هذا الكتاب
كاتب هذه االعرتافات رجل كتب له يف فرتة من حياته
أن يتبنى الفكر الوهايب ،ويدعو إليه ،ويستميت يف دعوته،
ولكن اهلل بفضله ومنه وكرمه قيض له من خيرجه من كل تلك
السجون التي وقع فيها ،وقد تعرض لكثري من األذى بسبب
خروجه.
وهو – إذ حيمد اهلل عل فضله -يسعى من خالل هذه
السلسلة ،كام يسعى من خالل غريها من السالسل أن ينبه
إخوانه من الوهابيي إل استعامل عقوهلم والرجوع إل
احلقيقة ،فال يشء أمجل من احلقيقة..
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هذه السلسلة
حتاول هذه السلسلة املعنونة بـ [الدين  ..والدجل] حتقيق هدف كبري تسعى
إليه بكل الوسائل ،وهو مواجهة التشوهيات العظيمة التي تعرض هلا اإلسالم يف
عرصنا احلديث ،والتي صارت عائقا وحجابا بي األمة والتحقق بام يطلبه دينها
األقوم الذي أمرها اهلل أن تتمسك به ،وأن خترج به للناس ،وأن تكون هلا من خالل
ذلك الريادة والشهادة عل سائر األمم.
فاإلسالم صار – بسبب تلك التشوهيات اخلطرية – رمزا للعنف واإلرهاب
والتطرف وإلغاء اآلخر ،بل صار كل من يتمسك هبذا الدين مرتعا للكثري من العقد
النفسية ،واألمراض التي ال تؤذيه فقط ،بل تؤذي العامل أمجع  ..العامل الذي يتطلع
إل اخلالص من خالل رسالة اهلل التي تفنن الشياطي يف تشوهيها.
وقد رأيت – من خالل أدلة كثرية – أنه ال يمكن مواجهة هذه التشوهيات
بالصمت واحلياد ،والذي طالبنا به الكثري حرصا علينا وعل أن يشوه علامء األمة
أو تراثها أو تارخيها أو مجاعاهتا وحركاهتا.
لكن الصمت أو احلياد ال جيدي شيئا ..فهو قد يصلح مع اخلطايا التي أرسها
صاحبها ،ومل يعلنها ،وال يصح ألحد من الناس أن يفضحه بسببها ..ولكن عندما
تفوح روائح اخلطايا ،فتصيب العامل أمجع بالزكام ..حينها ال يصح لنا أن نسكت..
وال حيق لنا أن نفر من احلقيقة ..وال حيق لنا أن نتذرع بتلك الذرائع الواهية التي
جتعل األمر كله مؤامرة علينا من العامل.
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نحن حينها بي أمرين:
إما أن نقول للعامل :إن ما تشاهدونه من ترصفات جمنونة هي ترصفاتنا نحن
بسبب سوء فهمنا لرسالة ربنا ..فنحن املتخلفون ،وديننا دين حضارة ..ونحن
إرهابيون ،وديننا دين سالم ..ونحن متعصبون ،وديننا دين سامحة.
وبي أن نقول هلم – حفاظا عل سمعتنا وسمعة مشاخينا الذين نقدسهم:-
ال  ..نحن الصواب ..وما نفعله هو دين اهلل  ..اقبلوه أو ارضبوا رؤوسكم عرض
احلائط.
لقد رأيت من خالل الواقع الفكري أن الكثري من أصحاب السمعة الطيبة،
الذين يطبل هلم اإلعالم ،وتصفق هلم األيادي ،قد اختار اخليار الثان ،لست أدري
هل كان ذلك بقناعة ،أم كان حلرصة عل سمعته ومنصبه وثروته بل وحياته ،ألن
اخليار الثان لن جيني منه إال اهلجر والتكفري والتضليل وربام القتل..
لكن بالعودة إل القرآن الكريم رسالة اهلل إل عباده ،نجده يدعونا إل اخليار
األول ..بل حيذرنا من اخليار الثان أعظم حتذير ..وقد رضب لنا املثل عل ذلك
بمن سبقنا من األمم.
فاهلل تعال يقول مبينا اختيار علامء بني إرسائيل للخيار الثانُ ﴿ :ل ِعن ا َّل ِذين
كفروا ِمن بنِي ِإرس ِائيل عل لِس ِ
ان د ُاوود و ِعيسى اب ِن مريم ذلِك بِام عصوا وكا ُنوا
ُ
يعتدُ ون ( )78كا ُنوا ال يتناهون عن ُمنكر فع ُلو ُه ل ِبئس ما كا ُنوا يفع ُلون (﴾)79
[املائدة]79 ،78 :
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لكن هذه اآلية لألسف أولت تأويال خطريا حيث انرصف النهي عن املنكر
فيها إل املنكرات التي يقع فيها عوام الناس وبسطاؤهم ..أما املنكرات التي يقع
فيها العلامء واملفتون واجلامعات واحلركات ..والتي بسببها يقع اخلراب والتشويه..
فقد وضعنا هلم من احلصانة ما حيميهم من كل جتريح أو نقد ،بل رصنا نقول لكل
من خولت له نفسه باإلنكار عليهم( :حلوم العلامء مسمومة ،من شمها مرض ،ومن
أكلها مات) ليصدق علينا بذلك قوله ( :إنام أهلك الذين قبلكم ،أهنم كانوا إذا
رسق فيهم الرشيف تركوه ،وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد)

