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 هذا الكتاب 

هذه مقاالت متفرقة جتتمع حول الدعوة إىل يشء واحد، وهو   

العودة ملصدر احلقيقة الصافية الذي مل يتلبس بوهم، ومل خيتلط هبوى،  

 ومل يلم به الشيطان، وال أذناب الشيطان.

وذلك املصدر املقدس ال يتمثل إال يف الوحي اإلهلي املعصوم،  

 والذي جعله اهلل مرجعا عند التنازع، وعدم التنازع..  

لكنه ـ عند تتبع مسار األمة من خالل تارخيها وتراثها ـ نجد  

هجرا مقصودا أو غري مقصود لذلك املصدر املقدس، واللجوء بدله  

لوهم، وحتت أسامء خمتلفة، كالسلف  إىل الكثري من املصادر املمتلئة با

 أو اخللف أو الكشف أو الشهود أو اإلهلام.. أو غري ذلك من األسامء. 

وألجل مراعاة كل تلك املصادر البديلة التي زرعت األوهام يف  

واقعنا وديننا تعرض القرآن الكريم للكثري من التأويل والتعطيل  

 واهلجر..  

وبالبعد عن كل مصادر  وهذا الكتاب تذكري بالعودة إليه.. 

 األوهام. يف واقعنا وتراثنا.



 

 الدين .. والدجل 
          (17 ) 
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 قدمة امل 

حول الدعوة إىل يشء  مجيعا جتتمع كتبتها يف مناسبات خمتلفة، لكنها هذه مقاالت 

واحد، وهو  العودة ملصدر احلقيقة الصافية الذي مل يتلبس بوهم، ومل خيتلط هبوى، ومل يلم  

 الشيطان.به الشيطان، وال أذناب 

وذلك املصدر املقدس ال يتمثل إال يف الوحي اإلهلي املعصوم، والذي جعله اهلل  

كام جعله مرجعا لنعرف من خالله حقائق  مرجعا عند التنازع، وعدم التنازع.. تعاىل 

 اإلنسان والكون واحلياة، ونسري وفق سنن اهلل وقوانينه ونظامه الذي وضعه هلا مجيعا. 

ار األمة من خالل تارخيها وتراثها ـ نجد هجرا مقصودا أو غري  لكنه ـ عند تتبع مس

مقصود لذلك املصدر املقدس، واللجوء بدله إىل الكثري من املصادر املمتلئة بالوهم، وحتت  

أسامء خمتلفة، كالسلف أو اخللف أو الكشف أو الشهود أو اإلهلام.. أو غري ذلك من  

 األسامء. 

بديلة التي زرعت األوهام يف واقعنا وديننا تعرض  وألجل مراعاة كل تلك املصادر ال

 القرآن الكريم للكثري من التأويل والتعطيل واهلجر..  

وبام أنه ال يمكن حرص مظاهر الوهم، وكيفية تسلطها عىل احلقائق وتشوهيها هلا،  

فقد اقترصنا عىل نامذج متفرقة منها، لتدل عىل غريها.. ذلك أن كل هذه السلسلة ]الدين  

جل[ حماولة للبحث عن مصادر الوهم ومظاهره يف املدارس اإلسالمية املختلفة، وبيان  والد

 وجوه خمالفتها أو رصاعها مع احلقائق. 

وأحب أن أذكر هنا ألولئك املثبطني الذين يرون يف نرش مثل هذا نرشا لغسيل هذه  

ة هذه األمة،  األمة، وتشوهيا هلا، وأننا بذلك نناقض ما ورد يف النصوص املقدسة من خريي

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ ﴿ كقوله تعاىل:  ، وقد غفل هؤالء عن  [ 110]آل عمران:  ﴾  ُكنُتْم َخرْيَ ُأمَّ
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رس من أرسار هذه اخلريية، أو سبب من أسباهبا، وهو ما ورد يف تكملة اآلية من قوله تعاىل:  

 [ 110]آل عمران:  ﴾ َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَكرِ  ﴿

فاآلية تضع رشطا هلذه اخلريية، وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومها أخطر  

ملسائل، ويقرصا يف أصوهلا.. أو أن يرتبطا بعامة الناس البسطاء،  من أن يتعلقا بفروع ا

 ويقرصا يف خواصهم وأهل الرأي والعلم واحلكم فيهم. 

وقد أخرب القرآن الكريم عن املصري الذي آل إليه بنو إرسائيل، والتحريف الذي وقع  

حرمة  لدينهم، وكل ذلك بسبب السكون عن حماربة الدجل، أو التحذير منه، بحجة حفظ  

ائِيَل َعىَل لَِساِن َداُووَد  ﴿األحبار والرهبان، كام قال تعاىل:  ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إرِْسَ ُلِعَن الَّ

( َكاُنوا اَل َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعُلوُه  78َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن ) 

َمْت هَلُْم  79ْفَعُلوَن ) َلبِْئَس َما َكاُنوا يَ  ِذيَن َكَفُروا َلبِْئَس َما َقدَّ ْوَن الَّ ( َتَرى َكثرًِيا ِمنُْهْم َيَتَولَّ

 [ 81 -   78]املائدة:  ﴾(  80َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط اهللَُّ َعَلْيِهْم َويِف اْلَعَذاِب ُهْم َخالُِدوَن )

إن بنى إرسائيل ملا  ) :وقد ورد يف احلديث تفسري لبعض مظاهر ذلك، حيث قال 

وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع عىل الذنب فينهاه عنه فإذا كان الغد مل  

يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله ورشيبه وخليطه فرضب اهلل قلوب بعضهم ببعض ونزل  

ائِيَل  ﴿ فيهم القرآن  ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إرِْسَ ى تأخذوا عىل يد الظامل  اآليات ال حت  ﴾ ُلِعَن الَّ

  (1)(فتأطروه عىل احلق أطرا

قومهم بحرمة  بل إن اهلل تعاىل اعترب اإلرسائيليني الذين مل ينكروا عىل تالعب 

السبت، وهي رشيعة رشعت هلم، حاولوا االحتيال عليها، بكوهنم مشاركني ألصحاب  

 احليلة أنفسهم. 

 
، رقم 1/166الطربانى ىف األوسط )(، 4006، رقم 2/1327( ، وابن ماجه )3048، رقم 5/252(  الرتمذى )1)

519) 
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قسم ارتكبوا جرم املخالفة، وقسم   فقد قسم اهلل تعاىل أهل السبت إىل ثالثة أقسام،

هنوهم، وقسم سكتوا عنهم، لكنه عند ذكر عقوبته هلم ذكر أنه مل ينجو إال املنكرون.. وهذا  

ٌة ِمنُْهْم مِلَ  ﴿يعني أن الساكتني والفاعلني نالتهم نفس العقوبة، قال تعاىل:  َوإِْذ َقاَلْت ُأمَّ

هُبُْم َعَذاًبا َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة إِىَل َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن  َتِعُظوَن َقْوًما اهللَُّ ُمْهلُِكُهْم َأْو  ُمَعذِّ

ِذيَن َظَلُموا بَِعَذاٍب  164)  َوَأَخْذَنا الَّ
ِ
وء ِذيَن َينَْهْوَن َعِن السُّ ُروا بِِه َأْنَجْينَا الَّ ( َفَلامَّ َنُسوا َما ُذكِّ

 [ 165،  164]األعراف:   ﴾( 165َبئِيٍس باَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن )

بناء عىل هذا، فإن الواجب الذي نرى أنفسنا مكلفني به هو الوقوف يف وجه الدجل  

واالحتيال والتالعب بالدين من غري أن يكون لنا انحياز ألي مدرسة من املدارس أو جهة  

من اجلهات.. ولذلك شملت املقاالت الكثري من املدارس والتوجهات مع اختالفاهتا  

 الشديدة بينها..  
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 الدين الوراثي 

التاريخ، وبني دين  من أعظم احلجب احلائلة بني ماليري الناس يف واقعنا، ويف مجيع 

، ما يمكن تسميته ]الدين الوراثي[.. وهو دين ينطلق من األنا وكربيائها، لريسم  اهلل األقوم 

لصاحبها أنه ومن ولد معه يف تلك البيئة، أو من شاركه يف ذلك الدين، ومارس معه تلك  

      الطقوس.. وحدهم فقط عىل احلق املجرد، وغريهم عىل ضاللة. 

وقد كان هذا الدين هو الذين اعتنقته عاد وثمود وقوم فرعون.. الذين رددوا مجيعا،  

َقاُلوا  ﴿ ما ذكره القرآن الكريم عنهم، قال تعاىل: ـ يواجهون أنبياءهم بكل كربياء  م وهـ 

  ﴾ َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباءَنا َكَذلَِك َيْفَعُلون﴿، وقال: [ 53ألنبياء:ا] ﴾َوَجْدَنا آَباءَنا هَلَا َعابِِدين

ْهَتُدون﴿، وقال: [74الشعراء: ] ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهم مُّ   ﴾ َبْل َقاُلوا إِنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعىَل ُأمَّ

 [. 22الزخرف: ]

َما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك يِف  َوَكَذلَِك ﴿وهكذا أعطى القاعدة العامة هلؤالء مجيعا، فقال: 

ْقَتُدون ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهم مُّ ُفوَها إِنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعىَل ُأمَّ ن نَِّذيٍر إِالَّ َقاَل ُمرْتَ   ﴾ َقْرَيٍة مِّ

 [ 23الزخرف: ]

وما ذكره اهلل عن سنته يف األمم السالفة هو نفسه الذي وجد يف هذه األمة.. فام كان  

هلذه األمة أن تتخلف عن سنن اهلل.. ولذلك دب فيها هذا النوع من الدين.. وكان سببا  

لرصاعات كثرية بينها وبني نفسها، وبينها وبني األمم األخرى.. وحل هذا الدين يف األخري  

 بديال لدين اهلل األقوم الذي مل خيتلط بالبيئات ومل تؤثر فيه األجيال. 

لكربياء والفخر والتباهي.. مع أن دين اهلل األقوم هو  وأول عالمات هذا الدين هو ا 

، كام  ات الذي يمأل صاحبه بالتواضع واملحبة واإلحساس باحلزن واألمل عىل كل املخلوق

َفَلَعلََّك َباِخٌع نَّْفَسَك َعىَل  ﴿صاحب الدين األقوم الذي قال له ربه:  كان رسول اهلل 
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ْ ُيْؤِمُنوا هِبََذا  َلَعلََّك َباِخٌع نَّْفَسَك َأالَّ  ﴿ ، وقال له: [ 6الكهف: ] ﴾ احْلَِديِث َأَسًفا  آَثاِرِهْم إِن ملَّ

 [ 3الشعراء: ] ﴾َيُكوُنوا ُمْؤِمننِي 

وثاين عالمات هذا الدين أن صاحبه يعتقد أن اجلنة خلقت له، ولطائفته، ألهنم  

وما بعدها    شعب اهلل املختار، وأهنم ال يدخلون النار يف حال دخلوها إال أياما معدودات..

نفسه   .. وإنام سيدخلون الفردوس األعىل.. وسيتكلف رسول اهلل فقط لن يدخلوا اجلنة

 . بأن يسقيهم

هذه هي األماين التي يتعلق هبا أصحاب الدين الوراثي، ولذلك ينحجبون هبا عن  

   كل مكرمة، ويندفعون هبا إىل كل مثلبة. 

د أحدهم أميا غارقا يف جهله  وثالث عالمات هؤالء.. وهي عالمة عجيبة .. أنك جت

لكنه إن رأى أحدا يصيل خالفا صالته، أو يتوضأ خالف وضوئه أقام الدنيا   ، إىل أذنيه

عليه.. وطالبه بالدليل، مع أن كل عقائده وعباداته ومعامالته مبنية عىل التقليد املجرد.. بل  

خالف ما علمه صديقه  عىل أسوأ أنواع التقليد، وهي تقليد جاره أو صديقه.. لكنه إن رأى  

أو جاره تصور أن الدين قد قوض من أساسه.. وكأن الدين هو دين جاره أو صديقه أو  

 جهله املركب. 

ورابع عالمات هؤالء أنك جتد أحدهم يسمع كل ألوان السبب هلل ورسوله، فال  

  يتحرك له جفن، وال ينتفض له عرق.. لكنه إن رأى عاملا أو حمققا أو باحثا يدقق يف بعض

مسائل العلم التي ال يطيقها عقله، راح يتهمه باملروق والزندقة والضالل.. وكأن الذين  

 يسبون اهلل ورسوله أمامه صباح مساء عابدون يف حماربيهم، أو ناسكون يف خلواهتم. 

لكن الدين الوراثي هو الذي فعل به ذلك.. وهو الذي جعله يردد ما ردده فرعون:  

َشادَما ُأِريُكْم إِالَّ مَ  ﴿   [29غافر:] ﴾ا َأَرى َوَما َأْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل الرَّ
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 الدين والعقل 

يتوهم البعض أن دعوتنا إلعامل البحث العقيل يف الدين ليست سوى إعطاء للعقل  

جماال غري جماله، وصالحيات غري صالحياته.. فالعقل معقول ومقيد، ويستحيل عليه أن  

  ختضع ملجاله. يتعرف عىل املعارف العليا التي ال

وهذا كالم صحيح من نواح كثرية.. ولكنه ليس صحيحا مطلقا.. ألن القرآن  

الكريم دعا إىل إعامل العقل يف أمهات قضايا الدين.. وال يصح أن نرمي هذه الدعوات  

 سلة املهمالت. 

إذن ما هي عالقة الدين بالعقل.. وكيف نعمل العقل يف جماله.. والدين يف جماله..  

 مح ألنفسنا بمناقشة العقل للدين؟وكيف نس

ولإلجابة عىل هذه األسئلة نستحرض بعض األمثلة التي نوقشنا فيها كام نوقش فيها  

 الدعاة إىل إخضاع النصوص الروائية ـ خصوصا ـ للعقل.. 

وكمثال عىل ذلك املوقف من حديث الذباب أو حديث البكرتيا اللذين روامها  

انتقدنامها نقدا شديدا، واستعملنا العقل يف النقد..  أصحاب  الصحاح عن أيب هريرة.. و

نفسه..  ومل يضع يف حسابه أننا ننقد   وتصور البعض أننا بنقدنا لذلك ننقد رسول اهلل 

 رواة احلديث، وال هيمنا من كان منهم هل هو أبو هريرة أو البخاري أو غريمها..  

الذي   ونقدنا ذلك منطلق من مقدمات عقلية وقرآنية غاية يف الدقة.. فرسول اهلل 

أخرب اهلل تعاىل عنه أنه ال ينطق عن اهلوى، وأن كل معارفه معصومة ومستمدة من الوحي  

اإلهلي يستحيل أن يقع يف مثل هذا اخلطأ.. ولذلك فنحن استعملنا العقل، ال لرضب  

 رافة والدجل الذي ترسب إليه. الوحي، وإنام حلاميته من اخل 

  وحجتنا يف الرد أيضا عقلية ورشعية.. ذلك أن  الوهم الذي دخل تلك األحاديث 
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.. وذلك مستحيل ملقدمات  البد أن يكون له أحد مصدرين: إما أن يكون رسول اهلل 

عقلية كثرية.. وإما أن يكون مصدره أبو هريرة أو الرواة عنه.. وذلك جائز، وباتفاق  

الناقدين لنا.. ألن أبا هريرة أو غريه من الرواة ال يستحيل عليهم اخلطأ، ال عقال وال رشعا،  

 بل قد وقع منهم ذلك، ووقع التصحيح هلم من طرف الصحابة أنفسهم..  

ه ال رضر يف نسبة اخلطأ إليهم إذا ما ناقشنا املسترشقون أو املستغربون الذين  ثم إن

بسبب تلك األحاديث.. ألننا مل نزعم هلم أننا نقول بعصمة النقلة   يتهمون رسول اهلل 

 والرواة واألسانيد. 

وهذا املوقف يعطينا قوة كبرية يف مواجهة احلداثيني أو الالدينيني أو غريهم ممن  

الشبهات علينا بسبب أمثال تلك النصوص.. ألن مساحة دفاعنا ستبقى خمتصة  يثريون 

 باملقدس، ال ما عداه. 

ولذلك فإنه من املستحيل عىل من يقدس الرتاث أو يقدس التاريخ أو يقدس أمثال  

عىل مواجهة مثريي الشبهات عىل اإلسالم.. إال إذا   تكون له القدرةتلك الروايات أن 

نراه يف الواقع .. وهو منهج السباب والتضليل والتكفري.. وهو منهج    استعمل املنهج الذي

 يزيد يف تشويه اإلسالم أكثر مما يساهم يف رد الشبهات عنه. 

عىل أي   هذا هو موقفنا.. وهو موقف رشعي عقالين أخالقي.. يقدم رسول اهلل 

 كان صحابيا أو تابعيا .. سلفيا أو خلفيا. 

ضعيف، ال رشعي وال عقالين، بل إن اجلرأة   بينام موقف اآلخرين موقف هش

 نفسه..  وصلت هبم يف سبيل حفظ عصمة أيب هريرة والرواة عنه إىل اهتام رسول اهلل 

وقد ذكرنا يف كتابنا عن أيب هريرة ذلك املوقف املخزي الذي وقفه املحدثون من  

)فقدت  قال:   تلك الرواية العجيبة املتناقضة والتي يروي فيها أبو هريرة أن رسول اهلل 

أمة من بني إرسائيل، مل يدر ما فعلت، وإين ال أراها إال الفأر، أال تروهنا إذا وضع هلا ألبان  
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اإلبل ال ترشبه، وإذا وضع هلا ألبان الشاء رشبته(، قال أبو هريرة: حدثت هبذا احلديث  

أتقرأ   ؟ فقلت: نعم، فقال يل ذلك مرارا، فقلت: كعبا، فقال: سمعته من رسول اهلل 

  (1) التوراة؟!(

التي ذكرها يف هذا   فقد ذكر السلفيون واملحدثون قبلهم أن معلومات رسول اهلل  

خاطئة، وأهنا كانت باجتهاد منه، ألن احلديث يتعارض مع حديث آخر يذكر أنه ال عقب  

 للمسخ. 

عن هذا املعنى الشيخ عبد العزيز الراجحي، فقال ـ تعليقا عىل  بجرأة كبرية  وقد عرب  

  احلديث ـ: )يعني: أن الفأر مسخ، ألمة من بني إرسائيل مسخوا فأرا، وهذا قاله النبي 

أي: أظنها. وهذا قاله قبل أن يوحى   - بضم اهلمزة-بظنه واجتهاده، حيث قال: وال أراها 

أيام، وإنام مسخ بنو إرسائيل قردة وخنازير ثم مل   إليه أن املمسوخ ال يعيش أكثر من ثالثة 

يعيشوا أكثر من ثالثة أيام كام قال اهلل: ﴿َفَلامَّ َعَتْوا َعْن َما هُنُوا َعنُْه ُقْلنَا هَلُْم ُكوُنوا ِقَرَدًة  

َخاِسئِنَي﴾ أما الفأر فهو أمة من األمم، وكذا القردة أمة، وكذا اخلنازير والكالب أمة، أما  

  (2)ون فإهنم مل يكن هلم نسل وال عقب، بل ماتوا بعد ثالثة أيام(املمسوخ

ولألسف فإن هذا الراجحي مل ينكر عليه أحد هذه اجلرأة، ألنه مل يتجرأ عىل ختطئة  

.. واملهم عند السلفية وأتباعهم أن تربأ ساحة  أيب هريرة، وإنم جترأ عىل ختطئة رسول اهلل 

 . رسول اهلل  أيب هريرة.. وال هيم أن تدنس ساحة

﴿َواَل َتْقُف َما َليَْس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ  وهؤالء الذين يقولون هذا مل يقرأوا قوله تعاىل: 

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل﴾ ]اإلرساء:  ، فهل يمكن لرسول  [ 36السَّ

 
( وأبو 2997، رقم 4/2294(، ومسلم )3129، رقم 3/1203(، والبخارى )7196، رقم 2/234(  رواه أمحد )1)

 (، وغريهم.4340، رقم 3/126(، والديلمى )6031، رقم 10/420يعىل )

 (  انظر موقعه عىل النت.2)
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أن خيرب عن ذلك أصحابه، وكأنه حقيقة   أن يقفو ما ليس له به علم.. وهل يمكن اهلل 

 علمية ثابتة؟

هذا هو موقفنا من عالقة الدين بالعقل.. ولذلك فإن املجادلني الذين يتصورون أن  

إنكار مثل هذه الروايات إنكار لكل عامل الغيب الذي مل يدل عليه العقل مل يفهموا دور  

معرفة الغيب.. فذلك مستحيل..    العقل.. فنحن مل نقل بأن للعقل القدرة عىل التوصل عىل 

وإنام دور العقل قارص عىل معرفة صدق الرسول عن طريق الرباهني واملعجزات.. فإذا  

 صدق الرسول صدق كل ما جاء به من باب الرضورة العقلية.. 

مثلام نصدق نحن رواد الفضاء الذين خيربوننا عام رأوا يف القمر وغريه، لثقتنا هبم،  

 يروا. حتى لو مل نر ما مل 

ومصدر كل هذا الوهم هو عدم التفريق بني أحكام العقل .. فأحكام العقل املرتبطة  

بالغيب هي اجلواز.. أي أنه جيوز كل يشء خيرب عنه املعصوم.. برشط أن يكون اخلرب  

 صحيحا، وعن طريق قطعي، وأال يتعارض مع الواقع واحلس. 

ور حوهلا بناء عىل نصوص  فالسلفي الذي يؤمن بأن األرض ثابتة أو أن الشمس تد

يراها مقدسة واهم، ألن النصوص املقدسة القطعية ال تقول بذلك.. والعقل والواقع ال  

يقول بذلك.. ولذلك فإن العقل والرشع يقتضيان أن نطرح كل النصوص التي تدل عىل  

 ذلك، أو نؤوهلا التأويل املتناسب مع مقتضيات العقل. 

 نكن بحاجة إليه، لوال اجلدل الذي أثري حول  وأحب أن أهني هذا التوضيح الذي مل

)اعلم أن العقل لن هيتدي إال بالرشع،  املسألة بكلامت مجيلة أليب حامد الغزايل يقول فيها: 

كاألس، والرشع كالبناء، ولن يغني أس ما مل يكن بناء،    والرشع مل يتبني إال بالعقل، فالعقل

 (1) (ولن يثبت بناء ما مل يكن أس 

 
 (57النفس )ص: (  معارج القدس يف مدارج معرفه 1)
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وأيضا فالعقل كالبرص والرشع كالشعاع،  العالقة بينهام تشبيها آخر، فقال: )ثم شبه 

 ( ولن يغني البرص ما مل يكن شعاع من خارج ولن يغني الشعاع ما مل يكن برص 

وأيضا فالعقل كالرساج والرشع كالزيت  ثم شبه العالقة بينهام تشبيها ثالثا، فقال: )

 ( وما مل يكن رساج مل يضئ الزيت الذي يمده فام مل يكن زيت مل حيصل الرساج 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها  ﴿ثم استدل لذلك بقوله تعاىل:   اهللَُّ ُنوُر السَّ

يٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنةٍ  َا َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَأهنَّ  اَل  ِمْصَباٌح املِْْصَباُح يِف ُزَجاَجٍة الزُّ

ِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِِضُء َوَلْو مَلْ ََتَْسْسُه َناٌر ُنوٌر َعىَل ُنورٍ   [ 35]النور:   ﴾رَشْ

  ، فالرشع عقل من خارج والعقل رشع من داخلوعلق عىل اآلية الكريمة بقوله: )

 اسم العقل  ولكون الرشع عقال من خارج سلب اهلل تعاىل  .. ومها متعاضدان بل متحدان

  ﴾ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعِقُلونَ ﴿من الكافر يف غري موضع القرآن نحو قوله تعاىل: 

تِي  اهلل  فِْطَرَت ﴿[ ولكون العقل رشعا من داخل قال تعاىل يف صفة العقل:  171]البقرة:   الَّ

ينُ اهلل  َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل خِلَْلِق  [، فسمى العقل دينا  30]الروم:  ﴾ اْلَقيِّمُ َذلَِك الدِّ

أي نور العقل ونور الرشع، ثم   ﴾ [35]النور:  ﴾ ُنوٌر َعىَل ُنورٍ ﴿ولكوهنام متحدين قال: 

[ فجعلها نورا واحدا، فالرشع إذا فقد العقل  35]النور:    ﴾لِنُوِرِه َمْن َيَشاءُ اهلل    هَيِْدي ﴿قال:  

ع عند فقد نور البرص، والعقل إذا فقد الرشع  مل يظهر به يشء وصار ضائعا ضياع الشعا 

  (1)  عجز عن أكثر األمور عجز العني عند فقد النور(

هكذا يفهم علامء اإلسالم احلقيقيني ال املزيفني عالقة العقل بالرشع.. فال ينفون  

أحدمها ألجل اآلخر.. وال يقدمون أحدمها عىل اآلخر.. ألن كليهام رشع.. فمسلامت  

إىل استفتاء   العقول هي رشيعة اهلل التي رشعها اهلل هلا يف جبلتها وفطرهتا، وإال ما دعا 

 العقول والقلوب. 

 
 (57(  معارج القدس يف مدارج معرفه النفس )ص: 1)
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، وأنا أريد أن ال أدع شيئا  أتيت رسول اهلل  ي احلديث عن وابصة األسدي قال:  فف

من الرب واإلثم إال سألته، فأتيته يف عصابة من الناس يستفتونه، فجعلت أختطاهم، فقالوا:  

، فإنه أحب الناس  ، فقلت: دعوين أدنو من رسول اهلل إليك يا وابصة عن رسول اهلل 

دعوا وابصة، ادن يا وابصة، استفت قلبك، واستفت نفسك، استفت  )  إيل أن أدنو منه، قال:

قلبك، واستفت نفسك، الرب ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، واإلثم ما حاك  

  (1)( ىف النفس، وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، ثالثا 

ني يدي املفتي كامليت  واحلديث رصيح يف الداللة عىل أن عىل املتلقي أال يضع نفسه ب

بني يدي الغسال كام يشاع، وإنام عليه أن يناقش ويبحث ويتأكد، ويستفتي قلبه ونفسه،  

َبُعوْا َوَرَأُوْا  ﴿حتى ال يقع فيمن ذكرهم اهلل تعاىل، فقال:  ِذيَن اتَّ ِذيَن اتُّبُِعوْا ِمَن الَّ َأ الَّ إِْذ َترَبَّ

َأ ِمنُْهْم َكاَم  166اب ) اْلَعَذاَب َوَتَقطََّعْت هِبُِم األَْسبَ  ًة َفنََترَبَّ َبُعوْا َلْو َأنَّ َلنَا َكرَّ ِذيَن اتَّ ( َوَقاَل الَّ

اٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهم بَِخاِرِجنَي ِمَن النَّار ُؤوْا ِمنَّا َكَذلَِك ُيِرهيُِم اهللهُ َأْعاَمهَلُْم َحرَسَ   ﴾َترَبَّ

 [ 167- 166]البقرة: 

ضع  (، أو قوهلم )ضعها يف رقبة عامل واخرج منها ساملولذلك فإن املقولة الشائعة: ) 

( غري صحيحة، بل متناقضة مع كل القيم العقلية والقرآنية.. ألن أقوام  بينك وبني النار شيخ

 األنبياء طبقوا هذه املقوالت، وخضعوا للمأل من قومهم.. فأضلوهم سواء السبيل..  

أن يامرس املأل من هذه األمة املهنة    وكام أضل املأل أقوامهم، فال مانع عقال وال رشعا 

يف أحاديث   التي مارستها األمم من قبلهم.. مهنة التضليل، كام رصح بذلك رسول اهلل 

 كثرية. 

لغري الدجال أخوفني  )   ، فقال: كنت أميش مع رسول اهلل    : منها ما رواه أبو ذر قال

، قاهلا ثالثا، قال: قلت: يا رسول اهلل، ما هذا الذي غري الدجال أخوفك عىل  ( عىل أمتي

 
 . 2533(، والدارمي: 18169( ويف )18164) 4/228(  رواه أمحد 1)
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  (1)(أئمة مضلني )أمتك؟ قال:  

 
 ( 21622) 145/ 5( ويف 21621) 5/145(  رواه أمحد 1)
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 هل نحن معرضون عن النبوة؟ 

ويف وظائفه الدعوية، أحدمها يمكن التعبري عنه   هناك جانبان يف حياة رسول اهلل 

عن ربه، والتي   رسول اهلل  بالرسالة، وهو تلك التعاليم العقدية والسلوكية التي بلغها 

 اتفقت األمة عىل قبوهلا، واألخذ هبا.. وإن اختلفت يف درجة ذلك. 

واجلانب الثاين، هو ما يمكن التعبري عنه بالنبوة.. أو هو معنى من معاين النبوة..  

خمربا عن مستقبل هذه األمة، وما ستمتحن به من أنواع االمتحان، وكيف   وهو كونه 

ة، وهذا لألسف لقي إعراضا كبريا من لدن الكثري من الناس.. وخصوصا  خترج منها سامل

أدى ذلك عىل أحسن وجه وأكمله، ومع أن الكثري من    الباحثني منهم، مع أن رسول اهلل  

ذلك قد بلغنا بوضوح ودقة ال يمكن الشك فيها.. ولكن مع ذلك كله نرى األمة يف هذا  

العلل غري ما ذكره، بل تتهرب مما ذكره،   ، فتذكر من  اجلانب تعرض عن رسول اهلل 

 وحتتال عليه بصنوف احليل. 

يف احلديث الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وهو    ومن أمثلة ذلك قوله  

،  سعيد بن عمرو بن العاص قال: كنت مع مروان وأيب هريرة يف مسجد النبي ما رواه 

هالك أمتي عىل يدي أغيلمة  ) قول: فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق املصدوق ي 

إن شئت أن أسميهم بني فالن وبني  )من قريش، فقال مروان: غلمة، قال أبو هريرة: 

  (1)(فالن

عن دور أولئك األغيلمة   فمع صحة احلديث، ومع كونه إخبارا من رسول اهلل 

من قريش، والذين ورد يف تفسريهم يف روايات أخرى بكوهنم من بني أمية الذين يشملون  

معاوية ومن بعده.. ولكن مع ذلك ال نرى اهتامما بالبحث عن هؤالء األغيلمة، وال عن  

 
 (.4/242( والبخاري )2/324(  أمحد )1)
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أرسار إهالكهم لألمة، وال إفسادهم هلا، يف نفس الوقت الذي نجري فيه وراء روايات  

كاذبة عن شخص هيودي اسمه عبد اهلل بن سبأ لنستبدل به أولئك األغيلمة الذين رفعنا من  

شأهنم، وحوهلم سلفنا إىل أئمة وهداة .. وحول ملكهم املستبد إىل خالفة راشدة َتثل  

 اإلسالم. 

عن مواطن الفتن والزالزل، والذي حدده بدقة يف   وهكذا نتعامل مع إخباره 

نا يف شامنا، اللهم بارك لنا يف يمننا(، فقالوا: ويف نجدنا يا رسول اهلل،  : )اللهم بارك لقوله

: )اللهم بارك لنا يف شامنا، اللهم بارك لنا يف يمننا(، فقال الناس: ويف  قال رسول اهلل 

: )الزالزل والفتن هناك: وهناك يطلع قرن  نجدنا يا رسول اهلل؟ فقال رسول اهلل 

 (1)  الشيطان(

يث، ووضوحه، وانطباقه َتاما عىل املنطقة التي ظهرت فيها  فمع صحة احلد

الوهابية، وآل سعود.. ومع الدالئل التارخيية والواقعية الكثرية التي تربهن عىل ذلك، إال  

أن احليل الرشعية التي تعلمناها جعلتنا ننرصف عن ذلك كله.. فنسمي بالد الفتن  

   [خدام احلرمني ـ ]دنسوا احلرمني بومركزها ]بالد التوحيد[، ونسمي امللوك الذين  

: )إن بعدي من أمتي ـ أو سيكون بعدي من أمتي ـ قوٌم  وهكذا نتعامل مع قوله 

ين كام خيرج السهم من الرميِّة، ثم ال   يقرؤون القرآن، ال جياوز حالقيمهم، خيرجون من الدِّ

احلديث ـ يصفهم،  ـ أحد رواة وكان ابن عمر ، (2)  يعودون فيه، هم رشُّ اخللق واخلليقة(

 (3) فجعلوها عىل املؤمنني( إهنم انطلقوا إىل آيات اهلل نزلت يف الكفار،):  فيقول 

وهذا ال ينطبق إال عىل فئة حمدودة معلومة، هي وحدها من ترمي املسلمني بالرشك،  

 
 ( رواه البخاري ومسلم وغريمها1)

 .( رواه مسلم 2)

 رواه البخاري.(  3)
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وهي وحدها من تشبههم باملرشكني، بل تفضل املرشكني عليهم، ومع ذلك نظل ندافع  

حوهلا كانت كنبوءات سجاح   َتثل السنة، وكأن نبوءة رسول اهلل  عنها، بل نعتربها 

 ومسيلمة تفرس بعكسها.  

.. التي مل ترتك شيئا.. حتى ما حيصل اآلن يف  وهكذا نظل نتالعب بكل نبوءاته 

بالد الشام واليمن وغريها كله مذكور وبتفاصيله يف كتب الدالئل وغريها.. وكان األوىل  

احلريص عىل هذه األمة ما كان ليرتك شيئا يؤذهيا    ، ألن رسول اهلل  به أن يدرس وحيقق فيه 

 إال ذكره وحذر منه.. 

لكن أولئك الذين يقتدون ببني إرسائيل يف الكتامن ال يزالون حييون تلك السنة،  

ويتهربون من كل النبوءات التي تالحقهم.. فإن جاء باحث أو حمقق وأخرج هلم تلك  

تفعيلها رموه بالرفض وما تشتهيه نفوسهم من ألقاب.. مع أن الكتب  النبوءات ودعاهم إىل  

التي وردت فيها تلك األحاديث هي كتبهم.. والعلامء الذين صححوها هم علامؤهم الذين  

 مألوا الدنيا ضجيجا بالدعوة إليهم. 
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 اجتهد فأخطأ 

ي ارتكبها  [ عبارة نسمعها كثريا ممن يدافعون عن اجلرائم التارخيية الت]اجتهد فأخطأ

من يضعون هلم قداسة خاصة.. ويتومهون أن هؤالء وحدهم هلم احلق يف أن جيتهدوا  

وخيطئوا، حتى لو جر ذلك االجتهاد إىل خراب البالد والعباد.. وحتى لو جر لتحريف  

 الدين نفسه.. وحتى لو جر إىل ارتكاب املوبقات التي ارتكبها الفراعنة والطغاة املجرمون. 

الذي يقف فيه أولئك املتساحمون مع تلك اجلرائم التارخيية بشدة  يف نفس الوقت 

وقسوة وغلظة مع كل من اجتهد يف بيان جرائمهم، وحاول أن يوثقها، أو يقف منها موقفا  

ُكُم النَّاُر َوَما  ﴿ سلبيا من باب الشهادة هلل، كام قال تعاىل:  ِذيَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ َوالَ َتْرَكنُوْا إِىَل الَّ

ونلَ   [ 113هود: ] ﴾ ُكم مِّن ُدوِن اهللهِ ِمْن َأْولَِياء ُثمَّ الَ ُتنرَصُ

وهذه مواقف عجيبة ومتناقضة وال تتناسب مع عدالة اهلل، وال تتناسب مع السامحة  

 التي يزعمون أهنم يتصفون هبا.

، وال سننه يف خلقه، وال القيم التي تضبط الكون  أما عدم تناسبها مع عدالة اهلل 

ا َتَرى يِف   ﴿ : وجتعل منهام كائنا منسجام َتام االنسجام، فواضح فاهلل تعاىل يقول واحلياة،  مَّ

مْحَِن ِمن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبرَصَ َهْل َتَرى ِمن ُفُطور إِنَّا ُكلَّ  ﴿، وقال: [ 3امللك: ] ﴾ َخْلِق الرَّ

 َخَلْقنَاُه بَِقَدر 
ٍ
ء  [ 49القمر: ] ﴾يَشْ

ة أن سنته يف خلقه مجيعا واحدة.. فهل يمكن أن  ومن مقتضيات هذه اآليات الكريم

تسمح العدالة اإلهلية ملجرم مسلم، وال تسمح ملجرم غري مسلم.. أم أهنا يمكن أن تتساهل  

مع جريمة عاش صاحبها يف القرن األول، وال تسمح جلريمة عاش صاحبها يف القرن  

ف، والتسمح ملن اجتهد  العارش.. أم أهنا يمكن أن تسمح فيمن اجتهد فأخطأ، وقتل اآلال

 فأخطأ برأي أو بوجهة نظر، ومل يسفك قطرة دم واحدة. 
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أما عدم تناسب موقفهم مع السامحة التي يزعموهنا ألنفسهم، فهو أنه من مقتضيات  

األخالق العموم.. فالذي يصدق مع صديقه، وال يصدق مع غريه ال يسمى صادقا، بل قد  

يتشدد مع آخرين ال يسمى متساحما، بل يسمى  يسمى منافقا.. والذي يتسامح مع قوم، و

 حمابيا ومطففا وصاحب شهادة زور. 

من العجائب أن هؤالء الذين نسمعهم اآلن يكفرون ويبدعون  فإن  ،ولذلك

ويرصخون يف وجه كل من يدعو لنفي الدجل عن الدين، وحترير الرتاث من العفن، وحترير  

 مة.. عقل املسلم من القيود التي قعدت به عن كل مكر 

عدد  هؤالء الذين يفعلون ذلك، هم الذين يبتسمون بكل هدوء عندما ختربهم أن 

، وفيهم كبار الصحابة  مائة وعرشة آالفيوم صفني كانوا ـ كام يذكر املؤرخون ـ  قتىل 

 ستة آالف ومخسة وعرشين ألفا.  معركة اجلمل يرتاوح ما بني. وعدد قتىل  .والتابعني

بأس .. ليس يف ذلك يشء .. هذا جمرد اجتهاد خاطئ..  ثم جييبك بكل هدوء: ال 

واهلل رحيم بعباده.. وقد غفر اهلل للجميع، بل إنه أعطى املخطئني أجورا عىل خطئهم..  

 وتلك دماء طهر اهلل منها أيدينا، فلنطهر منها ألسنتنا. 

دً ﴿فإذا قلت له: فام تقول يف قوله تعاىل:   َتَعمِّ ا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا  َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّ

، فاهلل قد توعد القاتل بكل  [93النساء: ]  ﴾ فِيَها َوَغِضَب اهللهُ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِياًم 

 هذه العقوبات الشديدة إذا قتل مؤمنا واحدا، فكيف بمن تسبب يف قتل اآلالف؟ 

الذي مل جيتهد.. أما القاتل الذي اجتهد   قال لك بكل برودة وهدوء: ذاك يف القاتل

 وأخطأ فستبدل سيئاته حسنات.. أال تقرأ القرآن؟ 

فإذا قلت له: إذن يمكن ألي شخص أن يفعل ذلك.. وجيتهد يف أن جيد أي مثلبة يف  

أي جهة ليمعن فيها سيفه كام كان يفعل برس بن أرطأة .. ذلك الذي قال فيه ابن العامد:  

الترشيد، حتى خده هلم  و القتل من  البيت أهل  يف  معاوية أمري  العامري أرطاة بن برس)
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األخاديد، وكانت له أخبار شنيعة يف عيله وقتل ولدي عبيد اهلل بن عبهاس ومها صغريان عىل  

هام، ففقدت عقلها، وهامت عىل وجهها، فدعا عليه عيله أن يطيل اهلل عمره، ويذهب   يدي أمه

 (1) عقله، فكان كذلك (

لك بكل برودة: برس بن أرطأة صحايب جليل.. والصحابة كلهم عدول مهام  قال 

 فعلوا..  

