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هذا الكتاب
هذه الرواية احلوارية البسيطة حتاول أن تعرب عن البنية
العقلية والفكرية للتيارات السلفية من خالل مصادرها التي
تعتمدها ،ورجاالهتا الذين تثق فيهم ..ونحن مل نفعل شيئا
سوى أن أضفنا بعدا فنيا يقرب لنا الصورة ..أما ما عدا ذلك
فهي بضاعتهم التي يعرضوهنا يف كتبهم ومواقعهم وقنواهتم
وكل ما لدهيم من إمكانات إعالمية ضخمة.
والرواية تنقسم إىل قسمني:
يف القسم األول ،نرى مواقف االجتاه السلفي من كل
ما أفرزته األمة من تيارات ومدارس وتوجهات صوفية
وكالمية وعلمية وغريها.
والقسم الثاين ،نرى البديل الذي يضعه االجتاه السلفي
لتلك التيارات ،أو الصورة التي يريد أن يصور هبا هذا الدين.
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املقدمة
من اإلشكاالت الكربى التي يقع فيها من حياول أن حياور التيارات السلفية
املتشددة هو صعوبة البحث عن املنطق الذي يفكرون به..
ذلك أنه يتصور أهنم – كسائر الناس -خيضعون ملنطق واحد ،مع أهنم ليسوا
كذلك ..ألن هلم منطقهم اخلاص ،املختلف متاما عن منطق أرسطو الذي انتقده
شيخهم  -بل شيخ اإلسالم السلفي  -ابن تيمية ..وهلم منهج تفكري خمتلف كثريا
عن سائر املناهج التي عهدها الناس.
وليس من السهل رشح هذا املنهج أكاديميا ،ذلك أن اللغة األكاديمية تتوقف
عنده ،فال تستطيع أن تصفه ،وال أن حتده ،وال أن تضبطه ..فلذلك كان احلل هو
الوصف الواقعي الفني هلذا املنطق.
وبناء عىل هذا كانت هذه الرواية احلوارية البسيطة ،والتي حتاول أن تعرب عن
البنية العقلية والفكرية هلذه التيارات من خالل مصادرها التي تعتمدها ،ورجاالهتا
الذين تثق فيهم.
ونحن مل نفعل شيئا سوى أن أضفنا بعدا فنيا يقرب لنا الصورة ..أما ما عدا ذلك
فهي بضاعتهم التي يعرضوهنا يف كتبهم ومواقعهم وقنواهتم وكل ما لدهيم من
إمكانات إعالمية ضخمة.
والرواية تنقسم إىل قسمني:
يف القسم األول ،والذي خصصناه هبذا اجلزء نرى مواقف االجتاه السلفي من
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كل ما أفرزته األمة من تيارات ومدارس وتوجهات صوفية وكالمية وعلمية
وغريها.
وقد اخرتنا نامذج متفرقة عن كل ذلك ..وحرصنا عىل أن تكون نامذج
متنوعة( )1لتشمل أكرب عدد من التوجهات الفكرية املوجودة عىل الساحة
اإلسالمية يف القديم واحلديث.
ويف القسم الثاين ،والذي خصصناه باجلزء الثاين ،نرى البديل الذي يضعه
االجتاه السلفي لتلك التيارات ،أو الصورة التي يريد أن يصور هبا هذا الدين.
ونحب أن ننبه فقط كام نبهنا يف األجزاء السابقة من سلسة (اعرتافات هارب من
سجون الوهابية) أننا انطلقنا يف كتابة هذه النصوص  -التي كنا فيها واصفني أكثر
منا حمللني – من منطلقات السالم واملحبة التي جاء هبا ديننا وعلمنا إياها نبينا..
فنحن ال نكفر هذه التيارات ،وال نبدعها تبديعا عاما ،وال ندخلها جهنم ،وال
نحرمها من اجلنة ،مثلام تفعل هي مع خمالفيها ..العتقادنا أن كل ذلك هلل ..وإنام
ننكر عليها فقط مواقفها من املخالفني ،وكربها يف التعامل معهم.
حتى أنني  -شخصيا  -أعتقد أن الكثري مما يرونه من آراء فقهية أو عقدية أو يف
جماالت أخرى من الدين ال مربر لإلنكار عليهم فيها ،ألهنا آراء نابعة من اجتهاد
( )1اختيارنا هلذه الشخصيات ال يعني أننا نتفق معها متاما ،ويف كل يشء ،ألهنا يف أصلها ذات رؤى
خمتلفة ..ولكن خالفنا معه ا يف بعض املواقف واآلراء ال يدعونا إىل تكفريها أو تضليلها أو تبديعها كام يفعل
التيار السلفي املتشدد ..وهذه هي النقطة الفارقة اخلطرية بيننا وبينه.
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صادق ..بل إنني شخصيا آخذ ببعضها ،وأوافقهم فيها ،ألين أراها من صميم
الدين ،وقد رجحتها يف بعض كتبي الفقهية أو العقدية..
لكن اإلنكار الكبري املتوجه هلم هو تعاملهم بجفاء وسلبية مع املدارس املختلفة
لألمة ،وعدم احرتامهم للخالف ،وعدم احرتامهم للتنوع الذي شاء اهلل أن يطبع
عباده عليه ..وتصورهم أن البت يف اخلالف بني اخللق سيكون يف الدنيا مع أن اهلل
ِ
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فنحن يف واقعنا املشحون بداء الطائفية نردد نفس ما ردده اليهود والنصارى،
فكل فئة تزعم أهنا عىل احلق املطلق ..ولذلك كان احلل – كام تصف اآلية الكريمة
 هو أن نرتك حكم ذلك هلل ،ويف اآلخرة ،أما يف الدنيا فليس إال التحاور والتعايشوالتقارب والسالم بني كل املدارس واملذاهب والطوائف واألديان ..وال حيق ألي
جهة أن تكره األخرى عىل معتقدها.
وبناء عىل هذا  -أقول كام قلت سابقا – بأنني ،ومن وحي املناهل العذبة التي
رزقني اهلل الرشب منها عىل يد أوليائه أعتذر لكل من تأذى من السلفية هبذه
الكلامت ،فيعلم اهلل مدى حمبتي هلم وحريص عليهم ..وإين وإن شددت يف بعض
املحال مل يكن ذلك إال كشدة الطبيب مع مريضه املقرص ،أو مع اجلراثيم التي تريد
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أن تفتك بمريضه املقرص.
وإين – مع هذا – مستعد للرتاجع عن أي خطأ أنبه إليه ،فاهلدف هو احلق ،وليس
إال احلق.
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بداية احلكاية
كنت يف املستشفى مع صديقي الوهايب التائب ،بسبب سهام احلقد التي أصابتنا
من القحطاين ونونيته( ،)1وبعد أن ارتفع عنا اخلطر ،وطلبنا العودة إىل بيوتنا ،مل
يؤذن لنا حتى يتأكد األطباء من سالمتنا متاما.
وبينام نحن كذلك ،وقد غلب علينا الصمت واألمل إذا باملمرضني يدخلون علينا
مجعا من الشباب يتأملون آالما شديدة ،فسألنا عن رس ما حصل هلم ،فذكروا لنا أهنم
أكلوا حلوما مسمومة يف احلي اجلامعي الذي يسكنون فيه.
وهنا أصابت صاحبنا الوهايب التائب نوبة من النوبات التي كانت تعرتيه أحيانا،
فراح يتنقل بينهم ،ويقول :ما الذي حصل؟ ..أي حلم أكلتم؟ ..أي جيف
رسطتم؟ ..أي سم بلعتم؟
ثم اقرتب من أحدهم ،وقال :الشك أنك أكلت حلم الوادعي ..أعرفه ..إن
حلمه مسموم جدا ..لقد كان اجلميع يتحدث عن ذلك.
واقرتب من آخر ،وقال :أما أنت ..فال أظن إال أنك أكلت حلم احلجوري ..إن
حلمه قد خزن كل أنواع السموم ..ال أظن إال أنك لن خترج من هذا املستشفى.
واقرتب من آخر ،وقال :أما أنت ..فال أظن إال أنك أكلت حلم املدخيل أو احلريب
أو التوجيري أو اهلاليل ..إن مجيع حلومهم متشاهبة ..إهنا وسم األفاعي والعقارب

( )1حسبام ذكر يف آخر كتاب (اعرتافات هارب من سجون الوهابية)
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واحليات سواء.
وبقي يفعل ذلك إىل أن أمسكه املمرضون ،وحقنوه بحقنة مهدئة ،عادت إليه
نفسه بعدها.
التفت إيل وإىل اجلميع ،وقال :اعذروين ..مل أدر ما أفعل ،وال ما أقول..
قلت :ما الذي حصل؟ هل تذكرت حدثا حصل لك فيام مىض من عمرك؟
قال :أجل ..مل أتذكر حادثا واحدا ،بل تذكرت أحداثا كثرية مؤملة ،كنت فيها
ممتلئا محاقة وغفلة ..كان فيها (غياب املنطق) ..و(املكاييل املزدوجة) ..و(التطفيف
يف امليزان) ..وغريها من اجلرائم صفات يل لقنتها كام يلقن احلمقى واملغفلون ..لقد
كان مشاخيي حينها يتالعبون بعقيل كام شاءت هلم أهواؤهم ..فلهم لكل حادث
حديث ..ولكل قضية ميزان خاص هبا إىل أن طاش عقيل ،وغادرين لبي.
قلت :فام عالقة ذلك باللحوم املسمومة؟
ابتسم ،وقال :لقد كانت (اللحوم املسمومة) من مجلة العبارات التي كنا نسمعها
كثريا يف جمالسنا مع السلفيني ،وكانوا يستخدموهنا متى شاءت هلم أهواؤهم،
ويرتكوهنا متى شاءت ،من غري منطق وال موازين ..ال يريدون بذلك إال إجلام
خصومهم وإفحامهم.
قلت :فام الذي يقصدونه منها؟
قال :لقد كانوا يقصدون منها حرمة غيبة العلامء ،أو انتقادهم ،أو احلديث عنهم
بغري ما تسمح به أهواؤهم.
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قلت :أعرف العبارة جيدا ،إهنا متداولة مشهورة حتى اعتقد البعض أهنا حديث
مع أهنا ليست سوى مقولة للحافظ ابن عساكر ،فقد قال يف مقدمة كتابه (تبيني
كذب املفرتي)( :اعلم يا أخي وفقني اهلل وإياك ملرضاته ،وجعلنا ممن خيشاه ويتقيه
حق تقاته ،أن حلوم العلامء مسمومة ،وعادة اهلل يف هتك أستار منتقصيهم معلومة،
فمن أطلق لسانه يف العلامء بالثلب ،ابتاله اهلل قبل موته بموت القلب)()1
وبعضهم يروي عن أمحد أنه قال( :حلوم العلامء مسمومة ،من شمها مرض،
ومن أكلها مات)()2
وبعضهم نظم ذلك شعرا ،فقال:
حلوم أهل العلم مسمومة ومن يعادهيم رسيع اهلالك
فكن ألهل العلم عونا،وإن عاديتهم يوما فخذ ما أتاك
قال :أجل ..تلك عبارته مع أن النصوص املقدسة تبني أن مجيع اللحوم حمرمة
ومسمومة سواء كانت حلوم علامء أو غريهم ،بل سواء كانت حلوم مسلمني أو غري
مسلمني ..فلكل إنسان حرمته التي ال جيوز انتهاكها بغري حق.
قلت :لقد شوقتني إىل أحاديثك ..فهال حدثتني ببعضها اليوم عسانا ننسى
بعض ما نعانيه من آالم.

( )1تبيني كذب املفرتي ،ص.28 :
( )2املعيد يف أدب املفيد واملستفيد ،ص.71 :
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قال :أجل ..سأحدثك عن مكاييلهم املزدوجة مع تلك العبارة ..ولعلك بعدها
تعذرين يف موقفي الذي وقفته اليوم.
اعتدل يف جلسته ،ثم قال :قبل سنوات طويلة ،ويف ريعان شبايب ،أردت السفر
عرب احلافلة إىل اجلنوب لرضورة من الرضورات ،وكنت حينها رفيقا لصديق يل
سجن قبيل يف سجون الوهابية ،وهلذا كنت  -وبحكم سابقيته لإلسالم يف تصوري
يف ذلك احلني  -أتبعه تبعية مطلقة ..بل أراعي كل ترصف من ترصفايت أو موقف
من مواقفي خشية عىل نفيس من أن حيكم عيل يف أي حلظة بكفر أو بدعة أو ضاللة،
أو يودعني من غري أن أشعر رسدابا من رساديب جهنم.
كان اسمه ربيع ،وكان حيب هذا االسم حبا شديدا ،ألنه يتفق مع اسم معشوقه
(ربيع بن هادي املدخيل) الذي فنى فيه ،فصار ال يتحدث إال عنه ،وال يسبح إال
بحمده ،وكان يعظمه تعظيام عجيبا ،وكان يقول يل كل حني :إنه أستاذ التجريح يف
هذا العرص بال منازع ..وال يمكن أن تكون هناك سنة بدون أن يصحبها التجريح..
وكان يقول يل :لو أن ابن تيمية رأى ربيعا لفرح به ..ولو أن ابن عبد الوهاب
شاهد قوته يف احلق ألصبح من تالميذه.
وهكذا إىل أن جعلني مثله أقدم كل قرابني اخلضوع واخلشوع والركوع لربيع
املدخيل.
كانت حافالت اجلنوب عندنا  -بسبب بعد املسافة  -مزودة بكل وسائل الرتفيه
والراحة حتى ال يمل املسافرون من الطريق الطويل ..وكان من أهم تلك الوسائل
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التلفزيون املركب يف مقدمة احلافلة ،ويرشف عليه وعىل وضع أرشطة الفيديو
السائق نفسه.
وقد كان السائق يف كل حافلة هو مدير التلفزيون ،واملرشف عىل الربامج التي
تعرض فيه ،وكان الركاب بحكم كثرة احلافالت ينتقون من احلافالت ما يتناسب
مع مزاجهم.
وقد شاء اهلل أن نمر يف رحلتنا تلك بحافلتني خمتلفتني متاما ..وستكون قصتي
كلها حول هاتني احلافلتني ،وما يعرض عىل شاشتها التلفزيونية.
قال ذلك ،ثم التفت للحضور من املرىض واملمرضني ،وقال :احلياة كلها
رحلة ..ونحن إنام ننتقي يف حياتنا املراكب التي نصل هبا إىل املحطة النهائية ..فمنا
من يركب حافالت مقدسة ،ومنا من يركب حافالت مدنسة ..وبقدر قداسة
احلافالت التي نركبها بقدر مجال املحطات التي نصل إليها.
قلت :أنا يف شوق شديد حلديثك ..فهيا حدثنا.
صمت قليال ،وكأنه يتذكر احلادثة بدقة ،ثم قال :عندما امتألت مقاعد احلافلة
باملسافرين ،وحان وقت االنطالق ،وقف السائق خماطبا لنا بكل أدب ،وقال :أهيا
املسافرون األعزاء يرسين أن أكون يف خدمتكم هذه الليلة ..وأنتم تعلمون بعد
املسافة وطول الطريق ..وهلذا فقد أتيت لكم ببعض األرشطة العلمية النافعة حتى
ال يضيع وقتكم يف لغو املسلسالت واألفالم ..فإن مل يرقكم هذا ،فأخربوين ،فأنا
يف خدمتكم.
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13

الحافلة األولى
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البوطي ..واحلكم العطائية
صاح مجيع املسافرين باملوافقة ،وبقبول ما عرضه عليهم ..فأخذ الرجل رشيطا
من حقيبته ،وقال :هذا رشيط لعامل جليل من علامء اإلسالم املعارصين ..وقد
استشهد رمحه اهلل ..وكان مثاال للصدق والورع والشجاعة ..وهو يرشح فيه احلكم
التي ذاع صيتها يف اآلفاق ..حكم ابن عطاء اهلل السكندري.
صاح ربيع يف السائق بقوة :ما الذي تريد أن تفعله بنا يا رجل ..أتريد أن حتولنا
إىل زنادقة وملحدين ..ما هذه اجلريمة التي تريد أن تقرتفها؟
قال السائق املسكني بكل أدب :اعذرين يا بني ..فلم أكن أدري أن هذه احلكم
حتوي زندقة أو إحلادا ..لقد سمعت آبائي وأجدادي يثنون عليها ..وكانوا
يوجهوين كل حني من خالهلا ..حتى أين أكاد أحفظها مجيعا.
قال ربيع :آباؤك وأجدادك ليسوا مقاييس للحقيقة ..أتريد أن تردد ما ردد أهل
اجلاهلية{ :إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َع َىل ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َع َىل آ َث ِ
ار ِه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون} [الزخرف]22 :
قال السائق :ال بأس يا بني ..لكني أود أن أوضح لك بأنني بحمد اهلل مل أكتف
بام رباين عليه والداي ..بل رحت أبحث وأسمع ألهل العلم ومل أجد منهم بحمد
اهلل من يقول ما تقول ..وهذا الرشيط الذي أريد أن أسمعكم إياه دليل عىل هذا..
فحتى لو كان ابن عطاء اهلل زنديقا فإنك تتفق معي عىل أن الشارح ليس كذلك.
قال ربيع :ما دام الرجل زنديقا ،فكل من يرشح كالمه زنديق مثله.
قال السائق :أنت ال تعلم صاحب الرشح ،وهلذا تردد ما تردد ..إنه علم من
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أعالم اإلسالم الكبار يف هذا العرص ..وقد تصدى بكل قوة ملؤامرة استهدفت بلده،
ودفع دمه ثمنا لذلك ..وقد ترشفت بلقائه ،فرأيته ممتلئا صدقا وإخالصا.
قال ربيع :ال أظنك تريد إال ذلك الضال املضل رأس الفتنة (حممد سعيد رمضان
البوطي)
قال السائق :أجل ..وهو عامل جليل..
قاطعه ربيع ،وقال :بل هو ضال مضل ،أمل تسمع ما قال فيه السديس مقرئ
احلرم وعامله ..ذلك الفحل الذي ال نظري له يف العلوم والقراءة ..لقد أصدر بيانا
حول مقتله اعترب فيه الفرح بموته من الفطرة ،وقال يف بيانه( :إن البوطي كان من
رؤوس أهل البدع والضالل ،وممن يزين للناس البدع ويغرهيم هبا ،وحيذرهم من
حق أهل السنة ويقبحه هلم ،وقد ضل بسببه أمم ال يعلمهم إال اهلل)()1
قال السائق :مع احرتامي لك وللسديس ولكل العلامء ..لكني ال أرى من
األدب أن نفرح ملوت مسلم ..بل ملوت إنسان ..ال يفرح ملوت الناس إال من امتأل
حقدا.
استشاط ربيع غضبا ،وقال :تأدب يا رجل ..أراك ترمي السديس باحلقد ..أال
ختاف اهلل؟ ..أال تعلم أن حلوم العلامء مسمومة؟
()1

انظر :مقاال بعنوان :السديس :البوطي من أئمة البدع والضالل ..وبموته خيف الرش ،موقع

مفكرة اإلسالم ،السبت  23مارس  08:38 - 2013م بتوقيت مكة ،عىل الرابط
()html.168077/23/03/2013/http://islammemo.cc/akhbar/arab
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قال السائق بكل أدب :أعتذر يا بني ..فلم أكن أقصد الشخص ،وإنام قصدت
املقالة التي قاهلا ..فإين أراه خمطئا فيها..
قال ربيع :ويلك ..ما أجرأك عىل العلامء مع أنك لست سوى نكرة ..أال تعلم
ما قاله سلفنا الصالح يف املوت بفرح املبتدعة ورؤوس الضاللة؟
أال تعلم أنه ملا جاء خرب موت املرييس الضال ،وكان بعض سلفنا الصالح يف
السوق فقال( :لوال أنه كان موض ع شهرة لكان موضع شكر وسجود ،واحلمد هلل
الذي أماته)()1
وقيل لبعض سلفنا :الرجل يفرح بام ينزل بأصحاب ابن أيب دؤاد ،عليه يف ذلك
إثم؟ قال( :ومن ال يفرح هبذا؟!)()2
وقال سلمة بن شبيب :كنت عند عبد الرزاق -يعني الصنعاين ،-فجاءنا موت
عبد املجيد  -وهو ابن عبدالعزيز بن أيب رواد ،وكان رأس ًا يف اإلرجاء  -فقال:
(احلمد هلل الذي أراح ُأمة حممد من عبد املجيد)()3
وملا جاء نعي وهب القريش -وكان ضاالً مض ً
ال -لعبد الرمحن بن مهدي قال:
احلمد هلل الذي أراح املسلمني منه(.)4
( )1لسان امليزان.308/2 :
( )2السنة للخالل.121/5 :
( )3سري أعالم النبالء.435/9 :
( )4لسان امليزان البن حجر.402/8 :
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وقال احلافظ ابن كثري عن أحد رؤوس أهل البدع( :أراح اهلل املسلمني منه يف
هذه السنة يف ذي احلجة منها ،ودفن بداره ،ثم نقل إىل مقابر قريش فلله احلمد
واملنة ،وحني مات فرح أهل السنة بموته فرح ًا شديد ًا ،وأظهروا الشكر هلل ،فال جتد
أحد ًا منهم إال حيمد اهلل)()1
قال السائق :أنا مل أترشف بقراءة ما ذكرت من أقوال ،ألين كنت مكتفيا بام
سمعت من أحاديث عن رسول اهلل  ورد فيها النهي عن التعرض للموتى ،ففي
احلديث ،قال رسول اهلل ( :اذكروا حماسن موتاكم ،وكفوا عن مساوهيم)(،)2
يف حديث آخر( :ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا)( ،)3يف حديث
آخر( :ال تذكروا موتاكم إال بخري ،إن يكونوا من أهل اجلنة تأثموا ،وإن يكونوا من
أهل النار فحسبهم ما هم فيه)( ،)4يف حديث آخر( :ال تذكروا هلكاكم إال
بخري)()5
انتفض ربيع غضبا ،وقال :ويلك ..أترد عىل ابن كثري والصنعاين ووهب وخيار
السلف؟ ..من أنت؟ ..أال تعرف أن ابن كثري حافظ من حفاظ احلديث؟ ..إنه
( )1البداية والنهاية 338/12
( )2رواه أبو داود والرتمذي وابن أيب الدنيا.
( )3رواه أمحد والبخاري والنسائي.
( )4رواه ابن أيب الدنيا يف (املوت)
( )5رواه النسائي.
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حيفظ األحاديث بطرقها وأسانيدها وكل يشء يرتبط هبا ..أحتسب أهيا النكرة أن
مثل هذه األحاديث غابت عنه حتى تذكره هبا؟
قال السائق :أنا مل أخاطب ابن كثري هبذه األحاديث إنام خاطبتك أنت ..وذكرت
لك أن ما ذكره ابن كثري خيالف ما ورد يف األحاديث.
قال الربيع :ويلك ..أال تزال مرصا عىل معارضة العلامء؟ ..أال تعلم أن حلومهم
مسمومة؟ ..أال تعلم أن وقائع اهلل بمنتقصيهم معلومة حمتومة؟
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املالكي ..والصوفية
كان ربيع خيطب بكل محاسة ،ومل يشأ السائق أن يقاطعه ،فقد كان شديد احلياء،
وهلذا تركه إىل أن انتهى من حديثه ،وبعدها مل يشأ أن جييبه ،بل أخذ رشيطا آخر،
وقال :ال بأس ..ما دام البوطي مل يعجبك ..وما دمت أراك حتب علامء احلرم ،فلدي
رشيط لعامل من علامء مكة الكبار ..كان يدرس يف احلرم النبوي ..إنه حممد بن علوي
مالكي( ..)1لقد كان من..
قاطعه ربيع بقوة قائال :ويلك ..ما أشبهك بالغراب ..فال أراك تقع إال عىل
اجليف واخلبائث ..أمل تسمع ما قال شيخنا اجلليل مقبل بن هادي الوادعي عنه..
لقد ذكره يف رشيط له بعنوان (حاطب ليل) ،فقال( :حممد بن علوي مالكي حاطب
ليل صويف زائغ ال ينبغي أن ُيعتمد عليه ،وال ينبغي أن ُحيرض درسه) ،ثم ذكر لنا أن
أحد سلفنا الصالح ،وهو (أيوب بن أيب متيمة) هنى إخوانه من السلفيني يف عرصه
أن حيرضوا حلقة عمرو بن عبيد( ،فذلكم الزائغ الضال ال ينبغي أن ُحترض حلقته
وال أن ُيكثر سواده)

( )1حممد علوي املالكي واسمه حممد بن علوي بن عباس اإلدرييس احلسني اهلاشمي ( 1367هـ -
 1425هـ) ،أحد أبرز العلامء الذين مجعوا بني التصوف والفقه واحلديث ،و ُيلقب بمحدّ ث احلرمني .تن ّقل بني
الكثري من احلوارض العلمية يف العامل اإلسالمي ليأخذ عن كبار العلامء ،وسمحت له عالقته الشخصية اجليدة
بامللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود دون إقصائه من قبل املؤسسة الدينية الرسمية التي تتبع املذهب احلنبيل
وتعارض الصوفية .له مؤلفات كثرية يف علوم احلديث والفقه املالكي وواقع العامل اإلسالمي.
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قال السائق :دعك من شيخك ..فقد يكون أخطأ يف حقه ..واسمع إىل كالمه،
واحكم عليه بعد ذلك ..أليس شيخك برشا كسائر البرش ،جيوز عليه اخلطأ والغفلة
والسهو والنسيان؟
قال ربيع :ويلك أما زلت تتجرأ عىل حلوم العلامء ..أتتجرأ عىل الشيخ مقبل..
أمل تعلم أنه من أنصار السنة الكبار يف هذا العرص؟ ..أمل تعلم أن اجلرأة عىل علامء
السنة تعدل اجلرأة عىل رسول اهلل  نفسها؟ ..فعلامء السنة هم محلة حديث رسول
اهلل  ،وهم ال خيتلفون عن رسول اهلل  يف احلرمة يف هذا اجلانب.
لقد ذكر العالمة الكبري املحدث حيي احلجوري جهوده يف مقاومة املبتدعة من
الصوفية والرافضة وغريهم فقال( :قد خرج شيخنا العالمة مقبل بن هادي
الوادعي وكثري من الناس خيبطون خبط عشواء وجتري عقوهلم يف اقتناص
مصاحلهم عىل غري السواء ،فجدد اهلل به يف البالد أمر دينها ،ومحى به جناب السنة
وعرينها ،فشمر عن ساعد اجلد بتشييد علوم كتاب اهلل وسنة رسوله وتبينها
وتزييف تلك الضالالت وتوهينها ،فع ّلم وصنف ودعا إىل اهلل عز وجل بكل ثبات
ويقني ،وفضح اهلل به الزنادقة وامللحدين واملبتدعة الضالل واملتهورين ،حتى كان
حمل ثقة املسلمني الرحال وقطعوا السهول واجلبال فأحياه اهلل حياة طيبة مزدهرة
بالعلم والتعلم والنصح والتوجيه والفتوى والبيان)()1
()1

من كتاب (نبذة يسرية من حياة أحد أعالم اجلزيرة) ،أليب مهام حممد بن عيل بن أمحد فرج

الصومعي البيضاين ،وقدم له فيها الشيخ حييى احلجوري..
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قال السائق :أنا مل أتعرض يا بني لشيخك بقليل أو كثري ..ال بمدح وال هبجاء..
لكني فقط ذكرت لك أنه عليك أال تكتفي بمقولة شيخك من غري بيان وال دليل؟
قال ربيع :وهل حتسب أين اكتفيت بمقولة شيخي ،إننا – معرش السنة – ال
نكتفي بمحدث واحد ،بل نظل نرتدد عىل العلامء لنستوثق من املعلومة ،ونتبينها.
لقد أصدرت فيه هيئة كبار العلامء قرارها اخلطري( )1بإخراجه من أهل السنة،
واعتباره من أهل البدعة ،وأنه من الدعاة (إىل الرشك باهلل سبحانه والدعوة إىل
البدع واملنكرات والضالالت والبعد عام عليه سلف هذه األمة من سالمة العقيدة
وصدق العبودية هلل تعاىل يف ألوهيته وربوبيته وكامل ذاته وصفاته)
ومنذ ذلك القرار وأعالم أهل السنة يكتبون الكتب يف الرد عليه ،فكتب صالح
آل الشيخ يف (هذه مفاهيمنا) ردا عىل كتاب (مفاهيم جيب أن تصحح) ..وكتب
سمري املالكي يف (جالء البصائر) يف الرد عىل كتايب (شفاء الفؤاد) (والذخائر)..
وكتب أبو بكر اجلزائري يف (كامل األمة يف صالح عقيدهتا) :يف الرد عىل (الذخائر)،
ويف (وجاءوا يركضون) يف الرد عىل (من دافع عن املالكي) ..وكتب سفر احلوايل
يف (الرد عىل رشكيات املالكي) رد فيه عىل كتاب (شفاء الفؤاد) ،وله أيضا (الرد
عىل اخلرافيني) ،وهي مخسة أرشطة ،رد فيها عىل صوفيات املالكي ..وكتب ابن
منيع يف (حوار مع املالكي) رد فيه عىل (بدعة املولد) ..وكتب محود التوجيري يف

( )1قرار هيئة كبار العلامء بالسعودية رقم  86وتاريخ  1401 / 11 / 11هـ.
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(الرد القوي) رد فيه عىل من (دافع عن املالكي) ..وكتب إسامعيل األنصاري يف
(القول الفصل) رد فيه عليه يف بدعة املولد ..وغريها كثري.
أراد السائق أن يعلق عىل قوله ،فقاطعه ربيع بقوة ،وقال :أال يكفيك كل هذا؟
أم تريد من املطابع أن تتوقف عن طباعة كل الكتب لتخلص لطباعة ما يكتب كل
يوم للرد عليه.
اسمع جيدا ما قال عبداهلل بن سليامن بن منيع  -أحد قضاة حمكمة التمييز
باملنطقة الغربية ،وعضو هيئة كبار العلامء – يف مقدمة كتابه يف الرد عليه ،والذي
عنونه بـ (حوار مع املالكي)( ،)1والذي جاء فيه( :لقد تتابعت سموم هذا الضال
املضل عىل العقيدة السلفية بام ينرشه من مؤلفات أطمها وأغمها وأكثرها بالء ومقت ًا
وفحش ًا كتابه (الذخائر املحمدية) ،وآخرها فيام علمنا أن يكون آخرها يف جمال
الدعوة إىل البدع والضالالت رسالته البرتاء املسامة (حول االحتفال باملولد النبوي
الرشيف) ،وهي رسالة تشتمل عىل الكثري من املغالطات والتلبيسات والتشبيه عىل
العقول)()2
وقال شمس الدين السلفي( :ألف حممد علوي املالكي أحد الدعاة إىل القبورية
()1

وقد رد عىل هذا الكتاب الشيخ يوسف هاشم الرفاعي يف رسالة بعنوان (الرد عىل بن منيع)،

سمياه (التحذير من االغرتار بام جاء يف
باإلضافة إىل كتاب آخر أ َّلفه اثنان من املغاربة يف الدفاع عن املالكي َّ
كتاب احلوار).
( )2حوار مع املالكي (ص)3 :
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يف عرصنا هذا كتابه القبوري (مفاهيم حيب أن تصحح) برهن فيه عىل أنه ملبس
مدلس قبوري خرايف)1()...
وقد حدثني بعض أصدقائي من مكة املكرمة أنه ملا أدخلت جنازته للحرم يف
صالة املغرب لتصىل عليه اجلنازة رأى الشيخ السديس زمحة الناس ،فسأل عن
السبب ،فقالو له :هذه جنازة حممد علوي مالكي ..فرفض الشيخ الصالة عليه..
وتركوا اجلنازة اىل صالة العشاء ..وقتها كان الشيخ ( ) ...يصيل هبم العشاء،
وكان عنده علم بصاحب اجلنازة ..يف البداية رفض الصالة عليه ..وبعدها كثر
اللغط من أتباع املالكي ..وقتها دخلت جنائز ،فوافق الشيخ الصالة عىل كل
اجلنائز ،ومن ضمنهم جنازة املالكي.
قال السائق :ولكن يا بني ..أال ترى أن يف هذا تشددا ،فصالة اجلنازة عبادة،
وهي حق لكل مسلم.
قال ربيع :لو كان مسلام لصىل عليه ..فكيف وهو صاحب بدعة حمرمة ..وقد
ترك سلفنا الصالح الصالة عىل من هو دونه ..لقد حدث مؤمل بن إسامعيل ،قال:
مات عبد العزيز ،فجيء بجنازته ،فوضعت عند باب الصفا ،وجاء سفيان الثوري،
فقال الناس :جاء سفيان ،جاء سفيان .فجاء حتى خرق الصفوف ،وجاوز اجلنازة،
ومل يصل عليها ،ألنه كان يرى اإلرجاء .فقيل لسفيان يف ذلك ،فقال( :واهلل إين

( )1جهود علامء احلنفية ()1797/3
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ألرى الصالة عىل من هو دونه عندي ،ولكن أردت أن أري الناس أنه مات عىل
بدعة)
قال السائق :ولكن ..أال ترى – يا بني -أن كل من ذكرت أبناء مدرسة واحدة،
وهلذا تراهم يتفقون ،وال خيتلفون ،لو أنك وسعت مدارك أكثر ،ورأيت علامء
آخرين من مدارس أخرى ،لوجدت آراء أخرى تزيد أفقك اتساعا ،ومواقفك
وضوحا.
قال ربيع :أتريدين أن أترك روضات أهل السنة املريعة ،ألرعي يف فيايف املبتدعة
املجدبة ..أجمنون أنا؟
قال السائق :ال بأس ..ولكني أراك تكتفي بذكر آراء الرجال ،وهم قد خيطئون
يف أحكامهم.
قال ربيع :وهل حتسب أننا مثل معرش املقلدين نكتفي بحفظ املقوالت دون
أدلتها ..لقد ساق لنا مشاخينا الكثري من كفرياته ليربهنوا لنا عىل ذلك..
لقد ذكروا لنا أنه كتب كتابا سامه (مفاهيم جيب أن تصحح) أثنى فيه عىل
التصوف ،ودعا فيه إىل االستغاثة بالرسول  ،وبغريه من األولياء ،كام دعا إىل
شد الرحال إىل قرب النبي  ..بل كتب يف ذلك كتابا سامه (شفاء الفؤاد يف زيارة
خري العباد)
وذكر لنا أنه من الدعاة إىل إحياء االحتفاالت املبتدعة أمثال االحتفال باملولد
النبوي وكتب يف ذلك رسالته (حول االحتفال باملولد النبوي الرشيف) و(البيان
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والتعريف يف ذكرى املولد الرشيف)
كام أن له كتاب بعنوان (الذخائر املحمدية) نرش فيه كثريا من معتقدات الصوفية
يف الرسول  والتي حتتوي عىل الغلو املنهي عنه يف صحيح السنة النبوية!!
ومن ذلك أنه نقل فيه بيت ًا من اهلمزية املمتلئة كفرا ،وهو قوله خماطبا رسول اهلل
:
ليته خصني بـرؤية وجـه زال عن كل من رآه العناء
ٌ
وباطل ،وقد رآه يف حياته  أقوا ْم كثريون ،فام زال عنهم عناؤهم
كذب
وهذا ٌ
وال كفرهم.
وقال فيه( :من استغرق يف حمبة األنبياء والصاحلني محله ذلك عىل اإلذن يف تقبيل
قبورهم والتمسح هبا ،ومتريغ اخلد عليها)( .)1ونسب أشياء من ذلك اىل بعض
الصحابة ،وأقر ذلك ومل ينكره ،مع أن تلك األمور من البدع ووسائل الرشك
األكرب ،ونسبتها اىل بعض الصحابة باطلة.
وذكر يف نفسه كتابه السابق( :أن زيارة قربه الرشيف  من كامل احلج ،وأن
فرض ،وأن اهلجرة اىل قربه عندهم كاهلجرة اليه حيا)(..)2
زيارته عند الصوفية ٌ
وأقر ذلك ومل ينكره مع أن مجيع رشك وضاللة ..وصاحبه قبوري مرشك.

( )1الذخائر املحمدية ،ص.52
( )2املرجع السابق ،ص .60
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مصطفى حممود ..والباطنية
مل جيد السائق إال أن يأخذ رشيطا آخر ،ثم يتوجه به إىل املسافرين ،ويقول :ال
بأس ..أظن أن لصاحبكم مواقف سلبية من الصوفية ..وهلذا لن نحرجه بأن يسمع
ما ال يرضيه ..لدي بحمد اهلل يف هذه احلقيبة الكثري من األرشطة لعلامء خمتلفني..
وهذا أحدها ..أنا أحبه كثريا ..إنه رشيط وثائقي بتعليق علم من أعالم عرصنا
الكبار ..مجع يف شخصه بني العلم واألدب واإليامن ..واستطاع أن يؤثر يف أجيال
كثرية ،وأن يعرض اإلسالم بصورة نقية مجيلة ..إنه مصطفى حممود..
الر َو ْيبِ َضة()1
انتفض ربيع بقوة ،وقال :ويلك ..ما الذي تقول ..متى أصبح ُّ

التافة احلقري من ال يؤبه له ال ُف َو ْي ِس ُق عاملا يستمع له الناس؟

أين أنت يا شيخنا األلباين لتسمع ما يقول هذا النكرة عن مصطفى حممود؟..
صدق رسول اهلل  حني قال( :قبل الساعة سنون خداعة ،يصدق فيهن الكاذب،
ويكذب فيهن الصادق ،وخيون فيهن األمني ،ويؤمتن فيها اخلائن ،وينطق فيهن
الرويبضة)()2

الر َويبضة تصغري
()1
الر َو ْيبِ َض ُة  :تصغري الرابضة ،وهو راعي الربيض ،والربيض  :الغنم ،وقيل ُّ :
ُّ
الرابِضة ،وهو العاجز الذي َر َب َض عن َم َعايل األ ُمور ،وق َعد عن َط َلبها ،وزيادة التَّاء للمبالغَة .وقيل التَّافه :
َّ
اخلَ ِسيس احلَ ِقري .كام يف النهاية يف غريب احلديث واألثر ()460/2
إلسن ِ
ِ
( )2رواه احلاكم يف املستدرك ( ،)465/4وقال َ :ه َذا َح ِد ٌ
َادَ ،و َمل ْ ُخي ِْر َجا ُه ،ووافقه
يث َصح ُ
يح ا ِ ْ
الذهبي.
ّ
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وصدقت يا شيخنا نارص الدين حني قلت( :وما أكثر هؤالء (الصغار ) الذين
يتكلمون يف أمر املسلمني بجهل بالغ ،األمر الذي أكّد يل أننا يف زمان جت َّلت فيه
بعض أرشاط الساعة)
قال السائق :ما تقول يا رجل؟ ..مصطفى حممود ليس كام ذكرت ..إنه باحث
كبري ..وكتبه كلها تدل عىل ذلك ..وما دمت قد اعتربت حممد بن علوي املالكي
خرافيا ،فقد أتيتك هبذا ،ألنه طبيب وباحث يف جماالت خمتلفة حتى أنه كتب يف
نظرية النسبية وحاول تبسيطها للعامة ،ويندر أن يوجد علم من العلوم إال وحتدث
فيه حديث عامل مهتم.
ضحك ربيع بقوة ،وقال :لقد اطلعت عىل كتبه ،فلم أره خيرج حديثا واحدا..
ومل أره ينقل نصا واحدا عن السلف ..إنه مغرم فقط بالكالم ..كل كتبه كالم يف
كالم.
قال السائق :لقد نجح يف عرض اإلسالم بطريقة مهذبة مساملة حضارية ..وهذا
ما جعل الكثري ينجذب إليه.
لقد انتقد اإلسالم السيايس ،فكتب يقول يف كتابه (اإلسالم السياسى واملعركة
القادمة) يرد عىل من جعلوا من اإلسالم وسيلة لطلب املناصب والكرايس:
(االسالم السيايس وعي واستنارة ودعوة باحلسنى إىل كلمة سواء ،وهو ليس
مؤمرات وانقالبات وسباقات عىل الكرايس ،انه دعوة للحرية وللعدالة وللتقدم
ىف مجيع امليادين حتت راية التوحيد والتقوى ..االسالم السيايس هو صناعة رأي
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عام مستنري ،جيمع األمة وال يفرقها ..جيمع احللبي والشامي واملغريب والنرصاين
واملسلم والعلامين..
قاطعه ربيع بقوة ،وقال :وأين الوالء والرباء ..إذا اجتمع املسلم مع النرصاين
مع العلامين اهند اإلسالم ..إن الذي يقول هذا ال يعرف اإلسالم.
قال السائق :كيف تقول هذا عن مصطفى حممود ..إن حديثه عن اإلسالم
حديث عارف ذائق مؤمن ..لقد كتب كتابا بعنوان (اإلسالم ..ماهو..؟) أبان فيه
عن فهمه العميق للدين ..اسمع ما يقول يف تعريفه للدين ..لقد قال( :الدين ليس
حرفة وال يصلح ألن يكون حرفة ..وال توجد يف اإلسالم وظيفة اسمها رجل
دين ..وجمموعة الشعائر واملناسك التي يؤدهيا املسلم يمكن أن تؤدى يف روتينية
مكررة فاترة خالية من الشعور ،فال تكون من الدين يف يشء ..وليس عندنا زي
اسمه زي إسالمي ..واجللباب والرسوال والشمروخ واللحية أعراف وعادات
يشرتك فيها املسلم والبوذي واملجويس والدرزي ..ومطربو الديسكو واهليبي
حلاهم أطول ..وأن يكون اسمك حممدا أو عليا أو عثامن ،ال يكفي لتكون مسلام..
وديانتك عىل البطاقة هي األخرى جمرد كلمة ..والسبحة والتمتمة واحلمحمة،
وسمت الدراويش وهتليلة املشايخ أحيانا يبارشها املمثلون بإجادة أكثر من
أصحاهبا ..والرايات والالفتات واملجامر واملباخر واجلامعات الدينية أحيانا خيتفي
وراءها التآمر واملكر السيايس والفتن والثورات التي ال متت إىل الدين
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بسبب)1()..
قهقه ربيع بصوت عال ،وقال :إذا أخرجت اللحية والقميص واالسم وكل ما
ذكرت من الدين ..فام الذي بقي منه؟ ..وكيف نفرق بني صعلوك شيوعي وتقي
مسلم؟ ..أم ننتظر حتى يأيت وقت الصالة لنفرق بينهام.
قال السائق :لقد أجاب مصطفى حممود عىل ذلك ،فقال( :الدين حالة قلبية..
شعور ..إحساس باطني بالغيب ..وإدراك مبهم ،لكن مع إهبامه شديد الوضوح
بأن هناك قوة خفية حكيمة مهيمنة عليا تدبر كل يشء ..إحساس تام قاهر بأن هناك
ذاتا عليا ..وأن اململكة هلا ملك ..وأنه ال مهرب لظامل وال إفالت ملجرم ..وأنك
حر مسئول مل تولد عبثا وال حتيا سدى وأن موتك ليس هنايتك ..وإنام سيعرب بك
إىل حيث ال تعلم ..إىل غيب من حيث جئت من غيب ..والوجود مستمر ..وهذا
اإلحساس يورث الرهبة والتقوى والورع ،ويدفع إىل مراجعة النفس وحيفز
صاحبه ألن يبدع من حياته شيئا ذا قيمة ويصوغ من نفسه وجودا أرقى وأرقى كل
حلظة متحسبا لليوم الذي يالقي فيه ذلك امللك العظيم ..مالك امللك ..هذه األزمة
الوجودية املتجددة واملعاناة اخلالقة املبدعة والشعور املتصل باحلضور أبدا منذ قبل
امليالد إىل ما بعد املوت ..واإلحساس باملسئولية والشعور باحلكمة واجلامل والنظام
واجلدية يف كل يشء ..هو حقيقة الدين ..إنام تأيت العبادات والطاعات بعد ذلك

( )1مصطفى حممود ،اإلسالم ما هو؟ ،ص.3
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شواهد عىل هذه احلالة القلبية ..لكن احلالة القلبية هي األصل ..وهي عني الدين
وكنهه وجوهره)()1
قاطعه ربيع بقوة ،وقال :هذا دين الباطنية ال دين اإلسالم ..لقد حذرنا مشاخينا
من كلامته اخلطرية تلك ،لقد قال يف كتابه الذي جتارس فيه عىل تعريف الدين( :إن
العمدة يف مسألة الدين والتدين هي احلالة القلبية ..ماذا يشغل القلب ..وماذا جيول
باخلاطر؟ ..وما احلب الغالب عىل املشاعر ؟ ..وألي يشء األفضلية القصوى؟..
وماذا خيتار القلب يف اللحظة احلاسمة ؟ ..وإىل أي كفة يميل اهلوى ؟ ..تلك هي
املؤرشات التي سوف تدل عىل الدين من عدمه ..وهي أكثر داللة من الصالة
الشكلية) ()2
قال السائق :ما أمجل هذه الكلامت..
قاطعه ربيع :بل ما أقبحها ..هذا دين الباطنة واملالحدة والزنادقة ال دين
املسلمني.
قال السائق :كيف تقول ذلك ،والرجل يدعو إىل احلرص عىل ظاهر اإلسالم كام
يدعو إىل احلرص عىل باطنه ..هو فقط يدعو إىل االهتامم بالباطن ألن الصالة التي
ال يصحبها اخلشوع وذكر اهلل وتعظيمه ال تفيد صاحبها شيئا ..لقد قال يف كتابه
ذلك( :إنام تكتسب الصالة أمهيتها القصوى يف قدرهتا عىل تصفية القلب ومجع
( )1املرجع السابق ،ص.4
( )2املرجع السابق ،ص.6
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اهلمة وحتشيد الفكر وتركيز املشاعر ..وكثرة الصالة تفتح هذه العني الداخلية
وتوسع هذا النهر الباطني ،وهي اجلمعية الوجودية مع اهلل التي تعرب عن الدين
بأكثر مما يعرب أي فعل ..وهي رسم اإلسالم الذي يرسمه اجلسم عىل األرض،
سجودا ،وركوعا وخشوعا وابتهاال ،وفناء ..وبسجود القلب يتجسد املعنى
الباطني العميق للدين ،وتنعقد الصلة بأوثق ما تكون بني العبد والرب)1( )..
قال ربيع :إن كل كلامته تفوح منها روائح الباطنية ..وألنك جمرد سائق بسيط،
ال حظ لك يف العلم ،وال جلوس لك مع العلامء تنطيل عليك أمثال هذه العبارات..
القوم ال يريدون من الصالة ما نعرفه من الصالة ..إهنم يقصدون هبا جلسات
التأمل الشيطانية ..وهلذا هم ال يؤمنون بشعائر الدين التي نص عليها الفقهاء ..بل
هم يسخرون منها.
قال السائق :كيف تقول ذلك ..لقد كان يذكر الرجل حركات الصالة الظاهرة
التي نص عليها الفقهاء ،ويبني املعاين العميقة التي ختتزهنا ،فقد قال يف نفس ذلك
الكتاب ،وهو ينتقد التصور اخلاطئ لغري املسلمني عن صالة املسلمني( :وخطأ
األورويب أنه يظن أن الصالة اإلسالمية هي جمرد حركات وأهنا عىل األكثر جمرد
اغتسال ورياضة بدنية ،وهلذا يقف عند ظاهر االمر ال يتخطاه ..وينسى أن
احلركات يف الصالة جمرد رمز فهي وقوف إكبار هلل مع كلمة (اهلل أكرب) ،ثم ركوع،

( )1املرجع السابق ،ص.7
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ثم فناء بالسجدة ومالمسة األرض خشوعا وخضوعا ،وبذلك تتم حالة اخللع
والتجرد والسكتة الكاملة النفسية ..وال يبقى إال استشعار العظمة هلل تسبيحا..
سبحان ريب االعىل وبحمده ..فالصالة هي املعراج األصغر وهي نصيب املسلم
من املعراج األكرب الذي عرج فيه حممد  -عليه الصالة والسالم  -إىل ربه ..وهي
ليست جمرد حركات ..بل هي أرسار ورمحات ..وأرشفها وأرفعها صالة الفجر
التي تشهدها املالئكة ..وصالة قيام الليل ..التي نال صاحبها هبا املقام املحمود)
()1
التفت السائق إىل ربيع ،وقال :هل ترى يف هذه الكلامت أي باطنية أو إحلاد أو
إنكار لشعائر الدين ورشائعه؟
إن نفس هذا املعنى ذكره عند حديثه عن الصيام ،فهو يرى أن (الصيام الرفيع..
ليس تبطال ..وال نوما بطول النهار ،وسهرا أمام التليفزيون بطول الليل ..وليس
قياما متكاسال يف الصباح إىل العمل ..وليس نرفزة وضيق صدر وتوترا مع الناس..
فاهلل يف غنى عن مثل هذا الصيام ،وهو يرده عىل صاحبه وال يقبله ،فال ينال منه إال
اجلوع والعطش ..وإنام الصيام هو ركوب لدابة اجلسد لتكدح إىل اهلل بالعمل
الصالح والقول احلسن والعباد ة احلقة)2( )..
هل ترى ما يقوله هنا أيضا صوما باطنيا؟
( )1املرجع السابق ،ص.13
( )2املرجع السابق ،ص.19
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مل جيد ربيع إال أن انتفض غاضبا ،وهو يقول :دعك من هذا ..فالرجل عندنا
كافر زنديق ضال مضل ..كل كتبه وكلامته تدل عىل ذلك ..أال تراه يثني عىل ابن
عريب والعزمي يف كتابه (الرس األعظم) ،بل ويعتربهم عارفني باهلل ..إن كل من
أثنى عىل هؤالء زنديق عندنا ..بل إن كل من يطلقون عليه لقب (العارف) هو
عندنا جاهل ملحد زنديق..
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الشعراوي ..واألزهريون
كان السائق يف غاية السامحة والسالم ،وهلذا مل يشأ أن يقع معه يف جدال ،بل
أخذ رشيطا آخر ،وقال :ال بأس ما دام مصطفى حممود مل يعجبك ..فلدي رشيط
آخر لعامل من كبار العلامء عشقه العامة كام عشقه اخلاصة ..كان يفرس القرآن الكريم
فترشئب األعناق لتفسريه ..كان ذا روحانية عالية..
قاطعه ربيع ،وقال :دعك من كل هذه األوصاف ..أال تعلم هني رسول اهلل 
عن املدح ..أال تعلم أمره بأن حيثى الرتاب عىل وجوه املداحني ،فقد ورد يف احلديث
عن أيب معمر قال :قام رجل يثنى عىل أمري من األمراء ،فجعل املقداد حيثي عليه
الرتاب ،وقال( :أمرنا رسول اهلل  أن نحثي يف وجوه املداحني الرتاب)()1
قال السائق :صدق رسول اهلل  ،وأنا مل أقصد املدح ،بل قصدت فقط أن
أرغبكم يف االستامع إليه ،واالستفادة منه.
قال ربيع :من هو ،فال أظنه إال جيفة من اجليف التي عودتنا عليها.
قال السائق :كيف يكون جيفة ..إن كالمه حييي القلوب امليتة..
قاطعه ربيع :عدت إىل املدح من جديد ..أخربنا عن اسمه من دون مقدمات.
قال السائق :ال بأس ..هو الشيخ حممد متوىل الشعراوي..
قهقه ربيع بصوت عال ،وقال :أمل أقل لكم ..إن صاحبنا ال خيتلف عن الغراب..