()1

وهكذا فعلنا ،فقد رحنا بسب تلك الفتاوى الضالة نحول املعروف منكرا،
واملنكر معروفا ،فقتلنا روح اإلنسان فينا ،وخنقنا الفطرة التي فطرنا اهلل عليها.
لقد حولت تلك الفتاوى والكتب التي تنارصها ،واخلطباء الذين يدعون هلا،
واجلامعات التي تتحرك يف سبيل حتقيقها :القسوة والكربياء والطغيان واالستبداد
والتخلف دينا ندين اهلل به ،ثم نقول للعامل أمجع :هذا هو اإلسالم.
فهل يصح ألحد بعد هذا أن يسكت ..وهل يصح له أن يقف موقف احلياد..
وهل يصح له أن يضع الطالء عل هذه الصورة املشوهة ليكذب عل نفسه وعل
الناس وعل العامل أمجع.
أم أن الواجب هو أن يسمي األشياء بأسامئها ،وينتقد بقوة ورصاحة وصدق
وجرأة ..ألن ذلك هو الواجب الذي ال حيق له أن يفر منه.

( )1رواه البخاري.
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نحن اخرتنا هذا ..وملن شاء أن خيتار غريه فليفعل.
وبناء عل هذا كانت هذه السلسلة التي تعرضنا بسببها للكثري من األذى
الذي نحتسب عند اهلل أجره ..ونحن نحمد اهلل تعال عل أن من علينا أن نتعرض
لبعض ريح األذى الذي تعرض له أنبياؤه وأولياؤه والقائمون بالقسط من الناس.
ونحن – كام أننا نزعم أننا ننهى عن املنكر بفعلنا هذا – ندعو كذلك كل
صادق وخملص أن ينكر علينا ،وأن يصحح أخطاءنا ..لكن بصدق وإخالص
وعلم ..وله بعد ذلك أن يرمينا بام شاء ..وحيكم علينا بام شاء ..فال هتمنا أحكام
الناس ،بل املهم الذي نتطلع إليه هو حكم اهلل ،فهم أرحم الرامحي ،وهو أعلم
بنياتنا ومقاصدنا.
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املقدمة
كاتب هذه االعرتافات رجل كتب له يف فرتة من حياته أن يتبنى الفكر
الوهايب ،ويدعو إليه ،ويستميت يف دعوته ،ولكن اهلل بفضله ومنه وكرمه قيض له
من خيرجه من كل تلك السجون التي وقع فيها ،وقد تعرض لكثري من األذى
بسبب خروجه.
وهو – إذ حيمد اهلل عل فضله -يسعى من خالل هذه السلسلة ،كام يسعى
من خالل غريها من السالسل أن ينبه إخوانه من الوهابيي إل استعامل عقوهلم
والرجوع إل احلقيقة ،فال يشء أمجل من احلقيقة.
وهو لذلك ال ينطلق من أي حقد أو ضغينة أو مرض من األمراض
النفسية ،وإنام ينطلق من احلب والسالم ..فهو يعلم أن الكثري من أتباع الوهابية
عوام مساكي مل يتح هلم أن يسمعوا أو يقرؤوا أو يطلعوا ..ولو أن الفرصة أتيحت
هلم حلطموا األغالل والقيود كام حطمتها ،وكام حطمها الكثري ممن عرف احلقيقة،
فأناب وتاب وتراجع.
وبناء عل هذا ،فأنا ومن وحي املناهل العذبة التي رزقني اهلل الرشب منها
عل يد أوليائه أعتذر لكل من تأذى من الوهابية هبذه الكلامت ،فيعلم اهلل مدى
حمبتي هلم ،ومدى حريص عليهم ..وإن وإن شددت يف بعض املحال مل يكن ذلك
إال كشدة الطبيب مع مريضه املقرص ،أو مع اجلراثيم التي تريد أن تفتك بمريضه
املقرص.
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وإن – مع هذا – مستعد للرتاجع عن أي خطأ أنبه إليه ،فاهلدف هو احلق،
وليس إال احلق.