البحريي وغريه   إسالم فإذا قلت له: ما دامت رمحة اهلل هبذه السعة.. فلم ال تشمل 

 هم السجون بسبب آراء ذكروها؟ممن أودعتمو

بني  قال لك بعنف وشدة وقسوة: ال حتدثني عن أولئك الزنادقة .. فشتان بينهم و

 . الصحابة األجالء الذي ترشفوا برؤية رسول اهلل 

لقومه لريوه، أم جاء ليهتدوا هبديه.. أمل يذكر   فإذا قلت له: فهل جاء رسول اهلل 

ورأى املعجزات بعينيه أشد من عقوبة غريه،    اهلل تعاىل أن عقوبة من عاش مع رسول اهلل  

َبيِّنٍَة ُيَضاَعْف هَلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفنْيِ َوَكاَن  َيانَِساء النَّبِيِّ َمن َيأْ ﴿كام قال تعاىل:   ِت ِمنُكنَّ بَِفاِحَشٍة مُّ

 ؟[30األحزاب: ]  ﴾َيِسرًيااهلل  َذلَِك َعىَل 

قال لك والزبد يتطاير من فمه: أنت زنديق .. ضال.. جمرم.. تسب الصحابة..  

 رافِض .. جمويس..  

   ويظل يردد ذلك، وكأنه إله مستو عىل عرشه.

 
 ( 277/ 1( شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، )1)
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 الدين .. والعاطفة الكاذبة 

يتوهم الكثريون أن الدين هو جمموعة عواطف وانفعاالت وجدانية جتعلهم  

 تلبية ما تتطلبه تلك العواطف من أفعال. يتحركون وهيتزون، أو يامرسون أي سلوك ل

لكنهم خيطئون كثريا يف ذلك.. فالعواطف املجردة عن العلم والعقل والتحقيق  

أوهام كاذبة، وشباك يصطادهم هبم الشيطان، ليوقعهم يف دجله وانحرافاته، وجيعلهم  

 سدنة خلدمة مرشوعه. 

القراءة تقتِض التدبر.. والتدبر  باألمر بالقراءة.. و  ولذلك بدأ اهلل تعاىل رسالة نبيه  

ُقْل إِنَّاَم َأِعُظُكْم بَِواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا هللَِِّ َمْثنَى َوُفَراَدى   ﴿ يقتِض تفعيل العقل، كام قال تعاىل: 

ُروا  [ 46]سبأ:  ﴾ ُثمَّ َتَتَفكَّ

ولذلك فإن القلب يف القرآن الكريم ال يعني املحل الذي تتنزل فيه العواطف،  

يه املواجيد فقط .. بل يعني قبل ذلك املحل الذي تصنع فيه األفكار.. فاملواجيد  وتتحرك ف

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن ﴿املجردة عن العقل هوى كاذب، وتلبيس شيطاين ماكر، قال تعاىل: 

 [ 24]حممد:   ﴾َأْم َعىَل ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَا 

وع اإلهلي الذي جاء به رسول اهلل  بناء عىل هذا املعنى انطلق الشيطان ليخرب املرش

   عرب إشعال تلك الغرائز الكاذبة املسامة عواطف.. وكان أول ذلك أن أخرج معاوية

للناس قميص عثامن، وهو ملطخ بالدماء ليحرك عواطفهم حلرب اإلمام عيل، والسابقني  

 األولني من املهاجرين واألنصار..  

ء التي امتأل هبا القميص.. وبكوا كثريا..  والتفتت تلك العواطف الباردة لتلك الدما 

واستغل الشيطان بكاءهم ليمألهم باألحقاد.. ولريسلهم حلرب بقية الصدق التي بقيت  

 يف األمة..واستطاع أن حيقق مرشوعه بعد ذلك بنجاح. 
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وهكذا ظل الشيطان جيلب عبيد العواطف الكاذبة بأمثال هذه األمور، حتى أنه  

ه األمة عرب مسائل بسيطة، وقضايا ومهية، ولكنه عجنها  استطاع أن يصدع وحدة هذ

بمعجون العاطفة الكاذبة التي ال عقل معها.. فصار خيرج لكل نفر من الناس قميصا من  

 القمصان، ويدعوهم إىل إثارة الفتن ألجله.. مثلام يفعل املتالعبون بالثريان اهلائجة. 

دعا الكثري من املتنورين من  وكثامل عىل ذلك .. املوقف من أيب هريرة.. والذي 

أصحاب التدين العقالين إىل ترك تقديسه، والتعامل مع أحاديثه وفق املعايري القرآنية، ال  

 بطرحها مجيعا، ولكن بتنقيتها حتى ال تصبح تلك األحاديث معاول هيدم هبا اإلسالم. 

لكن الشيطان أرسع إىل عواطف هؤالء حيركها، ويظهر هلم قميص أيب هريرة  

رضج بالدماء.. فراحوا بدل التحقيق فيام ذكره املتنورون يدافعون عن كل دجل،  امل

 نفسه.  وينترصون لكل خرافة حتى لو كان يف ذلك تشوهيا لرسول اهلل 

ومن األمثلة عىل ذلك املوقف من أحاديث أيب هريرة الواردة يف فتح القسطنطينية،  

نبوءات، وهي مصدر من مصادر  واملروية يف كتب الصحاح، وهي أحاديث مرتبطة بال

 الداللة عىل النبوة، والنبوءة الكاذبة دليل عىل النبوة الكاذبة.  

ومع أن النبوءات التي ذكرها أبو هريرة تتناىف مع الواقع َتاما، فقد ذكر يف حديثه  

خالف ما وقع يف فتح القسطنطينية َتاما، ومع ذلك راح أصحاب العواطف الكاذبة بدل  

و تكذيب رواته، يؤولون بأصناف التأويالت الباردة، ليوقعوا رسول اهلل  تكذيب حديثه أ

  نفسه يف احلرج، وكأن أبا هريرة أهم عندهم من مصداقية رسول اهلل  .نفسه 

وحتى ال أهتم بالدجل والكذب، فهذا حديث أيب هريرة أمامكم، وأمامكم  

ل نصدق أعيننا أم نصدق  القسطنطينية، والتي مل تفتح بعد بحسب حديث أيب هريرة.. فه

 حديثه؟ 

: )سمعتم بمدينة، جانب منها يف  أنه قال النبي لقد ورد يف حديثه الذي رواه عن 
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الرب، وجانب منها يف البحر؟ قالوا: نعم يا رسول اهلل، قال: ال تقوم الساعة حتى يغزوها  

موا بسهم،  سبعون ألفا من بني إسحاق، فإذا جاؤوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسالح، ومل ير

قال ثور بن يزيد: ال أعلمه إال قال:   - قالوا: ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، فيسقط أحد جانبيها 

ثم يقولون الثانية: ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، فيسقط جانبها اآلخر، ثم   -الذي يف البحر 

، فبينام هم يقتسمون  يقولون الثالثة: ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، فيفرج فيدخلوهنا فيغنمون 

 (1)(املغانم، إذ جاءهم الرصيخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيرتكون كل يشء ويرجعون 

واحلديث يف صحيح مسلم وغريه من كتب السنة، وقد تلقته األمة بالقبول.. ومع  

ذلك هو يزعم أن بمجرد فتح القسطنطينية يظهر الدجال وينزل املسيح.. فهل حصل  

هو  و .. يزعم أن القسطنطينية فتحها أوالد إسحاق، فهل كان ذلك كذلك؟هو و.. ذلك؟ 

 ك؟ يزعم أهنا فتحت من غري سالح، فهل حصل ذل

ومثله حديث آخر .. وهو أكثر خطرا من هذا احلديث، وقد وقف أصحاب  

، واحلديث هو  ما رواه عن  العواطف الكاذبة فيه يف صف أيب هريرة ضد رسول اهلل 

فقدت أمة من بني إرسائيل، مل يدر ما فعلت، وإين ال أراها إال الفأر،  )  : أنه قال  رسول اهلل  

قال أبو  (، ألبان اإلبل ال ترشبه، وإذا وضع هلا ألبان الشاء رشبتهأال تروهنا إذا وضع هلا 

؟ فقلت: نعم، فقال يل  هريرة: حدثت هبذا احلديث كعبا، فقال: سمعته من رسول اهلل 

  (2)(ذلك مرارا، فقلت: أتقرأ التوراة؟!

وموقف أصحاب العواطف الباردة من من هذا احلديث عجيب جدا، وهو دليل  

نفسه، ذلك    يب هريرة وغريه من الصحابة أكثر من تعظيمهم لرسول اهلل  عىل تعظيمهم أل

 
 (33: 18(  رواه مسلم يف الفتن )1)

( وأبو 2997، رقم 4/2294(، ومسلم )3129، رقم 3/1203(، والبخارى )7196، رقم 2/234(  رواه أمحد )2)

 (، وغريهم.4340، رقم 3/126(، والديلمى )6031، رقم 10/420يعىل )
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يقول فيه:   أنه يتناقض ويتعارض معارضة تامة مع حديث آخر يروونه عن رسول اهلل 

 (1))إن اهلل مل جيعل ملسخ نساًل وال عقبًا. وقد كانت القردة واخلنازير قبل ذلك(

رضورة، وهو ما فعلوه، لكنم مل  وذلك ما يستدعي تكذيب حديث أيب هريرة بال

 ، واعتذروا لذلك بأنه  ينسبوا الكذب والوهم أليب هريرة، وإنام نسبوه لرسول اهلل 

 اجتهد يف ذلك، ومل يقل عن علم أو وحي..  

، فقال ـ تعليقا عىل احلديث ـ:  الشيخ عبد العزيز الراجحيوقد عرب عن هذا املعنى 

بظنه   إرسائيل مسخوا فأرا، وهذا قاله النبي  يعني: أن الفأر مسخ، ألمة من بني)

أي: أظنها. وهذا قاله قبل أن يوحى إليه   -بضم اهلمزة -واجتهاده، حيث قال: وال أراها 

أن املمسوخ ال يعيش أكثر من ثالثة أيام، وإنام مسخ بنو إرسائيل قردة وخنازير ثم مل يعيشوا  

َتْوا َعْن َما هُنُوا َعنُْه ُقْلنَا هَلُْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسئِنَي﴾ أما  أكثر من ثالثة أيام كام قال اهلل: ﴿َفَلامَّ عَ 

الفأر فهو أمة من األمم، وكذا القردة أمة، وكذا اخلنازير والكالب أمة، أما املمسوخون  

  (2) (فإهنم مل يكن هلم نسل وال عقب، بل ماتوا بعد ثالثة أيام

القردة واخلنازير فقال أن اهلل مل جيعل   وذكر عند النبي ) قال بن حجر:وقبله قال 

ال   للمسخ نساًل وال عقبًا وقد كانت القردة واخلنازير قبل ذلك وعىل هذا حيمل قوله 

  (3)  (أراها إال الفأر وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأهنا ليست هي 

يتناقض مع كل تلك القيم التي دعا إليها القرآن   وهذا التعليل املشوه لرسول اهلل 

َواَل َتْقُف َما  ﴿القرآن، وأوهلا تناقضه مع قوله تعاىل:  الكريم، وقد كان خلق رسول اهلل 

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل   [ 36]اإلرساء:    ﴾َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

 
 . 353/6ري (  فتح البا1)

 (  انظر موقعه عىل النت.2)

 . 353/6(  فتح الباري 3)
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  ﴾( إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى3َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى )﴿ناقض مع قوله تعاىل: ويت

 [ 4،  3]النجم:  

ال   ويتناقض مع كل تلك األحاديث الصحيحة املتواترة، التي تبني أن رسول اهلل 

  عبد اهلل بن عمرو، قال: قلت: يا رسول يف احلديث الذي رواه    يقول إال حقا، ومنها قوله  

نعم، فإنى )اهلل، إنى أسمع منك أشياء أفأكتبها؟ قال: نعم. قلت: ىف الغضب والرضا؟ قال:  

  (1)(ال أقول فيهام إال حقا 

وهكذا نراهم يدافعون عن أيب هريرة وكل التشوهيات والتحريفات التي وردت يف  

ك العواطف  أحاديثه، والتي حيكم العقل والعلم ببطالهنا.. ومع ذلك فإن العقول املقيدة بتل

الكاذبة يستحيل عليها أن تسمع صوت العقل واحلكمة، وكيف تسمعها، وهي تظل ترصخ  

   وتصيح من غري علم وال هدى.

 
( وأبو داود 490(. والدارمي )6802( )2/192( و)6510( )2/162(  هذا احلديث ورواياته التالية يف: أمحد )1)

 (، وغريهم.2280(، وابن خزيمة )3646)
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 تناقضات قلبية 

من أكرب األوهام خطرا تلك التي تتعلق بالقلب، حمل العواطف واملواجيد.. فهو ال  

  متناقضتني أن تتوجه جلهتني  يتحمل اجتامع النقائض، ألنه مرآة الروح، واملرآة ال تستطيع 

 يف نفس الوقت.  

ولذلك نرى يف الواقع أن من أحب شخصا أبغض كل أعدائه، وأبغض كل من  

يؤذيه، ولو بكلمة، ثم نرى ذلك البغض يتحول إىل حقد، ثم قد يتحول إىل عنف حيس أو  

 معنوي.. وقد ال يتحول. 

ختذه الكثري من الذين  ولعل أقوى األدلة عىل ذلك هو ذلك املوقف الشديد الذي ا 

ال يسعني إال أن أحرتمهم،وإن كنت أختلف معهم، بسبب موقفي من معاوية أو غريه ممن  

حمبة وعشقا هلم.. ولذلك أنا أقدر وضعهم، فحب اليشء يعمي ويصم، والعشق   يتتيمون

 يستبد بصاحبه، حتى ال يبقى له جمال للتفكري أو البحث أو التعقل. 

وأنا مثلهم أيضا عاشق وهلان، ولكني وجهت قلبي إىل قبلة غري التي وجهوا هلا  

قلوهبم.. لقد اجتهدت كثريا يف أن أبحث لقلبي عن قبلة طاهرة حتى يتقدس بذلك  

التوجه.. وبعد البحث الطويل مل أر سوى تلك العرتة الطاهرة التي أوصانا هبا رسول اهلل  

َة يِف   ﴿ اىل عندما قال: .. بل أوصانا هبا قبله اهلل تع ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِالَّ املََْودَّ

 [ 23]الشورى:    ﴾اْلُقْرَبى

وقد جرين ذلك إىل البحث عن القيم التي حتملها، فوجدهتا نفس القيم التي تنادي  

..    هبا فطريت السليمة، ونفس القيم التي نادى هبا القرآن الكريم، ونادى هبا رسول اهلل 

ألهنم بذرته التي سقاها وتعهدها.. فازداد تعلقي هبم، وخرج حبي هلم من طور العاطفة  

 املجردة إىل طور التعقل واالستبصار.
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وقد كان أول من رسى إليهم أثر حبي هلم أولئك الصحابة الصادقني من املهاجرين  

بيله بكل يشء، وفدوا  واألنصار الذين عاشوا اإلسالم بقيمه النبيلة الطاهرة، وضحوا يف س 

بأمواهلم وأنفسهم، وقد ازداد حبي هلم عندما رأيتهم يقفون بقوة مع إمام   رسول اهلل 

العرتة الطاهرة اإلمام عيل يف صفني ويف غريها من املواقف ليذودوا عن محى اإلسالم  

 األصيل من أن َتتد إليه يد التحريف والتأويل والتعطيل. 

جهة املعاكسة للمحبوب، فقد كان من الطبيعي أن أبغض  وبام أن احلب ينتج بغضا لل

كل الذين سولت هلم أنفسهم أن يشهروا أسلحتهم احلاقدة عىل ذلك اإلمام العظيم، إمام  

 .   املتقني، وحبيب اهلل ورسوله 

وقد كان عىل رأس قائمة الذين أبغضتهم يف اهلل ـ نتيجة حبي لويل اهلل ـ معاوية ذلك  

حيي من نفسه وال من تارخيه وال من تاريخ أرسته حتى راح ينازع الكبار  الطليق الذي مل يست

 الذين ال يرقى مثله ملثلهم. 

وقد كان من الطبيعي .. بل من بدهييات املحبة الصادقة أن أنترص ملن أحب، وأن  

أحارب من أبغض.. ولذلك كنت ـ ومن غري شعور مني ـ أشدو يف كل جملس بقصائد  

 قصائد اهلجاء يف املحاربني هلم..   عشقي للطاهرين، وأتلو 

وأنا أطمئن كل أصدقائي الذين خيشون عىل مصريي يوم القيامة، ألقول هلم ـ وأنا  

واثق يف فضل اهلل ـ ال ختافوا .. فاملرء مع من أحب.. وأنا بحمد اهلل واثق يف أن من أحبهم  

 وتنعمت بالتأذي بسببهم، لن يرتكوين مهال.. وسيشفعون يل عند ريب. 

وإذا سئلت يف عرصات القيامة عن معاوية.. فجوايب بسيط جدا، وهو أسهل عيل  

من رشب املاء.. ألين سأقول: يا رب .. لقد أمرنا نبيك بحب اإلمام عيل، وبغض أعدائه..  

وأن نكون سلام ملن سامل، وحربا ملن حارب.. وكان موقفي من معاوية من مقتضيات ذلك..  

 ل أن جيتمع فيه ويل اهلل وعدوه.ألن قلبي الذي خلقته ال يتحم 
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وأنا أطمئن كذلك أحباب معاوية، أنه يمكنهم أيضا أن جيدوه يوم القيامة، ويطلبوا  

شفاعته، وأن يستظلوا بظله الذي ال أعرفه جيدا.. ولكني موقن َتاما أن له ظل، فلكل إمام  

 من أئمة احلق أو الباطل ظل يستظل به أتباعه..  

اإلمام عيل أيضا، ولذلك نحن مجعنا بني احلسنيني.. فقد   قد يقولون يل: نحن نحب

 وال الطلقاء.   ، ربحنا عليا، ومل نخرس معاوية

وأقول هلم: هذا كذب.. بل خداع.. ال العقل يتعقله .. وال القلب يقبله.. وإن شئتم  

 أن ختتربوا أنفسهم، فانظروا إىل مواقفكم الواضحة التي يدل عليها كل يشء..  

ن إىل كل حديث ورد يف معاوية مهام كان ضعيفا تصححونه،  فأنتم تسارعو

وتؤولونه، لينسجم مع أهواء قلوبكم.. وتسارعون إىل كل حديث عن اإلمام عيل  

 تضعفونه، وتكذبونه، وحترفونه عن مساره.. 

وهكذا ترسعون إىل كل من يتملق معاوية، ويكذب ألجله، حتتضنونه، وتعانقونه،  

وتذهبون لكل من ينارص اإلمام عيل والثلة الطاهرة معه تناصبونه العداء،  وتنرصونه.. 

 وحتذرون منه. 

بل إن حب معاوية طغا عىل قلوبكم حتى رصتم تعرضون عىل أحاديث رسول اهلل  

   نفسها، تلك التي حتذر منه.. بل تعرضون عن كبار الصحابة الذين امتألت بتحذيراهتم

 من الفئة الباغية الدواوين. 

 ال يكفي هذا وحده لتعرفوا القبلة التي تتوجه هلا قلوبكم؟ أ
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 التدين بني اإللزام واإلقناع 

من أخطر املفاهيم التي تنترش بني الكثريمن الدعاة تصورهم أن الدين يفرض فرضا،  

ويلزم إلزاما، وأن عىل املتلقي له أن يصيخ سمعه، ويمتد كامليت بني يدي الغسال عندما  

ة، فال حيرك لسانه ببنت شفة، وال يقول له: مل.. وال كيف.. وال غريها  يتحدث إليه الداعي

من األسئلة، فإن قال ذلك، فالويل له من سوط الداعية ولسانه البذيء وأحكامه املمتلئة  

 بالتعسف. 

هذا حال الكثري من الدعاة احلداد الشداد أصحاب الوجوه املكفهرة، واللسان  

اة هلل.. وهم حجب عنه.. بل هم دعاة الشيطان..  السليط.. وهم يتصورون أنفسهم دع

فالشيطان يستعملهم لتبغيض اخللق يف الدين، وتنفريهم منه.. ويستعملهم مع املغفلني  

 ليحوهلم من دين اهلل إىل دينه، ومن قيم الرشيعة إىل قيمه. 

وسبب هذا السلوك اخلاطئ، بل اإلجرامي هو هجر القرآن الكريم والسنة املطهرة،  

 وع للمشايخ سواء كانوا سلفا أو خلفا.. والذين اختذوهم أندادا من دون اهلل. والرج 

فالقرآن الكريم ينهى عن فرض دين اهلل باإللزام، أو بالتعسف والتشدد، بل يدعو  

إىل إقامة احلجج واالكتفاء بالتبليغ، ثم ترك األمر بعدها لصاحب العقل، ليستعمل عقله  

، أو يقتنع بعدها، أو ال يقتنع أصال.. وكل ذلك ال هيم  يف تلك احلجج، وقد يقتنع حينها 

الداعية يف يشء، ألن دوره أن يضع دين اهلل يف قالب مجيل ممتلئ بالعقالنية، وممتلئ بالطهر  

 واجلامل.. وبعدها يرتك احلرية للمدعو يف أن يقبل ما عرض عليه أو يرفضه..  

ي تسوق بضائعها بطريقة مهذبة،  هو يتعامل يف ذلك َتاما مثل الرشكات املحرتمة الت

وختتار إلشهارها أمجل العبارات، وتسوقها تسويقا لطيفا مجيال مملوءا باملحفزات، لتكون  

 احلرية بعدها للمشرتي. 
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وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا يف مواضع كثرية جدا.. بل رصح به.. فقد ذكر  

ومثلهم  ، (2)أويل األلباب ستة عرش مرة، وذكر (1)العقل باسمه ومشتقاته نحو مخسني مرة

 .(3)ذكر أويل النهى

بل إن خطاباته مملوءة باحلجاج والرباهني املختلفة، والتساؤالت الكثرية التي يدع  

ْر  ﴿للعقول بعدها احلرية يف التفكري يف اإلجابة عليها،كام قال تعاىل يف آخر سورة الطور:   َفَذكِّ

بَُّص بِِه َرْيَب املَُْنوِن ) 29بَِكاِهٍن َواَل جَمُْنوٍن ) َفاَم َأْنَت بِنِْعَمِت َربَِّك   (  30( َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنرَتَ

بِِّصنَي )  ( َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحاَلُمُهْم هِبََذا َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن  31ُقْل َتَربَُّصوا َفإِينِّ َمَعُكْم ِمَن املرَُْتَ

َلهُ 32) ( َأْم  34( َفْلَيْأُتوا بَِحِديٍث ِمْثلِِه إِْن َكاُنوا َصاِدِقنَي )33َبْل اَل ُيْؤِمنُوَن )  ( َأْم َيُقوُلوَن َتَقوَّ

 َأْم ُهُم اخْلَالُِقوَن )
ٍ
ء اَمَواِت َواأْلَْرَض َبْل اَل ُيوِقُنوَن  35ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ يَشْ ( َأْم َخَلُقوا السَّ

( َأْم هَلُْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَن فِيِه َفْلَيْأِت  37ُم املَُْصْيطُِروَن )( َأْم ِعنَْدُهْم َخَزائُِن َربَِّك َأْم هُ 36)

( َأْم َتْسَأهُلُْم َأْجًرا َفُهْم ِمْن  39( َأْم َلُه اْلَبنَاُت َوَلُكُم اْلَبُنوَن )38ُمْسَتِمُعُهْم بُِسْلَطاٍن ُمبِنٍي ) 

ِذيَن َكَفُروا ُهُم  41ْم َيْكُتُبوَن )( َأْم ِعنَْدُهُم اْلَغْيُب َفهُ 40َمْغَرٍم ُمْثَقُلوَن )  ( َأْم ُيِريُدوَن َكْيًدا َفالَّ

ُكوَن ) اهلل  ُسْبَحانَ اهلل  ( َأْم هَلُْم إَِلٌه َغرْيُ 42املَْكِيُدوَن )   [  43  -  29]الطور:   ﴾ (43َعامَّ ُيرْشِ

وكل هذه تساؤالت عميقة حيتاج العقل للتدبر فيها، وحماولة اإلجابة عنها ليصل إىل  

حلقيقة بنفسه، وبحرية، ومن غري أن يلزمه أحد.. ألن اإللزام ال ينشئ مؤمنا، وإنام ينشئ  ا

 منافقا حيتال عىل نفسه، أو حيتال عىل الناس. 

أن مهمته قارصة عىل البالغ والتبيني وإقامة احلجة   وهلذا أخرب اهلل تعاىل رسوله 

قتنع أو التقتنع ألن ذلك خيضع  بالدليل والربهان.. وليس عليه بعدها أن حيرك العقول لت 

 
 . 469، 468(  انظر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ص 1)

 .644املعجم املفهرس ، ص ( 2)

 .722(  املعجم املفهرس ، ص3)
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العتبارات نفسية كثرية.. فقد ال يقتنع الشخص حني إقامة احلجة عليه، ولكنه بعد أن يعمل  

 ، ويفكر يف الرباهني، يتغلب عىل نفسه، ويؤمن بعد ذلك.عقله

ومن اآليات الواردة يف ذلك، والتي حتدد بدقة دور سيد الدعاة وإمامهم وقدوهتم  

ٌر )﴿وله تعاىل: ، ق رسول اهلل  ْر إِنَّاَم َأْنَت ُمَذكِّ   ﴾ ( 22( َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَصْيطٍِر ) 21َفَذكِّ

َفإِْن َأْعَرُضوا َفاَم َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا إِْن َعَلْيَك إِالَّ  ﴿وقوله: [، 22 - 21]الغاشية: 

 [.  48]الشورى:  ﴾اْلَباَلغُ 

ه ليس عليه  بدقة .. وأن  فاهلل تعاىل يف هذه اآليات الكريمة حيدد وظائف رسول هلل  

اهلداية من  وال عيل أي داعية يستن بسنته أن يامرس استبداده وتسلطه مع أي كان.. ألن 

اُء َوُهَو َأْعَلُم  هَيِْدي َمْن َيَش اهلل    إِنََّك اَل هَتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ ﴿اهلل، واجلزاء هلل، قال تعاىل:  

 [ 56]القصص:   ﴾بِاملُْْهَتِدينَ 

.. فلم يكن يستعمل إال هذه األساليب التي كلف   وهكذا كان يفعل رسول اهلل 

بكل جرأة  ، ويف الزنا  رسول اهلل جاء يستأذن وقد ورد يف احلديث أن شابا  برعايتها..

وقال له:)أترضاه  بتلطف، أدناه ثم  ورصاحة، فهمَّ الصحابة أن يوقعوا به؛ فنهاهم 

ثم  :)فإن الناس ال يرضونه ألمهاهتم(، قال رسول اهلل فألمك؟!(، قال: ال، 

، وهكذا  (1) :)فإن الناس ال يرضونه ألخواهتم(  قال فقال:)أترضاه ألختك؟!(، قال: ال،  

 صار الزنى أبغض يشء إىل ذلك الشاب فيام بعد، بسبب هذا اإلقناع العقيل.  

إذ عطس   قال: بينام أنا أصيل مع رسول اهلل ويف حديث آخر عن بعض الصحابة 

رجل من القوم فقلت:)يرمحك اهلل(، فرماين القوم بأبصارهم فقلت:)ما شأنكم تنظرون  

فخاذهم، فلام رأيتهم يصمتونني سكت، فلام صىل  إيل(، فجعلوا يرضبون بأيدهيم عىل أ

، فبأيب هو وأمي ما رأيت معلاًم قبله وال بعده أحسن تعلياًم منه، فواهلل ما هنرين  رسول اهلل  

 
 ، وغريه. 5/256رواه أمحد:   ( 1)
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وال رضبني وال شتمني، قال:)إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كالم الناس، إنام هي  

 (1)التسبيح والتكبري وقراءة القرآن( 

ثري من الدعاة لألسف تصوروا أن هلم من الصالحيات ما ليس لرسول اهلل  لكن الك

   نفسه، فلذلك راحوا يستعملون كل ما يف قلوهبم من كربياء مع من يتصورون أنفسهم

أوصياء عليهم.. وال يكتفون فقط بدعوهتم.. وإنام يضيفون إليه كل ألوان البذاءة والوقاحة  

القلوب والعقول تقتنع بحججهم.. وهل يمكن  والعنف.. ثم يتصورون بعد ذلك أن 

 لعاقل أن يقبل حجة تفرض عليه؟

خري    ولذلك نراهم يرتكون هدي القرآن الكريم يف الدعوة، والذي بينه رسول اهلل  

بيان.. ويستدلون بسلفهم وخلفهم عىل ذلك االستبداد الدعوي، والتسلط الذي يلبس  

 لباس الدين. 

ام فعله الظامل املستبد خالد القرسي الذي كان واليا  ب ومن األمثلة عىل ذلك إشادهتم 

بسبب بعض آرائه   العيد يوم الذي ذبح اجلعد بن درهم وعيل العراق هلشام بن عبدامللك، 

ثم خطب الناس وقال: )أهيا الناس! ضحوا، تقبل اهلل ضحاياكم، فإين مضح  العقدية، 

إبراهيم خليال، ومل يكلم مويس تكليام( ، ثم نزل  باجلعد بن درهم، إنه زعم أن اهلل مل يتخذ 

 . (2) أمام الناس وذبحه

فقد أثنى عىل هذا السلوك الداعيش اإلجرامي كل سلف هؤالء السلفية ابتداء من  

)جزاه  ابن تيمية وابن القيم وانتهاء بابن عثيمني الذي قال يف درس من دروسه العمومية: 

شاة واملعز والبعري والبقر .. وهذا ضحي برش منها،  اهلل خريا، فالناس يضحون بالغنم وال 

وإين أسأل اآلن: البعري عن سبع، والبقر عن  ..  فإنه رش من اإلبل والغنم واحلمري واخلنازير

 
 ( 537رواه مسلم، ح)  ( 1)

 ..69(  البخاري يف )خلق أفعال العباد( ص 2)
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  _سبع، وهذا الرجل عن كم .. عن آالف آالف وقي اهلل رشا كبريا، لكن بعض الناس 

سيايس،    اهلل القرسي ليس دينا، ولكنه   يقولون إن هذا العمل من خالد بن عبد   _والعياذ باهلل

   (1) ونقول هلم هذا كذب، ألن الرجل رصح أمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة(

وتعلقوا بخالد القرسي وابن    هذه هي سنة الدعاة الفتانني الذين تركوا رسول اهلل  

وغريهم من  والقرضاوي و القرين والعريفي بطة والربهباري وابن عثيمني ووجدي غنيم 

 احلجب. 

 
 (  هذا الكالم للشيخ حممد بن صالح العثيمني يف رشح العقيدة الواسطية..1)
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 الشهادة هلل.. والورع البارد 

يتوهم الكثري أنه عندما يفتش يف بطون التاريخ، ليكشف املجرمني والدجالني  

واملشوهني لدين اهلل .. أو عندما يبحث يف الواقع، وحيطم بعض األصنام التي تعلق هبا  

 للتقوى، وخمالف للورع. البعض واحتجبوا هبا عن احلقيقة .. يتوهم أن فعله ذلك مضاد 

ويتوهم أو يوسوس له الشيطان أن الورع هو أن يقف مع الظلمة حكاما كانوا أو  

 علامء، أو يكون حياديا، ال مع هؤالء، وال مع هؤالء.. وهذا هو الورع الشيطاين البارد. 

 فنحن مطالبون باألمرين مجيعا:

رف للقيم اإلنسانية  مطالبون بالتفتيش والتنقيب عن كل مشوه لدين اهلل أو حم

 الرفيعة التي جاء هبا، سواء كان يف واقعنا الذي نعيشه، أو كان يف غابر التاريخ. 

ونحن مطالبون كذلك بأن نديل بشهادتنا بحسب ما أوصلنا إليه اجتهادنا.. ألن  

 الساكت عن احلق شيطان أخرس.. والسكوت عن اجلريمة تثبيت هلا، بل ربط هلا بدين اهلل. 

هذه الشهادة ليس تنفيسا عن أحقاد ختتزهنا الصدور، وإنام هو تطهري   والغرض من

لدين اهلل من كل الرواسب واألشواك التي علقت به، فحولته من حديقة غناء ممتلئة بزهور  

القيم اجلميلة إىل مفازة ممتلئة باألشواك والعقارب واحليات التي تنهش كل من دخلها  

 لتخلصه من إنسانيته. 

َوَكَذلَِك  ﴿ن الكريم عىل هذه الوظيفة من وظائف األمة، فقال: لقد نص القرآ

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا  َتُكوُنوْا ُشَهَداء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ ًة َوَسًطا لِّ   ﴾ َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

 [ 143]البقرة: 

والعجب أننا نقرأ هذه اآلية، ونفخر بام فيها من معان، ونتصور أننا نحن  

)ُيدعى نوح يوم القيامة، فيقول:  : املقصودون.. بل إننا نضيف إىل تفسري هذه اآلية قوله 
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لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال ألمته: هل بلغكم؟  

من يشهد لك؟ فيقول: حممد وأمته، فيشهدون أنه قد  فيقولون: ما أتانا من نذير؟ فيقول: 

  (1)(بلغ

قال علامؤنا: أنبأنا ربنا  ) القرطبي: املفرسون .. كقول قال ونؤكد هذا التفسري بام 

تبارك وتعاىل يف كتابه بام أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة، وتوليه خطري الشهادة عىل  

  (2) .. (ن كنا آخرًا زماناً مجيع خلقه، فجعلنا أوالً مكانًا، وإ

أخرب أنه كام جعلهم أمة وسطًا خيارًا اختار هلم أوسط جهات  ) قال ابن القيم:  ومثله  

االستقبال وخريها، كام اختار هلم خري األنبياء، ورشع هلم خري األديان، وأنزل عليهم خري  

رت  الكتب، وجعلهم شهداء عىل الناس كلهم لكامل فضلهم وعلمهم وعدالتهم، وظه 

حكمته يف أن اختار هلم أفضل قبلة، وأرشفها لتتكامل جهات الفضل يف حقهم بالقبلة،  

  (3)(والرسول، والكتاب، والرشيعة

ونحن ال ننكر كل هذا.. ال احلديث.. وال أقوال املفرسين.. ولكنا ننكر ذلك التقزيم  

 الشهادة عىل  والتحقري هلذه الوظيفة العظيمة التي كلفت هبا هذه األمة، واختصارها يف

األمم األخرى، وكأننا شعب اهلل املختار املعصوم الذي يشهد عىل اآلخرين، وال يشهد عىل  

 نفسه.. وال يشهد عليه أحد. 

فهل يعقل أن نشهد يوم القيامة عىل جرائم فرعون وقارون والنمروذ ونريون ولينني  

ويزيد ومروان   وهتلر وشارون .. ثم نسكت عن جرائم ال تقل عنها ارتكبها معاوية 

 واملتوكل وغريهم من طواغيت التاريخ؟ 

 
 (4217(  رواه البخاري )1)

 (2/148اجلامع ألحكام القرآن )(  2)

 (2/31(  مفتاح دار السعادة )3)
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أم أن الدماء التي سفكها الطواغيت من املسلمني دماء حالل، يصح أن نسكت  

 عليها، بينام الدماء التي سفكها هتلر دماء حرام، ال يصح السكوت عليها؟

ورشعا  وهكذا يقال يف العلامء الذين اختذناهم أندادا من دون اهلل.. فهل يصح عقال  

أن نشهد عىل ما ارتكبه األحبار والرهبان من تبديل دين اهلل وأكل أموال الناس بالباطل،  

كام أخربنا القرآن الكريم بذلك.. ثم نسكت عن جرائم ال تقل عنها ارتكبها بعض علامء  

 هذه األمة يف حق األمة، ويف حق اإلنسانية مجيعا؟

ويعزل العقل َتاما.. وقد رأيت بعضهم  الكثري يتناول األمور بعاطفية وهوى جمرد..  

ينافح  عن شيخ الفتنة يف هذا العرص يوسف القرضاوي الذي أفتى بخراب ليبيا وسوريا  

 والعراق.. ولو أتيحت له الفرصة ألفتى بخراب كل شرب عىل هذه األرض.. 

قلت له ـ وهو سكران يف غمرة عواطفه الباردة ـ : أمل تعلم كم قتل هذا الرجل الذي  

افع عنه بفتاواه؟.. أال ختشى أن تتحمل ما حتمل من جرائم؟.. أال ختشى أن خياصمك  تد

 يوم القيامة كل من أساء إليهم ورشدهم وخرب أوطاهنم؟ 

قال: هو عامل جمتهد.. وحتى لو وقع يف بعض األخطاء فسيظل عاملا.. بل سيؤجر  

نا املدان، ألين  ه لرصت أؤعىل خطئه.. هو مأجور عىل كل حال.. ولو ذكرت شيئا يسو

 تعرضت للحوم العلامء املسمومة. 

قلت له: إن من مقتضيات األخالق اإلسالمية، والوحدة التي جتمع بني املؤمنني،  

بل من مقتضيات العقل والفطرة السليمة أن نضع أنفسنا حمل املظلومني واملستضعفني..  

ولدك.. أكان موقفك  فتصور أن القرضاوي الذي تدافع عنه أفتى بمصادرة مالك .. وقتل  

 منه نفس املوقف؟ 

قال يل ـ وهو يكذب عىل نفسه ـ : أنا ال أتعامل معه بمثل ما يتعامل معي.. وال أمحل  

 احلقد عليه. 
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قلت له: ليست القضية قضية حقد وال عاطفة.. نحن مطالبون بالشهادة هلل..  

 رأسه، أو وضع  مطالبون بأن نقول للمجرم: قد أجرمت .. ال فرق بني من وضع التاج عىل 

العاممة.. بل إن من وضع العاممة وراح يتاجر هبا أخطر.. فام كان لصاحب التاج أن يظل يف  

استبداده لوال صاحب العاممة.. وقد قال فولتري عبارته املشهور: )اشنقوا آخر ملك بأمعاء  

 آخر قسيس( 

 . قال يل ـ وهو يكذب عىل نفسه ـ :  اسكت يا رجل.. فلحوم العموم مسمومة

قلت له ـ وأنا مل أملك نفيس من الغضب عىل هذه املوازين العجيبة ـ : وحلوم الذين  

 قتلهم ورشدهم ونكل هبم وخرب بالدهم.. أهي حلوم حالل؟

سكت، ومل جيب.. فأردفت أقول: أنت بني ورعني: بني أن تتورع عن شخص جمرم  

حترضها معك يوم القيامة إذا  واحد، أو جمموعة أفراد، ولديك األدلة الكافية التي 

خوصمت يف شهادتك.. وبني أن تتورع عن السكوت عن اجلرائم التي حلقت بمئات  

اآلالف، بل باملاليني .. بل بدين اهلل نفسه.. فدين اهلل صار بضاعة لكل جمرم يتاجر به،  

 اقتداء هبذا الطاغوت الذي تدافع عنه. 

وأخربين عن الشيخ عيل   ، يدككاد صاحبي ينفجر من حديثي هذا، فقلت له: رو 

 مجعة. 