( )1رواه مسلم.
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إنه ال يقع إال عىل اجليف ..قبحك اهلل أال تعلم ما يقول الثقاة املحققون سدنة الدين
ورعاته يف الشعراوي؟
أال تعرف أن احلجة الثقة الضابط املحقق علم الدين ونارص امللة الشيخ العالمة
احلرب البحر الفهامة (حممد نارص الدين االلبانى) رمحه اهلل وريض عنه وقدس روحه
الرشيفة سئل عن النكرة الرويبضة القبوري امللحد الشعراوي ،وقد كان السائل
مثلك أمحق ال يقع عىل اجليف ،وكان معجبا بالشعراوي إعجابا شديدا فأجابه
العالمة بقوله( :هو منحرف عن العقيدة وكثريا ما يتأول اآليات بتأويل لتناسب
مفاهيم العرص احلارض ..ال يؤخذ عنه العلم ..عنده أسلوب جيد جذاب لكن ما
عنده علم صحيح وهلذا فالذي يريد أن يستمع اليه مأخوذا بروعة أسلوبه جيب أن
يأخذ حذره من أن يتلقن منه ما ليس بصحيح ..لقد ذكر يل بعضهم أنه سأله عن
مح ُن َع َىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى } [طه ،]5 :وقال له :هل يوصف ربنا بأن
الر ْ َ
ش ْ
قوله تعاىلَّ { :
له صفة العلو؟ فثار عليه الشعراوي ثورة عظيمة ،وذكر له أن اهلل ليس له مكان
وليس له زمان ..وأظن أن هذا وحده كاف يف بيان ضالله ..باإلضافة إىل ذلك فهو
من علامء األزهر ..وعلامء األزهر علامء يتقنون اللغة العربية ..لكنهم بعيدون عن
السنة كل البعد) ()1
قال السائق :أال ترى أن شيخك قد بالغ قليال حني حكم عىل مجيع علامء األزهر

( )1رشيط رقم  206من سلسلة اهلدى والنور بترصف.
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أهنم بعيدون عن السنة؟
انتفض ربيع غاضبا ،وهو يقول :ويلك ..كيف تتجرأ عىل رمي املحقق املدقق
باملبالغة ..إن مجيع كلامته موزونة بموازين دقيقة ..أال تعرف موازين املحدثني..
إهنم ال يقولون لغوا ..إهنم ال يقولون كذبا ..إهنم ال يقولون زورا ..إهنم ال ينطقون
عن هوى ..إن كالمهم { َال َي ْأتِ ِيه ا ْل َباطِ ُل ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َو َال ِم ْن َخ ْل ِف ِه} [فصلت،]42 :
وهلذا أبيحت هلم الغيبة التي حرمت عىل غريهم.
أال تعلم أن النيل من أهل احلديث ومن سار عىل هنجهم أمر عظيم ،فبه رصف
الناس عن احلق الذي هم عليه ،وهلذا شدد سلف هذه األمة الصاحلون املهتدون
عىل من ينال منهم أقل نيل ،فعن سفيان الثوري أنه قال( :استوصوا بأهل السنة
خري ًا؛ فإهنم غرباء ..والظاهر أن سفيان يريد أهل احلديث؛ ألن املنتسبني إىل السنة
الذين يقابلون أهل البدع يف عرصه كانوا أكثرية ،والدولة والسلطان بأيدهيم.
فرس كل العلامء املحققني الغرباء والفرقة الناجية والطائفة املنصورة بأهل
وقد َّ
احلديث وبأهل السنة ،ومرادهم بأهل السنة أهل احلديث ،وقد ورد يف احلديث عن
النبي  أنه قال( :ال يزال ناس من أمتي منصورين ال يرضهم من خذهلم حتى
تقوم الساعة)( ،)1وقد سئل اإلمام أمحد عن معنى هذا احلديث؟ فقال :إن مل تكن
هذه الطائفة املنصورة أصحاب احلديث؛ فال أدري من هم؟! ..وقال فيهم حفص

( )1سنن الرتمذي :كتاب الفتن عن رسول اهلل  باب ما جاء يف الشام ح(.)2192
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بن غياث :هم خري أهل الدنيا ..وعن بكر بن ع َّياش أنه قال :إين ألرجو أن يكون
أصحاب احلديث خري الناس ..وقد قال احلاكم مؤيد ًا قوهلام :ولقد صدقا مجيع ًا أن
أصحاب احلديث خري الناس ،وكيف ال يكونون كذلك؟! ثم رشع يف الثناء
عليهم ...إىل أن قال :فالشدائد مع وجود األسانيد العالية عندهم رخاء ،ووجود
السنة غامرة ،وقلوهبم
الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس؛ فعقوهلم بلذاذة ُّ
بالرضاء يف األحوال عامرة ،تع ُّلم السنن رسورهم ،وجمالس العلم ُحبورهم ،وأهل
السنة قاطبة إخواهنم ،وأهل اإلحلاد والبدع بأرسها أعداؤهم (.)1
سكت ربيع قليال يستجمع أنفاسه ،فظن السائق أنه أكمل حديثه ،فأراد أن
يتحدث ،فقاطعه ربيع بقوة ،وهو يقول :دعني ويلك أكمل حديثي ..لقد قال
يوسف بن موسى القطان :ازدمحنا يوما عىل أيب بكر بن عياش ،فقال :مايل أرى
رؤوسا كأهنا رؤوس الشياطني ،فتنحينا عنه ،فقال :ما أعلم يف الدنيا قوما خريا
منهم هم قد عرفوا حديثي لو أخذوه وذهبوا من كان يقول هلم شيئا ..وقال هشام
بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم قال :شيعنا األوزاعي وقت انرصافنا من عنده
فأبعد يف تشيعينا حتى مشى معنا فرسخني أو ثالثة فقلنا له :أهيا الشيخ يصعب
عليك امليش عىل كرب سنك ،فقال :امشوا واسكتوا لو علمت أن هلل طبقة أو قوما
يباهي اهلل هبم ،أو أفضل منكم ،ملشيت معهم وشيعتهم ،ولكنكم أفضل الناس..
( )1هذه النصوص والتعليقات عليها مقتبسة من كتاب (أهل احلديث هم الطائفة املنصورة والفرقة
الناجية  -حوار مع سلامن بن فهد العودة) ،ربيع املدخيل ،من مواضع متفرقة.
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وقال حممد بن أمحد بن الرباء العبدي سمعت عثامن بن أيب شيبة يقول  -وكان رأى
بعض أصحاب احلديث يضطربون – فقال :أما إن فاسقهم خري من عابد غريهم..
وقال قتيبة بن سعيد :إذا رأيت الرجل حيب أهل احلديث مثل حييي بن سعيد القطان
وعبد الرمحن بن مهدي وأمحد بن حنبل وذكر قوما آخرين فإنه عىل السنة ومن
خ الف هذا فاعلم أنه مبتدع ..وقال أمحد بن سنان :ليس يف الدنيا مبتدع إال وهو
يبغض أهل احلديث ،وإذا ابتدع الرجل نزع حالوة احلديث من قلبه.
كان ربيع خيطب بقوة ومحاسة ،والزبد يتطاير من فمه ،وجسمه يرجتف مجيعا،
وكنت يف ذلك احلني كاألبله أتفرج معجبا بحفظه ومحاسه وطريقة نطقه باأللفاظ،
ومل تكن لدي أي مصفاة أزن هبا كالمه ،ألميز بني حقه وباطله ،وعاقله وجمنونه.
بعد أن انتهى من خطبته الطويلة ،قال له السائق :يا بني اسمعني جيدا ..الذي
أعلمه ..وأنا كام تراين إنسان أمي بسيط ال أحفظ ما حتفظ ..هو أن أهل احلديث
وغريهم مهام جل قدرهم برش قد خيطئون وقد يصيبون ..وقوله تعاىلَ { :و َما َين ِْط ُق
َع ِن ْاهل َ َوى } [النجم ]3 :نزل يف رسول اهلل  ومل ينزل فيهم.
عاد ربيع إىل غضبه من جديد ،وصاح يف السائق :ويلك ..ثكلتك أمك ..أتتجرأ
عىل أهل احلديث ..أال تعلم أنه قيل لإلمام أمحد :يا أبا عبداهلل! ذكروا البن أيب قتيلة
بمكة أصحاب احلديث ،فقال :أصحاب احلديث قوم سوء .فقام اإلمام أمحد مثل
قيامي هذا ،وهو ينفض ثوبه ،ثم قال :زنديق ،زنديق ،زنديق .ودخل البيت.
وقال أمحد بن سنان القطان :ليس يف الدنيا مبتدع؛ إال وهو يبغض أهل احلديث،
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وإذا ابتدع الرجل؛ نزع حالوة احلديث من قلبه.
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السقاف ..واملتكلمون
ترك السائق ربيعا إىل أن انتهى من خطبته ،ثم قال خماطبا له بكل أدب :ما دمت
قد أثنيت عىل أهل احلديث وذكرت فضلهم ..فلدي هنا بعض األرشطة لعامل جليل
من علامء احلديث ..أرى أن ما ذكرته ينطبق عليه متاما ..فهو ال يقول زورا ،وال
ينطق عن هوى.
ابتسم ربيع ،وقال :وأخريا عدت إىل رشدك ..هات ضع الرشيط ..وشنف آذاننا
بأطيب كالم ..كالم املحدثني.
أخذ السائق يبحث عن الرشيط ،لكنه بمجرد أن وجده ،وأراد وضعه أوقفه
ربيع ،وقال :رويدك يا رجل ..أخربنا أوال ..من هو هذا املحدث الذي تريد أن
تسمعنا صوته؟
قال السائق :أمل تذكر أن أهل احلديث كلهم ثقاة ..وناجون ..ومنصورون؟
قال ربيع :لقد ظهر فيهم بعض املبتدعة ،ممن تالعب هبم الشيطان ..ولذلك
أخربنا أوال من هو هذا املحدث؟
قال السائق :إنه حسن السقاف..
عاد الغضب إىل ربيع من جديد ،وقام ،وهو يقول :ويلك ..أمل تعرف من
املحدثني غري هذا املبتدع الضال املضل ..ويلك أال تقع إال عىل اجليف ..لقد عقدنا
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االجتامعات الطويلة عنه ،وكلنا اتفق عىل أنه(( )1رافيض خبيث ،من أكثر الناس
منادا ًة ودعو ًة إىل وحدة الوجود ..إال أنه مل يدم يف دعوته إىل مبادئه العفنة طويالً،
فتنصل وانخنس ،وأصبح يقرأ يف عقائد الفرق الضالة ،فأعجبته فكرة دخوله أو
حتوله إىل مذهب الرافضة ظن ًا منه ـ أو تصديق ًا حلاله ـ بأنه رشيف من السادة آل
البيت ـ عىل حد تعبريه ..وأين هو من ذلك ،فإذا نظرت إىل حقيقة هذا اخلساف
املتهور ،وجدته كرساب بقيعة حيسبه الظمآن ما ًء حتى إذا جاءه مل جيده شيئ ًا ،أو
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
ت َب ْع ُض َها
اب ُظ ُل َام ٌ
جل ٍّي َي ْغ َشا ُه َم ْو ٌج م ْن َف ْوقه َم ْو ٌج م ْن َف ْوقه َس َح ٌ
{ َأ ْو َك ُظ ُل َامت ِيف َب ْح ٍر ُ ِّ
ورا َف َام َل ُه ِم ْن ُن ٍ
َف ْو َق َب ْع ٍ
ور} [النور:
ض إِ َذا َأ ْخ َر َج َيدَ ُه َمل ْ َيكَدْ َي َر َاها َو َم ْن َمل ْ َ ْ
جي َع ِل اهللَُّ َل ُه ُن ً
 ،]40ومل يزل هذا املتهور املعثار يطعن يف الدين ويشوهه ،متخذ ًا حسبه ونسبه ـ
زاع ًام ـ مطي ًة للدس يف الدين ..وقد تبعه عىل ذلك غلامن حدثاء األسنان ،يمرقون
من الدين  -وهم ال يشعرون ـ مروق السهم ،فقد جرهم هذا املجرم باديء ذي
بدء إىل وحدة الوجود  -مستغ ً
ال بذلك جهلهم  -وهاهو اآلن جيرهم وراءه إىل
مذهب الرافضة ،وهم ال يشعرون)
قال السائق :ال تعجل يا بني يف أحكامك وال تترسع ..نعم هو اختلف مع
األلباين يف بعض األمور ..لكن هذا ال ينفي عنه صفة أهل احلديث ..فكتبه تشهد
بكونه حمدثا ال يقل عن كبار املحدثني املعارصين إن مل يكن يتفوق عليهم ..أما كونه
()1

الشتائم املذكورة هنا منقولة بترصف من أكرب منتدى للسلفية ،ملتقى أهل احلديث ،عىل هذا

الرابط)http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=66246( :
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رافضيا ،فال أراه يرجع يف كتبه إىل بحار األنوار وال إىل الكايف ،بل أراه يرجع إىل
البخاري ومسلم وكتب أهل السنة مجيعا.
قال ربيع :أهل احلديث الذين ورد مدحهم يف النصوص هم الذين خلصوا
للحديث ..أما الذين مزجوا حديثهم بعلم الكالم والتصوف ..فال كرامة هلم ..وال
حرمة هلم ..وحلومهم حالل ملن يشاء أن يأكلها ..بل إنا نتقرب إىل اهلل بذمهم
والدعاء عليهم.
قال السائق :دعني يا بني أضع الرشيط لتسمعه ..إنه يف تنزيه اهلل ..إنه يذكر من
األدلة العقلية عىل ذلك ما يمأل القلب راحة وطمأنينة وإيامنا.
انتفض ربيع ،وقال :وما عالقة العقل بالدين ..أمل تسمع ما ورد يف نصوصنا
املقدسة عن ذم العقل؟
قال السائق :كيف تقول ذلك ..أمل تقرأ القرآن الكريم؟ ..أمل تقرأ ما ورد فيه من
مدح العقل ،ومن مدح أصحاب العقول؟
قال ربيع :من أنت حتى تتجرأ عىل القرآن الكريم ..ال يمكن أن حتتج بالقرآن
ففيه الناسخ واملنسوخ ..واخلاص والعام ..واملطلق واملقيد ..ما أدراك لعل اآلية
التي استدللت هبا منسوخة ..أو أهنا خمصصة ..أو أهنا مقيدة..
قال السائق :إذا مل نرجع للقرآن الكريم ..فلمن نرجع؟
قال ربيع :إلينا ..إىل أهل احلديث ..فالسنة هي بيان القرآن ..ونحن ناقلو
السنة ..وال يفهم السنة من مل يرجع إلينا.
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قال السائق :ولكن هذا الرجل متكلم كبري ..وهو يفرس السنة عىل منهج أهل
الكالم..
غضب ربيع غضبا شديدا ،وقال :ومتى صار املتكلم سنيا( ..مل يكن للبرشية
بعلم الكالم علم منذ عرفت العلم فلم يعرفه السابق حتى يعلمه الالحق ؛ لقد كان
عل ًام مبتكر ًا جديدا ظل التاريخ ،والواقع عليه شهيدا ..فقد نشأ يف الدولة اليونانية،
ودرس يف مدارسها البيقوريه والرواقية والسفسطائية ويف الدولة اليونانية بنيت
العلوم املنطقية ،ووضعت ضوابطها العقلية ،وقال اليونان بأنه آلة تعصم عن اخلطأ
األذهان ،ولو عصم منهم األذهان لقلنا صدق اليونان لكنهم خمتلفون يف أبسط
قواعد ما يعرفون فأرسطاليس الذي رتب علم املنطق ،وحرره .رد عىل أساتذته
أفالطون ،وسقراط ،وتربأ منهام فال يعصم عقل اإلنسان مهام كان إال بوحي من
الرمحن يكشف له الغيب ،ليصل بال ريب ثم زحف علم الكالم عىل أمة اإلسالم
فكان هلا مضلال ،ولفكرها مشتتا ،ولرأهيا مفرقا ،ولوحدهتا ممزقا ،وبقي إىل اليوم
مشغ ً
ال للقوم الذين تأثروا باألبحاث الفلسفيه يف العقائد اإليامنيه مع أهنا توقيفيه
فيا ملصيبة اإلسالم من طريقة أهل الكالم)()1
قال السائق :ال تعجل يا بني ..فعلم الكالم علم راسخ ..وله علامؤه الكبار
املشهود هلم بالعلم ونرصة الدين ..وهم كسائر الناس ليسوا معصومني ..وال حرج
()1

هذا الكالم مقتبس من كتاب (اإلمام يف حتريم علم الكالم) ،حممد بن أمحد العامري ،عضو

الدعوة واإلرشاد بوزارة الشؤون اإلسالمية باململكة العربية السعودية ،دت ،دط ،ص.5
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عىل املجتهد أن خيطئ ..فقصدهم  -حتى لو أخطأوا يف بعض ما بحثوه -نرصة
الدين والرد عىل الشبهات.
غضب ربيع غضبا شديدا ،ثم قال :أال تعلم ما أجاب به أبو عمر الرضير حني
سئل عن تعلم علم الكالم للرد به عىل أهل اجلهل؟ لقد وقف مثل موقفي هذا،
وقال :الكالم كله جهل فال تتعلم اجلهل ،فإنك كلام كنت باجلهل أعلم كنت بالعلم
أجهل( ..)1وقال أبو يوسف :العلم بالكالم ،واخلصومة جهل ،واجلهل بالكالم
علم ..وقال اإلمام مالك :لو كان الكالم عل ًام لتكلم فيه الصحابة ،والتابعون كام
تكلموا يف األحكام ،والرشائع ،ولكنه باطل يدل عىل باطل ..وقال الشافعي:
الكالم ليس من العلم.
قال السائق :أظن أن املشكلة وردتك من اسمه ..ال بأس ..فله اسم آخر ..إنه
(علم التوحيد)
قهقه ربيع بصوت عال ،وقال :منذ متى صار علم التوحيد يتكلم عنه بالعقل..
علم التوحيد ما أخذ من النقل ال من العقل ..لقد قال العباس بن رسيج :توحيد
أهل العلم ،ومجاعة املسلمني أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد رسول اهلل،
وتوحيد أهل الباطل من املسلمني اخلوض يف األعراض واألجسام ،وإنام بعث

( - )1رواه العجيل يف ذم الكالم ج1ص ،93ومثله اآلثار التالية كلها يف صفحات متقاربة.

45

النبي بإنكار ذلك( ..)1وسئل اإلمام مالك عن التوحيد ،فقال :حمال أن يظن
بالنبي  أنه علم أمته اإلستنجاء ،ومل يعلمهم التوحيد.
قال السائق :ولكن من الناس من ال يتقبل النقل ..ولذلك نبدأ معه بالعقل..
فكيف ترانا نبادر امللحد الذي ينكر القرآن الكريم ..هل نخاطبه بام يفهمه أم بام ال
يفهمه ،وال يقر به؟
َّاس من ُجي ِ
ِ
اد ُل
قال ربيع :كل جدال بالعقل ضاللة ..لقد َق َال اهلل َت َعا َىلَ {:وم َن الن ِ َ َ
هلل بِ َغ ْ ِري ِع ْل ٍم َو َال ُهدً ى َو َال ِكت ٍ
َاب ُّمنِ ٍري }[لقامن ..]20 :فال جيادل يف الرمحن إال
ِيف ا َِّ
اتباع الشيطان ..واجلدال يف اهلل بالعقل أضل املسلمني عن النقل ..وقد أمر اهلل
املسلمني برتك املجادلني واإلعراض عنهم ،وعدم القعود معهم َق َال َت َع َاىلَ {:وهللِّ
احل ْسنَى َفا ْد ُعو ُه ِ َهبا َو َذ ُرو ْا ا َّل ِذي َن ُي ْل ِحدُ َ
ون ِيف َأ ْس َمآئِ ِه َس ُي ْج َز ْو َن َما كَا ُنو ْا
األَ ْس َامء ْ ُ
َي ْع َم ُل َ
ون }[األعراف ،]180 :بل جعل من قعد معهم يف اإلثم مثلهمَ .ق َال َت َع َاىل{:
َاب َأ ْن إِ َذا س ِمع ُتم آي ِ
َو َقدْ ن ََّز َل َع َل ْي ُك ْم ِيف ا ْلكِت ِ
هلل ُي َك َف ُر ِ َهبا َو ُي ْست َْه َز ُأ ِ َهبا َف َ
ال َت ْق ُعدُ و ْا
ات ا ِّ
َ ْ ْ َ
وضو ْا ِيف ح ِد ٍ
يث َغ ْ ِري ِه إِ َّن ُك ْم إِذ ًا ِّم ْث ُل ُه ْم } [النساء]140 :
َم َع ُه ْم َحتَّى َ ُ
خي ُ
َ
قال السائق :صدق اهلل العظيم ..ولكن هذه اآليات الكريمة نزلت يف املجادلني
العابثني ،ال يف طالبي احلقيقة الذين حيتاجون من جيادهلم وحياورهم ..وقد كان
املتكلمون هم الذين ختصصوا يف هذا ..وكان هلم صواهبم ،كام كان هلم خطؤهم.

(-)5رواه العجيل يف ذم الكالم وأهله ج1ص87
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قال ربيع :لو أنك رجعت إىل سلف األمة ملا وقعت يف هذه الضالالت(..)1
لقد سئل أبو حنيفة عام أحدث الناس من الكالم يف األعراض ،واألجسام فقال:
مقاالت الفالسفة عليك باألثر وطريقة السلف وإياك ،وكل حمدثة فإهنا بدعة..
وقال :لعن اهلل عمرو بن عبيد إنه فتح للناس الطريق إيل علم الكالم ..وقال حممد
بن احلسن :كان أبو حنيفة حيثنا عىل الفقه ،وينهانا عن الكالم ..وقال أبو يوسف:
العلم بالكالم ،واخلصومة جهل ،واجلهل بالكالم علم ..وقال :من طلب الدين
بالكالم تزندق ..وقال عبد الرمحن بن مهدي :من طلب الكالم فآخر أمره إيل
الزندقة ..ودخل رجل عىل مالك بن أنس ،فسأله عن القرآن .فقال لعلك من
أصحاب عمرو بن عبيد ،لعن اهلل عمر ًا ،فإنه ابتدع هذه البدع من الكالم ،ولو كان
الكالم عل ًام لتكلم فيه الصحابة ،و التابعون كام تكلموا يف األحكام ،والرشائع،
ولكنه باطل يدل عىل باطل ..وقال :إياكم وأهل البدع فقيل :يا أبا عبد اهلل ،وما
البدع؟ قال :أهل البدع الذين يتكلمون يف أسامء اهلل ،وصفاته ،وكالمه ،وعلمه،
وقدرته ،وال يسكتون عام سكت عنه الصحابة والتابعون هلم بإحسان ..وقال
الشافعي :لقد اطلعت من أهل الكالم عىل ٍ
يشء واهلل ما تومهته قط ،وألن يبىل املرء
بام هنى اهلل عنه خال الرشك باهلل خري من أن يبتىل بالكالم ..وقال :حكمي يف
أصحاب الكالم أن يرضبوا باجلريد ،وحيملوا عىل اإلبل ،ويطاف هبم يف العشائر،

( -)1اآلثار التي ننقلها هنا كلها رواها العجيل يف ذم الكالم وأهله ج1ص ،85فام بعدها.
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والقبائل ،ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب ،والسنة ،وأخذ الكالم.
قال السائق ،وهو يبتسم :عىل حسب قولك ..فإن كل علامء األمة عىل ضاللة..
وينبغي أن نرضهبم مجيعا باجلريد.
قال ربيع :كيف ذلك؟
قال السائق :ما هي الطوائف التي مارست الكالم يف تاريخ اإلسالم؟
قال ربيع :كل الطوائف الضالة ما عدا أهل احلديث الناجون املنصورون ..أما
من عداهم فقد وقعوا يف فخ علم الكالم ..فأهل الكالم ،والعقل ،واجلدل هم:
املعتزلة واجلهمية واألشاعرة واملاتريدية والشيعة اإلثنا عرشية والشيعة الزيدية
واإلباضية ..وكل من خاض بعقله يف الدين.
قال السائق :أليس يف هؤالء علامء وحمققون وباحثون؟
قال ربيع :ال عامل إال أهل احلديث ..أما من عداهم فهم يف الضاللة يسدرون..
ويف غيهم خيوضون ..وإىل النار يوم القيامة يدخلون.
قال السائق :وما تقول فيام ورد يف القرآن من ذكر الربهان ،كام َق َال َت َع َاىلُ {:ق ْل
َها ُتو ْا بر َها َن ُكم إِن ُكن ُتم ص ِ
ني} [البقرة ،]111 :وعلم الكالم ليس سوى حماولة
اد ِق َ
ْ َ
ْ
ُْ
للربهان عىل احلق.
ني
قال ربيع :احلجة يف برهان النقل اليف برهان العقلَ ،ق َال َت َع َاىلَ {:و َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
َحتَّى َن ْب َع َث َر ُسوالً} [اإلرساء ،]15 :فلو كان الربهان بمجرد العقل لعذب وإن مل
يبعث الرسل.
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قال السائق :اسمعني يا بني جيدا ..إن بعض ما تقوله صحيح ..فقد تدخل
بعض أهل الكالم فيام يعنيهم ..ولكن ذلك ال يلغي أصل علمهم ..علم الكالم
حماجة ألهل الباطل ..وقد رضب اهلل تعاىل مثاال لذلك بإبراهيم عليه السالمَ :ق َال
ِ
ِ
ِ
ِ
يب
يم َر ِّ َ
َت َع َاىلَ {:أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّلذي َح َّ
يم ِيف ِر ِّبه َأ ْن آتَا ُه اهللُّ املُْ ْل َك إِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
آج إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
الش ْم ِ
يم َفإِ َّن اهللَّ َي ْأ ِيت ِب َّ
س ِم َن
يت َق َال َأنَا ُأ ْحيِـي َو ُأ ِم ُ
حييِـي َو ُي ِم ُ
ا َّلذي ُ ْ
يت َق َال إِ ْب َراه ُ

رش ِق َف ْأ ِ
املَْ ْ ِ
ت ِ َهبا ِم َن املَْ ْغ ِر ِ
ني} [البقرة:
ب َف ُب ِه َت ا َّل ِذي َك َف َر َواهللُّ الَ َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِ َ

] 258
قال ربيع :اسمعني جيدا أهيا املجادل عن أهل الباطل ..علم الكالم باطل ،وال
ف بِ ْ
احلَ ِّق َع َىل ا ْل َباطِ ِل َف َيدْ َم ُغ ُه َفإِ َذا ُه َو
يدمغ الباطل إال احلقَ ،ق َال َت َع َاىلَ {:ب ْل َن ْق ِذ ُ
َز ِ
اه ٌق َو َل ُك ُم ا ْل َو ْي ُل ِممَّا ت َِص ُف َ
ون} [األنبياء ..]18 :حماجة إبراهيم للنمرود تعجيزية،
وليست عقليه ،وعجزه يدل عىل صدق إبراهيم ،وصدق األنبياء يعرف باملعجزات
ال بالعقل..
قال السائق :ولكن اهلل تعاىل ذكر أنه لقن إبراهيم عليه السالم احلجة ،فقال{:
ِ
ٍ
ِِ
ِ
يم
َوتِ ْل َك ُح َّج ُتنَا آ َت ْين َ
يم َع َىل َق ْومه ن َْر َف ُع َد َر َجات َّمن ن ََّشاء ِإ َّن َر َّب َك َحك ٌ
َاها إِ ْب َراه َ
ِ
يم} [األنعام ،]83 :وعلم الكالم ليس سوى حجج واحتجاجات.
َعل ٌ
قال ربيع :حجة إبراهيم مستمدة من الرمحن ،وحجة أهل الكالم مستمدة من
ِ
يم َع َىل َق ْو ِم ِه} فاحلجة مستمدة من النقل
اليونان .فتأمل { َوتِ ْل َك ُح َّج ُتنَا آ َت ْين َ
َاها إِ ْب َراه َ
المن العقل ،من وحي الرمحن ال من كالم اليونان.
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قال السائق :لكن القرآن الكريم ذكر عن األنبياء أهنم كانوا جيادلون أقوامهم،
ت
وح َقدْ َجا َد ْل َتنَا َف َأ ْك َث ْر َ
كام قال تعاىل عن نوح عليه السالمَ ،ق َال َت َع َاىلَ {:قا ُلو ْا َيا ُن ُ
نت ِمن الص ِ
ِ
ِ
ني} [هود ،] 32 :وأهل الكالم ال
اد ِق َ
ِجدَ ا َلنَا َف ْأتَنا بِ َام تَعدُ نَا إِن ُك َ َ َّ
يامرسون سوى ذلك اقتداء باألنبياء عليهم السالم.
قال ربيع :جدال األنبياء ألهل الباطل بعلم مستمد من الرمحن ،وجدال أهل
نت َع َىل َب ِّين ٍَة
الكالم بجهل مستمد من اليونانَ ..ق َال َت َع َاىلَ {:ق َال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إِن ُك ُ
مح ًة من ِع ِ
يب َوآت ِ
وها َو َأن ُت ْم َهلَا ك ِ
َار ُه َ
ون} [هود:
ند ِه َف ُع ِّم َي ْت َع َل ْي ُك ْم َأ ُن ْل ِز ُم ُك ُم َ
َاين َر ْ َ ِّ ْ
ِّمن َّر ِّ َ
]28
قال السائق :أال ترى أن القرآن كله حماجة ألهل الباطل ..وهو يستعمل ما
تعارفت عليه العقول من املنطق؟ أمل تسمع إىل اهلل تعاىل وهو يقولَ {::ل ْو ك َ
َان فِ ِيه َام
ِ
ان اهللَِّ َر ِّب ا ْل َع ْر ِ
ش َع َّام َي ِص ُف َ
آهل َ ٌة إِ َّال اهللَُّ َل َف َسدَ تَا َف ُس ْب َح َ
ون} [األنبياء ،]22 :وهذه
حماجة بقضايا عقلية منطقية.
قال ربيع :النقل هو الذي أعطى احلجة للعقل فمتى كان العقل يعرف التوحيد
قبل النقل ،فالعقل ال يعلم العقائد ،والرشائع إال بالنقل ،ولو عرفت بالعقل ملا
احتاج العقالء إىل كتب وأنبياء.
آن َو َل ْو ك َ
ون ا ْل ُق ْر َ
ال َيتَدَ َّب ُر َ
قال السائق :لكن اهلل تعاىل أمرنا بالتدبر ف َق َالَ {:أ َف َ
َان
ِ
ِ
ند َغ ِري اهللِّ َلوجدُ و ْا ِف ِيه ْ ِ
ِمن ِع ِ
َاب َأ َنز ْلنَا ُه
اختالَف ًا كَثري ًا} [النساء ،]82 :و َق َال {:كت ٌ
َ َ
ْ
ْ
إِ َل ْي َك ُم َب َار ٌك ِّل َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذك ََّر ُأ ْو ُلوا ْاألَ ْل َب ِ
اب} [ص]29 :
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وأمرنا بالتفكر ،ف َق َال {:ك ََذلِ َك ُن َفص ُل اآلي ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون} [يونس،]24 :
َ
ِّ
ني لِلن ِ
َّاس َما ُن ِّز َل ِإ َل ْي ِه ْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
و َق َالَ {:و َأ َنز ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
ون} [النحل:
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
]44
وأمرنا بالتعقل ،ف َق َال {:إِنَّا َأ َنز ْلنَا ُه ُق ْرآن ًا َع َربِ ّي ًا َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون} [يوسف،]2 :
و َق َالَ {:و ُي ِري ُك ْم آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون} [ البقرة]73 :
وهذه األمور مجيعا تفتقر إىل العقل.
غضب ربيع غضبا شديد ،وقال :ويلك ..تبا لك من جمادل عنيد ..إن قول
ان ُجي ِ
ِ
اد ُل بِا ْل ُقر ِ
ِ
ِ ِ
آن)()1
ف َما َأ َخ ُ
رسول اهلل َ ( : أ ْخ َو ُ
يم ال ِّل َس َ
ْ
اف َع َىل ُأ َّمتي ُمنَاف ٌق َعل ُ
ليصدق فيك ،وينطبق عليك ،وأنت حقيق به.
قال السائق :إن مل نحتج بالقرآن ونرجع إليه ..فلمن نرجع؟
قال ربيع :القرآن محال وجوه ..ولذلك البد من العودة إىل السنة ..وإىل كالم
السلف الذي هم أوىل الناس بالقرآن.
قال السائق :فقد قال رسول اهلل ..
قاطعه ربيع بقوة ،وقال :اسكت ..ويلك..أتريد أن تكذب علينا.
قال السائق :ال ..كنت أريد أن أذكر لك حديثا لرسول اهلل  يؤيد ما ذكرت.
قال ربيع :وذلك هو الكذب ..فقد اتفق املحدثون عىل أنه مل يصح يف فضل

( )1رواه ابن عبد الرب.
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العقل يشء ،لقد قال العالمة ابن القيم( :أحاديث العقل كلها كذب)( )1ونقل عن
أيب الفتح األزدي وأيب جعفر العقييل وابن حبان( :أنه ال يصح يف العقل حديث..
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه( :أحاديث العقل كلها موضوعة )()2
قال السائق :ال بأس ..فلندع هذا احلديث ،ولنستمع كالم هذا العامل ونزنه
بموازين الكتاب والسنة ،فإن رأيت أنه خيالف ما وردا به رضبنا به عرض اجلدار.
قال ربيع :ويلك ..ثم ويلك ..ألن أصب القطران يف أذين أحب إيل من أن
أستمع إىل هذا الدعي الصعلوك الكذاب املفرتي ..لقد قال قال اإلمام أبو عثامن
الصابوين يف صفة أهل السنة :ويبغضون أهل البدع ،الذين أحدثوا يف الدين ما ليس
منه ،وال حيبوهنم ،وال يصحبوهنم ،وال يسمعون كالمهم ،وال جيالسوهنم ،وال
جيادلوهنم يف الدين ،وال يناظروهنم ،ويرون صون آذاهنم عن سامع أباطيلهم ،التي
إذا مرت باآلذان ،وقرت يف القلوب رضت ،وجرت إليها الوساوس واخلطرات
الفاسدة ما جرت)( ..)3وقال سفيان الثوري( :من أصغى بسمعه إىل صاحب
بدعة ،وهو يعلم ،خرج من عصمة اهلل ،ووكل إىل نفسه ..وقال :من سمع ببدعة،
فال حيكها جللسائه ،ال يلقها يف قلوهبم ..وقال ابن بطة :فاهلل اهلل معرش املسلمني ،ال
حيملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه ،وما عهده من معرفته بصحة مذهبه عىل
( )1املنار املنيف (ص .)25
( )2سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة (.)400 /5
( )3عقيدة السلف وأصحاب احلديث (ص.)299-298
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املخاطرة بدينه يف جمالسة بعض أهل هذه األهواء ،فيقول :أداخله ألناظره ،أو
ألستخرج منه مذهبه ،فإهنم أشد فتنة من الدجال ،وكالمهم ألصق من اجلرب،
وأحرق للقلوب من اللهب ،ولقد رأيت مجاعة من الناس كانوا يلعنوهنم،
ويسبوهنم ،فجالسوهم عىل سبيل اإلنكار ،والرد عليهم ،فام زالت هبم املباسطة
وخفي املكر ،ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم( ..)1وقال ابن قدامة :كان السلف
ينهون عن جمالسة أهل البدع والنظر يف كتبهم واالستامع لكالمهم( ..)2وقال
الربهباري :وإذا رأيت الرجل جالس ًا مع رجل من أهل األهواء ّ
وعرفه ،فإن
فحذره ّ
جلس معه بعد ما علم فاتقه؛ فإنه صاحب هوى( ..)3وقال شيخ اجلميع ،بل شيخ
اإلسالم نفسه ابن تيمية :وجيب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم ،وأثنى
عليهم ،أو عظم كتبهم ،أو عرف بمساعدهتم ،أو كره الكالم فيهم ،أو أخذ يعتذر
هلم ..بل جتب عقوبة كل من عرف حاهلم ،ومل يعاون عىل القيام عليهم ،فإن القيام
عىل هؤالء من أعظم الواجبات ألهنم أفسدوا العقول واألديان(.)4

( )1اإلبانة)470/2( :
( )2انظر :اآلداب الرشعيه البن مفلح .)232/1( :
( )3رشح السنة (ص .)121 :
( )4جمموع الفتاوى (.)132/2
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ابن فرحان ..والقرآنيون
ترك السائق ربيعا إىل أن انتهى من حديثه ،وبعد ذلك أخرج رشيطا من حمفظته،
وقال :ال بأس ما دمت قد اعتربت علم الكالم علام مذموما ،وأنه يتناقض مع
القرآن الكريم ..فلدي هنا رشيط لعامل يوافقك يف بعض ما طرحته ..وهو من البالد
التي تطلقون عليها بالد التوحيد ..وقد نذر حياته كلها للقرآن الكريم ،فآراؤه
وأفكاره ومواقفه كلها تنهل من بحار القرآن الكريم العذبة..
قال ربيع :ال بأس ..لكن من هو؟ فليس كل من نذر حياته للقرآن من أهل
القرآن ..ال يكون الرجل من أهل القرآن حتى يكون من أهل احلديث ..وال يكون
من أهل احلديث حتى يكون من أتباع السلف ..السلف الصالح هم النظارة التي
ننظر هبا إىل الدين ..وهم الرصاط املستقيم الذي جعله اهلل لعباده ليعصمهم من
الضاللة.
قال السائق :ال بأس ..وإن كنت أختلف معك فيام ذكرت ..لكن هذا الرجل
ابن للمدرسة التي تتحدث عنها ،فقد تتلمذ عىل مشاخيها ،ولديه علم باحلديث
والرواية ،بل لديه فوق ذلك قدرة عىل اجلرح والتعديل ومتحيص النصوص ،ال
احلديثية فقط ،بل التارخيية أيضا ..وهلذا هو يدعو إىل هتذيب الرتاث وغربلته
وإخراج الدخيل عليه.
فرح ربيع ،وقال :هذا من نبحث عنه ..هلم به.
أراد السائق أن يضع الرشيط ،لكن ربيعا أوقفه ،وقال :انتظر ..أنت مل تذكر
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اسمه..
قال السائق :لقد ذكرت لك صفاته ..وفيها ما يغني عن ذكر اسمه ..فاحلق
يعرف بأوصافه ال بأسامء أصحابه.
قال ربيع :ال ..هذا عندكم معرش املبتدعة ..نحن  -بقية السلف ومحاة الدين -
ال نكتفي باألوصاف ،بل ننظر إىل األسامء وندقق فيها حتى ال يترسب للدين
املبتدعة والضالني الذين خيدعون الناس بأوصافهم.
قال السائق :ال بأس ..إنه حسن بن فرحان املالكي..
وقف ربيع ،والزبد يتطاير من فمه ،وهو يقول :أوقفه ،أوقف اهلل أنفاسك ..ما
الذي تريد أن تسمعنا؟ ..إن هذا الرجل رأس من رؤوس الضاللة ..أال تعلم ما
ألف أنصار السنة والسلف حوله من املؤلفات التي حتذر منه ..إهنا كثرية جدا..
ِ
للصحابة األخيار يف ر ِّد أباطيل حسن املالكي) للعلم العالمة
منها (االنتصار
الشيخ عبد املحسن بن محد العباد البدر ..ومنها (الرد السديد عىل مطاعن حسن
املالكي عىل أئمة الدعوة ومقررات التوحيد) لألثري السلفي الثقة الشيخ إبراهيم
بن عامر الرحييل ..ومنها (دحر افرتاءات أهل الزيغ واالرتياب عن دعوة اإلمام
حممد بن عبدالوهاب) لشيخ اجلرج والتعديل يف هذا العرص بال منازع الشيخ ربيع
املدخيل ..وغريها كثري.
قال السائق :أرى أن أصحابك ليس هلم شغل إال التأليف يف الرد عىل من
خيالفهم.
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قال ربيع :صدقت يف هذا ..فهم القائمون عىل حصن الدين ..وقد آتاهم اهلل
قوة يف التأليف ،ومدادا كثريا حولوا منه سهاما نصبوها حلرب أعداء اهلل ،وكل من
ينحرف عن دين اهلل وسنة رسول اهلل ..لقد كتب شيخنا العالمة حممد نارص الدين
األلـباين كتابه (دفاع عن احلديث النبوي والسرية يف الرد عىل جهاالت الدكتور
البوطي) ..وكتب (الرد عىل أرشد السلفي) ..وكتب (الرد عىل التعقيب احلثيث)..
وكتب (الرد عىل رسالة الشيخ التوجيري يف بحوث من صفة الصالة) ..وكتب
سوده عىل دفع ُشبه التشبيه) ..وكتب (الرد عىل الشيخ
(الرد عىل السخاف فيام َّ
إسامعيل األنصاري يف مسألة الذهب املح ّلق) ..وكتب (الرد عىل عز الدين بيلق يف
منهاجه) ..وكتب (الرد عىل كتاب :حترير املرأة يف عرص الرسالة) ..وكتب (الرد
عىل كتاب :ظاهرة اإلرجاء) ..وكتب (الرد عىل كتاب املراجعات) ..وكتب (الرد
عىل هدية البديع يف مسألة القبض بعد الركوع) ..وكتب (الرد املفحم عىل من
خالف العلامء وتشدد وتعصب) ..وكتب (كشف النقاب عام يف كلامت أيب غدة من
األباطيل واالفرتاءات) ..وكتب (النصيحة بالتحذير من ختريب ابن عبد املنان)
وال يقل عنه شيخنا الكبري العالمة املحدث بقية السلف الشيخ مقبل بن هادي
الو ادعي ،فقد حول هو اآلخر كل ما آتاه اهلل من مدادا سهاما وجهها حلرب أعداء
السنة ..فقد كتب (الطليعة يف الرد عىل غالة الشيعة) ..وكتب (رياض اجلنة يف الرد
عىل أعداء السنة) ..وكتب (إرشاد ذوي الفطن إلبعاد غالة الروافض من اليمن)..
وكتب (اإلحلاد اخلميني يف أرض احلرمني) ..وكتب (ردود أهل العلم عىل
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الطاعنني يف حديث السحر) ..وكتب (املصارعة) ..وكتب (قمع املعاند وزجر
احلاقد احلاسد) ..وكتب (غارة األرشطة عىل أهل اجلهل والفسفطة) ..وكتب
(حتفة الشباب الرباين يف الرد عىل اإلمام حممد بن عيل الشوكاين) ..وكتب (غارة
الفصل عىل املعتدين عىل كتب العلل) ..وكتب (إعالن النكري عىل أصحاب عيد
الغدير) ..وكتب (إقامة الربهان عىل ضالل عبد الرحيم الطحان) ..وكتب
(فضائح ونصائح) ..وكتب (الربكان لنسف جامعة اإليامن) ..وكتب (إسكات
الكلب العاوي يوسف بن عبد اهلل القرضاوي) ..وكتب (صعقة الزلزال لنسف
أباطيل أهل الرفض واالعتزال)
ومثلهام كتب شيخنا الكبري العالمة ربيع بن هـادي عمري املدخـيل ..فقد كتب..
قاطعه السائق ،وهو يقول :ال بأس ..أرانا لن ننتهي لو عددت لنا كل ما ألفه
مشاخيك يف الردود ..فهل تدعنا نسمع البن فرحان بنية الرد عليه ..ال بنية
االستفادة منه.
قال ربي ع ،والربد يتطاير من فمه :ويلك ثم ويلك ..أتريد أن حتتال عيل ..لقد
حذرنا أئمتنا من االستامع إىل أهل البدع ،ولو بنية الرد عليهم..
قال السائق :فكيف يردون عليهم ما داموا حيرمون االستامع هلم؟
قال ربيع :للعلامء األعالم فقط حق االستامع ..وبعدها يصدرون مواقفهم
وردودهم ..ونروح نحن بام أوتينا من قوة نتسابق لنرش تلك الردود والتحذيرات.
قال السائق :اصدقني القول ..هل قرأت شيئا البن فرحان ،أو سمعت له شيئا.
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قال ربيع :معاذ اهلل ..ولكني قرأت كل ما كتب عنه ،وسمعت لكل من رد
عليه ..وبذلك يمكنني أن أقول :إين أعرفه أكثر من الذين استمعوا له..
قال السائق :كيف ذلك؟
قال ربيع :ألن أعالمنا من أهل اجلرح والتعديل يدركون ما ال ندرك ..فقد
يكون الكالم صحيحا ومعسوال لكنه حيوي السم الزعاف ..ولذلك ال نقبل شيئا
إال بعد أن يمر عىل مصفاة أهل السنة واحلديث..
قال السائق :لكن الشيخ حسن عىل حسب ما أعلم تتلمذ عىل بعض املشايخ
الذين تثق فيهم.
قال ربيع :أجل علمت ذلك ..وقد أرسل صديقنا الباحث السلفي األثري
سليامن بن صالح اخلرايش رسالة إىل الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن السعد ،الذي
يدعي ابن فرحان أنه تتلمذ عىل يديه ،وقد جاء فيها( :ال خيفى عليكم ما يقوم به
املدعو حسن بن فرحان املالكي من نرش لضالالته بني احلني واآلخر ؛ ومن ذلك :
هتجمه عىل صحابة رسول اهلل  ،وعىل عقيدة السلف الصالح ،وحماربتها بام
ي نرشه من مذكرات خبيثة؛ كمذكرته التي طبعها بعنوان (قراءة يف كتب العقائد)
وقد شحنها بلمز كثري من علامء السنة الذين ألفوا يف العقيدة ،بلهجة حانقة ال
تصدر إال عن مبغض شانئ هلم ،وكان من آخر خمازي هذا الرجل نرشه ملذكرة
بعنوان (نقض كشف الشبهات) حيمل فيها هذا املعتوه محلة شعواء عىل شيخ
اإلسالم املجدد حممد بن عبدالوهاب ،ويلصق به مذهب تكفري املسلمني ،ويدافع
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عن القبوريني ..وقد تواترت لدينا األخبار – فضيلة الشيخ – أن هذا املبتدع يتبجح
يف كثري من جمالسه بأنه كثري املدارسة لكم يف علم احلديث ،واألخذ منكم ،بام يوهم
السامعني أنكم راضون عن مسلكه الذميم – والعياذ باهلل – تلبيس ًا منه عىل بعض
طلبة العلم ممن حيسنون الظن بكم ..ونحن نتمنى من فضيلتكم بام عرفناه عنكم
من صدع باحلق بيان حقيقة هذا الرجل؛ حتى ال يغرت به أحد ويصدق دعواه،
جعلكم اهلل من أنصار دينه)
وقد رد عليه الشيخ برسالة جاء فيها( :إن حسن بن فرحان املالكي إنسان ضال
متبع هلواه ،منحرف عام جاء يف كتاب اهلل تعاىل ،وسنة رسوله  ،خمالف ملا عليه
املسلمون ..وقد رددت عليه يف مقدمة كتاب (اإلبانة ملا للصحابة من املنزلة واملكانة
) فيام يتعلق بطعنه يف الصحابة ،وذلك قبل أن يظهر طعنه بالعقيدة األثرية التي
جاءت يف الكتاب والسنة ..وقد حرض فيام سبق بعض درويس وجرى عدة لقاءات
بيني وبينه ،وذلك قبل أن ٌيظهر كثري ًا من ضالالته وإنحرافاته ،وكنت أترفق به
وأحاول معه ؛ حتى يتبع احلق ،وقد نصحته ولكن الرجل استمر عىل إنحرافه ،بل
وزاد يف الضالل والغي)
التف ت ربيع إىل السائق :أال ترى كيف تربأ الشيخ من تلميذه ..أال يكفيك هذا
حتى تتربأ منه أنت اآلخر؟
قال السائق :أنا ال أتربأ إال من نفيس األمارة بالسوء ..أما اخللق فهم هلل ،وهو
أعلم هبم مني ..لكني مل أسمع إال جترحيا جمردا عن أي بينة.
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قال ربيع :هل تريد أن أفصل لك ما ذكره أعالمنا من بينات تدل عىل ضالله..
إن ذلك حمال ..ولن تكفي مجيع أيام الدنيا لذلك؟
قال السائق :أهلذا احلد بلغت جرائمه؟
قال ربيع :أجل ..لقد كتب فضيلة الشيخ محود بن عقالء الشعيبي جوابا عىل
من سأله عن حال املالكي الذي ننعته باهلالكي ،فقال( :كثر يف عرصنا احلداثيون
والعلامنيون واملعتزلة وغريهم من أصحاب العقائد الفاسدة ،الذين يفسدون يف
األرض وال يصلحون ،وأخطرهم وأعظمهم أثرا من مجع خليط ًا من هذه العقائد
الفاسدة واألفكار املنحرفة ،ال سيام الطعن يف الصحابة ،والقدح يف أهل السنة ويف
كتبهم ،والدفاع عن أهل الضالل ،وعىل رأس هؤالء حسن بن فرحان املالكي،
الذي قد تضخمت انحرافاته ،وتعاظم رشه)
أال ترى كيف اعتربه هذه العلم العالمة جامعا لرذائل أهل امللل والنحل؟
قال السائق :لقد سمعت حديثه عن الصحابة ..وهو ال يرقى إىل ما ذكرت..
كل ما يف األمر هو أنه يريد العودة بالدين إىل صفائه وأصالته ..وقد وجد من قومه
من يريدون نسف ما ورد يف القرآن الكريم من معان وقيم سامية بام ورد عن بعض
الصحابة مما خيالفها ،فدعاهم إىل حتكيم عقوهلم ،والتحقيق فيام نقل عن الصحابة
حتى ال ننسخ املعاين السامية للدين بام فعله الصحابة أو بعضهم أو فهموه من
الدين ..فالصحابة برش كسائر الناس ،وهم خيطئون كام أهنم يصيبون ،ولذلك
حيتاج من يريد أن يعود بالدين إىل صفائه أن يميز بني ما أخطأوا فيه وما أصابوا..
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وليس يف ذلك أي حرج.
لقد سمعته يروي عن الصحابة أنفسهم ما يؤيد هذا املعنى ،لقد نقل عن أنس
بن مالك قوله( :ما أعرف شيئ ًا مما كان عىل عهد النبي  !قيل آلصالة؟ قال أليس
ض َّيعتم ما ض َّيعتم فيها؟)()1
باإلضافة إىل هذا ،فقد كان التابعون أحيانا خيلطون يف رواياهتم عن الصحابة،
فعن برس بن سعيد ،قال :اتقوا اهلل ،وحتفظوا من احلديث ،فواهلل لقد رأيتنا نجالس
أبا هريرة ،فيحدث عن رسول اهلل ،وحيدثنا عن كعب ،ثم يقوم ; فأسمع بعض من
كان معنا جيعل حديث رسول اهلل عن كعب وجيعل حديث كعب عن رسول
اهلل)()2
وهلذا ،فإنه يدعو إىل إنقاذ اإلسالم من كل التأثريات السلبية التي دخلت إليه
من اليهود أو النصارى أو غريهم من أهل امللل ،والتي أشار إليها  يف قوله:
(لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا شربا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب
تبعتموهم) .قلنا :يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال( :فمن؟)()3
وقد وضع لذلك ضابطا مهام ،وهو عرض ما ورد يف الروايات عىل القرآن
الكريم ،فام وافقه قبل ،وما خالفه رفض ،وقد ورد يف ذلك حديث رشيف ،فقد
( )1رواه البخاري.
( )2سري أعالم النبالء – [ج .]606 / 2
( )3رواه البخاري ومسلم.
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قال ( : ستكون عيل رواة يروون احلديث ،فأعرضوا القرآن ،فإن وافقت القرآن
فخذوها وإال فدعوها)()1
انتفض ربيع غاضبا ،وقال :هذا احلديث غري صحيح ،وكل ما ورد يف هذا
املوضوع أحاديث مناكري وبواطيل ،قد طعن فيها غري واحد من األئمة كالشافعي
وغريه ..بل قال حييى بن معني عنه :هذا حديث وضعته الزنادقة ..وسئل مرة :ما
تقول يف احلديث الذي يروى عن النبي ﷺ( :ما حدثتكم من حديث فاعرضوه
عىل القرآن ،فام وافق القرآن فخذوه ،وما عارضه فردوه؟) فقال ابن معني  :لقد
عرضناه عىل القرآن فوجدناه كذب ًا ،فقيل :كيف؟ قال :ألن اهلل عز وجل يقول( :
الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َهنَا ُك ْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا )
َو َما آتَا ُك ُم َّ
قال السائق :أنت مل تفهم مراد احلديث ..فهو ال يقصد أن النبي  ليس مستقال
بعرض احلقائق أو بيان رشائع الدين ،وإنام يقصد أنه يف حال تعارض احلديث مع
القرآن الكريم نقدم القرآن باعتباره متواترا ،بخالف احلديث الذي دخله
الوضاعون والكذابون وغريهم ..وإال فإن رسول اهلل  أعظم من أن خيالف ربه،
أو كالم ربه.
قال ربيع :ويل لك ..ما أجرأك عىل أهل احلديث ..هل تعلم مرتبة ابن معني
حتى تعقب عليه ..لقد قال فيه..