9

البداية
كنت حينها يف البيت ..وكانت ليلة من ليايل الشتاء املظلمة ..وكنت عل أهبة
االستعداد للقائه ..فقد فارق النوم عيني ،فرصت أردد مع امرئ القيس قوله:
ع َّل بِأنوا ِع اهل ُ ُمو ِم لِيبت ِل
وليل كمو ِج البح ِر أرخى ُسدُ ول ُه
ف ُقل ُت

ل ُه

ملَّا

َت َّطى

بِ ُصلبِ ِه

أال أ ههيا ال َّلي ُل ال َّط ِوي ُل أال انج ِل

وأردف

أعجاز ًا

وناء

بِكلك ِل

اح منِك بِأمث ِل
بِ ُصبح ،وما اإلصب ُ

عندما دق الباب أرسعت إليه ،وفتحته ،وكأن معه عل ميعاد..
دخل  -بجبته القصرية ،وحليته الطويلة ،وقامته الفارعة – وهو يلهث ،وقد
أجلمه العرق إجلاما ،فلم أتبي من كالمه الكثري كلمة واحدة.
أرسعت إل الكريس ،فقدمته إليه ،فجلس ،وهو ممتلئ رعبا.
قلت مستفرسا عن رس حاله :ما بك؟ ..ما بال الرعب قد احتواك؟ ..أأنت
خائف من يشء؟
قال :أغلق الباب وأحكم غلقه ،فإن هناك من يبحث عني ..ولو ظفر يب حلكم
عل برش األحكام ..بل إنه سيحكم عليك معي بتهمة إيوائك إياي.
قلت :أنت جمرم إذن ..فار من العدالة!؟
قال :بل طيب مغفل ..فار من املجرمي.
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قلت :من هم املجرمون الذين تفر منهم؟
قال :عصابة من الناس تطلق عل نفسها لقب (الوهابية) ،ويطلق عليها من
حيسن الظن هبا لقب (السلفية) ..وهم يؤثرون أن يلقبوا أنفسهم (أهل التوحيد)،
و(أهل احلديث) ،و(أهل األثر)؟ وهي كلها:
ألقاب مملكة يف غري موضعها

كاهلر حيكي انتفاخا صولة األسد

قلت :انظر ما تقول ..إن من تذكرهم قوم ممتلئون باإليامن ..منشغلون بالسنة
واحلديث ..دأهبم العمل عل هتذيب املجتمعات وتصفيتها ..شعارهم الذي ال
يزالون يرفعونه :حتكيم كتاب اهلل وسنة رسول اهلل.
لقد قال شاعرهم حممد تقي الدين اهلاليل يف قصيدة بعنوان (أنا وهايب) يفخر
بذلك:
نسبوا إل الوهاب خري عباده