فغضب غضبا شديدا، وراح يلعنه ويسبه.. فقلت له: مل مل تتورع عن هذا الشيخ  

اجلليل، وهو عامل فقيه أصويل .. بل هو أكثر علام من قرضاويك بدرجات..وهو فوقه  

 صالحا وورعا وزهدا؟

 باملليان.قال يل: لو كان ورعا ملا أفتى الرشطة بأن ترضب 

قلت له: نعم هو أفتى بذلك لسلطة رشعية حتى حتفظ أمن بلدها يف وجه الذين  

يريدون إثارة الفتن فيها.. ومل ير سبيال لوقف الشغب إال هذه الوسيلة، فأفتى هبا.. أما  
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قرضاويك ومن معه من طواغيت العلامء، فقد أعطوا فتاواهم لإلرهابيني ولعامة الناس  

خيالفهم يف املوقف من احلاكم.. وفتواه مل تكن يف حمل خاص، ولقوم  ليقضوا عىل كل من 

خاصني ويف وضع خاص.. ومل ترسب كام رسبت فتوى الشيخ عيل مجعة، وإنام نطق هبا عىل  

املأل، ويف قناة يشاهدها عرشات املاليني.. وكان يف إمكانه ـ وهو الذي يزعم لنفسه  

قي برئيسها، وحياول أن جيري صلحا بينه  الشجاعة واإلخالص ـ أن يذهب لسورية، ويلت 

.. لكنه مل يفعل، يف الوقت الذي ذهب فيه إىل كابول ليتوسط لدى طالبان  املعارضني له وبني  

ليحموا َتاثيل بوذا.. فهل َتاثيل بوذا أكثر حرمة من الشعب السوري، والدولة السورية،  

 واملؤسسات السورية؟ 

واه حملها  اخلاص هبا، ويف حدود الرضورة..  وأهيام أكثر جرما.. ذاك الذي وضع لفت 

أم ذاك الذي راح يعطي املربر الرشعي لكل اجلامعات اإلرهابية.. وعىل املأل.. ومن دون  

 َتييز؟ 

ثم قلت له: مل ال ترجع ألقوال القرضاوي نفسها، والتي يذكر فيها أن علامء كل بلدة  

ان البوطي يف سورية، وهو أكثر علام  أدرى هبا، وأدرى بكيفية التعامل مع أوضاعها.. وقد ك

 وورعا من القرضاوي بكثري.. فلم مل جيلس إليه، ويستشريه يف هذا؟  

مل يرتك لعلامء سورية الكبار كالشيخ البوطي والشيخ حسون وغريهم كثري احلق  مل  أو  

يف أن يتعاملوا مع النازلة التي نزلت ببالدهم، ليخلصوها منها وفق ما تقتضيه احلكمة  

عقل واإلسالم؟ ما لكم كيف حتكمون؟ .. وأين هي العدالة التي تقتضيها الشهادة؟..  وال

 وأين هو الورع الذي جيعل مصلحة الدين ونقائه وطهره أهم من كل مصلحة؟ 

أم أنكم تتالعبون بالورع، وتتاجرون به.. وترصفونه ملن يملكون الثروات  

ن رغبوا عن كل ثروة يف سبيل احلفاظ  والقنوات وحترمون منه أولئك العلامء البسطاء الذي

 عىل قيمهم ومبادئهم، حتى استشهدوا يف سبيلها؟
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 احلياد.. وخذالن احلق 

من أخطر أنواع الكذب عىل الذات، أو خداعها، توهم أن املوقف السليم يف  

االختبارات التي يضعنا اهلل فيها موقف احلياد.. ألنه موقف متناقض َتاما مع القيم اإلهلية  

 كلفنا بأن نحياها، وأن نريب أنفسنا عليها، لنلقى اهلل وليس فينا ذرة من غريه.  التي

ذلك أن املحايد يريد رىض الطرفني، وينسى أن اهلل تعاىل كلفه بأن يقف مع صاحب  

احلق لنرصته، وضد صاحب الباطل ملواجهته أو الرد عليه، وليس هناك مسافة رمادية ال  

َوإِن َطائَِفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم َفإِن  ﴿عاىل: حق فيها وال باطل.. كام قال ت 

تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إىَِل َأْمرِ  ا َعىَل األُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ َفإِن َفاءْت َفَأْصلُِحوا  اهلل  َبَغْت إِْحَدامُهَ

 [9احلجرات: ]  ﴾حُيِبُّ املُْْقِسطنِيهلل  ا  َبْينَُهاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ 

وعند التحليل النفيس هلؤالء الذين يتصورون أهنم عىل احلياد، نجدهم يكذبون عىل  

أنفسهم، ذلك أهنم رأوا الباطل يف صفهم، ويف صف من جعلوهم أندادا من دون اهلل،  

يتخلون عن   فلذلك، بدل أن خيتاروا مواجهتهم ـ كام تقتِض األوامر القرآنية ـ راحوا

مبادئهم، فيسكتوا عن باطلهم، بحجة طيبتهم، وصفاء رسيرهتم، وأهنم ال حيملون حقدا  

 عىل أحد. 

مثلام يعربون عام حصل يف صدر اإلسالم من انقالب الفئة الباغية عىل اإلمام احلق  

منها  اإلمام عيل، فيقولون عند ذكر ذلك التاريخ: )تلك دماء طهر اهلل منها أيدينا، أفال نطهر  

ألسنتنا(.. وكذبوا يف ذلك ألننا مطالبون بأن نقف مع احلق يف أي زمان كان.. فاهلل يسألنا  

 عن مواقفنا كام يسألنا عن صلواتنا وعباداتنا. 

وهؤالء ـ بفعلهم هذا ـ ينسون أن من سكت عن الباطل شيطان أخرس.. وأن من  

  خيتلف عمن توىل عن الزحف. سكت عن نرصة احلقـ  يف أي زمان ومكان حيتاج إليه فيهـ  ال
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وقد ذكر القرآن الكريم هذا عن أولئك اخلوالف الذين مل ينضموا للمرشكني يف قتال  

املسلمني، لكنهم أيضا مل ينضموا للمسلمني لنرصهتم عندما تألبت عليهم األحزاب، فقال:  

ُم َباُدوَن يِف األَْعَراِب َيْسَأُلوَن  حَيَْسُبوَن األَْحَزاَب مَلْ َيْذَهُبوا َوإِن َيْأِت األَْحَزاُب َيَودُّ ﴿ وا َلْو َأهنَّ

ا َقاَتُلوا إِالَّ َقلِيالً   [ 20األحزاب: ] ﴾ َعْن َأنَبائُِكْم َوَلْو َكاُنوا فِيُكم مَّ

وهذا النوع من التفكري واحلياد هو الذي وقع فيه من توقفوا عن نرصة أمري املؤمنني  

نفسه   حلق.. بل مع علمهم أن رسول اهلل عيل بن أيب طالب مع علمهم بأنه اإلمام ا

أخربهم بأن الناكثني والقاسطني واملارقني جيتمعون عىل حربه، ومع ذلك راح البعض  

يكرسون سيوفهم، ويتومهون أهنم حمايدون، وينسون أهنم قد خذلوا احلق، لتتمكن دولة  

 البغاة الطلقاء  الباطل، ولتخرج اإلمامة من السابقني الصادقني أصحاب الزهد والورع إىل 

 أصحاب احلرص واجلشع. 

وقد كان اإلمام عيل يذكرهم كثريا يف خطبه، ويشنع عليهم، ويذكرهم بتقاعسهم  

 عن نرصة احلق بحجة الورع البارد.

ال زاجر مزدجر، أفبهذا  و ظهر الفساد، فال منكر مغري،)ومن كلامته يف ذلك قوله: 

تكونوا أعز أوليائه عنده هيهات ال خيدع اهلل عن  و  تريدون أن جتاوروا اهلل يف دار قدسه،

وإنام عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اهلل  (، وقوله: )ال تنال مرضاته إال بطاعتهو جنته، 

عىل كل  و الرايض بفعل قوم كالداخل فيه معهم،(، وقوله: )بالعذاب ملا عموه بالرىض

ال يرتك الناس شيئا من أمر  قوله: ، ووإثم الرىض به(  داخل يف باطل إثامن: إثم العمل به،

 دينهم الستصالح دنياهم إال فتح اهلل عليهم ما هو أرض منه( 

أهيا الناس، لو مل تتخاذلوا عن نرص  وقوله ـ وهو ممتلئ أملا من أولئك املتخاذلني ـ : ) 

فيكم من ليس مثلكم، ومل يقو من قوي عليكم.    مل هتنوا عن توهني الباطل، مل يطمع احلق، و 

كم هتتم متاه بني إرسائيل. ولعمري، ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا بام خلفتم  لكن
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احلق وراء ظهوركم، وقطعتم األدنى، ووصلتم األبعد. واعلموا أنكم إن اتبعتم الداعي  

لكم، سلك بكم منهاج الرسول، وكفيتم مئونة االعتساف، ونبذتم الثقل الفادح عن  

   (األعناق

البلغاء، وحكيم اإلسالم يعرب بدقة عن أولئك الذين يسكتون  وهذا الذي قاله سيد 

عن اجلرائم التي يرتكبها من يتصورون أهنم إخواهنم يف اإلسالم، أو علامءهم ومشاخيهم،  

بحجة حرمة احلديث يف أعراض العلامء.. ولست أدري أهيام أحق باالحرتام: اإلسالم  

ملسلمني، وتدمري بالدهم، وهتك  نفسه.. أم حرمة أولئك الذين راحوا يفتون بقتل ا

 أعراضهم. 

وهل حرمة املسلمني املستضعفني الفقراء الذين يبادون يف اليمن وسورية والعراق  

أهم، أم أولئك املرتبعني عىل عروش الفتوى واخلطابة، يمألون بطوهنم وجيوهبم من عرق  

 املستضعفني ودماءهم؟

ا يستهجنون فيه الكولريا يف  وهل استطاع هؤالء الطيبون أن يصدروا بيانا واحد

اليمن، ويتساءلون عن سببها، ويتساءلون عن أولئك العلامء الذين نرشوا البيانات الكثرية  

يف تأييد أولئك املعتدين؟.. لكن عندما وصل األمر إىل أولئك العلامء، واهتموا باإلرهاب  

در البيانات تلو  قاموا لنرصهتم، وقد نسوا أهنم هم من أوقد نريان الباطل، وهم من أص

 البيانات، والفتاوى تلو الفتاوى حلرب املستضعفني ونرصة املستكربين. 

وعندما نسأل اإلمام عيل الذي ابتيل هبذا النوع من املحايدين نجده خيربنا أنه نفس  

السبب الذي وقع فيه املرشكون عندما تصوروا أن احلق ال يتجاوز آباءهم وأجدادهم، أو  

استغرب أن يكون حماربوه خمطئني مع كون بعضهم كان من أصحاب  عظامءهم، فقال ملن 

)إنك ملبلوس عليك، إن احلق والباطل ال يعرفان بأقدار ، بل من املقربني إليه:  رسول اهلل  

 الرجال، اعرف احلق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله(
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من كل احلواجز  وهذا نفس ما نطق به القرآن الكريم عندما دعانا إىل ختليص أنفسنا  

ُقْل إِن َكاَن آَباُؤُكْم  ﴿التي حتول بيننا وبني احلق، وأخطرها حاجز الرجال، كام قال تعاىل: 

اَرٌة خَتَْشْوَن َكَساَدهَ  ْفُتُموَها َوجِتَ ا  َوَأْبنَاُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشرَيُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقرَتَ

بَُّصوْا َحتَّى َيْأيِتَ اهللهُ بَِأْمِرِه  َوَمَساكُِن َتْرَضْوهَنَ  َن اهللهِ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يِف َسبِيلِِه َفرَتَ ا َأَحبَّ إَِلْيُكم مِّ

 [ 24التوبة: ] ﴾َواهللهُ الَ هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقني 

وعىل منوال هذه اآلية الكريمة يقال: )قل إن كانت مذاهبكم وطوائفكم  

   ومشاخيكم أحب إليكم من اهلل ورسوله.. فرتبصوا(  ومدارسكم وعلامؤكم 
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 سلفية الشيعة 

مثلام توجد الظاهرة السلفية يف املجتمعات السنية، فإننا نجد هذه الظاهرة كذلك يف  

 املجتمعات الشيعية يف القديم واحلديث..  

مجيعا يف  ومثلام هلذه الظاهرة رجاهلا وكتبها وقنواهتا يف املدرسة السنية، نجد هؤالء 

املدرسة الشيعية.. فالشيطان لن يرتك طائفة دون أن يضع بينها من يؤدي رسالته ومرشوعه  

 عىل هذه األرض. 

لكن املشكلة هي أننا يف املدرسة السنية نميز السلفية عن غريهم، بل نميز أتباع  

فنضع    السلفية أنفسهم فنفرق بني اجلامي واملدخيل والرسور واحلدادي واملسامل والعنيف..

لكل فريق منهم اسمه اخلاص، ودوره اخلاص.. فإذا ما انتقد أحدنا أي سلوك سلفي، قيل  

 له: ال تعمم، فالسلفية ليسوا شيئا واحدا. 

لكن إن تعلق األمر بالشيعة، فإهنم حيملوهنم مجيعا، وعىل بكرة أبيهم كل أخطاء  

جع، وإنام جمرد وزير يف دولة،  التاريخ واجلغرافيا.. بل حتى ابن العلقمي وهو ال عامل وال مر 

 كل املجتمعات الشيعية. ـ إن صح ما يروى عنه ـ ال زالوا حيملون وزره 

وهذا خطأ منهجي يف التفكري واملواقف يتناىف مع قوله تعاىل، وهو خيرب عن أهل  

ٌة َقائَِمٌة يَ ﴿ الكتاب من اليهود والنصارى: ْن َأْهِل اْلكَِتاِب ُأمَّ ْتُلوَن آَياِت اهللهِ  َلْيُسوْا َسَواء مِّ

ْيِل َوُهْم َيْسُجُدون َوِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َمْن إِن  ﴿، ويقول: [113آل عمران:] ﴾آَناء اللَّ

ِه إَِليَْك إِالَّ َما ُدْمَت   ْن إِن َتْأَمنُْه بِِدينَاٍر الَّ ُيَؤدِّ ِه إَِلْيَك َوِمنُْهم مَّ آل  ]  ﴾  َعَلْيِه َقائاًِم َتْأَمنُْه بِِقنَطاٍر ُيَؤدِّ

 [ 75عمران: 

بناء عىل هذا، فإن السلفية توجد يف املدرسة الشيعية مثلام توجد َتاما يف املدرسة  

السنية، ففيها من يلغي عقله وقرآنه، ليتبنى حكايات وخرافات وضالالت ال معنى هلا..  
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فإن دعي إىل إعامل عقله، صاح بام يصيح به كل السلفية )العقل حجاب، وليست عقولنا  

 ل من عقول سلفنا( بأفض

وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي خيالف وعد اهلل تعاىل بحفظ كتابه، باعتباره 

ْكَر َوإِنَّا َلُه حَلَافُِظون﴿تعاىل: النور اهلادي لألمة، كام قال  ْلنَا الذِّ ،  [9احلجر:] ﴾إِنَّا َنْحُن َنزَّ

املعنى، بل يشمل اللفظ أيضا،  فيدعون أن كتاب اهلل حرف.. وأن حتريفه ال يقترص عىل 

وهذا كله انتصار ألنفسهم ضد غريهم ممن يسموهنم نواصب، واألمثلة عىل هذا ذلك  

الكتاب الذي يرمي به السلفية كل الشيعة، مع أن مؤلفه شخص واحد، ومن مدرسة حمددة  

ألخبار  من املدارس الشيعية هي املدرسة اإلخبارية، وهي مثل املدرسة السلفية َتاما، تنزل ا

 منزلة القرآن، بل إهنا ترى تعطيل القرآن ألجلها. 

وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي ترك الدعوة لدين اهلل، والدعوة  

للمشرتكات التي تتفق األمة مجيعا عليها، وراح، ويف البالد التي صدرت لنا كل أنواع  

دع وحدة األمة، غافال عن  الفتن، يتكلم يف عرض أمهات املؤمنني ليستثري األحقاد، ويص

نفسه.. فمن يتكلم يف زوجة أي رجل كان،   أن حقده جره إىل تشويه عرض رسول اهلل 

   هو يف احلقيقة يتكلم يف الرجل نفسه..  

وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي يردد ما ردده قبله أئمة السلفية السنة، من  

كل األمة بعلامئها وصاحليها نواصب.. ويطبقون  أنه )من مل يكن معنا فهو ضدنا(، فيعتربون  

عليهم كل ما َتليه أحقادهم من أحكام، ومن رمي يف جهنم، ويبدؤون يف ذلك بالصحابة 

أنفسم، باعتبارهم مجيعا ـ إال عددا حمدودا ـ من النواصب من دون دليل إال تلك النصوص  

ردده أئمتهم وإخواهنم يف املذهب  الواهية التي ال سند هلا، وال قوة حتميها، وهذا خالف ما ي

 أنفسهم. 

بل إن هؤالء ولكربيائهم ال يستثنون أصحاب مدرستهم أنفسهم.. ومن شاء أن  
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يتأكد من ذلك، فليذهب وليستمع إىل مواقف يارس احلبيب واللهياري من السيد حسن 

يعة، فهم  نرص اهلل، أو السيد عىل اخلامنائي، أو السيد السيستاين، أو غريهم من مراجع الش

 يضعوهنم مجيعا مع من يسموهنم نواصب يف سلة واحدة. 

يقدس كتبه احلديثية أكثر من تقديسه   وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي

للقرآن الكريم، فال يقبل أي جدال حول أي حديث، حتى لو تناىف مع العقل، ومع كل  

ك العنف الذي َتارسه  يشء، وهم يامرسون مع من ينتقد هذا من أصحاب مذهبهم، ذل

 السلفية السنية مع منتقدي أي حديث ال يقبله العقل أو يعارضه القرآن. 

وهذا النوع من السلفية الشيعية هو الذي يشوه تلك العالقة العاطفية التي تربطه  

بمن يزعم أنه يأتم هبم من أئمة أهل البيت.. فيجرح نفسه، ويرمي صدره وظهره  

ك الدماء التي تسيل منه يتقرب من أئمته، بينام هو ال يزداد منهم  بالسالسل، ويتصور أنه بتل

 إال بعدا، بل هو يامرس كل أنواع العداوة هلم، ويضع كل احلجب بني األمة وبينهم. 

وهذا النوع من السلفية الشيعية يامرس نفس ما يامرسه إخوانه من السلفية السنية  

ب بني املذاهب اإلسالمية، أو التعايش  من حرب كل جهة تدعو إىل املشرتكات، أو التقار

بينهم، ألهنم يتصورون أن ذلك سيلغي خصوصيتهم، وهم أحرص عىل خصوصيتهم من  

 حرص عىل األمة نفسها. 

الذي يتصور ببالهته ومحقه أنه بمجرد أن تقبض    وهذا النوع من السلفية الشيعية هو 

فيه من العمل حمبتهم، ويكفيه  روحه سيالقيه أئمته، ويأخذون بيده مبارشة إىل اجلنة، فيك

من السلوك تلك الدماء التي سالت منه، وهو يامرس طقوس احلزن عليهم.. وهذا وهم  

كبري فال أحد يف هذه األمة يرفع عنه القلم، واملوازين التي يضعها اهلل لعباده، لن يفضل فيها  

 شخص عىل شخص، وال جهة عىل جهة، وال مدرسة عىل مدرسة. 

السلفية الشيعية.. والدجل موجود بينها وسار فيها، كام هو  هذه بعض مظاهر 
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موجود وسار بني أخواهتا من أنواع السلفيات .. ونحن مع كل من يواجه هذا النوع من  

الدجل الشيعي، ولكنا لسنا مع ذلك التعميم اخلاطئ.. فالشهادة هلل تدعونا إىل التمييز بني  

يف هذا الدين، ويعتربه الثقل األكرب، واملحل  الذي يعطي القرآن الكريم مركزيته الكربى 

الذي يرد إليه عند التنازع، وبني غريه ممن يغلب األخبار، أو يغلب من يراهم من أئمته عىل  

 حساب عقله وقرآنه. 
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 حوار مع صويف سلفي 

يتوهم الكثري أن السلفية لقب يطلق عىل طائفة حمدودة من الناس، والتي تتميز  

 أساليبها اخلاصة يف التعامل مع اآلخر. بأفكارها، ومظهرها، و

وهذا صحيح من جهة التسمية، فلقب السلفية خمصوص بتلك الطائفة، فهي التي  

رضيته لنفسها، وهكذا عرفها الناس.. لكن ذلك غري صحيح من حيث الواقع.. ذلك أن  

طائفة  السلفية كظاهرة نفسية واجتامعية نراها يف الواقع أعظم من أن تنحرص يف طائفة دون  

أو مذهب دون مذهب.. فيمكن أن يكون أكثر الناس حربا للسلفية سلفي وال يدري، بل  

قد يكون أشد عنادا منهم، وأكثر عصبية وحدة.. ونحن نرى ذلك يف الواقع بوضوح ال  

 حيتاج معه إىل دليل. 

فالصويف الذي يتوهم أنه متحرر من رق السلفية، ال يكون كذلك إال إذا حترر عقله  

من شيوخه وأئمته وسلفه ومن يسميهم أهل اهلل.. فال يسلمهم عقله باملجان، بل ينتظر  

: )إن النكتة  [سيد الطائفة، وهو من يسمونه ]اإلمام اجلنيدمنهم احلجة والربهان، وقد  قال  

قال  و، ة الكشف فال أقبلها إال بشاهدى عدل من الكتاب والسنة(لتقع يف قلبي من جه 

الشيخ عبد القادر اجليالين مؤسس الطريقة القادرية: )كل حقيقة ال تشهد هلا الرشيعة فهي  

 زندقة .. طِْر إِىل احلق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك يف يد الرسول( 

قائدهم ومعارفهم اإلهلية من ابن عريب أو  ولذلك فإن كل أولئك الذين يتلقون ع 

اجلييل أو القونوي أو الدباغ أو غريهم من غري َتريرها عىل حمك الكتاب والسنة املوافقة  

للكتاب، ومن غري َتريره عىل العقل املقدس الذي أنزله اهلل عىل كل إنسان ليعرفه به، ال  

ية هو ابن تيمية.. وشيخه هو  خيتلف عن السلفية إال يف يشء واحد.. وهو أن شيخ السلف

 ابن عريب أو غريه من املشايخ. 
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وقد عجبت لبعض أصدقائي من الصوفية حني ذكر يل أنه ال عذاب يف اآلخرة، وأن  

كل أولئك العتاة املتجرين الظلمة الذين قضوا حياهتم يف حرب أولياء اهلل، لن يعيشوا يف  

رق بينهم سوى املحل الذين يكونون فيه،  اآلخرة إال السعادة، مثلهم مثل املؤمنني، وال فا 

فاملؤمنون يف اجلنة، وغريهم من العتاة يف النار.. وكأن اآلخرة جمموعة فنادق راقية: للتقاة  

 فنادقهم، وللفجرة فنادقهم. 

مل أستعجل يف الرد عليه حتى ال أقع يف شباك السلفية املترسعة، بل رحت أطلب منه  

صدري، وأين مستعد لو أقنعني بالعقل واملنطق أو بالكتاب  أن يديل بحجته، وأثبت له براءة  

 والسنة املوافقة للكتاب أن أتبنى رؤيته، وأبرش هبا يف كل حمل.

 التفت إيل بصلف وكربياء، وقال: إن بقيت تتبع عقلك، فسيحجبك عن اهلل.. 

 قلت: ال بأس قد رميت عقيل.. فهلم بالدليل من الكتاب؟ 

نزل فهمه عىل صدرك املمتلئ باألغيار، واملشحون  قال: الكتاب أعظم من أن يت 

 باحلجب التي تبعده عن الواحد القهار. 

 قلت: إن مل أرجع للكتاب .. وال السنة .. وال العقل.. فلمن أرجع؟

قال: ألهل اهلل ... العارفني باهلل.. أولئك الذين كشفت هلم األرسار، وزالت عنهم  

 ر النهار. األغيار.. فشاهدوا احلقائق أوضح من نو

 قلت: ال بأس.. فأسمعني كالمهم.. فلعل فيه من احلجة ما جيعلني أنقاد له. 

عىل   رشحه  عبد الغني النابليس يف شيخنا لقد قال قال: كلهم متفقون عىل ذلك .. 

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار انقىض يوم  )  :[الفص اإلسامعييل ]  ، ويف الفصوص

، [34ق:] ﴾اْدُخُلوَها بَِساَلٍم َذلَِك َيْوُم اخْلُُلود﴿قال تعاىل: وجاء يوم اخللود كام  ، القيامة

فإذا زال احلجاب بالتجيل عىل أهل النار، املكنى عنه يف احلديث بوضع القدم، واملشار إليه  

مْحَةُ  ﴿: يف قوله تعاىل ُه َباٌب َباطُِنُه فِيِه الرَّ َب َبْينَُهم بُِسوٍر لَّ  ﴾َوَظاِهُرُه ِمن ِقَبلِِه اْلَعَذاب  َفرُضِ
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اآلية، فالباطن الذي فيه الرمحة هو التجيل، والعذاب يف الظاهر، فعند ذلك    [13احلديد:]

ينقلب العذاب عذوبة هلم مع بقائه كام كان عىل األبد، وهلذا قال: )يسمى( أي ذلك العذاب  

جل )عذوبة طعمه( يف  عذاب أهل النار )عذابا( مشتقا )من(العذوبة وهي احلالوة أل

أذواقهم وإن بقيت عينه يف الظاهر معاقبة وإجياعا )وذاك( أي ما هو يف الظاهر من صورة  

املعاقبة )له( أي ملا يف الباطن من اللذة والعذوبة )كالقرش( الذي يكون للبوب واحلبوب  

هم فيه   )والقرش صائن(، أي حافظ ساتر ملا يف داخله من اللب، وذلك بعد استيفاء مدة ما 

من استيالء األوهام عىل خياالهتم الفاسدة حتى يتحققوا بالواحد احلق يف كل ما التبس  

 (1) (عليهم فيه، ويشهدونه يف الظواهر والبواطن، ويرجهون إىل ما كانوا فيه من البواطن

قلت له: هذا كالم خطري، وهو يتناىف َتاما مع ما ورد يف القرآن الكريم ويف السنة  

املطهرة من وصف العذاب واألمل والشدة التي يعانيها أهل جهنم، فقد قال تعاىل يف وصف   

اهللََّ َلَعَن اْلَكافِِريَن َوَأَعدَّ هَلُْم َسِعرًيا َخالِِديَن فِيَها   إِنَّ ﴿ عذاب أهل النار، وعظم ما هم فيه: 

فهل هذه اللعنة التي أخرب اهلل عن  ، [ 65-64]األحزاب: ﴾َأَبًدا اله جَيُِدوَن َولِيًّا َوال َنِصرًيا 

 تنزهلا عليهم رمحة؟ 

ِذينَ   إِنَّ ﴿وقال تعاىل يف وصف حاهلم وأملهم:   ا   هَلُم   َأنَّ   َلوْ   َكَفُرواْ   الَّ   مَجِيًعا   األَْرضِ   يِف   مَّ

َعَذاٌب َألِيٌم يِريُدوَن َأن   بَِّل ِمنُْهْم َوهَلُمْ ُتقُ  َما  اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  َعَذاِب  ِمنْ  بِهِ  لَِيْفَتُدواْ  َمَعهُ  َوِمْثَلهُ 

ِقيمٌ  ، فهل يمكن  [37- 36]املائدة:  ﴾ خَيُْرُجوْا ِمَن النَّاِر َوَما ُهم بَِخاِرِجنَي ِمنَْها َوهَلُْم َعَذاٌب مُّ

 ملن ينزل فندقا ممتلئا بالعذوبة أن يطلب مغادرته؟

ْيَس ﴿: وقال تعاىل يف وصف طعامهم  يعٍ  ِمن إِالَّ  َطَعامٌ  هَلُمْ  لَّ   ُيْغنِي  َوال  ُيْسِمنُ  ال  رَضِ

َا  إِنَُّكمْ  ُثمَّ ﴿ : ، وقال[7- 6]الغاشية: ﴾ ُجوعٍ  ِمن ُبونَ  الضالُّونَ  َأهيُّ   َشَجرٍ  ِمن آلكُِلونَ  املَُْكذِّ

َب  َفَشاِرُبونَ  احْلَِميمِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َفَشاِرُبونَ  اْلُبُطونَ  ِمنَْها  َفاَملُِؤونَ  َزقُّومٍ  مِّن يمِ  رُشْ ْم  ُنُزهُلُ  اَهذَ  اهْلِ

 
 (1/333( الفصوص )1)
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ينِ  ةٍ  َذا َوَطَعاًما  َوَجِحياًم  َأنَكااًل  َلَدْينَا   إِنَّ ﴿: وقال ،[56- 51]الواقعة:  ﴾ َيْوَم الدِّ  َوَعَذاًبا  ُغصَّ

، فهل هذا وصف لعذاب أم لنعمة؟ وهل هو وصف لسجن ممتلئ  [ 13-12:املزمل ]  ﴾َألِياًم 

 والعذوبة؟بزنزانات التعذيب، أم هو وصف لفنادق ممتلئة باللذة 

ِذينَ ﴿:  وقال تعاىل يف وصف آالمهم وصياحهم وعذاهبم  ْم َناُر َجَهنََّم ال  هَلُ   َكَفُروا  َوالَّ

ْن َعَذاهِبَا َكَذلَِك َنْجِزي ُكلَّ َكُفوٍر َوُهْم َيْصَطِرُخوَن   ُف َعنُْهم مِّ ُيْقىَض َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوال خُيَفَّ

نَا َأْخِرْجنَا َنْعمَ  َر  فِيَها َربَّ ُر فِيِه َمن َتَذكَّ ا َيَتَذكَّ ْرُكم مَّ ْ ُنَعمِّ ْل َصاحِلًا َغرْيَ الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل َأَومَل

ْدَنا َأْعتَ  إِنا  ﴿: وقال، [ 37-36]فاطر: ﴾َوَجاَءُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا َفاَم لِلظَّاملنَِِي ِمن نَِّصريٍ 

اِدُقهَ  ا َوإِن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا باَِمء َكاملُْْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس  لِلظاملنَِِي َناًرا َأَحاَط هِبِْم رُسَ

اُب َوَساءْت ُمْرَتَفًقا  َ ، فهل يمكن ملن نزل الفنادق املمتلئة بالعذوبة أن  [29]الكهف:   ﴾ الرشَّ

 يندم أو يطلب اخلروج منها؟ 

نزلتك .. لكن  بعد أن ذكرت له هذا وغريه، قال يل: أنت تقرأ القرآن بعقلك، ويف م

عندما ترقى إىل املنازل العليا، وتكشف لك احلقائق.. فستفهم من هذه اآليات التي كنت  

 تقرؤها خالف ما تفهم اآلن. 

 قلت: ال بأس.. فهل وصلت أنت إىل تلك املحال، واكتشفت بنفسك تلك احلقائق؟ 

هلم،  : أنا ال أحتاج لكل ذلك، فحبي ألهل اهلل وأوليائه، وتصديقي املطلق قال

لو علمُت أن هلل  ) اإلمام اجلنيد: بآذاهنم.. لقد قال  جيعلني أرى احلقائق بعيوهنم، وأسمعها 

امء أرشف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا وإخواننا، َلَسعيُت   ِعلاًم حتت أديم السَّ

لمي:    اإلمام أبو عبد الرمحن(، وقال  التصديق بعلمنا هذا: والَيةٌ )وقال:  ،  (إليه وأخذته  السُّ

إن الصوفية: أمان اهلل يف أرضه، وأخداُن أرساره وِعلِمه، وصفوته من خلِقه، وهم  )

قال  ممدوحون بلسان النبوة .. فمن أنكر هذا املذهب فلقلة معرفته، وِقلة االهتداء حلقائقه..  

 ([11:األحقاف] ﴾َوإِْذ مَلْ هَيَْتُدوا بِِه َفَسَيُقوُلوَن َهَذا إِْفٌك َقِديم ﴿تعاىل:  
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 قلت له: ال بأس .. أليس اإلمام عيل من أهل اهلل، ومن العارفني به؟ 

غضب، وقال: ومن قال خالف ذلك.. إننا معرش الصوفية نحب أهل البيت،  

ونعظمهم، بل إنه ال يوجد يف الدنيا من يعظمهم مثلنا، وكل أسانيدنا ملشاخينا ترجع لإلمام  

 عيل.

ن يف أن حتبه بقلبك، ثم ختالفه بفعلك  قلت: أعرف ذلك منكم، ولكن ليس الشأ

 حتى ال تصري كمن قال فيهم الفرزدق: )قلوهبم معك، وسيوفهم مع بني أمية( 

 قال: أولئك هم الروافض الكذبة أدعياء حمبة أهل البيت.. أما نحن فنحبهم بصدق.

األقوال..  خالف ما قال أهل اهلل الذين نسبت هلم تلك عيل قلت: فقد قال اإلمام 

اعلموا أنه ليس هلذا اجللد الرقيق صرب عىل النار فارمحوا  ) لقد قال خماطبا أصحابه:

نفوسكم، فإنكم قد جربتموها يف مصائب الدنيا، أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه،  

والعثرة تدميه، والرمضاء حترقه ؟ ! فكيف إذا كان بني طابقني من نار، ضجيع حجر،  

 (1) (!  وقرين شيطان ؟

فلو رأيتهم يا أحنف ! ينحدرون يف أوديتها  وقال خماطبا األحنف بن قيس: )

لبسوا املقطعات من القطران، واقرنوا مع فجارها وشياطينها، فإذا  أويصعدون جباهلا، وقد  

 استغاثوا بأسوأ أخذ من حريق شدت عليهم عقارهبا وحياهتا( 

م عيل كان مع العوام، ال مع  قال صاحبي الصويف: ما ذكرته صحيح..وكالم اإلما 

 اخلواص.. فهذه العلوم أرسار.. وال تباح لكل الناس. 

قلت: فكيف أباحها هؤالء ونرشوها، ومل يستنوا فيها بسنة إمامهم الذي يزعمون  

 انتساهبم إليه؟ 

نظر إيل نظرة طويلة تصورت أنه قد رجع فيها للحق، وأعمل فيها عقله وكالم ربه  

 
 . 183( هنج البالغة: اخلطبة 1)
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ال يقدم بني يدي اهلل.. لكني فوجئت به يصيح يف وجهي صيحة  وكالم أهل اهلل الذي 

شديدة، ويقول: لن أجادلك أكثر من هذا.. فأنت حمجوب بعقلك.. وأنت أبعد الناس عن  

 معاين أهل اهلل.. وأنت .. وأنت.. 

وبقي يردد ذلك، والزبد يتطاير من فمه كام يتطاير من أفواه من نراهم يطلقون عىل  

   ة. أنفسهم لقب السلفي
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 القرآن .. وأوهام الشيوخ 

لعل السبب األكرب يف كل االنحرافات الكربى التي وقعت فيها هذه األمة، وبسببها  

انحدرت إىل هذه املنحدرات السحيقة هو اإلعراض عن القرآن الكريم.. اإلعراض عن  

عن تدبره.. وعن التفاعل مع مقتضياته.. وعن استنباط سنن اهلل من خالله، كام قال تعاىل 

ِْم أَلََكُلوا  ﴿أهل الكتاب من قبلنا:  ْنِجيَل َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِهْم ِمْن َرهبِّ ُْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإْلِ َوَلْو َأهنَّ

 [ 66]املائدة:  ﴾ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن حَتِْت َأْرُجلِِهمْ 

الفة مقاصده..  ومن أخطر أنواع اإلعراض حمادة اهلل يف كتابه، والتقديم بني يديه، وخم

وقد وقع هذا كثريا لألسف يف واقعنا التارخيي، كام وقع يف واقعنا الرتاثي، ومن لدن أكثر  

 مدارس األمة، وبأسامء خمتلفة. 

الشيوخ وأوهامهم عىل كتاب اهلل،   فهومومن أخطر تلك التقديامت تقديم 

 ونصوصه القطعية الرصحية التي ال حتتمل حمال للجدل. 

ريبة عىل ذلك املوقف من فرعون.. فعند تدبر القرآن الكريم نجده  ومن األمثلة الق 

 يذكر فرعون باعتباره نموذجا للطغيان والعتو يف أقىص درجاته. 

وكان األصل يف هذه األمة، ويف رجال دينها أن يتدبروا القرآن الكريم ليستخلصوا  

عة اهلل العادلة،  السنن املرتبطة بذلك، ليخلصوا األمة من الطغاة الذين انحرفوا برشي

اْذَهْب إِىَل فِْرَعْوَن  ﴿وحرفوها لتنسجم مع أهوائهم، ألن قول اهلل تعاىل ملوسى عليه السالم:  

ليس خاصا بموسى عليه السالم، بل هو يشمل كل ورثة األنبياء   [24]طه:  ﴾إِنَُّه َطَغى 

 لينقذوا األمة من هؤالء الطغاة.

وقد ذكر القرآن الكريم اجلرائم الكربى التي قام هبا فرعون يف حمال كثرية منه، ومن  

  ﴿ ذلك قوله تعاىل، وهو يصور مدى الكربياء والتجرب والطغيان الذي وصل إليه فرعون: 
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َب َوَعىَص ) (  24أْلَْعىَل ) ( َفَقاَل َأَنا َربُُّكُم ا23( َفَحرَشَ َفنَاَدى )22( ُثمَّ َأْدَبَر َيْسَعى )21َفَكذَّ

 [ 24-  21]النازعات: ﴾

ومل يكتف فرعون بتلك الدعاوى، وال بمجرد ترديدها، بل كان يامرس الطغيان  

َوإِْذ َأْنَجْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء  ﴿بأبشع صوره، كام قال تعاىل يصور ذلك: 

]األعراف:   ﴾ َن نَِساَءُكْم َويِف َذلُِكْم َباَلٌء ِمْن َربُِّكْم َعظِيمٌ اْلَعَذاِب ُيَقتُِّلوَن َأْبنَاَءُكْم َوَيْستَْحُيو

141 ]   

ْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن  ﴿ويف آية أخرى يصور اجلريمة بصورة أبشع:  َوإِْذ َنجَّ

ُكْم َباَلٌء ِمْن َربُِّكْم  َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَذبُِّحوَن َأْبنَاَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نَِساَءُكْم َويِف َذلِ 

 [ 49]البقرة:   ﴾َعظِيٌم  

ففرعون ومأله الذين كانوا يأَترون بأمره مل يكونوا يقتلون األبناء فقط، وإنام كانوا 

يذبحوهنم، ويعذبوهنم بذلك الذبح.. ويعذبوهنم أكثر عندما يستحيون نساءهم، ليتنهكوا  

ه اجلريمة.. أن يباد شعب كامل،  من خالهلا أعراضهم.. وهل هناك جرائم أعظم من هذ

 وأن تنتهك أعراضه. 

ومل يكن يكتفي بكل ذلك، بل كان يقتل ويعذب كل من يقف يف وجهه، ولو بكلمة،  

حتى لو كان من أقرب املقربني إليه، وقد رضب لنا القرآن الكريم نموذجا عن ذلك بام فعله  

بِِه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم إِنَّ َهَذا ملََْكٌر َمَكْرَُتُوُه يِف  َقاَل فِْرَعْوُن آَمنُْتْم ﴿ مع السحرة، كام قال تعاىل: 

( أَلَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلٍف  123املَِْدينَِة لُِتْخِرُجوا ِمنَْها َأْهَلَها َفَسْوَف َتْعَلُموَن )

َبنَُّكْم َأمْجَِعنَي   [ 124،  123]األعراف:    ﴾ُثمَّ أَلَُصلِّ

مل يكتف فرعون بذلك كله، بل إنه كان جدارا منيعا حال بني املرصيني والدخول  و

 [ 79]طه:   ﴾ َوَأَضلَّ فِْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدى ﴿يف دين اهلل، كام قال تعاىل: 

ولنتصور لو أن فرعون آمن، أو ترك قومه يؤمنون كيف يكون حال املرصيني،  
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لكن فرعون وقف يف وجه ذلك كله.. ولذلك،  وكيف سيكون أمر مرشوع اهلل لعباده.. 