( )1تاريخ دمشق البن عساكر ،وهو متواتر يف كتب الشيعة.
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قاطعه السائق ،وقال :أعلم ما قيل فيه ،وأنا أحرتمه وأقدره ،ولكن القرآن
الكريم أعظم حرمة عندنا من ابن معني وغريه ..اسمع إليه وهو يدعونا إىل
َان النّاس ُأم ًة و ِ
التحاكم إىل كتاب اهلل يف حال اخلالف ،قال تعاىل ( :ك َ
احدَ ًة َف َب َع َث
ُ ّ َ
ِ
ِ
ني ُم َب ّ ِ
ني الن ِ
ّاس ِف َيام
احل ّق لِ َي ْح ُك َم َب ْ َ
اهللُّ الن ِّب ّي َ
رشي َن َو ُمنذ ِري َن َو َأ َنز َل َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
َاب ِب ْ َ
ْ
اخ َت َل ُفو ْا فِ ِيه) [البقرة ،]213:وأنكر عىل املعرضني عن ذلك املنهج ،فقالَ ( :أ َمل ْ ت ََر
َاب ُيدْ َع ْو َن إِ َ َىل ِكت ِ
إِ َىل ا ّل ِذي َن ُأو ُتو ْا ن َِصيب ًا ّم َن ا ْلكِت ِ
هلل لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم ُث ّم َيت ََو ّ َىل َف ِري ٌق
َاب ا ِّ
ّمن ُْه ْم َو ُه ْم ّم ْع ِر ُض َ
ون ) [آل عمران]23:
قال ربيع :إن جرأته عىل هذا هي التي جعلته يتجرأ بعد ذلك عىل اجلميع ابتداء
من الصحابة الذين أخرج أكثرهم من الصحبة ،بحجة أن القرآن الكريم ذكر
املهاجرين واألنصار ومل يذكر الصحابة ..حتى أنه أخرج خال املؤمنني وكاتب
وحي رب العاملني من الصحبة ،وتكلم فيه كالما شديدا قاسيا..
ومل يكتف املجرم بذلك بل ذكر أن العلامء شككوا يف إسالم أيب سفيان ..وذكر
أن أبا هريرة يروي عن كعب األحبار بعض اإلرسائيليات فريوهيا الناس عنه ظن ًا
منهم أهنا أحاديث عن النبي  ،وقال عن أيب هريرة :إنه هيم وينسى يف التحديث،
وذكر عن عبد اهلل بن عمرو أنه ظفر بزاملتني يوم الريموك فهو حيدث منهام فيظن
الناس أنه حيدث عن الرسول ..
بل فوق ذلك هو معطل جهمي معتزيل ينكر إثبات بعض الصفات التي وردت
يف السنة ،ويزعم أن فيها تشبيه ًا وجتسي ًام ..ويرى أن أهل السنة يثبتون بعض
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الصفات هلل التي أخذوها من التلمود ،ويتهم احلنابلة بأهنم متفقون مع العامة
بالتجسيم والتشبيه.
وهو فوق ذلك كله يدندن يف كتبه عىل أن عقيدة أهل السنة صنعها الرصاع
السيايس ،وأهنا تشكلت حسب الرصاع ،وليس بناء عىل األدلة الرشعية أو اتباع
الرسول  أو الصحابة ،ثم رمى األمة بأهنا أحدثت يف العقيدة أمور ًا ما أنزل اهلل
هبا من سلطان وذلك بأسباب الرصاعات السياسية كالقول بعدم خلق القرآن أو
تشبيه اهلل بخلقه بإثبات صفات له كصفات البرش.
وفوق ذلك كله تراه كثري اللمز ألئمة أهل السنة ،فقد ذكر أن ابن تيمية هو الذي
أحيا عقيدة النصب بعد أن كادت تنتهي يف بداية القرن الثامن ..وذكر أن ابن كثري
ناصبي متأثر بأهل بلده ،ومثله الذهبي ..واعترب الربهباري صاحب إرهاب فكري
عىل خصومه ..وأن عبد اهلل بن اإلمام أمحد يروي اخلزعبالت واملوضوعات
واإلرسائيليات.
وفوق ذلك فهو يتهم األمة بأهنا مل تقاتل ألجل الدين ،بل كانت تقاتل ألجل
الدنيا ،بل قال( :أنا ال أعد الفتوحات اإلسالمية إال يف عهد اخللفاء الراشدين ،أما
العهد األموي فغالب ًا أسميه استعامر ًا أموي ًا)
وقد ختم كل هذه املنكرات بنقد اإلمام املجدد الذي استطاع  -بتوفيق اهلل ثم بام
أعطاه اهلل من علم وحنكة وإخالص لربه  -أن يغري حالة اجلزيرة العربية وما حوهلا
من البلدان من كوهنا تعيش يف جاهلية جهالء تغلب عليها الوثنية من عبادة
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األصنام واألوثان والقبور واألشجار إىل جعلها مركزا ومقرا للتوحيد اخلالص،
أال وهو اإلمام الشيخ حممد بن عبدالوهاب ،حميي السنة وقامع البدعة ،حيث تناول
كشف الشبهات الذي يعترب من أنفس ما كتب يف توحيد اإلهلية والرد عىل املرشكني
وكرس شبههم ،فتناول املالكي هذا الكتاب اجلليل بالرد الذي سامه نقض كشف
الشبهات.
وبناء عىل كل هذه اجلرائم التي ارتكبها ،فقد قرر مشاخيه حرمانه من لقب (أهل
السنة) ليدخل يف ألقاب أهل البدعة ،بل حرمناه حتى من اسم قبيلته بني مالك،
فرصنا نناديه (اهلالكي)
وقد دعوناه إىل مباهلة علنية ،فرفض ،وهذا ما يدلك عىل كذبه وضالله
وهبتانه ..فليس بيننا وبني املبتدعة سوى املباهلة.
قال السائق :لعله رفض املباهلة ألجل نصها ..فام كان نصها؟
قال ربيع :باهلناه عىل أن (من كان يف قلبه خبيئة عىل أحد من أصحاب رسول
اهلل  فأهلكه اهلل ..ومن كان يف قلبه دخن عىل شيخ اإلسالم ابن تيمية فأهلكه
اهلل ..ومن كان يف قلبه غل عىل العقيدة السلفية فأهلكه اهلل ..ومن كان يف قلبه غش
عىل منهج السلف الصالح فأهلكه اهلل)
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فضل اهلل ..واحلواريون
مل جيد السائق بعد أن قرأ ربيع نص املباهلة سوى أن ابتسم ابتسامة ساخرة ،ثم
قال :ال بأس . .لن أفرض عليك أن تستمع شيئا خيالف معتقدك ..ولكن بام أنك
ذكرت أن هناك من كتب كتابا يف مناقشة حسن بن فرحان سامه (حوار مع املالكي)،
فقد ذكرين ذلك برشيط يل يتحدث عن ضوابط احلوار يف القرآن الكريم وآدابه..
وهو مفيد جدا ألن للحوار آدابه الرشعية التي جتعله يؤيت ثامره ال حمالة.
قال ربيع :من صاحب الرشيط؟
قال السائق :دعنا من هذا ..ألن األسامء جتعلنا نختلف ..فلنأكل املبقلة ،ودعنا
من اسم البقال ..ولنأكل اللحم ،ودعنا من اسم اجلزار.
قال ربيع :ويلك ..وما أدراين ،فقد يكون اجلزار جموسيا أو مرشكا ..أتريدين أن
آكل اللحم احلرام.
قال السائق :املتحدث رجل ملئ إيامنا وعلام ووقارا وأدبا وحبا للوحدة
اإلسالمية وحرصا عليها ..وهو ينطلق يف كل ما ذكرت من القرآن الكريم ..وقد
كتب يف ذلك كتابا حول (احلوار يف القرآن الكريم)
قال ربيع :مل يكتب هذا الكتاب إال رجل ملئ ضاللة وجهال وبغيا..
قال السائق :ال تقل هذا ..لعل شخصا آخر كتب بنفس العنوان.
قال ربيع :أتقصد اهلالك حممد حسني فضل اهلل؟
قال السائق :أجل يا بني أنا أقصده ..ولكنه ليس كام وصفت ،فقد كان رجال
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صاحلا ،بل كان رائد الوحدة واحلوار ..ال يضيق صدره بأي خمالف له ،بل جيلس
معه ،وحيادثه بكل لطف وأدب ..لقد دعا إىل إذابة اجلليد بني املتناحرين املتقاتلني
ليحل اللسان بدل السنان ،واحلجة بدل الدبابة ،والربهان بدل الدماء التي تسيل
من كل جانب ..لقد سمعته يرصخ يف كل ناد( :إن اهلل علمنا أن نحاور كل الناس،
وال توجد مقدسات يف احلوار ،فقد حاور اهلل تعاىل إبليس ،فهل هناك من الناس
من هو مثل إبليس؟ كام أن القرآن هو كتاب حوار مع املرشكني يف توحيد اهلل ،ومع
الكافرين يف وجود اهلل ويف نبوة النبي ،كام حاور املنافقني ،لذلك نعترب أن عظمة
القرآن يف أنه كتاب احلوار املقدس الذي يقول لك إن مسألة أن تؤمن هي أن تفكر
وتقتنع ،وبالتايل أن حتاور)1() ..
قال ربيع :هذا ديدين املبتدعة يف كل عرص ..إهنم يدعون إىل احلوار لينفذوا
بشبههم إىل عقائدنا املصونة ..عقائد أهل السنة والسلف الصالح ..لقد حذرنا
السلف من احلوار مع املبتدعة أو اجللوس إليهم حتى ال ترسي إلينا سمومهم..
لقد قال اإلمام الاللكائي مبين ًا خطر مناظرة أهل البدع ،وما تؤدي إليه( :فام جنى
عىل املسلمني جناية أعظم من مناظرة املبتدعة ،ومل يكن هلم قهر وال ذل أعظم مما
تركهم السلف عىل تلك اجلامعة يموتون من الغيظ ،كمد ًا ودرد ًا ،وال جيدون إىل

( )1حوارات يف الفكر والسياسة واإلجتامع ص.248
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ال )()1
إظهار بدعتهم سبي ً
وقال أبو إسامعيل الصابوين عن أهل السنة :ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا
يف الدين ما ليس منه ،وال حيبوهنم ،وال يصحبوهنم ،وال جيالسوهنم ،وال جيادلوهنم
يف الدين ،وال يناظروهنم ،ويرون صون آذاهنم عن سامع أباطيلهم التي إذا مرت
باآلذان وقرت يف القلوب رضت وجرت إليها من الوساوس واخلطرات الفاسدة
ما جرت.
وقال أبو املظفر السمعاين :واعلم أنك متى تدبرت سرية الصحابة ومن بعدهم
من السلف الصالح ،وجدهتم ينهون عن جدال أهل البدعة بأبلغ النهي.
وقال الربهباري :وإذا أردت االستقامة عىل احلق وطريق أهل السنة قبلك،
فاحذر الكالم وأصحاب الكالم ،واجلدال واملراء والقياس واملناظرة يف الدين ،فإن
استامعك منهم  -وإن مل تقبل منهم  -يقدح الشك يف القلب.
وقال اآلجري بعد كالمه عىل هجر أهل البدع :فإن قلت :فلم ال أناظره وأجادله
وأرد عليه قوله؟ قيل له :ال ُيؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كالم ًا يفسد عليك
قلبك ،وخيدعك بباطله الذي زين له الشيطان  ،فتهلك أنت.
وقال ربيع بن هادي املدخيل..
قاطعه السائق ،وقال :ولكن اهلل تعاىل ذكر عن األنبياء عليهم الصالة والسالم
( )1هذ النص وما يليه من النصوص من كتاب (مناظرة أهل البدع دراسة منهجية و رؤية تأصيلية)
للشيخ سليم اهلاليل.
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أهنم حاوروا أقوامهم ،وذكر عن أتباع األنبياء أهنم كانوا حياورون هبدوء وأدب
املخالفني هلم ..ولعلك قرأت سورة الكهف ،وقرأت فيها حوار الصاحبني..
ولعلك قرأت سورة يس ،وقرأت فيها حوار املؤمن مع أهل قريته ..ولعلك قرأت
سورة غافر ،وقرأت فيها حوار الذي يكتم إيامنه.
قال ربيع :أأنت أفقه أم سلفنا الصالح الذي خربوا القرآن وأحاطوا بمعانيه..
نحن ال نفهم القرآن إال بمرآة السلف ..فهم أطهر الناس قلوبا ،وأكثرهم عقال،
وأكثرهم تدينا.
قال السائق :ولكن القرآن الكريم ذكر عن األنبياء وأتباعهم ما ذكرت لك.
قال ربيع :تلك رشائع من قبلنا ..ونحن لسنا ملزمني هبا.
قال السائق :ولكن اهلل تعاىل قال{ :و َال ُ َجت ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب ِإ َّال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن
َ
إِ َّال ا َّل ِذين َظ َلموا ِمنْهم و ُقو ُلوا آمنَّا ِبا َّل ِذي ُأن ِْز َل ِإ َلينَا و ُأن ِْز َل إِ َلي ُكم و ِإ َهلنَا و ِإ َهل ُكم و ِ
احدٌ
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
ُ ْ َ
َ
َ ُ
َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون } [العنكبوت ]46 :أليس يف هذا دعوة للحوار مع املخالفني..
بل علمنا اهلل كيف نبحث عن املشرتكات لننطلق منها لعالج املختلف فيه.
قال ربيع :ويلك ..أنت مثل الذي قال عنه ( : أخوف ما أخاف عىل أمتي
منافق عليم اللسان جيادل بالقرآن) ..أال تعلم أن القرآن محال وجوه ..وال يقينا من
سوء الفهم له إال سلفنا الصالح.
قال السائق :ولكني قرأت أن سلفك الصالح كانوا يناظرون املخالفني ..وقد
ذكرت يل بعض ذلك سابقا ..فاإلمام أمحد ناظر اجلهمية..كام ناظر عثامن بن سعيد
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برشا املرييس..
الدارمي ً
قال ربيع :وهل يوجد يف الدنيا أحد يشبه اإلمام أمحد حتى حيل له أن يناظر أو
حياور ..أال تعلم أن النساء عقمت أن تلد مثله ..أم حتسب أن هذا الصعلولك
الدعي الرويبضة يريد أن ينزل نفسه منزلة ابن حنبل ذلك الذي هابه كل يشء حتى
العفاريت واملردة.
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حسون ..واإلنسانيون
مل جيد السائق إال أن يأخذ رشيطا آخر من حمفظته ،ثم يقول :ال بأس ..ال ألزمك
بيشء مل يلزمك اهلل إياه ..لدي بحمد اهلل الكثري من األرشطة ،وقد نوعتها حتى
تتناسب مع أصناف الناس ،فاهلل خلق خلقه خمتلفني ،وال يصح أن نلزمهم بام
خيالف طباعهم ..لقد ذكر القرآن الكريم هذه احلقيقة كثريا ،وال أظنك ختالفني
فيها.
قال ربيع :أجل ..وقد ورد يف السنة كذلك ما يدل عليها ،ففي احلديث الرشيف
قال ( : جتدون الناس معادن ،خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا
فقهوا)()1
قال السائق :هذه بداية جيدة قد جتعلنا نتفق عىل صاحب هذا الرشيط ،ألنه يف
كل أحاديثه وخطبه يركز عىل احرتام التنوع واالختالف ،وأال نلزم اخللق ما مل
يلزمهم اهلل به.
قال ربيع :أشم من هذا الكالم رائحة مبتدع خبيث هالك ..فهم الذين يرسبون
بدعهم بدعاوى التقارب والتعايش واحرتام االختالف.
قال السائق :ال ختف ..فهو ليس كالسابق ..هو سني التوجه ..شافعي املذهب..
بل هو مفت للسنة.

( )1رواه البخاري ومسلم.
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قال ربيع :وهل حتسب أن كل الشوافع سنة ..أكثر الشوافع عندنا – أصحاب
منهج السلف – مبتدعة ،ألهنم تركوا مذهب اإلمام أمحد يف االعتقاد ،وراحوا إىل
األشاعرة خمانيث املعتزلة لينرصوا عقائدهم ..جد يل شافعيا واحدا كان عىل
مذهب أهل السنة.
قال السائق :عجيب ما تقول ..أليس الشوافع من أهل السنة؟
قال ربيع :هم سنة يف الفقه ..ولكن أكثرهم ليس سنة يف العقيدة ..أكثرهم
أشاعرة ..وأنت تعرف ما قال سلفنا الصالح يف األشاعرة واملاتريدية واملعتزلة
وغريهم من املعطلة منكري الصفات الذين يعبدون الوهم ..وقد شان متأخروهم
املذهب الشافعي بالتصوف ..فخرجوا من زمة املبتدعة إىل زمر الكفرة واحللولية
والقبورية ..فقلام جتد شافعيا إال قبوريا ..والقبوري مرشك دمه حالل ،وذبيحته
حرام.
قال السائق :ونحن أهل املغرب الذين وجدنا آباءنا عىل املذهب املالكي ..فنحن
عىل آثارهم مقتدون.
قال ربيع :مالك من أئمة السنة والسلف ..ولكن املالكية ،وخصوصا املتأخرين
شانوا املذهب ،وحصل ألكثرهم من البدعة والرشك واخلروج من امللة ما حصل
للشافعية.
قال السائق :واحلنفية ..هل هم من أهل السنة؟
قال ربيع :هناك فرق كبري بني الشافعية واملالكية واحلنفية ..الشافعية واملالكية
72

أصوهلم صحيحة ،واالنحراف دب إليهم بعد ذلك ..لكن احلنفية منحرفون
أصوال وفروعا ..أال تعلم ما قال أئمتنا يف أيب حنيفة؟
قال السائق :أجل ..أعلم ذلك ..لقد استتيب من الكفر مرتني ،وأن سفيان
الثوري قال فيه( :غري ثقة وال مأمون استتيب مرتني)
قال ربيع :أحسنت ..واآلن هلم أخربنا من هو الشخص الذي تريد أن تسمعنا
إياه.
قال السائق :ما دام كل هؤالء مل تستسغهم ،فال أظن أنك ستستيغ هذا ،فهو
منفتح عىل العامل لدرجة ال يمكن لطبعك أن يتقبلها.
قال ربيع :أأنت متدحني أم تسبني؟
قال السائق :أنا أصفك فقط ..والواصف ليس مادحا ،وليس ذاما.
قال ربيع :وما أدراك يب ..هل اطلعت عىل رسيريت ،أم تدعي أنك تعلم بواطن
الناس ،وما تبيل الرسائر.
قال السائق :ال هذا وال ذاك ..ولكني من خالل أحاديثك معي عرفت طبعك.
قال ربيع :ويل جلرأتك عىل ربك ..كيف حتكم عيل من خالل بعض األحاديث
التي حتدثت هبا إليك ..ماذا تقول لربك إن سألك عن جرأتك عىل خلقه ..بم
جتيبه؟
قال السائق :ال بأس ..أرجو أن أكون خمطئا يف تقديري حتى نترشف باالستامع
إىل هذا العامل اجلليل الذي وسع اهلل صدره وقلبه وعقله ليستوعب من احلقائق ما
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ضاق به اآلخرون.
قال ربيع :من هذا الذي تكيل له كل هذا املديح ..أال تعلم أن مدح املنافق أو
الكافر كفر ونفاق؟
قال السائق :أنا أمدحه بام علمته منه ،فقد كان خري سفري لإلسالم ..استطاع
بمفرده أن خيلص الكثري من العقدة التي وقع فيها اليهود عقدة (شعب اهلل
املختار) ..هو يدعو إىل التواضع واحرتام اآلخر مهام كان دينه ومذهبه ولغته
ولونه..
قام ربيع غاضبا ،وهو يصيح :ال تقل بأن الذي تريد أن تسمعنا إياه هو ذلك
اهلالك اآلبق الظامل لنفسه حسون ..ويل له ..كم متنينا لو أن تلك الرصاصة التي
نفذت إىل صدر ابنه سارية نفذت إىل صدره ..لكانت البالد والعباد ارتاحت من
ضالالته كام ارتاحت من البوطي ..ولكن مع ذلك فقد فرحنا كثريا بقتل ابنه ..لقد
شفى اهلل غيظنا ..ومأل قلوبنا فرحا ورسورا.
قال السائق :أال تعترب – يا بني  -هذا حقدا؟
قال ربيع :ويل لك ..ثم ويل لك ..من مل يفرح بآالم املبتدعة مل يذق طعم
السنة ..هذا من مقتضيات الوالء والرباء ..فمحب السنة يلزمه أن يمأل قلبه حقدا
عىل املبتدعة.
قال السائق :أتعترب احلقد دينا؟
قال ربيع :أنت تسميه حقدا ..وأنا أسميه براءة من أعداء اهلل ..اخلالف بيننا يف
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التسميات.
قال السائق :لكن كيف طابت لكم نفوسكم أن تفجعوه يف ولده؟
قال ربيع :لقد أفتى كل العلامء  -حتى الذين نختلف معهم يف بعض املسائل
الفرعية كالقرضاوي أعضاء االحتاد العاملي لعلامء املسلمني  -بأن كل موال للنظام
السوري حالل الدم ..وقد نفذ شقنا املسلح هذه الفتوى.
ومع ذلك فلم نكتف بذلك ..لقد قال كلامت كثرية جعلتنا نبيح دمه بغض النظر
عن موقفه السيايس ،لقد قال يف بعض حمارضاته( :أنا مسلم يف عقيديت ،وعاملي يف
إنسانيتي ..أنا أبحث عن هذا املسلم وأحاول أن أصيغ هذا املسلم العاملي) ،وهذه
الكلمة كافية إلباحة دمه ..إنه يدعو إىل وحدة األديان.
قال السائق :بل هو يدعو إىل تعايش األديان.
قال ربيع :ومن قال لك بأن اإلسالم يدعو إىل التعايش مع اآلخر ..لقد جاء
رسول اهلل  بالسيف بني يدي الساعة ..لقد نرص ديننا بالرعب ..ال ينبغي لكافر
أن يعيش بيننا معاىف سليام ..ال ينبغي أن تأمن أمة من الناس ما دامت تعبد األصنام
حتى لو زعمت أهنا من املسلمني.
إن ه ذا الرجل املجنون يريد أن يستأصل كل القيم التي دعا إليها السلف..
تصور أنه يريد أن يستأصل الفرق بني السنة والشيعة ..لقد قال يف بعض ترصحياته:
(كل سني هو شيعي يف والئه ،وكل شيعي هو سني يف اقتدائه ،وبدون التكامل بني
االثنني لن يكمل اسالم أحدمها)
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إن هذا الرجل املجنون يريد أن يقيض عىل مذهب السلف من جذوره ،فإن اتفق
السنة والشعية ..واتفق أهل احلديث واملتكلمون ..واتفق السلف مع الصوفية..
فام هي وظيفتنا بعد ذلك ..وممن نحذر؟ ..وعىل من نحقد؟
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جودت ..والالعنف
أخرج السائق رشيطا آخر من حمفظته ،وقال :لقد عرفت مشكلتك يا بني..
ولدي يف هذا الرشيط حلها ..فلو أنك صربت قليال ،وألقيت سمعك إليه فرتة
قصرية ،فستجد نفسك شخصا آخر متاما ..ستصل إىل حتقيق كل مآربك من غري
أن تتكلف ال حقدا وال عنتا.
قال ربيع :أنا ليس لدي مشكلة ..املشكلة فيكم أنتم ..أنتم الذين تركتم السنة
والسلف ،ورحتم تزامحوهنام بآرائكم وأفكاركم ورجالكم ..وكأنكم ال تعلمون
بأن الدين اكتمل يف القرون الثالثة األوىل ،وأن كل متحدث فيه بعد ذلك من غري
نقل عن السلف دعي ودجال وكذاب.
قال السائق :ال ختف ..فهذا الرجل ينقل من القرآن الكريم مبارشة ..وله فيه
فهوم عجية ترقى باإلنسان واملجتمع إىل أرقى سبل احلضارة.
قال ربيع :ما هذه الكلمة البدعية الغريبة ..كيف ينقل من القرآن مبارشة؟..
وكيف حيل له أن يصل إىل معاين القرآن دون أن يمر عىل البغوي وابن عطية وابن
جرير وابن تيمية وابن كثري والسعدي؟ ..ال حيل ألحد أن يفهم يف القرآن معنى مل
يرش إليه هؤالء وغريهم ممن جعلهم اهلل محاة لكتابه من تسلل املبتدعة.
قال السائق :هو يثق يف كثري من هؤالء ،ويستفيد منهم ،لكنه ال يكتفي هبم.
قال ربيع :من مل يكفه السلف ،فال كفاه اهلل ..ومن ظن أن هناك علام مل يتحدث
عنه السلف أو يشريوا إليه ،فهو ومحار بيته سواء.
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قال السائق :دعنا يا بني نسمع هذا الرشيط ..فإن فيه كالما مجيال عجيبا عن
السالم ..إنه بعنوان (مذهب ابن آدم األول)
ثار ربيع غاضبا ،وهو يقول :عرفت الرجل ..إنه ذلك الدعي الدجال الذي يريد
أن يقوض رصح اجلهاد الذي جاء به الدين ،والذي ال يقوم الدين إال عليه ..إنه
ذلك األفاك األثيم الذي يريد أن هيدم التاريخ اإلسالم املرشق اململوء باألجماد..
إنه ذلك الشيخ اخلرف الذي مل يقنعه السلف وال اخللف ،فراح يتجارس عىل القرآن
يفرسه هبواه ..ويل لك ما الذي تريد أن تسمعنا إياه.
قال السائق :متهل يا بني ..فال حيل لك أن تنهش عرض الرجل هبذه البساطة..
قال ربيع :وهل له عرض حتى أهنشه؟
قال السائق :ال تقل هذا يا بني ..فالرجل يعتمد يف دعوته عىل القرآن الكريم..
فهو يستند إىل القصة التي قصها القرآن الكريم علينا عن ابني آدم ،وكيف أثنى اهلل
اس ٍ
عىل املسامل منهام ،والذي قال ألخيهَ { :ل ِئن بس ْط َت إِ َيل يدَ َك لِ َت ْق ُت َلنِي ما َأنَا ِبب ِ
ط َي ِد َي
َ
َّ َ
َ
ََْ
ني} [املائدة ،]28 :ومثله قال نوح عليه
إِ َل ْي َك ِألَ ْق ُت َل َك إِ ِّين َأ َخ ُ
اف اهللََّ َر َّب ا ْل َعاملَِ َ
وح إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم إِ ْن ك َ
السالمَ { :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ُن ٍ
َرب َع َل ْي ُك ْم َم َق ِامي
َان ك ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
رشكَا َء ُك ْم ُث َّم َال َي ُك ْن َأ ْم ُر ُك ْم
َوت َْذكريي بِآ َيات اهللَِّ َف َع َىل اهللَِّ ت ََو َّك ْل ُت َف َأ ْمج ُعوا َأ ْم َر ُك ْم َو ُ َ
َع َلي ُكم ُغم ًة ُثم ا ْق ُضوا إِ َيل و َال ُتنْظِر ِ
ون} [يونس]71 :
َّ َ
ُ
ْ ْ َّ َّ

وقد الحظ من خالل دراسته للتاريخ اإلسالمي امتالءه بالدماء واملآيس..
والحظ من خالل دراسة حركة الدعوة اإلسالمية ميلها إىل العنف والشدة..
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والحظ من خالل دراسة الواقع االجتامعي والسيايس لألمة حتوله إىل واقع
مشحون بكل أصناف العنف ..فراح يدعو إىل السالم الذي جاء به القرآن الكريم،
ودعا له األنبياء.
قال ربيع :ويل للرجل ..أي ضاللة أوقع نفسه فيها ..أال يعلم أن القرآن محال
وجوه ،فكيف يستدل به؟
قال السائق :لقد ساق نصوصا من السنة تؤيد دعواه ..فقد ورد يف احلديث( :إن
بني يدي الساعة فتن ًا كقطع الليل املظلم ،يصبح الرجل فيها مؤمن ًا ويميس كافر ًا،
ويميس مؤمن ًا ويصبح كافر ًا ؛ القاعد فيها خري من القائم ،واملايش فيها خري من
الساعي ،فاكرسوا قس َّيكم ،واقطعوا أوتاركم ،وارضبوا سيوفكم باحلجارة ،فإن
ِ
ابني آدم)()1
ُدخل ـ يعني عىل أحد منكم ـ فليكن كخري ْ
قال ربيع :إن هذا الرجل من الذين يريدون أن يقوضوا بنيان الدين من خالل
بعض النصوص التي ييسء فهمها ،ألنه مل يرجع فيها للسلف.
إنه يريد من مقولته تلك أن هيدم اجلهاد الذي جاء به الدين ..لقد حصلت
مناظرة بينه وبني رجل منا عىل شاشة قناة اجلزيرة ..فمسح به األرض ،وجعله أثرا
بعد عني.
لقد قام بطلنا (نادر التميمي) يف تلك اجللسة بقوة وفصاحة وبالغة ،وقال:

( )1رواه مسلم.

79

(احلمد هلل الذي أعزنا باجلهاد وجعله ذروة سنام اإلسالم ..احلمد هلل الذي أذلنا
بالقعود عنه ..احلمد هلل الذي فتح بالدنا يف الشام ويف العراق ويف شامل أفريقيا ويف
مرص حتى األندلس باجلهاد ،) ..ثم استمر يف حديثه يبني فضائل اجلهاد ،وأنه احلل
األمثل لكل مشاكلنا ..حتى أن معد احللقة مل يستطع أن يوقفه ..وكان ذلك اليوم
يوما من أيام اهلل التي نرص فيها جنده(.)1
قال السائق :لقد تابعت احللقة ..ولكني كنت أميل فيها إىل جودت سعيد ..فقد
كان هادئا مساملا يطرح آراءه بكل أدب وهدوء..
قال ربيع :بل بكل ضعف وخور ..إن ديننا دين قوة وعزة ..وقد مثلهام نادر
التميمي أحسن متثيل ..لقد أعاد لنا سري أبطالنا الكبار الذين نفخر هبم.
قال السائق :متهل يا بني ..فالرجل ال يريد أن هيدم اجلهاد ..فاجلهاد قيمة من
قيم هذا الدين ..بل هو قمية من القيم اإلنسانية الرفيعة  ..إنه يريد أن يصحح
مفهومه فقط ..لقد صار (اجلهاد) عند بعض من ال يفقهون الدين وسيلة للتوسع
والظلم واالستبداد ..وقد حصل بسبب ذلك الكثري من املآيس ..فلذلك دعا إىل
التفريق بني جهاد املسلم املرشوع ،وجهاد اخلوارج املمنوع؟
قال ربيع :اجلهاد هو اجلهاد ..واخلوارج فرقة اندثرت ،ومل يبق منهم إال فلول،
سيأيت اليوم الذي نقيض عليهم فيها.
( )1انظر موقع قناة اجلزيرة عىل الرابط التايل:
http://www.aljazeera.net/programs/opposite-direction/./26/8/2010
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قال السائق :اخلوارج الذين حذر منهم رسول اهلل  أخطر من أن متثلهم طائفة
من الطوائف ..إهنم كل من استعمل سالح العنف الذي يسميه (جهادا) يف غري
حمله.
ضحك ربيع بسخرية :وما حمله أهيا النكرة الرويبضة؟
قال السائق :له حمالن ذكرمها القرآن الكريم ،وطبقهام رسول اهلل  خري تطبيق.
أما األول ،فقد نص عليه قوله تعاىلُ { :أ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
هلل
ون بِ َأ َّهنُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ َّن ا ََّ
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِ
َع َىل ن ْ ِ
هلل}
ار ِه ْم بِ َغ ْ ِري َح ٍّق إِ َّال َأ ْن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا ا َُّ
[احلج ،]40 ،39 :وقد طبقه رسول اهلل  يف أكثر احلروب التي فرضت عليه
ابتداء من بدر وانتهاء بحنني ..فام خرج رسول اهلل  إال ليحمي املسلمني من أذى
املعتدين.
ون ِيف َس ِب ِ
وأما الثاين ،فقد نص عليه قوله تعاىلَ { :و َما َل ُك ْم َال ُت َقاتِ ُل َ
هلل
يل ا َِّ
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
ني ِم َن الر َج ِ
ان ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه
َواملُْ ْست َْض َع ِف َ
ال َوالن َِّس َ
ِّ
املِ َأ ْه ُلها واجع ْل َلنَا ِمن َلدُ ن َ ِ
ا ْل َقري ِة ال َّظ ِ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن َلدُ ن َ
ْك ن َِص ًريا} [النساء:
ْك َول ًّيا َو ْ
ْ
َ َ ْ َ
َْ
 ،]75وهو اخلروج لنرصة املستضعفني يف األرض ،ال إلكراههم يف الدين ،أو
جلباية أمواهلم ،وسبي نسائهم وأطفاهلم ،والتوسع يف أراضيهم.
قال ربيع :وأين اجلهاد إلعالء كلمة اهلل ،ونرش دين اإلسالم؟
قال السائق :إن القرآن الكريم حرص الدعوة إىل الدين يف هذه املحال الثالث:
احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
يل رب َك بِ ِْ ِ
اد ْهل ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن ِإ َّن َر َّب َك
احلك َْمة َواملَْ ْوع َظة ْ َ َ َ َ
{ا ْد ُع إِ َىل َسبِ ِ َ ِّ
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ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِاملُْ ْهت َِدي َن} [النحل ،]125 :وإن كان
للجهاد جمال هنا ،فهو اجلهاد بالقرآن ،كام قال تعاىلَ { :ف َال ُتطِ ِع ا ْلكَافِ ِرين وج ِ
اهدْ ُه ْم
َ َ َ
بِ ِه ِج َها ًدا ك َِب ًريا} [الفرقان]52 :
قال ربيع :أتريد أن تذكر بأن كل الفتوحات التي حصلت يف التاريخ اإلسالمي
كانت منحرفة عن القرآن الكريم؟
قال السائق :ال أقول ذلك ..وال يقول صاحبي جودت ذلك ..وإنام ننظر إليها
من زاوية الرشوط القرآنية ،فإن توفرت فيها الرشوط الرشعية كانت جهادا وفتحا،
وإن مل تتوفر كانت غزوا واستعامرا وعدوانا.
قال ربيع :ويلك يا رجل ..أتريد أن خترج من امللة؟
قال السائق :مل أكن أحسب أن املوقف من التاريخ خيرج من امللة ..لقد علمنا
قرآننا ونبينا أن نقف مع احلق مهام كان ،وال تأخذنا يف اهلل لومة الئم ،قال تعاىل:
ِ ِ
جي ِر َم َّن ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم َع َىل َأ َّال
{ َيا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّو ِام َ
ني هللَِّ ُش َهدَ ا َء بِا ْلق ْسط َو َال َ ْ
هلل ِإ َّن اهللََّ َخ ِب ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون} [املائدة،]8 :
َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا ا ََّ
ولذلك إن فعل حكام املسلمني ما فعله املفسدون يف األرض ،فلن أنزه املسلمني،
بل سأقف مع املظلوم.
قال ربيع :إن هذا خيالف عقيدة الوالء والرباء.
قال السائق :لقد علمنا اهلل القيم التي نوايل من واالها ،ونتربأ ممن تربأ منها..
وأول هذه القيم العدالة ..فنحن مع العدالة وضد الظلم ..وأول ظلم نقف يف
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وجهه هو الظلم الذي يرتكب باسم اهلل ،وباسم دين اهلل ليشوهه ،ويقف حجابا
بني اخللق ورهبم.
قال ربيع :هذا دين الضعفاء والقاعدين ال دين رب العاملني.
قال السائق :لقد مكث رسول اهلل  ثالث عرشة سنة يف مكة ،ومل حيمل
سالحا ،ومل يواجه املعتدين عليه ،فهل كان يف ذلك احلني عىل غري دين اإلسالم؟
نبي اهلل ،كنّا يف عزة
وقد روي أن بعض الصحابة أتوه يف ذلك احلني ،فقالوا :يا َّ
ونحن مرشكون ،فلام آمنّا رصنا أذلة ،فقال ( :إين ُأمرت بالعفو فال تقاتلوا
القوم) ،وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك ،فقالَ { :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ِق َيل َهل ُ ْم ُك ُّفوا َأ ْي ِد َي ُك ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس
الص َال َة َوآ ُتوا َّ
ب َع َل ْي ِه ُم ا ْلقت َُال ِإ َذا َف ِر ٌيق من ُْه ْم َخي َْش ْو َن الن َ
الزكَا َة َف َل َّام ُكت َ
يموا َّ
َو َأق ُ

ك َ
َخ ْش َي ِة اهللَِّ َأ ْو َأ َشدَّ َخ ْش َي ًة َو َقا ُلوا َر َّبنَا ِمل َ َك َت ْب َت َع َل ْينَا ا ْل ِقت ََال َل ْو َال َأ َّخ ْر َتنَا إِ َىل َأ َج ٍل
َق ِر ٍ
َاع الدُّ ْن َيا َق ِل ٌيل َو ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري َملِ ِن ا َّت َقى َو َال ُت ْظ َل ُم َ
ون َف ِت ًيال} [النساء]77 :
يب ُق ْل َمت ُ
قال ربيع :ولكن كل ذلك نسخ ..كان ذلك خمصوصا بمكة حيث كانوا
يتحرقون ويودون
مأمورين بالصفح والعفو عن املرشكني والصرب إىل حني ،وكانوا َّ
لو ُأمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ،ومل يكن احلال إذ ذلك مناسب ًا ألسباب
كثرية ..فلام ذهبوا إىل املدينة ،ومكن اهلل للمؤمنني ورشع اجلهاد ،ونزلت آية السيف
نسخت كل آيات الصفح واحللم والعفو ..فكل آية تأمر بالعفو والصفح واحللم
هي من اآليات التي بقي رسمها ونسخ حكمها.
قال السائق :ما دام حكمها قد رفع ،فام احلاجة لبقائها يف املصحف ..أال ترى أن
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يف ذلك فتنة للقارئني ،حيث يقرؤون شيئا ،وينهون عن تطبيقه؟
انتفض ربيع غاضبا ،وهو يقول :ال شك أنك رافيض تقول بتحريف
القرآن( ..)1لزوال الدنيا أهون عند اهلل من رفع حرف واحد من املصحف
الرشيف ..إنه كالم اهلل الذي { َال َي ْأتِ ِيه ا ْل َباطِ ُل ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َو َال ِم ْن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِم ْن
حكِي ٍم َمحِ ٍ
يد } [فصلت]42 :
َ
قال السائق :مهال يا بني ..ليس هناك مسلم يف األرض يقول بتحريف ألفاظ
القرآن  ..فاملصحف واحد ..ولكن ما تقوله أنت اآلن هو أعظم حتريف للقرآن..
قال ربيع :أ نا مل أقل سوى بأن يف القرآن ناسخا ومنسوخا ..وأن اآلية الواحدة
من القرآن قد تنسخ اآليات الكثرية ..وقد ابتالنا اهلل تعاىل هبذا حتى نعود لسلف
األمة ليفرقوا لنا بني الناسخ واملنسوخ ..وهذا ما جعلنا ال نكتفي بكتاب اهلل ،وال
بسنة رسول اهلل  ،بل نشرتط مع ذلك فهم السلف الصالح ،فهم أعقل الناس
وأحكمهم وأعلمهم بدين اهلل..
لقد كان هذا أول درس يل تعلمته من مشاخيي الكبار ..لقد قرأت بينهم يوما
ِ
قوله تعاىلَ { :و َقاتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
ب
يل اهللَِّ ا َّل ِذي َن ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم َو َال َت ْعتَدُ وا ِإ َّن ا ََّ
هلل َال ُحي ُّ
املُْ ْعت َِدي َن} [البقرة ،]190 :فقال يل :ال حيل لك أن تستدل هبذه اآلية ،فهي منسوخة
()1

لألسف نجد االجتاه السلفي يردد دائام من غري بينة وال بحث وال حتقيق هذه الشبهة اخلطرية