 ووفق سنن اهلل، يتحمل جرائر كل ذلك. 

بل إنه مل يكتف بأن يكون حجابا بني قومه وبني اإليامن، بل راح، وبعد أن شاهد 

اآليات العجيبة التي آمن هبا السحرة، حياول أن يفتك بموسى عليه السالم وبني إرسائيل،  

  ﴾ َفَتَوىلَّ فِْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ُثمَّ َأَتى  ﴿ ه كام قال تعاىل: واستعمل يف ذلك كل مكره وكيد

 [ 60]طه:  

وحينذاك رأى فرعون معجزة أخرى عظيمة.. لكنه مل هيتم هبا، ومل يؤمن، بل كان  

َأْتَبَعُهْم  ف﴿الكربياء والطغيان اللذان جثام عىل صدره حجابا بينه وبني اإليامن، كام قال تعاىل:  

]طه:   ﴾( َوَأَضلَّ فِْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدى 78ُن بُِجُنوِدِه َفَغِشَيُهْم ِمَن اْلَيمِّ َما َغِشَيُهْم ) فِْرَعوْ 

78  ،79 ] 

هذه بعض املعاين التي ذكرها القرآن الكريم عن فرعون، وهو لذلك ال خيتلف يف  

سجود آلدم،  حس املؤمن الذي يعيش القرآن عن إبليس.. فإن كان إبليس قد تكرب عن ال 

ففرعون كذلك تكرب عن اخلضوع واالستسالم ملوسى.. وكالمها منعه الكرب.. وكالمها  

 يستحق أن يطرد من رمحة اهلل، كام جرت سنة اهلل عىل عباده. 

لكن لألسف.. حصل اجلدل يف التاريخ اإلسالمي، ويف الرتاث اإلسالمي حول  

 فرعون.. وهل كان مؤمنا أو غري مؤمن؟ 

ا، وهو من املحادة هلل.. فاهلل يذكر طغيانه وعتوه وظلمه وجرائمه،  وهذا عجيب جد

 لنكتشف منها أرسار كل ذلك، ونحن نتجادل يف إيامنه.. ونقدم أقوال املشايخ يف ذلك. 

ولألسف فإن الشيخ الذي فتح أبواب هذه البدعة هو من يسمونه الشيخ األكرب  

وحمقق إال أننا ال نرىض أبدا أن يقدم  حميي الدين بن عريب، ونحن مع احرتامنا لكل باحث 

 بني يدي كتاب اهلل، أو حيرف عن معانيه ومقاصده.
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وقع يف   -مع الكثري من املعاين الطيبة التي ذكرها يف كتبه  -وهذا الشيخ لألسف 

 حمادة اهلل يف هذه القضية، ويف قضايا أخرى كثرية. 

يم، ويأخذون كالمه،  واملتأثرون به لألسف ينرصفون عن كل معاين القرآن الكر

وكأنه وحي منزل، وهم يقولون بعصمته، شعروا أو مل يشعروا، وهم خيطهئون حينذاك  

 القرآن الكريم شعروا أو مل يشعروا. 

ومن العجيب أن أتباع هذا الرجل يف أكثر املحال التي يناَقشون فيها يردون بكربياء  

إهلام، وال يمكن للعقل أن  عىل املنكرين عليهم بدعوى أن تلك املعارف معارف كشف و

يدركها.. ولست أدري هل يمكن للكشف واإلهلام أن يتحول إىل عقيدة؟.. وهل الكشف  

واإلهلام شأن شخيص يتذوقه من عاشه، أم أنه دعوى عريضة يدعيها أي شخص حلصوهلا  

 لغريه؟

  وهؤالء الذين يستندون إليه ال يعلمون البيئة التي كان يعيش فيها، والتي أثرت يف 

الكثري من كشوفاته، وحولتها إىل أداة صادمة للقرآن الكريم.. فقد كان يعيش يف األندلس،  

ويف بيئة أثرت فيها الثقافة األموية، وانترشت بينها الكثري من اخلرافات واألساطري  

 اليهودية.. وقد دخل ذلك كله إىل التصوف باسم الكشف واإلهلام. 

وينترص ملعاوية، ويسميه خال املؤمنني، وينترص    وهلذا نجده يدافع عن الفئة الباغية،

 للكثري من الطغاة عرب التاريخ، وينسى جرائمهم، وينسى حتكيم حكم اهلل فيهم. 

وأخطر من ذلك كله هو هتوينه من أمر اإليامن، عندما قال بإيامن فرعون، فقد قال  

َن ومل ُيؤخر يف أجله يف  )فقبَض ـ أي اهلل سبحانه وتعاىل ـ فرعويف ذلك يف الفتوحات املكية:  

حال إيامنه لئال يرجع إىل ما كان عليه من الدعوى .. فلم يكن عذابه أكثر من غم املاء  

إِنَّ يِف َذلَِك  ﴿  : وقبضه عىل أحسن صفة هذا ما يعطي ظاهر اللفظ وهذا معنى قوله  ،األجاج
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ًة ملَِْن خَيَْشى    (1)([ 26]النازعات:   ﴾َلِعرْبَ

آآْلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَْت ِمَن  ﴿)ثم إن اهلل صدقه يف إيامنه بقوله  : وقال

فدل عىل إخالصه يف إيامنه ولو مل يكن خملصًا لقال فيه تعاىل كام  [ 91]يونس:  ﴾ املُْْفِسِدينَ 

ياَمُن يِف  ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوملََّ  ﴿قال يف األعراب الذين قالوا آمنا  ا َيْدُخِل اإْلِ

فقد شهد اهلل لفرعون باإليامن وما كان اهلل ليشهد ألحد  [ 14]احلجرات:  ﴾ ُقُلوبُِكْم 

  (2) بالصدق يف توحيده إال وجيازيه به(

وقد تلقى تالميذ الشيخ األكرب هذه الكلامت، كام تلقى تالميذ شيخ اإلسالم كلامت  

حث فيه، وال التحقيق، حتى لو كان مضادا للقرآن  شيخهم، وكأنه وحي منزل ال يصح الب

 الكريم ومقاصده.

وقد غاب عنهم أن اإليامن ليس املراد به تلك املعرفة الذهنية املحدودة، وإنام هو  

اإلذعان والتسليم هلل.. ألن املعرفة وحدها قد تتحقق للكافر، لكنه بجحوده ال يذعن هلا،  

ا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  َوَجَحُدوا هِبَا وَ ﴿كام قال تعاىل:  اْسَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلاًم َوُعُلوًّ

 [ 14]النمل:   ﴾ املُْْفِسِدينَ 

ولذلك فإن لقب اإليامن لقب عظيم ال يستحقه إال من وىف بحق اإلذعان التام،  

َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن  اهلل  َذا َقىَض َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إِ ﴿والتسليم املطلق، كام قال تعاىل: 

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعصِ  رَيَ
]األحزاب:   ﴾ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبِينًا اهلل  َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

36 ] 

بل إن اهلل تعاىل أخرب أن هناك حمال ال يقبل فيها اإليامن، ألن االختبار قد انتهى أجله،  

َهْل َينُْظُروَن إاِلَّ َأْن َتْأتَِيُهُم املاََْلئَِكُة َأْو َيْأيِتَ َربَُّك َأْو َيْأيِتَ َبْعُض آَياِت َربَِّك  ﴿ىل: كام قال تعا 

 
 . 277، ص: 2( الفتوحات املكية، ج1)

 (72ـ 4( الفتوحات املكية )2)
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ا  هِنَا َخرْيً َيْوَم َيْأيِت َبْعُض آَياِت َربَِّك اَل َينَْفُع َنْفًسا إِياَمهُنَا مَلْ َتُكْن آَمنَْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت يِف إِياَم 

 [ 158]األنعام:   ﴾ُقِل اْنَتظُِروا إِنَّا ُمنَْتظُِرونَ 

وهكذا فإن فرعون بعد أن رأى ما رأى ال ينفعه ذلك، بنص القرآن الكريم نفسه،  

نَا إِنََّك  ﴿فاهلل تعاىل أخرب أن موسى عليه السالم دعا عليه وعىل املتكربين ممن معه، فقال:   َربَّ

نَا اْطِمْس َعىَل  آَتْيَت فِْرَعْوَن َوَمأَلَُه زِ  نَا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيلَِك َربَّ ْنَيا َربَّ ينًَة َوَأْمَوااًل يِف احْلََياِة الدُّ

ْم َواْشُدْد َعىَل ُقُلوهِبِْم َفاَل ُيْؤِمُنوا َحتَّى َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم   [ 88]يونس:  ﴾ َأْمَواهِلِ

أهنم ال يؤمنون حتى يروا العذاب األليم:  بل أخرب اهلل تعاىل أن هذه سنته يف الطغاة، و

ْت َعَلْيِهْم َكلَِمُت َربَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن ) ﴿ ِذيَن َحقَّ ( َوَلْو َجاَءهْتُْم ُكلُّ آَيٍة َحتَّى َيَرُوا  96إِنَّ الَّ

 [ 97، 96]يونس:   ﴾ اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ 

ئمهم أقل  وهكذا أخرب يف آية أخرى، وعن قوم هم أقل بكثري من فرعون، وجرا

بكثري من جرائمه، ومع ذلك أخرب اهلل تعاىل أنه مل يرد أن يطهر قلوهبم، ألن الران الذي  

ِذيَن ُيَساِرُعوَن  ﴿ استوىل عليهم حرمهم من هداية اهلل، قال تعاىل:   ُزْنَك الَّ ُسوُل اَل حَيْ َا الرَّ َياَأهيُّ

ِذيَن َقاُلوا آَمنَّا بَِأْفَواِههِ  ُعوَن لِْلَكِذِب  يِف اْلُكْفِر ِمَن الَّ ْم َومَلْ ُتْؤِمْن ُقُلوهُبُْم َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َسامَّ

ُفوَن اْلَكلَِم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه َيُقوُلوَن إِْن ُأوتِيُتْم َهَذا   ُعوَن لَِقْوٍم آَخِريَن مَلْ َيْأُتوَك حُيَرِّ َفُخُذوُه  َسامَّ

ِذيَن مَلْ ُيِردِ اهلل    فِْتنََتُه َفَلْن ََتْلَِك َلُه ِمنَ اهلل    ُيِردِ   َوإِْن مَلْ ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروا َوَمنْ  َأْن  اهلل    َشْيًئا ُأوَلئَِك الَّ

ْنَيا ِخْزٌي َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ  َر ُقُلوهَبُْم هَلُْم يِف الدُّ  [ 41]املائدة:    ﴾ُيَطهِّ

صاحبه، بل هو معرفة تقام هبا احلجة عليه،  وهلذا فإن اإليامن املزعوم لفرعون ال ينفع  

وال تنفعه كام يزعم أتباع ابن عريب، الذين مل يكتفوا بام قال شيخهم، بل راحوا يضيفون إليه  

الكثري من التوابل واملسوغات التي حولت فرعون من عدو من أعداء اهلل إىل ويل من  

 أوليائه. 

العدالة اإلهلية ليصور رمحة اهلل   ومن العجيب أن الشيخ األكرب راح حيطم كل معاين 
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بفرعون، وأنه أرسع بقبض روحه بأحسن حالة، حتى ال يعود إىل كربيائه.. وكأن كل  

جرائمه التي مارسها مل تكن لتتسبب يف الطبع عىل قلبه واخلتم عليه.. وكأن اهلل يدلل بعض  

 عباده، ويعذب بعضهم. 

صورت أن مجيع اجلرائم التي يقوم  وهذا كله ناتج من تلك الثقافة اإلرجائية التي ت

هبا الطغاة، وكل الدماء التي سالت بسببهم، َتحى عنهم مجيعا بمجرد أن يذرفوا بعض  

 الدموع قبل موهتم..  

﴿ َوَنَضُع  العدالة اإلهلية ال يضيع عندها يشء، كام قال تعاىل:غفلوا عن كون وقد 

ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْينَا هِبَا  املََْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفال 

 ( 47َوَكَفى بِنَا َحاِسبِنَي ﴾ )االنبياء: 

وتناسوا كذلك أن من سنن اهلل تعاىل الطبع عىل قلوب الذين عتوا وبغوا وطغوا،  

َكالَّ  ﴿ بون، كام قال تعاىل:ألن اإليامن نعمة كربى، وهي ال يستحقها إال املتواضعون الطي

 ( 14)املطففني:  ﴾ َبْل َراَن َعىَل ُقُلوهِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

)إن العبد إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء  ذلك بقوله:   وكام فرس ذلك رسول اهلل 

اَن َعىَل  َكالَّ َبْل رَ ﴿يف قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول اهلله تعاىل: 

ا َكاُنوا َيْكِسُبونَ   ُقُلوهِبِم    (1) (﴾مَّ

ومن العجيب أن هؤالء الذين يرددون مثل هذا الكالم، ويرددون مثله أن معاوية  

خال املؤمنني ويدافعون عنه وعن كل الطغاة، ينسون أهنم هم أنفسهم من يقول: )من قال  

بل جمرد اهلم به سببا يف ختم قلب  لشيخه مل ال يفلحه أبدا؟(، فيعتربون جمرد القول هبذا، 

 املريد.. وحيكون احلكايات الكثرية الدالة عىل ذلك. 

فهل مشاخيهم أعظم عند اهلل من موسى واإلمام عيل اللذين وقف فرعون ومعاوية  

 
 ( رواه الرتمذي والنسائي، وقال الرتمذي: حسن صحيح.1)
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 يف وجهيهام، بل حاربا بكل الوسائل مرشوعهام اإلهلي. 

وع اإلهلي لإلنسان[،  املشكلة الكربى يف هؤالء أهنم ال يعرفون شيئا اسمه ]املرش

ا القرآن  ووالذي يقابله ]املرشوع الشيطاين[ .. ولو أهنم فقهوا هذين املرشوعني لفهم

 ا عليه شيئا من أوهام مشاخيهم. والكريم، ومل يقدم
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 ال تتخطوا رقاب الصديقني 

عىل الرغم من أن الصوفية مثلوا القيم الدينية يف أرقى صورها فرتة طويلة، بام  

حرصوا عليه من االهتامم بالسلوك واألخالق والرتقي يف معارج القرب واالتصال باهلل  

 تعاىل..  

وعىل الرغم من أهنم استطاعوا أن يمثلوا اإلسالم يف الكثري من املجتمعات، بل  

ىل أماكن كثرية، مل يكن ليصل إليها لوال جهودهم وصدقهم  استطاعوا أن يصلوا به إ

 وسامحتهم وأخالقهم العالية. 

عىل الرغم من كل ذلك إال أننا ال نستطيع أن ننكر أن الدجل قد ولج إليهم، أو إىل  

بعضهم، كام ولج إىل سائر طوائف املسلمني، فام كان الشيطان ليرتك تلك الثلة التي آمنت  

ية لتؤدي رسالتها عىل هذه األرض من غري أن يعكر صفوها، ويفسد  بأرقى القيم الدين 

 عليها أمرها، ويدخل فيها ما ليس منها. 

واخللل األكرب الذي أحدثه الشيطان يف هذه الطائفة، والذي ال نزال نراه بني أعيننا  

  واعلم أن يف زماننا هذا قد كثر اخلائضون يف هو ما أشار إليه الطويس يف اللمع، فقال: )

علوم هذه الطائفة، وقد كثر أيضا املتشبهون بأهل التصوف واملشريون إليها واملجيبون عنها  

وعن مسائلها، وكل واحد منهم يضيف إىل نفسه كتابا قد زخرفه، وكالما ألفه، وليس  

بمستحَسن منهم ذلك؛ ألن األوائل واملشايخ الذين تكلموا يف هذه املسائل وأشاروا إىل  

قوا هبذه احِلَكم، إنام تكلموا بعد قطع العالئق، وإماتة النفوس  هذه اإلشارات ونط

باملجاهدات والرياضات واملنازالت والوجد واالحرتاق، واملبادرة واالشتياق إىل قطع كل  

طرفة عني، وقاموا برشط العلم، ثم عملوا به، ثم حتققوا    - عزَّ وجلَّ -عالقة قطعتهم عن اهلل  
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  (1)(حلقيقة والعمل يف العمل فجمعوا بني العلم وا 

وهو وصف دقيق ألولئك الذين راحوا يقرؤون كتب ابن عريب أو اجلييل أو القونوي  

أو غريهم من الصوفية.. وتصوروا أهنم بقراءهتم هلا صاروا حمققني، بل أولياء وصديقني،  

من غري أن جيهدوا أنفسهم ال برياضة وال بسلوك وال بمجاهدة وال بذكر وال بخلوة، وال  

 يشء مما كان يامرسه الصوفية الصادقون املحققون.  بأي

وليتهم اكتفوا بذلك، بل راحوا إىل أعالم الصوفية الكبار أمثال أيب حامد الغزايل  

يسخرون منه، وينتقصون من قدره.. ويقولون عنه: )من دلك عىل العمل فقد غشك..  

 ومن دلك عىل اهلل، فقد نصحك(

بالشطحات، يفرسون هبا القرآن، وخيرجون هبا   ومل يكتفوا هبذا، بل راحوا يرطنون 

عن ظواهره الواضحة القطعية.. كام وصفهم بذلك، وبدقة الغزايل، عند حديثه عن  

وهذا فن من الكالم عظيم رضره يف العوام، حتى ترك مجاعة من أهل  الشطح، فقال: )

ع، إذ فيه  الفالحة فالحتهم، وأظهروا مثل هذه الدعاوي، فان هذا الكالم يستلذه الطب

البطالة من األعامل مع تزكية النفس بدرك املقامات واألحوال، فال تعجز األغبياء عن  

  (2) (دعوى ذلك ألنفسهم، وال عن تلقف كلامت خمبطة مزخرفة

بل إنه أشار إىل اللغة املستكربة التي يستعملها هؤالء مع من ينتقدهم، أو ينصحهم،  

وا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم واجلدل،  ومهام أنكر عليهم ذلك مل يعجز فقال: )

والعلم حجاب، واجلدل عمل النفس. وهذا احلديث ال يلوح إال من الباطن بمكاشفة نور  

 ( احلق

فهذا ومثله مما قد استطار  هذه الظاهرة يف عرصه، فقال: )  ر ثم ذكر الغزايل مدى انتشا 

 
 .19( اللمع، ص1)

 .1/61( إحياء علوم الدين، 2)
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ء منه فقتله أفضل يف دين اهلل  من  يش يف البالد رشره وعظم يف العوام رضره حتى من نطق ب

 ( إحياء عرشة 

فيها إىل هذه   أشارومثله ذكر يف رسالته املعروفة بـ ]أهيا الولد املحب[، والتي 

ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للرشع، إذ العلم   .. الولد أهيا :  )وقالالظاهرة، 

شطح الصوفية وطاماهتم؛ ألن  والعمل بال اقتداء الرشع ضالل. وينبغي لك أال تغرته ب

سلوك هذا الطريق يكون باملجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة، ال  

واعلم أن اللسان املطلق والقلب املطبق اململوء بالغفلة والشهوة   بالطامات والرتهات.

  (1) (هدة لن حييى قلبك بأنوار املعرفةعالمة الشقاوة، حتى ال تقتل النفس بصدق املجا 

ن أن   .. الولد أهيا : ) وقال ال تكن من األعامل مفلسا، وال من األحوال خاليا، وتيقه

مثاله لو كان عىل رجل يف برية عرشة أسياف هندية مع أسلحة   العلم املجرد ال يأخذ باليد. 

أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد ]عظيم[ مهيب، فام ظنهك؟  

ومن املعلوم أهنا ال تدفع إال بالتحريك    األسلحة رشه عنه بال استعامهلا ورضهبا؟!هل تدفع  

والرضب. فكذا لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمها، ومل يعمل هبا، ال تفيده إال  

 (2) (بالعمل

لو قرأت العلم    ..الولد  أهيا وهو يعود إىل املصادر املقدسة ليؤكد هذا املعنى، فيقول: )

سنة، ومجعت ألف كتاب، ال تكون مستعدا لرمحة اهلل تعاىل إال بالعمل لقوله تعاىل:   مائة

ْيَس لإِِلنَساِن إاِلَّ َما َسَعى﴿ ِه   ﴿وقوله تعاىل: ، [ 39النجم: ] ﴾َوَأن لَّ َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربِّ

ِه َأَحدً  ْك بِِعَباَدِة َربِّ عاىل:  ت، وقوله [ 110الكهف: ] ﴾اَفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َوالَ ُيرْشِ

  ﴿ وقوله تعاىل: ، [82التوبة: ]  ﴾ َفْلَيْضَحُكوْا َقلِياًل َوْلَيْبُكوْا َكثرًِيا َجَزاء باَِم َكاُنوْا َيْكِسُبون﴿

 
 ( رسالة أهيا الولد.1)

 ( رسالة أهيا الولد.2)
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احِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزالً إ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ فِيَها ِديَن  خالِ (  107)  نَّ الَّ

إِالَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل  ﴿، وقوله تعاىل: [108-107الكهف: ] ﴾ الَ َيْبُغوَن َعنَْها ِحَوالً 

ودليل األعامل أكثر من أن حيىص، وإن كان العبد يبلغ اجلنة  .  [. 70الفرقان: ]  ﴾ َعَماًل َصاحِلًا  

ة اهلل قريب من  بفضل اهلل تعاىل وكرمه، لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته؛ ألن رمح

 (1) (املحسنني 

هو ما نراه يف واقعنا، حيث رغب أمثال هؤالء  ـ  لألسف  وحذر منهـ   وما ذكره الغزايل  

عن ذلك التصوف القيمي املوافق للقرآن الكريم، والذي ذكره الغزايل يف ]إحياء علوم  

 الدين[، ونقله عن كبار الصوفية ممن سبقوه. 

يسمونه الشيخ األكرب، واملمتلئ بالطامات   وراحوا إىل تصوف آخر، ابتدعه من 

 والشطحات العجيبة التي تتناقض َتاما مع كل القيم القرآنية.. بل حتى مع القيم العقلية. 

فقد عمد هذا النوع من التصوف إىل قبول كل اخلرافات واألكاذيث والدجل  

رج عىل  واألساطري.. وراح يتكلف تأويلها ليجعل منها عقائد مقبولة صحيحة.. ال ح

 القائلني هبا.. بل احلرج عىل املنكرين عليهم. 

وراح هذا النوع من التصوف إىل تلك األساطري الفلكية التي كان يؤمن هبا اليونان  

والرومان والبدائيون، والتي أثبت العلم احلديث فسادها وبطالهنا، يقبلوهنا، وينكرون عىل  

عندهم مصدر للدين، ال يقل عن القرآن نفسه.. بل  العلم احلديث ما قاله.. ألن األساطري 

 إن القرآن يؤول لينسجم مع األساطري. 

ومل يكتفوا هبذا.. بل راحوا إىل القيم الدينية نفسها يعبثون هبا.. ويصورون أن كل  

الرتهيبات القرآنية ال مربر هلا.. وال وجود هلا يف الواقع.. ألن العذاب ليس سوى العذوبة..  

 
 ( رسالة أهيا الولد.1)
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 سوى النور.   والنار ليست 

وراحو إىل من يذكر هلم أنه خياف من عذاب اهلل، وخيشى عقابه، يضحكون عليه،  

ويسخرون منه.. ويغفلون عن أن أكرب أولياء هذه األمةـ  عىل حسب ما يؤمنونـ  وهو اإلمام  

عيل مل تكن ختلو خطبة من خطبه من التحذير من النار.. ومل يكن خيلو دعاء من أدعيته من  

 ذة منها. االستعا 

لو تعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غيبه، إذا خلرجتم إىل  فهو الذي يقول: )

الصعدات تبكون عىل أعاملكم، وتلتدمون عىل أنفسكم. ولرتكتم أموالكم ال حارس هلا  

ء منكم نفسه، ال يلتفت إىل غريها، ولكنكم نسيتم ما  وال خالف عليها، وهلمت كل امرى 

    (1)(فتاه عنكم رأيكم، وتشتت عليكم أمركمذكرتم، وأمنتم ما حذرتم، 

فاتقوا اهلل عباد اهلل تقية ذي لب شغل التفكر قلبه، وأنصب  ويقول يف خطبة أخرى: )

اخلوف بدنه، وأسهر التهجد غرار نومه، وأظمأ الرجاء هواجر يومه... وقدم اخلوف  

     (2)(ألمانه، وراقب يف يومه غده، ونظر قدما أمامه 

إذا ذكر اهلل مهلت أعينهم... خوفا من  : )  أصحاب رسول اهللويقول يف وصف 

  (3)(العقاب، ورجاء للثواب 

لو ال األجل الذي كتب عليهم مل تستقر أرواحهم يف  ويقول يف وصف املتقني: ) 

أجسادهم طرفة عني، شوقا إىل الثواب، وخوفا من العقاب... فهم واجلنة كمن قد رآها  

ن، وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها معذبون.. فإذا مروا بآية فيها تشويق،  فهم فيها منعمو

ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أهنا نصب أعينهم. وإذا مروا بآية  

 
 . 116( هنج البالغة: اخلطبة 1)

 .83( هنج البالغة: اخلطبة 2)

 .97( هنج البالغة: اخلطبة 3)
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ختويف، أصغوا إليها مسامع قلوهبم، وظنوا أن زفري جهنم وشهيقها يف أصول آذاهنم،    فيها 

، مفرتشون جلباههم وأكفهم وركبهم، وأطراف أقدامهم،  فهم حانون عىل أوساطهم

يطلبون إىل اهلل تعاىل يف فكاك رقاهبم... قد براهم اخلوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر  

فيحسبهم مرىض، وما بالقوم من مرض، ويقول: لقد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم ال  

هم ألنفسهم متهمون، ومن أعامهلم  يرضون من أعامهلم القليل، وال يستكثرون الكثري. ف

مشفقون... فمن عالمة أحدهم... يعمل األعامل الصاحلة وهو عىل وجل... يبيت حذرا  

 (1) (ويصبح فرحا، حذرا ملا حذرا من الغفلة، وفرحا ملا أصاب من الفضل والرمحة

وليس ذلك خاصا بحديثه مع عامة الناس، كام قد يؤوله أمثال هؤالء.. بل كان مع  

.. ومع مناجياته وأدعيته لربه.. فأشهر أدعيته ذلك الذي نقله كميل نجده مملوءا بذكر  نفسه

النار، وخشية اهلل، ودعاء اهلل، والترضع إىل اهلل.. وليس فيه أي حرف من تلك الطامات  

 التي جياهر هبا من يريدون ختطي رقاب الصديقني. 

ط يب سوء حايل، وقرصت  اللهم عظم بالئي، وأفر فمام ورد يف دعاء كميل قوله: )

يب أعاميل، وقعدت يب أغاليل وحبسني عن نفعي بعد أميل، وخدعتني الدنيا بغرورها،  

ونفيس بخيانتها، ومطايل يا سيدي فأسألك بعزتك أن ال حيجب عنك دعائي سوء عميل  

وفعايل، وال تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من رسي، وال تعاجلني بالعقوبة عىل ما عملته  

وايت من سوء فعيل وإساءيت، ودوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهوايت وغفلتي، وكن  يف خل 

اللهم بعزتك يل يف كل األحوال رؤوفا، وعيل يف مجيع األمور عطوفا. إهلي وريب من يل غريك  

أسأله كشف رضي والنظر يف أمري. إهلي وموالي أجريت عيل حكام اتبعت فيه هوى  

عدوي، فغرين بام أهوى وأسعده عىل ذلك القضاء،   نفيس، ومل أحرتس فيه من تزيني 

فتجاوزت بام جرى عيل من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك احلمد عيل  

 
 . 193( هنج البالغة: اخلطبة 1)



70 

 

يف مجيع ذلك وال حجة يل فيام جرى عيل فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبالؤك، وقد أتيتك  

 مستغفرا منيبا مقرا  يا إهلي بعد تقصريي وإرسايف عىل نفيس معتذرا نادما منكرسا مستقيال 

مذعنا معرتفا، ال أجد مفرا مما كان مني وال مفزعا أتوجه إليه يف أمري، غري قبولك عذري  

اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة رضي وفكني من   وإدخالك إياي يف سعة من رمحتك.

شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدين، ورقة جلدي ودقة عظمي، يامن بدأ خلقي وذكري  

 (بري وتغذيتي، هبني البتداء كرمك وسالف برك يب وتربيتي و

إهلي وسيدي وريب، أتراك معذيب بنارك بعد توحيدك، وبعدما انطوى  وفيه يقول: )

عليه قلبي من معرفتك، وهلج به لساين من ذكرك، واعتقده ضمريي من حبك، وبعد صدق  

ته، أو تبعد من  اعرتايف ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات! أنت أكرم من أن تضيع من ربي

أدنيته، أو ترشد من آويته، أو تسلم إىل البالء من كفيته ورمحته، وليت شعري يا سيدي  

وإهلي وموالي! أتسلط النار عىل وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعىل ألسن نطقت  

بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعىل قلوب اعرتفت بإهليتك حمققة، وعىل ضامئر حوت  

رت خاشعة، وعىل جوارح سعت إىل أوطان تعبدك طائعة، وأشارت  من العلم بك حتى صا 

 ( باستغفارك مذعنة؟! ما هكذا الظن بك وال أخربنا بفضلك عنك يا كريم 

إىل آخر الدعاء املمتلئ بكل قيم العبودية.. واملتفق َتاما مع ما ذكره القرآن الكريم  

مْحَِن  ﴿تعاىل، فقال:  من أدعية الصاحلني وأولياء اهلل املقربني الذين وصفهم اهلل  َوِعَباُد الرَّ

ِذيَن َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرِض َهْوًنا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اجْلَاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما )  ِذيَن َيبِيُتوَن  63الَّ ( َوالَّ

ًدا َوِقَياًما )  ِْم ُسجَّ ْف َعنَّا َعَذاَب َجهَ 64لَِرهبِّ نَا ارْصِ نََّم إِنَّ َعَذاهَبَا َكاَن  ( َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ

ا َوُمَقاًما )65َغَراًما )  َا َساَءْت ُمْسَتَقرًّ  [ 66  -  63]الفرقان:   ﴾(66( إِهنَّ

لكن كل هذه املعاين األخالقية والعرفانية ذات املصادر املعصومة أهيلت عليها كل  

ألوان احلجب والتأويل والتحريف الصويف، حتى أصبحوا يسخرون ممن يذكر النار  
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وعذاهبا، أو يذكر اجلنة ونعيمها.. ويتصورون أهنم قد ملكوا مفاتيح الوجود بكلامت  

حفظوها، وغرور تزينوا به.. مع أن أحدهم قد يقتل أخاه من أجل دينار أو درهم، ثم هو  

يكذب عىل نفسه وعىل الناس، ويزعم أنه زاهد يف اجلنة مجيعا.. وليته قبل أن يزهد يف اجلنة  

 انري القليلة التي يتكالب عليها. زهد يف تلك الدن
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 الشفاعة بني الوهم واحلقيقة 

من املفاهيم التي اختلط فيها احلق بالباطل، والصواب باخلطأ.. وكان هلا األثر  

السلبي الكبري يف اهنيار القيم اإلسالمية التي جاءت الرشيعة لبناء حياة املسلم فردا ومجاعة  

 عليها: مفهوم الشفاعة وجماهلا..

ورد تفصيله بدقة يف آيات كثرية حمكمة   كون هذا املفهوم مفهوما قرآنيا فمع 

واضحة.. إال أن طوائف األمة ـ لألسف ـ أعرضت عن ذلك التفسري القرآين، وراحت  

تفرسه بفهمها اخلاص، واألخطر من ذلك أهنا راحت تستعمله يف هدم القيم اإلسالمية  

 نفسها. 

حيث أصبحت العقيدة يف الشفاعة أكرب معول هلدم القيم التي جاء هبا رسول اهلل  

  مثلام كانت عقيدة الفداء التي جاء هبا بولس أكرب معول هلدم القيم التي جاء هبا املسيح ،

 عليه السالم. 

ولعل أكرب من رشع هذا النوع من الفهم هو ذلك الرتاث احلديثي الذي استقبلناه  

ورحنا ننرشه حتت مسميات كثرية .. منها بيان رمحة اهلل وسعة لطفه بعباده..   بكل أرحيية، 

التي ال حتد.. ونحن يف ذلك ال نختلف عن املسيحيني الذين    ومنها بيان رمحة رسول اهلل  

يذكرون بأن اهلل ـ لرمحته بعباده ـ أرسل ابنه الوحيد ليصلب، ويكفر بصلبه كل خطايا بني  

 آدم. 

يف صورة املشهد.. ولكنا ال نختلف معهم يف النتيجة.. فالشيطان    نعم نختلف معهم

يف كال الدينني راح يرشع اخلطيئة، وييرس أمرها، بل يدعو إليها.. إما بعقيدة الفداء، أو  

 بعقيدة الشفاعة. 

ومن األمثلة احلديثية التي نراها يف تفسري القرآن الكريم الذي يقرؤه العوام  
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طباء ليحرضوا خطبهم ودروسهم هذا احلديث، بل هذا املعول  واخلواص، ويرجع إليه اخل

عبد الرمحن بن ميمون، أن كعبا  اخلطري الذي يقِض عىل كل القيم اإلسالمية، وهو ما رواه 

يوم   دخل يوما عىل عمر بن اخلطاب، فقال له عمر: حدثني إىل ما تنتهي شفاعة حممد 

  ﴾ َما َسَلَكُكْم يِف َسَقر ﴿إن اهلل يقول:  القيامة؟ فقال كعب: قد أخربك اهلل يف القرآن، 

فيشفع يومئذ، حتى يبلغ من مل يصل صالة قط، ومل يطعم مسكينا قط، ومن  ، [ 42املدثر:]

    (1)مل يؤمن ببعث قط، فإذا بلغت هؤالء مل يبق أحد فيه خري(

فهذا احلديث الذي حدث به كعب األحبار اليهودي، يفرس به القرآن، ولسنا ندري  

تلقاه، وال من أين سمعه، يقِض عىل كل ما قصدته اآليات الكريمة من التحذير من    من أين

 ترك الصالة، وترك إطعام املساكني، واخلوض مع اخلائضني.. وكل القيم املرتبطة هبا. 

ثالثة أثالث،   )أن أمة حممد  : من ذكرهومثله ما رواه عبد اهلل بن عمر عن كعب 

وثلث حياسبون حسابا يسريا ثم يدخلون اجلنة، وثلث  فثلث يدخلون اجلنة بغري حساب، 

 (2)(يدخلون اجلنة بشفاعة أمحد 

وهذا يتفق َتاما مع ما ورد يف القرآن الكريم من اإلخبار عن غرور اليهود وأمانيهم  

وأكاذيبهم التي حرفوا هبا القيم التي جاء هبا موسى عليه السالم واألنبياء من بعده، قال  

َْذُتْم ِعنَد اهللهِ َعْهًدا َفَلن خُيْلَِف اهللهُ َعْهَدُه    َوَقاُلواْ ﴿تعاىل:   ْعُدوَدًة ُقْل َأختَّ امًا مَّ نَا النَّاُر إاِلَّ َأيَّ َلن ََتَسَّ

نَا النَّاُر إِالَّ  ﴿، وقال:  [80البقرة: ]  ﴾َأْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللهِ َما الَ َتْعَلُمون ُْم َقاُلوْا َلن ََتَسَّ َذلَِك بَِأهنَّ

ونأَ  ا َكاُنوْا َيْفرَتُ ُهْم يِف ِدينِِهم مَّ ْعُدوَداٍت َوَغرَّ اًما مَّ  [.  24آل عمران:] ﴾ يَّ

ُهْم يِف   ﴿واآلية الكريمة تشري إىل ما نسميه ]دين البرش[، والذي عربت عنه بـ  َوَغرَّ

ون ا َكاُنوْا َيْفرَتُ ، فدين البرش يعتمد عىل تلك األكاذيب التي يكذبون هبا عىل  ﴾ ِدينِِهم مَّ

 
 .286، ص6للسيوطي ص( رواه ابن مردويه، انظر: الدراملنثور يف التفسري 1)

 (.20/465( رواه ابن جرير الطربي يف جامع البيان )2)
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 ا عىل رهبم، ويتصورون أن اجلنة والنار صارت بيدهم، ال بيد رهبم. هنأنفسهم، ثم يفرضو 

ذكره القرآن الكريم عن اليهود، هو نفسه ما وقع فيه النصارى، فقد قال كعب  وما 

ا وإن أخطأ أحٌد فلنا شفيع عند األب،  يا أوالدي أكتب إليكم هذا لكي الختطئوأحبارهم: )

  ( يسوع املسيح البار، وهو كفارة خلطايانا. ليس خلطايانا فقط بل خلطايا كل العامل أيضاً 

 [ (1: 2رسالة يوحنا الرسول األوىل  ]

ولألسف فإننا عندما نبحث يف الرتاث النرصاين ال نجد إال نصوصا حمدودة جدا  

نبحث يف تراثنا احلديثي نجد نصوصا كثرية جدا، ترفع    من أمثال النص السابق، لكنا عندما 

، لتناقض كل القيم القرآنية، بل كل القيم التي جاءت النبوة لغرسها،  إىل رسول اهلل 

 والدعوة إليها. 

يف بيان املقصد األكرب من مقاصد دعوته: )إنام بعثت    فكيف يستقيم أن يقول النبي  

 تلك النصوص لتهدم هذا املقصد من أساسه. ، ثم تأيت  (1)ألَتم مكارم األخالق(

ذلك أنه من املعلوم أن األخالق حتتاج يف فرضها والدعوة إليها إىل حوافز، تدفع إىل  

العمل هبا، وعقوبات تنفر من الوقوع يف أضدادها.. فإذا ما رفعت العقوبات.. ومل تبق إال  

تبقى أي قيمة.. بل لن يبقى أي  احلوافز التي يستوي فيها العاملون واملقرصون.. حينها لن  

 دين. 

فهل يمكن ـ عىل سبيل املثال ـ أن يستقيم أمر دولة تضع القوانني املشددة للجرائم..  

ثم تضع بعدها قانونا واحدا يقول: كل العقوبات السابقة ليس هلا من مقصد إال التهديد  

ت أن يأيت بمن شاء ليشفع  والوعيد .. لكنها يف الواقع ال أثر هلا.. فيمكن ملن استحق العقوبا 

 له.. فإن مل جيد فاحلاكم رحيم وصاحب قلب طيب.. وسيتوىل هو نفسه الشفاعة له. 

 إن واقع هذه املدينة، واهنيار قيمها يشبه َتاما ما فعلته أمثال تلك النصوص..  

 
 ( 20571، رقم 10/191( البيهقى )1/192( ، وابن سعد )8939، رقم 2/381( رواه أمحد )1)
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، ثم يدخل املسجد،  أو شيطانه وتأملوا معي حال إنسان غلبته هبيميته أو سبعيته

دد هذا احلديث الذي ال يعرف عواقبه.. فيذكر ـ وهو يشيد برمحة رسول  ر م يويسمع اإلما 

من شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له خملصًا  )أمر أن يؤذن يف الناس أنه:  ـ أنه  اهلل 

 (1)(دخل اجلنة 

فيأتونني، فأستأذن عىل ريب، فيؤذن يل، فإذا  ).. : قال رسول اهلل ويسمع معها أن 

أنا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء اهلل، فيقال: يا حممد، ارفع، قل يسمع، سل تعطه،  

اشفع تشفع، فأرفع رأيس، فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه ريب، ثم أشفع، فيحد يل حدا،  

ني ما شاء اهلل أن يدعني،  فأخرجهم من النار، وأدخلهم اجلنة، ثم أعود فأقع ساجدا، فيدع

ثم يقال يل: ارفع يا حممد، قل يسمع، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأيس، فأمحد ريب  

قال: فال   - بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع، فيحد يل حدا، فأخرجهم من النار، وأدخلهم اجلنة 

القرآن، أي   حبسهفأقول: يا رب، ما بقي يف النار إال من  -أدري يف الثالثة أو يف الرابعة 

  (2) (وجب عليه اخللود

احلاج يشفع ىف أربعامئة من أهل بيته وخيرج من  قال: )  ويسمع معها أن رسول اهلل  

  (3) ذنوبه كيوم ولدته أمه(

ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم ىف  قال: )   ويسمع معها أن رسول اهلل 

 (4) (من اخلطايا ليس عليه ذنب صالته فيعلم ما يقول إال انفتل وهو كيوم ولدته أمه 

إذا مرض العبد ثالثة أيام خرج من ذنوبه كيوم  قال: )  ويسمع معها أن رسول اهلل  

 
 . 16/ 1( جممع الزوائد:1)

 (193، ومسلم رقم ) 397  - 395/  13( رواه البخاري 2)

 (. 3/211( . قال اهليثمى )3196، رقم 8/169( رواه البزار )3)

 (3508، رقم 2/433( رواه احلاكم )4)
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 (1)ولدته أمه(

عقبة بن عامر قال: جئت يف اثني عرش راكبًا حتى حللنا برسول  ويسمع معها ما رواه  

فإذا راح اقتبسناه  ، فقال أصحايب: من يرعى إبلنا وننطلق فنقتبس من رسول اهلل  اهلل 

؟ فقلت: أنا، ثم قلت يف نفيس: لعيل مغبون، يسمع أصحايب ما  ما سمعنا من رسول اهلل  

من توضأ  ):  ، فحرضت يومًا فسمعت رجاًل قال: قال رسول اهلل  ال أسمع من نبي اهلل  

  فقال ، فتعجبت من ذلك، (وضوء كاماًل ثم قام إىل صالة كان من خطيئته كيوم ولدته أمه

عمر بن اخلطاب: فكيف لو سمعت الكالم اآلخر كنت أشد عجبًا! فقلت: أردد عيلَّ  

من مات اليرشك باهلل شيئًا  )قال:  جعلني اهلل فداءك، فقال عمر بن اخلطاب: إن نبي اهلل 

 (2) (فتحت له أبواب اجلنة يدخل من أهيا شاء، وهلا ثامنية أبواب 

  : قال ،بقوم من أمتي قد أمر هبم إىل النارأمر ) :قال  أن النبي ويسمع معها 

فأنطلق واستأذن   :قال  ،فآمر املالئكة أن يقفوا هبم  :قال  ،يا حممد ننشدك الشفاعة  :فيقولون

  : قال  ،يا رب قوم من أمتي قد أمر هبم إىل النار  : عىل الرب عز وجل فيأذن يل فأسجد وأقول

 (3).(.م من شاء اهلل أن أخرجفانطلق وأخرج منه : انطلق فأخرج منهم قال : فيقول يل

  ، وشفع النبيون ، شفعت املالئكة : فيقول اهلل تعاىل) :قال   أن النبي ويسمع معها 

فيخرج منها قوما مل   ، فيقبض قبضة من النار ،ومل يبق إال أرحم الرامحني  ، وشفع املؤمنون

 (4) ( يعملوا خريا قط

حديث الشفاعة الطويل:) يقول اهلله عزَّ وجلَّ ارجعوا فمن  ويسمع معها ما ورد يف 

 
 (19، رقم 1/314( رواه الطربانى ىف الصغري )1)

 (40/495(رواه الطرباين يف األوسط، وابن عساكر )2)

 ( رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب األهوال.3)

 ( .     183( قطعة من حديث مطول أخرجه مسلم ورقمه )4)
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؛ ويف لفظ آخر:) أدنى   (1)وجدتم يف قلبه مثقال حبة خردل من إيامن فأخرجوه من النار(

 أدنى أدنى مثقال ذرة من إيامن فأخرجوه من النار، فيخرجون خلقًا كثريا(، 

أتانى  نقد حديثهام: )ويسمع معها هذا احلديث الذي رواه الشيخان اللذان حيرم 

وإن زنى وإن   :جربيل فبرشنى أنه من مات من أمتك ال يرشك باهلل شيئا دخل اجلنة فقلت 

  (2)رسق؟ قال: وإن زنى وإن رسق(

أتانى جربيل فخرينى بني أن يدخل نصف أمتى اجلنة  ويسمع معها هذا احلديث: )

  (3) (اهلل وأنى رسول اهللوبني الشفاعة فاخرتت الشفاعة وهى ملن شهد أن ال إله 

  ، فخرينى بني الشفاعة وبني أن يغفر لنصف أمتى ،أتانى جربيل ويسمع معها )

من لقى اهلل  ) : فلام أكثروا عليه قال  ، شفاعتى لكم : اشفع لنا فقال :فقيل  ، فاخرتت الشفاعة

  (4)يشهد أن ال إله إال اهلل دخل اجلنة(

ديث خيتلف عن جربيل الذي جاء  وكأن جربيل عليه السالم الذي جاء هبذا احل

بالقرآن الكريم، واململوء بالرتهيب من خمالفة القيم.. والذي نسمع فيه هذا الوعيد  

َز بِِه َوالَ جَيِْد َلُه ِمن ُدوِن  ﴿الشديد:  ْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َوال َأَمايِنِّ َأْهِل اْلكَِتاِب َمن َيْعَمْل ُسوًءا جُيْ لَّ

 [ 123النساء: ] ﴾ َنِصرًيااهللهِ َولِيًّا َوالَ 

بربكم .. من يسمع كل هذا.. كيف يمكن أن يتغلب عىل نفسه األمارة بالسوء،  

وكيف يمكنه أن حيوهلا إىل الرصاط املستقيم.. بل كيف يمكنه أن يذرف دمعة واحدة من 

خشية اهلل.. وهو يعلم أنه لن يلقى أي عقوبة، وأن كل جرائمه التي ارتكبها ستمسح عنه،  

 
 ( رواه البخاري ومسلم.1)

 (94، رقم 1/94( ، ومسلم )7049، رقم 6/2721( رواه البخارى )2)

 (3/165( ، وأورده احلافظ ىف اإلصابة )1210رقم 3/271( رواه البغوى )3)

( : رواه أمحد 10/369( قال اهليثمى )784رقم  2/62الطربانى ىف الصغري )و( 19634رقم  4/404( رواه أمحد )4)

 والطربانى، وأحد أسانيد الطربانى رجاله ثقات.
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مسحت كل جرائم من قتل مائة نفس.. وبعد كل ذلك مل تستقبله إال مالئكة الرمحة،   مثلام

لتزفه للرمحة اإلهلية.. وتضيع حقوق مائة نفس كاملة جنى عليها، وعىل أهلها.. وتضيع  

 معها كل القيم املرتبطة بالعدالة اإلهلية. 

منه قنبلة  هكذا تالعب الشطان بمفهوم الشفاعة، واستثمرة خري استثامر ليحول 

 نووية تقِض عىل كل القيم النبوية. 

يف   ولو أن هؤالء الذين قبلوا تلك األحاديث، وسلموا ملعانيها، قرأوا معها قوله 

  ؟وأى بلد هذا ، وأى شهر هذا ،أتدرون أى يوم هذاتلك الشعرية من الشعائر املقدسة: ) 

قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام قال أال وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام  

كحرمة يومكم هذا ىف بلدكم هذا أال وإنى فرطكم عىل احلوض أنتظركم وأكاثر بكم األمم  

فال تسودوا وجهى أال وقد رأيتمونى وسمعتم منى وستسألون عنى فمن كذب عىل فليتبوأ  

نى مستنقذ أناسا ومستنقذ منى أناس فأقول يا رب أصحابى فيقول  مقعده من النار أال وإ

  (1)إنك ال تدرى ما أحدثوا(

رد عيل احلوض ناس من أصحايب، حتى إذا رأيتهم وعرفتهم،  : )ي وقرأوا معه قوله  

ما أحدثوا  اختلجوا دوين، فأقول: يا رب، أصحايب، أصحايب، فيقال: إنك ال تدري 

  (2)(بعدك

  مروي يف مجيع الصحاح واملسانيد والسنن خيرب فيه رسول اهلل   فهذا احلديث وهو

أنه حرم من الشفاعة يف أصحابه الذي عرفهم، وقد كانوا يصلون ويصومون ويتوضأون  

 وحيجون ويمرضون..ومع ذلك مل خيرجوا من ذنوهبم كيوم ولدته أمهاهتم. 

 
(، والنسائى ىف 6205، رقم  5/2404( ، والبخارى )23385، رقم  5/393( )23544، رقم  5/412( رواه أمحد )1)

 (.4099، رقم 2/444الكربى )

 (6062) 7/70( ومسلم 6582) 8/149( والبخاري 12445) 3/140( رواه أمحد 2)
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العب بالقيم.. وأن  هذا ما يتناسب مع ما ورد يف القرآن الكريم من أنه ال جمال للت

نفسه.. كام قال تعاىل يف تلك اآليات   الشفاعة فيها ال جتدي.. حتى لو كان رسول اهلل 

(  38ُكلُّ َنْفٍس باَِم َكَسَبْت َرِهينٌَة ) ﴿التي فرسها كعب، وهدم بتفسريه كل القرآن الكريم: 

( َما َسَلَكُكْم يِف  41َعِن املُْْجِرِمنَي ) ( 40( يِف َجنَّاٍت َيَتَساَءُلوَن ) 39إِالَّ َأْصَحاَب اْلَيِمنِي ) 

ْ َنُك ُنْطِعُم املِْْسكِنَي ) 43( َقاُلوا مَلْ َنُك ِمَن املَُْصلِّنَي )42َسَقَر )  ( َوُكنَّا َنُخوُض َمَع  44( َومَل

يِن ) 45اخْلَائِِضنَي )  ُب بَِيْوِم الدِّ  َتنَْفُعُهْم َشَفاَعُة  ( َفاَم 47( َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِقنُي ) 46( َوُكنَّا ُنَكذِّ

افِِعنَي )   [  48  -  38]املدثر:   ﴾ (48الشَّ

فاآليات الكريمة أخربت أن الذين ال يصلون .. أي ليس هلم تواصل روحي باهلل..  

والذين ال يطعمون املسكني .. أي ليس هلم أي تواصل ورمحة باملجتمع.. هؤالء وغريهم  

 شفاعة هلم. ال تنفعهم شفاعة الشافعني حتى لو تقدموا لل 

وهكذا نرى القرآن الكريم حيذرنا من ذلك اليوم اخلطري الذي ال تنفع فيه أمثال تلك  

َواتَُّقوْا َيْومًا الَّ جَتِْزي َنْفٌس َعن  ﴿ الشفاعات التي تذكرها تلك الروايات، كام قال تعاىل: 

َما لِلظَّاملنَِِي  ﴿ ، وقال: (48 :البقرة) ﴾َعْدٌل نَّْفٍس َشْيئًا َوالَ ُيْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َوالَ ُيْؤَخُذ ِمنَْها 

 ( 18  :غافر) ﴾ِمْن مَحِيٍم َواَل َشِفيٍع ُيَطاعُ 

وهكذا نجد القرآن الكريم يرصح بغضب اهلل ولعنته وعقابه الشديد عىل ذنوب  

كثرية نراها هينة سهلة عند أولئك الذين رضبوا القرآن باحلديث.. ورضبوا الدين وقيمه بام  

 رشعوه ألنفسهم من رشائع اهلوى. 

َزٍة مُلََزٍة ) ﴿فاهلل تعاىل أخرب عن اهلمز واللمز وعقوبته، فقال:  ( الَِّذي  1َوْيٌل لُِكلِّ مُهَ

َدُه )  ( َوَما َأْدَراَك َما  4( َكالَّ َلُينَْبَذنَّ يِف احْلَُطَمِة ) 3( حَيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه ) 2مَجََع َمااًل َوَعدَّ

تِي َتطَّلُِع َعىَل اأْلَْفئَِدِة ) 6املُْوَقَدُة )اهلل    ( َنارُ 5َطَمُة )احلُْ  َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة ) 7( الَّ ( يِف َعَمٍد  8( إِهنَّ

َدٍة )   [ 9 -  1]اهلمزة:   ﴾( 9مُمَدَّ
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َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا  ﴿وأخرب عن عقوبة القتل العمد، وأهنا اخللود يف جهنم، فقال: 

دً    ﴾ ( 93َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِياًم )اهلل  ا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها َوَغِضَب ُمَتَعمِّ

   [ 93]النساء:  

قارنوا ـ يامن تدافعون عىل أحاديث اإلرجاء ـ هذه اآلية الكريمة بحديث الذي قتل  

اص بنفوس غري املسلمني؟ أم  مائة نفس.. فهل هانت النفوس هلذه الدرجة؟ أم أن األمر خ

 أن حرمة البخاري ومسلم أعظم عندكم من حرمة ما ورد يف القرآن الكريم من معان.. 

وهكذا لو تأملنا القرآن مجيعا.. بل معه الكثري من السنة، لوجدنا فيهام نصوصا كثرية  

  تِْلَك ُحُدودُ ﴿   تعاىل: َتلؤنا باملهابة ومن خشية اهلل ومن اخلوف من تعدي حدود اهلل، كام قال  

ُ اهلل     [187]البقرة:  ﴾ آَياتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ اهلل   َفاَل َتْقَرُبوَها َكَذلَِك ُيَبنيِّ

: حسبك من صفية كذا وكذا.  عن عائشة قالت: قلت للنبى  وكام ورد يف احلديث  

  (1)(ت بامء البحر ملزجتهلقد قلت كلمة لو مزج) فقال:  ـ قال بعض الرواة: تعنى قصريةـ 

ُسِل َوَما َأْدِري  ﴿وكام أورد املفرسون يف تفسري قوله تعاىل:  ُقْل َما ُكنُْت بِْدًعا ِمَن الرُّ

بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إِيَلَّ َوَما َأَنا إِالَّ َنِذيٌر ُمبِنيٌ  عن أم   [ 9]األحقاف:  ﴾َما ُيْفَعُل يِب َواَل بُِكْم إِْن َأتَّ

طار لنا عثامن بن مظعون يف السكنى حني اقرتعت االنصار عىل سكنى   العالء قالت:

،  ثوابه، فدخل علينا رسول اهلل أاملهاجرين. فاشتكى فمرضناه حتى تويف، ثم جعلناه يف 

كرمك اهلل، قال: وما يدريك؟  أفشهاديت عليك لقد  ،با السائبأفقلت: رمحة اهلل عليك 

دري  أرجو له اخلري من اهلل، واهلل ما  ما هو فقد جاءه اليقني، إين ألأ:  دري واهلل، قالأقلت: ال  

 .(2)زكي احدا بعدهأ نا رسول اهلل مايفعل يب وال بكم. قالت أم العالء: فواهلل ال أو

،  يوم القيامة   وقد ورد يف احلديث تصوير لبعض مشاهد العدل يف أداء احلقوق ملستحقيها 

 
 ( 2502، رقم 4/660( ، والرتمذى )4875، رقم 4/269( أبو داود )1)

 .  44/ 9و 3/238ويف  2/91والبخاري:  6/436ويف  6/436( رواه أمحد 2)
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فقال:) أتدرون من املفلس؟(، فقالوا:) املفلس فينا من    ، بة الصحا   وذلك حني سأل رسول اهلل  

إن املفلس من أمتي من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة    :) ال درهم له وال متاع(، فقال  

ويأيت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ورضب هذا فيعطى هذا من حسناته  

حسناته قبل أن يقِض ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم  وهذا من حسناته فإن فنيت 

   ( 1) طرح يف النار( 

:)  فعدالة اهلل املطلقة تقتِض أن ال يضيع أي حق من احلقوق مهام كان، ولذلك قال 

من كانت له مظلمة ألحد من عرضه أو يشء، فليتحلله منه اليوم قبل أال يكون دينار وال درهم،  

أخذ منه بقدر مظلمته، وإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه  إن كان له عمل صالح 

   ( 2) فحمل عليه( 

حتى يقتص للشاة اجلامء من الشاة  بل إن النصوص أخربت بعدالة اهلل الشاملة للحيوانات  

، ويف احلديث القديس عن اجلنة، يقول اهلله تعاىل:) وعزيت وجاليل ال جياوزين اليوم ظلم  ( 3) القرناء  

 ( 111:  َوَقْد َخاَب َمْن مَحََل ُظْلاًم﴾ )طـه   ﴿ تعاىل: ، وهو ما ينص عليه قوله  ( 4) ظامل( 

هذه هي األحاديث التي تتوافق مع القرآن، ومع العقول، ومع الفطرة ومع قيم  

العدالة اإلهلية التي تزن مثاقيل الذر.. وهي التي ال يصح أن يروى غريها معها، ألن مثل  

تِي َنَقَضْت َغْزهَلَا  ﴿رها القرآن الكريم، فقال: ذلك مثل تلك املرأة التي ذك  َوالَ َتُكوُنوْا َكالَّ

ٍة إِنَّ  ٌة ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمَّ ٍة َأنَكاًثا َتتَِّخُذوَن َأْياَمَنُكْم َدَخاًل َبْينَُكْم َأن َتُكوَن ُأمَّ اَم َيْبُلوُكُم  ِمن َبْعِد ُقوَّ

َتلُِفوناهللهُ بِِه   [ 92النحل: ]  ﴾َوَلُيَبيِّنَنَّ َلُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنُتْم فِيِه خَتْ

 
 ( رواه أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي.1)

 ( رواه البخاري.2)

( نص احلديث:) لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة اجلامء من الشاة القرناء تنطحها( رواه أمحد ومسلم 3)

 والرتمذي.

 ( رواه الطرباين.4)
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بعد هذا قد يتوهم البعض أننا ننكر الشفاعة، ومعاذ اهلل أن ننكر شيئا ورد به القرآن  

َفاَعُة إِالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ الكريم.. فقد  مْحَُن َوَريِضَ َلُه َقْوالً﴾  قال تعاىل:﴿ َيْوَمئٍِذ ال َتنَْفُع الشَّ

َفاَعُة ِعنَْدُه إِالَّ ملَِْن َأِذَن َلُه﴾ )سبأ109)طه:  (، وقال:﴿ َوال  23: (، وقال:﴿ َوال َتنَْفُع الشَّ

َفاَعَة إِالَّ َمْن َشِهَد بِاحْلَقِّ َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ )الزخرف:  ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشَّ  (  86َيْملُِك الَّ

املحاكمة العادلة تقتِض توفر املحامني الذين  ن الفطرة السليمة تدل عليها، فبل إ

.  فإن اهلل تعاىل بعدله نصب املحامني الذين سامهم الشفعاء. وهكذا يدافعون عن املتهم، 

ولكن هؤالء الشفعاء ال يشفعون إال فيمن ريض اهلل أن يشفع فيه، فهناك من اجلرائم ما ال  

 .اء شيئا الشفع معه هؤالء كيمل

باإلضافة إىل هذا، فإنا نرى أن الشفاعة هي جزاء خاص بأعامل خاصة.. وهي  

 القرب من الشفيع، وتعظيمه وحمبته.. وبذلك يستقيم األمر مع العدالة اإلهلية. 

ذابا عن دينه، حريصا عىل قيمه.. لكنه ـ   فالذي عاش حياته كلها حمبا لرسول اهلل 

اخلطايا واهلفوات.. التي حيتاج أن يطهر منها.. والتي  كبرش خيطئ ويصيب ـ يقع يف بعض 

 يستحق العقوبة بسببها.. وهنا تكون الشفاعة.. ال الشفاعة املطلقة. 

وهي تشبه يف ذلك ذلك التلميذ الذي ال حيول بينه وبني النجاح إال بعض النقاط  

القه أوال..  القليلة، وحينها قد يتدخل بعض األساتذة إلنقاذه، فيشفع له، ويزكيه.. ألخ

 . ثانيا  ولكون تقصريه حمدودا 

ربيعة بن كعب  يف احلديث الذي رواه  وهذا املعنى هو الذي أشار إليه رسول اهلل 

األسلمي قال: كنت أبيت مع رسول اهلل، فآتيه بوضوئه وبحاجته، فقال يل: اسألني، فقلت:  

فأعني عىل نفسك  ): إين أسألك مرافقتك يف اجلنة، قال: أو غري ذلك، قلت: هو ذاك، قال

  (1)(بكثرة السجود 

 
 . 227/  2( ، و النسائي 1320(، وأبو داود رقم )489( )2/52( رواه مسلم )1)
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طلب أن يعينه عىل نفسه لتتحقق شفاعته له بمرافقته يف اجلنة.. فالشفاعة   فالنبي 

تقتِض اجلانبني مجيعا الشافع واملشفوع.. باإلضافة إىل أن هذا الرجل مل يطلب شفاعة رسول  

جلنة بذاهتا، وإنام طلب مرافقة  بمرافقته يف اجلنة إال حلبه الشديد له.. فهو مل يطلب ا  اهلل 

 فيها.  رسول اهلل 

يا معرش قريش اشرتوا أنفسكم، ال أغني عنكم من اهلل  وهكذا ورد يف احلديث ) 

يا بني عبد مناف، ال أغني عنكم من اهلل شيئا. يا عباس بن عبد املطلب، ال أغني عنك    ،شيئا 

عنك من اهلل شيئا. ويا فاطمة بنت حممد،  ، ال أغني    من اهلل شيئا. ويا صفية عمة رسول اهلل 

  (1)(سليني ما شئت من مايل، ال أغني عنك من اهلل شيئا 

ولست أدري كيف جيتمع يف العقول هذه األحاديث املتوافقة مع القرآن، مع تلك  

 األحاديث املتوافقة مع الرتاث اليهودي واملسيحي.. 

 
 (206، ومسلم رقم ) 386/  8( رواه البخاري 1)
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 دعوها .. فإهنا منتنة 

حرفت بالدين، وبالقيم النبيلة التي جاء لتحقيقها عىل  من األوهام اخلطرية التي ان

أرض الواقع، تلك العنرصية املقيتة املتلبسة بلباس الدين، والتي تفرق بني املؤمنني  

 ومكانتهم عند اهلل تعاىل ويف املجتمع، ال عىل أساس أعامهلم، وإنام عىل أساس أنساهبم. 

والسنة املطهرة التي تؤكد   وهذا رضب لكل النصوص املقدسة من القرآن الكريم

بمختلف صيغ التأكيد عىل أن اهلل تعاىل ال حيايب أحدا، وأن مكانة كل امرئ وجزاءه وعقوبته  

 مرتبطة بأعامله، وال عالقه هلا بغري ذلك. 

وإال فإن خمالفة هذا املعنى ترضب مبارشة العدل اإلهلي، وموازين العدالة املطلقة  

 يها مثاقيل الذر..  التي أقامها، والتي ال يضيع ف

ْيَس  ﴿وهي تنسخ، بل حترف كل ما ورد يف القرآن الكريم من أمثال قوله تعاىل:  لَّ

ا َوالَ  بَِأَمانِيُِّكْم َوال َأَمايِنِّ َأْهِل اْلكَِتاِب َمن َيْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِِه َوالَ جَيِْد َلُه ِمن ُدوِن اهللهِ َولِيًّ 

اعتربت كل ميزان وضعه البرش من غري العمل   ة ة الكريم، فاآلي[ 123النساء: ] ﴾َنِصرًيا

 جمرد أمان وأوهام ال عالقة هلا بالواقع. 

وهكذا تنص اآليات الكريمة عىل أن اإلنسان لن يرى يف اآلخرة إال كسبه وعمله  

إن صاحلا، فسيجازى عليه.. وإن سيئا، فسيجازى عليه، وفق القوانني اإلهلية املرتبطة  

 ليس هناك أمة أفضل من أمة، وال شخص أفضل من شخص. بالكون مجيعا.. ف

ا  ﴿وقد قال تعاىل يف تقرير ذلك:   ُقوْا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه إِىَل اهللهِ ُثمَّ ُتَوىفَّ ُكلُّ َنْفٍس مَّ َواتَّ

َرْيَب فِيِه  َفَكْيَف إَِذا مَجَْعنَاُهْم لَِيْوٍم الَّ ﴿، وقال: [ 281البقرة: ] ﴾ َكَسَبْت َوُهْم الَ ُيْظَلُمون

ا َكَسَبْت َوُهْم الَ ُيْظَلُمون َيْت ُكلُّ َنْفٍس مَّ  [.  25آل عمران: ] ﴾ َوُوفِّ

ْيَس لإِِلنَساِن إِالَّ َما َسَعى﴿وأعطى القانون املرتبط بذلك، فقال:    ﴾ َوَأن لَّ
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 [ 39النجم:]

بل إنه أعطى نامذج عن ذلك.. منها نموذج امرأيت نوح ولوط، كام قال تعاىل:  

َب ﴿ َت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاحِلَنْيِ  اهلل  رَضَ لَِّذيَن َكَفُروا اِْمَرَأَة ُنوٍح َواِْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا حَتْ َمَثاًل لِّ

ا َفَلْم ُيْغنَِيا َعنُْهاَم ِمنَ  اِخلِنياهلل  َفَخاَنَتامُهَ  [ 10التحريم:]  ﴾َشْيًئا َوِقيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ

ومنها نموذج ابن نوح عليه السالم الذي عاتب اهلل فيه نوحا لكونه أراد التوسط  

ُه َليَْس ِمْن َأْهلَِك إِنَُّه َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح َفاَل َتْسَأْلِن َما ﴿ البنه، فقال له:  َلْيَس َلَك بِِه  َياُنوُح إِنَّ

 [ 46هود:]  ﴾ِعْلٌم إِينِّ َأِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهلِني

يا معرش قريش اشرتوا  ) رمحه وقرابته قائاًل: خياطب  وهكذا كان رسول اهلل 

أنفسكم ال أغني عنكم من اهلل شيئا ، يا بني عبد مناف ال أغني عنكم من اهلل شيئا، يا عباس  

ي عنك من اهلل شيئًا، ويا صفية بنت عبد املطلب ال أغني عنك من  بن عبد املطلب ال أغن

 (1)(اهلل شيئًا، ويا فاطمة بنت حممد سليني من مايل ما شئت ال أغني عنك من اهلل شيئاً 

ـ حمذرا ـ بام كان عليه األمم السابقة من التفريق بني الناس عىل أساس   وقد أخرب 

م كانوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه، وإذا  إنهام أهلك من كان قبأنساهبم، فقال: ) لكم أهنه

رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأيُم اهلل لو رسقت فاطمة بنت حممد لقطعُت  

  (2)(يدها 

هذه هي القيم الدينية املبنية عىل العدالة، كام يصورها القرآن الكريم، وكام تصورها  

 يرى الكون وموازين العدالة العجيبة فيه. السنة املطهرة، وكام يؤكدها العقل الذي 

أما الدين البرشي، أو الدجل البرشي، فقد راح حيرف هذا املعنى حتريفا شديدا، مأل  

أهنا منتنة، وفوق ذلك   به املجتمعات املسلمة بالعنرصية املقيتة التي أخرب رسول اهلل 
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 وازين املقدسة. شكك بعدالة اهلل تعاىل.. ووضع موازين للقيم ال تتناسب مع امل

ومن أمثلة ذلك الدجل ما عرب عنه من يسمونه الشيخ األكرب ابن عريب بقوله ـ عند  

وملا كان  احلديث عن آل البيت، وهو يقصد هبم كل منتسب هلم يف كل مكان وزمان ـ : )

وهو كل   ،وأذهب عنهم الرجس ،وأهل بيته تطهريااهلل  عبدا حمضا قد طهره اهلل  رسول

لُِيْذِهَب َعنُكُم  اهلل  إِنَّاَم ُيِريدُ  ﴿ : قال تعاىل ، فإن الرجس هو القذر عند العرب  ، ما يشينهم

َرُكْم َتْطِهرًيا ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ وإذا    ..  فال يضاف إليهم إال مطهر،  [33األحزاب: ]  ﴾الرِّ

فام   ،فةوحصلت له العناية اإلهلية بمجرد اإلضا  ، كان ال ينضاف إليهم إال مطهر مقدس

سبحانه نبيه  اهلل  فطهر.. فهم املطهرون بل هم عني الطهارة   ،ظنك بأهل البيت يف نفوسهم 

  باملغفرة فام هو ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه ألن   ، لكان ذنبا يف الصورة ال يف املعنى

فلو كان حكمه حكم الذنب لصحبة ما   ،وال منا رشعا اهلل  الذم ال يلحق به عىل ذلك من

  (1)(صحب الذنب من املذمة ي

ثم راح يطلق أحكامه اجلزافية اخلطرية، من غري أن يضع يف حسابه أنه قد يتعلق هبا  

  ، فدخل الرشفاء أوالد فاطمة كلهمماليني الناس الذين هلم نسبة ما آلل البيت، فقال: )

  ،ومن هو من أهل البيت مثل سلامن الفاريس إىل يوم القيامة يف حكم هذه اآلية من الغفران 

وال يظهر    ، بهاهلل  وعناية    وعناية هبم لرشف حممد  اهلل تعاىل،  فهم املطهرون اختصاصا من  

وأما يف   ،فإهنم حيرشون مغفورا هلم  ،حكم هذا الرشف ألهل البيت إال يف الدار اآلخرة

كالتائب إذا بلغ احلاكم أمره وقد زنى أو رسق أو رشب    ، ن أتى منهم حدا أقيم عليهالدنيا فم

  (2)(أقيم عليه احلد مع حتقق املغفرة كام عز وأمثاله وال جيوز ذمه 

وهذا حكم خطري جدا، فمن أين علم أن اهلل سيغفر هلم.. وما حال من وقع منهم  
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   ؟ يف ذنوب متعدية تفتقر ملساحمة اخلصوم

..  ذلك مل هيتم به، وال فهم داللة النص من خالل تفسري رسول اهلل  لكن كل 

أخرب أن آية التطهري ختص أفرادا حمدودين معدودين علم اهلل صدقهم   فالرسول 

  سيتعرضون ألنواع من البالء ـ فوق ذلك ـ  وإخالصهم وتفانيهم يف خدمة الرسالة.. وأهنم  

ه األمة، فلذلك أخرب بطهارهتم، وبالعناية  .. وأهنم سيكلفون بمهام كبرية يف هذَتحصهم 

 اخلاصة هبم.. ال عناية اجلزاء، وإنام عناية الرتبية والتكليف.. فاهلل ال حيايب أحدا يف اجلزاء. 

والنص الوارد يف تفسري اآلية الكريمة التي استنتج منها ابن عريب تلك النتائج  

 وفاطمة واحلسن واحلسني.. وحتى  اخلطرية واضح ووارد يف كتب السنة، وأن املراد هبم عيل 

أخربها أهنم مل تدخل فيهم بنص    إال أن رسول اهلل    أم سلمة مع كوهنا زوجة رسول اهلل  

 احلديث. 

إِنَّاَم  ﴿ :  ، قال: نزلت هذه اآلية عىل النبي عن عمر بن أيب سلمة، ربيب النبي ف

ْجَس َأْهَل اهلل  ُيِريدُ  َرُكْم َتْطِهرًيا لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ يف بيت أم   [ 33األحزاب: ] ﴾اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

فاطمة، وحسنا، وحسينا، فجللهم بكساء، وعيل خلف ظهره، فجلله    سلمة، فدعا النبي  

بكساء، ثم قال: اللهم هؤالء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهريا، قالت أم  

  (1) مكانك، وأنت إىل خري( سلمة: وأنا معهم يا نبي اهلل؟ قال: أنت عىل 

شداد أيب عامر، قال: دخلت عىل واثلة بن األسقع وعنده قوم،  ويف حديث آخر عن 

  ؟ قلت: بىل، قال: فذكروا عليا، فلام قاموا، قال يل: أال أخربك بام رأيت من رسول اهلل 

  ، فجلست أتيت فاطمة، ريض اهلل عنها، أسأهلا عن عيل، قالت: توجه إىل رسول اهلل 

ومعه عيل وحسن وحسني، ريض اهلل عنهم، آخذ كل واحد    ،أنتظره، حتى جاء رسول اهلل  

منهام بيده، حتى دخل، فأدنى عليا وفاطمة، فأجلسهام بني يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل  

 
 (3787و 3205( رواه الرتمذي )1)



88 

 

اهلل    إِنَّاَم ُيِريدُ   ﴿واحد منهام عىل فخذه، ثم لف عليهم ثوبه، أو قال: كساء، ثم تال هذه اآلية:  

َرُكْم َتْطِهرًيالِيُ  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ اللهم  )وقال: ، [ 33األحزاب:] ﴾ ْذِهَب َعنُكُم الرِّ

  (1)(هؤالء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق

وغريه ليس حماباة هلؤالء، وإنام ملا كان يف قلوهبم من   وهذا القول من رسول اهلل 

اهلل إنام كان بسبب كسبهم   الطهارة والصدق واإلخالص.. فكل ما نالوه من فضل

 وعملهم.. 

ـ ليسا لكوهنام أحفادا   فكون احلسنني سيدا شباب أهل اجلنة ـ كام أخرب رسول اهلل  

يف هذه األمة، ونجحا يف أدائها   الرسالية اخلطرية التي كلفا هبا  ، وإنام لألدوار لرسول اهلل 

 أيام نجاح.. وضحيا يف سبيل ذلك بكل يشء. 

وهكذا تنسجم النصوص مع الوقع مع العقل مع القيم.. أما اعتبار أن كل منتسب  

نايف فقط العدالة  يال    امن قريب أو من بعيد يعطى حصانة خاصة حتميه، فهذ  لرسول اهلل  

 لضالل واملعصية..  اإلهلية.. بل إهنا دعوة لالنحراف وا 

وقد حصل مثل هذا يف األمم السابقة، كام ورد يف اإلنجيل عن املسيح عليه السالم،  

يا أوالد  وهو يوبخ اليهود الذين راحوا يتيهون عىل الناس بقرابتهم إلبراهيم، فقال هلم: )

بتدئوا  فاصنعوا أثامرا تليق بالتوبة. وال ت، األفاعي، من أراكم أن هتربوا من الغضب اآليت 

تقولون يف أنفسكم: لنا إبراهيم أبا. ألين أقول لكم: إن اهلل قادر أن يقيم من هذه احلجارة  

 [ 8-3/7( ]لوقا:  أوالدا إلبراهيم

أشد من عقوبة   وهلذا فإن القرآن الكريم خيرب أن عقوبة األقرب إىل رسول اهلل 

اه غريه، ولكونه يعيش يف بيئة  غريه يف اآلخرة، لكونه يتلقى من التوجيه والرتبية ما ال يتلق

َبيِّنٍَة ُيَضاَعْف هَلَا  ﴿أفضل من بيئات غريه، فقال:  َيانَِساء النَّبِيِّ َمن َيْأِت ِمنُكنَّ بَِفاِحَشٍة مُّ
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، ومضاعفة العذاب هنا  [30األحزاب: ] ﴾ َيِسرًيااهلل  اْلَعَذاُب ِضْعَفنْيِ َوَكاَن َذلَِك َعىَل 

آلخرة.. فكيف جيرؤ بعدها ابن عريب عىل اعتبار املنتسبني  واضحة يف داللتها عىل عذاب ا

 آلل البيت معفيني من جرائمهم. 

و ينبغي لكل  بل إنه مل يكتف بذلك، وإنام راح يعطيهم حصانة من النقد، فقال: )

ْجَس َأْهَل اْلَبيْ   ﴿تعاىل يف قوله اهلل    مسلم مؤمن باهلل وبام أنزله أن يصدق ِت  لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ

َرُكْم َتْطِهرياً  قد عفا عنهم فيه فال  اهلل  فيعتقد يف مجيع ما يصدر من أهل البيت إن ﴾وُيَطهِّ

بتطهريه وذهاب  اهلل  وال ما يشنأ أعراض من قد شهد ، ينبغي ملسلم أن يلحق املذمة هبم

  (1)(هبم اهلل   الرجس عنه ال يعمل عملوه وال بخري قدموه بل سابق عناية من

 التنازل هلم عن جرائمهم التي يقعون فيها، والنظر إليها ال عىل أهنا  بل إنه دعا إىل

هم بام يقع منه  جرائم، وإنام عىل أهنا مقادير قدرها اهلل، فقال: ) إنهه ال ينبغي ملسلم أن يذمه

رهم، فليعلم الذامه هلم أنه ذلك راجع إليه ولو ظلموه. فذلك الظلم الذي   أصاًل، فإنه اهلله طهه

ظلم ال يف نفس األمر، يشبه جري املقادير عىل العبد يف ماله ونفسه بغرق أو   هو يف زعمه

حرق، أو غري ذلك من األمور املهلكة، فيحرق أو يموت له أحد من أحبابه أو يصاب هو  

يف نفسه، وهذا كلهه ممها ال يوافق له غرضه، وال ينبغي أن يذمه قدر اهلله وال قضاءه، بل ينبغي  

سليم والرضا. وإن نزل عن هذه املرتبة فبالصرب، وإن ارتفع عن تلك  أن يقابل ذلك بالت

املرتبة فبالشكر، فإن يف طيه ذلك نعاًم من اهلله هلذا املصاب، وليس وراء ما ذكرناه خري، فإنه  

فكذا ينبغي أن   ما وراءه إاله الضجر والسخط وعدم الرضاء وسوء األدب مع اهلله تعاىل.

أ عليه من أهل البيت، يف ماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه. فيقابل  يقابل املسلم مجيع ما يطر 

ة هبم أصاًل، وان توجهت عليهم   ذلك كلهه بالرضا والتسليم والصرب، وال يلحق املذمه
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رة رشعًا، فإنه ذلك ال يقدح يف هذا، بل جيريه جري املقادير    (1)(األحكام املقره

ولست أدري كيف يطالب الناس باإليامن بعدالة إله يرونه يفرق بني عباده، ال عىل  

َا النَّاُس إِنَّا  ﴿أساس أعامهلم، وإنام عىل أساس أنساهبم.. وهم يقرؤون قوله تعاىل:  َياَأهيُّ

ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ    َأْتَقاُكْم إِنَّ اهلل  َأْكَرَمُكْم ِعندَ  َخَلْقنَاُكم مِّ

 [ 13احلجرات: ]  ﴾َعلِيٌم َخبرِياهلل 

بل إن ابن عريب ـ كعادته يف مزج األحكام بالرؤى واهلواتف ونحوها ـ راح حيكي  

ة، أنه شخصًا كان يكره ما يفعله الرشفاء  فقال: ) ـ  هذه الرؤيا  ولقد أخربين الثقة عندي بمكه

ة يف الناس، فرآى وهي معرضة عنه: فسلهم عليها  ، يف منامه فاطمة ابنة رسول اهلله  بمكه

وسأهلا عن إعراضها عنه، فقالت له: انهك تقع يف الرشفاء، قال: فقلت: يا سيهديت أال ترين  

؟ قال: فقلت هلا: من اآلن تبت إىل اهلله، فأقبلت   ما يفعلونه يف النهاس؟ فقالت: أليس هم بنيه

مت   ( عيله وتبسه

نبني أن ابن عريب الذي قال هذه الكلامت يف خصوص أحفاد أحفاد آل  ونحب أن 

البيت .. هو نفسه الذي وقف مواليا ومنارصا ومنافحا عن أعداء أصحاب الكساء  

وهذا من التناقضات العجيبة التي ال تقل عن   الذين ورد احلديث بخصوصهم.. أنفسهم،

 تناقضات السلفية. 