التي ال متس الشيعة فقط ،بل متس القرآن الكريم بالدرجة األوىل ،ألهنا تشعر أن هناك خالفا يف ثبوته مثل
اخلالف الواقع بني الكاثوليك والربوتسنت حول نسخ الكتاب املقدس ..وقد رددنا عىل هذه الشبهة بتفصيل
يف كتاب (الكلامت املقدسة) ،وهو مطبوع بدار العواصم بالقاهرة ،ومرتجم إىل اإلنجليزية.
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بآية السيف..
احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
يل رب َك بِ ِْ ِ
اد ْهل ُ ْم
احلك َْمة َواملَْ ْوع َظة ْ َ َ َ َ
ثم قرأت قوله تعاىل { :ا ْد ُع إِ َىل َسبِ ِ َ ِّ
بِا َّل ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ِإ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِاملُْ ْهت َِدي َن}
[النحل ]125 :فأخربين بأهنا منسوخة بآية السيف.
ِ
ثم قرأت قوله تعاىلَ { :ال ينْها ُكم ا َُّ ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ُ
هلل َعن ا َّلذي َن َمل ْ ُي َقات ُلو ُك ْم يف الدِّ ين َو َمل ْ
ِ
ِ
ُخي ِْر ُجو ُك ْم ِم ْن ِد َي ِ
ني } [املمتحنة:
ب املُْ ْق ِس ِط َ
َرب ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا ِإ َل ْي ِه ْم إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
ار ُك ْم َأ ْن ت َ ُّ
 ،]8فأخربين بأهنا منسوخة بآية السيف.
اجل ِم َيل} [احلجر ، ]85 :فأخربين بأهنا
اص َف ِح َّ
وقرأت قوله تعاىلَ { :ف ْ
الص ْف َح ْ َ
منسوخة بآية السيف.
وقرأت قوله تعاىل{ :اتَّبِع ما ُأ ِ
وح َي ِإ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك َال إِ َل َه ِإ َّال ُه َو َو َأ ْع ِر ْض َع ِن
ْ َ
املُْ ْ ِ
رش ُكوا َو َما َج َع ْلن َ
ْت َع َل ْي ِه ْم
َاك َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ًظا َو َما َأن َ
رشكِ َ
ني (َ )106و َل ْو َشا َء اهللَُّ َما َأ ْ َ
بِ َوكِ ٍ
يل ([ })107األنعام ، ]107 ،106 :فأخربين بأهنا منسوخة بآية السيف.
ِ
ِ
اجل ِ
ني }
اهلِ َ
وقرأت قوله تعاىلُ { :خذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِا ْل ُع ْرف َو َأ ْع ِر ْض َع ِن ْ َ
[األعراف ، ]199 :فأخربين بأهنا منسوخة بآية السيف.
اصدَ ْع بِ َام ُت ْؤ َم ُر َو َأ ْع ِر ْض َع ِن املُْ ْ ِ
ني} [احلجر،]94 :
رشكِ َ
وقرأت قوله تعاىلَ { :ف ْ
فأخربين بأهنا منسوخة بآية السيف.
ف َي ْع َل ُم َ
ون} [الزخرف:
اص َف ْح َعن ُْه ْم َو ُق ْل َس َال ٌم َف َس ْو َ
وقرأت قوله تعاىلَ { :ف ْ
 ،]89فأخربين بأهنا منسوخة بآية السيف.
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وهكذا قرأت مائتي آية من القرآن الكريم ،كلها يقولون يل :إهنا منسوخة بآية
السيف.
حينها أدركت أنني ال يمكنني بحال من األحوال أن أستغني عن سلف هذه
األمة ..فهم أدرى الناس بناسخ القرآن ومنسوخه ..ولوالهم لعبدنا هلل بام نسخ من
أحكامه.
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الغامري ..والعارفون
بعد أن انتهى ربيع من حديثه الطويل ،نظر السائق إىل الساعة يف يده ،ثم قال :مل
يبق لنا إال وقت قليل لالنطالق ..ومل يبق يف حقيبتي إال رشيط واحد ..فإن شئتم
وضعته لكم لتسمعوه ..وإن شئتم رسنا يف صمت مطبق.
قال ربيع :ويلك أتريد أن تضعنا يف موقف حرج ..أم تريد أن تقول لنا مقالة ابن
زياد :البحر من أمامكم والعدو من ورائكم ..ال يمكننا أن نسمع شيئا يأباه ديننا
وربنا ..فام الذي تريد أن تسمعنا إياه؟
قال السائق :هذا الرشيط لشيخ من أهل التقوى والصالح ..وهو مثال العارف
الصادق املخلص الزاهد ..فهو بني كتبه ومصحفه ومسبحته..ال تشغله الدنيا
وهلوها ..وال حيجبه عن ربه اقرتاب الناس منه أو ابتعادهم ،فهو منشغل بربه عن
كل يشء.
قال ربيع :ال هيمنا إن كان من أهل التقوى أو مل يكن منهم ..وال هيمنا إن كان
زاهدا أو خملصا ..ال هيمنا إال أن يكون سنيا ..فألن نسمع لسكري عربيد خري من
أن نسمع ملبتدع.
قال السائق :ال ختف يا بني ..فهذا الرجل حيش تقوى وإخالصا وعلام وهو
مرتبط بالرشيعة ارتباطا شديدا ..وشغفه كله بكالم ربه ..فهو يقرؤه ويتدبره
ويعيشه.
قال ربيع :فهو من القرآنيني املبتدعني إذن؟
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قال السائق :هو جيمع بني القرآن واحلديث والورثة..
قال ربيع :أي ورثة؟
قال السائق :ورثة القرآن الكريم وورثة النبوة.
قال ربيع :مل يرث القرآن وال النبوة إال أهل احلديث.
قال السائق :أهل احلديث أهل رواية ..والورثة أهل دراية.
قال ربيع :ويلك يا دعي ..كيف تتجرأ عىل حلوم أهل احلديث املسمومة ..إن مل
يكن أهل احلديث هم أهل الدراية ،فمن هم أهل الدراية؟
أمل يصلك ما وصف به اخلطيب البغدادي أهل احلديث ،لقد ذكر أهنم (حفظة
الدين وخزنته ،وأوعية العلم ومحلته ...ومنهم كل عامل وفقيه ،وإمام رفيع نبيه،
وزاهد يف قبيلة ،وخمصوص بفضيلة ،وقارئ متقن ،وخطيب حمسن ،وهم اجلمهور
العظيم ،وسبيلهم السبيل املستقيم ،وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر ،وعىل اإلفصاح
بغري مذاهبهم ال يتجارس)
قال السائق :أهل احلديث عىل عيني وعىل رأيس ..ولكني أرى أن كل األمة أهل
حديث ..فمن بلغه حديث لرسول اهلل  وفهمه وحاول أن يعيش معناه ،فإن
ذلك كاف جلعله من أهل احلديث..
قال ربيع :ال ..ذلك ليس بكاف ..البد أن يعرف األسانيد ..وإال وقع يف
الضاللة.
قال السائق :فإن كان األمر كذلك ،وأنت تعلم أننا أقل من أن نشتغل هبذه
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الصناعة ،فيكفينا إذن القرآن الكريم الذي نقل إلينا متواترا.
قال ربيع :كيف أفهمك أهيا املجادل العنيد ..أنا مل أكلفك أن تدرس األسانيد..
ولكني كلفتك أن ترجع فيها ألهلها من املحدثني ..فهم أدرى الناس بحديث
رسول اهلل  ..ال من تزعم له ذلك من مشاخيك.
قال السائق :أنا مسلم لك يف هذا ..وإن احتجت إىل التعرف عىل صحة حديث
أو ضعفه فسأجلأ للمحدثني الذي تصفهم ..لكني اآلن أريد أن أسمع هلذا الشيخ
الذي ذكرته لك ..إنه يعلمنا فيه كيف نسمع القرآن من ربنا.
قال ربيع :ويلك وويله ..أيدعي شيخك استمرار النبوة ..أهو قادياين مبتدع
ضال مضل..
قال السائق :ال تقل ذلك ..فأنا مل أقصد ما فهمته ..لعيل مل أعرف كيف أرشح
لك ..ولذلك سأدعك مع هذا الرشيط ليرشح لك فهم أهل اهلل وورثة النبوة
للقرآن ،واحلقائق التي تتنزل عليهم من خالل قراءهتم له.
قال ربيع :لقد عودنا سلفنا عىل اإلسناد ..ونحن لن نقبل أن نسمع العلم إال من
أهله ..فمن هذا النكرة الذي تريد أن تفرض علينا أن نسمعه؟
قال السائق :إنه الشيخ العارف أمحد بن الصديق الغامري (..)1

( )1عرفه ابن احلاج السلمي بقوله( :فقيه ،عالمة ،صاحب مشاركة يف كثري من العلوم اإلسالمية،
ورضوب الثقافة العربية الرصينة األصيلة ،إال أن َله ختصصا وتربيزا وتفوقا يف حلبة علوم احلديث عىل طريقة
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ما نطق السائق هبذا حتى ثارت ثائرة ربيع ،وقال :ويلك أتريد أن تسمعنا صوت
ذلك الدعي األفاك الذي ذلك الذي طعن يف شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فقال عنه:
(..فإن كل مبتدع وضال بعد املقلدة إنام ضل حتى كفر بقراءة كتب ابن تيمية)()1
وقال عنه( :أما مثل ابن تيمية فهو عدو اهلل ورسوله ،جمرم خبيث ضال مضل،
مل يقترص عدو اهلل عىل بغض الصوفية ،بل أبغض إىل قلبه الفاجر منهم آل رسول
اهلل  ،وأوهلم وأشدهم ثقال عىل قلبه عيل بن أيب طالب عليه السالم ،فثبت نفاقه
بنص احلديث الصحيح..فمن سامه بعد شيخ اإلسالم فهو منافق ضال مثله قبحه
اهلل)()2
وقال عن ابن عبد الوهاب ..( :ويكفي أن قرن الشيطان النجدي وأذنابه من
أوالد أفكار ابن تيمية ،وال خيفى رشهم وعظيم رضرهم عىل اإلسالم وأهله)()3
قال السائق :تلك آراء رآها ،قد يكون خمطئا فيها ،وقد يكون مصيبا ..وابن تيمية
وابن عبد الوهاب أيضا هلام آراؤمها يف رجال كثريين ..وأنا إنسان بسيط ال هيمني
هذا وال هذا ،فاهلل تعاىل هو الذي حيكم بني عباده فيام خيتلفون فيه ..ما هيمني اآلن

احلفاظ األقدمني ،متنا وسندا ،ومعرفة تراجم الرواة ،وطرق اجلرح والتعديل ،وقد كون فيها نفسه بنفسه ،دون
أن يتتلمذ ألحد)(إسعاف اإلخوان الراغبني ،ص)38:
( )1جؤنة العطار. .5/1 :
( )2البحر العميق..51/1 :
( )3جؤنة العطار..5/1 :

90

هو ما وجدته يف كتبه من العلم والعرفان واحلكمة ..فقد فتح اهلل عليه أرسار
املعارف ،وكشف له أغوارها ..فهو يبسط املعقد منها ،وحيل املشكل ،وكأن مفاتيح
الغيب قد فتحت له ،فهو يفرس عن رؤية ال عن تقليد ،وحيكي عن عيان ال عن
خرب ..وليس اخلرب كالعيان.
قال ربيع :ويلك ..أرى أن ضالالته قد انطلت عليك ..أنسيت أنه يقول بقول
بوحدة الوجود؟
قال السائق :لقد يرس اهلل ،فقرأت ما كتبه حوهلا ،فرأيت من احلقائق حوهلا ما
ذكره القرآن ..وليس فيها ما يدعيه أصحابك ..ألهنم ينكرون ما ال يعرفون..
وخيوضون فيام ال يعلمون.
قال ربيع :وحدة الوجود واحدة ..وكل من قال هبا ملحد وضال وكافر
وزنديق ..أال تعلم ما قال فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية؟
قال السائق :لقد كنت يف يوم من األيام أقول بأقواهلم ،لكني عندما قرأت كتب
الشيخ فتح اهلل عيل فهمها ما أزال عني تلك الكدورات التي وضعها ابن تيمية يف
عقيل وقلبي.
قال ربيع :اتق اهلل ..ويلك ..لقد جتاوزت حدودك ..أال تعلم أن حلم شيخ
اإلسالم ابن تيمية من اللحوم املسمومة ..ثم إياك أن تنطق باسمه من من دون أن
تذكر (شيخ اإلسالم) ،فنحن نفرق بني السني واملبتدع بذلك.
راح السائق يواصل حديثه بنشوة ،وكأنه مل يسمع تعليقات ربيع :لقد قرأت فيام
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قرأت مما كتبه عنها قوله( :إذا ختىل العبد وحتىل ..والزم عبادة ربه ..واختذ الذكر
شعاره وهجرياه ..فإن اهلل بفضله وكرمه يوصله إىل مقام يفنى فيه عن وجوده
بوجود ربه ..وال يصبح لوجوده الومهي بقية)
قال ربيع :أتقصد أنه يصبح إهلا ..أو يتحد يف اإلله ..أو حيل فيه ..ذاك هو الكفر
بعينه.
قال السائق :بل أقصد قوله ( :إن اهلل قال :من عادى يل وليا فقد آذنته
باحلرب ،وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضت عليه ،وما يزال عبدي
يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبرصه
الذي يبرص به ،ويده التي يبطش هبا ،ورجله التي يميش هبا ،وإن سألني ألعطينه،
ولئن استعاذين ألعيذنه)()1
قال ربيع :أرى أنك شيخك قد أضلك ..فاحلديث ال يفيد ما فهمته منه إن
رسول اهلل  يقصد أنه( :إذا أدى املسلم ما فرض عليه ثم اجتهد يف التقرب إىل
اهلل تعاىل بنوافل الطاعات ،واستمر عىل ذلك وسعه  -برشط أن يكون من أهل
احلديث والسنة  -أحبه اهلل تعاىل  -فاهلل تعاىل ال حيب إال سنيا -وإذا أحبه كان عونا
له يف كل ما يأيت ويذر ..حيث يصبح سمعه مسدد ًا من اهلل ..فال يستمع إال اخلري
وال يقبل إال احلق وينزاح عنه الباطل الذي وقع فيه املبتدعة ..وإذا أبرص بعينه أو

( )1رواه البخاري.
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قلبه أبرص بنور من اهلل ..فكان يف ذلك عىل هدى من اهلل وبصرية يفرق هبا بني السني
واجلهمي ..واملثبت واملعطل ..وإذا بطش بصاحب بدعة أو رضبه أو قتله أو
ذبحه ..كان ذلك بقوة من اهلل ..وهكذا.
قال السائق :أي أن اهلل يصبح عبدا ألوليائكم ..يبطش بمن يريد أن يبطشوا به..
ويقتل من يريدون قتله ..ويدخل النار من ال يرضون عنه.
قال ربيع :أرى أنك جتاوزت حدك ..وال ينفع معك إال املباهلة..
قال السائق :مل يا بني تستعجل اللعنة عيل أو عليك؟ ..نحن نتحاور ..لقد
ذكرت يل ما فهمته من احلديث ..وذكرت لك ما رشحه لنا شيخنا ..وأي حرج يف
ذلك ..فلك فهمك ويل فهمي ..واهلل يوم القيامة حيكم بيننا.
وأظن أنك مل تفهم فقط ما أراده الشيخ ..وقد كنت مثلك يف يوم من األيام إىل
أن عرفت أن هذه املعاين الرفيعة ال يمكن إدراكها بالعبارة أو األلفاظ ..بل هذا
مقام اليدرك إال بالذوق ..والعبارة ال تزيده إال تعقيدا كام قال ابن عريب يف مقدمة
الفتوحات( :كل علم إذا بسطته العبارة حسن وفهم معناه أو قارب وعذب عند
السامع الفهم فهو علم العقل النظري ألنه حتت ادراكه ومما يستقل به لو نظر اال
علم األرسار ،فإنه أخذته العبارة سمج واعتاص عىل األفهام دركه وخشن وربام
جمته العقول الضعيفة املتعصبة التي مل تتوفر لترصيف حقيقتها التي جعل اهلل فيها
من النظر والبحث وهلذا صاحب هذا العلم كثريا ما يوصله إىل األفهام برضب
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األمثلة واملخاطبات الشعرية)()1
وقبله قال الغزايل عن الصوفية بعد أن طالع كتبهم( :فظهر يل أن أخص
خواصهم ،ما ال يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق واحلال وتبدل الصفات.
وكم من الفرق أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسباهبام ورشوطهام ،وبني أن
تكون صحيح ًا وشبعان؟ وبني أن تعرف حد السكر ،وأنه عبارة عن حالة حتصل
من استيالء أبخرة تتصاعد من املعدة عىل معادن الفكر ،وبني أن تكون سكران! بل
السكران ال يعرف حد السكر ،وعلمه وهو سكران وما معه من علمه يشء.
الطبيب يف حالة املرض يعرف حد الصحة وأسباهبا وأدويتها ،وهو فاقد الصحة.
فكذلك فرق بني أن تعرف حقيقة الزهد ورشوطه وأسبابه ،وبني أن تكون حالك
الزهد ،وعزوف النفس عن الدنيا! .فعلمت يقين ًا أهنم أرباب األحوال ،ال أصحاب
األقوال .وأن ما يمكن حتصيله بطريق العلم فقد حصلته ،ومل يبق إال ما ال سبيل
إليه بالسامع والتعلم ،بل بالذوق والسلوك)()2
قال ربيع :أتريد أن أمارس الرياضة حتى أقع يف احللول واالحتاد ..إن هؤالء
هم أولياء الشيطان ال أولياء الرمحن كام قال ذلك شيخ اإلسالم.
قال السائق :وهل رأيت الصوفية يقولون باحللول واالحتاد ..إن أبعد الناس

( )1الفتوحات املكية  -طبعة امليمنية األوىل ()33 /1
( )2املنقذ من الضالل (ص.)172 :
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عنهام الصوفية ..فاالحتاد معناه احتاد يشء بيشء آخر ..أي أن هناك شيئني احتدا..
وكذلك احللول معناه حلول يشء يف آخر وختلله به ..والواصلون إىل مقام الوحدة
ال يرون وجودهم مطلقا ،وال يثبتون حقيقتهم املفروضة أبدا حتى يلزمهم القول
باالحتا د أو احللول ..بل ال يكون عندهم الوجود إال واحدا ال تعدد فيه ،وال ثاين
له.
قال ربيع :ولكنك نسيت قول امللحد الضال املضل ابن الفارض:
وهامت هبا روحي بحيث متازجا احتادا وال ُجر ٌم ختلله ُج ْر ُم
قال السائق :إنه يعرب عن مشاعره الوجدانية بلغة الشعراء ..ثم أال تراه ينفي
احتاد جرم بجرم ..إن معنى كالمه أنه ملا هام عشقا ،وعمل عىل ترك الشواغل
الصارفة عن الوصول وجد نفسه أنه كان يف احلرضة وهو ال يشعر ،ألن احلق
َح ُن
سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد { َو ُه َو َم َع ُك ْم َأ ْي َن َما ُكنْ ُت ْم} [احلديدَ { ]4 :ون ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
رص َ
ون} [الواقعة]85 :
َأ ْق َر ُب إ َل ْيه منْ ُك ْم َو َلك ْن َال ُت ْب ُ
قال ربيع :أرى أن شيخك هذا قد طمس بصريتك ..وال أمل فيك ..وال أرى
إال أنك وشيخك ..وكل املشايخ الذين تتعلق هبم ستصلون نار جهنم وبئس
املهاد ..وسيشفى اهلل غليلنا منكم هناك حني نراكم تعذبون..
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الحافلة الثانية
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احلافلة الثانية
بعد أن استفرغ السائق كل جهوده إلرضاء ربيع وجد نفسه كمن يريد أن
حيرث يف اليباب ،أو يرشب من الرساب ..التفت إليه ،وقال :أظن أنك لن جتد
عندي ما تريد البحث عنه ..أنا أعرف جيدا ما تبحث عنه ..وقد عشت فرتة من
عمري أهنل من املنابع التي تنهل منها ..لكني بعد أن عاد إيل عقيل ،وتداركتني رمحة
ريب تركتها مجيعا ،وعدت إىل املورد العذب الذي أنزله اهلل عىل عباده ألستقي منه،
وأدع ما ينفرين منه أو يبعدين عنه.
قال ربيع :ما تقول يا رجل ..أتتهمني يف عقيل ..أم حتسب أنك هديت إىل
احلكمة التي ضللت عنها ..ويلك لعلك ممن قال اهلل تعاىل فيهمَ { :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ
َان ِم َن ا ْل َغ ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
ا َّل ِذي آ َت ْينَا ُه آ َي ِاتنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه َّ
اوي َن َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْع َنا ُه
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
ِ َهبا َو َلكِ َّن ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
حت ِم ْل َع َل ْي ِه َي ْل َه ْث َأ ْو
ب إِ ْن َ ْ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث} [األعراف ،]176 ،175 :أو كمثل من شبههم باحلمري ،فقالَ { :م َث ُل
تُْ
وها كَم َث ِل ِْ
مح ُلوا التَّورا َة ُثم َمل َ ِ
حي ِم ُل َأ ْس َف ًارا ِب ْئ َس َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن
ا َّل ِذي َن ُ ِّ
احل َام ِر َ ْ
ْ َ َّ ْ ْ
حيم ُل َ َ
ك ََّذبوا بِآي ِ
ني} [اجلمعة]5 :
ات اهللَِّ َوا َُّ
هلل َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِ َ
ُ َ
قال السائق :إن اهلل تعاىل مل حيدد يف هذه اآلية ال أنا وال أنت ..وال العلامء
الذين أرتضيهم ،وال العلامء الذين ترتضيهم ..وإن من التأيل عىل اهلل أن أزعم أن
تلك اآليات تنطبق عيل أو عليك.
إن اهلل تعاىل بعدله ورمحته ترك لنا الفرصة لنحدد بكامل حريتنا ما نراه من
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مواقف ..ألننا نحاسب يوم القيامة عىل مواقفنا كام نحاسب عىل أعاملنا.
قال ربيع متهكام :أراك بارعا يف الوعظ ..فهال تركت هذه املهنة وذهبت إىل
املساجد لتخطب فيها ..ال ينقصك سوى أن ترسل حليتك ،وترتدي ما أرتديه من
ثياب.
قال السائق :أنا أحرتم وظيفتي ،وأحرتم قدرايت ،وال أجترأ عىل منصب ال
أرى نفيس أهال له ..أنا جمرد سائق ..وفقني اهلل ألشغل أوقات سفري بالتتلمذ عىل
جمالس العلم..
قاطعه ربيع قائال :بل جمالس اجلهل ..فلو أنك بدهلا وضعت أفالما إباحية..
أو أغان خليعة لكان أجدى لك عند ربك ..ألنك ستموت حينها فاسقا ..أما اآلن
فال أظن إال أنك ستموت كافرا ،فمن يستمع ملن تستمع إليه من الكفرة لن يطمع
يف نجاة ..ولن يشم يوم القيامة ريح اجلنة..
قال السائق :ال بأس يا بني ..قل ما شئت ..وأنا أعذرك ..فلست أنت الذي
تتحدث ..إن الذي يتحدث بدلك هم أولئك الذين أتيحت هلم كل الكرايس
واملجالس واملنابر واملناصب ليحولوا األمة مجيعا إىل قطعان ذئاب ينهش بعضها
حلم بعض ،ويسفك بعضها دماء بعض.
قال ربيع :ال أرى هذه اجلرأة منك عىل حلوم العلامء املسمومة إال قائدا لك
إىل جهنم ،وبئس املصري..
ثم أشار إيل أن ننزل من احلافلة ،وهو يقول :وأنا وأخي هذا أكرم عىل اهلل من
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أن نضيع وقتنا معك ..فال أظن حافلتكم هذه ستصل بكم إىل بر األمان ..فمن جترأ
عىل العلامء سيلقى وبال جرأته يف الدنيا قبل اآلخرة.
نزلنا من احلافلة ..وبقينا يف املحطة مدة يسرية وجدنا بعدها سائقا جلفا
غليظا ال خيتلف عن صاحبي ..اقرتبنا منه ،وسألناه عن نوع األرشطة التي يضعها
يف احلافلة ،فأجابنا بكل جفاء :أنا ال أعرف إال الفرقة الناجية ..فداها أيب وأمي..
فنحن نبدأ هبا ،وننتهي هبا ،فمن أعجبه كان معنا ،ومن مل يعجبه فإىل جهنم وبئس
املصري.
امتأل صاحبي رسورا ،وقال :أرأيت كيف أخرجنا اهلل من ظلامت اجلهلة..
وزج بنا يف أنوار العلامء املحققني؟ ..لقد قلت لك دوما :رس معي مغمض العينني..
فاهلل تعاىل حييطنا بعنايته ما دمنا يف رحاب الفرقة الناجية.
ركبنا احلافلة ،ورسعان ما امتألت بالركاب..
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التهذيب والتصفية
نظر السائق إىل الركاب ،ويف يده رشيط فيديو ،وهو يقول :أبرشكم ..اليوم
متكنت من إحضار هذا الرشيط ..إنه يتحدث عن املرحلة األوىل يف التغيري..
املرحلة التي سامها شيخنا األلباين (مرحلة التصفية) ..فال يمكن ألحد أن يضع
قدمه يف اإلسالم قبل أن يمر هبا ..أنا شخصيا – لوال مروري هبذه املرحلة – لكنت
اآلن ضاال زنديقا مبتدعا ،فقد كنت أحسن الظن بكل من أراه يلبس لباس العلامء..
لكني أيقنت أن تسعة أعشارهم كفار أو زنادقة أو مبتدعة..سأدعكم مع الرشيط،
لتعرفوا قيمة هذه املرحلة وأمهيتها ..ركزوا جيدا ،ألنكم ستسمعون أسامء كثرية
كنتم حتسنون الظن هبا ..من املستحسن أن حتملوا أقالما لتكتبوا بالقلم األمحر
األسامء التي يذكرها حتى حتذروا منها ،وحتذروا غريكم.
قال ذلك ،ثم وضع الرشيط..
ظهرت حلقة حتوي شيوخا وكهوال كلهم هبيئة واحدة ..وكان يتوسطهم
شاب حيمل بيده جمموعة من امللفات ،ابتدأ احلديث بقوله :نجتمع اليوم يف جملس
التهذيب والتصفية التاسع والتسعني بعد املائة للنظر يف ملفات بعض من صار هلم
صيت يف املجتمع ،أو أحنى الناس رؤوسهم ليستمعوا هلم ،أو يستفيدوا منهم ظنا
منهم أهنم ثقاة هداة مهتدين ..وبام أن منهجنا – كام ينص عليه شيخنا األلباين وغريه
من أعالم السلف – يبدأ وينتهي باستئصال كل من ليس له عالقة بالدين الصحيح،
فقد اجتمعنا اليوم لدراسة هذه امللفات.
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قال أحد الشيوخ :صدقت ..لقد تتلمذت عىل الشيخ األلباين ،وكان يأمرنا
بأن نعطي أكثر أوقاتنا للتصفية( ..)1حتى ال خيدعنا أحد من املنافقني والزنادقة..
قال آخر :صدقت ..أذكر ذلك جيدا ..ومن ذلك الوقت ..ونحن نحمل
املناخل التي نصفي هبا الدين من حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل
اجلاهلني.
قال آخر :وقد أسسنا لذلك اللجان الكثرية التي تراقب حركة كل علم يلتف
الناس حوله لنحيص عليه أنفاسه ..فإن بدرت منه أي بادرة أخرجناه من امللة ،أو
زججناه يف جحيم أهل البدعة ..واعتربنا التحذير منه طاعة ..والكالم يف عرضه
أقوم بضاعة.
قال آخر :صدقت ..فنحن نأمتر يف هذا بقوله تعاىل يف كتابه الكريم{ :إِنَّا َأن َْز ْلنَا
ِ
ني الن ِ
َّاس بِ َام َأ َر َ
ني َخ ِص ًيام َوال
اك اهللُ َوال َت ُك ْن لِ ْل َخائِنِ َ
َاب ِباحلَ ِّق لِت َْح ُك َم َب ْ َ
إِ َل ْي َك الكت َ
ِ
جت ِ
ب َم ْن ك َ
خيتَا ُن َ
َان َخ َّوانًا َأ ِث ًيام}(النساء:
اد ْل َع ِن ا َّل ِذي َن َ ْ
َُ
ون َأ ْن ُف َس ُه ْم إِ َّن اهللَ ال ُحي ُّ
 ،)109فهذه اآلية العظيمة ونظائرها من كتاب اهلل وسنة رسوله  جرح
للخائنني ،وأنه ال جيوز اجلدال عنهم ،وأن من جادل عنهم عليه التوبة إىل اهلل
واالستغفار من ذنبه ،ألنه جادل عن اخلونة اآلثمني الذين يبيتون ماال يرضاه اهلل
من األقوال املخالفة واألفعال املخادعة املاكرة وسواء كان فعله بدهاء ومكر ،أو
()1

لالطالع عىل بعض ترصحيات األلباين حول ذلك انظر :موقع تراث األلباين ،عىل:

()http://www.alalbany.net/4954
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بغباوة وجهل.
قال آخر :بل إن اهلل تعاىل علمنا كيف نقتدي به سبحانه وتعاىل يف هذه املهمة
اخلطرية ..فاهلل تعاىل قد جرح الكثري من املنحرفني عن دينه ،فقالَ { :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن
ِ ِ
ار والر ْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
ان َل َي ْأ ُك ُل َ
َّاس ِبال َباطِ ِل َو َي ُصدُّ و َن َع ْن
آ َمنُوا ِإ َّن كَث ًريا م َن األَ ْح َب ِ َ ُّ َ
َسبِ ِ
وها
يل ا ِ
هلل}(التوبة :من اآلية ،)34وقالَ { :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُ ِّ
حي ِم ُل َ
مح ُلوا الت َّْو َرا َة ُث َّم َمل ْ َ ْ
احلام ِر َحي ِم ُل َأس َفارا بِ ْئس م َث ُل ال َقو ِم ا َّل ِذين ك ََّذبوا بِ ِ
ِ
هلل ال َ ْهي ِدي
هلل َوا ُ
آيات ا ِ
َ ُ
ْ
ك ََم َث ِل َ ْ
ْ ً َ َ
ني}(اجلمعة ،)5:وقالَ { :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي آ َت ْينَا ُه آ َي ِاتنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها
ال َق ْو َم ال َّظاملِ َ
َان ِم َن ال َغ ِ
اوي َن * َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َل ِكنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل األَ ْر ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
َف َأ ْت َب َع ُه َّ
ض
ِ
ب إِ ْن َ ْ ِ
َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ال َك ْل ِ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ال َق ْو ِم
حتم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
ا َّل ِذين ك ََّذبوا بِ ِ
آياتنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون}(ألعراف ،)176 :وغريها
ص ال َق َص َ
َ ُ
من اآليات الكثرية.
قال آخر :ونحن نأمتر يف ذلك أيضا بأمر رسول اهلل  الذي كان يدعو إىل
جتريح من يستحق التجريح ،ففي احلديث قال ( :ما من نبي بعثه اهلل يف أمة قبيل
إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون سنته ويقتدون بأمره ،ثم إهنا
ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون ،فمن
جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه
فهو مؤمن ،وليس وراء ذلك من اإليامن حبة خردل)( ،)1وقال( :إن اهلل ال يقبض
( )1رواه مسلم.

102

العلم انتز ًعا من العباد ،ولكن يقبض العلم بقبض العلامء ،حتى إذا مل يبق عاملًا اختذا
ً
جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا)( ،)1وقال( :إن
رؤوسا
الناس
ً
أخوف ما أخاف عىل أمتي كل منافق عليم اللسان)( ،)2وغريها من األحاديث.
قال آخر :وأخرب رسول اهلل  عام حيصل يف آخر الزمان ،فقال( :يأيت يف آخر
الزمان قوم حدثاء األسنان ،سفهاء األحالم ،يقولون من خري قول الربية ،يمرقون
من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ،ال جياوز إيامهنم حناجرهم ،فأينام
أجرا ملن قتلهم يوم القيامة)()3
لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن يف قتلهم ً
قال آخر :وبناء عىل هذا ،فقد التزم سلفنا من أهل احلديث هذه الوصايا من
دون سائر الناس ..فكان هلم وحدهم  -بحكم وراثة نبيهم والوصاية عىل دينه –
حق اجلرح والتعديل ..فمن جرحوه فهو املجروح ..ومن عدلوه فهو الثقة.
قال آخر :صدقت ..وقد رويت يف ذلك عن أيب قالبة أنه كان يقول( :إن أهل
األهواء أهل ضاللة وال أرى مصريهم إال إىل النار)
قال آخر :ورويت بسند صحيح عن أسامء بن عبيد قال :دخل رجالن من
أصحاب األهواء عىل ابن سريين فقاال :يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال :ال ،قاال:
فنقرأ عليك آية من كتاب اهلل؟ قال :ال ،لتقومان عني أو ألقومن ،قال :فخرجنا

( )1رواه البخاري.
( )2رواه الطرباين يف الكبري والبزار ورجاله رجال الصحيح.
( )3رواه أمحد ،والرتمذي ،وابن ماجه ،وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
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فقال بعض القوم :يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب اهلل تعاىل؟
قال :إين خشيت أن يقرأ عيل آية فيحرفاهنا فيقر ذلك يف قلبي.
قال آخر :ص دقت ..وقد حدثني من أثق فيه بسنده عن سعيد عن سالم بن
أيب مطيع أن ً
رجال من أهل األهواء قال أليوب :يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ قال:
فوىل وهو يشري بأصبعه :وال نصف كلمة ،وأشار لنا سعيد بخنرصه اليمنى.
قال آخر :صدقت( ،)1فالذي يزهد يف اجلرح والتعديل إنام يزهد يف السنة،
فإذا مل يكن هنالك جرح وتعديل فإن كالم السني لن خيتلف عن كالم البدعي..
لقد فضلنا معرش أهل احلديث هبذا.
قال آخر :صدقت ،ال يزهد يف هذا العلم إال رجل جاهل ،أو رجل يف قلبه
حقد ،أو رجل يعلم أنه جمروح فهو ين ًفر عن اجلرح والتعديل ألنه يعلم أنه جمروح.
قال الشاب الذي حيمل امللفات :بارك اهلل فيكم مشاخينا الكرام عىل هذه
املقدمات ..واسمحوا يل اآلن أن أعرض أمامكم بعض امللفات اجلديدة لتنظروا يف
تعديل أصحاهبا أو جترحيهم ،مع العلم أنه قد وردتنا األخبار أن لدى بعضهم الكثري
من احلسنات واألعامل الصاحلة واألقوال الطيبة..
قاطعه شيخ من املشايخ بقوة :لقد قلت لك ألف مرة :ال عربة باحلسنات أمام
ِ ِ
ِ
ورا
السيئات ..أمل تقرأ قوله تعاىلَ { :و َقد ْمنَا إِ َىل َما َعم ُلوا م ْن َع َم ٍل َف َج َع ْلنَا ُه َه َبا ًء َمنْ ُث ً
} [الفرقان ..]23 :فكذلك أعامل هؤالء حتى لو كانت جباال من احلسنات ،فهي
( )1هذه العبارات وما بعدها منقولة بترصف من كالم للوادعي يف كتابه نصائح وفضائح ص ..115
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هباء منثور أمام بدعة واحدة أو كلمة واحدة يقولوهنا..
قال آخر :صدقت ..وقد سئل شيخنا مقبل الوادعي عن هذا ،فقال( :القوم
يعرفون أهنم جمروحون فهم يريدون أن يسرتوا عىل أنفسهم ..املبتدع الضال ال
تذكر حسناته وال كرامة ،وهكذا الكافر)
قال آخر :إن هذا هو منهج مجيع سلفنا الصالح ،فقد نقل اخلطيب البغدادي
يف الكفاية قول نافع بن أرشس( :كان يقال :من عقوبة الكاذب أال يقبل صدقه)،
وعلق عليه بقوله( :وأنا أقول  :من عقوبة الفاسق املبتدع أال تذكر حسناته)()1
قال آخر :وسئل األوزاعي عن رجل يقول :أنا أجالس أهل السنة ،و
أجالس أهل البدع ،فقال ( :هذا رجل يريد أن يساوي بني احلق و الباطل) ،وقد
علق عليه ابن بطة بقوله( :صدق األوزاعي)()2
قال شاب يف آخر احللقة :لكن اهلل تعاىل قالَ { :ل ْي ُسوا َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب
ون آي ِ
ِ
ات اهللَِّ آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون } [آل عمران]113 :
ُأ َّم ٌة َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
قام شيخ من املشايخ ،وصاح بقوة :أخرجوا من بيننا هذا الصعلوك الدعي..
ما أوقحه ..كيف يستشهد بالقرآن يف حرضة من هم أعلم منه ..أخرجوه..
وحذروا منه الناس ..فال شك أن به لوثة من جنون.
بمجرد أن قال ذلك قام مجع من الشباب بجره بعنف ،وهو يصيح :أنتم مل
( )1الكفاية.117
( )2اإلبانة البن بطة .456 /1
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تفهموين ..أنا فقط كنت أستفرس ..مل أكن أعرتض ..دعوين أرشح لكم وجه
استداليل باآلية.
لكن أحدا مل يكن يستمع لصياحه ..ألن الفتوى صدرت يف حقه ،وال تنفعه
التوبة بعدها.
قال الشاب الذي يمسك امللفات :أرى أن نبدأ اآلن يف ذكر األسامء لتعطوا
آراءكم حوهلا ..ولنبدأ بامللف األول.
فتح ملفا ،ثم قال :هذا ملف إبراهيم بن عقيل مفتي مدينة تعز السابق..
وهو..
قاطعه شيخ من املشايخ ،وقال :أغلق ملفه ..إنه زنديق صويف قبوري مرشك
حلويل ..وفوق ذلك ال خيرج إىل صالة اجلامعة.
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف أمحد اخللييل مفتي عامن ،وهو كام
تعلمون..
قاطعه شيخ آخر ،وقال :ال نعلم إال أنه ضال مبتدع منحرف عن السنة ،قد
هاجم و طعن يف سنة رسول اهلل  وقلده يف بدعته من قلده ..وهو فوق ذلك
إبايض املذهب ..وهو مذهب  -كام تعلمون  -من مذاهب اخلوارج كالب النار..
فليس هذا الرجل سوى كلب من كالب النار.
ضحك اجلميع ..ثم فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف أمني رضوان،
وهو صحفي..
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قاطعه شيخ آخر ،وقال :وهو فويسق ..ونحن  -واهلل -نشك يف إسالمه..
فمن هو حتى يتحكم يف دين اهلل ،ويقول :هذا جائز وهذا ليس بجائز!! ..وهو فوق
ذلك حالق للحيته.
قال الشاب :ولكن ذكر يف ملفه بأنه أزهري.
قاطعه الشيخ بقوة ،وقال :وإن كان أزهر ًيا ،فإهنا تعترب وصمة عار يف جبني
األزهر ..وليس هو بأول واحد خترج من األزهر من املنحرفني ،فام أكثر املنحرفني
يف األزهر ،وإن كان يوجد فيه حفظة قرآن ويوجد رجال أفاضل إال أن الغالب عىل
األزهرين االنحراف.
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف مجال الدين األفغاين ،وهو..
قاطعه شيخ ،وقال :هذا الرجل أخبث من املعتزلة ،هو وحممد عبده وأمحد
أمني ..وهو إىل الكفر أقرب ..وهو ضال مضل هو وحممد عبده ..وهو الذي أنشأ
مدرسة اهلوى فال أقول املدرسة العقلية ،فهي مدرسة اهلوى(...)1
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف حممد رشيد رضا ..وهو سلفي اهلوى
كام تعلمون..
قاطعه شيخ ،وقال :بل هو تلفي اهلوى ..عقالين إىل النخاع ..لقد تأثر
باملدرسة العقلية تأثر ًا كبري ًا ،وكيف ال يكون األمر كذلك وهو التلميذ البار ملحمد
عبده الذي هو نتاج مدرسة مجال الدين األفغاين؟
( )1انظر :قمع املعاند ( )332وصعقة الزلزال ( ،)46/1وكالمها للوادعي.
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قال شيخ آخر :أجل ..لقد رأيته يشذ شذوذ ًا بين ًا ،ويرمي كعب األحبار
ووهب بن منبه بام مها بريئان منه ،لقد قال يف ذلك( :إن كعب األحبار كان من
زنادقة اليهود الذين أظهروا اإلسالم والعبادة لتقبل أقواهلم يف الدين ،وقد راجت
دسائسه وانخدع هبا بعض الصحابة فرووا عنه وتناقلوا مروياته بدون إسناد إليه
حتى ظن بعض التابعني ومن بعدهم أهنا مما سمعوه من النبي )1()
قال آخر :أجل ..وقد قرأت له قوله( :إن رش رواة هذه اإلرسائيليات أو
أشدهم تلبيس ًا وخداع ًا للمسلمني وهب بن منبه وكعب األحبار ،فال جتد خرافة
دخلت يف كتب التفسري والتاريخ اإلسالمي يف أمور اخللق والتكوين واألنبياء
وأقواهلم والفتن والساعة واآلخرة إال منهام مرضب املثل)()2
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف حممود أبو رية ..وهو -كام تعلمون
– من الذين ألفوا يف احلديث..
قاطعه شيخ ،وقال :ويله ..ثم ويله ..والويل واد يف جهنم ..لقد صنف هذا
الرجل كتاب ًا أسامه (أضواء عىل السنة املحمدية) ،وما هو إال ظلامت وترهات ،قال
فيه بشناعات كثرية وخزعبالت ساقطة حتى انربى للرد عليه مجاعة من أهل العلم،
كالعالمة حممد عبد الرزاق محزة ،والعالمة عبد الرمحن بن حيي املعلمي يف (األنوار
الكاشفة ملا يف كتاب أضواء عىل السنة من الزل والتظليل واملجازفة) ،واألستاذ
( )1جملة املنار ()541 / 27
( )2جملة املنار ()783 / 27
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الدكتور حممد بن حممد أبو شهبه يف (دفاع عن السنة)
قال آخر :أظن أنه اقتات عىل فتات الرافضة واملسترشقني ،وقد شحن كتابه
بثلب عدد من الصحابة الكرام والتابعني هلم بإحسان ..وكان لكعب األحبار
نصيب وافر وقسط كبري من سبه واهتامه بالنفاق.
قال آخر :أجل ..وقد قرأت له قوله يف كعب وإخوانه من أئمة العلم( :أخذ
أولئك األحبار يبثون يف الدين اإلسالمي أكاذيب وترهات يدعون مرة أهنا يف
كتاهبم ومن مكنون علمهم ،ويدعون أخرى أهنا مما سمعوه من النبي  وهي يف
احلقيقة من مفرتياهتم)( ،)1وقال( :ملا قدم كعب إىل املدينة يف عهد عمر وأظهر
إسالمه أخذ يعمل يف دهاء ومكر ،وملا أسلم من أجله من إفساد الدين وافرتاء
الكذب عىل النبي  ،)2()وقال( :وقد استطاع أن يدس من اخلرافات واألوهام
واألكاذيب يف الدين ما امتألت به كتب التفسري واحلديث فشوهتها وأدخلت
الشك إليها)()3
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف حسن السقاف ..وهو كام تعلمون..
قاطعه شيخ ،وقال :ال نعلم إال أنه صويف ضال مضل داع إىل الضالل وإىل
التمسح برتبة املوتى وإىل تضليل العلامء ،وقد مجع بني التصوف وبني حماربة السنة

( )1أضواء عىل السنة( .ص ..)110
( )2أضواء عىل السنة( .ص ..)115
( )3أضواء عىل السنة( .ص ..)126
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وهو رجل ال يعتمد عليه(.)1
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف خالد حممد خالد ،وهو..
قاطعه شيخ ،وقال :أعرفه جيدا ..إنه رجل مضل ،وهو الذي ألف كتاب
(رجال حول الرسول) ،فهو شخص ال يعتمد عليه ..ثم إننا ال ينبغي أن نقلد رجال
عرص ًيا ضائ ًعا مائ ًعا.
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف أمحدزيني دحالن ..وهو..
قاطعه شيخ ،وقال :من علامء السوء ..أعرف أنه زائغ وداعية إىل الضالل
ومدافع عن الضالل ،وله كتاب (الدرر السنية يف الرد عىل الوهابية) ..وألخينا يف
اهلل (أيب عبد اهلل) كتاب قيم يف الرد عليه اسمه (صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ
دحالن) ..وقد كان مقلدً ا؛ وداعية إىل التقليد(.)2
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف حممود شلتوت ،وهو..
قاطعه شيخ ،وقال :هذا الرجل من أفراخ املالحده ..وقد كتب فيه بعض
إخواننا كتابا سامه (إعالم االنام بمخالفة شيخ األزهر شلتوت لإلسالم)(..)3
وفوق ذلك هو صاحب تلك الفتوى امللعونة يف جواز التعبد بدين الشيعة ..والتي
حاولنا بكل الوسائل طمسها ،لكنها ال تزيد إال انتشارا.

( )1غارة األرشطة (.)276 272/2
( )2غارة األرشطة (.)426/2
( )3اسكات الكلب العاوي ص ()125
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فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف عبد اهلل بن حمفوظ احلداد ..مفتي
حرضموت ،وهو..
قاطعه شيخ ،وقال :دجال ضال صويف مبتدع زائغ منحرف ..كتب يف بعض
اجلرائد  -باخلط العريض – بأن الديمقراطية ال تتنايف مع تعاليم اإلسالم ،ومل
يكتف هبذا حتى أصبح حيارب أهل السنة وله طامات غري ذلك.
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف عبد اهلل األهدل ..وهو..
قاطعه شيخ ،وقال :مغفل كذاب ..أخشى أن يكون صوف ًيا مدسوس يف
صفوف السلفية ،فكالمه ليس كالم رجل خياف اهلل ،ويعلم أنه حمسوب عليه ..هو
اآلن خارجي معتزيل شيعي ..فاملعتزلة هم الذين حيثون الناس عىل اخلروج عىل
احلكام ..وهو ليس من العلامء وال كرامة ،بل ال جيوز أن حيرضوا حمارضاته وجمالسه
فهو كذاب أرش.
قال شيخ آخر :صدقت ..فهو رجل حمرتق ،وسيحرتق اليوم أو غدا إن شاء
اهلل ،فلم يفرت أحد مثلام افرتى عىل أهل السنة(.)1
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف عبد الباسط عبد الصمد ..وهو..
قاطعه شيخ ،وقال :أنا أنصح بقراءة القراء املتقنني الذين يقرؤون قراءة
سليمة ،وال يمططون كام يصنع عبد الباسط عبد الصمد ..ألن قراءته يكرهها
السلف.
( )1فضائح ونصائح ص .160 ،142 ،140
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قال آخر :وقد سمعت أنه ذهب إىل إيران وقال يف أذانه (أشهد أن عل ًيا ويل
اهلل)؛ فهو يعمل بالبدعة املنكرة ،وال يبايل( ..)1فكيف يسمع القرآن من مثل هذا
اآلبق؟
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف عبد الرمحن عبد اخلالق ..وهو كام
تعلمون من إخواننا السلفيني..
خريا ..كان سلف ًيا ..لكنه اآلن أصبح
قاطعه شيخ ،وقال :ال جزاه اهلل ً
سلفط ًيا ،ألنه قد أخذ باالنتخابات واالنتخابات من الديمقراطية.
قال آخر :جيب عليه أن يتقي اهلل ،وأن يرتك الدعوة إىل اهلل ،فإين أرى أن مثله
صغريا فقد صار رضره أعظم من نفعه ،وينبغي أن حيجر
ينبغي أن يتقاعد وإن كان
ً
عليه لكثرة فساده عىل الدعوات األخرى القائمة عىل الكتاب والسنة وننصحه أن
يتوب إىل اهلل ويبتعد عن هذه احلزبيات املغلفة(.)2
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف عبد الرحيم الربعي ..وهو..
قاطعه شيخ ،وقال :ضال من كبار املخرفني وديوانه منشور مشهور فيه
االستغاثة بغري اهلل وفيه البدع واملنكرات(.)3
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف عبد الرحيم الطحان ..وهو..

( )1املخرج من الفتنة ص ـ..19
( )2فضائح ونصائح ص ..54 ،49
( )3غارة األرشطة (.)242/2
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قاطعه شيخ ،وقال :ما هو إال بدعة ،ويأيت بالبدعة ،وجيادل عن الضالل..
وأنا اآلن أسود كتابا يف التحذير منه بعنوانه (إقامة الربهان عىل ضالل عبد الرحيم
الطحان)
قال آخر :صدقت ..هو جوهيل جمادل بالباطل دساس كذاب خائن ..ال
جيوز ألحد حيرض دروسه وحمارضاته.
قال آخر :صدقت ..ففيه نزعة صوفية ..والشك أنه مبتدع ..وأبرشكم بأن
أهل العلم طحنوا الطحان ،وسلموا منه ،وهو اآلن خامد يف قطر(.)1
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف عبد الرحيم الرشعبي ..وهو..
قاطعه شيخ ،وقال :عندي كلمة كبرية جتلجل يف صدري ،وال أحب أن
ألطمه هبا؛ ولكن إذا كتب يف جملة الفرقان فإن شاء اهلل سأوجهها إليه(.)2
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف عبد الكريم زيدان ..وهو..
قاطعه شيخ ،وقال :ديمقراطي ..ال بارك اهلل فيه ..فويسق حالق للحيته..
البس البنطلون والكرفتة ..ال متيز بينه وبني النرصاين ..شكله شكل نرصاين ..لو
كان يل حكومة لرحلت هذا املنبوذ من اليمن ..هو قاممة ُأتى به إىل اليمن(.)3
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف حممد الغزايل ..وهو..