تتفقون مع السلفية يف تربئة من أخرب رسول اهلل   ولذلك نرى الصوفية املتأثرين هبم

  يف صالة   ا أحدثهأنه حرب عليهم.. يقول ابن عريب ـ وهو يدافع عن بدع معاوية التي

، وصهره، خال املؤمنني، فالظن هبم  وكذلك ما أحدثه معاوية كاتب رسول اهلل  )  : ـ  العيد

  (2)(حيهم )الصحابة( مجيل ريض اهلل عن مجيعهم، وال سبيل إىل جتر

 
 . 197، ص: 1الفتوحات املكية، ج( 1)

 . 458ص 7( الفتوحات املكية ج2)
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وهكذا راح يعترب املتوكل ـ ذلك الناصبي الذي استعمل كل الوسائل يف حرب أهل  

ـ من األقطاب املقربني،  حرث قرب اإلمام احلسني بن عيل البيت، بل إنه لشدة حقده عليهم 

ولكن األقطاب املصطلح عىل أن يكون هلم هذا اإلسم مطلقًا، من غري إضافة،  فقال: ).. 

يف الزمان إال واحد. وهو الغوث أيضًا. وهو من »املقربني«. وهو سيد  ال يكون منهم 

ومنهم من يكون ظاهر احلكم، وحيوز اخلالفة الظاهرة، كام حاز اخلالفة   .. اجلامعة يف زمانه

  (1)(الباطنة من جهة املقام 

 (  واملتوكل  وعمر بن عبد العزيز..  معاوية بن يزيد..)ثم ذكر منهم ـ بثقة عجيبة ـ 

وهو بذلك يطالب مواالهتم وحمبتهم مثلام طالب بمحبة أهل البيت.. ولست أدري  

 كيف يستقيم يف العقل اجلمع بني كل هذه املتناقضات؟ 

أن ختونه فيام سألك فيه   علم أنه من اخليانة لرسول اهلله مع أنه هو نفسه يقول: )ا

ة لقرابته وأهل بيته، فإنه من كره أحداً  ؛ ألنه   من أهل بيته، فقد كره رسول اهلله من املوده

رسول اهلله واحد من أهل البيت، وحبه أهل البيت اليتبعهض؛ فإنهه ما تعلهق إاله بمطلق  

األهل ال بواحد بعينه، فاجعله ببالك، واعرف قدر أهل البيت، فمن خان أهل البيت فقد  

  (2)(خانه خان رسول اهلله يف سننه، ومن خان ما سنهه رسول اهلله فقد

وقد ذكرين هذا بكلمة سمعتها من بعض ممن يتيهون بنسبهم، فقد قال يف حوار من  

حواراته مع مناظره الذي ساق النصوص التي تتهم معاوية والطلقاء بتحريف الدين، فبدل  

أن يناقش معه تلك النصوص قال له بكل كربياء وغرور: أنا من آل البيت.. وجدي هو  

 د ساحمت هؤالء الطلقاء.. فام شأنك أنت؟اإلمام عيل.. وأنا ق

 وهكذا أصبح الدين يف عرف هؤالء، وكأنه مرتبط بعواطف عائلة، ال بقيم عادلة..  

 
 .8، ص: 2( الفتوحات املكية، ج1)

ية: 2)  . 672: 9( الفتوحات املكه
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ونيس هؤالء كذلك أن فضل أئمة أهل البيت كعيل واحلسن واحلسني وغريهم ممن  

والصرب  وردت النصوص يف مناقبهم، مل ينالوا ذلك بالكسل والدعوى، وإنام باجلهاد 

 والتضحية والتقوى، وكل ما ورد عنهم يدل عليهم. 

هذا جمرد نموذج عن املوازين التي أخلت بقيم العدالة القرآنية، ورشعت طبقية  

 جديدة ما أنزل اهلل هبا من سلطان.

وقد سارت كلامت ابن عريب يف األمة رسيان النار باهلشيم.. فراحوا يضيفون إليها،  

 لتأكيد من الرؤى واهلواتف والكشف وغريها. ويؤكدوهنا بمختلف صنوف ا

ال يف فضائل أهل البيت الذين احتقروا   ، وقد وصل هبم األمر إىل كتابة الرسائل

 سلفهم األول عندما عظموا النواصب.. وإنام بكتابة الرسائل يف فضائل عصاة األرشاف. 

اجلفاء[،   أهل  عىل  الرد يف الرشفاء  ومن تلك الرسائل تلك الرسالة املسامة ]نرصة 

 واملمتلئة بكل أنواع العنرصية املتلبسة بلباس الدين..  

قريشا    ا فهو مل يكتف بتلك املكانة اخلاصة لنسل احلسن واحلسني، وإنام راح يضم إليه

  عليهم  منسدل فإنه العرب فضل أما وغريها، بل العرب مجيعا، فقد ورد يف الرسالة قوله: )

  املنقول  أهل من الفحول أكابر عليه اتفقت مما  .. وهذا آخرهم  إىل وجودهم  أول  من

ألن أجناس اخللق يف التفضيل هلا دوائر   ، اهلج أو حاسد إال  فيه  خيالف  وال  ، واملعقول 

  فأعالها وأفضلها دائرة سيد الوجود وعلم الشهود    ، ورتب بحسب االكتساب والنسب

الدوائر اآلدمية وهي أفضل    والتي تليها أفضل من التي حتتها وهكذا إىل الدائرة البعيدة من

  (1)(من مجيع الدوائر اخللقية 

ثم استنتج من هذه التقريرات اجلزافية اخلالية من أي حجة هذه املستلزمات العقدية  

  د أوال مجيع  من أفضل العرب  أن فاعلم، ذا فهمت هذاإفاخلطرية، والتي عرب عنها بقوله: )

 
 ( نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.1)
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  أفضل   القرشية   الدوائر، فالدائرة  بذكر  إليه   أرشنا   كام  التفضيل  يف   مراتب  بينهم  فيام  وهم  ، آدم

   له أقرهبا  الدوائر .. ألن الفاطمية ثم ،منها  أفضل  اهلاشمية ثم ،العربية النسبة مجيع من

  (1)  (أفضل من البعدي

وبعد أن قرر هذا راح يستنجد بالنصوص التي ال تعارض القرآن الكريم فقط، بل  

)يا سلامن  :  عن سلامن الفاريس قال قال  تعارض كل القيم.. فمن تلك النصوص، ما رواه  

تبغض  )   : قال  ؟يا رسول اهلل كيف أبغضك وبك هداين اهلل  :قلت  ،ال تبغضني فتفارق دينك

  (2) العرب فتبغضني (

  لفراق  وسبباً  لبغضه،   سبباً  العرب  بغض   ىل هذه الرواية بقوله: )فجعل ثم علق ع

  وقد   منه،  والعافية  السالمة  اهلل  نسأل   تعاىل  باهلل  والعياذ   العضال،  الداء  هذ  بقلبه  حل  من  دين

  الكثرية،  الفضائل  وصاحب وسابقهم،  الفرس سيد وهو  اخلطاب،  هبذا سلامن خاطب

 (3) (يقع يف هذا الوعيد الشديد والبالء الوكيد أن  لغريه تنبيهاوزجراً 

بل إنه راح يمتهن سلامن وحيتقره لكونه من غري العرب، متناسيا كل ما ورد يف  

  ،ومع ذلك عرفه بمرتبته  ، ومل يروا أي فضل كفضل سلامن أو علم كعلمهفضله، فقال: )

 ( وهناه أن يرتفع عىل من فضله اهلل عليه من غري عمل

، وأنه كان  ثم راح يروي األكاذيب عن سلامن، وأنه انتفع بنصيحة رسول اهلل 

وال    ، ال ننكح نساءكم   ، إياكم  نفضلكم يا معرش العرب بتفضيل رسول اهلل  يقول بعدها: )

  (4)(نؤمكم يف الصالة

وهذا احلديث وحده  ثم علق عىل هذا النص ـ موجها كالمه لغري العرب ـ بقوله: )

 
 ( نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.1)

 ( رواه الرتمذي وغريه.2)

 أهل اجلفاء.( نرصة الرشفاء يف الرد عىل 3)

 ( رواه البزار.4)
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ألنه وإن بلغ ما بلغ ال يشم   ،لباب ملن كان مشفقًا عىل دينه من أبناء العجم كاف يف هذا ا

وقد اتفق أهل احلق عىل أن القطب من    ، رائحة لفضل سلامن وعلمه ألنه من أكابر الصحابة

هذه األمة ال يساوي مرتبة الصحايب الذي قارف الذنوب يف الفضل فضاًل عن غريه كام يف  

 (1)  (حديث االصطفاء

راح يروي الروايات الكثرية التي ال ختتلف عن تلك العنرصية اليهودية   وهكذا

  عليه   اهلل   فضله   من  عىل   به   يرتفع  لويل   فضل   أو   لعامل   علم  فأي  هذا  فهمت  املقيتة، فقال: )فإذا

  كفر،   العرب   جنس  بغض  أن  هذا  من  ولتعلم  العطب،   يف  نفسه  أوقع  فقد  فعل  فاذا  سبب،  بال

أحبوا  : )عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل  و.    االيامن  قوة  سبب  حمبتهم  وأن  للكفر،  وسبب

يامن وبغضهم  إوروى احلاكم )حب العرب  ،العرب وبقاءهم فإن بقاءهم نور يف االسالم (  

  اهلل  رسول .. وقال فمن أحب العرب فقد أحبني ومن أبغض العرب فقد ابغضني (  ، كفر

 :(موديت  تنله   ومل شفاعتي يف  يدخل  مل  العرب  غش من )  (2) 

كان زعيام قوميا، وجاء لينهى أن يغش   وغريها من النصوص، وكأن رسول اهلل 

العرب، وال مانع من غش من عداهم..وجاء ليحب العجم العرب.. ال لينرش املحبة بني  

 العامل أمجع من غري تفريق بني أنساهبم وألواهنم. 

ثم راح حيقق التحقيقات اجلليلة ليثبت من خالهلا أن الرشف ـ الذي يعطي صاحبه  

  الرشف  أن العامة  جهال  وعندبناء احلسن واحلسني، فقال: )حصانة خاصة ـ ليس خاصا بأ

  ، ن واحلسني ولذلك بيناه بأن املؤمنني من أوالد هاشم كلهم أرشاف احلس بأوالد  خاص

ولكن احلسن واحلسني أفضل من مجيع أهل البيت غري أبيهام عيل كرم اهلل وجهه فإذا فهمت  

وهم الذين   ،والد هاشم أل مؤمن من هذا فاآلل الذين أمرنا بحبهم وتوقريهم ومودهتم ك 

 
 ( نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.1)

 ( نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.2)
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  )  (1)من أسدى إليهم معروفا فيكافئه رسول اهلل 

ثم راح يفرس كل النصوص التي تبني املكانة اخلاصة ألهل بيت النبوة الذين أنيطت  

هبم مهمة حفظ الدين، ليطبقها عىل كل منتسب ألهل البيت، حتى لو كان أبعد الناس عن  

:  (2)) إنام مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ( :وله  الدين، فقال تعليقا عىل ق

  هبدي ، وأخذ مرشفهم  لنعمة شكراً  وعظمهم أجلهم من أن  بالسفينة  تسميتهم  ووجه )

وهلك يف   ، ومن ختلف عن ذلك غرق يف بحر كفر النعم ،ظلمة املخالفة  من  نجا  علامئهم

ثم أعلم أن نقش الفضل والكامل يف حرضة اجلالل واجلامل هي احلقيقة   ،مفوز الطغيان

املحمدية عليها افضل الصالة وازكى التسليم فال فضل ملخلوق إال منها وال قرب وال  

 (3) (وصل إال ملن اتصل هبا بنسب أو سبب 

وبعد كل هذه اجلولة يف رضب املعاين القرآنية.. راح يقرر أن الفضل ليس يف العمل  

الكسب، وإنام يف النسب، ألن األول كسبي، والثاين وهبي، والوهبي أفضل من الكسبي،  و

 الكسبي(  من  وأفضل  أعىل  النسبي الذايت الرشف  ان تعلم  وهبذاوقد عرب عن ذلك بقوله: )

ومل يكتف هبذا، بل راح خيرق حجب الغيب، ليثبت املآل الذي سيؤول إليه هؤالء  

هنم  أ م القيامةيو  املحرش يف أحواهلم يف السابع الوجهفقال: )األرشاف، ولو من غري عمل، 

 (4)(نام يقفون يف موضع وحدهم كخاصة اهلل العليا إو  ، هوالال يقفون يف موقف الضيق واأل 

ه يف  ل أذن إذا   اهلل رسول هبم يبدأوبعد هذا املجلس اخلاص الذي ينزلون فيه، )

فمن كانت له حسنات يؤدي   ،التبعات  ىل اجلنة بعد خالصهم منإثم يذهبون  ، الشفاعة

 
 ( نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.1)

 ( رواه مسلم.2)

 ( نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.3)

 ( نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.4)
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 (1) (ذا فرغ منهم اشتغل بأمته إف ومن مل تكن له أو كانت ومل توف فيخلص عنه  ،منها 

هذه جمرد نموذج عن املفاهيم التي حاربت القيم القرآنية، وحرمت املسلمني من  

وحيتقر  ظل املساواة التي جاء هبا، لتضعهم يف جمتمع طبقي يرتفع بعضهم عىل بعض، 

 بعضهم بعضا.. 

اختار  عنها وليس األمر قارصا عليها، فقد كتب بعضهم رسالة أدبية ال تقل خطرا 

منار اإلرشاف عىل فضل عصاة األرشاف ومواليهم من  هلا هذا العنوان العجيب: )

   ( األطراف

وحسبنا بالعنوان عام ورد يف الرسالة.. فهو حيكي كل ما فيها.. ومن العجيب أن  

   يم اإلسالمية إىل الدرجة التي تؤلف فيها الكتب يف فضل العصاة.تنهار الق 

 
 نرصة الرشفاء يف الرد عىل أهل اجلفاء.( 1)
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 الشيخان .. وصناعة الوهم  

الشيخ األكرب .. وشيخ اإلسالم .. لقبان يطلقان عىل أكرب شيخني تستند إليهام الكثري  

 من املواريث الدينية يف جمتمعاتنا اإلسالمية..  

لصوفية.. وهو الذي استطاعـ  بنسبة نجاح  أما أوهلام، فكان له تأثريه اخلاص يف البيئة ا

معتربةـ  حتويلها من الرؤية القرآنية املعتمدة عىل املجاهدات والسلوك التحققي والتخلقي..  

مع البعد عن الشطحات والطامات وغريها .. إىل وجهة أخرى غارقة يف األوهام والدجل  

سطورة املستمدة من كل امللل  والبعد عن القيم القرآنية، مع الغوص يف أوحال اخلرافة واأل 

 والنحل. 

وأما ثانيهام، فكان له تأثرية اخلاص يف البيئة السلفية واحلركية، وهو الذي استطاع ـ  

بنسبة نجاح كبرية جداـ  أن حيوهلا إىل أداة للتفرقة والطائفية .. باإلضافة إىل تغذيتها باخلرافة 

 واألسطورة والوثنية. 

ومع الرصاع الشديد بينهام يف الظاهر إال أهنامـ  يف احلقيقة واجلوهرـ  حيمالن صبغيات  

كثرية مشرتكة.. فكالمها مصدر للوهم.. وكالمها انحرف بالفكر واملجتمع اإلسالمي عن  

 الصورة التي وضعها القرآن الكريم..  

شيخهم..   واألخطر من ذلك أن املتأثرين بكليهام كثري.. وكلهم يقولون بعصمة 

ويقبلون منه كل يشء.. وبذلك حتولت كل األوهام التي نرشاها يف تراثهام الضخم أوهاما 

 معصومة، حيرم نقدها، ألهنا تستند إىل الشيخني املعصومني: ابن عريب.. وابن تيمية. 

نكاد نرى صوفيا  أننا ال  الشيخ األكرب..  ومن أمثلة ذلك التقديس املطلق ملن يسمونه  

املتأخرين إال ويثني عليه، بل يعتربه لسان العارفني، وحمققهم، وأنه النهاية التي  من الصوفية  

 يعودون إليها، بل اخلتم الذي ختمت به الوالية، وانتهت إليه.
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الذي  ): بقوله  ابن حجر اهليتمي الشافعيومن أمثلة ترصحياهتم يف ذلك ما عرب عنه 

ل وإليهم   أثرناه عن أكابر مشاخينا العلامء احلكامء الذين ُيستسقى هبم الغيث، وعليهم املعوه

املرجع يف حترير األحكام وبيان األحوال واملعارف واملقامات واإلشارات، أن الشيخ حمي  

الدين بن عريب من أولياء اهلل العارفني ومن العلامء العاملني، وقد اتفقوا عىل أنه كان أعلم  

ابعًا، وأنه يف التحقيق والكشف والكالم  أهل زمانه، بحيث أنه كان يف كل فن متبوعًا ال ت

عىل الفرق واجلمع بحر ال جيارى، وإمام ال يغالط وال يامرى، وأنه أورع أهل زمانه وألزمهم  

  (1)للسنهة وأعظمهم جماهدة(

أهيا الناس، اعلموا أن  )قال: فابن كامل باشا، مفتي الدولة العثامنية، ورصح بذلك 

األكرم قطب العارفني وإمام املوحدين، حممد بن عيل بن العريب الشيخ األعظم املقتدى 

الطائي األندليس، جمتهد كامل ومرشد فاضل، له مناقب عجيبة وخوارق غريبة وتالمذة  

  ، كثرية مقبولة عند العلامء والفضالء، فمن أنكره فقد أخطأ، وإن أرصَّ يف إنكاره فقد ضلَّ

قاد حتويله، إذ السلطان مأمور باألمر باملعروف  جيب عىل السلطان تأديبه، وعن هذا االعت

   (2) والنهي عن املنكر(

ل  ): الشيخ األكربعن الذي قال عبد الوهاب الشعراين، ومنهم  إِن الشيخ من كمه

   (3)عىل الدوام( العارفني بإِمجاع أهل الطريق، وكان جليس رسول اهلل 

م.. وهو ثناء ال يقل عن  وهكذا نجد الثناء العريض عىل من يسمونه شيخ اإلسال 

 الثناء الذي وزع ملن يسمونه الشيخ األكرب.. 

واهلل ، ثم واهلل ، مل ُيَر حتت أديم  ) احلافظ عامد الدين الواسطي: ومن أمثلة ذلك قول 

 
 ..215مي، صثبن حجر اهليال( الفتاوى احلديثية، 1)

 ( طبقات املجتهدين.2)

 .. 205، ص2عبد الوهاب الشعراين، جل ( اليواقيت واجلواهر،3)
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السامء مثل شيخكم ابن تيمية ، علاًم ، وعماًل ، وحاالً ، وخُلقًا ، واتِّباعًا ، وكرمًا ، وحْلاًم ،  

ق اهلل تعاىل عند انتهاك حرماته ، أصدق النَّاس عقدًا ، وأصحهم علاًم وعزمًا ،  وقيامًا يف ح

ًا ، وأكملهم اتباعًا لسنَّة حممد   وأنفذهم وأعالهم يف انتصار احلق وقيامه مهًة ، وأسخاهم كفه

  ما رأينا يف عرصنا هذا َمن تستجيل النبوة املحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إال هذا ،

  (1)(يشهد القلب الصحيح أن هذا هو االتباع حقيقة الرجل 

ومثلام رأينا مفتى الدولة العثامنية يتشدد مع املنكرين عىل من يسمونه الشيخ األكرب،  

نجد جلنة الفتوى الدائمة يف السعودية تتشدد مع من ينكر عىل من يسمونه شيخ اإلسالم،  

ليم بن تيمية إمام من أئمة أهل السنة  إن الشيخ أمحد بن عبد احلفقد ورد يف بعض فتاواها: )

واجلامعة ، يدعو إىل احلق ، وإىل الطريق املستقيم ، قد نرص اهلل به السنَّة ، وقمع به أهل البدعة  

والزيغ ، ومن حكم عليه بغري ذلك : فهو املبتدع ، الضال ، املضل ، قد عميت عليهم األنباء  

ًا ، يَ  عرف ذلك من أنار اهلل بصريته ، وقرأ كتبه ، وكتب  ، فظنوا احلق باطاًل ، والباطل حقه

  (2) (خصومه ، وقارن بني سريته وسريهتم ، وهذا خري شاهد وفاصل بني الفريقني

وهكذا ألفت يف كال الشيخني الكثري من الكتب التي تزرع يف أذهان العامة واخلاصة  

 تعظيمه وتقديسه وحرمة نقده.. وحرمة التعرض له. 

الل الدين  جلتنبيه الغبي يف تربئة ابن العريب، يف الشيخ األكرب:  فمن أمثلة ما ألف 

يرد فيه عىل ابن اخلياط    الذي لفريوزآبادي  ل  االغتباط بمعاجلة ابن اخلياط .. ومنها  السيوطي  

م به الشيخ ابن عريب يف عقيدته ..  الرد عىل املعرتضني عىل الشيخ حميي الدين، وله أيضا  ما اهته

تنبيه  .. ومنها عبد الغني النابليسللشيخ  عىل منتقص العارف حميى الدينالرد املتني ومنها 

 
 (. 311( العقود الدرية  ) ص 1)

عزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ ( بتوقيع: الشيخ عبد ال 254،  451/  2(  فتاوى اللجنة الدائمة  ) 2)

 عبد اهلل بن غديان ، الشيخ عبد اهلل بن قعود..
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، وله أيضا:  عبد الوهاب الشعراينللشيخ  األغبياء عىل قطرة من بحر علوم األولياء 

..  القول املبني يف الرد عن الشيخ حميي الدين .. و  الكربيت األمحر يف بيان علوم الشيخ األكرب

 . وغريها كثري 

أما ما ألف يف شيخ اإلسالم، فهو ال يعد وال حيىص.. فكل يوم تصدر دراسة جديدة،  

ومقال جديد.. وال نجد إال من يسبح بحمده، ويقدسه ليل هنار.. ومن أمثلة ما كتب عنه،  

، وكتابه:  )الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي(حتت عنوان: تلميذه ابن عبداهلادي ما كتبه 

أحوال قامع املبتدعني وآخر املجتهدين تقي الدين أيب العباس أمحد بن )االنتصار يف ذكر 

..  عبداهلل الغصن ( لدعاوى املناوئني لشيخ األسالم ابن تيمية عرض ونقد .. ومنها )تيمية( 

دفع  .. ومنها عبدالرمحن دمشقية ، لاملقاالت السنية يف تربئة شيخ األسالم ابن تيميةومنها 

 .. وغريها كثري. راد شكريمل  م ابن تيميةالشبه الغوية عن شيخ األسال

بينهام،  قاسمني مشرتكني كبريين بناء عىل هذا نحاول هنا ـ باختصار ـ أن نستعرض 

 ا يف صناعة الوهم يف ثقافتنا وجمتمعاتنا اإلسالمية ألجيال طويلة. ودورمه

ا الثاين  أما أوهلام، فيتعلق بصناعة الوهم املرتبط بالعقائد واألخبار والغيبيات.. وأم

 فريتبط بصناعة الوهم املرتبط بالقيم والسلوك واألخالق. 

 الغيب: و الوهم ..  ـ  أوال  

هو ذلك التجارس واجلرأة عىل عىل عوامل  وأخطرها املشرتكة وأول تلك القواسم 

الغيب التي حجبت عنا.. والتي نص القرآن الكريم عىل أهنا ستظل حمجوبة إىل أن يكشفها  

ده يف الوقت الذي يشاء، كام قال تعاىل عن مشهد من مشاهد ذلك  اهلل ملن شاء من عبا 

َك اْلَيْوَم َحِديد﴿ الكشف:   ْن َهَذا َفَكَشْفنَا َعنَك ِغَطاءَك َفَبرَصُ  [ 22ق: ]  ﴾َلَقْد ُكنَت يِف َغْفَلٍة مِّ

أما ما عدا ذلك، فإن اهلل تعاىل أخرب أن كل من يزعم شيئا من وصف عامل الغيب من  

َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى  ﴿قال تعاىل:يهم من املعصومني كذاب ومفرت عىل اهلل، غري املوحى إل
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َب بِآَياتِِه إِنَُّه الَ ُيْفلُِح الظَّاملُِون  [ 21األنعام: ] ﴾ َعىَل اهللهِ َكِذًبا َأْو َكذَّ

َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل  ﴿بل إن اهلل تعاىل قرن ذلك االفرتاء بادعاء الوحي، فقال:  

ٌء َوَمن َقاَل َسُأنِزُل ِمْثَل َما َأَنزَل اهللهُ َوَلوْ   َتَرى إِِذ  اهللهِ َكِذًبا َأْو َقاَل ُأْوِحَي إِيَلَّ َومَلْ ُيوَح إَِلْيِه يَشْ

َزْوَن َعَذاَب  الظَّاملُِوَن يِف َغَمرَ  اِت املَْْوِت َواملاَْلئَِكُة َباِسُطوْا َأْيِدهيِْم َأْخِرُجوْا َأنُفَسُكُم اْلَيْوَم جُتْ

 [ 93األنعام:] ﴾اهْلُوِن باَِم ُكنُتْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللهِ َغرْيَ احْلَقِّ َوُكنُتْم َعْن آَياتِِه َتْسَتْكرِبُون

شعر أو مل يشعر ـ بعملية تضليل للناس، أو  وأخرب تعاىل أن من يفعل ذلك يقوم ـ 

َفَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللهِ َكِذًبا لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغرْيِ ِعْلٍم   ﴿دعاية للوهم، كام قال تعاىل: 

 [ 144األنعام: ] ﴾إِنَّ اهللهَ الَ هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِي 

مة التي تنهى عن التجارس عىل الكالم يف عوامل  هذه نامذج عن اآليات القرآنية الكري

 الغيب من دون بينة أو وسائل معصومة تسمح بذلك. 

لكن الشيخني اللذين ذكرنا راحا يقحامن أنفسهام يف هذه العوامل بجرأة عجيبة.. أما  

أحدمها فكان يستند فيها للكشف واإلهلام.. وأما الثاين فيستند ملن هب ودب من السلف  

دهم، ومن التحاليل التي حيللها ليكتشف من خالهلا العوامل التي شاء اهلل أن  الذين يعتم

 خيفيها عنا، وأن تظل يف غياهب الغيب إىل أن يأذن اهلل بكشفها.

ومن األمثلة عىل ذلك التجارس عىل الغيب املرتبطة بمن يسمونه الشيخ األكرب تلك  

[  الفتوحات املكيهةمبارشة، كقوله يف ] الدعاوى املرتبطة بتلقيه تلك املعارف من اهلل تعاىل 

)فنحن بحمد  عند حديثه عن مصدر ما ورد فيه من املعارف الكثرية املرتبطة بعامل الغيب: 

اهلل ممن شاء من عباده، فالعلم اإلهلي هو الذي كان اهلل سبحانه معلمه باإلهلام واإللقاء  

ن ذلك النمط عندنا، فو اهلل ما  وبإنزال الروح األمني عىل قلبه، وهذا الكتاب الفتوحات م

كتبت منه حرفا إال عن إمالء إهلي وإلقاء رباين، أو نفث روحاين يف روع كيانى، هذا مجلة  

  األمر، مع كوننا لسنا برسل مرشعني وال أنبياء مكلفني، بكرس الالم اسم فاعل، فإن رسالة 
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وال نبي يرشع   ه فال رسول بعد الترشيع ونبوة التكليف قد انقطعت عند رسول اهلل 

وال يكلف، وإنام هو علم وحكمة، وفهم عن اهلل، فيام رشعه عىل ألسنة رسله وأنبيائه عليهم  

سالم اهلل، وما خطه وكتبه يف لوح الوجود من حروف العامل وكلامت احلق، فالتنزيل ال  

  (1)(ينتهي، بل هو دائم دنيا وآخرة 

كان يقتِض منه التوقف   رسول اهلل  وما ذكره الشيخ األكرب من انقطاع النبوة بعد

يف كل ما يكشف له، أو يلهم به، ألنه ال يدري هل هو كشف صادق، أو كشف مغشوش،  

، أو أن الشياطني قد أوغلت فيه.. أما أن ينرشه، ويزعم صدقه املطلق،  صافوهل هو إهلام  

عامل الغيب، وما كان  فإنه جرأة عىل مقام النبوة، ألن النبوة هي التبليغ عن اهلل، والتعريف ب

 ألحد مل يرزقه اهلل هذا الفضل أن يدعي شيئا. 

أنه مل يكن ليعلم ذلك   بل إن اهلل تعاىل، ويف أمور تارخيية بسيطة أخرب رسول اهلل 

َذلَِك ِمْن َأنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه إَِليَك َوَما ُكنَت َلَدهْيِْم إِْذ  ﴿لوال وحي اهلل له، كام قال تعاىل:  

ُْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكنَت َلَدهْيِْم إِْذ خَيَْتِصُمون  ، وقال له  [44آل عمران: ]  ﴾ُيْلُقون َأْقاَلَمُهْم َأهيُّ

َوَما ُكنَت بَِجانِِب اْلَغْريِبِّ إِْذ َقَضْينَا إِىَل ُموَسى األَْمَر َوَما ُكنَت  ﴿ يف شأن موسى عليه السالم:  

اِهِدين  [ 44القصص:] ﴾ ِمَن الشَّ

لكن ابن عريب يتجارس عىل ما هو أعظم من ذلك، فيصور املشاهد الكثرية التي رآها  

وكأهنا حقائق مطلقة.. ونحن ال ننكر عليه أن يكون من أهل الكشف والشهود،    ،وسمعها 

وال من أهل اإلهلام.. ولكنا ننكر عليه أن يسطر ذلك كعقائد تضاف للعقائد التي جاء هبا  

 . رسول اهلل 

قليلة جدا مقارنة بتلك العقائد الكثرية التي    بل إن العقائد التي جاء هبا رسول اهلل  

 أدخلها ابن عريب إىل عقائد اإلسالم.. حتت أي اسم من األسامء. 

 
 . 329/ 2( الفتوحات املكية:  1)
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  مثلام تعامل وليته تعامل مع تلك الغيبيات الكثرية التي ال خيلو منها كتاب من كتبه 

يسطر يف كتبه شيئا خارج النطاق الذي سمحت  الغزايل الذي كان شديد احلرص عىل أال 

وهذه احلقائق داخلة يف علم املكاشفة  مثل قوله: ) كل حني  يقولبه الرشيعة، فقد كان 

  (1)(رس القدر الذي منع من إفشائه فلنقرص عن ذكره  هووراء

لكن هذا املوقف الورع من الغزايل مل يرض أتباع ابن عريب، ربام ألهنم شديدو  

 ام يريدون أن يكشف هلم ما كشف له من غري ممارسة رياضة وال جماهدة. الفضول، ورب

ولست أدري كيف يسمون أنفسهم بعد ذلك صوفية، مع أن الصويف هو الذي  

 جاهد وسلك ووصل إىل الفتح احلقيقي، ال الفتح الذي ينقله عن غريه تقليدا. 

ركهم بدل التجرد  واملشكلة التي ورثها ابن عريب ألتباعه يف هذا املجال هو أنه ت 

والتحقق والسلوك يبحثون يف عوامل الغيب املجهولة، ويريدون التعرف عىل أرسارها بعيدا  

 اهلل لنا.  ا أتاحهالتي البحث العلمي بعيدا عن مناهج عن أنوار العصمة، و

وقد أشار ابن خلدون إىل هذه الوجهة التي توجهها الصوفية ـ بتأثري كبري من ابن  

بهام قصد بعض املصنهفني ذلك يف كشف املوجودات وترتيب حقائقه عىل  ورعريب ـ فقال: )

بالنهسبة إىل أهل النهظر واالصطالحات   طريق أهل املظاهر فأتى باألغمض فاألغمض

يباجة الهتي كتبها يف صدر ذلك   والعلوم كام فعل الفرغاينه شارح قصيدة ابن الفارض يف الده

ح الفاعل وترتيبه أنه الوجود كلهه صادر عن صفة  فإنهه ذكر يف صدور الوجود عن  ،الرشه

ات الكريمة الهتي هي عني   الوحدانيهة الهتي هي مظهر األحديهة ومها معا صادران عن الذه

ات   ل مراتب التهجليهات عندهم جتيله الذه . وأوه دور بالتهجيله ون هذا الصه الوحدة ال غري. ويسمه

ن الكامل بإفاضة اإلجياد وا ل يف  .. لظههور عىل نفسه وهو يتضمه وهذا الكامل يف اإلجياد املتنزه

ديهة   الوجود وتفصيل احلقائق وهو عندهم عامل املعاين واحلرضة الكامليهة واحلقيقة املحمه

 
 (25/ 2( إحياء علوم الدين )1)
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ل من أهل   سل أمجعني والكمه فات واللهوح والقلم وحقائق األنبياء والره وفيها حقائق الصه

ديهة. وهذا كلهه تفصيل احلقيقة املح ديهة. ويصدر عن هذه احلقائق حقائق أخرى  امللهة املحمه مه

يف احلرضة اهلبائيهة وهي مرتبة املثال ثمه عنها العرش ثمه الكريسه ثمه األفالك، ثمه عامل  

تق فإذا جتلهت فهي كيب. هذا يف عامل الره ى هذا   العنارص، ثمه عامل الرته يف عامل الفتق. ويسمه

وهو كالم ال يقتدر أهل النهظر إىل حتصيل    املذهب مذهب أهل التهجيله واملظاهر واحلرضات 

مقتضاه لغموضه وانغالقه وبعد ما بني كالم صاحب املشاهدة والوجدان وصاحب  

ليل   (1) (الده

ومل يتوقف أمر الشيخ األكرب عند هذا احلد، بل راح إىل احلقائق الكربى التي جاء هبا  

القرآن الكريم حول اهلل تعاىل يشكك فيها، ومن أمهها، وهو أساسها وركنها الركني تنزيه  

كبار ال  الاهلل تعاىل، فاهلل تعاىل كام تنص النصوص املقدسة، بل كام ينص أولياء هذه األمة 

يشبه خلقه بأي وجه من الوجوه، فمعرفته هي معرفة التنزيه املطلق.. لكن ابن  يمكن أن 

   ية ـ ينكر هذا النوع من املعرفة. عريب ـ مثله مثل ابن تيم

يدافع عن عبادة عندما راح يف الفص اهلاروين ومن أمثلة ذلك ما عرب عنه بقوله 

مر من هارون  علم باألأسى هلل تعاىل: )فكان مو اعبادة مظهرا من مظاهر ويعتربه  ، العجل

ال ُيعبد إال اياه: وما حكم اهلل  أ صحاب العجل ، لعلمه بأن اهلل قد قىض أنه علم ما عبده أل

نكاره وعدم اتساعه. فإنَّ  إمر يف ال وقع. فكان عتب موسى أخاه هارون ملا وقع األإبيشء 

هارون تربية   فكان موسى يريب  ، العارف من يرى احلق يف كل يشء، بل يراه عني كل يشء 

  (2)صغر منه يف السن(أن كان  إعلم و

اُه ﴿ وهكذا راح حيرف معنى قوله تعاىل:    ﴾ َوَقىَض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إِالَّ إِيَّ

 
 (617/ 1( مقدمة ابن خلدون )1)

 . 192/ 1( فصوص احلكم 2)
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من القضاء الترشيعي إىل القضاء التكويني املحتوم.. والذي جيعل من كل  [ 23اإلرساء: ]

عبادة  تلك األوثان واألصنام واآلهلة التي اخرتعها اإلنسان، أو ضلله هبا الشيطان .. كلها 

 . هلل تعاىل 

فقد أخرب اهلل تعاىل   ولو أنه تأمل يف اآلية تأمال بسيطا لوجد فيها خالف ما اعتقد.. 

باده أال يعبدوا إال إياه.. وقىض كذلك ـ حسبام تنص اآلية الكريمة ـ عىل  أنه قىض عىل ع 

اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا ﴿اإلحسان للوالدين، كام قال تعاىل:    ﴾َوَقىَض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّ

ين  .. وعىل مقتىض قوله يف حتمية القضاء يكون كل ترصف مع الوالد، [23اإلرساء: ]

 إحسانا.. سواء كان برا هبام، أو عقوقا هلام. 

)التنزيه عند أهل  بام هو أخطر من ذلك، فقال: الفص النوحي بل إنه رصح يف 

احلقائق يف اجلناب اإلهلي عني التحديد والتقييد. فاملنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب.  

ووقف عند التنزيه ومل َيَر غري  ولكن إذا أطلقاه وقاال به، فالقائل بالرشائع املؤمن إذا نزه 

ذلك فقد أساء األدب وأكذب احلقَّ والرسَل صلوات اهلل عليهم وهو ال يشعر، ويتخيل أنه  

يف احلاصل وهو من الفائت. وهو كمن آمن ببعض وَكَفَر ببعض، وال سيام وقد علم أنَّ  

ت به يف العموم عىل املفهوم  َأْلِسنََة الرشائع اإلهلية إذا نطقت يف احلق تعاىل بام نطقت إنام جاء

األول، وعىل اخلصوص عىل كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ بأي لسان كان يف وضع 

ذلك اللسان. فإن للحق يف كل خلق ظهورًا: فهو الظاهر يف كل مفهوم، وهو الباطن عن  

ملعنى  كل فهم إال عن فهم من قال إن العامل صورته وهويته: وهو االسم الظاهر، كام أنه با 

روح ما ظهر، فهو الباطن. فنسبته ملا ظهر من صور العامل نسبة الروح املدبِّر للصورة. فيؤخذ  

يف حد اإلنسان مثاًل ظاهره وباطنه، وكذلك كل حمدود. فاحلق حمدود بكل حد، وصور  

العامل ال تنضبط وال حياط هبا وال تعلم حدود كل صورة منها إال عىل قدر ما حصل لكل  
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  (1)(ورتهعامل من ص 

وبناء عىل هذا وضع ابن عريب وأتباعه عقيدة خاصة باهلل، ممتلئة بالغيبيات التي ال  

دليل عليها ال من الكتاب وال من السنة وال من العقل.. فإن سئلوا عن دليلها ذكروا أنه  

.. وطبعا  ؟الكشف.. فإن سئلوا: هل كشف لكم أنتم هذه املعاين.. أم أنكم تلقيتموها تقليدا

هبم هو ذلك التقديس الذي يولوهنم ملن يسمونه الشيخ األكرب، فأصبح كالمه نصا  جوا

 مقدسا ال حيتاج إىل براهني تثبته. 

وما ذكرناه هو جزء بسيط من جرأة ابن عريب عىل الغيبيات، وإال فإن كل كتبه تتناول  

غري  هذه الغيبيات بطريقة عجيبة، فهو يتقبل كل ما ورد يف الروايات من النصوص من 

 عن طريق الكشف.  يذكر ثبوهتا َتحيص وال حتقيق يف سندها، ثم 

  - فخلق املاءومن أمثلة ذلك قوله يف الفتوحات، وهو يتحدث عن بدء اخللق: ).. 

لقوة ذوات  بردة جامدة، كاجلوهرة يف االستدارة والبياض. وأودع فيها با  -سبحانه

م الرمحن. ونصب الكريس،  ثم خلق العرش واستوى عليه اس،  األجسام وذوات األعراض

وتدلت إليه القدمان. فنظر بعني اجلالل إىل تلك اجلوهرة، فذابت حياء، وحتللت أجزاؤها  

فسالت ماء. وكان عرشه عىل ذلك املاء قبل وجود األرض والسامء. وليس يف الوجود، إذ  

ن زعزعه  فأرسل النفس، فتموج املاء م  ذاك، إال حقائق املستوي عليه واملستوي واالستواء.

وأزبد، وصوت بحمد احلمد املحمود احلق، عند ما رضب بساحل العرش، فاهتز الساق  

وقال له: أنا أمحد! فخجل املاء، ورجع القهقرى يريد ثبجه، وترك زبده بالساحل الذي  

من ذلك الزبد،   -سبحانه -فأنشأ فهو خمضة ذلك املاء، احلاوي عىل أكثر األشياء. أنتجه.

لنشء، مدحية الطول والعرض. ثم أنشا الدخان من نار احتكاك  األرض، مستديرة ا

األعىل.   ، وجعله حمل األنوار ومنازل املأل ففتق فيه الساموات العىل  األرض عند فتقها. 

 
 . 178، ص: 1( جواهر النصوص ىف رشح الفصوص، ج 1)
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  (1) (وقابل بنجومها املزينة هلا النريات، ما زين األرض من أزهار النبات

ُْم  ﴿وخري تعليق عىل هذه اجلرأة عىل عامل الغيب، وبدأ اخللق قوله تعاىل:  َما َأْشَهدهتُّ

اَمَواِت َواألَْرِض َوالَ َخْلَق َأنُفِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ املُِْضلِّنَي َعُضًدا   ﴾ َخْلَق السَّ

 [ 51الكهف:]

ار أهل اإلهلام  وأما أرسقوله: )ومن أمثلة تلك اجلرأة اخلطرية عىل عامل الغيب 

سدرة املنتهى، فان إليها تنتهي أعامل بنى آدم. وهناية كل أمر، إىل ما   املستدلني فال تتجاوز

، فقل  (إن الكريس موضع القدمني )منه بدأ. فان قال لك عارف، ممن ال علم له هبذا األمر:  

بع مراتب،  ذلك عامل اخللق واألمر، والتكليف إنام انقسم من السدرة، فإنه قطع أر)له: 

والسدرة هي املرتبة اخلامسة )للوجود(. فنزل )احلكم الرشعي( من قلم )عقل كىل(، إىل  

لوح )نفس كلية(، إىل عرش )طبيعة كلية( إىل كرسى )هيوىل، هباء، مادة كلية(، اىل سدرة  

  (2))جسم كىل(

فظهر الواجب من  ثم ذكر كيف تنزلت األحكام الرشعية من هذه املراتب، فقال: )

  وظهر املحظور من العرش. وظهر املكروه من الكريس. ، من اللوح لقلم. وظهر املندوب ا

 (  وظهر املباح من السدرة. و املباح قسم )أي حظ( النفس 

من    وإذا ظهرت قسمة االحكام الرشعية ثم راح يذكر حمال صعود األعامل، فقال: )

السدرة، فإذا صعدت األعامل، التي ال ختلو من أحد هذه األحكام، ال بد أن تكون هنايتها  

إىل املوضع الذي منه ظهرت، إذ ال تعرف من كوهنا منقسمة إىل السدرة. ثم يكون من  

العقل، الذي هو القلم، نظر إىل األعامل املفروضة، فيمدها بحسب ما يرى فيها. ويكون  

األعامل املندوب إليها، فيمدها بحسب ما يرى فيها. ويكون من العرش   من اللوح نظر إىل

 
 .49، ص: 1الفتوحات املكية ، ج ( 1)

 . 326، ص: 4( الفتوحات املكية، ج2)
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فال ينظرها إال بعني الرمحة، وهلذا    -وهو )أي العرش( مستوى الرمحن  -نظر إىل املحظورات 

الرمحة، ويكون من الكريس نظر إىل األعامل املكروهة، فينظر إليها   ل أصحاهبا إىل آيكون م

والعرش مستوى الرمحن.  ، الكريس( حتت حيطة العرشبحسب ما يرى فيها. وهو )أي 

فيرسع العفو والتجاوز عن أصحاب املكروه من األعامل.   والكريس، موضع القدمني. 

  (1)(ال يؤاخذ فاعلها وهلذا يؤجر تاركها، و

بل إن كشفه امتد إىل جهنم، فراح يصفها بدقة بأوصاف مل ترد يف النصوص املقدسة،  

ولذلك كان خلقها، يف الصورة، صورة   ،بطالع الثور ي جهنم[ ]أاهلل  وأوجدها فقال: )

اجلاموس سواء. هذا الذي يعول عليه عندنا. وهبذه الصورة رآها أبو احلكم بني برجان يف  

كشفه. وقد َتثل لبعض الناس، من أهل الكشف، يف صورة حية. فيتخيل أن تلك الصورة  

تعاىل، كان زحل يف  اهلل    وملا خلقها   ،أمثالهعليها، كأيب القاسم بن قسى واهلل    هي التي خلقها 

اهلل   الثور، وكانت الشمس واألمحر يف القوس، وكان سائر الدراري يف اجلدي. وخلقها 

فلم تسقني! ومرضت    عت فلم تطعمني! وظمئت )جتعاىل من جتىل قوله، يف حديث مسلم:  

ن هذه احلقيقة خلقت  فم ، فلم تعدين! وهذا أعظم نزول نزله احلق إىل عباده يف اللطف هبم

  (2)(قصمت املتكربينجهنم. أعاذنا اهللَّ، وإياكم، منها! فلذلك جتربت عىل اجلبابرة، و

يف ذلك  ويتحدث عن املأدبة املعدة ألهل اجلنة، واملندبة املعدة ألهل النار، فيقول: ) 

. وطعامهم  الوقت جيتمع أهل النار يف مندبة. فأهل اجلنة يف املآدب. وأهل النار يف املنادب 

دبة زيادة كبد النون. وأرض امليدان درمكة بيضاء، مثل القرصة. وخيرج من الثور  أيف تلك امل

الطحال ألهل النار. فيأكل أهل اجلنة من زيادة كبد النون. وهو حيوان بحرى مائي. فهو  

بخار  عنرص احلياة املناسبة للجنة. والكبد بيت الدم. وهو بيت احلياة. واحلياة حارة رطبة. و

 
 . 327، ص: 4( الفتوحات املكية، ج1)
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ذلك الدم هو النفس، املعرب عنه بالروح احليواين، الذي به حياة البدن. فهو بشارة ألهل  

وأما الطحال يف جسم احليوان، فهو بيت األوساخ، فان فيه جتتمع    اجلنة ببقاء احلياة عليهم. 

أوساخ البدن، وهو ما يعطيه الكبد من الدم الفاسد. فيعطى ألهل النار يأكلونه. وهو من  

وجهنم عىل صورة اجلاموس. والطحال   ور. والثور حيوان ترابى، طبعه الربد واليبس.الث

من الثور، لغذاء أهل النار، أشد مناسبة: فبام يف الطحال من الدمية، ال يموت أهل النار،  

وبام فيه من أوساخ البدن ومن الدم الفاسد املؤمل، ال حييون وال ينعمون. فيورثهم أكله سقام  

  (1)(ومرضا 

فتحوى درجات اجلنة من الدرج فيها  ويتحدث عن عدد درجات اجلنة، فيقول: )

عىل مخسة آالف درج ومائة درج ومخسة أدراج ال غري. وقد تزيد عىل هذا العدد بال شك.  

والذي   ولكن ذكرنا منها ما اتفق عليه أهل الكشف، مما جيرى جمرى األنواع من األجناس.

ىل سائر األمم، من هذه األدراج، اثنا عرش درجا ال غري،  اختصت به هذه األمة املحمدية ع

غريه من الرسل، يف اآلخرة، بالوسيلة وفتح    ال يشاركها فيها أحد من األمم. كام فضل

باب الشفاعة، ويف الدنيا بست مل يعطها نبى قبله كام ورد يف احلديث الصحيح، من حديث  

الغنائم، والنرص بالرعب، وجعلت   ليل مسلم بن احلجاج. فذكر منها: عموم رسالته، وحت

  (2)(له األرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها له طهورا، وأعطى مفاتيح خزائن األرض 

شيخ  من يسمونه  هذه بعض مظاهر جرأة الشيخ األكرب عىل عوامل الغيب.. أما جرأة  

لثاين يستند  اإلسالم، فهي ال تقل عنها.. والفرق بينهام أن األول يستند للكشف واإلهلام، وا

لكل املجسمة واملشبهة هيودا كانوا أو مسلمني، معصومني كانوا أو غري معصومني، وقد  

، ولذلك سنكتفي  رضبنا األمثلة الكثرية عىل ذلك يف كتابنا ]شيخ اإلسالم يف قفص االهتام[ 

 
 . 479، ص: 4( الفتوحات املكية، ج1)
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.. واسم الرسالة نفسها يدل عىل تلك  العرشية هنا باإلشارة إىل بعض ما ذكره يف رسالته 

رأة عىل عامل الغيب.. فاهلل تعاىل ذكر العرش يف القرآن الكريم.. وذكر ارتباطه بعظمته..  اجل

لشعور  يمد ذهن املؤمن با ومل يذكر شيئا من أوصافه، لعدم طاقة العقول ذلك.. وليبقى 

 بالعجز عن حتديد عظمة اهلل أو تقييدها باألوصاف. 

ية البسيطة التي ال تعدو ما يراه  لكن ابن تيمية راح يفصل فيه بحسب معارفة الفيزيائ 

ويعيشه يف هذا العامل من ظواهر وقوانني، وكأن قدرة اهلل حمكومة هبذه القوانني، وال تقدر  

ال خيلو إما أن يكون العرش كريا  عىل جماوزهتا.. فقد قال يتحدث عنه يف املقام الثالث: )

يا، فإن كان األول، فمن  كاألفالك، ويكون حميطا هبا، وإما أن يكون فوقها وليس هو كر

املعلوم باتفاق من يعلم هذا أن األفالك مستديرة كرية الشكل، وأن اجلهة العليا هي جهة  

املحيط، وهي املحدب، وأن اجلهة السفىل هو املركز، وليس لألفالك إال جهتان: العلو  

  وأما اجلهات الست فهي احليوان، فإن له ست جوانب، يؤم جهة فتكون . والسفل فقط. 

أمامه، وخيلف أخرى فتكون خلفه، وجهة حتاذي يمينه، وجهة حتاذي شامله، وجهة حتاذي  

رأسه، وجهة حتاذي رجليه، وليس هلذه اجلهات الست يف نفسها صفة الزمة، بل هي  

بحسب النسبة واإلضافة، فيكون يمني هذا ما يكون شامل هذا، ويكون أمام هذا ما يكون  

ال تتغري،    لكن جهة العلو والسفل لألفالك  ون حتت هذا.خلف هذا، ويكون فوق هذا ما يك

فاملحيط هو العلو واملركز هو السفل، مع أن وجه األرض التي وضعها اهلل لألنام، وأرساها  

فأما  . باجلبال، هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات، واجلبال واألهنار اجلارية.

ا، وليس هناك يشء من اآلدميني وما يتبعهم،  الناحية األخرى من األرض فالبحر حميط هب

ولو قدر أن هناك أحدا لكان عىل ظهر األرض ومل يكن من يف هذه اجلهة حتت من يف هذه  

اجلهة، وال من يف هذه حتت من يف هذه، كام أن األفالك حميطة باملركز، وليس أحد جانبي  

وإن كان الشاميل هو  . عكس.الفلك حتت اآلخر، وال القطب الشاميل حتت اجلنويب، وال بال
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الظاهر لنا فوق األرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط االستواء، فام كان بعده عن 

خط االستواء ثالثني درجة مثال كان ارتفاع القطب عنده ثالثني درجة، وهو الذي يسمى  

بعضها  عرض البلد، فكام أن جوانب األرض املحيطة هبا وجوانب الفلك املستديرة ليس 

فوق بعض وال حتته، فكذلك من يكون عىل األرض من احليوان والنبات واألثقال ال يقال:  

إنه حتت أولئك، وإنام هذا خيال يتخيله اإلنسان، وهو حتت إضايف؛ كام لو كانت نملة َتيش  

  (1) (حتت سقف فالسقف فوقها، وإن كانت رجالها حتاذيه

مكان العرش يف نفس الوقت الذي  يبني إىل آخر كالمه الطويل، والذي حياول أن 

يعرفها   تتعلق باألرض التي يعيش عليها، والتي يقع فيه يف أخطاء جغرافية وفلكية بسيطة

 أبسط الصبيان يف عرصنا. 

فهو يزعم أن البرش ال يعيشون إال يف اجلزء العلوي من الكرة األرضية.. وأن اجلزء  

يل منها بحر حميط.. وأهنا ثابتة.. وأن العرش حياذهيا من جهة العلو.. إىل آخر أوهامه  السف

 التي ال يزال يتلقاها أتباعه بالقبول، وكأهنا وحي يوحى. 

ثم راح يطرح تساؤال عجيبا، مل يكن يف حاجة لطرحه، وهو عن رس التوجه يف  

كثرية، أسهلها أن هذا من  الدعاء إىل جهة العلو.. وكان يمكنه أن جييب عنه بأجوبة 

العبادات، وأنه غري معقول املعنى.. أو أن يذكر بأن السامء قبلة الدعاء كام أن الكعبة قبلة  

 الصالة.. أو أن يقول غري ذلك.

لكنه ـ مثله مثل الشيخ األكرب ـ راح جييب باألوهام، ليحول احلقائق إىل أوهام،  

هم املتوهم أن نصف الفلك يكون حتت األرض،  فيقال له: هذا السؤال إنام ورد لتوفيقول: )

وحتت ما عىل وجه األرض من اآلدميني والبهائم، وهذا غلط عظيم، فلو كان الفلك حتت  

األرض من جهة لكان حتتها من كل جهة، فكان يلزم أن يكون الفلك حتت األرض مطلقا،  

 
 . 21( الرسالة العرشية: 1)



112 

 

ن: لو أن األرض  أهل اهليئة يقولو وهذا قلب للحقائق، إذ الفلك هو فوق األرض مطلقا. 

خمروقة إىل ناحية أرجلنا وألقي يف اخلرق يشء ثقيل كاحلجر ونحوه لكان ينتهي إىل املركز،  

حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر اللتقيا مجيعا يف املركز، ولو قدر أن إنسانني التقيا  

ا فوق  يف املركز بدل احلجرين اللتقت رجالمها ومل يكن أحدمها حتت صاحبه، بل كالمه

املركز، وكالمها حتت الفلك، كاملرشق واملغرب، فإنه لو قدر أن رجال باملرشق يف السامء أو  

األرض ورجال باملغرب يف السامء أو األرض، مل يكن أحدمها حتت اآلخر، وسواء كان رأسه  

أو رجاله أو بطنه أو ظهره أو جانبه مما ييل السامء أو مما ييل األرض، وإذا كان مطلوب  

مها ما فوق الفلك مل يطلبه إال من اجلهة العليا، مل يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو  أحد

أحدمها: أن مطلوبه من اجلهة العليا أقرب إليه من مجيع اجلهات، فلو قدر   يساره لوجهني:

رجل أو ملك يصعد إىل السامء، أو إىل ما فوق، كان صعوده مما ييل رأسه أقرب إذا أمكنه  

ل عاقل: إنه خيرق األرض ثم يصعد من تلك الناحية، وال أنه يذهب يمينا  ذلك، وال يقو

حيث أمكن من األرض ثم يصعد؛ ألنه أي مكان ذهب إليه    أو شامال، أو أماما أو خلفا، إىل

كان بمنزلة مكانه أو هو دونه، وكان الفلك فوقه، فيكون ذهابه إىل اجلهات اخلمس تطويال  

رجال أراد أن خياطب الشمس والقمر فإنه ال خياطبه إال من  ولو أن  وتعبا من غري فائدة.

اجلهة العليا، مع أن الشمس والقمر قد ترشق وقد تغرب، فتنحرف عن سمت الرأس،  

 (1) (فكيف بمن هو فوق كل يشء دائام ال يأفل وال يغيب سبحانه وتعاىل؟

كل  إىل آخر كالمه الطويل الذي يتناقض مع أبسط مبادئ الفلك واجلغرافيا و

العلوم.. وهلذا نرى أتباعه إىل اآلن يبغضون العلوم احلديثة وينفرون منها، ألهنا كشفت  

 الكثري من األوهام التي تعلق هبا شيخهم شيخ اإلسالم. 

هذا جمرد مثال، ومن شاء تفاصيل أكثر، فليطالع هذه الرسالة، أو فليسلمها لباحث  
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والتي عىل أساسها وضح الشيخ خارطة  حمايد ليكشف له مقادير التضليل املوجودة فيها، 

 الكون.. وهو ال يعرف خارطة األرض.. 

ولعل تلك األفكار التي كان ينرشها هو وأمثاله عن كون ما يسميه اجلزء السفيل من  

األرض جمرد بحر حميط، وليس فيه كائنات، هو الذي حال بني املسلمني وبني اكتشاف  

تفيد منها سواهم.. ويبقى املسلمون ضحايا  الكثري من اليابسة، ليكتشفها غريهم، ويس

 األوهام التي وضعها من نصبوهم أندادا من دون اهلل. 

 : الوهم .. والقيم ا ـ   ني ثا 

عند النظر إىل القيم التي بثها القرآن الكريم، أو السنة املطهرة، أو ورثة النبوة املكتفني  

نجد فروقا كبرية  عريب وابن تيمية ابن بمعينها الصايف، ونقارهنا بام بثه ونرشه كال الشيخني 

 جدا. 

فالقيم القرآنية والنبوية تضع صورة مميزة مجيلة للشخصية املسلمة َتتلئ بكل القيم  

اِجدوَن اآلِمُروَن  ﴿النبيلة.. فهم  اكُِعوَن السَّ ائُِحوَن الرَّ التَّائُِبوَن اْلَعابُِدوَن احْلَاِمُدوَن السَّ

، وهم املخبتون  [ 112]التوبة:  ﴾  املُْنَكِر َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهللهِ بِاملَْْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعنِ 

ِذيَن إَِذا ُذكِرَ ﴿ اَلِة َومِمَّا  اهلل  الَّ ابِِريَن َعىَل َما َأَصاهَبُْم َواملُِْقيِمي الصَّ َوِجَلْت ُقُلوهُبُْم َوالصَّ

ِذيَن َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرِض َهْوًنا َوإَِذا  ﴿، وهم [ 35]احلج: ﴾ َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقون مْحَِن الَّ ِعَباُد الرَّ

ًدا َوِقَياًما )63َخاَطَبُهُم اجْلَاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما )  ِْم ُسجَّ ِذيَن َيبِيُتوَن لَِرهبِّ ِذيَن  64( َوالَّ ( َوالَّ

ْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذا نَا ارْصِ ا َوُمَقاًما  65هَبَا َكاَن َغَراًما ) َيُقوُلوَن َربَّ َا َساَءْت ُمْسَتَقرًّ ( إهِنَّ

وا َوَكاَن َبنْيَ َذلَِك َقَواًما ) 66) ُفوا َومَلْ َيْقرُتُ ِذيَن إَِذا َأْنَفُقوا مَلْ ُيرْسِ   63]الفرقان:  ﴾( 67( َوالَّ

 السنة  ، وغري ذلك من األوصاف الكثرية املذكورة يف القرآن الكريم، ومثلها يف[ 67 -

 املطهرة، ومثلها يف كلامت أولياء اهلل من ورثة النبوة. 

لكنا إن رجعنا إىل ذينك الشيخني نجد صورة أخرى للشخصية املسلمة، ختتلف عن  
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 تلك الصورة القرآنية والنبوية. 

، فقد صور الشخصية املسلمة بصورة العنيف املتشدد  من يسمونه شيخ اإلسالمأما  

 من خيالفه، ويعبس يف وجهه، ويتحني أي فرصة لقتله. اإلرهايب الذي هيجر كل 

ـ وهو يضع قواعد التعامل مع املبتدعة، والذين يشملون عنده  ومن أمثلة ذلك قوله  

فإن الدعاة إىل البدع ال ُتقبل شهادهتم، وال ُيصىل خلفهم،  كل املسلمني املخالفني هلم ـ:  )

قون بني   وال يؤخذ عنهم العلم، وال ُيناَكحون، فهذه عقوبة  هلم حتى ينتهوا، وهلذا يفره

  (1)الداعية وغري الداعية، ألن الداعية أظهر املنكرات فاستحق العقوبة، بخــالف الكــاتم(

والداعي إىل البدعة مستحق العقوبة باتفاق املسلمني،  [: )الفتاوى الكربىوقال يف ]

م بن صفوان، واجلعد بن  وعقوبته تكون تارة بالقتل، وتارة بام دونه، كام قتل السلف جه

درهم، وغيالن القدري، وغريهم، ولو قدر أنه ال يستحق العقوبة أو ال يمكن عقوبته فال  

بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من مجلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي  

  (2) (أمر اهلل به ورسوله

والبدعة التي  وع من الناس، فقال: )ثم بني نوع البدع التي يقتل عىل أساسها هذا الن 

يعد هبا الرجل من أهل األهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة خمالفتها للكتاب والسنة:  

كبدعة اخلوارج، والروافض، والقدرية، واملرجئة، فإن عبد اهلل بن املبارك، ويوسف بن  

ج، والروافض،  أسباط، وغريمها قالوا: أصول اثنتني وسبعني فرقة هي أربع. اخلوار

قال: ليست اجلهمية من أمة حممد.   قيل البن املبارك: فاجلهمية؟  والقدرية، واملرجئة. 

واجلهمية نفاة الصفات الذين يقولون: القرآن خملوق، وأن اهلل ال يرى يف اآلخرة، وأن حممدا  

املعتزلة  مل يعرج به إىل اهلل، وأن اهلل ال علم له وال قدرة وال حياة، ونحو ذلك كام يقوله 

 
 ( 205/ 28جمموع الفتاوى )( 1)

 (.194/ 4( الفتاوى الكربى البن تيمية )2)



115 

 

 (1) (واملتفلسفة ومن اتبعهم 

وهذا الوصف ينطبق عىل مجيع املدارس العقدية ما عدا املدرسة التي ينتمي إليها ابن  

 تيمية. 

وهكذا أفتى بقتل كل من يقول بخلق القرآن أو بخلق لفظه.. وهو ما تقول به مجيع  

إن اهلل مل يكلم موسى  )يف رجل قال: املدارس العقدية ما عدا املدرسة السلفية، فقد سئل 

تكليام. وإنام خلق الكالم والصوت يف الشجرة، وموسى عليه السالم سمع من الشجرة،  

وجل مل يكلم جربيل بالقرآن، وإنام أخذه من اللوح املحفوظ، فهل  ال من اهلل، وإن اهلل عز 

  (2)(هو عىل الصواب أم ال؟

  ليس هذا الصواب، بل هو ضال مفرت كاذب باتفاق األمة وأئمتها. فأجاب بقوله: )

بل هو كافر جيب أن يستتاب، فإن تاب وإال قتل، وإذا قال: ال أكذب بلفظ القرآن وهو  

[ بل أقر بأن هذا اللفظ حق، لكن أنفي  164]النساء:  ﴾ُموَسى َتْكلِياًم  اهلل  َوَكلَّمَ قوله: ﴿

معناه وحقيقته، فإن هؤالء هم اجلهمية الذين اتفق السلف واألئمة عىل أهنم من رش أهل  

وأول من قال  ، األهواء والبدع، حتى أخرجهم كثري من األئمة عن االثنني وسبعني فرقة

ال له: جعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد اهلل القرسي  هذه املقالة يف اإلسالم كان يق

يوم أضحى، فإنه خطب الناس فقال يف خطبته: ضحوا أهيا الناس يقبل اهلل ضحاياكم، فإين  

مضح باجلعد بن درهم، إنه زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال، ومل يكلم موسى تكليام،  

فذبحه وكان ذلك يف زمن التابعني، فشكروا   تعاىل اهلل عام يقول اجلعد علوا كبريا ثم نزل

 (3) (ذلك
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الذي أمجعت فرق األمة عىل إمامته وجاللته   -وقال عبد اهلل بن املبارك وقال: ).. 

حتى قيل: إنه أمري املؤمنني يف كل يشء. وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن املبارك وقد  

قيل له:   -ة واألوزاعي وطبقتهم أخذ عن عامة علامء وقته: مثل الثوري ومالك وأيب حنيف

بامذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته عىل عرشه بائن من خلقه. وقال حممد بن إسحاق  

امللقب إمام األئمة وهو ممن يعرج أصحاب الشافعي بام ينرصه من مذهبه   -بن خزيمة 

 عرشه باين  : من مل يقل: إن اهلل فوق سمواته عىل - ويكاد يقال: ليس فيهم أعلم بذلك منه 

من خلقه: وجب أن يستتاب فإن تاب وإال رضبت عنقه وألقي عىل مزبلة؛ لئال يتأذى بنتن  

  (1) (رحيه أهل امللة وال أهل الذمة وكان ماله فيئا 

أما من يسمونه الشيخ األكرب، والذي قد يظن أنه ـ بسبب صوفيته ـ أكثر تساحما مع  

ألحيان، فمواريث السلفية التي استفادها  املخالف، فليس كذلك.. أو ليس كذلك يف كل ا

 من البيئة التي عاش فيها كانت تطعم كشفه كل حني بام يناسبها.

ومن أمثلة ذلك موقفه من الشيعة الذين كانوا يشكلون يف عرصه جزءا من البيئة  

، وكان  وبني سائر املسلمني اإلسالمية، فقد كان يمكنه أن يالحظ القواسم املشرتكة بينهم

أن يرجع لكتبهم ليعرف حقائهم وأرسارهم، وكان يمكنه أن يتعامل معهم بمثل   يمكنه 

تلك السامحة التي تعامل هبا مع أصحاب األديان املختلفة، بل مع فرعون نفسه، لكنه مل  

يفعل، واكتفى باملعارف العامية البسيطة عنهم، وبام يغذيه به الكشف الذي مل يكن يعطيه  

 عاش فيها. إال ما تعطيه البيئة التي 

نقله ملا يقوله خصومهم من أهنم يقولون بأن األحق بالنبوة هو عيل،  ومن أمثلة ذلك  

إن الشياطني ألقت إليهم  ): ـ  عىل أهل البدع واألهواءفقال ـ عند كالمه  ، ال رسول اهلل 

أصاًل صحيحًا ال يشكون فيه، ثم طرأت عليهم التلبيسات من عدم الفهم حتى ضلوا،  
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فينسب ذلك إىل الشيطان بحكم األصل، ولو علموا أن الشيطان يف تلك املسألة تلميذ هلم  

يتعلم منهم، وأكثر ما ظهر ذلك يف الشيعة، وال سيام يف اإلمامية منهم، فدخلت عليهم  

شياطني اجلن أوالً بحب أهل البيت، واستفراغ احلب فيهم، ورأوا أن ذلك من أسنى  

إال أهنم تعدوا يف حب أهل   - وكذلك هو لو وقفوا وال يزيدون عليه  -القربات إىل اهلل 

البيت إىل طريقني: منهم من تعدى إىل بغض الصحابة وسبهم حيث مل يقدموهم، وختيلوا  

ناصب الدنيوية، فكان منهم ما قد عـُِرف واستفاض، وطائفة  أن أهل البيت أوىل هبذه امل

ويف جربيل عليه السالم، ويف اهلل جل   زادت إىل سب الصحابة القدح يف رسول اهلل 

جالله، حيث مل ينصوا عىل رتبتهم وتقديمهم يف اخلالفة للناس، حتى أنشد بعضهم: ما كان 

ل صحيح، وهو حب أهل البيت، أنتج يف  مـَْن بعث األمني أمينًا، وهذا كله واقع من أص

  (1)(نظرهم فاسدًا، فضلوا وأضلوا 

وهذا كالم من ال يعرف الشيعة، ومل يطلع عىل كتبها، وال كالم أعالمها، وإنام هو  

 كالم عامي بسيط، يكتفي بسامع ما يقوله اخلصوم. 

ن  لرضب هذه الطائفة املحرتمة موهو مل يكتف بذلك، وإنام راح للكشف يستعمله 

  - عنهم اهلل    رىض   - ومنهميف تعداد أصناف األولياء يف هذه األمة: )طوائف األمة، فقد قال  

ال يزيدون وال ينقصون. وهم رجال حاهلم   الرجبيون. وهم أربعون نفسا يف كل زمان، 

إِنَّا َسنُْلِقي  ﴿. وهم من االفراد. وهم أرباب القول الثقيل، من قوله تعاىل: اهلل القيام بعظمة 

وسموا رجبيون ألن حال هذا املقام ال يكون هلم إال يف   ، [5]املزمل:  ﴾ َك َقْوالً َثِقيالً َعَليْ 

شهر رجب، من أول استهالل هالله إىل انفصاله، ثم يفقدون ذلك احلال من أنفسهم، فال  

جيدونه إىل دخول رجب، من السنة اآلتية. وقليل من يعرفهم من أهل هذا الطريق. وهم  

منهم من يكون باليمن وبالشام وبديار بكر.   د، ويعرف بعضهم بعضا. متفرقون يف البال
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من ديار بكر، ما رأيت منهم غريه، وكنت باألشواق إىل   لقيت واحدا منهم بدنيسري.

رؤيتهم. ومنهم من يبقى عليه، يف سائر السنة، أمر ما مما كان يكاشف به يف حاله يف رجب،  

  (1)(ء من ذلكنهم من ال يبقى عليه يش وم

وبعد كل هذه الدعاوى العريضة التي ال دليل عليها من الكتاب أو السنة أو العقل  

وكان هذا الذي رأيته )يف دنيسري( قد أبقى عليه  راح يقحم طائفيته يف واليتهم، فقال: )

كشف الروافض، من أهل الشيعة، سائر السنة. فكان يراهم خنازير. فيأيت الرجل املستور،  

وهو يف نفسه مؤمن به، يدين به ربه. فإذا مر عليه يراه    - هذا املذهب قط  الذي ال يعرف منه

فيبقى اآلخر   (، ! فإنك شيعى رافىضاهللتب إىل ) يف صورة خنزير، فيستدعيه ويقول له: 

وهو  ـ متعجبا من ذلك. فان تاب وصدق يف توبته، رآه إنسانا، وإن قال له بلسانه: تبت! 

وإذا صدق، يقول   (كذبت يف قولك تبت!)را. فيقول له: ال يزال يراه خنزي ـ يضمر مذهبه

 (2)(فيعرف ذلك الرجل صدقه يف كشفه. فريجع عن مذهبه ذلك الرافِض  - (صدقت )له:  

ثم راح يذكر مثاال واقعيا عن هذا الويل العجيب الذي يشق عىل رسائر اخللق، ويمتحنهم،  

مثل هذا مع رجلني عاقلني، من  ولقد جرى هلذا وكأنه إله متجرب، ال ويل متواضع، فقال: )

غري أهنام   أهل العدالة من الشافعية، ما عرف منهام قط التشيع، ومل يكونا من بيت التشيع.

.  اهللو أرصا عليه بينهام وبني    أدامها إليه نظرمها. وكانا متمكنني من عقوهلام، فلم يظهرا ذلك 

فلام مرا به ودخال عليه، أمر   فكانا يعتقدان السوء يف أبى بكر وعمر، ويتغالون يف عىل.

كشف له عن بواطنهام يف صورة خنازير، وهي العالمة التي  اهلل  باخراجهام من عنده. فان

له يف أهل هذا املذهب. وكانا قد علام من نفوسهام أن أحدا من أهل األرض ما  اهلل  جعل

أراكام  )ك. فقال: اطلع عىل حاهلام. وكانا شاهدين عدلني، مشهورين بالسنة. فقاال له يف ذل
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ضمرا التوبة يف نفوسهام،  أف (، فيمن كان مذهبه هذا اهلل  خنزيرين، وهي عالمة بينى وبني

فتعجبا من   (إنكام، الساعة، قد رجعتام عن ذلك املذهب فانى أراكام إنسانني)فقال هلام: 

  (1)اهلل(ذلك، وتابا إىل 

أول يوم يكون يف رجب، جيدون  ثم ذكر من أوصاف هؤالء األولياء الطائفيني أهنم )

وال   كأنام أطبقت عليهم السامء. فيجدون من الثقل بحيث ال يقدرون عىل أن يطرفوا، 

تتحرك فيهم جارحة، ويضطجعون فال يقدرون عىل حركة أصال، وال قيام وال قعود وال  

  حركة يد وال رجل وال جفن عني. يبقى ذلك عليهم أول يوم، ثم خيف يف ثانى يوم قليال، 

ويف ثالث يوم يكون أقل. وتقع هلم الكشوفات والتجليات واالضطالع عىل املغيبات. وال  

يزال )أحدهم( مضطجعا مسجى، يتكلم بعد الثالث أو اليومني ويتكلم معه، ويقول  

فإذا فرغ الشهر ودخل شعبان، قام كأنام نشط من عقال. فان    ويقال له، إىل أن يكمل الشهر. 

أن  اهلل  رة اشتغل بشغله، وسلب عنه مجيع حاله كله إال من شاءكان صاحب صناعة أو جتا 

هذا حاهلم. وهو حال غريب، جمهول السبب.   - عليه.اهلل  ء أبقاه يبقى عليه من ذلك يش 

  (2)(والذي اجتمعت به منهم كان يف شهر رجب، وكان يف هذه احلال

ثلهم كثري ممن  هذا مثال عن نموذج من نامذج األولياء الذين ذكرهم ابن عريب، وم

 ذكرهم بأعدادهم وأوصافهم وأعامهلم من غري أي بينة سوى الكشف.. 

وهم اجلامعون لألحوال  ، ))األقطاب(ـ  كام يذكر ابن عريبـ فمن أولياء هذه األمة 

ال يكون منهم يف الزمان إال واحد. وهو الغوث أيضا.  .. وواملقامات باألصالة أو بالنيابة

وهو سيد اجلامعة يف زمانه. ومنهم من يكون ظاهر احلكم، وجيوز اخلالفة  .  املقربني. وهو من  

الظاهرة كام حاز اخلالفة الباطنة من جهة املقام: كأيب بكر، وعمر، وعثامن، وعىل، واحلسن،  
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ومعاوية بن يزيد، وعمر بن عبد العزيز، واملتوكل. ومنهم من له اخلالفة الباطنة خاصة،  

  (1) (الظاهر: كأمحد بن هارون الرشيد السبتي، وكأيب يزيد البسطامي وال حكم له يف 

وهكذا استطاع ابن عريب أن حيول من املتوكل املستبد الظامل الناصبي صاحب  

اجلرائم الكثرية ليس مؤمنا عاديا فقط، بل وليا من أولياء اهلل.. بل قطبا من األقطاب الكبار  

 تطيع أحد مهام كان أن حياجج به، وهو الكشف. املقربني.. وكل ذلك بدليل واحد ال يس 

ال يزيدون  ،وهم ـ كام يذكر ـ ))األئمة(ومن أولياء هذه األمة ـ كام يذكر ابن عريب ـ 

ومها اللذان  (..  عبد امللك)، واآلخر  ( عبد الرب)يف كل زمان عىل اثنني ال ثالث هلام. الواحد  

ين، الواحد منهم مقصور عىل مشاهدة . ومها للقطب بمنزلة الوزير.خيلفان القطب إذا مات 

  (2)(عامل امللكوت، واآلخر مع عامل امللك

وهم أربعة يف كل زمان، ال يزيدون وال  (، )األوتاد)  ـ كام يذكر ابن عريب ـ  ومنهم 

كان ينخل احلناء باألجرة.    ينقصون. رأينا منهم شخصا بمدينة فاس، يقال له: ابن جعدون.

ملرشق، وواليته فيه، واآلخر )حيفظ اهلل به( املغرب، واآلخر  الواحد منهم حيفظ اهلل به ا

  (3) (من الكعبة. وهؤالء قد يعرب عنهم باجلبال اجلنوب، واآلخر الشامل. والتقسيم 

اهللَّ يف قعور البحار   قوم يعبدونـ كام يذكر ابن عريب ـ ) وهم  (رجال املاء ) ومنهم

وكان صدوقا، ثقة،    -لبدر التامشكى البغداديواألهنار، ال يعلم هبم كل أحد. أخربنى أبو ا

عن الشيخ أبى السعود بن الشبل، إمام وقته يف   -عارفا بام ينقل، ضابطا حافظا ملا ينقل 

الطريق، قال: كنت بشاطئ دجلة بغداد، فخطر يف نفسى: هل هلل عباد يعبدونه يف املاء؟  

، فسلم عىل وقال: نعم يا أبا قال: فام استتممت اخلاطر إال وإذا بالنهر قد انفلق عن رجل 
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يف املاء، وأنا منهم! أنا رجل تكريت، وقد خرجت منها ألنه  اهلل   السعود! هلل رجال يعبدون

يذكر أمرا حيدث فيها. ثم غاب يف املاء. فلام انقضت    - بعد كذا وكذا يوما، يقع فيها كذا وكذا

ى السعود، وأعلمنى  الرجل ألبمخسة عرش يوما وقع ذلك األمر عىل صورة ما ذكره ذلك 

  (1) (باألمر ما كان

وهكذا يستمر ابن عريب يف ذكر األولياء وأنواعهم وأوصافهم ومهامهم.. ال املرتبطة  

هبداية اخللق، والدعوة إىل الرصاط املستقيم وخالفة النبوة.. وإنام يضع هلم مهام غريبة  

 جدا، مل يدل عليها ال الكتاب وال السنة وال العقل. 

بذلك حتولت الوالية من التحقق والتخلق باملعاين القرآنية إىل معان جديدة مملوءة  و

 باأللغاز..  

واقعنا وتراثنا، حيث  يف كان هلذا الطرح والتشويه لقيمة الوالية أثره اخلطري وقد 

وسيلة من وسائل النصب واالحتيال بأسامء خمتلفة، كلها تعود إىل ذلك املوروث  أصبح 

ل العصمة والقداسة، فال ينقد، وال يطالب بتصحيحه.. والويل ملن يفعل  الذي وضع يف حم

 ذلك. 
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 الوهم .. والفضول املعريف 

  من األساليب التي كان يستعملها املرشكون لرصف الناس عن دعوة رسول اهلل 

ـ كام يذكر القرآن الكريم ـ حماولة تصدير أكرب كم من املعارف املختلطة باألوهام، لينرصف  

 الشياطني. بوساوس س عن وحي رب العاملني إىل الوحي املضمخ النا 

َوِمَن النَّاِس َمن  ﴿وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا النوع من أنواع التضليل، فقال: 

ي هَلَْو احْلَِديِث لُِيِضلَّ َعن َسبِيِل اهللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا ُأوَلئَِك هَلُْم َعَذا ِهنيَيْشرَتِ   ﴾ ٌب مُّ

 [ 6لقامن: ]

كانوا يلجأون إىل  وأشار إىل تلك الترصفات التي كان يامرسها أعداء الدين حينام 

فقال:  ،  الصايفاإلهلي  اهلدى    سامع  لينرصف الناس عن   ، الشغب، ونرش كل ألوان اللغوإثارة  

ِذيَن َكَفُروا الَ َتْسَمُعوا هِلََذا اْلُقْرآِن ﴿  [ 26فصلت:] ﴾ َواْلَغْوا فِيِه َلَعلَُّكْم َتْغلُِبونَوَقاَل الَّ

فإن الشيطان الذي ال حيزنه يشء كام حيزنه هدي اهلل املمتلئ بالصفاء   ،وهكذا

والطهارة، راح يستعمل كل الوسائل ليكدر ذلك الصفاء، وليضيف لتلك املنابع الطاهرة  

إىل هدي حتيا به األرواح وتطهر    ما ينجسها ويشوهها وحيرفها، بل وحيوهلا إىل سموم قاتلة ال 

 وتزكو. 