( )1فضائح ونصائح ص ..250 249
( )2حتفة املجيب ص ..200
( )3حتفة املجيب ص..321 ،320 ،276
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قاطعه شيخ ،وقال :ضال ملحد ملبس ال يعتمد عليه ..انحرف عىل علم..
خبيث وكتابه كتاب ضالل ..وهو رجل داعية كبري إىل الضالل ..وكتبه كأهنا
جمالت ..لقد رأيته يسخر من طلبة العلم ،ويعترب السنة ركا ًما..
قال آخر :واألخطر من ذلك أنه من دعاة التقارب مع الرافضة ،وقد ساهم
يف بعض كتبه يف نرش فتوى حممود شلتوت اخلطرية ،والتي نص فيها عىل أن (مذهب
اجلعفرية املعروف بمذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية ،مذهب جيوز التعبد به
رشع ًا كسائر املذاهب ،فينبغي للمسلمني ان يعرفوا ذلك وان يتخلصوا من العصبية
بغري احلق ملذاهب معينة)()1
قال آخر :أجل ..وقد علق عىل تلك الفتوى بقوله( :واعتقد ان فتوى األستاذ
األكرب الشيخ حممود شلتوت ،قطعت شوط ًا واسع ًا يف هذا السبيل ،واستئناف جلهد
املخلصني من أهل السلطة وأهل العلم مجيع ًا ،وتكذيب ملا يتوقعه املسترشقون ،من
أن األحقاد سوف تأكل األمة ،قبل ان تلتقي صفوفها حتت راية واحدة ...وهذه
الفتوى يف نظري ،بداية الطريق وأول العمل)()2

()1

رصح مفتي مرص السابق الشيخ عيل مجعة –كام ورد يف شبكة إشارة األخبارية ،بتأريخ
وقد ّ

2009/2/5م -بنفس الفتوى قائالً( :جيوز التعبّد باملذاهب الشيعيّة وال حرج ،وقد أفتى هبذا شيخ األزهر
الراحل حممود شلتوت ،فاأل ّمة اإلسالمية جسد واحد ،ال فرق فيه بني سنّي وشيعي ،طاملا ّ
أن اجلميع ّ
يصيل
صالة واحدة ويتّجه لقبلة واحدة ،وأ ّن الشيعة كانوا دائام جزء ال يتجزأ من األمة اإلسال ّمية)
()2

دفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني ،حممد الغزايل ،دار هنضة مرص ،الطبعة :

األوىل ،ص.257

114

قال آخر :بل إنه داعا إىل نفس ما دعا إليه الشيخ شلتوت من إتاحة احلرية
الدينية بني املسلمني ،فقال( :إن السلف واخللف وأهل السنة والشيعة واملتصوفة
واملتفلسفة كلهم يرى أنه خيدم اإلسالم وينارص نبيه  ،ويرفع رايته ،ومن
الصعب إقناع احلرفيني من أهل النص بأن مذهب العقليني أوىل باحلق وكذلك
العكس ،ومن الصعب إقناع العاطفيني من أصحاب القلوب أن مذهب أهل الفقه
أدق وأجدر باالستمساك ،وكذلك العكس ،ومن الصعب إقناع الشيعة الذائبني ىف
حمبة آل البيت أن النظام اجلمهورى ىف اختيار اإلمام وعزله أوىل من االلتفاف حول
قريب للرسول  تضفى عليه العصمة ،وكذلك العكس ،ونحن نرفض ىف
التعليق عىل مذاهب أولئك مجيعا قول الشاعر :وكل يدعى وصال لليىل وليىل ال
تقر هلم بذاكا ،كام نرفض اعتبار احلق سائال يتلون مع كل إناء ،وأنه ليست له حدود
قائمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها)()1
قال آخر :بل إنه يف موقف آخر رصح ترصحيا ال يقل عن ترصيح حممود
شلتوت ،فقال( :ولقد رأيت أن أقوم بعمل إجيايب حاسم سدا هلذه الفجوة التي
صنعتها األوهام ،فرأيت أن تتوىل وزارة األوقاف ضم املذهب الفقهي للشيعة
اإلمامية إىل فقه املذاهب األربعة ،وستتوىل إدارة الثقافة تقديم أبواب العبادات
واملعامالت ىف هذا الفقه اإلسالمي ملجتهدين من إخواننا الشيعة ،وسريى أولو
األلباب عند مطالعة هذه اجلهود العلمية أن الشبه قريب بني ما ألفنا من قراءات
( )1املرجع السابق ،ص.173
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فقهية ،وبني ما باعدتنا عنه األحداث السيئة)()1
قال آخر :بعد كل هذه اجلرائم أرى أن نخرج هذا الرجل من امللة متاما..
فنرتاح منه ..فال حيل ملثله أن يكون من املسلمني.
فتح الشاب ملفا آخر ،وقال :هذا ملف حممد زاهد الكوثري ..وهو..
قاطعه شيخ ،وقال :خمرف وينرص الباطل ويعطل األسامء والصفات ..ال كثر
اهلل بالرجال من أمثاله ..يطعن يف اإلمام مالك ..زاهد يف السنة بل حمارب للسنة
وألهل السنة.
قال آخر :صدقت ..فهو رجل ضال مضل من أضل علامء األمة ..وقد كتبت
يف الرد عليه كتايب (التنكيل ملا يف تأنيب الكوثري من األباطيل)
***
بقينا نستمع ألمثال هذه احلديث ساعتني كاملتني إىل أن من اهلل علينا
بالوصول إىل حمطة يف الطريق لنسرتيح ..وقد رأيت الكلل وامللل يف وجوه
الركاب..
وعندما نزلنا اقرتبت من بعضهم ،ألرى موقفه ،فسمعته يقول لصاحبه :أهذا
هو اإلسالم؟ ..لقد كنت أحسب أن املسلمني حيرتم بعضهم بعضا  ..لكني اليوم،
ويف هاتني الساعتني الثقيلتني غريت رأيي متاما.
قال صاحبه :صدقت  ..وقد قررت يف خالل هاتني الساعتني أن أمنع
( )1كيف نفهم اإلسالم ،حممد الغزايل ،دار هنضة مرص ،الطبعة األوىل ،ص.118
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أوالدي من الذهاب إىل املساجد أو االستامع للقنوات الدينية حتى ال يقعوا يف أي
يشء خيرجهم عن دينهم  ..فام أكثر الدجالني يف هذا العرص.
اقرتبت من جمموعة أخرى ،فسمعت بعضهم يضحك بسخرية ،ويقول :أمل
أقل لكم :إن احلل يف بالدنا هو العلامنية ..فال يمكن للمسلمني أن حيققوا جمتمعا
متامسكا ..أال ترون كيف حياربون بعضهم بعضا؟
قال آخر :صدقت  ..واليوم  ..ويف هاتني الساعتني اقتنعت متاما بكل ما تقول
 ..لقد كنت أخالفك ألين كنت أرى الدين بعيون القرآن الذي ملك عيل كل قلبي
 ..لكني بعد أن رأيت رجال الدين أيقنت أنه ال حل لنا إال يف العلامنية ..فلو تسلط
هؤالء علينا لعلقونا يف حبال املشانق.
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اغتيال العقول
بعد أن انتهت االسرتاحة ،وركب الركاب احلافلة ،وقد نقص منهم نفر،
آثروا البقاء يف الصحراء عىل ما يفرض عليهم سامعه ومشاهدته ..أخرج السائق
رشيطا جديدا ،ثم قال :بعد أن نلتم حظكم من الراحة اسمحوا لنا أن نضع رشيطا
آخر ..خيرجكم من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور العلم واهلداية ..إنه يبني دورنا
سلفنا الصالح يف نرصة النقل ،وحرب العقل ..ونرصة املنطق القرآين ،ونقض
املنطق اليوناين.
قال ذلك ،ثم أدخل الرشيط ..ليبدو مشهد لقاعة حمارضات فاخرة ،يقف
عىل منصتها جمموعة من الناس ال خيتلفون يف هيئتهم عن املجموعة التي رأيناها يف
الرشيط السابق إال أهنم أكثر شبابا ،وأمجل هنداما ،وأقرب إىل عرصنا هذا منهم إىل
العصور السابقة.
تكلم أحدهم ،ويبدوا أنه املقدم فيهم ،فقال :يرشفني اليوم ،ومن هذا
املجلس أن أزف إليكم بشارة تأسيس مجعيتنا اجلديدة ،والتي سميناها (اجلمعية
النقلية حلرب العلوم العقلية) ،واحلمد هلل ،فقد متكنا يف وقت قصري  -وبواسطة
بعض املحسنني داخل البالد وخارجها  -أن نشرتي هلا الكثري من املقار ،بام فيها
هذا املقر الذي جتلسون فيه.
لن أطيل عليكم ..سيتقدم أعضاء اجلمعية ،ليعرفوكم بأهدافها وسياستها
ومشاريعها املستقبلية ..كل يف املجال الذي ختصص فيه.
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املسؤول الرشعي:

تقدم األول ،وقال :أنا املسؤول الرشعي يف اجلمعية ،ودوري فيها واضح،
وهو تسليط النقل عىل العقل ،أو تسليط سيف الفتوى الرشعية عىل أصحاب
املناهج العقلية ..وقد رأيت من خالل تتبعي آلثار أسالفنا يف هذا أن هناك ثالث
واجبات عيل وعىل الفريق املساند يل أن نقوم هبا(.)1
أوهلا :رفض الفلسفة وتكفري رجاهلا والتحذير منهم ،باعتبارهم من أكرب
منابع العقالنية..
ولنا يف هذا  -بحمد اهلل  -الكثري من الفتاوى اجلاهزة من كبار أعالم األمة،
وليس علينا سوى نرشها وإذاعتها ،بل وحتفيظها للصبيان حتى يشبوا ،وهم
يبغضون العقالنيني من أول نشأهتم.
قلب بعض الصفحات أمامه ،ثم قال :لدينا  -مثال  -فتوى العالمة احلافظ
أيب عمرو بن الصالح الذي أصدر هذه الفتوى املهمة ،والتي تنص عىل أن
(الفلسفة أس السفه واالنحالل ،ومادة احلرية والضالل ،والزيغ والزندقة ..ومن
تفلسف عميت بصريته عن حماسن الرشيعة املؤيدة بالرباهني ،ومن تل ّبس هبا قارنه
اخلذالن واحلرمان ،واستحوذ عليه الشيطان ،وأظلم قلبه عن نبوة حممد )2()
( )1كثري من املادة العلمية يف هذا الفصل رجعت فيها ملرجع معتمد لدى التيارات السلفية :مقاومة
أهل السنة للفلسفة اليونانية خالل العرص اإلسالمي ،ق13-2:ه ،-الدكتور خالد كبري عالل ،دار املحتسب،
.2008
( )2الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،23ص.143 :
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ومل يكتف بذلك ،بل راح يكفر الفالسفة ،ومن سار عىل هنجهم ،ويرميهم
بالعظائم ،ومن ذلك قوله يف ابن سينا( :مل يكن من علامء اإلسالم ،بل كان شيطانا
من شياطني اإلنس)()1
قلب صفحات من امللف الذي حيمله ،ثم قال :هناك فتاوى أخرى كثرية
هنا ..سنحاول نرشها ..منها فتاوى لشيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية الذي اشتد
يف انتقاد الفالسف ة وذمهم ،وفضحهم يف كثري من مصنفاته ..وقد وصف ابن سينا
وأمثاله باملرتدين واملنافقني ،واعترب نصري الدين الطويس من رؤوس املالحدة
املسلمني الصابئة عبدة النجوم والكواكب(.)2
حرم االشتغال بكثري من
ومنها فتاوى للحافظ شمس الدين الذهبي الذي ّ
علوم األوائل كاإلهليات والكيمياء ..وأطلق عىل الفلسفة (احلكمة املشؤومة)،
واعترب اجلهل خريا منها ،ووصفها بأهنا بالء وهذيان ،ومن طلب فيها اهلدى أضله
اهلل(.)3
ومنها فتاوى للحافظ ابن كثري الذي لعن الفالسفة ،ونسبهم إىل اجلهل وقلة
العقل ..وذكر عن الفارايب أن له أفكارا خيالف فيها املسلمني( ،فإن كان مات عىل

( )1ابن العامد احلنبيل ،شذرات الذهب ،ج 5ص.137 :
( )2ابن تيمية :جمموع الفتاوى ،ج 2ص. 92 :
( )3سري أعالم النبالء ،ج  8ص.359 :
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ذلك فعليه لعنة اهلل)()1
ومنها فتاوى لعبد املؤمن اجلرجاين الذي قال عن الفالسفة ذما هلم وحتذيرا
منهم( :فأعرض عن الفالسفة ،وغض برصك عن تلك الوجوه الكاسفة ،فأكثرهم
عبدة الطبع ،وحرسة الكواكب السبع)()2
الثاين :إقصاؤهم من كل يشء له عالقة بالدين ،وخصوصا رواية احلديث..
فهم  -حتى لو كانوا أصدق الناس  -متهمون يف رواياهتم ،فال تقبل أحاديثهم..
وذلك ألن علامءنا من السلف الصالح اتفقوا عىل تكفري الفالسفة املشائني
ملعتقداهتم املناقضة لدين اإلسالم؛ و هذا وحده كاف لرفض رواياهتم احلديثية.
وهلذا جرح حييى بن معني أمحد بن صالح املرصي املعروف بابن الطربي
بقوله  :كذاب يتفلسف( ..)3وقال احلافظ ابن نارص السالمي البغدادي يف الفقيه
حممد بن زبيبة البغدادي( :كان عىل عقيدة الفالسفة ال جتوز الرواية عنه)()4
وال يغيب عىل بالكم أن هذا املسلك استخدمه سلفنا الصالح مع كل
املنحرفني من أهل األهواء ،ومل خيصوا به الفالسفة دون غريهم ،وهذا مشهور
عنهم ..ولنا فيهم أسوة حسنة ..وهلذا فإن مجعيتنا ستتبنى هذا املنهج التحذيري

( )1البداية والنهاية ،ج 2ص.71 :
( )2ابن تغري بلدي  :النجوم الزاهرة ،ج 6ص. 309 :
( )3الذهبي  :السري ،ج 12ص.165 :
( )4ابن رجب البغدادي  :الذيل عىل طبقات احلنابلة ،ج1ص.167 :
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حتى يفر كل عقالين إىل جحره ،ال يتكلم يف الدين ،وإن تكلم فيه ال يسمع له أحد.
ثالثها ،وهو األخطر ،التحذير من املنطق األرسطي الذي ترسب إىل علوم
اإلسالم بسبب قبول بعض املبتدعة له ،كابن حزم الذي دافع عنه يف كتابه (التقريب
حلدود املنطق) ،وأيب حامد الغزايل ،وهو األخطر ،حيث أدخل املنطق يف علم
أصول الفقه ،فأحلق بكتابه (املستصفى) مقدمة منطقية ،اعتربها (مقدمة العلوم
كلها ،ومن مل حيط هبا فال ثقة له بعلومه أصال)()1
وقد تصدى سلفنا الصالح من العلامء هلذه اهلرطقة ،ومنهم احلافظ أبو عمرو
حرم االشتغال باملنطق ،وقد قال حني ُسئل عن املنطق:
بن الصالح الذي ّ
(واستعامل االصطالحات املنطقية يف مباحث األحكام الرشعية من املنكرات
املستبشعة والرقاعات املستحدثة وليس باألحكام الرشعية افتقار إىل املنطق أصال،
هو قعاقع قد أغنى اهلل عنها كل صحيح الذهن ،فالواجب عىل السلطان أعزه اهلل،
وخيرجهم من املدارس و ُيبعدهم)()2
أن يدفع عن املسلمني رش هؤالء املشائيم – ُ
ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي محل محلته الشديدة عىل املنطق
واملناطقة ،وذكر أن (املناطقة هم من أجهل أهل األرض بالطرق التي ُتنال هبا
العلوم العقلية والرشعية ،إال من علم منهم علام من غري طرقهم املنطقية ،فتكون
علومه من تلك اجلهة ،ال من طريق املنطق؛ الذي فيه كثرة التعب يف الربهان،
( )1املستصفى يف علم األصول ،ج  1ص.327 :
السري ،ج 23ص. 143 :
( )2الذهبيّ :
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التصور والتعبري)()1
وضيق العلم والبيان ،والعجز يف ّ
حرم االشتغال باملنطق ،بل هجاه
ومنهم العالمة ابن قيم اجلوزية الذي ّ
بقصيدة ينبغي أن نحفظها لصبياننا كام حيفظ القرآن ،ومما جاء فيها:
وعجبا ملنطق اليونان

كم فيه من إفك ومن هبتان

خم ّبط جليد األذهان

ومفسد لفطرة اإلنسان

مضطرب األصول و املباين

عىل شفا هار بناه الباين

أحوج ما كان إليه العاين خيونه يف الرس و اإلعالن
أما فقهاء األندلس ،فقد كان موقفهم شديدا ،حيث أهنم كانوا يمنعون أهل
العلم من االشتغال باملنطق ،حتى أن املناطقة كانوا ُيعربون عن املنطق بغري اسمه،
فيسمونه (املفعل) خوفا من صولة الفقهاء(.)2
املسؤول العلمي:

تقدم الثاين ،وقال :أنا املسؤول العلمي يف اجلمعية ،ودوري فيها واضح إنه
يشبه دور املباحث واملخابرات..
لقد شكلت جلنة تبحث يف مجيع التاريخ اإلسالمي ،لتحيص كل من فيه
رائحة فلسفة ،أو عقالنية ونحو ذلك ،لتقوم بام جيب عليها نحوه.
لدي هنا ملفات مفصلة بكل ذلك ابتداء من القرن الثاين اهلجري إىل عرصنا
( )1جمموع الفتاوى ،،ج 9ص.158 ،114 :
( )2حاجي خليفة :كشف الظنون ،ج2ص.1862 :
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احلديث:
فمن رجاهلا األوائل يف القرن الثاين اهلجري :أبو الفضل صالح بن عبد
القدوس األزدي املتفلسف الزنديق ،وجابر بن حيان الذي صنف كتبا كثرية يف
علوم األوائل كالكيمياء واهليئة والطب والفلسفة ..وقد كفره سلفنا وخلفنا،
وحرموا صناعة الكيمياء التي كان يشتغل هبا(.)1
ومن رجاهلا يف القرن الثالث :الفيلسوف يعقوب الكندي البغدادي ..وهو
من الضالني املنحرفني ،وقد كتب املصنفات الكثرية يف الدعوة للفلسفة والعقل،
ومنها (احلث عىل تع ّلم الفلسفة) ،و(كتاب الفلسفة األوىل) ،و(كتاب ال تنال
الفلسفة إال بالرياضيات) ،وغريها.
ومن رجاهلا الضالني يف القرن الرابع اهلجري الطبيب أبو بكر بن زكريا
الرازي الذي كتب كتبا كثرية يف الطب واهلندسة والفلك واملنطق واإلهليات.
ومنهم أبو نرص الفارايب الذي أعاد تلخيص وهتذيب علوم األوائل ،وعىل
خترج الفيلسوف ابن سينا ومن جاء بعده من الفالسفة.
مؤلفاته ّ
ومنهم أبو حيان التوحيدي الذي كتب يف مجيع ضالالت األدب والفلسفة،
تصوف احلكامء والفالسفة.
منها كتاب كبري يف ّ
ومن رجاهلا يف القرن اخلامس اهلجري الضال املضل أبو عيل بن سيناء الذي
كتب كتاب الشفاء ،الذي مجع فيه كل علوم الفلسفة.
( )1انظر :جمموع فتاوى ابن تيمية )) (.)368/29
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ومن رجاهلا يف القرن السادس اهلجري شهاب الدين السهروردي املقتول
الذي ،كان جامعا للفنون الفلسفية ،وبارعا يف أصول الفقه ،لكنه كان أمحق منحال
مغرورا.
ومن رجاهلا يف القرن السابع اهلجري عز الدين اإلربيل الرضير الشيعي الذي
كان رأسا يف علوم األوائل ،وأقرأ الفلسفة يف بيته للمسلمني وأهل الذمة.
ومنهم نصري الدين الطويس الذي كان وزيرا هلوالكو ،ويف زمانه أقام دولة
للفالسفة ،فبنى هلم مدرسة بمدينة مراغة ،وأغدق عليهم األموال واالمتيازات.
املسؤول األمني:

بعد أن ذكر املسؤول العلمي الكثري من أسامء الفالسفة وغريهم يف العصور
املختلفة ،تقدم الثالث ،وقال :أنا املسؤول األمني يف اجلمعية ،ودوري فيها
واضح ..إنه أهم دور يف اجلمعية ..إنني عبد سميع مطيع للمسؤول الرشعي،
وجلنة الفتوى التابعة له.
وقد رأيت  -من خالل تتبع آثار سلفنا الصالح يف املوقف من هؤالء
العقالنيني املجرمني – أن يل وللجامعة التابعني يل سبعة أدوار ،سأرشحها لكم
إمجاال ،أما التفاصيل ،فال يمكن ذكرها هنا.
أما األول :فهو حرق كتب الفلسفة وما يتصل هبا من العلوم العقلية ومنع
بيعها..
لقد كان سلفنا الصالح يستعينون – أحيانا – ببذل ماء وجوههم لدى امللوك
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واألمراء لتحقيق ذلك ..لكن ذلك ليس رشطا يف عرصنا ..فيمكننا أن نحقق ذلك
بسهولة بدون احلاجة ألحد من الناس ..لدي خطط ناجعة لتحقيق ذلك.
من األمثلة التارخيية عىل ذلك أن السلطان حممود بن سبكتكني الغزنوي –
وبتوجيه من سلفنا الصالح  -ملا ملك مدينة الري ،أحرق كتب الفلسفة والفلك..
وبام أن املعتزلة كانوا عقالنيني ،فقد أحرق كتبهم أيضا(.)1
ومن األمثلة عىل ذلك أن املستنجد باهلل أمر بالقبض عىل الطبيب املتفلسف
أيب الوفاء بن املرخم ،ثم ُأحرق من كتبه ما كان يف علوم الفلسفة ،كرسائل إخوان
الصفا ،وكتاب الشفاء وغريها(.)2
ومن األمثلة عىل ذلك أنه ملا ُأهتم املتفلسف الركن عبد السالم بن عبد
الوهاب بن عبد القادر اجليالين باستعامل عقله يف الدين مجع الوزير ابن يونس
البغدادي احلنبيل كتبه ،وعقد له حماكمة حرضها أعيان الناس ،وفيها كان الطبيب
أبو بكر بن املارستانية يقرأ بعض كتب عبد السالم عىل احلارضين ،ويقول( :العنوا
من كتبها ومن يعتقدها) ،فيصيح العوام باللعن حتى تعدى إىل جده الشيخ عبد
القادر اجليالين(.)3
ومن األمثلة عىل ذلك أن السلطان املرابطي العظيم أبا احلسن عيل بن يوسف

( )1ابن األثري  :الكامل يف التاريخ ،ج  8ص.170 :
( )2املرجع السابق ،ج 9ص.439 :
( )3مجال الدين القفطي  :تاريخ احلكامء من أخبار العلامء ،ص.288 :
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ين تاشفني كان شديد الكره للفلسفة وعلم الكالم ،فأمر بحرق كتبهام ،ومعها كتب
أيب حامد الغزايل ،ملا فيها من كالم وفلسفة ،وتو ّعد بالقتل ملن ُخيفي تلك
الكتب(.)1
ومثله السلطان املوحدي أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن الذي
غضب عىل الفيلسوف ابن رشد ،وأمر بحرق كتب الفلسفة ،وهنى عن االشتغال
هبا ،وتو ّعد من وجدها عنده بالعقاب الشديد ،واستثنى منها كتب الطب واحلساب
وما ينفع من علم النجوم يف الصالة(.)2
وأما الثاين ،فاحلجر عىل كتب الفلسفة ومنع تدريسها ،ومن السهل علينا
تطبيق ذلك يف عرصنا بالقيام بالتظاهرات واملسريات وحوادث الشغب ..ويمكننا
االستعانة يف هذا بالتزلف ألصحاب القرار ،ولو برشوهتم ..احلمد هلل لدينا ممولون
من أنحاء العامل ال يبخلون علينا.
ومن األمثلة عىل ذلك أن احلافظ أبا عمرو بن الصالح أفتى بأن من الواجب
عىل السلطان أن ُخيرج أهل الفلسفة املشائيم من املدارس و ُيبعدهم عنها ،ويدفع
رشهم عن املسلمني(.)3

( )1سري أعالم النبالء :ج . 334 ،19
( )2الذهبي  :املصدر السابق ،ج 21ص.217 :و ابن أيب أصيبعة  :عيون األنباء ،ج 1ص. 523 :و
عبد الواحد املراكيش :املعجب  ،ج 1ص.307-306 :
السري ،ج 23ص. 143 :
( )3الذهبي ّ :
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وقد استجاب احلكام الصاحلون  -بحمد اهلل  -هلذه الفتوى املقدسة ..فقد
طرد امللك األرشف موسى بن العادل األيويب املتكلم املتفلسف العقالين سيف
الدين اآلمدي من املدرسة العزيزية بدمشق ،فأقام اآلمدي يف بيته خامال إىل أن
مات(.)1
ومما يبني إدراك سلفنا خلطر العلوم العقلية أن ابن الصالح ذكر للملك
األرشف أن أخذ املدرسة العزيزية من هذا العقالين ،أفضل من اسرتجاع مدينة عكا
التي كانت آنذاك بيد الصليبيني(.)2
وقد علق بعض األثريني عىل هذا تعليقا حسنا ،فقال( :مدينة عكا أمرها
وا ضح ،حيتلها الكفار الصليبيون ،وسيسرتجعها املسلمون منهم يوم يقدرون
عليهم .لكن ما يقوم به السيف اآلمدي من تدريس للفلسفة يف املدارس السنية هو
–يف نظر ابن الصالح – عمل داخيل خطري جدا ،يؤدي إىل إفساد الدين وختريب
الفكر اإلسالمي السني ،والتمكني للفلسفة بأباطيلها وضالالهتا يف املجتمع
اإلسالمي)()3

( )1الذهبي  :نفس املصدر ،ج 22ص.366 :
( )2وقد ذكر ابن تيمية ذلك ،واستحسنه ،فقال :من احلكايات املشهورة التي بلغتنا  :أن الشيخ أبا
عمرو بن الصالح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أيب احلسن اآلمدي وقال  :أخذها منه أفضل من أخذ عكا.
مع أن اآلمدي مل يكن أحد يف وقته أكثر تبحرا يف العلوم الكالمية والفلسفية منه وكان من أحسنهم إسالما
وأمثلهم اعتقادا .جمموع الفتاوى ()7 /9
( )3مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية خالل العرص اإلسالمي ،ص.84
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ومن األمثلة عىل ذلك أنه ملا استوىل امللك األرشف موسى بن العادل عىل
مدينة دمشق نادى مناديه بأنه ال يشتغل أحد من الفقهاء بيشء من العلوم سوى
التفسري واحلديث والفقه ،ومن اشتغل باملنطق وعلوم األوائل ُنفي من البلد(.)1
وأما ا لثالث ،فإهدار دم رجال الفلسفة ومن يستخدمون العقل يف الدين،
وتنفيذ ذلك ،إما بأمر السلطان ،أو بأمر املفتي حني يقرص السلطان.
ومن أحسن األمثلة عىل ذلك وأجودها ما فعله احلاكم الصالح العادل خالد
بن عبد اهلل القرسي الذي كان واليا عيل العراق هلشام بن عبدامللك ،والذي سن
سنة حسنة بذبح هؤالء العقالنيني ،فقد ذبح اجلعد بن درهم بعد أن خرج به إيل
مصيل العيد بوثاقه ثم خطب الناس وقال( :أهيا الناس! ضحوا ،تقبل اهلل
ضحاياكم ،فإين مضح باجلعد بن درهم ،إنه زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال ،ومل
يكلم مويس تكليام)( ،)2ثم نزل وذبحه.
وقد أثنى عىل سلوكه هذا كل سلفنا الصالح ومن تبعهم بإحسان ،فقد قال
الشيخ حممد بن صالح العثيمني معقبا عىل ثناء ابن تيمية عىل خالد القرسي( :جزاه
اهلل خريا ،فالناس يضحون بالغنم والشاة واملعز والبعري والبقر ..وهذا ضحي برش
منها ،فإنه رش من اإلبل والغنم واحلمري واخلنازير ،ألن اهلل يقول{ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
ِ
ِ
ِِ
رش ِك َ ِ ِ
َاب َواملُْ ْ ِ
ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
رش ا ْل َ ِرب َّي ِة}
ني يف نَار َج َهن ََّم َخالدي َن ف َيها ُأو َلئ َك ُه ْم َ ُّ
السري ،ج  22ص.366 :و ابن كثري  :البداية والنهاية ،ج  13ص. 148 :
( )1الذهبي ّ :
( )2البخاري يف (خلق أفعال العباد) ص .69
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[البينة ،]6 :ويقولِ { :إ ْن ُه ْم ِإ َّال ك ْ
َاألَ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل َسبِ ًيال} [الفرقان ،]44 :وإين
أسأل اآلن :البعري عن سبع ،والبقر عن سبع ،وهذا الرجل عن كم ..عن آالف
آالف وقي اهلل رشا كبريا ،لكن بعض الناس _ والعياذ باهلل_ يقولون إن هذا العمل
من خالد بن عبد اهلل القرسي ليس دينا ،ولكنه سيايس ،ونقول هلم هذا كذب ،ألن
الرجل رصح أمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة)
وقد مدح ابن القيم هذا السلوك العظيم من خالد القرسي يف (النونية) التي
عرض فيها عقيدة السلف ،فقال:
وألجل ذا ضحي بجعد خالد الق رسي يوم ذبائح القريان
إذ قال إبراهيم ليس خليله كال *وال مويس الكليم الداين
شكرا الضحية كل صاحب سنة *هلل درك من أخي قربان
ومن األمثلة عىل ذلك – أيضا  -ما حصل للمتفلسف الصويف عبد اهلل عني
القضاة اهلمداين الذي قتله وزير من الصاحلني بعد أن رأى يف بعض كتبه ألفاظا
وحيتاج إىل مراجعة قائلها فيام أراد هبا؛ وقد عمل الوزير
شنيعة ينبو عنها السمعُ ،
حمرضا وأخذ فيه خطوط مجاعة من العلامء ،بإباحة دمه بسبب تلك األلفاظ ،فقبض
عليه ومحله مقيدا إىل بغداد ،ثم أرسله إىل مهدان وصلبه هبا(.)1
ومن األمثلة عىل ذلك ما حصل للفيلسوف اإلرشاقي شهاب الدين
السهروردي الذي أفتى علامء حلب بقتله ،وما أرسع ما استجاب امللك الظاهر بن
( )1ابن حجر :لسان امليزان ،ج 4ص.411 :
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صالح الدين األيويب لذلك ،ثم جاءه أمر من والده صالح الدين يأمره بقتله(.)1
ومن األمثلة عىل ذلك ،وهو عجيب يبني مدى حنق سلفنا الصالح عىل
الفالسفة والعقالنيني ،ما فعله سلطان ُيعرف بمحمد بن املظفر بجثة الفيلسوف
أيب عيل بن سينا ،فقد نبش قربه ،وأخرج رفاته وأحرقها بعد أكثر من  140سنة من
وفاته(.)2
وأما الرابع ،وهو مهم جدا ،فهو توظيف الرأي العام ملقاومة الفالسفة ومن
يستخدمون العقل يف الدين ،وتنفيذ ذلك سهل ال حيتاج إىل سلطان أو مفت ،بل
قد يكفي فيه خطباء اجلمعة واملدرسون واستخدام شبكات التواصل االجتامعي،
وكل وسائل اإلعالم اجلديد.
وقد طبق سلفنا الصالح هذا خري تطبيق حيث كانوا يتولون شحن الرأي
العام باحلقد عىل املبتدعة واملنحرفني عن السنة ،ليتوىل العامة بعد ذلك أمرهم إما
بقتلهم أو هتديدهم أو ختويفهم.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ُروي أن بعض أهل احلديث كان ُيشنّع عىل
الفيلسوف يعقوب الكندي اشتغاله بعلوم الفالسفة ،و ُيغري به العوام(.)3
ومن األمثلة أنه عندما حوكم املتفلسف الركن عبد السالم بن عبد الوهاب

السري ،ج  21ص.. 211 ،10 :
( )1الذهبي ّ :
( )2حممد بن يعقوب الفريوز أبادي  :البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ،ج 1ص. 90 :
( )3ابن النديم  :الفهرست ،ج 1ص.386 :
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وأحرقت كتبهُ ،مجعت العامة حلضور حماكمته ،فكانت تصيح بلعنه حتى تعدّ ى
اللعن إىل جده الشيخ عبد القادر اجليالين(. )1
ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره املقري األندليس عن عوام األندلس
وحرصهم عىل السنة ،وحرهبم للفالسفة والعقالنيني ،وقد وصف ذلك ،فقال:
(وكل العلوم هلا عندهم حظ واعتناء إال الفلسفة والتنجيم [علم الفلك] ،فإن هلام
حظا عظيام عند خواصهم وال يتظاههر هبام خوف العامة ،فإنه كلام قيل فالن يقرأ
الفلسفة ،أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم زنديق ،وقيدت عليه أنفاسه،
فإن زل يف شبهة رمجوه باحلجارة ،أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان ،أويقتله
السلطان تقربا لقلوب العامة ،وكثريا ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا
وجدت)()2
ومن األمثلة عىل ما ذكره املقري أن الفيلسوف عيل بن جودي األندليس -
تلميذ ابن باجة  -اشتهر بني الناس باشتغاله بالفلسفة ،فاهتموه يف دينه وطاردوه
ففر منهم والتحق بجامعة من قطاع الطرق(.)3
للقبض عليهّ ،
املسؤول السيايس:

تقدم الرابع ،وقال :أنا املسؤول السيايس يف اجلمعية ،ودوري فيها واضح..

( )1ابن رجب  :الذيل ،ج 2ص.72 :
( )2نفح الطيب (.)221 /1
( )3ابن سعيد املغريب :املغرب ،ج 2ص. 110-109 :
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إنني أعرف األحزاب السياسية ،وأتقرب إليها ألرى مواقفها ،فمن وقف معنا،
فنحن معه ،وسينجح يف االنتخابات ال حمالة ،ومن رفضنا أو رفض مواقفنا،
فسأحيل أوراقه إىل املسؤول الرشعي ،وهو من يتوىل أمره برفقة جلنة الفتوى التي
تتبعه..
وقد مارس أعالم من السلف هذا حني تقربوا من السلطان لينرشوا مذهب
أهل السلف ،واألمثلة عىل ذلك أكثر من أن حتىص ابتداء من العرص األموي،
وانتهاء بعرصنا.
***
بعد أن وصل احلديث إىل هذا احلد وصلنا إىل حمطة أخرى لنسرتيح ،وهناك
اقرتبت من رجلني من الركاب ألسمع حتاورمها:
قال األول :هل رأيت ..أمل أكن أقول لك دائام :إن كنت تريد أن تتدين،
فعليك أن تلغي عقلك  ..فال يمكن أن جيتمع العقل مع الدين؟
قال الثاين :لست أدري ما أقول لك  ..لكني مل أشعر يف حيايت بأمل كام شعرت
وأنا أستمع وأشاهد تلك احلرب املقامة عىل العقل  ..لست أدري أهؤالء ال
يقرؤون القرآن  ..أم أنني أنا الذي أفهم القرآن عىل غري ما يفهمونه  ..لست أدري
يا صديقي  ..أنا اآلن يف حرية عظيمة  ..وال أحسبني أستطيع أن أستقل هذه احلافلة
من جديد.
قال األول :أتريد أن تبقى يف الصحراء  ..ما بك يا رجل؟
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قال الثاين :لقد كانت كل أماين معقودة عىل ما ورد يف القرآن من قيم ومجال
 ..لكني اآلن أشعر أن كل يشء بدأ ينهار  ..فكل يشء صار مظلام بالنسبة يل  ..وال
فرق عندي أن أبقى يف هذه الصحراء القاحلة ،أو أنتقل إىل أي حمل آخر.
تركتهام ،وانتقلت إىل جمموعة أخرى ألسمع الضحكات والسخرية
باإلسالم ونبيه  ..وكأهنم كانوا يتفرجون عىل فلم كوميدي.
أما أنا فقد كنت كاألبله ال هم يل إال البحث عن ربيع ،واالستامع ملوقفه ..
فلم يكن يل حينها عقل أفكر به إال عقل ربيع.
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مفهوم املخالفة
بعد أن انتهت االسرتاحة ،وركب الركاب احلافلة ،وقد نقص منهم نفر كام
يف املرة السابقة ..أخرج السائق رشيطا جديدا ،ثم قال :بعد أن نلتم حظكم من
الراحة اسمحوا لنا أن نضع رشيطا آخر ..يوضح لكم سنة من سنن اإلسالم،
وهديا من هدي السلف الصالح  ..إنه هدي املخالفة والتميز واالستقاللية.
قال ذلك ،ثم أدخل الرشيط ..ليبدو مشهد خليمة جلس فيها جمموعة شباب
أمام شيخ ،وكأنه حيدثهم عن ذكرياته ..وكانت القهوة جتول بينهم.
قال الشيخ ،وهو يرتشف فنجان القهوة ،وكأنه يواصل حديثه :بعد أن
عوفيت من إدماين ،أخربوين أنني لو مل أتدين فإنني قد أعود إىل اإلدمان من جديد،
وهلذا كان أول عمل يل بعد اخلروج من املستشفى مع أصدقاء يل تعرفت عليهم
هناك ،أن سألنا عن أكثر الناس تدينا يف قريتنا ،فدلونا عىل رجل كان صيته ذائعا،
وسمعته خترتق اآلفاق ،فذهبنا إليه ،وأخربناه بحالتنا ،وأننا نحب أن نتدين ونرتبط
بربنا.
فقلب النظر يف هيئتنا ،وقال :أهبذه اهليئة تريدون أن تتدينوا؟
قلنا له :وما عالقة اهليئة بالتدين؟
قال :هل رأيتم يف حياتكم رجال يلعب كرة القدم ..ويف امللعب ..ويف مباراة
رسمية ببذلة ورابطة عنق؟
قلنا :ال..
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قال :أفرتون التدين أهون من اللعب ..فإن كان للعب لباس رسمي ..فكيف
بالتدين؟
قلنا :صدقت ..اعذرنا جلهلنا ..ولكن ما سمة اهليئة ،وما رضورهتا ..فقد
علمنا أن لكل مهنة اللباس الذي يتناسب معها؟
قال :املخالفة..
تعجبنا لقوله هذا ،فقال :ال تتعجبوا ..فمخالفة اآلخر من اليهود والنصاري
واملجوس والشيوعيني والرأسامليني والوجوديني ..والصوفية والرافضة ..وكل
من عدا املسلمني أصل من أصول التميز ..فبقدر خمالفتهم يكون التدين كامال.
قلنا :ولكن مل ذلك؟
قال :لذلك أسباب كثرية ذكرها سلفنا الصالح ،وقد مجع منها شيخنا
التوجيري( )1نتفا منها (أن املشاركة يف اهلدي الظاهر تورث تناس ًبا وتشاك ً
ال بني
املتشاهبني يقود إىل املوافقة يف األخالق واألعامل ،وهذا أمر حمسوس فإن الالبس
لثياب أهل العلم مثال جيد من نفسه نوع انضامم إليهم ،والالبس لثياب اجلند املقاتلة

( )1انظر يف هذه املخالفات والتشدد فيها من باب املثال ال من باب احلرص كتاب (اإليضاح والتبيني
ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكني) ،حلمود بن عبد اهلل بن محود التوجيري ،وقد قال ابن باز مقدما له:
(أين ال أعلم أنه ألف يف منواله مثله مع وضوح العبارة والعناية باألدلة والعلل املهمة واحلكم الرشعية
واألرضار الكثرية النامجة عن مشاهبة املرشكني ،واالقتداء هبم املفضية إىل نسيان الكثري من السنة وطمس الكثري
من أعالم احلق ،وال سيام يف هذا العرص الذي قد استحكمت فيه غربة اإلسالم وفشت فيه البدع واملنكرات،
َّ
وقل فيه العلم وغلب فيه اجلهل وكثر فيه أنصار اهلوى)
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مثال جيد يف نفسه نوع ختلق بأخالقهم ،ويصري طبعه مقتضيا لذلك إال أن يمنعه من
ذلك مانع)
ومنها أن (أن املخالفة يف اهلدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة تتوجب
االنقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضالل واالنعطاف إىل أهل اهلدى
والرضوان وحتقق ما قطع اهلل من املواالة بني جنده املفلحني وأعدائه اخلارسين..
وكلام كان القلب أتم حياة وأعرف باإلسالم كان إحساسه بمفارقة اليهود
وظاهرا أتم ،وبعده عن أخالقهم املوجودة يف بعض املسلمني
والنصارى باطنًا
ً
أشد).
ومنها (أن مشاركتهم يف اهلدي الظاهر توجب االختالط الظاهر حتى يرتفع
التمييز بني املهديني املرضيني وبني املغضوب عليهم والضالني)
قلنا :ولكن أال ترى أن يف ذلك كثريا من احلرج؟
قال :وهل تريدون أن تدخلوا اجلنة باملجان ..أنسيتم قوله تعاىلَ { :أ ْم َح ِس ْب ُت ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
الرضا ُء
َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا ْ َ
اجلنَّ َة َوملََّا َي ْأت ُك ْم َم َث ُل ا َّلذي َن َخ َل ْوا م ْن َق ْبل ُك ْم َم َّست ُْه ُم ا ْل َب ْأ َسا ُء َو َّ َّ
َو ُز ْل ِز ُلوا } [البقرة]214 :
انظروا كيف طبق سلفنا الصالح هذه السنة العظيمة ..لقد سئل أمحد عن نعل
سندي خيرج فيه ،فكرهه للرجل واملرأة ،وقال :إن كان للكنيف والوضوء فال
بأس ،وأكره الرصار ،وعلل ذلك بأنه من زي األعاجم.
وروي أن سعيد بن عامر سئل عن لباس النعال السبتية فقال( :زي نبينا
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أحب إلينا من زي باكهن ملك اهلند ،ولو كان يف مسجد املدينة ألخرجوه من
املدينة)
قلنا :ما دام األمر هبذه األمهية فال بأس ..نحن طوع أمرك.
قال :شكرا لكم ..سأرسلكم لصديق يل ..وسيجعلكم وكأنكم قضيتم
حياتكم كلها يف التدين ..سيجعلكم وكأنكم السنة متيش.
خرجنا من عنده إىل صديقه الذي ذكره لنا ،وقد كان ممتلئا هيبة ووقارا..
عندما دخلنا عليه قلب النظر فينا ،ثم نظر إىل شاريب الذي كنت أطيله يف ذلك احلني
كأهل قريتنا مجيعا ،وقال :أال تعلم أن من التشبه بأعداء اهلل تعاىل إعفاء الشوارب،
حف شواربك ،فال يصح أن تتدين وهي يف وجهك ،فإن ذلك من سنن األكارسة
وقومهم املجوس ،ومن أعامل قوم لوط ..وقد أمرنا بمخالفتهم ،ويف احلديث قال
( : من تشبه بقوم فهو منهم)()1
ثم نظر إىل ذقني ،وقال :إياك أن متس ذقنك مرة أخرى ..ال حتليقا ..وال
تقصريا ..فالتقصري الذي يقع فيه بعض املبتدعة ال يقل حرمة عند احللق ،وقد كتب
يف ذلك شيخنا اجلليل العالمة محود بن عبد اهلل التوجيري كتابه العظيم الذي مل
يؤلف مثله يف اآلفاق (الرد عىل من أجاز هتذيب اللحية) ،وقد رد يف كتابه هذا عىل
مميزا
بعض املبتدعة من العرصانيني ،والذي زعم أن اللحية ال تعني يف اإلسالم شي ًئا ً
للمسلم.
( )1رواه أمحد وأبو داود.
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نظر إىل صاحب لنا كان يرتدي برنيطة ،فقال :البد أن ختلع هذه ..فإن (من
التشبه بأعداء اهلل تعاىل لبس الربنيطة التي هي من لباس اإلفرنج ومن شاهبهم من
أيضا القبعة ،وقد افتتن بلبسها كثري من املنتسبني إىل
أمم الكفر والضالل ،وتسمى ً
اإلسالم يف كثري من األقطار اإلسالمية وال سيام البلدان التي فشت فيها احلرية
اإلفرنجية ،وانطمست فيها أنوار الرشيعة املحمدية)()1
نظر إىل صاحب لنا آخر يرتدي سرتة ورسواال ،وقال :وأنت أيضا ..ال بد
أن ختلع هذين ،فـ (االقتصار عىل لبس السرتة والبنطلون ..فهو من مالبس
اإلفرنج ،والبنطلون اسم للرساويل اإلفرنجية ،وقد عظمت البلوى هبذه املشاهبة
الذميمة يف أكثر األقطار اإلسالمية ..ومن مجع بني هذا اللباس وبني لبس الربنيطة
فوق رأسه فال فرق بينه وبني رجال اإلفرنج يف الشكل الظاهر ،وإذا ضم عىل ذلك
حلق اللحية كان أتم للمشاهبة الظاهرة ..ومن تشبه بقوم فهو منهم)()2
قال صاحبنا :ولكني مل أضع القبعة عىل رأيس إال حلاجتي إليها ،فأنا أتأذى
من الربد يف الشتاء واحلر يف الصيف ..وألبس الرسوال والقميص ألن عميل ال
يسمح يل بلباس آخر.
انتفض الرجل غاضبا ،وقال( :هذه الدعوى حيلة عىل استحالل التشبه
املحرم ،واحليل ال تبيح املحرمات ،ومن استحل املحرمات باحليل فقد تشبه
( )1كتاب (اإليضاح والتبيني) الذي سبق ذكره.
( )2الكتاب السابق.
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باليهود) ()1
ويف احلديث الذي رواه ابن بطة قال ( :ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود،
فتستحلوا حمارم اهلل بأدنى احليل)
وقد قال شيخنا التوجيري جميبا عىل هذه الشبهة( :وقد جعل اهلل سبحانه
وتعاىل للمسلمني مندوحة عن مزامحة أعداء اهلل تعاىل يف لباسهم والتشبه هبم ،فمن
أراد وقاية لرأسه ففي لباس املسلمني ما يكفيه ،ومن أراد ثيا ًبا لألعامل فكذلك،
ومن أراد ثياب ًا للزينة واجلامل فكذلك ،ومن رغب عن زي املسلمني ومل يتسع له ما
اتسع هلم من املالبس املباحة فال وسع اهلل عليه يف الدنيا وال يف اآلخرة)()2
وقال الشيخ أمحد حممد شاكر( :ومل خيتلف أهل العلم منذ الصدر األول يف
هذا أعني :يف حتريم التشبه بالكفار حتى جئنا يف هذه العصور املتأخرة فنبتت يف
املسلمني نابتة ذليلة مستعبدة ،هجرياها وديدهنا التشبه بالكفار يف كل يشء
واالستخذاء هلم واالستعباد ،ثم وجدوا من امللتصقني بالعلم املنتسبني له من يزين
هلم أمرهم وهيون عليهم أمر التشبه بالكفار يف اللباس واهليئة واملظهر واخللق وكل
يشء حتى رصنا يف أمة ليس هلا من مظهر اإلسالم إال مظهر الصالة والصيام واحلج
أيضا ،وأظهر مظهر
عىل ما أدخلوا فيها من بدع بل من ألوان من التشبه بالكفار ً
يريدون أن يرضبوه عىل املسلمني هو غطاء الرأس الذي يسمونه القبعة (الربنيطة)،
( )1الكتاب السابق.
( )2الكتاب السابق.
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وتعللوا هلا باألعاليل واألباطيل ،وأفتاهم بعض الكرباء املنتسبني إىل العلم أن ال
بأس هبا إذا أريد هبا الوقاية من الشمس ،وهم يأبون إال أن يظهروا أهنم ال يريدون
هبا إال الوقاية من اإلسالم)()1
رأى عىل صاحبي شعرات بيض ،فقال :البد أن تصبغ شعرك حتى تبدو أكثر
شبابا.
قال صاحبي :أهلذا عالقة بالتدين؟
قال الرجل :أجل ..هل ترون شعر رأيس ..وهل هو يتناسب مع سني ..أنا
ابن سبعني سنة ،ومع ذلك أبدو ،وكأين ابن عرشين ..ذلك ألين اتبعت سنة رسول
اهلل  يف عدم التشبه بأعداء اهلل من اليهود والنصاري ،لقد ورد يف احلديث عن أيب
هريرة قال :قال رسول اهلل ( :إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم)(،)2
وقد علق عىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فقال( :قد تبني أن نفس خمالفتهم أمر
مقصود للشارع يف اجلملة ،وهلذا كان اإلمام أمحد بن حنبل وغريه من األئمة يعللون
األمر بالصبغ بعلة املخالفة ،قال ابن حنبل :سمعت أبا عبد اهلل يقول :ما أحب
ألحد إال أن يغري الشيب وال يتشبه بأهل الكتاب)()3
نظر إىل خاتم يل كنت وضعته بمناسبة خطوبتي ،وكان يف يدي اليمنى ،فقال:

( )1نقال عن الكتاب السابق.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3اقتضاء الرصاط املستقيم ()199 /1
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انزعه ،وضعه يف يدك األرسى.
قلت :أهكذا فعل رسول اهلل ؟
قال :ال ..ولكن نحن نتأسى يف هذا بام فعل سلفنا الصالح ،فقد قال ابن عبد
الرب( :وقد كان التختم يف اليمني مباحا حسنا ،ألنه قد ختتم به مجاعة من السلف يف
اليمني ،كام ختتم منهم مجاعة يف الشامل وقد روي عن النبي  الوجهان مجيعا ،فلام
غلبت الروافض عىل التختم يف اليمني ومل خيلطوا به غريه كرهه العلامء منابذة هلم،
وكراهية للتشبه هبم ،ال أنه حرام وال أنه مكروه وباهلل التوفيق)()1
قلت :ما دام يف األمر سعة ،فدعه يف يميني ..فإين ال أحب أن أضعه يف
يساري ..وأنت تعلم أنني قد أستعملها عند قضاء حاجتي.
غضب الرجل غضبا شديدا ،وقال :ويلك ..أتنكر عىل السلف ..أم تريد أن
تتشبه بالرافضة اخلبثاء ..افعل ما أمرتك به وإال فاخرج عني ..فال يصل جمادل أبدا
إىل السنة ..أنسيت قوله تعاىلَ { :ف ْل َي ْح َذ ِر ا َّل ِذي َن ُخيَالِ ُف َ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه َأ ْن ُت ِصي َب ُه ْم فِ ْت َن ٌة َأ ْو
ِ
ِ
يم} [النور]63 :
ُيصي َب ُه ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
قلت :ولكنك ذكرت أن رسول اهلل  ختتم بيمينه ،وهلذا فأنا مل أقم بأي
خمالفة لرسول اهلل .
قال :اسمعني جيدا ..لقد سن سلفنا أصال يف هذا البد أن تراعيه إن كنت
تريد أن تكون من الفرقة الناجية ..وهو ينص عىل أنه إذا صار األمر املباح شعارا
( )1التمهيد (.)80|6
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ألهل البدع رشع للمسلم خمالفتهم فيه ،وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يؤصل
هلذا( :وهذا القول يقوله سائر األئمة ،فإنه اذا كان يف فعل مستحب مفسدة راجحة
مل يرص مستحبا ،ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إىل ترك بعض املستحبات إذا
صارت شعارا هلم فال يتميز السنى من الرافيض ،ومصلحة التميز عنهم ألجل
هجراهنم وخمالفتهم أعظم من مصلحة هذا املستحب)()1
وقد رضب هو وغريه األمثلة الكثرية عىل ذلك ..ومنها عدم لبس السواد
كالعاممة السوداء مع أنه صح عن النبي  لبسها ،لكن لكوهنا صارت شعارا
للرافضة يرشع خمالفتهم يف لبسها ..ومثل ذلك لبس العاممة اخلرضاء التي أصبحت
شعارا للصوفية ،فرشع خمالفتهم يف ذلك.
بل إن هذه املخالفة حتى يف األمور التعبدية ،فقد قال شيخ اإلسالم ابن
تيمية( :وإنام كثر الكذب يف أحاديث اجلهر ألن الشيعة ترى اجلهر ،وهم أكذب
الطوائف ،فوضعوا يف ذلك أحاديث لبسوا هبا عىل الناس دينهم ،وهلذا يوجد يف
كالم أئمة السنة من الكوفيني كسفيان الثوري أهنم يذكرون من السنة املسح عىل
اخلفني وترك اجلهر بالبسملة كام يذكرون تقديم أيب بكر وعمر ونحو ذلك ألن هذا
كان من شعار الرافضة ،وهلذا ذهب أبو عيل بن أيب هريرة أحد األئمة من أصحاب
الشافعي إىل ترك اجلهر هبا قال  :ألن اجلهر هبا صار من شعار املخالفني كام ذهب
من ذهب من أصحاب الشافعي إىل تسنمة القبور ألن التسطيح صار من شعار أهل
( )1منهاج السنة (.)155|4
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البدع)()1
ومن ذلك ختصيص آل البيت بالصالة والسالم ،فمع أنه مرشوع ،ويف
الصالة نفسها ،وقد علمنا ذلك رسول اهلل  لكنه ملا صار شعارا للرافضة رشع
خمالفتهم ،وقد قال ابن حجر يف فتح الباري( :اختلف يف السالم عىل غري األنبياء،
بعد االتفاق عىل مرشوعيته يف حتية احلي ،فقيل  :يرشع مطلقا ،وقيل  :بل تبعا ،وال
يفرد لواحد ،لكونه صار شعارا للرافضة)()2
ونقل عن عبد اهلل املغريب املالكي يف كتابه ( املعلم بفوائد مسلم ) قوله( :إن
زيدا كرب مخسا عىل جنازة ،قال  :وكان رسول اهلل  يكربها .وهذا املذهب اآلن
مرتوك ،ألنه صار علام عىل القول بالرفض)
ونقل عن الشافعي وأمحد واحلكم قوهلم( :املسح عىل اخلفني أوىل من الغسل،
ملا فيه من خمالفة الشيعة) ()3
***
قال الرجل بعد أن أهنى حديثه :وهكذا عملت بكل ما طلب مني ،وما هو
إال شهر واحد حتى تغريت متاما ..لقد كان الكل يسلم عيل ،ويكيل يل كل أنواع
االحرتام ..بل قد كان بعضهم يأيت ويستفتيني ..وهذا كله بربكة مفهوم املخالفة

( )1الفتاوى الكربى (.)166|2
( )2فتح الباري  -ابن حجر ()170 /11
( )3الرصاط املستقيم .510 / 2
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الذي علمني إياه الشيخ..
حينها كنت بطاال ألنه ال أحد يقبل أن يوظف مدمنا أو سبق له اإلدمان،
وهلذا اقرتح عيل بعض املشايخ أن أحيي سنة الرقية يف قريتي مستفيدا من حال
اإلدمان التي كنت أعاين منها ..وقد طبقت اقرتاحه ..وها أنا أرفل يف نعيم الدنيا
بسبب إحيائي لتلك السنة العظيمة ..وأسأل اهلل أن يديم يل نعمته يف اآلخرة كام
أدامها يل يف الدنيا ،وأن حيرشين مع السلف الذي كانوا سببا لكل الربكات التي
أنعمها اهلل عيل.
***
بعد أن وصل احلديث إىل هذا احلد وصلنا إىل حمطة أخرى لنسرتيح ،وهناك
اقرتبت من رجلني من الركاب ألسمع حتاورمها:
قال األول :ال يمكنني أن أركب يف هذه احلافلة املشؤومة مرة أخرى ..لقد
ذكرتني بمآيس حصلت يل يف شبايب كنت نسيتها  ..وكل ذلك بسبب هؤالء اللئام
املتاجرين بالدين.
قال الثاين :ما الذي حصل لك؟
قال األول :تصور  ..لقد تركت إكامل دراستي بسبب رفيض للباس الرسمي
الذي كان مفروضا علينا  ..وقد حاول والدي كل جهده ليقنعي ،لكن عقيل كان
مغلقا متاما ،فقد كنت تابعا لشيخ من املشايخ حيذرنا من كل يشء ،ويصور لنا عىل
أن الكل أعداؤنا.
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قال األول :صدقت ..وقد حصل يل بسبب أمثال هؤالء مآيس ال تقل عن
مآسيك  ..وال أظنني أستطيع أن أركب هذه احلافلة من جديد  ..فالصحراء أرحم
من هؤالء.
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االنفتاح الديني
بعد أن انتهت االسرتاحة ،وركب الركاب احلافلة ،وقد نقص منهم نفر كام
يف املرتني السابقتني ..أخرج السائق رشيطا جديدا ،ثم قال :بعد أن نلتم حظكم
من الراحة اسمحوا لنا أن نضع رشيطا آخر ..يفند شبهة لطاملا رددها املغرضون
املبتدعون ،أولئك الذين يكرهون السنة والسلف ..وهي أننا  -أتباع السنة
والسلف – منغلقون عىل أنفسنا ،متقوقعون عىل ذواتنا ،ال ننتفح عىل اآلخر ..ال
تسمعوا هلذا ..فكلها أباطيل وخزعبالت نرشها أعداؤنا ليشوهوا سمعتنا ..ليس
األمر كام يقول أعداؤنا أعداء اهلل ..وهذا الرشيط يوضح لكم ذلك ..فأصيخوا
آذانكم له ..وارموا بأبصاركم إليه.
قال ذلك ،ثم أدخل الرشيط ..ليبدو مشهد حلديقة مجيلة مزدانة بأصناف
األشجار والزهور ..وقد ظهر فيها بعض املشايخ ،ومعهم شباب يبدون من
جنسيات خمتلفة ..والعجيب أن أكثرهم مل يكن ملتحيا ،وال تبدو عليهم عالقة
بالتشدد والتطرف.
بدأ احلديث شيخ من املشايخ ،وقال :سنبدأ اآلن بتفنيد الشبهة التي
عرضتموها عيل ،وهي أننا – معرش أهل السنة واحلديث – منغلقون عىل أنفسنا،
ال نستفيد من اآلخر ،وال ننفتح عليه..
قال شاب من احلارضين :أجل ..ويدل لذلك ما تنرشونه يف كتبكم من
التحذير من اتباع اآلخر أو تقليده ..بل إنكم تعتربون جمرد هتنئة اآلخر بعيده الديني
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بدعة خطرية ،وقد قال يف ذلك مشاخيكم ما قالوا.
ابتسم الشيخ ابتسامة عريضة ،وقال :صدقت يف هذا ..ولكن كل هذا
شكليات ..القصد منها أال نذوب يف اآلخر ،وال يذوب فينا ..القصد فقط أن
نتميز ..أما احلقيقة فنحن منفتحون عىل اآلخر أكثر من أي فرقة من الفرق أو طائفة
من الطوائف حتى من الرافضة أنفسهم ..والذين نزعم بأهنم أخذوا بعض املبادئ
املتعلقة بالوصية واإلمامة من عبد اهلل بن سبأ اليهودي ..نحن استفدنا من اآلخر،
وانفتحنا عليه أكثر منهم.
سأبرهن لكم عىل ذلك بطريقة عجيبة ..أجيبوين أوال :أليس االنفتاح ينطلق
من قبول مصادر اآلخر واالهتامم هبا؟
قالوا :بىل ..ومن فعل ذلك فقد انفتح انفتاحا كبريا.
قال :ال يكفي ذلك عندنا ..بل هناك انفتاح آخر ..وهو قبول رجال اآلخر
ومفكريه وعلامئه واالستفادة منهم.
قالوا :من فعل ذلك فقد كاد يذوب يف اآلخر ..ومل ينفتح عليه فقط.
قال :ما دام األمر كذلك ،فسأنطلق من كال األمرين ألبرهن لكم أننا – معرش
السلفيني ،وأسالفنا من أهل احلديث – أكثر طوائف املسلمني انفتاحا ،وخاصة
عىل أهل الكتاب األول من اليهود.
املصادر:

قالوا :ما ذكرته منطقي ..فهات حدثنا عن األول ..فهل قبل سلفكم التوراة
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والكتاب املقدس؟
قال :مل يقبلوا التوراة والكتاب املقدس فقط ،بل إهنم استفادوا منها أيضا،
وبنوا الكثري من األحكام يف القضايا الكربى عليها.
قالوا :ولكن القرآن الذي تعتربونه املصدر األول ينص عىل حتريف التوراة،
وحيذر من االنجرار وراء أهل الكتاب.
ابتسم الشيخ ابتسامة عريضة ،وقال :نحن يف العادة نتربك بالقرآن ..ونجمع
األجور واحلسنات من خالل قراءته ..تصوروا أننا كلام قرأنا حرفا واحدا نلنا عرش
حسنات ،وخاصة إن رتلناه ترتيال مجيال ..أما املعاين التي فيه ..فنحن نرجع فيها
إىل سلفنا ..فهم أدرى بالناسخ واملنسوخ ،واخلاص والعام ،واملطلق واملقيد..
وغريها كثري.
وهلذا فهم اعتربوا تلك النصوص من باب التشديد يف خطاب اليهود ..أما
احلقيقة فهي أن علامءنا ينظرون إىل التوراة كام ينظرون إىل القرآن نفسه ،وقد قال
(وأيضا فمن املعلوم أن هذه النسخ املوجودة اليوم بالتوراة
بعض مشاخينا يف ذلك:
ً
ونحوها قد كانت موجودة عىل عهد النبي  فلو كان ما فيها من الصفات كذ ًبا
وافرتاء ووص ًفا هلل بام جيب تنـزهيه عنه كالرشكاء واألوالد لكان إنكار ذلك عليهم
موجو ًدا يف كالم النبي أو الصحابة أو التابعني كام أنكروا عليهم ما دون ذلك ،وقد
عاهبم اهلل يف القرآن بام هو دون ذلك فلو كان هذا عيبا لكان َعيب اهلل هلم به أعظم
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وذمهم عليه أشد)()1
قال شاب من احلارضين :أهذا صحيح؟ ..أعقيدتكم يف اهلل ،والتي هي أهم
قضية يف الدين كله تتفقون فيها مع اليهود؟
ابتسم الشيخ ،وقال :ال نتفق معهم فيها فقط ..بل نحن نقبل منهم ما
يذكرونه من صفات اهلل ..ألن اهلل مل ينكرهم عليها.
قال الشاب :ولكن تلك الكتب  -بحسب ما أعلم – مشحونة باحلديث عن
اهلل باعتباره جسام مركبا من أعضاء ال ختتلف عنا ..إهنا تذكر أن هلل صورة ،وأهنا
تشبه صورة اإلنسان ..لقد ورد يف اإلصحاح األول من سفر التكوين (عدد،26 :
( :) 27وقال اهلل نعمل اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا .فيتسلطون عىل سمك البحر
وعىل طري السامء وعىل البهائم وعىل كل األرض وعىل مجيع الدبابات التي تدب
عىل األرض ..فخلق اهلل االنسان عىل صورته.عىل صورة اهلل خلقه .ذكرا وانثى
خلقهم)
قال الشيخ :وهذا نفس ما قاله سلفنا من أهل احلديث ،لقد رووا يف ذلك
آثارا كثريا يف ذلك ،وكثري منها من أهل الكتاب ،وقد كتب الشيخ (محود التوجيري)
– وهو من خرية علامئنا -كتابا سامه (عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة
الرمحن) ،وهو كتاب من الكتب املهمة عند مجيع أصحابنا ،وقد زكاه شيخنا اجلليل
( )1عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن ،التوجيري ،طبع دار اللواء – الرياض  ،الطبعة
الثانية  ،ص .77
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(وأيضا فهذا املعنى عند أهل الكتاب من
ابن باز ..بل إنه قال يف أثناء حديثه عنه:
ً
برشا عىل
الكتب املأثورة عن األنبياء كالتوراة فإن يف السفر األول منها ( سنخلق ً
صورتنا يشبهها)()1
قال الشاب :يا شيخ انظر ما تقول ..إن اليهود تنسب إىل اهلل تعاىل اجللوس
والقعود واالستقرار والثقل والوزن واحلجم ..ففي (سفر امللوك)( )20-19 :22
جالسا عىل كرسيه وكل جند السامء
( :وقال فاسمع إذ ًا كالم الرب قد رأيت الرب
ً
وقوف لديه عن يمينه وعن يساره)
ويف سفر مزامري ( )8/47يقول اليهود( :اهلل جلس عىل كريس قدسه)
قال الشيخ :ونحن كذلك ..لقد استفدنا بانفتاحنا عليهم كل هذه الصفات..
وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فام جاءت به اآلثار عن النبى من لفظ القعود
واجللوس ىف حق اهلل تعاىل كحديث جعفر بن أيب طالب وحديث عمر أوىل أن ال
يامثل صفات أجسام العباد) ،وقال( :إذا جلس تبارك وتعاىل عىل الكريس ُس ِمع له
الرحل اجلديد)()2
أطيط كأطيط َّ
قال الشاب :ولكن الكتاب املقدس ينسب – أحيانا –بعض األوصاف
القبيحة والشنيعة إىل اهلل كاملكر واخلداع وامللل.

( )1عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن ،طبع دار اللواء – الرياض ،الطبعة الثانية،
ص.:76 /
(( )2جمموع الفتاوى) ()374/4

151

قال الشيخ :وما يف ذلك ..نحن منفتحون عليهم يف هذا أيضا ..لقد قال أحد
أئمتنا املعارصين( :ال يوصف اهلل باملكر إال مقيد ًا ،فإن قيل كيف يوصف اهلل باملكر
مع أن ظاهره أنه مذموم قيل إن املكر يف حمله حممود)( ،)1وقال ( :إن اهلل له َم َل ٌل
وأما َم َل ُل اهلل فإنه ملل يليق به عز وجل)( ،)2وقال (:وأما اخلداع فهو كاملكر
مدحا)()3
يوصف اهلل به حني يكون ً
فغر املحيطون به بأفواههم ،وقالوا :أهذا صحيح؟ ..إنكم ال ختتلفون أبدا
عن اليهود.
قال الشيخ :أجل ..فالتوراة والقرآن ..كالمها من اهلل ..سأزيدكم شيئا يزيل
عنكم شبهة انغالقنا عىل أنفسنا ..الشك أنكم تعلمون أننا نعظم السنة ..بل نقدمها
أحيانا كثرية عىل القرآن نفسه ..ال من جهة املرتبة ،بل من جهة االستدالل..
فاحلديث الواحد قد ينسخ عرشات اآليات.
قالوا :أجل ..سمعنا منك وممن معك هذا.
قال :فأضيفوا إىل معلوماتكم بأن الكثري من هذه األحاديث التي نروهيا عن
نبينا  قد يكون مصدرها هيوديا ..بل أكثر مشاخينا يتيقنون أن ذلك هو مصدرها،
ومع ذلك يرفعوهنا إىل رسول اهلل  ..باعتبار انفتاحنا الشديد عىل اآلخر ..فنحن

(( )1فتاوى العقيدة) للعثيمني (ص .)50
( )2املرجع السابق ،ص.51
( )3املرجع السابق ،ص.52
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هتمنا املعلومة ،وال هيمنا مصدرها.
تعجبت اجلامعة ،فزاد ذلك يف محاسته ،وقال :لعلكم تعلمون أن السنة النبوية
اختلطت باألحاديث اليهودية ،فهناك الكثري من األحاديث منترشة بني املسلمني
عىل أهنا أحاديث رسول اهلل  مع أهنا أحاديث كعب األحبار أو غريه من اليهود.
قالوا :أهذا صحيح؟
ابتسم ابتسامة عريضة ،وقال :أجل ..وسأرضب لكم أمثلة عىل ذلك تدلكم
عىل مدى انفتاحنا عىل اآلخر ..وخصوصا اليهود.
خذوا املثال األول :لقد روى مسلم عن أيب هريرة ،قال :أخذ رسول اهلل 
بيدي فقال( :خلق اهلل ،عز وجل ،الرتبة يوم السبت .وخلق فيها اجلبال يوم األحد.
وخلق الشجر يوم االثنني .وخلق املكروه يوم الثالثاء .وخلق النور يوم األربعاء.
وبث فيها الدواب يوم اخلميس .وخلق آدم ،عليه السالم ،بعد العرص من يوم
اجلمعة .يف آخر اخللق .يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة .فيام بني العرص إىل
الليل)( ..)1إن هذا احلديث الذي يعظمه العلامء والعوام ويتعبدون اهلل به باعتباره
حديثا لرسول اهلل  ليس سوى حديث لكعب األحبار ،فقد ذكر ابن قيم اجلوزية
يف (املنار املنيف يف الصحيح والضعيف) هذا ،فقال( :ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط
م ن حديث أيب هريرة خلق اهلل الرتبة يوم السبت احلديث ،وهو يف صحيح مسلم،
ولكن وقع الغلط يف رفعه ،وإنام هو من قول كعب األحبار ،كذلك قال إمام أهل
( )1رواه مسلم.
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احلديث حممد بن إسامعيل البخاري يف تارخيه الكبري .وقاله غريه من علامء املسلمني
أيضا وهو كام قالوا ،ألن اهلل أخرب أنه خلق الساموات واألرض وما بينهام يف ستة
أيام ،وهذا احلديث يقتيض أن مدة التخليق سبعة أيام) ()1
قالوا :أهذا هو املثال الوحيد؟
قال :ما بكم ..مل تستعجلون ..األمثلة أكثر من أن حتىص ..ومنها ما روي عن
ابن عمر يرفعه إىل رسول اهلل ( :إن املالئكة قالت يا رب كيف صربك عىل بني
آدم يف اخلطايا والذنوب قال إين ابتليتهم وعافيتكم قالوا لو كنا مكاهنم ما عصيناك.
قال فاختاروا ملكني منكم .قال فلم يألوا جهدا أن خيتاروا فاختاروا هاروت
وماروت)( ،)2وقد علق ابن كثري عىل هذا احلديث بقوله( :أقرب ما يكون يف هذا
أنه من رواية عبد اهلل بن عمر عن كعب األحبار ال عن النبي )3()
ومثله ما حدث به سمرة عن النبي  قال( :ملا ولدت حواء طاف هبا إبليس
وكان ال يعيش هلا ولد فقال سميه عبد احلارث فإنه يعيش فسمته عبد احلارث
فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره)( ،)4وقد قال ابن كثري معلقا عليه:
(فهذا يدلك عىل أنه موقوف عىل الصحايب وحيتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب
( )1املنار املنيف يف الصحيح والضعيف (ص)84 :
( )2تفسري الطربي ()433/2
( )3تفسري ابن كثري ()354 /1
()4

رواه احلاكم يف مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال هذا حديث صحيح اإلسناد

ومل خيرجاه.
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من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغريمها) ()1
تعجب اجلمع ،فازداد رسوره ،وقال :هذه جمرد أمثلة ..وهي أكثر من أن
حتىص ..هذا ما فطنوا له ،ورصحوا به أما ما مل يفطنوا أو مل يرصحوا ،فال يعلمه إال
اهلل.
قال شاب من احلارضين :انتظر يا شيخ ..لقد قرأت يف بعض مصادركم أن
أن عمر أتى نبيكم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ،فغضب ،وقال:
(أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب؟! والذي نفيس بيده ،لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،ال
تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به ،والذي نفيس
بيده لو أن موسى  -  -كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني)()2
قال الشيخ :اسمع يا بني ..ليس من السهل عليك أن تستدل باحلديث ..ففيه
هو اآلخر الناسخ واملنسوخ ..واملطلق واملقيد ..وهناك أحاديث قاهلا رسول اهلل 
بوصفه برشا كسائر الناس ..ولذلك ليس من الرضورة أن نأخذ هبا.
قال الشاب :ولكن نبيكم غضب غضبا شديدا ،وهذا يدل عىل خطورة
األمر.
قال الشيخ :أمل أقل لك :إنك تفتقر إىل علم األصول لتفهم أمثال هذه
احلقائق ..نبينا يغضب كسائر البرش ،ولذلك قد خيطئ عندما يغضب ..لقد روى
( )1تفسري ابن كثري ()527 /3
( )2مسند اإلمام أمحد بن حنبل 387/3 :ح(.)15195
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أهل احلديث يف هذا عنه  قوله( :اللهم إين اختذت عندك عهدا لن ختلفنيه ،وإنام
أنا برش ،فأي املؤمنني آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها زكاة وصالة وقربة إليك يوم
القيامة)()1
قال الشاب :فأنت ترفض هذا احلديث إذن؟
انتفض الشيخ غاضبا ،وقال :معاذ اهلل ..أحتسبني زنديقا حتى أرد حديثا ورد
يف الصحيحني.
قال الشاب :ولكنك ال ترى العمل به.
قال الشيخ :أراه  ذكره من باب التشدد ،ال من باب الترشيع ..أو من باب
النصيحة لعمر ،ال من باب تعميمه لألمة ..أو من باب كونه واليا عىل املدينة أو
قاضيا فيها ال من باب كونه نبيا  ..أو من أبواب أخرى لن تفهمها حتى تطالع
أصول الفقه(.)2
قال الشاب :وما دليلك عىل ذلك؟
قال الشيخ :الدليل سهل جدا ..وهو قبول السلف لروايات أهل الكتاب
ورجوعهم إىل الكتاب املقدس ..ولو أهنم علموا أن ذلك خيالف رسول اهلل  ملا
فعلوه ..باإلضافة إىل ذلك فقد ورد يف حديث صححه ثقاتنا( :ال تكتبوا عني شيئا

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2لألسف نجد هذا يف أصول الفقه ،وهو وصف بعض أفعال النبي  بكوهنا ليست بالغا نبويا،
مع أن اهلل تعاىل اعترب كل ترصفاته  من اهلل تعاىل إال ما ورد ختصيصه.
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غري القرآن ،فمن كتب عني شيئا غري القرآن فليمحه ..وحدثوا عن بني إرسائيل
وال حرج)( ،)1وقد صار العمل هبذا احلديث ،بدل احلديث السابق.
قال الشاب :أال ترى يف احلديث الذي ذكرته خطرا عىل الدين؟ ..فنبيكم –
عىل حساب روايتك -ينهاكم فيه عن كتابة حديثه ،ويف نفس الوقت يأذن لكم يف
الرواية عن اليهود.
قال الشيخ :وهذا من دالئل انفتاح ديننا ..وهلذا جتد تراث اليهودية يف كتبنا
مجيعا ..التفسري واحلديث والعقيدة ..وكل يشء ..أال يكفي هذا عىل رد شبهة
انغالقنا عىل أنفسنا التي يرمينا هبا عدونا؟
الشخصيات:

قالوا :ما ذكرته من الدليل قوي جدا ،وهو يدل عىل أنكم منفتحون كثريا..
ابتسم الرجل ابتسامة عريضة ،ثم قال :ليس ذلك فقط ..أنتم تعلمون أننا
نحرتم السلف كثريا ،بل نعتربهم مراجع للدين ،ونقدم فهمهم عىل كل فهم،
وعلمهم عىل كل علم.
قالوا :هذا صحيح ..وهلذا تطلقون عىل أنفسكم ،أو يطلق عليكم أعداؤكم
لقب (السلفية)
قال :فهل تعلمون أن من كبار سلفنا وأئمتهم كثري من اليهود؟
قالوا :أجل ..وما الرضر يف ذلك ..فقد أسلموا ..وذهب عنهم وصف
( )1رواه أمحد.
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اليهودية.
قال :نعم هم أسلموا ..ولكن وصف اليهودية وعلوم اليهود وأهل الكتاب
كانت يف عقوهلم ،وقد بثوها إلينا مجيعا ،وكنا نرجع إليهم فيها ..ولذلك فإن جزءا
مهام من ثقافتنا يرجع هلم.
قالوا :ما تقول يا رجل ..إن هو إال واحد أو اثنان.
ابتسم ،وقال :نعم كانوا حمدودين ..ولكن لكل واحد منهم تالميذ كثريون،
كانوا يلقنوهنم ويعلموهنم ويروون عنه ..وقد صار كل واحد منهم بعرشة أو
عرشات..
قال أحد احلارضين :مهال يا رجل ..ال حتسبنا محقى أو مغفلني ..فقد رأيت
بعض الباحثني يتهم كعبا ،ويعتربه من الكاذبني ..بل يتهمه بأنه دس اإلرسائيليات
يف السنة النبوية.
قال الرجل :ال يقول ذلك إال الرافضة أو من تأثر هبم ..ونحن ال نعترب
الرافضة مسلمني أصال ،فلهم دينهم ،ولنا ديننا ..وهم حينقون عليه لسبب بسيط،
وهو أن كعبا ومن معه من اليهود الذين أسلموا آثروا بعد اجتهادهم يف املسألة أن
يكونوا إىل جنب معاوية ..وال ذنب عليهم يف ذلك حتى لو كانوا خمطئني ،فكل
جمتهد مأجور ..ولو أهنم كانوا إىل جنب عيل لقبلوه ..وهذا من املكاييل املزدوجة
للرافضة اخلبثاء ..بينام نحن نروي عن أتباع عيل وأتباع معاوية ال نفرق بني أحد
منهم ..فكلهم صحابة ..وكلهم هلم حرمتهم التي ال جيوز انتهاكها.
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وقد رد علامؤنا من السلف واخللف عىل هذا( ،)1بل إهنم اعتربوا من يتهم
كعبا كمن يتهم الصحابة أنفسهم ..والشواهد الكثرية تشهد لكعب األحبار بصدق
إسالمه وقوة إيامنه ،ومن أبرز هذه الشواهد شهادة كثري من الصحابة له بذلك.
فإذا تتبعنا حياة كعب يف اإلسالم ،ورجعنا إىل مقاالت بعض أعالم الصحابة
فيه ،وأحصينا من حتمل منهم عنه وروى له ،ومن أخرج له من شيوخ احلديث يف
مصنفاهتم ..لو فعلنا ذلك لوجدنا ما يدحض ويبطل هذه الفرية ،ويشهد له بقوة
دينه وصدق يقينه ،وأنه قد طوى قلبه عىل اإلسالم املحض والدين اخلالص،
ولغزارة علمه وكثرة معارفه هلج بعض أعالم الصحابة بالثناء عليه ،فقال عنه أبو
الدرداء( :إن عند ابن احلمريية لعلام كثريا)()2
أما خال املؤمنني معاوية ،فقد وضعه مع كبار الصحابة ،وأثنى عليه من
بينهم ،فقال( :أال إن أبا الدرداء أحد احلكامء ،أال إن كعب األحبار أحد العلامء ،إن
كان عنده لعلم كالبحار ،وإن كنا فيه ملفرطني)( ..)3انظر كيف اعترب نفسه مفرطا
يف التلقي عنه ..وهذا يدل عىل انفتاحهم وحرصهم عىل العلم واحلكمة.
وهكذا نجد مجاهري املحدثني عىل توثيق كعب؛ وأنى يكون ذلك وقد
( )1نقلنا هذا ،وبترصف من موقع معتمد لدى التيارات السلفية ،وهو موقع بيان اإلسالم.
()2

الطبقات الكبري ،ابن سعد ،حتقيق :د .عيل حممد عمر ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة،

2002م)449/9( ،
( )3اإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،دار هنضة مرص،
القاهرة ،د .ت..)650/ 5( ،
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جلس الكثري من الصحابة بني يديه ،ورووا عنه كام رووا عن رسول اهلل  سواء
بسواء  ..وهذا رس ما اختلط من رواياهتم عنه برواياهتم عن رسول اهلل  ..لقد
حدث عنه من أعالم الصحابة كأيب هريرة ،وعبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن الزبري،
ومل يكن هؤالء وال غريهم ممن رووا عنه سذجا وال خمدوعني فيه ،وإنام أيقنوا أنه
صدوق فيام يروي ،فرووا عنه؛ لذلك قال عنه ابن حجر يف التقريب( :ثقة
خمرضم)( ،)1وقد روى له مسلم يف صحيحه ،وأبو داود والرتمذي والنسائي
وغريهم ،وهو دليل عىل أن كعبا كان ثقة غري متهم عند هؤالء مجيعا(.)2
قال شاب من احلارضين :ولكني قرأت يف بعض كتبكم أن خالكم معاوية
رمى كعبا بالكذب ،وقال عنه( :إن كان من أصدق هؤالء املحدثني الذين حيدثون
عن أهل الكتاب ،وإن كنا  -مع ذلك  -لنبلو عليه الكذب)()3
قال الشيخ :مهال يا فتى ..أنت مل تفهم مراد خالنا ..فلو رجعنا إىل رشاح
قول معاوية لوجدناهم مجيعا يرشحونه بام يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب
األحبار ،وقد قال ابن حبان يف كتاب الثقات( :أراد معاوية أنه خيطئ أحيانا فيام خيرب
به ،ومل يرد أنه كان كذابا) ،وقال عياض( :يصح عوده عىل الكتاب ،ويصح عوده
( )1تقريب التهذيب ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق :أيب األشبال صغري أمحد شاغف ،دار العاصمة،
الرياض ،ط1416 ،1هـ ،ص..812
()2

الطبقات الكبري ،ابن سعد ،حتقيق :د .عيل حممد عمر ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة،

2002م.)449 /9( ،
( )3صحيح البخاري.
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عىل كعب وعىل حديثه ،وإن مل يقصد الكذب ويتعمده؛ إذ ال يشرتط يف مسمى
الكذب التعمد ،بل هو اإلخبار عن اليشء بخالف ما هو عليه ،وليس فيه جتريح
لكعب بالكذب) ،وقال ابن اجلوزي( :املعنى :أن بعض الذي خيرب به كعب عن
أهل الكتاب يكون كذبا ال أنه يتعمد الكذب ،وإال فقد كان كعب من أخيار
األحبار)()1
أضف إىل هذا ،فإن معاوية الذي قال هذا القول ،هو نفسه الذي قال( :أال
إن كعب األحبار أحد العلامء ،وإن كان عنده علم كالثامر ،وإن كنا ملفرطني) ،فهو
قد شهد له بالعلم وغزارته ،وحكم عىل نفسه بأنه فرط يف علم كعب ،فهل يعقل
أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟! وهل يعقل أن يتحرس ويندم عىل ما
فاته من علم رجل يدلس يف كتب اهلل ،وحيرف يف وحي السامء؟ (.)2
***
بعد أن وصل احلديث إىل هذا احلد وصلنا إىل حمطة أخرى لنسرتيح ،وهناك
اقرتبت من رجلني من الركاب ألسمع حتاورمها:
قال األول :اذهب وحدك  ..أما أنا فسأبقى هنا ،فعقيل يكاد يطيش  ..فأي

( )1فتح الباري برشح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب وآخرين،
دار الريان للرتاث ،القاهرة ،ط1407 ،1هـ1987 /م..)346/13( ،
()2

اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث ،حممد حسني الذهبي ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط،5
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منطق يفكر به هؤالء؟
قال الثاين :أنا معك يف هذا  ..أال ترى التناقض العجيب ..فهم يتشددون يف
القبعة والرسوال ..ثم يرتاخون يف العقيدة والتفسري  ..أي عقول هذه؟  ..أي منطق
هذا؟  ..أدركني يارب  ..فإين أكاد أجن.
اقرتبت من مجاعة أخرى ،فسمعت ضحكات ساخرة:
قال أحدهم :أمل أقل لكم :إن اإلسالم ليس سوى نسخة مشوهة من اليهودية
والنرصانية؟
قال آخر :نعم  ..قلت لنا ذلك كثريا  ..لكنك مل تستطع أن تأيت بدليل واحد
 ..ولوال أنا وفقنا لركوب هذه احلافلة املباركة ملا ظفرنا هبذه البينات.
قال آخر :لقد كنت أسجل كل ما قيل  ..وقد فتح يل أبوابا من العلم ،سأكتب
فيها مقاالت حمرتمة ،تريض أصدقاءنا من العلامنيني وامللحدين والالدينيني.
اقرتبت من جمموعة ثالثة ،فوجدهتم يبكون ،وقد غلب عليهم التأثر:
قال أحدهم :مل مل ننهض ونكرس عليها تلفازه ،بل شيطانه ..لقد صربنا عليه
كثريا.
قال آخر :أال ترى قسوته وشدته؟
قال آخر :أنخاف عىل أنفسنا منه؟
قال آخر :ال  ..بل نخاف من الفتنة  ..أال تعلمون ما قال هارون عليه السالم
يت َأ ْن َت ُق َ
ول َف َّر ْق َت
ألخيه؟ لقد قال لهَ { :ي ْبن َُؤ َّم َال َت ْأ ُخ ْذ بِلِ ْح َيتِي َو َال بِ َر ْأ ِيس إِ ِّين َخ ِش ُ
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ني بنِي إِ ِ
ب َق ْو ِيل } [طه ..]94 :ونحن كذلك.
رسائ َيل َو َمل ْ ت َْر ُق ْ
َب ْ َ َ
َْ
قال آخر :ال بأس  ..فنحن نعيش يف دولتهم  ..والبد أن نصرب ..وسيبدلنا
اهلل يف يوم من األيام بدولة أوليائه التي تظهر اإلسالم عىل الدين كله بقيمها
وسالمها وحترضها وربانيتها.
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أحالم سلفية
بعد أن انتهت االسرتاحة ،وركب الركاب احلافلة ،وقد نقص منهم نفر كام
يف املرات السابقة ..أخرج السائق رشيطا جديدا ،ثم قال :بعد أن نلتم حظكم من
الراحة اسمحوا لنا أن نضع رشيطا آخر ..يوضح لكم مدى عقالنية توجهنا
السلفي املبارك ..ولتعلموا علم اليقني أننا وحدنا الفرقة الناجية ..وأن من عدانا
ليس سوى حطب جلهنم.
قال ذلك ،ثم أدخل الرشيط ..ليبدو مشهد لثالثة رجال ،يبدون وكأهنم يف
منا ظرة ،أما أحدهم ،فكان جيلس بينهام ،يظهر عليه أنه مدير اجللسة ،وعىل يمينه
جيلس شيخ يشبه من رأيناهم من املشايخ يف األرشطة السابقة ،ويف الطرف اآلخر
جيلس شيخ يرتدي عاممة خرضاء ،مثل العاممات التي يرتدهيا بعض رجال الطرق
الصوفية.
ابتدأ رئيس اجللسة حديثه بقوله :يرسنا أن نلتقي اليوم يف مناظرة بني رجلني
ذوي توجهات خمتلفة ،أما أحدمها فوصف يل نفسه أنه سني سلفي أثري ،وأما
الثاين ،فوصف يل نفسه أنه مسلم سني صويف من طريقة من الطرق الصوفية..
وهذه اجللسة مرتبطة بناحية دقيقة ،وهي اعتامد الرؤى واألحالم يف الدين(.)1
ونبدأ كالعادة بصاحب الدعوى ،صاحبنا السلفي األثري ،وسأترك احلوار
( )1أردن ا من خالل هذا الفصل بيان مدى تناقض السلفيني يف موقفهم من األحالم ،وقد رجعنا من
مراجعهم يف هذا إىل كتاب حلمود بن عبد اهلل بن محود التوجيري بعنوان( :كتاب الرؤيا)
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بينهام من غري تدخل مني إال إذا اقتىض املقام ذلك..
ابتدأ السلفي األثري بمقدمة طويلة شملت بسملة ومحدلة وقراءة بعض
آيات القرآن ،ثم قال :أبدأ– أوال – بأن أقول هلذا الدعي الذي وصف نفسه بكونه
سنيا :أنت لست سنيا ..والسنة تربأ منك ..السنة حكر عىل السلف وأتباع
السلف ..وكل من عداهم مبتدعة..
أراد الصويف أن يتحدث ،فأوقفه املذيع ،وقال خماطبا السلفي :أرجو أن
تكتفي بدعواك حتى ال نخرج عن املوضوع.
قال السلفي :أجل ..دعواي واضحة ..ويدل عليها كل الرباهني ..فهؤالء
القوم نتيجة ابتعادهم وإعراضهم عن كتاب رهبم وسنة نبيهم وهدي سلفهم
الصالح وقعوا يف اخلرافة ..فصاروا يعتمدون عىل الرؤى واألحالم ،ويستمدون
منها دينهم ومواقفهم ..وكل ذلك ضالل وانحراف وبعد عن املنهج الذي جاء به
ِ
الر ُس َ
مح َ
ون} [آل عمران:
ول َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َ ُ
هذا الدين ..فاهلل تعاىل قالَ { :و َأطي ُعوا اهللََّ َو َّ
 ..]132ومل يقل أطيعوا املنامات واألحالم.
قال الصويف :صدقت ..ونحن ال نستمد ديننا من الرؤى واألحالم ،بل
نستمده من كتاب ربنا وسنة نبينا ،فهل رأيت صالتنا أو صيامنا أو أي شعرية من
الشعائر التعبدية التي نامرسها ختتلف عن سائر ما يفعله املسلمون ..وهل رأيتنا
نحلل احلرام ،ونحرم احلالل بالرؤى واألحالم ..وهل رأيت عقائدنا التي كتبناها
أو كتبها أسالفنا ختتلف يف يشء عن سائر املسلمني ..إننا ننتمي ملذاهب فقهية
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وعقدية كسائر املسلمني ..ومل نر لألحالم أي دخل يف هذه اجلوانب من ديننا ..وكل
مشاخينا متفقون عىل أن العصمة يف الكتاب والسنة ،وليست يف الكشف أو الرؤى
أو أي باب آخر ،وقد قال شيخ الطريقة التي أنتمي إليها الشيخ أبو احلسن الشاذيل:
الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع
(إِذا عارض كش ُفك الصحيح
َ
الكشف ،وقل لنفسكِ :إن اهلل تعاىل ضمن يل العصمة يف الكتاب والسنة ،ومل
يضمنها يل يف جانب الكشف ِ
واإلهلام)()1
ضحك السلفي بسخرية ،وقال :وملاذا تولون األحالم والرؤى كل تلك
األمهية ،فال يكاد خيلو كتاب من كتبكم من الرؤى واألحالم ..وكأنكم تعيشون
عامل النوم ،ال عامل اليقظة؟
قال الصويف :رويدك ..ال حتتقر شيئا عظمه اهلل ورسوله  ..لقد أخرب
رسول اهلل  عن أمهية الرؤيا ..ونحن نعظم ما عظمه اهلل ورسوله ..ونحن نروي
تلك الرؤى باعتبارها مبرشات تدعونا إىل العمل الصالح ،وطلب القرب من اهلل،
حي َز ُن َ
ون
هلل َال َخ ْو ٌ
وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىلَ { :أ َال إِ َّن َأ ْولِ َيا َء ا َِّ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
احلي ِ
( )62ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوكَا ُنوا َي َّت ُق َ
اة الدُّ ْن َيا َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة َال
رشى ِيف ْ َ َ
ون (َ )63هل ُ ُم ا ْل ُب ْ َ
ِ
ت ا َِّ ِ
َتب ِد َيل لِكَلِام ِ
يم } [يونس ،]64 - 62 :وقد ذكر رسول
ْ
هلل َذل َك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ
َ
اهلل  مصداقا من مصاديق هذه البرشى ،وهو الرؤيا الصاحلة ،فقال( :أهيا الناس

( )1إِيقاظ اهلمم)302/2( ،
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يبق من مبرشات النبوة إال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ُترى له)()1
إنه مل َ
قال السلفي :لقد اعتربها رسول اهلل  مبرشات ،ومل يعتربها معلامت أو
مفقهات أو مبينات ألحكام اهلل.
قال الصويف :ونحن نتعامل معها بتلك الصورة ،فقد ذكرت لك أننا نتمسك
بالرشيعة كام يتمسك هبا سائر املسلمني ..وليس لدينا أي رشيعة مبنية عىل الرؤى
واألحالم.
قلب السلفي أوراقا بني يديه ،وقال :لدي أدلة كثرية عىل دعواي ..وهذه
أوهلا  :لقد حدث بعض الصوفية ،فقال :رأيت النبي  يف املنام ،فقلت :ادع اهلل
أال يميت قلبي ،فقال( :قل كل يوم أربعني مرة ،يا حي يا قيوم ال إله إال أنت)؛
أليس يف هذا ترشيعا؟
قال الصويف :وما احلرج يف هذا ..لقد طلب من رسول اهلل  حال ملشكلة،
فأعطاه احلل ،وهو ذكر مرشوع بصيغ مرشوعة.
قال السلفي :والعدد ..أليس بدعة؟
قال الصويف :أنتم تعتقدون أنه بدعة ..ونحن ال نعتقد ذلك ..واملسألة أطول
من أن نناقشها هنا ..وأرى أهنا من اخلالف الفقهي املرشوع ..كاالختالف يف سائر
املسائل الفرعية.
قال السلفي :هذا هروب منك.
( )1رواه مسلم.
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قال الصويف :ال ..ليس هروبا ..ولكن املسألة تعتمد عىل أصول فقهية كثرية،
ووقتنا ال يسمح بالتفاصيل الكثرية ..ولكني أقول لك من باب االختصار :إن هذا
الذي أقول به هو قول أكثر الفقهاء واملحدثني يف أزمنة كثرية ،فإن بدعتنا يف هذا،
فأنت تبدع أكثر األمة.
قلب السلفي صفحات أخرى ،وقال :فلندع هذا ..هذه رؤيا خرافية لصويف
آخر ،يقول فيها :رأيت ريب يف املنام ،فقلت :كيف الطريق إليك؟ فقال :اترك نفسك
َ
وتعال ..انظروا كيف يتجرأ هذا الرجل ،فريى ربه يف املنام ..ثم كيف يستفيد
أحكاما يف منامه.
ابت سم الصويف ،وقال :بالنسبة لألحكام اجلديدة ،فأنا ال أرى يف الرؤيا أي
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َو َهنَى
أحكام جديدة ،ألهنا تتفق متاما مع قوله تعاىلَ { :و َأ َّما َم ْن َخ َ
اجل َّن َة ِه َي املَْ ْأ َوى} [النازعات]41 ،40 :
النَّ ْف َس َع ِن ْاهل َ َوى (َ )40ف ِإ َّن ْ َ
وأما بالنسبة لرؤية اهلل ..فهذا عامل رؤى ..واألمر فيها متسع ..وقد وجدت
يف مراجعكم فيام رواه ابن اجلوزي يف (مناقب اإلمام أمحد) عن أمحد قال :رأيت
رب ما أفضل ما تقرب به املتقربون إليك؟
رب العزة عز وجل يف املنام فقلت :يا ّ
ّ
رب بفه ٍم أو بغري فه ٍم؟ قال :بفه ٍم وبغري فه ٍم.
فقال :كالمي يا أمحد ،قال :قلت :يا ّ
أال ترى هذه الرؤيا تطابق متاما ما ذكرته من رؤيا الصويف؟ ففيها رؤية اهلل،
وفيها استفادة أحكام هي أخطر بكثري من األحكام التي ذكرها الصويف ،ألين ال
أراها تتفق مع ما ورد يف القرآن الكريم من احلث عىل التدبر والفهم ..وقد رأيت
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الكثري يزهد يف فهم القرآن ويف تدبره ويستدل لذلك هبذه الرؤيا ،وكأهنا حديث
لرسول اهلل  ، وليست جمرد رؤيا لفقيه من الفقهاء.
قال السلفي :ويلك ..أتعقب عىل نارص السنة وقامع البدعة اإلمام أمحد بن
حنبل ..صاحب أكرب حمنة يف التاريخ..
قال الصويف :أنا أعقب عىل رؤياه ،وليس عليه ..فرؤياه حتتاج إىل عرضها
عىل القرآن الكريم كأي يشء آخر ..ألن اهلل ضمن لنا العصمة يف كتابه ويف نبيه 
ومل يضمنها يف أحد من الفقهاء.
قال السلفي :ويلك ..أأنت أعلم بالقرآن من اإلمام أمحد ..ذلك الذي كان
حيفظ ألف ألف حديث؟
قال الصويف :لعلك مل تفهمني ..أردت فقط أن أوضح لك أن رؤية اهلل ممكنة
وال حرج فيها ،وقد حتققت إلمامك وإمامي.
قال السلفي :ويلك ..أتقارن إمامك البدعي امللحد الكافر بإمامي السني
السلفي األثري؟
أراد الصويف احلديث ،فتدخل مدير اجللسة ،وقال :نرجو العودة للموضوع.
قال الصويف :ال أرى من املنطق أن ننكر شيئا ،ثم نأت مثله ..إن هذا خيالف
ون َما َال َت ْف َع ُل َ
ما ورد يف القرآن الكريم ،فقد قال تعاىلَ { :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمل َ َت ُقو ُل َ
ون
َرب َم ْقتًا ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْن َت ُقو ُلوا َما َال َت ْف َع ُل َ
ون} [الصف]3 ،2 :
( )2ك ُ َ
قال السلفي :أيل تشري هبذه اآلية؟
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قال الصويف :لك وألصحابك ..فأنتم تنكرون عىل الصوفية وتزعمون أهنم
يتلقون دينهم من الرؤى واألحالم ،بينام نجد مصادركم التي تعتمدوهنا تطفح
بذلك.
قال السلفي :هذه دعوى.
قال الصويف ،ولدي أدلتها.
قال السلفي :فهاهتا..
قلب الصويف بعض األرواق ،ثم قال :انظر ..هذا ما رواه القايض أبو احلسني
يف (طبقات احلنابلة) عن أمحد قال :رأيت رسول اهلل  يف املنام فقلت :يا رسول
اهلل كل ما روى عنك أبو هريرة حق؟ قال( :نعم)
أال ترى أن هذه الرؤيا حتكم بعصمة أيب هريرة يف الرواية عن رسول اهلل 
مع أن الكثري من مشايخ احلديث ،بل من مشايخ اإلمام أمحد يرمونه بالتدليس،
ولذلك اختلطت رواياته بروايات كعب األحبار( ..)1فأهيام نصدق :هل رؤيا
اإلمام أمحد ،أم قول املحدثني؟
قام السلفي غاضبا ،وقال :أتطعن يف أيب هريرة ..أتسب أبا هريرة؟
( )1من األمثلة عىل ذلك ما رواه البيهقي يف السنن الكربى عن أيب سلمة  :أنه سمع أبا هريرة يقول
 :خري يوم طلعت فيه الشمس يوم مجعة ،فيه خلق اهلل عز وجل آدم ،وفيه إدخل اجلنة ،وفيه أخرج منها ،وفيه
تقوم الساعة ،ورواه األوزاعي ،عن حييى زاد قال  :قلت له  :يشء سمعته من رسول اهلل  ،قال  :بل يشء
حدثناه  :كعب ،ويف نفس الوقت نرى هذا احلديث رواه عبد الرمحن بن هرمز األعرج ،عن أيب هريرة ،عن
النبي .
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قال الصويف :هذا ليس طعنا ،وال سبا ..فأنا أحرتم مجيع الصحابة ،كام أحرتم
أي يشء له عالقة برسول اهلل  .. لكن االحرتام يشء ،والدين يشء آخر ..
فالدين من اهلل  ..وهلذا نحتاج إىل االحتياط فيه  ..واالحتياط يف الدين يقتيض
التشدد يف قبول الرواية عن رسول اهلل  ،ألن حديثا واحدا قد هيدم الدين من
أساسه ..وقد اعرتضت أم املؤمنني عائشة عىل كثري من الصحابة يف روايته ،ومن
ذلك أهنا ملا سمعت حديث (إن امليت يعذب ببكاء أهله عليه!) أنكرته ،وحلفت
أن الرسول  ما قاله ،وقالت ـ بيانا لرفضها إياه ـ (حسبكم القرآن { َو َال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة
ِو ْز َر ُأ ْخ َرى} [األنعام)1(]164 :
قال السلفي :أهذا ما عندك من األدلة؟
قال الصويف :األدلة أكثر من أن حترص ..انظر هذا املثال اخلطري ..لقد حدث
ابن اجلوزي عن عبد الوهاب الوراق قال :رأيت النبي  أقبل فقال يل( :ما يل
أراك حمزونًا؟) قال :قلت :وكيف ال أكون حمزونًا وقد ّ
حل بأمتك ما قد ترى ،قال:
فقال يل( :لينتهني الناس إىل مذهب أمحد بن حنبل لينتهني الناس إىل مذهب أمحد
بن حنبل) ()2
()1

احلديث يف الصحيحني هبذه الصيغة :أنكرت ذلك عائشة وقالت ( :رحم اهلل عمر ،واهلل ما

حدث رسول اهلل  أن اهلل ليعذب املؤمن ببكاء أهله عليه ،ولكنه قال  :إن اهلل ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله
عليه .وقالت  :حسبكم القرآن َ { :و َال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى} [األنعام]164 :
( )2هذه الرؤيا وغريها من الرؤى التالية منقولة من كتاب الرؤيا للتوجيري ،وهو من مشايخ السلفية
املعتمدين ،بل من املجمع عليه عندهم ،والذين زكاهم ابن باز كثريا.
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وحدث عن أيب عبد اهلل السجستاين قال :رأيت رسول اهلل  يف املنام فقلت:
يا رسول اهلل من تركت لنا يف عرصنا هذا من أمتك نقتدي به يف ديننا؟ قال( :عليكم
بأمحد بن حنبل)
قال السلفي :وما يف هذه الرؤيا ..إهنا بشارة بأن مذهب اإلمام أمحد حق..
وأنه السنة ..وأن الناس ال حمالة سينتهون إليه ..وذلك هو الواقع.
قال الصويف :ولكن كل هذه ترشيعات ..وكأنكم من خالل االستدالل هبذه
الرؤيا حترمون مناقشة ما جاء به إمامكم ..ألن رسول اهلل  قد وقع لكم عليه.
قال السلفي :وأنتم أيضا ..لقد تالعب الشيطان بكم بام زعمتموه من تأييد
النبي  لكتاب اإلحياء ..فقد روى اليافعي أنه رأى النبي  يف املنام فناوله كتاب
اإلحياء ،فتصفحه ورقة ورقة من أوله إىل آخره ثم قال :واهلل إن هذا اليشء حسن،
ثم ناوله الصديق ،ثم ناوله الفاروق ،فأثنيا عليه ،وأمر النبي  بتجريد الفقيه عيل
بن حرزهم الذي أمر بإحراق كتاب اإلحياء عن القميص وأن يرضب وحيد حد
املفرتي فجرد ورضب إىل آخر هذه الفرية (.)1
ومثله قول الساوي أنه رأى النبي  عليه زي أهل التصوف ،وقرأ عليه
قواعد العقائد الذي صنفه الغزايل ،فأذن له يف القراءة فقرأ عليه الكتاب(.)2