ومن هذا الباب راح إىل ما جبل عليه اإلنسان من شوق للتعرف عىل أرسار األشياء  

من تشويه وحتريف للدين، وقد أشار القرآن الكريم   هوحقائقها، ليستخدمه إلفراز ما يريد

 َواْلَفْحَشاء ﴿إىل هذا، فقال: 
ِ
وء   ﴾َوَأن َتُقوُلوْا َعىَل اهللهِ َما الَ َتْعَلُمونإِنَّاَم َيْأُمُرُكْم بِالسُّ

 [.  169البقرة: ]

ْمَع َواْلَبرَصَ ﴿وعلمنا كيف نواجهه، فقال:    َوالَ َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

بحث  ، فهذه اآلية الكريمة تنهى أن ن[36اإلرساء: ]  ﴾اْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُؤوال وَ 
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يف يشء مل تكتمل لدينا أدواته.. ال يف أمور الدنيا، وال يف أمور اآلخرة.. إال إذا استندنا إىل  

 املصادر املعصومة يف ذلك، مع االكتفاء هبا.  

وهكذا ورد يف األحاديث النبوية الرشيفة الكثري من النصوص التي حتذر من الكالم  

  (1) كذب احلديث(أفإن الظن  ،والظنياكم إ ): يف الدين بغري علم معصوم، فقد قال 

فقال: علهمنى من غرائب العلم،    أنه رجال جاء رسول اهلل   ويف حديث آخر روي  

: هل عرفت الربه  قال ففقال له: ما صنعت يف رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ 

ه؟ قال: ما شاء اهلل . فقال  :تعاىل؟ قال    : هل عرفت املوت؟ نعم. قال فام صنعت يف حقه

ثم تعال   ،اذهب فأحكم ما هناك): قال نعم. قال فام أعددت له؟ قال: ما شاء اهلل . قال 

  (2)نعلهمك من غرائب العلم(

قبلها من  من لكن الشيطان استطاع أن يقنع فئات كثرية من هذه األمة ـ كام أقنع 

مم ـ بأن العلم ليس يف التحقيق، وليس يف االكتفاء باملعصوم، وإنام يف حيازة أكرب قدر  األ

 من املعلومات التي ال هيم مصدرها، بقدر ما هتم كثرهتا. 

وقد بدأ هذا التضليل منذ السلف األول، حني مل يكتف املسلمون ـ بفعل اإلغواء  

باالكتفاء هبام،   ين أوىص رسول اهلل الشيطاين ـ باهلدي اإلهلي املتمثل يف الثقلني اللذ

وراحوا إىل كعب األحبار ووهب بن املنبه وغريمها يسألوهنام عن تفسري القرآن وحقائق  

الوجود والكون والتاريخ.. ومل يرتكوا شيئا إال سألوهم عنه.. كل ذلك إلرضاء ذلك  

 الفضول املعريف الذي ترسب إليهم الشيطان من خالله. 

أين  لروايات أن بعض الناس سألوا كعبا هذا السؤال اخلطري: )وقد ورد يف بعض ا 

 
( ، ومسلم 4849، رقم 5/1976( ، والبخارى )7845، رقم 2/287( ، وأمحد )1616، رقم 2/907( مالك )1)

 (2563، رقم 4/1985)

 (65/  1ي: إحياء علوم الدين )، انظر: ختريج احلافظ العراق( رواه ابن السني وأبو نعيم يف كتاب الرياضة وابن عبد الرب2)
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 ؟( كان اهلل جل جالله قبل أن خيلق عرشه، ومم خلق املاء الذي جعل عرشه عليه

ومل ينتفض كعب غضبا هلذا السؤال التجسيمي، وإنام راح ـ إرضاء لسائليه ـ يفتح  

 التوراة، وال يف أي كتاب من  كل نوافذ الكذب، وحيدثهم بام ال يوجد ال يف القرآن، وال يف 

اهلل تعاىل كان قديام قبل خلق العرش،  كتب الدنيا.. فقد كان من ضمن حديثه قوله: )إن 

وكان عىل صخرة بيت املقدس يف اهلواء، فلام أراد أن خيلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار  

حتته، وأخر ما   الغامرة واللجج الدائرة، فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت

 (1) ( بقي منها ملسجد قدسه

سمع هذه الفرية اخلطرية، فقال ردا   ا وقد ورد يف بعض الروايات أن اإلمام علي

وحرفوا كتب اهلل وفتحوا الفرية عليه، يا كعب وحيك إن الصخرة    ،غلط أصحابكعليها: )

ولو   ،التي زعمت ال حتوي جالله وال تسع عظمته، واهلواء الذي ذكرت ال حيوز أقطاره

كانت الصخرة واهلواء قديمني معه لكانت هلام قدمته، وعز اهلل وجل أن يقال: له مكان  

ال كام يظن اجلاهلون، ولكن كان وال مكان  يؤمى إليه، واهلل ليس كام يقول امللحدون، و

  (2) (بحيث ال تبلغه األذهان

وهكذا كان موقف ابن عباس من ذلك الفضول املعريف الذي جعل الناس يف أول  

كيف تسألون أهل  ) اإلسالم ينرصفون عن املصادر املعصومة إىل املصادر املختلطة، فقال:

وقد   ، ونه حمضا مل يشبؤهلل أحدث تقرالكتاب عن يشء وكتابكم الذي أنزل عىل رسول ا

هو من   : وقالوا ،حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب اهلل وغريوه وكتبوا بأيدهيم الكتاب

ال واهلل ما رأينا    ، أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم  ، عند اهلل ليشرتوا به ثمنا قليال

 
 .5/  2النواظر، ( تنبيه اخلواطر ونزهة 1)
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  (1)(منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم

كعبا. قال: وما سمعته   :من الشام: من لقيت؟ قال  مقبال  رجال وروي أنه سأل 

كذب كعب، أما ترك  )يقول؟ قال: سمعته يقول: إن الساموات عىل منكب ملك. فقال: 

اَمَواِت َواألَْرَض َأن َتُزوالَ َوَلئِن َزاَلَتا إِْن َأْمَسكَ  ﴿ هيوديته بعد! ثم قرأ:  ُهاَم  إِنَّ اهللََّ ُيْمِسُك السَّ

ُه َكاَن َحلِياًم َغُفوًرا ن َبْعِدِه إِنَّ   (2) ([41]فاطر:  ﴾ ِمْن َأَحٍد مِّ

لكن ابن عباس نفسه الذي قال هذا الكالم، راح أعداؤه، وأعداء الدين ينسبون إليه  

التلمذة عىل كعب األحبار، وينسبون إليه معها الكثري من الروايات التي ال دليل عليها  

 سوى الوهم. 

ن الكثري من الصاحلني حيذرون من ذلك الفضول الومهي للمعارف غري  وهكذا كا 

املعصومة، ويدعون بدله إىل العلم احلقيقي الذي يمأل املؤمن بالقيم القرآنية النبيلة، فقد  

تعلموا ما شئتم أن تعلموا فو اهلل  ال يأجركم اهلل  حتى تعملوا،  قال أحدهم معربا عن ذلك: )

ن ليعمل به  آأنزل القر وقال آخر: ) (، اية، والعلامء مهتهم الرعاية فان السفهاء مهتهم الرو

  (3)(فاختذتم دراسته عمال، وسيأيت قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم

إىل  والوعظ يف عرصه والعصور التي سبقته  التذكريكيف حتول الغزايل  وقد ذكر

املزخرفون هذه األحاديث حجة عىل تزكية  فقد اختذ  : )الكريم، فقالوسيلة لتحريف القرآن  

أنفسهم، ونقلوا اسم التذكري إىل خرافاهتم، وذهلوا عن طريق الذكر املحمود، واشتغلوا  

بالقصص التي تتطرق إليها االختالفات والزيادة والنقص، وخترج عن القصص الواردة يف  

وإن كان صدقا. ومن  ن من القصص ما ينفع سامعه، ومنها ما يرض إن وتزيد عليها، فآالقر

 
 (2: 42( ويف التوحيد )2: 26( البخاري يف االعتصام )1)

 . 139( الكايف الشايف البن حجر العسقالين، 2)
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فتح ذلك الباب عىل نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب، والنافع بالضار، فمن هذا هنى  

  (1)(عنه

حاتم  مع تلميذه شقيق البلخي ورضب مثاال عىل التذكري الصحيح النافع بقصة 

: منذ كم صحبتني؟ قال حاتم: منذ ثالث وثالثني سنة. قال: فام  فقالحيث سأله،  ،  األصم

مني يف هذه املدة؟ قال: ثامين مسائل. قال شقيق له: إنها هللَّ وإنا إليه راجعون، ذهب    تعلمت

يا أستاذ مل أتعلم غريها، وإنى ال أحب أن   :عمري معك ومل تتعلم إال ثامين مسائل! قال 

فقال: هات هذه الثامين مسائل حتى أسمعها قال حاتم: نظرت إىل هذا اخللق  . أكذب. 

حمبوبا فهو مع حمبوبه إىل القرب فإذا وصل إىل القرب فارقه، فجعلت   فرأيت كل واحد حيب

  أحسنت يا حاتم، فام الثانية؟  :احلسنات حمبويب، فإذا دخلت القرب دخل حمبويب معي، فقال 

ِه َوهَنَى النَّْفَس َعِن اهْلََوى﴿فقال: نظرت يف قول اهلل  عز وجل:   ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ   ( 40)  َوَأمَّ

فعلمت أن قوله سبحانه هو احلق، فأجهدت    ، [41- 40النازعات: ]  ﴾ نَّ اجْلَنََّة ِهَي املَْْأَوىَفإِ 

  (2) ..(نفيس يف دفع اهلوى حتى استقرت عىل طاعة اهلل  تعاىل  

وهكذا راح يعدد له ما استفاده منه فرتة صحبته الطويلة له.. وهي كلها معان عملية  

القرآنية التي ترمي إىل صياغة الشخصية املسلمة يف أوج نبلها  أخالقية تتفق مع األهداف 

 وطهرها وصفائها. 

أن يقحم نفسه يف كل املعارف  ـ مع كل تلك التحذيرات ـ استطاع الشيطان لكن 

الدينية ابتداء من تفسري القرآن، واحلديث، والفقه والعقيدة وكل العلوم اإلسالمية املمتلئة  

 بالفضول الذي الحاجة له. 

بسبب ذلك تضخم تراثنا، وأصبح بحاجة إىل خمتصني يف كل جانب من اجلوانب،  و

 
 .1/59( إحياء علوم الدين، 1)
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، ما كان حيتاج إىل كل ذلك الكم الكبري من األسفار..  األول  مع أن األمر لو ظل عىل صفائه 

 فالدين بسيط سهل واضح ال حيتاج إىل كثرة التفاصيل. 

سلك من مسالك  مأن أذكر نموذجا عن ـ من باب املثال ال احلرص ـ وأحب هنا 

الشيطان يف إرضاء الفضول املعريف للمسلمني الذين مل يكتفوا بالقرآن، وال  احلديث، وال  

حتى اإلرسائيليات، وإنام راحوا إىل ما يسمونه الكشف واإلهلام، ليكتشفوا من األرسار ما  

 مل يدونه السابقون، وال الالحقون. 

علوم الرشيعة، لكنها مل   شخصية من املتأخرين، تعلمتوهذا النموذج هو عن 

ترض هنمها، وال فضوهلا، فراحت لشيخ أمي يدعي الكشف والشهود والتعرف عىل  

حقائق الوجود، لتجلس إليه، وتسجل ما يفرتيه من معارف، لتصبح تلك االفرتاءات  

 بعدها عقائد يعتقدها الناس، وال دليل عليها إال ما ذكره ذلك الشيخ املكاشف امللهم. 

ة التي سأله عنها سؤاله عن الثلج، وكيف يتشكل، فأجابه شيخه امللهم  فمن األسئل

إن الثلج ماء عقدته الرياح، وأصله غالبا من ماء البحر املحيط، وماء البحر املحيط  بقوله: )

خمصوص بثالث خصال ال توجد يف غريه: الربودة إىل النهاية ملجاورته للرياح ولبعده من  

ى سبب؛ والصفاء إىل النهاية ألنه ماء باق عىل أصل خلقته  حر الشمس، ولذلك ينعقد بأدن

مل يمتزج بيشء من جواهر األرض، فإنه بحر حممول عىل القدرة األزلية وليس هو عىل  

  (1) (األرض وال عىل يشء؛ والبعد إىل النهاية فإن املسافة التي بيننا وبينه يف غاية البعد

يفية تشكل الثلج، عىل ما أوصله إليه  وبعد أن قدم له هذه املقدمة راح يفرس له ك

إذا فهمت فاعلم أنه تبارك وتعاىل إذا أمر الرياح حتمل يشء من هذا املاء  الكشف، فقال: )

فإنه ينعقد بعد محله ألجل الربودة التي فيه، وال تزال الرياح حتمله شيئا فشيئا وتسحقه قليال  

انحالل إىل النهاية حتى يصري مثل اهلباء،  قليال، فإذا طالت املسافة التي بيننا وبينه حصل له  
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وجتتمع أجزاؤه ألجل النداوة التي فيه، ولذا ينزل عىل هيئة لطيف الصوف أحيانا وعىل 

هيئة أخرى أدق منها أحيانا، فهذا أصل الثلج. وذلك بخالف الربد، فإن املسافة التي بني  

ط األرض ومن الغدران التي  انعقاده ونزوله غري طويلة ألنه من مياه البحور التي يف وس

جتتمع يف األرض عند نزول األمطار غالبا، ولذلك قد يوجد أحيانا يف وسط احلبة يشء من  

الربد من أجزاء األرض مثل الكريس ونحوه، وقد شاهد الثقات ذلك وإنام ما كان مستديرا  

يف اهلواء   عىل هيئة الطعام املفتول الغليظ وأغلظ ألجل مصاككة الريح له، فراجت أجزاؤه

حتت أيدي الرياح مثل روجان أجزاء الطعام حتت أيدي املرأة يف الصحفة، فحصل فيه فتل  

مثل ما حيصل يف الطعام، وملا نزل يف احلني شاهدنا ذلك فيه ولو أنه تأخر نزوله ودامت  

املصاككة والروجان الندهقت أجزاؤه وصار ثلجا، فهذا بيان أصل الثلج، وبيان املوضع  

 (1) (زل منه الذي ين 

سبب زلزلة  ، فقال: )عن الزلزلة وسببها ومن القضايا العلمية التي سأله عنها سؤاله  

ثم هذا التجيل كان كثريا يف أول خلق األرض وقبل خلق  .. األرض جتيل احلق سبحانه هلا 

اجلبال فيها، فكانت تضطرب وَتيل، ثم حجبها جل وعال وخلق اجلبال فيها فسكنت، ويف  

فال تزال األرض تكثر فيها الزالزل والرجفات حتى   ،الزمان يكثر هذا التجيل أيضا آخر 

 (2) (يبيد من عليها 

سبب اخلسف الذي يظهر يف  ومن القضايا العلمية التي سأله عنها سؤاله عن )

إن األرض حممولة عىل املاء، واملاء  (، فأجابه بقوله: )األرض أحيانا ويكثر يف آخر الزمان

الريح، والريح خترج من حيز عظيم بني السامء وطرف املاء أعني ماء البحر  حممول عىل 

املحيط، وذلك أنا لو قدرنا رجال يميش وال ينقطع مشيه فإنه يبلغ ملنقطع األرض، ثم يرى  
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البحر املحيط، فإذا فرضناه يميش عليه وال ينقطع مشيه، فإنه ال يزال يميش فوق املاء إىل أن  

يبقى بينه وبني السامء إال اجلو الذي خترج منه الريح، فريى رياحا ال  ينقطع، وعند ذلك ال 

تكيف وال تطاق وهي بإذن اهلل احلاملة للامء واألرض واملاسكة للسامء، ثم هي خدامة دائام  

ال تسكن حلظة ومرتفعة نحو السامء، فإذا أراد اهلل تعاىل أن ينزل املطر عىل قوم أمر شيئا من  

إىل جهة األرض وعرب عىل متن البحر املحيط أو غريه، فيحمل ما أراد  تلك الرياح فانعكس  

اهلل تعاىل من املاء إىل املوضع الذي يريده عز وجل. وكم مرة أنظر إىل طرف املاء املوايل للجو  

الذي فيه الرياح فأرى فيه جباال من الثلج ال يعلم قدر عظمها إال اهلل عز وجل، فإذا رجعت  

جلبال نقلت إىل طرف املاء املوايل جلبل قاف، وإذا الرياح املنعكسة  من الغد وجدت تلك ا

وإذا أراد اهلل أن خيسف بقوم دخلت الرياح يف منافس وتقويرات يف  .. هي التي محلتها 

األرض بينها وبني املاء، فإذا دخلت الريح فيها وقع يف األرض انحالل ينشأ عنه اخلسف،  

رض، ويكثر انعكاس الرياح إىل جهة األرض فتكثر  ويف آخر الزمان تكثر املنافس يف األ

ثم ال تزال الرياح  ..  اخلسوفات حتى خيتل نظام األرض، وكل ذلك بفعل اهلل تعاىل وإرادته

تعمد نحو األرض وتقصد خراهبا حتى تصري األرض يف أيدي الرياح بمثابة الغربال يف  

رض هو عجب الذنب الذي  يدي الذي يصري هبا زرعا من تراب أو حجر، واملصري يف األ

تركب منه الذات، وهو لبني آدم بمثابة الزريعة، فيجمعه اهلل من أعامق األرض وقعر البحار  

ووسط الكهوف وحتت اجلبال وحيثام كان، ويف ذلك اليوم تسري اجلبال ثم تنسف نسفا من  

يئا كنمو  قوة الريح، ثم تنشق السامء وينزل املاء عىل عجب الذنب فال يزال ينمو شيئا فش

 (1) ( القلنيص والبطيخ ونحومها ويظهر عىل وجه األرض

وليت فتوح الشيخ وإهلاماته وكشوفه اكتفت هبذا، بل راحت إىل كل ما يرتبط بالدين  

من حقائق تضيف إليها الكثري من األوهام التي حتولت بمرور الزمن إىل عقائد تزاحم  
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 وتفرس العقائد القرآنية. 

ىل ذلك فصل عقده املؤلف إلهلامات شيخه وكشوفه حول  ومن األمثلة اخلطرية ع

 [،  وهو الديوان املكلف بتدبري كل يشء. ديوان الصاحلني ما سامه ]

الديوان يكون بغار حراء  وقد وصف الشيخ بدقة أصحاب هذا الديوان، فقال: )

فيجلس الغوث خارج الغار ومكة خلف كتفه  .. قبل البعثة  الذي كان يتحنث فيه النبي 

يمن واملدينة أمام ركبته اليرسى؛ وأربعة أقطاب عن يمينه، وهم مالكية عىل مذهب  األ

اإلمام مالك بن أنس ريض اهلل عنه؛ وثالثة أقطاب عن يساره، واحد من كل مذهب من  

املذاهب الثالثة؛ والوكيل أمامه ويسمى قايض الديوان، وهو يف هذا الوقت مالكي أيضا  

ة البرصة، واسمه سيدي حممد بن عبد الكريم البرصاوي؛ ومع  من بني خالد القاطنني بناحي

الوكيل يتكلم الغوث، ولذلك سمي وكيال، ألنه ينوب يف الكالم عن مجيع من يف  

 (1) (الديوان

والترصف لألقطاب السبعة عىل أمر  ثم ذكر الشيخ تشكيلة هذه احلكومة، فقال: )

يترصفون حتته، والصفوف   الغوث، وكل واحد من األقطاب السبعة حتته عدد خمصوص

الستة من وراء الوكيل، وتكون دائرهتا من القطب الرابع إىل الذي عىل اليسار من األقطاب  

الثالثة، فاألقطاب السبعة هم أطراف الدائرة، وهذا هو الصف األول، وخلفه الثاين عىل  

 (2)(صفته وعىل دائرته، وهكذا الثالث إىل أن يكون السادس آخرها 

وحيرضه النساء،  خ أنه يوجد يف هذه احلكومة بعض النساء، فيقول: )ويذكر الشي

وصفوفهن ثالثة، وذلك يف جهة األقطاب الثالثة التي عىل اليسار فوق   ، وعددهن قليل
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 (1) (دائرة الصف األول يف فسحة هناك بني الغوث واألقطاب الثالثة

من   وحيرضه بعض الكمل ويذكر أنه حيرضه كذلك بعض األموات، فيقول: )

األموات، ويكونون يف الصفوف مع األحياء، ويتميزون بثالثة أمور:أحدها: أن زهيم ال  

يتبدل بخالف زي احلي وهيئته، فمرة حيلق شعره، ومرة جيدد ثوبه، وأما املوتى فال تتبدل  

حالتهم، فإذا رأيت يف الديوان رجال عىل زي ال يتبدل فاعلم أنه من املوتى، كأن تراه حملوق  

وال ينبت له شعر، فاعلم أنه عىل تلك احلالة مات، وإن رأيت الشعر عىل رأسه عىل  الشعر 

ثانيها:  .  حالة ال يزيد وال ينقص وال حيلق فاعلم أيضا أنه ميت، وأنه مات عىل تلك احلالة.

أنه ال تقع معهم مشاورة يف أمور األحياء، ألهنم ال ترصف هلم فيها، وقد انتقلوا إىل عامل  

ثالثها:  . املباينة لعامل األحياء، وإنام تقع معهم املشاورة يف أمور عامل األموات. آخر يف غاية 

أن ذات امليت ال ظل هلا، فإذا وقف امليت بينك وبني الشمس فإنك ال ترى له ظال، ورسه 

أنه حيرض بذات روحه ال بذاته الفانية الرتابية، وذات الروح خفيفة ال ثقيلة وشفافة ال  

 (2) (كثيفة

ذكر الشيخ كيفية حضور املوتى الجتامعات تلك احلكومة اخلفية، فقال:  ثم 

واألموات احلارضون يف الديوان ينزلون إليه من الربزخ يطريون طريا بطريان الروح، فإذا  )

قربوا من موضع الديوان بنحو مسافة نزلوا إىل األرض ومشوا عىل أرجلهم إىل أن يصلوا  

 (3) (وخوفا منهمإىل الديوان، تأدبا مع األحياء 

ويذكر الشيخ أن تشكيلة تلك احلكومة تضم أيضا بعض املالئكة واجلن، فيقول:  

وحترضه املالئكة وهم من وراء الصفوف، وحيرضه أيضا اجلن الكمل وهم الروحانيون  )

 
 م سيدي عبد العزيز.( اإلبريز من كال1)

 ( اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز.2)

 ( اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز.3)
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وفائدة حضور املالئكة واجلن أن  . وهم من وراء اجلميع وهم ال يبلغون صفا كامال. 

مور تطيق ذواهتم الوصول إليها، ويف أمور أخرى ال تطيق ذواهتم  األولياء يترصفون يف أ 

الوصول إليها، فيستعينون باملالئكة وباجلن يف األمور التي ال تطيق ذواهتم الوصول  

 (1)(إليها 

ويف بعض األحيان  ملجالس تلك احلكومة، فيقول: ) ويذكر حضور رسول اهلل 

م جلس يف موضع الغوث، وجلس الغوث  ، فإذا حرض عليه الصالة والسال حيرضه النبي  

جاءت معه األنوار التي ال   يف موضع الوكيل، وتأخر الوكيل للصف. وإذا جاء النبي 

تطاق، وإنام هي أنوار حمرقة مفزعة قاتلة حلينها، وهي أنوار املهابة واجلاللة والعظمة، حتى  

ثم فجؤوا هبذا األنوار،   إنا لو فرضنا أربعني رجال بلغوا يف الشجاعة مبلغا ال مزيد عليه

فإهنم يصعقون حلينهم، إال أن اهلل تعاىل يرزق أولياءه القوة عىل تلقيها، ومع ذلك فالقليل  

 )(2)منهم هو الذي يضبط األمور التي صدرت يف ساعة حضوره  

إن  ويذكر الشيخ تاريخ تلك احلكومة، أو ذلك الديوان، قبل اإلسالم، فيقول: ) 

جعل الديوان يعمر بأولياء هذه   ورا باملالئكة، وملا بعث اهلل النبي الديوان أوال كان معم 

األمة، فظهر أن أولئك املالئكة كانوا نائبني عن أولياء هذه األمة املرشفة، حيث رأينا الويل  

إذا خرج إىل الدنيا وفتح اهلل عليه وصار من أهل الديوان، فإنه جييء إىل موضع خمصوص  

فيجلس فيه ويصعد امللك الذي كان فيه، فإذا ظهر ويل آخر جاء   يف الصف األول أو غريه،

إىل موضع ويصعد امللك الذي يف ذلك املوضع، وهكذا كانت بداية عامرة الديوان حتى  

وأما املالئكة الذين هم باقون فيه، ويكونون   كمل وهلل احلمد، كلام ظهر ويل صعد ملك. 

الذين كانوا حفاظا هلا يف الدنيا،   لنبيخلف الصفوف الستة كام سبق، فهم مالئكة ذات ا 

 
 ( اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز.1)

 ( اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز.2)



133 

 

مفرقا يف أهل الديوان بقيت مالئكة الذات الرشيفة مع ذلك النور   وملا كان نور ذاته 

 (1)(الرشيف

وهكذا يستمر الشيخ يف رسد أوهامه التي يتلقفها تلميذه كحقائق مطلقة، ثم  

ل األرسار الذين كشفت  يسجلها يف كتاب كتبه ليربهن به عىل والية شيخه، وكونه من أه 

هلم حقائق الوجود.. ثم يتلقاها من بعده أولئك البسطاء الذين أعرضوا عن القرآن الكريم  

وحقائقه الواضحه املمتلئة بالعقالنية والفطرية والبداهة، وراحو إىل ذلك الدجل واخلرافة  

 ية. واألوهام التي لبست لباس الدين، بل راحت تعطي قدسية خاصة هلا باسم الوال

 
 ( اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز.1)
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 التصوف: بني املدح والقدح 

من االعرتاضات التي اعرتض هبا عيل بعض الفضالء اعتباره أين متناقض مع نفيس  

حني أمجع بني الدفاع عن الصوفية، وذكر حماسنهم، والرد الشديد عىل السلفية وغريهم ممن  

 يكفروهنم، يف نفس الوقت الذي أكتب فيه املقاالت والكتب يف نقدهم. 

االعرتاض هو الوهم الكبري الذي أوقعنا فيه أنفسنا، وبسببه تسلط  ورس هذا 

الشيطان علينا، وهو حتويلنا احلقائق من عامل املعاين املجردة إىل عامل األشخاص واجلامعات  

 واالنتامءات.. وليس شيئا جمردا مقدسا يمكننا أن نقرتب منه أو نبتعد. 

يلة ظهرت يف هذه األمة بفعل تفاعلها  وهكذا األمر مع التصوف .. فهو يف ذاته قيم نب

الطيب مع القرآن الكريم، ومع األولياء والصاحلني.. ونتيجة لذلك ظهر تراث عريض،  

 وطرق كثرية، منها ما يقرتب من اجلوهر الصويف احلقيقي، ومنها ما يبتعد. 

واجلوهر الصويف الذي يمثل حقيقة التصوف، والذي نستعمله معيارا ملدح الصوفية  

:  بقوله  حممد بن عيل القصاب قدهم هو تلك القيم واألخالق التي عرب عنها الشيخ أو ن

 (1) (التصوف أخالق كريمة ظهرت يف زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام)

التصوف مبني عىل ثالث  ): بقوله رويم بن أمحد البغدادي وعرب عنها آخر، وهو 

 (2)(بالبذل واإليثار، وترك التعرض واالختيارخصال: التمسك الفقر واالفتقار، والتحقق  

مؤسس التصوف األول، وتلميذ اإلمام الصادق،   معروف الكرخي وعرب عنها 

 (3)(التصوف األخذ باحلقائق واليأس مما يف أيدي اخلالئق ): بقوله 

وغريها من النصوص الكثرية التي تبني أهداف التصوف، ووسائله وأساليبه  

 
 (441/ 2( الرسالة القشريية )1)

 (441/ 2)( الرسالة القشريية 2)

 (441/ 2( الرسالة القشريية )3)
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ها مما يعرض عىل القرآن الكريم ليعرف نسبته للدين اقرتابا أو  ونحو ذلك.. وكل ه وحقائق

 ابتعادا.

لكن هذا مل يستمر طويال.. أو مل يستمر عند مجيع الصوفية.. فقد ظهرت الطامات،  

وظهر معها انحراف كبري عن ظواهر الرشيعة.. وأصبحت العقيدة تؤخذ بالكشف واإلهلام  

ه أن يرطن بعبارات غريبة عن الدين وحقائقه  واملنامات.. وأصبح كامل اإلنسان وواليت

 القطعية. 

ولذلك ظهر نقد التصوف.. ليس عندي .. وال عند املخالفني للصوفية.. وإنام عند  

كبار الصوفية أنفسهم.. فال نجد مصدرا من مصادر التصوف الكربى إال ونجد فيه نقد ما  

 أحدثه الصوفية، وانحرفوا به عن القيم األوىل للتصوف. 

( ـ صاحب الرسالة التي تعترب دستورا للتصوف ـ يقول يف  هـ 465)ت قشريي فال

اعلموا، رمحكم اهلل، أن املحققني من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ومل يبق  مقدمة رسالته: )

 يف زماننا من هذه الطائفة إال أثرهم، كام قيل: 

 أما اخليام فإهنا كخيامهم ... وأرى نساء احلي غري نسائها 

رتة يف هذه الطريقة.. ال، بل إندرست الطريقة باحلقيقة: مىض الشيوخ  حصلت الف

الذين كان هبم اهتداء، وقل الشباب الذين كان هلم بسريهتم وسنتهم اقتداء، وزال الورع  

وارحتل عن القلوب حرمة الرشيعة، فعدوا قلة    وطوى بساطه، واشتد الطمع وقوى رباطه.

  التمييز بني احلالل واحلرام. ودانوا برتك اإلحرتام. املباالة بالدين أوثق ذريعة ورفضوا 

وطرح االحتشام، واستخفوا بأداء العبادات، واستهانوا بالصوم والصالة، وركضوا يف  

ميدان الغفالت وركنوا إىل انباع الشهوات، وقلة املباالة بتعاطي املحظورات، واالرتفاق  

ثم مل يرضوا بام تعاطوه من سوء   بام يأخذونه من السوقة، والنسوان، وأصحاب السلطان.

هذه األفعال، حتى أشاروا إىل أعىل احلقائق واألحوال، وادعوا أهنم حتروا من رق األغالل  
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وحتققوا بحقائق الوصال وأهنم قائمون باحلق، جتري عليهم أحكامه، وهم حمو، وليس هلل  

ألحدية، واختطفوا  عليهم فيام يؤثرونه أو يذرونه عتب وال لوم، وأهنم كوشفوا بأرسار ا

بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية،   عنهم بالكلية، وزالت عنهم أحكامه للبرشية. وبقوا 

  (1)(والقائل عنهم غريهم إذا نطقوا، والنائب عنهم سواهم فيام ترصفوا، بل رصفوا

]أي الصوفية[  جعل اهلل هذه الطائفة  مع العلم أنه هو نفسه القائل قبل هذا الكالم: ) 

أوليائه، وفضلهم عىل الكافة من عباده، بعد رسله وأنبيائه، صلوات اهلل وسالمه  صفوة 

فهم الغياث    عليهم، وجعل قلوهبم معادن أرساره، واختصهم من بني األمة بطوالع أنواره. 

صفاهم من كدورات البرشية،   للخلق، والدائرون يف عموم أحواهلم مع احلق باحلق. 

جتىل هلم من حقائق األحدية. ووفقهم للقيام بآداب   ورقاهم إىل حمال املشاهدات بام

فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات تكليف،   العبودية، وأشهد جمارى أحكام الربوبية. 

ثم رجعوا إىل اهلل، سبحانه وتعاىل،   وحتققوا بام منه سبحانه هلم من التقليب والترصيف.

صل منهم من األعامل، أو صفا هلم  بصدق االفتقار، ونعت االنكسار، ومل يتكلوا عىل ما ح

  (2)(من األحوال. علام منهم بأنه جل وعال يفعل ما يريد، وخيتار من يشاء من العبيد 

الذي يعترب مرجعا كبريا للصوفية من خالل    هـ(412الُسلمي )ت وهكذا وقف قبله  

كتبه املعتمدة لدهيم، وخاصة كتابه املشهور ]اللمع[، فهو مل يكتف بام ذكره القشريي، وإنام  

[، ومما جاء يف  رسالة يف غلطات الصوفيةراح يؤلف رسالة كاملة يف نقد الصوفية سامها]

ون يف علوم هذه الطائفة، وقد كثر  واعلم أن يف زماننا هذا قد كثر اخلائض مقدمتها قوله: )

أيضا املتشبهون بأهل التصوف واملشريون إليها واملجيبون عنها وعن مسائلها، وكل واحد  

منهم يضيف إىل نفسه كتابا قد زخرفه، وكالما ألفه، وليس بمستحَسن منهم ذلك؛ ألن  

 
 (16/ 1( الرسالة القشريية )1)

 (15/ 1( الرسالة القشريية )2)
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ت ونطقوا هبذه  األوائل واملشايخ الذين تكلموا يف هذه املسائل وأشاروا إىل هذه اإلشارا

احِلَكم، إنام تكلموا بعد قطع العالئق، وإماتة النفوس باملجاهدات والرياضات واملنازالت  

  - عزَّ وجلَّ -والوجد واالحرتاق، واملبادرة واالشتياق إىل قطع كل عالقة قطعتهم عن اهلل 

لم  طرفة عني، وقاموا برشط العلم، ثم عملوا به، ثم حتققوا يف العمل فجمعوا بني الع

  (1)واحلقيقة والعمل(

ثم راح يفصل أصناف األخطاء التي وقعوا فيها، والتي انحرفت هبم عن املنهج  

فطبقة منهم غلطوا يف األصول:  األصيل الذي هو السلوك التحققي والتخلقي.. فقال: )

من قلة إحكامهم ألصول الرشيعة، وضعف دعائمهم يف الصدق واإلخالص، وقلة  

ة ثانية: منهم غلطوا يف الفروع، وهي: اآلداب، واألخالق،  وطبق.. معرفتهم بذلك

واملقامات، واألحوال، واألفعال، واألقوال؛ فكان ذلك من قلة معرفتهم باألصول،  

ومتابعتهم حلظوظ النفوس ومزاج الطبع؛ ألهنم مل يدنوا ممن ُيروضهم، وجيرعهم املرارات،  

والطبقة الثالثة، كان غلطهم فيام غلطوا   وُيوقفهم عىل املنهج الذي يؤدهيم إىل مطلوهبم..

فيه: زلة وهفوة، ال علة وجفوة؛ فإذا تبني ذلك عادوا إىل مكارم األخالق، ومعايل األمور،  

َعث، وتركوا العناد، وأذعنوا للحق، وأقروا بالعجز؛ فعادوا إىل   وا اخللل، وملَُّوا الشَّ فسدُّ

عة، فلم تنقص مراتبهم هفوهُتم، ومل  األحوال الرضية واألفعال السنية والدرجات الرفي

  (2)تظلم الوقَت عليهم جفوهُتم، ومل َتتزج بالكدورة صفوهُتم(

، وطلب اإلرفاق،  الدعوات  واختاذ  والرقص،  السامعومن انتقاداته هلم مبالغتهم يف ) 

والتكلف لالجتامعات عىل الطعام، وعند سامع القصائد والتواجد والرقص، ومعرفة  

باألصوات الطيبة، والنغامت الشجية، واالخرتاع من األشعار الغزلية، بام  صياغة األحلان 

 
 .19( اللمع، ص1)

 . 519-518( اللمع، ص2)
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 (1)(يشبه أحوال القوم، عىل نحو ما رأوا من بعض الصادقني، أو بلغهم ذلك عن املتحققني 

وقد وصف بدقة حال بعض هؤالء كام عارصهم، وكأنه يصف واقعنا املشهود،  

َت أن التصوف هو القول فقال: )  والرقص وسامع النغم والقصائد واختاذ  وطائفة تومهَّ

الدعوات والتهكلهف لالجتامعات ملا رأوا من بعض الصادقني انبساطا يف السامع يف بعض  

ث بيشء من الدنيا وكل نفس فيها  األوقات. وغلطت يف ذلك ومل تعلم أن كل قلب تلوه

  (2)يشء من البطالة والغفلة ال يصح هلا السامع، بل ال حيل هلا السامع(

وهكذا راح يذكر أخطاءهم يف تصورهم لإلخالص والتجرد، ثم يعقب عليه بذكره  

أن العبد املطلوب بدرجة اإلخالص هو: العبد املهذب املؤدب، الذي هجر السيئات،  )

اه ذلك إىل صفاء   د الطاعات، وعمل يف اإلرادات، ونازل األحوال واملقامات، حتَّى أدَّ وجرَّ

 (3) اإلخالص(

عن انتقادات الطويس صاحب اللمع للصوفية، مع العلم أن كتبه   هذه جمرد نامذج

 تعترب مصادر أساسية للتصوف.

، فهو مع ثنائه عىل الصوفية، وانتسابه  هـ(  505)ت  وهكذا نجد أبا حامد الغزايل 

إليهم إال أنه انتقد بعض سلوكاهتم ودعاواهم، وحذر منها حتذيرا شديدا وصل إىل درجة  

 د الرشعي عىل كل من خيلط عىل املؤمنني عقائدهم الواضحة البينة. الدعوة إىل إقامة احل

وأما الشطح فنعني به صنفني من الكالم أحدثه بعض  فقد قال يف اإلحياء: )

مع اهلل  تعاىل، والوصال املغني   الدعاوي الطويلة العريضة يف العشق  -أحدمها  الصوفية: 

حتاد وارتفاع احلجاب، واملشاهدة  عن األعامل الظاهرة، حتى ينتهى قوم إىل دعوى اال

 
 . 530( اللمع، ص1)

 . 474، 473( رسالة يف غلطات الصوفية، ص2)

 . 533( اللمع، ص3)
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بالرؤية واملشافهة باخلطاب، فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذا، ويتشبهون فيه باحلسني بن  

منصور احلالج الذي صلب ألجل إطالقه كلامت من هذا اجلنس، ويستشهدون بقوله: أنا  

فن من الكالم  يزيد البسطامي أنه قال: سبحانى سبحانى، وهذا  احلق. وبام حكى عن أيب 

عظيم رضره يف العوام، حتى ترك مجاعة من أهل الفالحة فالحتهم، وأظهروا مثل هذه  

الدعاوي، فان هذا الكالم يستلذه الطبع، إذ فيه البطالة من األعامل مع تزكية النفس بدرك 

املقامات واألحوال، فال تعجز األغبياء عن دعوى ذلك ألنفسهم، وال عن تلقف كلامت  

خرفة، ومهام أنكر عليهم ذلك مل يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم  خمبطة مز

واجلدل، والعلم حجاب، واجلدل عمل النفس. وهذا احلديث ال يلوح إال من الباطن  

بمكاشفة نور احلق. فهذا ومثله مما قد استطار يف البالد رشره وعظم يف العوام رضره حتى  

  (1)(يف دين اهلل  من إحياء عرشة ء منه فقتله أفضل  من نطق بيش

هذه جمرد نامذج بسيطة أردنا من خالهلا أن نبني أن نقد التصوف ال يعني الوقوف  

ضده، وال يعني جتاهل حماسنه وقيمه، وال يعني احلكم عىل الصوفية مجيعا، وال يعني أننا  

 اجلائرة. نؤيد أولئك اجلهلة املتطرفني الذين حيكمون عليه بأحكامهم 

وإنام يعني أننا ـ وحرصا عىل مجال احلقيقة ـ نحتاج كل حني إلزاحة الغبار عنها،  

وتصفيتها، من باب النصيحة للمؤمنني، ولقيم الدين.. واملؤمن هو الذي يدور مع احلق  

   حيثام دار.
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