( )1انظر :تعريف األحياء بفضائل اإلحياء ( )4 ،3/5ملحق باإلحياء ،دار املعرفة ،وطبقات السبكي
(.)132 ،131/4
( )2انظر :تبيني كذب املفرتي ()299-297
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قال الصويف :ال بأس ..ولو أن هذه الرؤيا يمكن توجيهها لكني مع ذلك
أتنازل ،فأذكر لك بأن هذه الرؤيا ال يمكن قبوهلا مجلة ،فليس اإلحياء قرآنا حتى
نقبل كل ما فيه ..فهل تتنازل أنت أيضا عن رؤيا اإلمام أمحد؟
قال السلفي :ويلك ..أبك لوثة من جنون؟ ..كيف تضع اإلمام أمحد نارص
السنة يف مرتبة واحدة مع أيب حامد الغزايل الضال املبتدع الذي أحرق سلفنا كتبه؟
قال الصويف :أنا ال أحتدث عن الرجلني ..بل أحتدث عن الرؤى واألحالم.
قال السلفي :ولو ..فأحالم السنيني السلفيني األثريني هي التي ينطبق عيها
حديث البشارة ،أما أحالم الصوفية فأبعد من أن ينطبق عليها ذلك ..لقد روى ابن
اجلوزي عن بندار بن بشار قال :رأيت أمحد بن حنبل يف املنام شبه املغضب فقلت:
يا أبا عبد اهلل أراك مغض ًبا ،فقال :وكيف ال أغضب وجاءين منكر ونكري يسأالن
َم ْن ربك فقلت هلام :وملثيل يقال َم ْن ربك ،فقاال يل :صدقت يا أبا عبد اهلل ولكن
هبذا أمرنا فاعذرنا.
أرأيت هذه الرؤيا ،وكيف تدل عىل مبلغ معرفة اإلمام أمحد باهلل ..فكيف
تقيس به الغزايل ذلك الصويف األشعري اجلهمي امللحد املعطل.
أمل تعلم ما ورد يف حق املعطلة من اجلهمية وغريهم من اآلثار الصحيحة
الرصحية ..لقد حدث اخلطيب البغدادي يف تارخيه عن حييى بن يوسف الزمي قال:
(رأيت يف املنام إبليس رجاله يف األرض ورأسه يف السامء أسود مثل الليل وله عينان
يف صدره ،فلام رأيته قلت :من أنت؟ قال :هو إبليس فجعلت اقرأ آية الكريس،
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قال :فقلت له :ما أقدمك هذه البالد؟ قال :إىل برش بن حييى رجل من اجلهمية،
قال :قلت :من استخلفت بالعراق؟ قال :ما من مدينة وال قرية إال ويل فيها خليفة،
قلت :ومن خليفتك بالعراق؟ فقال :برش املرييس دعا الناس إىل أمر عجزت عنه.
ويف رواي ة قال :دعا الناس إىل ما عجزت عنه قال القرآن خملوق ،وقال يف هذه
الرواية ،إن برش بن حييى كان بمرو يرى رأي املرييس)
أيضا بسند صحيح كله ثقاة عن أمحد بن الدورقي قال:
وروى اخلطيب ً
(مات رجل من جرياننا شاب رأيته يف الليل وقد شاب فقلت :ما قصتك؟ قال:
دفن برش املرييس يف مقربتنا زفرت جهنم زفر ًة شاب منها كل من يف املقربة)
الز ِمن قال:
وروى اخلطيب وابن اجلوزي بسنده عن عبد اهلل بن املبارك َّ
(رأيت زبيدة يف املنام فقلت :ما فعل اهلل بك؟ قالت :غفر يل بأول معول رضب يف
طريق مكة ،قلت :فام هذه الصفرة يف وجهك؟ قالت :دفن بني ظهرانينا رجل يقال
له برش املرييس زفرت عليه جهنم زفرة فاقشعر هلا جلدي ،فهذه الصفرة من تلك
الزفرة ،قلت :فام فعل أمحد بن حنبل؟ قالت :الساعة فارقني أمحد بن حنبل يف طبار
من درة بيضاء يف جلة محراء يريد زيارة اجلبار عز وجل ،قلت :بام نال ذلك؟ قلت:
بقوله القرآن كالم اهلل غري خملوق.
وحدث اخلطيب عن سفيان بن وكيع قال( :رأيت كأن جهنم زفرت فخرج
منها اللهب فقلت :ما هذا؟ قالُ :أ ِعدَّ ت البن أيب دؤاد)
وحدث ابن رجب عن عيل الرضير قال :رأيت صدقة الناسخ يف املنام فقلت
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له :ما فعل اهلل بك؟ قال :غفر يل بعد شدة فسألته عن علم الكالم ،فقال :ال تشتغل
عيل منه وما نفعني إال مخس متريات تصدقت هبا عىل أرملة.
أرض ّ
به فام كان يشء ّ
وقد علق ابن رجب عىل هذه الرؤيا بقوله( :هذا املنام حق ،وما كانت مصيبته
إال من علم الكالم ،ولقد صدق القائل ما ارتدى أحد بالكالم فأفلح)
التفت السلفي إىل الصويف ،وقال :هذه حجتي ..فهات حجتك.
قال الصويف :ليس لدي ما أقوله ..فقد كفيتني وشفيتني.
هوى السلفي إىل األرض ساجدا ،وقد هتلل وجهه استبشارا ،وهو يقول:
احلمد لك يا رب ..لقد نرصت السنة ،وقمعت البدعة ..وال نسألك إال أن تشفي
غليلنا بحرق هؤالء يف اآلخرة ،وذبحهم وجتميد الدماء يف عروقهم يف الدنيا ..فيعز
علينا أن يقابلوا نعمك بالرشك والضالل.
ثم جلس ،وقال :باملناسبة أذكر رؤيا رآها بعض إخواننا من السلفيني فيها
األمر بذبح بعض املبتدعة ،أريد أن أختم هبا( :)1لقد رأى رسول اهلل  يف املنام،
فقال( :يا رسول اهلل فالن يطعن يف بعض أصحابك) ،فقال له ( : خذه هذه
املدية فاذبحه هبا) ،قال الرجل :فأخذهتا ،فأضجعته ،وذبحته ،عىل اهليئة التي
يامرسها إخواننا أصحاب الدولة ،ورأيت كأن يدي أصاهبا من دمه ،فألقيت املدية
وأهويت بيدي إىل األرض ألمسحها ،فانتبهت وأنا أسمع الرصاخ من نحو داره
فقلت :ما هذا الرصاخ؟ قالوا :فالن مات فجأة فلام أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا
( )1ذكر هذه الرؤيا ابن القيم وغريها ،وهي يف كتاب الرؤيا للتوجيري ،وهم يستدلون هبا.
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خط موضع الذبح.
حتسس مدير اجللسة رقبته ،وقال :هنيئا ألخينا السلفي األثري ..فقد انتهت
اجللسة ..وقد انترص فيها كام عودنا يف كل مرة نستضيفه فيها.
***
بعد أن وصل احلديث إىل هذا احلد وصلنا إىل حمطة أخرى لنسرتيح ،وهناك
اقرتبت من رجلني من الركاب ألسمع حتاورمها:
قال األول :هل رأيت ..أمل أكن أقول لك دائام إن املجتمع الذي يعتمد عىل
األحالم لن يعيش أبدا حالة اليقظة ..وأن املجتمع املسلم سيبقى متخلفا ما دام
أهل الرؤى واألحالم هم الذين يتحكمون فيه.
قال الثاين :صدقت ..واليوم سلمت لك ..وأنا يف حاجة بعد اآلن إىل
مراجعة الكثري من أفكاري..
انتقلت إىل جمموعة أخرى ،فسمعت ضحكات ومهسات ،فلم تطق نفيس أن
تقرتب منهم ،ومل تطق أذين أن تتصنت عليهم.
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عفاريت وسحرة
بعد أن انتهت االسرتاحة ،وركب الركاب احلافلة ،وقد نقص منهم نفر كام
يف املرات السابقة ..أخرج السائق رشيطا جديدا ،ثم قال :بعد أن نلتم حظكم من
الراحة اسمحوا لنا أن نضع رشيطا آخر ..يوضح لكم اجلهل واخلرافة والشعوذة
التي يقع فيها كل من انحرف عن الرصاط املستقيم رصاط السلف الصالح ..الذين
جعلهم اهلل لنا منارة هنتدي هبا حتى ال نقع يف رساديب الدجل واجلهل التي وقع
فيها املنحرفون عنا ..وما سرتونه هو حلقة من حلقات برنامج (نحن واآلخر)
الذي يذاع يف قناتنا املشهورة (الربهبارية) ،وغرضه تبيني فضائل السلفية
والسلفيني ،واالنحرافات التي يقع فيها خمالفوهم ،للشباب حتى ال جتذهبم الفرق
الضالة.
قال ذلك ،ثم أدخل الرشيط ..ليبدو مشهد لشيخ يقف بني جمموعة من
الشباب حيدثهم.
قال الشيخ :بعد هذا تعالوا بنا لنرى الصوفية وادعاءهم االتصال بعامل
الغيب ..ولعل أحسن عبارة نسوقها لتعرب عنهم يف هذا هو ما قاله عاملهم الذي
يرجعون إليه كل حني أبو حامد الغزايل يف كتابه الذي سامه (املنقذ من الضالل)
بينام التسمية احلقيقية له هي (املنقذ من اهلدى) أو (املوقع يف الضالل) ()1
( )1يامرس السلفيون ابتداء من أوائلهم كثريا هذا السلوك الذي يعترب من التنابز باأللقاب ،وقد كان
ابن تيمية يسمي مؤمن الطاق ،شيطان الطاق ،والشواهد عىل ذلك كثرية جدا.
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لقد أطلق الغزايل يف كتابه هذه الدعوى اخلطرية ..لقد قال( :ومن أول
الطريقة تبتدئ املكاشفات واملشاهدات ،حتى أهنم يف يقظتهم يشاهدون املالئكة،
وأرواح األنبياء ويسمعون أصوات ًا ويقتبسون منهم فوائد .ثم يرتقى احلال من
مشاهدة الصور واألمثال ،إىل درجات يضيق عنها النطق)()1
إن هذه العبارة ختترص سبب ما وقع فيه الصوفية من خروج عن السنة وهدي
السلف الصالح ..إنه تلك اخلرافات واألباطيل التي يزعمون أهنم يتلقوهنا عن
املالئكة واألنبياء.
ضحك بصوت عال ،وقال :وهل يمكن ألحد من غري األنبياء أن يرى
املالئكة ..إن أمر هؤالء عجيب.
واألعجب منه اعتقادهم بحياة الرسل واألولياء وقرهبم ،وأن املوت مل يصب
منهم إال أجسادهم ،وأن أنوارهم ساطعة قريبة ،يمكن لكل من تطهر أن يتصل
هبم ،ويستفيد منهم ،ويرتبى عىل أيدهيم ،ويستلهم من إرشاداهتم ..حتى أن
بعضهم ،وهو الشيخ ( إبراهيم املتبويل ) ذكر عنه الشعراين أنه (كان من أصحاب
النبي
الدوائر الكربى يف الوالية ،ومل يكن له شيخ إالّ رسول اهلل  ،وكان يرى ّ
 يف املنام فيخرب أ ّمه فتقول :يا ولدي إنّام الرجل الذي جيتمع به يف اليقظة ،فصار
جيتمع به يف اليقظة ويشاوره عىل أموره ،قالت له  :اآلن رشعت يف مقام

( )1املنقذ من الضالل (ص)178 :
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الرجولة)()1
وروي عن الشيخ أيب العباس املريس أنّه قال  ( :لو حجب عنّي رسول اهلل
 طرفة عني ما عددت نفيس من املسلمني) ،ويف لفظ آخـر  ( :لو حجبت عنّي
جنّة الفردوس طرفة عني أو رسول اهلل  وفاتني الوقوف بعرفة سنة واحدة ما
عددت نفيس من مجلة الرجال)()2
وروي عن الشيخ أيب السعود أيب العشائر ،قال( :كنت أزور شيخنا أبا
العباس البصري أمحد بن حممد بن عبد الرمحن األنصاري اخلزرجي األندليس ريض
ثم سافر عىل قدم التجريد فدخل الصعيد،
اهلل عنه ،ا ّلذي برع يف علوم الرشع ببلده ّ
ثم أقام بالقاهرة يقرىء الناس وينفعهم ،أجاز سبعة آالف رجل بالقراءات السبع،
ّ
وكان بارعا يف احلديث حافظا ملتونه عارفا بعلله ورجاله حسن االستنباط بذهن
عيل مل يكن
و ّقاد ،مات سنة ثالث وعرشين وستامئة ،فل ّام انقطعت واشتغلت وفتح ّ
النبي  ،وذكر أنّه كان يصافحه عقب كل صالة وذلك يقظة وحسبه
يل شيخ إالّ ّ
بذلك رشفا)()3
وروي عن الشيخ (خليفة بن موسى النهر ملكي) (أنّه كان كثري الرؤية
مرة ،قال يف إحداهن
لرسول اهلل  يقظة ومناما ،ورآه يف ليلة واحدة سبع عرشة ّ
( )1الطبقات الكربى (لوافح األنوار يف طبقات األخيار) ()75/2
( )2املرجع السابق ()13/2
( )3عبد الوهاب َّ
الش ْعراين ،الطبقات الكربى (لوافح األنوار يف طبقات األخيار))137/1( ،
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 :يا خليفة ال تضجر منّي ،فكثري من األولياء مات بحرسة رؤيتي )
ترشف هبذه
ويذكر الشيخ (حممد بن أمحد النبهان احللبي) عن نفسه أنّه ّ
الرؤية ،وممّا قاله يف هذا الشأن ( ..وكنت أجلس معه  ال أريد مفارقته وال يريد
مفارقتي ،وكان يميش معي يف الطريق ويعلمني ّ
كل يشء ،فإذا أردت أن أنفك عنه
ال أقدر ،وكنت أجتمع بالرسول  يقظة وأك ّلمه كام يك ّلم اجلليس جليسه،
فالرسول  إمامنا وصديقنا وإذا صدقتم فهو يميش معكم يف الطريق)()1
بل إن األمر عند الصوفية جتاوز هذا فهم يرون الرجوع إىل رسول اهلل  يف
كل حمل ،وقد نقل النبهاين عن كتاب (العهود املحمدية) للشعراين قوله نصيحة ملن
رغب يف املجاورة يف أحد احلرمني( :فإن كان من أهل الصفاء فليشاوره  يف كل
مسألة فيها رأي أو قياس ويفعل ما أشار به  برشط أن يسمع لفظه  رصحيا
يقظة ،كام كان عليه الشيخ حمي الدين بن عريب رمحه اهلل قال  :وقد صححت منه
 عدة أحاديث قال بعض احلفاظ بضعفها فأخذت بقوله  فيها ،ومل يبق عندي
شك فيام قاله وصار ذلك عندي من رشعه الصحيح أعمل به وإن مل يطعني عليه
العلامء بناء عىل قواعدهم)()2
التفت إىل اجلمع ،وقال :هل رأيتم خرافات أكثر من هذه اخلرافات؟ هل

( )1انظر :املوقع املخصص له يف اإلنرتنت ،موقع العارف باهلل حممد بن أمحد النبهان احللبي عىل هذا
الرابط)/http://alsayed-alnabhan.com( :
( )2النبهاين ،سعادة الدارين ،ص .440
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رأيتم ضاللة أكرب من هذه الضاللة؟
فمع أن رسول اهلل  مات ،وقد قال اهلل تعاىل عنه { :إِن َ
َّك َم ِّي ٌت َوإِ َّهنُ ْم
َم ِّي ُت َ
ون} [الزمر ]30 :إال أن هؤالء ،ولغوايتهم ال يزالون يرصون عىل أنه حي.
ولذلك نجدهم يقعون يف الرشك األعظم حني يتوسلون به ويستغيثون..
تصوروا الطامة التي تقع فيها األمة اإلسالمية نتيجة انحرافها عن هدي
سلفها الصالح ..لقد حتول رسول اهلل  الذي جاء بنفس التوحيد الذي جاء به
حممد بن عبد الوهاب إىل صنم يعبد من دون اهلل.
لقد صار احلجاج خيرجون من بيوهتم ،ويقطعون املسافات الطويلة ..وكل
قلوهبم وعقوهلم نحو قرب رسول اهلل  ..كيف يمكن اعتبار هؤالء حجاجا؟
قال له بعض احلارضين :لكنا مع ذلك نرى الصوفية ال يذكرون يف لقاءاهتم
التي يزعموهنا إال خريا ..فبعضهم يذكر أن رسول اهلل  وجهه نحو عمل خريي،
وبعضهم يذكر أنه وجهه إىل طاعة من الطاعات ،أو عبادة من العبادات أو ذكر من
األذكار ..أال ترى شيخنا الفاضل أنه حتى لو كانت الوسيلة خاطئة ،فالنتيجة
طيبة؟
قام الشيخ من مكانه ،والغضب يمأل وجنته ،وقال :هذا ما كنت أخافه
عليكم أهيا الشباب األغرار ..إهنم يكذبون عليكم ..إهنم دجالون فال تستمعوا
هلم ..ليس يف ديننا القاعدة التي وضعها الكفار (الغابة تربر الوسيلة) ..البد أن
تكون الغاية والوسيلة كالمها مرشوعان حتى يعترب العمل رشعيا ..وهلذا فإن
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االتصال بعامل الغيب دجل وخرافة ..وكل ما نتج عن ذلك خرافة ..وكل األوراد
التي يزعمون أهنم يفعلوهنا ليتصلوا بعامل الغيب ضالل ورشك وبدعة وخرافة.
لقد قال شيخنا العريب التبيس اجلزائري عند رده عىل األوراد التي متارسها
الطرق الصوفية( :من البني جلميع من عرف الطرائق التي غضت هبا اجلزائر؛ أهنا
اشرتكت يف أمور وامتازت كل واحدة بخواص جتعلها منفصلة عن البقية تستحق
هبا اسم :طريقة فالن ،وقد وضعوا طرائقهم كالرشع املوضوع املتبع ،وبنوا هذه
األذكار عىل أوضاع وهيآت وأحلقوا هبا أدعية أحدثها من أسس الطريقة ..ومن
الشائع الذائع :أن هذه األذكار يعطيها رؤساء الطرائق أو من يقيمونه ،ويسمى
بأخذ الورد أو رفع السبحة ويعينون أعدادها وصيغها وأوقاهتا وما يرتئونه من
آداهبا ،ونحن نعرض عملهم هذا ونقيسه باهلدي النبوي وعمل السلف فذلك
الدين ،وما مل يعرف يف هذه األيام بعموم أو خصوص فليس من الدين ،وما دام
ليس من الدين فإنكاره قربة واالعرتاف به بدعة)()1
وقد ذكر الشيخ بعد بحثه يف تراث سلفنا الصالح أنه مل جيد شيئا من ذلك ،فـ
(السلف ريض اهلل عنهم ملا مل ينقل عنهم حتديد وال توقيت وهم أهل الدين صدقا
وأصحاب الذكر حقا دل عىل أهنم فهموا من الرشع عدم التحديد والتوقيت ،ولن
يستطيع آخر األمة أن يأيت هبداية مل يأت هبا أوهلا) ()2
( )1العريب التبيس ،بدعة الطرائق يف اإلسالم ،ص.10
( )2املرجع السابق ،ص.12
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***
ما وصل الشيخ إىل هذا احلد من كالمه حتى صاح بعض الشباب صيحة
عظيمة ارجتت هلا القاعة ،ثم سقط عىل األرض ،وهو يصيح :ماء ..ماء.
اجتمع احلضور عليه ،وأراد بعضهم أن حيرض له ما طلب ..فنادى الشيخ
بصوت عال :توقفوا ..توقفوا ..ابتعدوا عنه ..سأتوىل أمره أنا ..أحرضوا يل ماء
وملحا وسوطا ..وسرتون كيف يعود إىل وعيه.
ابتعد احلضور عنه ،وذهب بعضهم ليحرض له ما طلب ،ويف تلك األثناء
اقرتب الشيخ منه ،وراح يصيح فيه بصوت عال :أعرفك جيدا أهيا الوقح ..لقد
كلفك سحرة الصوفية بأن تفسد عيل جلستي ككل مرة ..ولن أسكت عنهم وال
عنك ،وسرتى ما أفعل بك.
كان الشاب يرجتف بشدة ،ويصيح طالبا املاء ..أراد بعض احلضور أن يقدمه
له ،فدفعه الشيخ ،وهو يقول :ويلك أتريد أن تسقي اجلن ماء عذبا ..نحن ال
نسقيهم إال ماء ماحلا ليتعذبوا به.
قال الرجل :أنا ال أرى جنا ..أنا ال أرى أمامي إال هذا الشاب املسكني..
وأريد أن أقدم له ما طلب.
قل الشيخ :هو اآلن ليس الشاب الذي تعرفون ..إنه مسكون من عفريت من
العفاريت ..أعرفه جيدا ..وأعرف البالد التي جاء منها ..وكم من مرة مهمت
بحرقه لكنه كان يفر ..إنه يتبعني حيث رست ليفسد عيل توجيهايت ومواعظي..
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لكني اليوم لن أتركه ..إما أن يسلم وإما أن أحرقه ..أحرضوا يل برسعة ماء ماحلا
شديد امللوحة ..وأحرضوا يل سوطا أو عصا أو أي يشء.
قدم له بعض احلارضين ما طلب ،فأخذ يصيح يف الشاب :إما أن خترج يا
عدو اهلل ..وإما أن أسقيك ما جيعلك رمادا.
مل جيد الشاب ما يقول ،فأخذ الشيخ العصا ،وراح يرضبه هبا بقوة ،وهو
يقول :هذا هو جزاؤك يا عدو اهلل ..يف كل مرة تفسد عيل جمليس ..أخربين من
أرسلك من الصوفية إيل..
كان الشاب يتأمل ،وال يستطيع احلديث ..وكان الشيخ يرضبه بقوة ..ثم يأخذ
املاء املالح ويسقيه إياه فيتقيأ الشاب املسكني..
قرأ الشيخ بعض آيات القرآن ،ثم قال :تكلم وإال أحرقتك ..أنت تعلم أين
صادق فيام أقول ..أخربين من أرسلك إيل وإال أوجعتك رضبا.
بدأ الشاب يستعيد وعيه ..وأخذ ينظر إىل اجلموع مستغربا ما حيصل له..
لكن الشيخ مل ير ذلك ،بل راح يصيح فيه بقوة :هيا أخربين من أرسلك من الصوفية
لتفسد عيل جلستي.
قال الشاب :أنا ال أعرف شيئا ..ما الذي حيصل؟
قال الشيخ :أنت عفريت حمتال ..تريد أن حتتال عيل ككل مرة لتفر بجلدك..
لن أتركك هذ ه املرة حتى ختربين ..انظر إىل هذه العصا ستقطعك إربا إربا إن مل
ختربين من أرسلك من الصوفية.
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قال الشاب :أنا ال أعرف شيئا ..لقد أغمي عيل فقط ..وهذا حيصل يل أحيانا
ثم أفيق بعدها.
قال الشيخ :لقد عدت لكذبك ..ولن أرمحك هذه املرة ..أمسكوه.
أمسكه الشباب املحيطون به ،فراح الشيخ ينهال عليه رضبا بالعصا ،وهو
يتأمل أملا شديدا ،ويقول :واهلل ال أعرف شيئا ..لقد جئت فقط إىل هنا لالستامع إىل
حمارضتك.
قال الشيخ ،وهو يرضبه :كذاب ..لقد أرسلك بعض الصوفية لتشوش
عيل ..أعرف أنك من العفاريت احلمر ..لقد أخربين بعض الوسطاء عن ذلك..
ولن أدعك اليوم حتى جتيبني أو أحرقك.
قال الشاب :واهلل ال أعرف شيئا ..وأنا إنيس ،وال عالقة يل بالعفاريت.
التفت الشيخ إىل احلضور ،وقال :هكذا العفاريت دائام ..يلجؤون إىل
الكذب عندما تضيق هبم السبل ..لكني سأستعمل رقية ابن جربين ..وسرتى كيف
حتولك يبابا أو رسابا أو رمادا.
قرأ عليه بعض آيات القرآن ،وبعض األدعية ،لكن الشاب بقي مستغربا
حياول التنصل ،فال يستطيع.
قال الشيخ :ما دامت رقية ابن جربين مل تؤثر فيك ،فسأقرك عليك رقية ابن
القيم التي ذكرها يف زاد املعاد ..نعم هي للعني ،ولكنه يمكن  -كام ذكر يل بعض
املشايخ ،وقد أجازين يف ذلك  -أن تطبق مع العفاريت والسحرة ،وقد جربت
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ذلك.
رضب الشاب سبع رضبات قوية ،وكان يقول عند كل رضبة :بسم اهلل،
حبس حابس ،وحجر يابس ،وشهاب قابس ،ردت عني العائن عليه ،وعىل أحب
ور (ُ )3ث َّم ْار ِج ِع ا ْل َب َرص ك ََّرت ْ ِ
الناس إليهَ { ،ف ْار ِج ِع ا ْل َب َرص َه ْل ت ََرى ِم ْن ُف ُط ٍ
ب
َني َينْ َق ِل ْ
َ
َ
إِ َلي َك ا ْلبرص َخ ِ
اس ًئا َو ُه َو َح ِس ٌري } [امللك]4 ،3 :
ْ
َ َ ُ
وبعد أن انتهى التفت إىل احلضور ،وقال :لقد ذكر ابن القيم هذه الرقية يف
الكتاب الذي خصصه هلدي النبي  ،فقال (:من الرقى التى ترد العني ما ذكر عن
أبى عبد اهلل الساجى ،أنه كان ىف بعض أسفاره للحج أو الغزو عىل ناقة فارهة،
وكان ىف الرفقة رجل عائن ،قلام نظر إىل شىء إال أتلفه ،قيل ألبى عبد اهلل :احفظ
ناقتك من العائن ،فقال :ليس له إىل ناقتى سبيل ،فأخرب العائن بقوله ،فتحني غيبة
أبى عبد اهلل ،فجاء إىل رحله ،فنظر إىل الناقة ،فاضطربت وسقطت ،فجاء أبو عبد
اهلل ،فأخرب أن العائن قد عاهنا ،وهى كام ترى ،فقال :دلونى عليه .فدل ،فوقف
ور (ُ )3ث َّم ْار ِج ِع ا ْل َب َرص ك ََّرت ْ ِ
عليه ،وقالَ { :ف ْار ِج ِع ا ْل َب َرص َه ْل ت ََرى ِم ْن ُف ُط ٍ
ب
َني َي ْن َقلِ ْ
َ
َ
إِ َلي َك ا ْلبرص َخ ِ
ِ
العائن ،وقامت
فخرجت َحدَ َقتا
اس ًئا َو ُه َو َح ِس ٌري } [امللك،]4 ،3 :
ْ
ْ
َ َ ُ
بأس هبا)()1
الناق ُة ال َ
هل رأيتم كيف استطاعت هذه الرقية السلفية العجيبة أن حتيي الناقة؟
التفت إىل الشاب ،فوجده ال يزال مرصا عىل عناده ،فقال :أال تريد أن ختربين
( )1زاد املعاد.174/4 :
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عن الصوفية الذين أرسلوك؟
قال الشاب :صدقني يا شيخ ..واهلل ال أعرف شيئا ..كل ما يف األمر أين
حرضت ألسمع منك.
رضبه الشيخ بقوة ،وهو يقول :كاذب أنت ..ككل العفاريت ..إن مل جتد فيك
رقية ابن القيم ..فسأقرأ عليك رقية ابن تيمية.
قرأ عليه الرقية ،ورضبه أثناءها رضبا مربحا ..ولكن الشاب مل يدل بأي
اعرتاف ،فأمر الشيخ بأن حيرضوا له بعض النار ..فخاف الشاب خوفا شديد،
وصاح :سأعرتف ..سأعرتف بمن أرسلني.
التفت الشيخ إىل احلضور ،وهو يقول :أرأيتم ..هكذا هم العفاريت دائام ال
يستجيبون إال بالتخويف.
ثم التفت للشاب ،وقال :من أرسلك إيل؟
قال الشاب :أليس الشعراين والغزايل كام ذكرت لنا من الصوفية؟
قال الشيخ :بىل ..بل مها من كبار أصنام الصوفية.
قال الشاب :فهام اللذان أرسالين إليك.
التفت الشيخ إىل احلضور ،وقال :أرأيتم هذين املجرمني ..عندما فطنت
لتحريفهام للدين وحذرت منهام صارا يرسالن إيل العفاريت..
ثم التفت إىل الشاب ،وقال :وبامذا وعداك إن نفذت مهمتك؟
مل جيد الشاب ما يقول ،فأخذ الشيخ يف رضبه إىل أن غيش عليه ..وحاول
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الشيخ بكل جهده أن يوقظه لكن مل يستطع مع أنه قرأ عليه كثريا من الرقى ..فرتكه،
وطلب من احلضور إخراجه ،فأخرجوه ،ثم عاد الشيخ إىل جملسه ،وقال :ال تقلقوا
عليه ..لقد غادره العفريت ..لكنه حيتاج إىل بعض الوقت ليفيق.
تعجب احلضور من الشيخ ،وقال بعض الشباب :مل نكن نعلم يا شيخ أنك
تعرف مثل هذه األمور.
قال الشيخ :هذا من بركات شيخ اإلسالم ابن تيمية ومشايخ السلفية الذين
وفقني اهلل للتلمذ عىل أيدهيم.
قال آخر :ولكن يا شيخ أال ترى أنك رضبته رضبا مربحا شديدا ..وقد يؤثر
ذلك يف صحته؟
قال الشيخ :ويلك ..أنا مل أكن أرضبه ..بل كنت أرضب العفريت الذي كان
يسكنه ..وقد أجاز مشاخينا استعامل هذه الوسيلة ..حيث فعلها شيخ االسالم ابن
تيمية وتلميذه ابن القيم ،وذكره الشبيل وابن مفلح والعالمة الشيخ عبدالعزيز بن
عبداهلل بن باز وفضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،وفضيلة الشيخ أبو بكر
اجلزائري وغريهم كثري.
أما شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فقد ذكر ذلك يف مواضع كثرية من كتبه ،منها
قوله ( :لكن ينرص بالعدل كام أمر اهلل ورسوله  ،وجيوز يف ذلك ما جيوز مثله يف
حق اإلنيس ،مثل أن حيتاج إىل انتهار اجلني وهتديده ولعنه وسبه)()1
( )1جمموع الفتاوى – .50 / 19
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وقال ( :وهلذا قد حيتاج يف إبراء املرصوع ودفع اجلن عنه إىل الرضب،
فيرضب رضبا كثريا جدا ،والرضب إنام يقع عىل اجلني ،وال حيس به املرصوع حتى
يفيق املرصوع ،وخيرب أنه مل حيس بيشء من ذلك ،وال يؤثر يف بدنه ،ويكون قد
رضب بعصا قوية عىل رجليه نحو ثالثامئة أو أربعامئة رضبة وأكثر وأقل ،بحيث لو
كان عىل اإلنيس لقتله ،وإنام هو عىل اجلني واجلني يصيح ويرصخ ،وحيدث
احلارضين بأمور متعددة كام قد فعلنا نحن هذا وجربنا مرات كثرية يطول وصفها
بحرضة خلق كثريين)()1
وقال ( :وإذا رضب بدن اإلنيس؛ فإن اجلني يتأمل بالرضب ويصيح ويرصخ
وخيرج منه أمل الرضب ،كام قد جرب الناس من ذلك ما ال حيىص ،ونحن قد فعلنا
من ذلك ما يطول وصفه)()2
وقال ( :فإنه يرصع الرجل ؛ فيتكلم بلسان ال يعرف معناه ،ويرضب عىل
بدنه رضب ًا عظي ًام لو رضب به مجل أل َّثر به أثر ًا عظي ًام ،واملرصوع مع هذا ال حيس
بالرضب ،وال بالكالم الذي يقوله)()3
وقد حكى ابن مفلح – وهو تلميذ لشيخ اإلسالم– فقال ( :كان شيخنا –
يعني شيخ اإلسالم ابن تيمية – إذا أيت باملرصوع وعظ من رصعه وأمره وهناه ،فإذا
( )1جمموع الفتاوى .60 / 19 -
( )2جمموع الفتاوى .349 / 10 -
( )3جمموع الفتاوى .277 / 24 -
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انتهى وفارق املرصوع أخذ عليه العهد أن ال يعود ،وإن مل يأمتر ومل ينته ومل يفارق ؛
رضبه حتى يفارقه )()1
وقد كان هذا سنة سلفنا الصالح ،فقد قال القايض أبو احلسن بن أيب يعىل بن
الفراء احلنبيل :سمعت أمحد بن عبيد اهلل قال  :سمعت أبا احلسن عيل بن عيل بن
أمحد بن عيل العكربي قدم علينا من عكربا يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالثامئة قال :
حدثني أيب عن جدي قال  :كنت يف مسجد أيب عبداهلل أمحد ابن حنبل ،فأنفذ إليه
املتوكل صاحبا له يعلمه أن له جارية هبا رصع وسأله أن يدعو اهلل هلا بالعافية،
فأخرج له أمحد نعيل خشب برشاك من خوص للوضوء فدفعه إىل صاحب له وقال
له  :امض إىل دار أمري املؤمنني وجتلس عند رأس هذه اجلارية وتقول له  -يعني
للجني  -قال لك أمحد  :أيام أحب إليك خترج من هذه اجلارية أو تصفع هبذه النعل
سبعني ،فمىض إليه وقال له مثل ما قال اإلمام أمحد ،فقال له املارد عىل لسان اجلارية
 :السمع والطاعة لو أمرنا أمحد أن ال نقيم بالعراق ما أقمنا به ..وخرج من اجلارية..
وهدأت ورزقت أوالدا ،فلام مات أمحد عاودها املارد فأنفذ املتوكل إىل صاحبه أيب
بكر املروزي وعرفه احلال ..فأخذ املروزي النعل ومىض إىل اجلارية فكلمه
العفريت عىل لساهنا  :ال أخرج من هذه اجلارية وال أطيعك وال أقبل منك ،أمحد
بن حنبل أطاع اهلل فأمرنا بطاعته)()2
( )1الفروع – .607 / 1
( )2أحكام اجلان  -نقال عن طبقات أصحاب اإلمام أمحد  -ص .152
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قال أحد احلارضين :ولكن أال ترى يا شيخ أن فتح هذا الباب سيؤدي إىل
مفاسد عظيمة؟
قال الشيخ :أجل ..صدقت ..وهلذا حذر مشاخينا من ال يعرف الرقية معرفة
جيدة ،أو جياز فيها من مشايخ معتربين أن يامرسها حتى ال هيلك اخللق هبا ..وقد
سئل فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز عن جواز الرضب واخلنق
والتحدث مع اجلن ملن يعالج املرىض بقراءة القرآن ؟ فأجاب  ( :هذا قد وقع يشء
منه من بعض العلامء السابقني مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية – يرمحه اهلل تعاىل – فقد
كان خياطب اجلني وخينقه ويرضبه حتى خيرج ،وأما املبالغة يف هذه األمور مما نسمعه
عن بعض القراء فال وجه هلا )()1
وقال ( :جيب احلذر كل احلذر من مسألة الرضب فهي مسألة خطرية يرتتب
عليها آثار خطرية خصوصا إذا جلأ إليها من ال يعرف استخدام الرضب ..فقد
يرضب املرصوع عىل أن به جن وما به جن فيقع الرضب عىل بدن اآلدمي وينتج
عن ذلك أمور خطرية .وقد يرضب املريض يف أماكن خطرية ،إىل غري ذلك من
املحاذير ،وقد بالغ بعض القراء يف مسألة الرضب وبعضهم يستخدم الصعق
الكهربائي وهذا خطأ ..واحلاصل أن مسألة الرضب حتتاج إىل مقياس ومعرفة
بحيث يعرف متى يرضب وأين يرضب ومقدار الرضب وهل هو حمتاج إليه ؟ إىل

( )1الدعوة – العدد  -1456فتاوى العالج بالقرآن والسنة  -ص .69
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غري ذلك من القيود والضوابط )()1
وقال األستاذ وائل آل درويش  ( :واحلاصل أنه يؤمر – يعني اجلني الصارع
– باملعروف وينهى عن املنكر فتبدأ معه بالرتغيب والرتهيب والنصح واإلرشاد
والعلم والتعريف ثم الزجر ثم قد يصل األمر إىل الرضب والعقاب ثم احلرق
بآيات الكتاب ،إال أنه ينبغي أن يتفطن املعالِج فال يستخدم الرضب إال عن بصرية
وقلب حارض ونظر ثاقب ،إذ من اجلن من يفر وهيرب ،وقد يرتك اجلسم وخيرج
عند نزول الرضب عليه ،فيقع الرضب عىل املريض فيشعر به ،وهذا واقع مشاهد
)()2
قال بعض احلضور :ولكني قرأت لبعض األطباء من املسلمني أنه ينكر هذا..
وهو الدكتور حممد بن عبداهلل الصغري ،وهو استشاري يف الطب النفيس ،فقد ذكر
أنه (ال أحد يستطيع أن جيزم جزم ًا قاطع ًا أن الرضب ال يقع عىل جسد هذا املريض
وإنام يقع عىل اجلان ،وليس يف ذلك إال غلبة الظن التي كثري ًا ما ختطئ ويقع ضحيتها
أناس مرىض مساكني) ()3
وذكر أن (حادثة واحدة وقعت لشيخ اإلسالم  -رمحه اهلل  -ال ينبغي أن
جتعل رشع ًا وسنة يؤدي عىل ضوئها عدد غفري من املرىض املساكني)

( )1فتح احلق املبني يف عالج الرصع والسحر والعني – ص .133
( )2منة الرمحن يف العالج بالقرآن – ص .45 ،44
( )3هذا النص وما بعده من كتاب (توعية املرىض بأمور التداوي والرقى) – باختصار – ص .44
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وذكر أنه (إذا مل ُجيد مع املريض الرقية الرشعية وحدها ،واحتاج الراقي أن
يضم إليها شيئ ًا من أنواع العالجات فاألوىل واألحكم أن يطلب أن يضم إليها شيئ ًا
من العالجات الطبية احلديثة التي ُجربت ونفعت بإذن اهلل ..فقد ثبت بالتجربة
واملشاهدة أن كثري ًا من املرىض الذين ليس فيهم جن إذا رضبوا رضب ًا مربح ًا خاصة
إذا كانوا مربوطني واليستطيعون التخلص فإذا الواحد منهم رسعان ما يقول
بلسان نفسه إنه جني ويعاهد عىل اخلروج من أي مكان يريد القارئ ،وهدفه أن
يتخلص من الرضب الشديد الذي صار أشد عليه من أن يقال له جمنون)
وذكر أنه (هناك أمراض نفسية عصبية – أنواع من اهلسترييا التحولية –
حيصل فيها فقد تام أو شبه تام لإلحساس باألمل واحلرارة وسائرأنواع اإلحساس،
بحيث قد ال حيس املريض حتى بأشد أنواع الرضب)
غضب الشيخ غضبا شديد ،وقال – واالنفعال باد عىل وجهه ،وهو حياول
إخفاءه  : -إن الكالم الذي ذكرته يريد أن يلغي األمر من أساسه ،..واعتقادي
اجلازم بأن الدكتور قد حكم هبذا احلكم يف استخدام هذا األسلوب بناء عىل املآيس
التي نراها ونسمعها عىل الساحة اليوم من أخطاء لبعض املعاجلني بلغت حد ًا يفوق
الوصف والتصور ،بل قد أدى يف بعض حاالته إىل الوفاة ..وقد يعذر الدكتور
الفاضل من هذا اجلانب ،ولكنني أقول بأن هذا العلم له قواعد ومرتكزات رئيسة،
ووقوع بعض األخطاء من قبل بعض املعاجلني اجلهلة ال يعني مطلق ًا أن نلغي
وبشكل عام بعض االستخدامات احلسية النافعة بعد أن تضبط ضبط ًا حمك ًام من
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قبل املعالِج احلاذق املتمرس الذي يعلم أين وكيف ومتى يستخدم هذا األسلوب
دون إيقاع أي رضر باملريض ،مع مراعاة املسؤولية الطبية يف كافة مراحل العالج..
وكافة النقاط التي أشار إليها الدكتور الفاضل يمكن الرد عليها وإعطاء وجهة نظر
مغايرة ملا ذكر.
فدعواه مثال بعدم فائدة الرضب إن مل تنفع الرقية الرشعية فيه نظر حيث أن
اجلمع يف االستشفاء والعالج بني االستخدامات الرشعية واحلسية أمر مطلوب
وكل له تأثري ومفعول بإذن اهلل تعاىل.
وأما قوله بأنه ال يستطيع املعالِج اجلزم القاطع بأن الرضب ال يقع عىل جسد
املريض وإنام يقع عىل اجلان ،فقد ذكرت لكم بأن احلديث خاص باملعاجلني السنيني
السلفيني احلاذقني املتمرسني ..وال نقصد اجلهلة أو املبتدعة مطلق ًا ،هذا من جهة
ومن جهة أخرى فقد أكدت أن استخدام هذا األسلوب  -أعني الرضب  -ال بد
أن يكون وفق قاعدة حتمل املسؤولية الطبية من قبل املعالِج بحيث ال يؤدي بأي
حال من األحوال إليذاء املرىض واملصابني برصع األرواح اخلبيثة.
أما قوله بأن حادثة واحدة وقعت لشيخ اإلسالم ال ينبغي أن جتعل رشع ًا
وسنة يؤذى عىل ضوئها عدد غفري من املرىض املساكني ،فهذا الكالم فيه نظر،
لم من أعالم األمة ولن نكون حريصني بأي حال من األحوال
فشيخ اإلسالم َع ٌ
عىل هذا الدين وهذه العقيدة كام هو احلال معه  -رمحه اهلل  -وهو من أهل االجتهاد
واالستنباط والقياس واالستقراء ،ال سيام أننا نتحدث يف أمور حسية ليست هلا
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عالقة باألسباب الرشعية..
أما قوله أنه إذا مل ُجي ِد مع املريض الرقية الرشعية وحدها واحتاج الراقي أن
يضم إليها شيئ ًا من أنواع العالجات فاألوىل واألحكم أن يطلب أن يضم إليها شيئ ًا
من العالجات الطبية احلديثة ،هذا الكالم ال يقدح يف أن يضم املعالِج املتمرس
احلاذق صاحب الصنعة واحلرفة هذا األسلوب  -أعني الرضب  -يف العالج
واالستشفاء مع األخذ بعني االعتبار حتقيق املسؤولية الطبية وعدم إيذاء املريض
بدني ًا أو نفسي ًا..
أما قوله أنه ثبت بالتجربة واملشاهدة أن كثري ًا من املرىض الذين ليس فيهم
جن إذا رضبوا رضب ًا مربح ًا رسعان ما يقول املريض بلسان نفسه إنه جني ويعاهد
عىل اخلروج ،فالتجربة واملشاهدة التي يقصدها الدكتور الفاضل هي حلفنة من
جهلة املعاجلني الذين ليس هلم كبري جولة ،وال قوي صولة ،بل ال يفرقون بني
األمراض العضوية والنفسية واألمراض الروحية ،وهؤالء ال أعنيهم مطلق ًا،
فالواجب أن يؤخذ هذا العلم بأساليبه وممارساته املنضبطة بالرشع واملحافِ َظ ُة عىل
سالمة املرىض النفسية والبدنية من أصحاب هذه الصنعة احلاذقني املتمرسني فيها.
***
بعد أن وصل احلديث إىل هذا احلد وصلنا إىل حمطة أخرى لنسرتيح ،لكني مل
أستطع أن أنزل ،فقد خشيت أن أسمع ما يملؤين حزنا وأسى ،فبقيت يف جمليس،
وأنا ال أدري هل أتبع ما يمليه عيل عقيل  ..أم أتبع ما يمليه عيل عقل ربيع.
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حمكمة يف الغابة
بعد أن انتهت االسرتاحة ،وركب الركاب احلافلة ،وقد نقص منهم نفر كام
يف املرات السابقة ..أخرج السائق رشيطا جديدا ،ثم قال :بعد أن نلتم حظكم من
الراحة اسمحوا لنا أن نضع رشيطا آخر ..يببن لكم مدى حرصنا عىل السنة
والسلف ..ومدى بغضنا وحقدنا ال عىل املبتدعة فقط ،بل عىل كل من يقف منهم
موقفا إجيابيا مهام كانت بساطته ..فقد علمنا سلفنا الصالح أال نتسامح مع أهل
البدع مهام كان ..وهلذا فإن فيام ستشاهدونه يف الفيديو بعض املشاهد القاسية ،فال
ينبغي أن تأخذكم رأفة ورمحة يف املبتدعة حتى ال تلتحقوا هبم ..فمن رحم مبتدعا
حرش معه.
قال ذلك ،ثم أ دخل الرشيط ..ليبدو مشهد لغابة اجتمع فيها مجع كبري من
الناس ،وكان أمامهم جمموعة من األقفاص وضع يف كل قفص بعض الشيوخ
والشباب ،وقد ألبسوا ثيابا أرجوانية من مثل تلك الثياب التي تقام عىل من حيكم
عليهم باإلعدام.
ويقابل تلك األقفاص كريس قد جلس عليه شيخ كبري ذو حلية طويلة،
وأمامه طاولة صغرية ،أمامها مطرقة.
بدأ الشيخ احلديث بقوله ( :)1معرش احلضور الكرام ..لقد عقدنا بفضل اهلل
( )1هذا الكالم منقول بترصف من رشيط لربيع املدخيل بعنوان ( :هل اجلرح والتعديل خاص برواة
احلديث؟)
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وعونه هذه اجللسة يف هذه الدولة املباركة ،إلقامة حكم اهلل يف أهل التمييع ..املرجئة
اجلدد ..الذين يأتون إلـى أصول اإلسالم يميعوهنا ،ويرققوهنا ،وهيونون من شأهنا،
بل حياربوهنا ..ويسمون منهج الســــــــــــــــلف ،وو ُقـــوف أهله يف وجه
أهــــــــــل البــــــــدع ،والذب عن السنة ..يسمونه شدة وتشددا وغلوا..
كذبـــــــــوا ..وأفــكوا ..و اهلل الذي ال إله إال هو اليوجد شدة اآلن يف السلفيني
املساكني ..ومهام تشدد السلفيون يف مواجهة الباطل والبدع ال يبلغون ُعرش معشار
ما كان عليه السلف من الشدة عىل أهل البدع لدرجة أهنم يأمرون بقتلهم..
ويطاردوهنم ..وهيجروهنم ..ويرضبوهنم ..ويذلوهنم ..نحن السلفيني املعارصين
ما عندنا يشء ..مساكني..
ولكن بحمد اهلل ،وبعد أن أتاح اهلل لنا هذه الدولة الكريمة التي أعادت إحياء
رشيعة اهلل وفق منهج السلف ،فسنعود إىل ما كان عليه سلفنا األول ..لن تأخذنا
يف املبتدعة ،وال فيمن يواليهم رأفة وال رمحة ..وسنطبق عليهم أشد العقوبات.
ولكنا مع ذلك ..ورعاية للعدل الذي جاء به القرآن ،وطبقه نبينا ..
وطبقه سلفنا الصالح من اخللفاء واألمراء وامللوك سنقيم حماكمة عادلة هلؤالء
املميعني.
ومن ترون أمامكم يف األقفاص هم املتهمون ،وقد فرقناهم بحسب املشايخ
الذين ينتمون إليهم ،ويدعون هلم ،فبعضهم ينتمي البن باز ..وبعضهم لربيع
املدخيل ..وبعضهم البن عثيمني ..وبعضهم لأللباين..
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وسنبدأ بمحكامة أتباع ابن باز من املميعني ملنهج السلف( ..)1فابن باز –
كام تعلمون  -من السلفيني ولكن مشكلته أنه  -بحكم املناصب الكثرية التي
تقلدها  -صار من املميعني املرجئني ..وهلذا وقع يف توقري بعض املبتدعة وخصوصا
األشاعرة الذين ينفون علو الباري وحيرفون الصفات ..ويتخبطون يف باب القدر
سالكني فيها ملسالك اجلربية ..وينارصون أقوال القبورية يف شد الرحال والتربك
ونحو هذا من مسائل عقدية! ..وذلك مع إلتزامه أيضا لرد إمجاع أهل العلم يف
تكفري األشعرية..
وسأبدأ اجللسة بدعوة املدعي للتقدم ليذكر هتمه وأدلته عليها.
قام رجل من احلارضين هو أشبه الناس بأيب بكر البغدادي ،وراح يقول :لقد
أحرضت  -سيدي القايض – كل الوثائق املثبتة ملا أدعيه ..ولذلك لن أبدأ دعواي
إال بعد سوق البينة ..هكذا تقتيض العدالة.
قلب بعض امللفات ،ثم قال :لقد سئل ابن باز -كام يف فتوى منشورة يف
موقعه : -هل األشاعرة من أهل السنة واجلامعة أم ال؟ وهل نحكم عليهم من
املذهب أهنم كفار؟ فأجاب( :األشاعرة من أهل السنة يف غالب األمور ،ولكنهم
ليسوا منهم يف تأويل الصفات ،وليسوا بكفار ،بل فيهم األئمة والعلامء واألخيار..

ِ
ات اخل َل ِ
(من ُخمَال َف ِ
ِ
ف ملا ك َ
الس َلف)،
َ
( )1رجعنا يف بيان موقف هؤالء املتشددين إىل كتاب ْ
َان َع َليْه َ
اهيم بن رجا بن ِش ِق ِ
ِ
اح ّي ّ
ري ،وهو من السلفية احلدادية ..وهي تتفق مع كل أصناف السلفية ،ولكنها
الش ّم ّ
إل ْب َر ُ ُ َ َ ُ
ترفض جماملة اآلخر ،وتعترب ذلك إرجاء ..وما سنذكره هنا نموذج عنها.
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ولكنهم غلطوا يف تأويل بعض الصفات ..فهم خالفوا أهل السنة يف مسائل منها
تأويل غالب الصفات ،وقد أخطأوا يف تأويلها ،والذي عليه أهل السنة واجلامعة
إمرار آيات الصفات وأحاديثها كام جاءت)
قال القايض :فام الذي تنكره عليهم يف هذا القول؟
قال املدعي :هذا الكالم خمالف لطريقة أهل احلديث يف التعامل مع املبتدعة،
وخمالف لقوهلم يف األشعرية ،فإن أهل السنة جممعون عىل تكفريهم ،بل وجممعون
عىل تكفري من مل يكفرهم ،كام قال أبو عبداهلل ابن بطة العكربي يف (اإلبانة الكربى):
(اعلموا رمحكم اهلل أن صنفا من اجلهمية اعتقدوا بمكر قلوهبم ،وخبث آرائهم،
وقبيح أهوائهم ،أن القرآن خملوق ،فكنوا عن ذلك ببدعة اخرتعوها ،متوهيا وهبرجة
عىل العامة ،ليخفى كفرهم ،ويستغمض إحلادهم عىل من قل علمه ،وضعفت
نحيزته ،فقالوا( :إن القرآن الذي تكلم اهلل به وقاله ،فهو كالم اهلل غري خملوق ،وهذا
الذي نتلوه ونقرؤه بألسنتنا ،ونكتبه يف مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كالم
اهلل ،هذا حكاية لذلك ،فام نقرؤه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحن ،وألفاظنا
به خم لوقة) ..فدققوا يف كفرهم ،واحتالوا إلدخال الكفر عىل العامة بأغمض
مسلك ،وأدق مذهب ،وأخفى وجه ،فلم خيف ذلك بحمد اهلل ومنه وحسن توفيقه
عىل جهابذة العلامء والنقاد العقالء ،حتى هبرجوا ما دلسوا ،وكشفوا القناع عن
قبيح ما سرتوه ،فظهر للخاصة والعامة كفرهم وإحلادهم)()1
( )1اإلبانة الكربى البن بطة ()317 /5
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وقال أبو القاسم الاللكائي يف (رشح أصول اعتقاد أهل السنة) :سياق ما دل
من اآليات من كتاب اهلل تعاىل ،وما روي عن رسول اهلل  والصحابة والتابعني
عىل أن القرآن تكلم اهلل به عىل احلقيقة ،وأنه أنزله عىل حممد  ،وأمره أن يتحدى
به ،وأن يدعو الناس إليه ،وأنه القرآن عىل احلقيقة .متلو يف املحاريب ،مكتوب يف
املصاحف ،حمفوظ يف صدور الرجال ،ليس بحكاية وال عبارة عن قرآن ،وهو قرآن
واحد غري خملوق وغري جمعول ومربوب ،بل هو صفة من صفات ذاته ،مل يزل به
متكلام ،ومن قال غري هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع خمالف ملذاهب السنة
واجلامعة)()1
وقد حكى حرب الكرماين وأبو عبداهلل ابن بطة وغريمها اإلمجاع عىل تكفري
اللفظية ،بل وتكفري من مل يكفرهم.
وقد قال أبو عبد اهلل ابن منده( :ليتق امرؤ ،وليعترب عن تقدم ممن كان القول
باللفظ مذهبه ومقالته؛ كيف خرج من الدنيا مهجورا مذموما مطرودا من املجالس
والبلدان العتقاده القبيح؟! وقوله الشنيع املخالف لدين اهلل مثل :الكرابييس،
والشواط ،وابن كالب ،وابن األشعري ،وأمثاهلم ممن كان اجلدال والكالم طريقه
يف دين اهلل عز وجل)
وقال اهلروي األنصاري يف كتابه (ذم الكالم)( :رأيت حييى بن عامر ما ال
أحيص من مرة عىل منربه يكفرهم ويلعنهم ،ويشهد عىل أيب احلسن األشعري
( )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة لاللكائي (ص)330 :
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بالزندقة ،وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا)
وقال ابن احلنبيل يف رسالته( :اجلهمية -لعنهم اهلل -أصناف خمتلفة فمنهم من
يقول القرآن ليس هو كالم اهلل وال هو خملوق ..ومنهم من يقول :إنه حكاية عن
ذلك القرآن ..ومنهم من يقول ألفاظنا بالقرآن خملوقة ..ومنهم من يقول القرآن
بألفاظنا خملوق ..ومنهم من يقول ال يكفر هؤالء بل يسكت عنهم ..فهؤالء
األصناف كلها هم اجلهمية وهم كفار زنادقة حالل القتل ..ومن مل يكفر هؤالء
األصناف كلها فهو كافر زنديق حالل القتل)
وبناء عىل هذا ،فقول ابن باز عن األشاعرة أهنم (ليسوا بكفار ،بل فيهم
األئمة والعلامء واألخيار) غلط عظيم! وتوقري ألعداء الدين ،وقد قال حممد بن
عبد الوهاب يف (مفيد املستفيد)( :قال اإلمام احلافظ حممد بن وضاح :أخربين غري
واحد ،أن أسد بن موسى كتب إىل أسد بن الفرات( :اعلم يا أخي ،أن ما محلني
عىل الكتاب إليك ،إال ما ذكر أهل بلدك ،من صالح ما أعطاك اهلل ،من إنصافك
الناس ،وحسن حالك مما أظهرت من السنة ،وعيبك ألهل البدع ،وكثرة ذكرك
هلم ،وطعنك عليهم ،فقمعهم اهلل بك ،وشد بك ظهر أهل السنة ،وقواك عليهم
بإظهار عيبهم ،والطعن عليهم ،فأذهلم اهلل بيدك ،وصاروا ببدعتهم مسترتين..
فأبرش يا أخي بثواب ذلك ،واعتد به من أفضل حسناتك ،من الصالة والصيام،
واحلج واجلهاد ،وأين تقع هذه األعامل ،من إقامة كتاب اهلل ،وإحياء سنة رسوله
 ..وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ ،أو جليس ،أو صاحب ،فإنه جاء يف
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األثر( :من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ،ووكل إىل نفسه) ،و(من
مشى إىل صاحب بدعة ،مشى يف هدم اإلسالم) ،وجاء( :ما من إله يعبد من دون
اهلل ،أبغض إىل اهلل ،من صاحب هوى) ،وقد وقعت اللعنة من رسول اهلل  عىل
أهل البدع ،وأن اهلل ال يقبل منهم رصفا وال عدال ،وال فريضة وال تطوعا ،وكلام
زادو ا اجتهادا وصوما وصالة ،ازدادوا من اهلل بعدا ،فارفض جمالسهم ،وأذهلم
وأبعدهم كام أبعدهم اهلل ،وأذهلم رسول اهلل  وأئمة اهلدى بعده)
آه ليت شيخنا حممد بن عبد الوهاب كان حارضا لريى املياعة التي حتول إليها
من يزعمون أهنم أتباعه..
قام املحامي ،وقال :ائذن يل – حرضة القايض – أن أجيبه.
أذن له القايض ،فقام ،وقال :أظن أن املدعي مل يطلع عىل كل ما كتبه الشيخ
عبدالعزيز بن باز ..وقد اقترص عىل كلامت قاهلا يف حمفل من املحافل من باب
املجاملة ،ال من باب احلقيقة ،وإال فإن الشيخ ابن باز من أكثر الناس تشددا مع
املبتدعة مجيعا ،بام فيهم األشاعرة ،وقد قال يف فتوى صوتية له( :األشاعرة من أهل
البدع ،عندهم بدع كثرية فليسوا من أهل السنة ،لكنهم وافقوا أهل السنة يف بعض
األشياء)
قام املدعي غاضبا ،وهو يقول :أال ترى – حرضة القايض -مدى
االضطراب الذي تعاين منه هذه الطائفة املارقة الظاهرة يف ضالهلا ..وهو دليل عىل
عدم رسوخها يف مذهب السلف ..وقد سئل عبد الوهاب الوراق عمن ال يكفر
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اجلهمية؟ فقال( :ال يصيل خلفه هذا ضال مضل متهم عىل اإلسالم) ،واألشاعرة
املتأخرون ليسوا جهمية فقط ،بل هم من أشد اجلهمية كفرا ،فإن نفاة العلو هم
الغالة يف التجهم ،كام قال احلسن بن موسى األشيب( :اجلهمي إذا غال ،قال ليس
ثم يشء) ،وأشار األشيب إىل السامء.
وقال ابن خزيمة( :من مل يقل إن اهلل فوق سامواته ،عىل عرشه ،بائن من
خلقه ،وجب أن يستتاب ،فإن تاب ،وإال رضبت عنقه ،ثم ألقي يف مزبلة)
التفت إىل احلضور ،وقال :قارنوا – معارش السلفيني املحرتمني  -بني أقوال
أهل العلم يف منكري العلو ،وبني صنيع ابن باز ملا علق عىل قول ابن حجر يف فتحه:
(فيه الرد عىل من زعم أنه عىل العرش بذاته) ..فقال( :ليس يف احلديث املذكور رد
عىل من أثبت استواء الرب عىل عرشه بذاته)
وكذلك ملا وقف عىل قول ابن حجر (ال يتوجه عليه –سبحانه -يف وجوده
أين وحيث) فقد علق قائال( :الصواب عند أهل السنة وصف هلل بأنه يف جهة
العلو)
وكذلك ملا وقف عىل قول ابن حجر (لفظ الصوت مما يتوقف يف إطالق
نسبته إىل الرب) قال :ليس األمر كذلك بل إطالق الصوت عىل كالم اهلل سبحانه
قد ثبت.
واحلق أن من مل يثبت الصوت للباري فهو جهمي ،كام قال بعضهم أمام
اإلمام أمحد( :من زعم أن اهلل كلم موسى بال صوت ،فهو جهمي ،عدو هلل ،وعدو
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لإلسالم) ،فتبسم أبو عبد اهلل ،وقال( :ما أحسن ما قال! عافاه اهلل)
ونقل عبد اهلل عن والده اإلمام أمحد قوله عن الصوت( :اجلهمية تنكره،
وهؤالء كفار ،يريدون أن يموهوا عىل الناس ،من زعم أن اهلل مل يتكلم ،فهو كافر;
إنام نروي هذه األحاديث كام جاءت)
قلب بعض امللفات ،ثم أخذ واحدا منها ،وقال :ليس هذا فقط ما قام به ابن
باز من متييع املذهب السلفي ..تصوروا الطامة التي وقع فيها..
نظر إىل امللف ،ثم قال :انظروا ماذا قال هو ومن معه من أعضاء ما تسمي
نفسها (هيئة كبار العلامء) ،لقد قال( :موقفنا من أيب بكر الباقالين والبيهقي وأيب
الفرج بن اجلوزي وأيب زكريا النووي وابن حجر وأمثاهلم ممن تأول بعض صفات
اهلل تعاىل أو فوضوا يف أصل معناها أهنم يف نظرنا من كبار علامء املسلمني الذين نفع
اهلل األمة بعلمهم فرمحهم اهلل رمحة واسعة وجزاهم عنا خري اجلزاء وأهنم من أهل
السنة فيام وافقوا فيه الصحابة ريض اهلل عنهم وأئمة السلف يف القرون الثالثة التي
شهد هلا النبي  باخلري ،وأهنم أخطؤوا فيام تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا
فيه سلف األمة وأئمة السنة رمحهم اهلل تعاىل سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات
األفعال أم بعض ذلك ،وباهلل التوفيق)
انظروا – عافاكم اهلل من البالء -إىل قوهلم عن نفاة العلو للعيل القهار (من
كبار علامء املسلمني الذين نفع اهلل األمة بعلمهم فرمحهم اهلل رمحة واسعة)!!
واستحرضوا جيدا قول ابن سحامن يف كشف الشبهتني( :فهذا التلطف والشفقة
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والرمحة ال جيوز أن يعامل هبا من ينكر علو اهلل عىل خلقه ،ويعطل أسامءه وصفاته،
بل يعامل بالغلظة والشدة واملعاداة الظاهرة)
وبإسناده عن بعض السلف قال( :من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان
عىل هدم اإلسالم)
وعن آخر( :تقربوا إىل اهلل ببغض أهل املعايص ،والقوهم بوجوه مكفهرة،
والتمسوا رىض اهلل عنكم بسخطهم)
أما اجلهمية واألشاعرة ومن حلق هبم أو مل ينكر عليهم ..فالرفق هبم،
والشفقة عليهم ،واإلحسان ،والتلطف ،والصرب ،والرمحة ،والتبشري هلم ،مما ينايف
اإليامن ،ويوقع يف سخط الرمحن ،ألن احلجة بلغتهم منذ أزمان.
انظروا جيدا الفرق بني هؤالء املميعني وبني قول محود التوجيري –رمحه اهلل
تعاىل -يف (ذيل الصواعق) ،فقد قال( :ال ينبغي تسمية أعداء اهلل باسم العلامء ،ألن
هذه التسمية ال تليق هبم ،وال تطابق حاهلم)
قام املحامي ،وقال :اسمح يل حرضة القايض أن أعقب عىل هذه النقطة..
أذن له القايض ،فقلت بعض الصفحات من ملف حيمله ،ونظر إليها ،ثم
قال :سي دي القايض ..إن ابن باز ال خيفى عليه أن نفي العلو كفر وردة ..وقد قال
يف رشحه للحموية( :من أنكر أن اهلل يف السامء أو أن اهلل فوق العرش فقد كفر..
هذا إمجاع أهل السنة واجلامعة) ،وقال يف رشحه لكشف الشبهات( :احلاصل أن
اإلنسان إذا أتى بكفر قويل أو فعيل أو قلبي من شك ونحوه كفر حتى لو قال أنا
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أشهد أن ال إله إال اهلل لكن عندي شك هل اجلنة حق ..أو شك يف أن اهلل يف السامء
أو فوق العرش أو ما هو فوق العرش يكفر ألنه مكذب هلل ولرسوله)
وقال يف فتوى صوتية له ملا سئل عن :حكم من خدم السنة ورشح كتب السنة
لكنه أنكر صفة من صفات اهلل كالعلو؟ فقال ابن باز :هذا مكذب بالقرآن! من يقل
إن اهلل يف كل مكان فهو يكذب بالقرآن ،اهلل تعاىل يقول {الرمحن عىل العرش
استوى} ويقول {إليه يصعد الكلم الطيب} هذا مكذب بالقرآن ..ثم سئل :هل
يكفر بعينه؟ فقال :ما فيه شك! بعينه)
قال القايض للمحامي :ها أنت تراه يرصح بكفر األشاعرة ،الذين ينكرون
العلو ..فام تقول؟
قال املدعي :اسمعني جيدا سيدي القايض ،واسمعوين معارش احلضور ..أنا
ال أنكر أن ابن باز وهيئة كبار العلامء بل كل السلفيني يف العامل يتفقون معنا عىل
هذا ..ولكنا ننكر عليهم التمييع ..لقد قال ابن بطة يف (اإلبانة الصغرى) ،والتي
حكى عليها إمجاع السلف( :ومن السنة :جمانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه،
وهجرانه ،واملقت له ،وهجران من وااله ونرصه ،وذب عنه ،وصاحبه ،وإن كان
الفاعل لذلك يظهر السنة)
وابن باز وال خيفى عليه أن الرجل ال يصري سنيا حتى يعتقد السنة ويتربأ ممن
خالفها من الفرق! فقد قال كام يف فتوى له وملن معه يف اللجنة( :من كان يدعو إىل
كتاب اهلل تعاىل وإىل ما ثبت عن رسول اهلل  من األحاديث ،ويعمل بذلك يف
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نفسه ،وينكر ما خالف ذلك وجيتهد يف إزالة ما أحدث من البدع ،ويتعاون مع أهل
السنة ويواليهم ويعادي أهل البدع وينكر عليهم ما ابتدعوه يف اإلسالم عىل بينة
وبصرية  -فهو من أهل السنة واجلامعة) ،ومع هذا كله فابن حجر عنده وعند
أصحابه (من كبار علامء املسلمني الذين نفع اهلل األمة بعلمهم فرمحهم اهلل رمحة
واسعة) ..هذا وقد قال الربهباري يف رشح السنة التي قال عنها( :مجيع ما وصفت
لك يف هذا الكتاب فهو عن اهلل تعاىل وعن رسوله  وعن التابعني وعن القرن
الثالث إىل القرن الرابع ،قال –رمحه اهلل تعاىل -فيها( :إذا رأيت الرجل جيلس مع
أهل األهواء فاحذره واعرفه ،فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى)،
وقال إمامنا أمحد بن حنبل ملا سأله أبو داود :أرى رجال من أهل السنة مع رجل من
أهل البدعة ،أترك كالمه؟ فقال –رمحه اهلل تعاىل( :-ال أو تعلمه أن الرجل الذي
رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك كالمه فكلمه وإال فأحلقه)
قال املحامي :ولكن ابن باز يردد نفس الكالم ..فقد قال ملا سئل يف رشح
فضل اإلسالم :الذي يثني عىل أهل البدع ويمدحهم هل يلحق هبم؟ فأجاب( :نعم
ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم وهو داع إليهم ،هو من دعاهتم)
وقال يف رشح كتاب التوحيد( :الذي يؤوي أهل البدع واملعايص وينرصهم
يكون ملعونا والعياذ باهلل )
قال املدعي :هذا جمرد كالم ..لكنه يف مواضع أخرى كثرية خيالفه خمالفة
رصحية..
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انظروا ماذا قال يف الباقالين اجلهمي األشعري الكافر ..لقد اعتربه (من كبار
علامء املسلمني الذين نفع اهلل األمة بعلمهم) ،وهو يصادم يف ذلك قول املتقدمني
الذين خربوا حال هذا الرجل وبينوا حاله وضالله ،فقد قال أبو بكر الزاذقاين:
كنت يف درس الشيخ أيب حامد اإلسفرايني ،وكان ينهي أصحابه عن الكالم ،وعن
الدخول عىل الباقالين؛ فبلغه أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة
الكالم؛ فظن أين معهم ومنهم؛ فقال يل :يا بني ،قد بلغني أنك تدخل عىل هذا
الرجل  -يعني الباقالين -فإياك وإياه؛ فإنه مبتدع يدعو الناس إىل الضاللة ،وإال
فال حترض جمليس؛ فقلت :أنا عائذ باهلل مما قيل ،وتائب إليه ،وأشهدوا عيل أين ال
أدخل إليه.
وانظروا ماذا قال يف البيهقي اجلهمي األشعري الكافر ،لقد ذكر أنه (من كبار
علامء املسلمني الذين نفع اهلل األمة بعلمهم) ..وهذا غري صحيح ،بل الرجل
أشعري مشهور ،وقد قال يف كتابه األسامء والصفات( :الباري جل ثناؤه ..كالمه
ليس بحرف وال صوت)! وقد سبق حكم منكر الصوت.
وقال يف األسامء والصفات( :اهلل تعاىل ال مكان له)! وقد حكى حرب
الكرماين اإلمجاع عىل أن( :اجلهمية أعداء اهلل :هم الذين يزعمون ..أن اهلل ال يعرف
هلل مكان)
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بل إنه يف األسامء والصفات قال عن حديث استلقاء ربنا سبحانه وتعاىل(:)1
(إن صح طريقه حيتمل أن يكون النبي  حدث به عن بعض أهل الكتاب عىل
طريق اإلنكار فلم يفهم عنه قتادة بن النعامن إنكاره) ،وقد قال ابن القيم يف
(الصواعق) ردا عىل هذا القول الساقط( :أي نسبة جهل واستجهال ألصحاب
رسول اهلل  فوق هذا؟! أنه ال يميز أحدهم بني كالم رسول اهلل  وكالم الكفار
واملرشكني ،ويميز بينهام أفراخ اجلهمية واملعطلة! وكيف يستجيز من للصحابة يف
قلبه وقار وحرمة أن ينسب إليهم مثل ذلك؟!)
وهكذا نجده يف مواقفه من مجيع املتكلمني كابن اجلوزي وابن حجر
والنووي وغريهم ..مع أنه يعلم متاما أنه ال عذر لعامل باجلهل ،وقد قال يف فتاوى
(نور عىل الدرب)( :ليس يف العقيدة والتوحيد توحيد الربوبية واإلهلية واألسامء
والصفات ليس فيها عذر ..جيب عىل املؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة ..وليس
له عذر يف التساهل يف هذا األمر اال إذا كان بعيدا عن املسلمني يف أرض ال يبلغه
فيها الوحي فإنه معذور يف هذه احلالة وأمره إىل اهلل ويكون حكمه حكم أهل

( )1يقصدون به احلديث الذي رواه أبو يعىل الفراء يف (إبطال التاويالت  ،) 1:187فقد ورى بسنده
عن قتادة بن النعامن ،قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :إن اهلل ملا فرغ من خلقه استوى عىل عرشه ،واستلقى،
ووضع إحدى رجليه عىل األخرى ،وقال :إهنا ال تصلح لبرش ،)..ونفس احلديث رواه عن حممد بن قيس،
قال :جاء رجل إىل كعب فقال :يا كعب أين ربنا؟ فقال له الناس :دق اهلل فاك أتسأل عن هذا؟ قال لكعب:
دعوه فإن يك عاملا أزداد ،وإن يك جاهال تعلم ،سألت أين ربنا وهو عىل العرش العظيم متكئ واضع إحدى
رجليه عىل األخرى.
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الفرتات ..وأما كونه بني املسلمني ويبقى عىل الرشك وإنكار األسامء والصفات
فهذا غري معذور باجلهل)
فهل ترون – معرش احلضور -أن ابن اجلوزي مل يبلغه القرآن فيعذر يف نفيه
لعلو اهلل وغري ذلك من الصفات ..ورحم اهلل عمر بن عبد العزيز القائل( :قف
حيث وقف القوم؛ فإهنم عن علم وقفوا ،وببرص نافذ كفوا ..فام فوقهم حمرس ،وما
دوهنم مقرص ،لقد قرص عنهم قوم فجفوا ،وجتاوزهم آخرون فغلوا ،وإهنم فيام بني
ذلك لعىل هدى مستقيم)
اسمعوا الطامة الكربى التي نطق هبا ابن باز حني قال عن النووي :إنه (من
كبار علامء املسلمني الذين نفع اهلل األمة بعلمهم) ..هل رأيتم مدى التمييع الذي
وصل له؟
لقد قال حممد بن هادي املدخيل( :كذاب الذي يقول النووي سلفي! واهلل
كذاب حتى يموت ..هو أشعري جلد من أول كتاب مسلم إىل آخره)
قال املحامي :ولكن ابن باز ومعه مل حيكموا عىل املذكورين بكوهنم من أهل
السنة مطلقا ،بل ذكروا (أهنم من أهل السنة فيام وافقوا فيه الصحابة ريض اهلل عنهم
وأئمة السلف يف القرون الثالثة)
قام املدعي غاضبا ،وقال :ما أمجل ما تقول ..منذ متى صارت السنة والسلفية
تتفتت ..السنة والسلفية – معرش احلضور -يشء واحد ..فإما أن نأخذ هبا مجيعا،
أو ندعها مجيعا..
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لقد قال عتبة الغالم ،وصدق( :من مل يكن معنا فهو علينا)
فهذه املوازنة رأي حمض وليست من العلم يف يشء ألن عبد اهلل بن عمر قال:
(العلم ثالثة :كتاب ناطق وسنة قائمة وال أدري)
وقد هنينا عن النظر يف الرأي واتباعه ،كام قال عطاء( :ليس الدين بالرأي لكنه
السمع)
واملقصود أنه ال يصري الرجل مهتديا حتى يلزم السنة وال خيرج عن أصوهلا
ولو يف أصل واحد ،كام قال قال سعيد بن جبري( :لزم السنة) ..فمن مل يلزم أصول
السنة كلها مل يكن مهتديا ،بل يصري ملتحقا بركب أهل الضالل واهللكى ،كام قال
عبد اهلل بن مسعود( :جييء قوم يرتكون من السنة مثل هذا يعني مفصل األنملة فإن
تركتموهم جاءوا بالطامة الكربى)
قال املحامي ،وهو يقلب بعض امللفات :هذا عينه ما ذكره ابن باز ،حيث قال
يف فتوى منشورة له( :من فعل بدعة؛ يقال له :مبتدع؛ هذا هو األصل؛ من فعل
بدعة؛ يقال له :مبتدع .لكن إذا كان جاهال يعلم ،ومتى تاب ال يسمى مبتدعا ،وإذا
أرص؛ يسمى :مبتدع)
ثم قلب ملفات أخرى ،وقال :وقد سئل ابن باز :يقول الناس :إن ابن تيمية
ليس من أهل السنة واجلامعة ،وإنه ضال مضل ،وعليه ابن حجر وغريه ،هل قوهلم
صدق أم ال؟
فأجاب( :إن الشيخ أمحد بن عبد احلليم بن تيمية إمام من أئمة أهل السنة
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واجلامعة ،يدعو إىل احلق وإىل الطريق املستقيم ،قد نرص اهلل به السنة وقمع به أهل
البدعة والزيغ ،ومن حكم عليه بغري ذلك فهو املبتدع الضال املضل ،قد عميت
عليهم األنباء ،فظنوا احلق باطال ،والباطل حقا ،يعرف ذلك من أنار اهلل بصريته
وقرأ كتبه وكتب خصومه وقارن بني سريته وسريهتم ،وهذا خري شاهد وفاصل بني
الفريقني ،وباهلل التوفيق)
قام املدعي غاضبا ،وقال :أال ترى سيدي القايض هذه املكاييل املزدوجة التي
حيكم هبا هؤالء ..فالذي ينفي علو اهلل وحيرف الصفات ويرمي السلف بالتفويض
ويطعن يف اجلارية التي قالت( :إن اهلل يف السامء) ،وينحى إىل اإلرجاء ويسلك طرق
التصوف ،وهو ابن اجلوزي يعتربونه (إماما فاضال ،وعاملا جليال)
أما من يتكلم يف ابن تيمية وال يعتقد فيه اإلمامة فهو مبتدع بال مثنوية!!
يا قوم قليال من التقوى! هل ابن تيمية أعز عليكم من اهلل؟!
***
بعد أن انتهى املدعي من توجيه التهم ألتباع ابن باز التفت إىل القفص الذي
اجتمع فيه أتباع األلباين ،وراح يقول :أما أنتم يا ألبانيني ..فجرائمكم وجرائم
شيخكم ال تقل عن البازيني ..
فمخالفات شيخكم يف نفسه ألهل السنة يف باب الصفات كثرية فض ً
ال عن
خمالفاته ألهل السنة يف باب التعامل مع أئمة التجهم والضالل.
لفظي ،يرصح بذلك وال يستخفي ،فقد قال يف سلسلته
األلباين
فشيخكم
ّ
ّ
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الصوتية :قول اهلل تعاىل { ُق ْل ُه َو اهللَُّ َأ َحدٌ } [اإلخالص]1 :هو كالم اهلل لكن أنا ملا
أتكلم فيه هو خملوق ،لفظي أنا خملوق) إن هذه الكلمة وحدها  -معرش األلبانيني
 تكفي إلدانته وإدانتكم وتكفريه وتكفريكم..باإلضافة إىل هذا فشيخكم ممن يقول بأن اهلل معنا بذاته ،فقد قال يف رشيط
رقم ( )724من سلسلته( :اهلل مع املتقني معية ذاتية ال كيفية هلا)
التوجيري يف رده عىل من قال باملعية الذاتية قول املروذي :قلت
وقد ذكر محود
ّ
ال قال أقول كام قال اهللَ { :ما َي ُك ُ
أليب عبد اهلل :إن رج ً
ون ِم ْن ن َْج َوى َث َال َث ٍة ِإ َّال ُه َو
َرابِ ُع ُه ْم} [املجادلة ]7 :أقول هذا وال أجاوزه إىل غريه ،فقال أبو عبد اهلل :هذا كالم
اجلهمية ،بل علمه معهم فأول اآلية يدل عىل أنه علمه.
وعقب عليه بقوله( :ليتأمل املبتىل بمخالفة أهل السنة واجلامعة كالم اإلمام
أمحد حق التأمل حتى يعرف من كان يقول باملعية الذاتية من أهل البدع والضالل
 ،وأهنم رش أهل البدع)
وسئل ربيع املدخيل( :هل صحيح بان اهلل استوى عىل العرش بذاته وأنه معنا
بذاته؟ فقال ربيع :اهلل عىل العرش ومعنا بعلمه وسمعه وبرصه ال بذاته تعاىل اهلل
كبريا ألن هذا قول أهل احللول وقد ك َّفرهم السلف)()1
عن ذلك ً
علوا ً
باإلضافة إىل هذا فاأللباين ممن يرد أثر جماهد ويتواقح يف ذلك ،فقد قال يف

( )1الذريعة ج 3ص.62
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(السلسلة الضعيفة)( :اعتقاد أن اهلل ُجيلس حممد ًا معه عىل العرش باط ً
ال بداهة)،
وقال( :ومن العجائب التي يقف العقل جتاهها حائر ًا أن ُيفتي بعض العلامء من
ِ
الغلو ملا حيمل نفاة الصفات عىل التشبث
املتقدمني بأثر جماهد  ..و إن مثل هذا
باالستمرار يف نفيها ،و الطعن بأهل السنة املثبتني هلا ،و رميهم بالتشبيه و التجسيم
و دين احلق بني الغايل فيه و اجلايف عنه)
التفت إىل القايض ،وقال :أال ترى سيدي هذه اجلرأة عىل السلف ،فاألئمة
الذين أمجعوا وتلقوا أثر جماهد بالقبول عند األلباين املأفون أصحاب غلو وعجائب
ويقولون بام هو باطل بداهة! وال أدري هل للسفيه تعريف أمجع من هذا
التعريف؟! فأف لأللباين ما أشد غروره وتعامله ،علام بأن األئمة مل يقولوا فقط بأثر
جماهد رمحه اهلل تعاىل ،بل امتحنوا الناس به وأخرجوا من ينفيه من السنة وبدعوه،
فهم عىل مقتىض قول اجلهول ظلمة أيضا ..وحاشا السلف واألئمة من هذه
االفرتائات والبهتان.
***
كانت املحاكمة طويلة جدا ،وال يمكنني بثها لكم مجيعا ،فقد اهتم فيها كل
من نعرفهم من كبار السلفية بالتمييع ،ثم حكم عليهم بعد ذلك بام حكم به عىل
املبتدعة نفسهم ،وهو احلرق.
وقد حرض لذلك مسبقا ،حيث أنه بمجرد أن نطق القايض باحلكم ،أشعلت
النريان عىل تلك األقفاص ..ولوحظت البهجة الشديدة عىل القايض واملدعي
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وكثري من احلضور.
أما السائق ،فقد كان يكرب بزهو وخيالء..
وأما صاحبي ربيع ،فقد امتأل فرحا ورسورا ال أستطيع التعبري عنه.
أما ركاب احلافلة ،فقد امتألوا رعبا ..وهلذا بمجرد أن توقفت احلافلة فروا
هاربني ال يلوون عىل يشء ،وقد تركوا بعض حقائبهم ،ومل نرهم بعد ذلك.
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سنن األكل
بعد أن نزل مجيع املسافرين من احلافلة ،ومل يبق إال نحن الثالثة :أنا وربيع
والسائق ،قال لنا السائق :مكافأة لكم عىل صدقكم ،وأدبكم مع العلامء ،سأمر بكم
بعد نصف ساعة عىل مطعم من مطاعم إخواننا من السلفيني األثريني مشهور
بحفظ السنة وقمع البدعة ..وهو خمتص بسنة من سنن األكل قد فرط فيها أهل هذا
الزمان ،لكني بحمد اهلل ال أتوقف عن إحيائها كل حني ،بل يف كل يوم غري عابئ
بام يذكره العرصانيون والعقالنيون والقرآنيون من شبههم املقيتة حول
الكوليسرتول وغريه ..فالسنة ال يعرفها إال املحدثون ،وال شأن للعرصانيني وال
العقالنيني وال القرآنيني هبا.
قال ربيع :بورك فيك ويف إخالصك وصدقك ..فام هي عسانا نوفق ملا وفقت
له من إحيائها؟
قال السائق :لن أحتدث عنها أنا ..سأدع فحال من فحول السنة حيدثكم عنها..
لقد قمت بتسجيل حديثه فيها أثناء تطبيقنا هلا.
وضع رشيطا عىل التلفزيون ظهر فيه علم من أعالم السلفية الكبار ،ضخم
اجلثة ،يضع يديه عىل شاة مسلوقة ،وخيتار ذراعها ،وحيمله بيده ،ثم يقربه من فمه،
وينشب فيه أنيابه وأرضاسه ،ثم يقول ،والدهون تتقاطر عىل حليته :انظروا إىل هذه
الذراع ..إن أكلها سنة من أعظم السنن ..لقد ورد يف األحاديث أن رسول اهلل 
كان حيبها ،فقد حدثنا خلفنا عن سلفنا عن أيب هريرة قال :كنا مع النبي  يف دعوة
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فرفع إليه الذراع ،وكانت تعجبه ..احلديث(.)1
ثم أخذ كتف الشاة ،وقال :وأكل هذه أيضا من السنة ،فعن عمرو بن أمية
الضمري ،قال رأيت رسول اهلل  حيتز من كتف شاة ،فأكل منها(.)2
وبعد أن التهم ما التهم ..نادى بأن تقدم له كبد مشوية ،وهو يصيح :هيا..
أرسعوا بالسنة الثالثة ،فقد ورد يف احلديث عن عبد الرمحن بن أيب بكر قال كنا مع
النبي  ..فاشرتى شاة فصنعت وأمر النبي  بسواد البطن أن يشوى( )3وسواد
البطن كبد الشاة.
بعد أن التهمها مجيعا ،طلب أن يقدم له جنب شاة مشوية ..فالتهمها ،وهو
يقول :إن هذا أيضا من السنة ،فقد حدثت أم سلمة أهنا قربت إىل رسول اهلل 
جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إىل الصالة وما توضأ(.)4
وبعد أن التهمها مجيعا نادى أن يقدم له بعض الدجاج ،وهو يقول :أرسعوا لنا
بالدجاج ،فأكله أيضا من السنة ،فقد ورد يف احلديث عن أيب موسى األشعري ،قال
رأيت النبي  يأكل دجاجا(.)5
لكن الرجل املكلف بإطعامه ،اعتذر له بأن الدجاج غري موجود ،فعبس يف
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
ِ
ِ
ِ
ِ
(" )4رواه الرتمذي وقال (َ )1829حد ٌ
يب م ْن َه َذا ا ْل َو ْجه..
يح غ َِر ٌ
يث َح َس ٌن َصح ٌ
( )5رواه البخاري ( )5517ومسلم (..)1649
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وجهه ،وهو يقول :ما كان هذا عهدي بكم ،يف املرات املاضية كانت كل السنن
متوفرة ..ما بالكم اليوم؟
قال الرجل :ظروف متر بنا ..فاعذرنا ..وسنعوضها إن شاء اهلل يف املرة القادمة.
لكن شابا من احلارضين قال للشيخ :هال سمحت يل سيدي بسؤال.
قال الشيخ :سل ما بدا لك ..فقد زكاين بحمد اهلل كل العلامء املعارصين ..ولدي
منهم إجازات ..بل إن بعضهم وصفني ،فقال( :هو السنة متيش) ..وبعضهم ذكر
بأن حلمي صار من اللحوم املسمومة التي حيرم هنشها ،أو االقرتاب منها.
قال الشاب :لقد قرأت يف بعض املراجع بأن رسول اهلل  كان يعصب احلجر
عىل بطنه من اجلوع ..فهل ذلك صحيح؟
قال الشيخ :أجل ،لقد ثبت ذلك يف عدة أحاديث منها ما رواه أمحد بإسناد
صحيح عن جابر قال :ملا حفر النبي  وأصحابه اخلندق أصاهبم جهد شديد حتى
ربط النبي  عىل بطنه حجر ًا من اجلوع.
ومنها ما رواه ا مسلم عن أنس قال :جئت رسول اهلل  يوم ًا فوجدته جالس ًا
مع أصحابه حيدثهم وقد عصب بطنه بعصابة ،قال أسامة (أحد رواة احلديث) :وأنا
أشك عىل حجر ،فقلت :لبعض أصحابه :مل عصب رسول اهلل  بطنه؟ فقالوا:
من اجلوع.
وكذلك ما رواه الطرباين يف معجمه الكبري واألوسط عن أنس قال :أتى أبو
طلحة أم سليم ،وهي أم أنس ،وأبو طلحة را ُّبه ،فقال :عندك يا أم سليم يشء فإين
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مررت عىل رسول اهلل  وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط عىل
بطنه حجر ًا من اجلوع ...إىل آخر احلديث بطوله.
قال الشاب :وقد سمعت أيضا بأن رسول اهلل  كان ال توقد النار يف بيته املدد
الطويلة..
قال الشيخ :أجل ذلك صحيح ..لقد ذكرت أم املؤمنني عائشة حياهتا مع النبي
 ،فقالت :كان يأيت علينا الشهر ،وما نوقد فيه نارا ،إنام هو التمر واملاء ،إال أن
نؤتى باللحم)( ،)1وقالت (:والذي بعث حممدا باحلق نبيا ما رأى منخال ،وال أكل
خبزا منخوال ،منذ بعثه اهلل إىل أن قبض ،قيل ،كيف كنتم تصنعون؟ قالت :كنا نقول
أف أف( ..)2وقالت :ما شبع رسول اهلل  ثالثة أيام تباعا حتى مىض لسبيله(..)3
وقالت :ما اجتمع يف بطن رسول اهلل  طعامان قط ،إن أكل حلام مل يزد عليه ،وإن
أكل مترا مل يزد عليه ،وإن أكل خبزا مل يزد عليه(.)4
قال الشاب :فقد ثبت بقولك هذا سيدي أن رسول اهلل  مل يكن يأكل من
أمثال هذه املآكل إال عىل سبيل الندرة ..وأنه يف أكثر حياته كان زاهدا أقرب إىل
الفقر منه إىل الغنى ..بل إين عىل حسب ما طالعت من سريته كان أفقر من أفقر
( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها ..واألقوال التي تيل قوهلا هذا روايات يف احلديث ،وقد اخرتنا
اعتبارها أحاديث قائمة بذاهتا.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه البخاري ومسلم والبيهقي.
( )4رواه ابن سعد.
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الفقراء عندنا.
قال الشيخ :اسكت ويلك ..ما تقول ..نعم هو مل يكن يتنعم يف الدنيا بمثل ما
نتنعم به ..ولكن ذلك كان خاصا به ..فاهلل تعاىل خصه هبذا األمر حتى ال تشغله
الدنيا عن رسالته ..اسمع كيف خياطبه اهلل تعاىل {:ال َمتُدَّ َّن َع ْي َن ْي َك إِ َىل َما َم َّت ْعنَا ِب ِه
حت َز ْن َع َلي ِهم و ْ ِ
ني} (احلجر ،)88:وقال
َاح َك لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َأ ْز َواج ًا ِمن ُْه ْم َوال َ ْ
اخف ْض َجن َ
ْ ْ َ

احلي ِ
ِ
ِ
اة الدُّ ْن َيا لِنَ ْفتِن َُه ْم ِف ِيه
تعاىلَ {:وال َمتُدَّ َن َع ْينَ ْي َك ِإ َىل َما َم َّت ْعنَا بِه َأ ْز َواج ًا من ُْه ْم َز ْه َر َة ْ َ َ
َو ِر ْز ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى} (طـه)131:

بل إن نساء النبي  اشتكني من شدة العيش التي كن يعشنها ،فنزل القرآن
الكريم خيريهن بني تلك احلياة التي فرضت عىل رسول اهلل  بحكم وظيفته
اخلطرية ،وبني الرساح للتمتع بام شئن من احلياة الدنيا ،قال تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا النَّبِ ُّي ُق ْل
ِ
ِ
احا
احل َيا َة الدُّ ْن َيا َو ِزي َنت ََها َف َت َعا َل ْ َ
رس ً
ألَ ْز َواج َك إِ ْن ُكنْ ُت َّن ُت ِر ْد َن ْ َ
رس ْح ُك َّن َ َ
ني ُأ َم ِّت ْع ُك َّن َو ُأ َ ِّ
اآل ِخر َة َفإِ َّن اهللََّ َأعَدَّ لِ ْلمح ِسن ِ
ِ
َات
ُ ْ
َمج ًيال (َ )28وإِ ْن ُك ْن ُت َّن ُت ِر ْد َن اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َوالدَّ َار ْ َ َ
ِمنْ ُك َّن َأ ْج ًرا َع ِظ ًيام (( } )29األحزاب)29-28:
ويدل هلذا من السنة ما وراه أمحد ،والبيهقي يف الشعب ،وابن أيب حاتم
والديلمي عن عائشة قالت :ظل رسول اهلل  صائام ،ثم طوى ،ثم ظل صائام،
قال( :يا عائشة إن الدنيا ال تنبغي ملحمد ،وال آلل حممد ،يا عائشة إن اهلل تعاىل مل
يرض من أويل العزم من الرسل إال بالصرب عىل مكروها ،والصرب عىل حمبوهبا ،ثم
رب ُأو ُلوا ا ْل َع ْز ِم ِم َن
مل يرض مني إال أن يكلفني ما كلفهم ،فقالَ {:ف ْ
رب ك ََام َص َ َ
اص ِ ْ
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الر ُس ِل } (االحقاف ..)35 :واهلل ألصربن جهدي ،وال قوة إال باهلل)
ُّ
وروى أمحد يف الزهد ،وابن أيب حاتم ،واحلاكم ،وابن مردويه ،عن أم عبد اهلل
بنت شداد بن أوس أهنا بعثت إىل رسول اهلل  بقدح لبن عند فطره ،وهو صائم
فرد إليها رسوهلا ،أنى لك هذا اللبن؟ قالت :من شاة يل ،فرد إليها رسوهلا ،أنى لك
الشاة؟ فقالت :اشرتيتها من مايل ،فرشب منه ،فلام كان من الغد أتته أم عبد اهلل،
فقالت :يا رسول اهلل بعثت إليك بلبن ،فرددت إيل الرسول فيه ،فقال هلا( :بذلك
أمرت الرسل ال تأكل إال طيبا ،وال تعمل إال صاحلا) ،وهلذا خرج  من الدنيا ومل
يشبع..
أما نحن فقد ورد األمر األهلي إلينا رصحيا بأن نعب من الدنيا من أبواهبا احلالل
اد ِه وال َّطيب ِ
ِِ ِ
ِ
ات ِم َن
مجيعا ،أمل تقرأ قوله تعاىل ُ { :ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اهللَِّ ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َب َ ِّ َ
احلي ِ
ِ ِ ِ
اة الدُّ ْن َيا َخالِ َص ًة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة } [األعراف]32 :
الر ْز ِق ُق ْل ه َي ل َّلذي َن آ َمنُوا ِيف ْ َ َ
ِّ
قال ذلك ،ثم نظر إىل الشاب بجفاء ،وقال :أرى أن بك لوثة من الصوفية ..فهم
الذين يركزون عىل أمثال تلك األحاديث ليضيقوا علينا ما وسعه اهلل من ديننا..
وقد نسوا أن اهلل جعل لنا – معرش السلفيني األثريني أصحاب الفرقة الناجية -
الدنيا واآلخرة نتنعم فيهام مجيعا.
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هناية احلكاية
ما وصل الشيخ إىل حديثه هذا حتى وصلنا إىل املطعم الذي حدثنا عنه
السائق ،وقد كان ممتلئا بأمثال الشيخ ،حيرض لذلك املطعم ليطبق أمثال تلك السنن.
ومن العجيب أهنم كلهم ضخام اجلثث ،يذكرونك بام ورد يف األثر( :ن اهلل
يبغض احلرب السمني) ())1
بعد أن دخلنا املطعم ،ورأيت تلك الوحوش البرشية وهي تلتهم فرائسها
برشه شديد ،سدت عيل نفيس ،ومل أطق أن آكل قليال أو كثريا..
رآين السائق ،فقال :ما بالك ..أبك لوثة من الصوفية أو الزهاد ..أولئك
املجرمني الذين حرفوا الدين.
قلت :ال ..إنام هي علة أصابتني سدت عيل نفيس ..فلم أطق أن آكل قليال
أو كثريا.
قال السائق :عرفتها ..أنت مسحور بال شك ..إن شئت أن أعرضك عىل
بعض الرقاة من أصدقائي ..فسيخلصونك من مجيع السحرة والعفاريت.
قلت :ال ..إنام هي حالة طارئة ..فال تقلق عيل.
قال السائق :ال بأس ..لكن ال ترتدد إذا وصلت إىل بلدك أن تزور الرقاة
ليخلصوك من السحرة والعفاريت.

( )1واه ابن أيب حاتم يف التفسري ()1342/4
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بعد أن التهم صديقي مع السائق كل ما شاءت هلام نفسيهام من أنواع اللحوم،
ركبنا احلافلة لنواصل الطريق ..لكنا ما إن رسنا قليال حتى شعر صاحبي بأمل
شديد ..مما اضطر السائق إىل التوقف والنزول من احلافلة ،وهناك امتدا عىل جانب
الطريق ،ومها بني احلياة واملوت من شدة األمل.
انتظرت وقتا طويال إىل أن مرت بنا يف تلك الطريق الصعبة والنائية حافلة،
فأوقفتها ،وقد كانت املفاجأة أهنا احلافلة األوىل التي حصل لنا مع سائقها ما
حصل..
نزل السائق ،ونزل معه بعض الركاب ،ومحلوا صاحبي..
عندما سارت بنا احلافلة رأيت عاملا مجيال خيتلف متاما عن العامل الذي كنت
فيه ..لقد رأيت اإليامن والتقوى واملحبة تشع بني أساريرهم ..
وقد صادف أن سمعنا يف الوقت الذي ركبنا فيه قصائد مجيلة يف مدح رسول
اهلل  طربت هلا كثريا ..وكان الكل يطرب لذلك ،ويردد مع املنشدين ..
وقد التفت إىل صاحبي ربيع ،وهو يئن بصوت خافت ،وحياول أن يرفع
صوته ،لكنه ال يستطيع  ..قربت أذين من فمه ألسمع ما يردد ،فإذا به يقول:
(رشك ..رشك ..رشك)
***
بعد أن أهنى حديثه ،سألته عن حال السائق وربيع ،فقال :لقد اضطررت مرة
إىل الذهاب إىل اجلنوب ،وقد صادف أن ركبت من غري أن أقصد حافلته ،وقد
224

عجبت عجبا شديدا من احلال التي حتول إليها ..فقد حلق حليته ووضع قالدة عىل
رقبته ..وبمجرد أن ركبنا وضع موسيقى صاخبة آذت بعض احلضور ،فطلب منه
أن ينقص الصوت ،فرفض ،وقال :من يعجبه السامع يركب معنا ،ومن مل يعجبه
فاحلافالت كثرية.
تعجبت من حاله ،واقرتبت منه ،وقلت :ألست أنت الذي ركبت معك مرة،
وأصابك ما أصابك من اللحوم املسمومة؟
حدق النظر يف ،وقال :أهال وسهال ..كيف حالك؟ أجل ذاك هو أنا.
قلت :أال ترى أنك تغريت كثريا؟
قال :بىل ..لقد رأيت من األسلم يل عند ريب ..وحتى أضمن اجلنة أن أعيش
مع املنحرفني الفاسقني ..فذاك أرحم يل ..ألين رأيت أن كل أصحاب اللحوم
املسمومة يكفر بعضهم بعضا ،بينام املنحرفون والفاسقون ال جيرؤ أحد عىل
تكفريهم ..وقد دعاين ذلك إىل اختيار هذا السبيل ..فألن أموت فاسقا خري من أن
أموت كافرا ..نعم قد أعذب قليال يف اآلخرة ..ولكني إن اتبعت أصحاب اللحوم
املسمومة فسأعذب ال حمالة أبد األبد.
قلت :وما حال صديقك ربيع؟
قال :لقد التحق مع كثري من رفاقه بتنظيم الدولة اإلسالمية ،وبمجرد
انضاممه إليهم ،اختلفوا يف بعض اللحوم املسمومة ،فقام بتفجري نفسه فيهم ..فامت
وماتوا مجيعا.
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