يا حبذا نسبي إل الوهاب

واضح

وهم

وكذاب

سلفية

سلكت

اهلل
أكرم

أنطقهم
هبا

من

بحق
فرقة

أهايل
حمجة

فرية
سنة

ِ
وكتاب

وهي التي قصد النبي بقوله

هي ما عليه أنا وكل صحاب

قد غاظ عباد القبور ورهطهم

هلل

دون

حتاب

كل

معطل

كذاب

اهلل

طهرهم

وأعل

قدرهم

توحيدنا
عن
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نبز

اهلل

ِ
بنص

حنفاء

رغم

الفاجر

املرتاب

سامهم

ما عاهبم إال املعطل والكفور

ومن

غوى

بعبادة

األرباب

ودعا هلم خري الورى بنضارة

ضمت هلم نرص ًا مدى األحقاب

هم حزب رب العاملي وجنده

واهلل

حساب

أعدائهم

فهو

وينيلهم
إن

نرص ًا

عاهبم

عل

نذل

لئيم

كتابه

يرزقهم
املهيمن

بغري

األحزاب

هازم

فاجر

فإليه يرجع كل ذاك العاب

ما عاهبم عيب العدو وهل ييض

ر البدر يف العلياء نبح كالب

وقال آخر ،وهو عمرو بن كلثومهم:
أنا

لفي
الس ه
َّ

يامن

تسألينا

أسري
ُ

أحارب
ُ

َّ
كل

مبتدع

جهول

يرى يف البدعة النهور املبينا

وأحرت ُم

األئمة

طعن

مهتدينا

وإن

أقلدهم

كانوا

طريق

هداة

بجهل

ولكن

بالبصرية

كمقبل وابن باز وابن نوح

وشيخ

عنيزة

والننسى

ال

دون

فقد

عل

ربيعا

بن

ُعمري

إمام
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اجلرح

السابقينا

قد
هبم

والتَّعديل

رأينا
اقتفينا
فينا

فهم علامؤنا يف الدِّ ين دو ًما

عل درب اهلدي هم سائرونا

خري

مذنبينا

وأدعو

بكل

للوالة

وأنصحهم بلطف دون عنف
وإن

ولو

كانوا

وطاعتهم

أرى

لست
ُ

حزب ًّيا

ذميام
ً

فال

الصويف

يغريني

بجهل

وهرطقة

يقيم

ملولد

احتفاال

ويزعم

وال

اإلخوان

ألن

أراهم

يف

فحادوا

عن

اهلادي
ختدعني

عز قومي
الرياسة
َّ
وقالوا يف ِّ
وقالوا

حسبنا

وقال

ربي ُعنا

ما

نحن

فيه

ألن

عصاة

وبالبنَّا

احلزب

مهام
هنج
ُ

بقينا
اخلاطئينا

الشيوخ

اهلالكينا

يف

الذاكرينا

الضاللة

غارقينا

طريق

السالفينا

أنه

وبال ُقطب

اقتدينا

فيهم

كال ًما

فهم

ُ
إخوان

جهل

مفلسينا

الروافض

أقتفيه

فقد

جعلوا

إهلهم

احلسينا

هنجا ذا انحراف
أرى التبليغ
ً

فقد

ض هلوا

وال

هنج

ومنهجهم

أبينا

وهلذا فهم يطلقون عل أنفسهم لقب (أهل احلديث) و(أهل السنة)..
ويطلقون عل غريهم أهل األهواء وأهل البدعة.
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قال :هبذا بدأت قصتي معهم ..والشك أنك ال تزال سجينا ألول سجن من
سجوهنم.
قلت :سجن! ..ما تقول؟ ..أنت تران حرا.
قال :أنت حر يف جسدك ..لكن روحك قد تكون مقيدة بقيودهم العنيفة.
قلت :فهل حتررت أنت من سجوهنم؟
قال :أجل ..بحمد اهلل ..لقد هدان اهلل فتحررت من مجيع سجوهنم ..وهلذا
تراهم يطلبونني.
قلت :يطلبونك!؟ ..ال أراهم يفعلون ذلك ..فهم منشغلون بام هم فيه من علم
وبحث ..ورواية ودراية ..وجرح وتعديل ..وهتذيب وتصفية.
قاطعني بقوة قائال :وتبديع وتضليل ..وتقتيل وتذبيح..
قلت :ما تقول؟
قال :ال أقول إال احلقيقة.
قلت :أراهم حيملون أقالما ال سيوفا ..واألقالم ال تستطيع إال أن تكتب.
قال :بل تستطيع أن تقتل ..بل تستطيع أن تبيد األخرض واليابس..
قلت :تلك أقالم املجرمي.
قال :وهم حيملون مثل هذه األقالم.
قلت :تلك دعوى.
قال :ولدي أدلتها..
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قلت :فهلم هبا.
قال :أال ترى أن القاتل ال يقتل إال بعد أن يقتنع باستحقاق املقتول للقتل.
قلت :أجل ..إال إذا كان يف القاتل نزعة لسفك الدماء ..فهو يقتل ملجرد إرضاء
غريزته.
قال :فهم هلذا صنفان :صنف حيمل لسان اإلقناع ليقنع القتلة ،وصنف حيمل
السيوف لينفذ ما اقتنع به ..وإن شئت قلت :هم صنفان :صنف حيكم ،وصنف
ينفذ ..صنف يستعمل القلم ،وصنف يستعمل السيف.
قلت :الذي أعلمه أن اخلصومة بينهام شديدة.
قال :هي يف الظاهر شديدة ..ولكن احلقيقة بكل جوارحها تنطق بأهنام وجهان
لعملة واحدة ،أو فردان يف حمكمة واحدة أحدمها حيكم واآلخر ينفذ.
سكت قليال ،ثم قال :عد إل تلك األبيات التي كنت تنشدها يل..
قلت :أهيا؟ أبيات هالليهم ..أم أبيات ابن كلثومهم؟
قال :كالمها ..فهام مقدمتان لنتيجة واحدة ..تقول بلسان فصيح :لسنا إال
نحن ..أو تقول :من مل يكن معنا فهو ضدنا.
قلت :ذلك صحيح ..فهم يرددون هذا الكالم ،وينقلونه عن سلفهم.
قال :إن هذا هو نفسه ما ردده هتلر وليني وشارون ،وما ردده كل من تصوروا
أهنم شعب اهلل املختار.
قلت :ولكنهم ال يعتربون أنفسهم شعب اهلل املختار.
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قال :أليسوا يعتربون أنفسهم الفرقة الناجية ..املنصورة ..وكل من خالفهم
ضال مضل؟
قلت :ذلك صحيح ..وقد قال بعضهم يف خاَتة رسالة له يف العقيدة بكل
كربياء( :فمن أقر بام يف هذا الكتاب وآمن به واختذه إماما ومل يشك يف حرف منه،
ومل جيحد حرفا منه فهو صاحب سنة ومجاعة كامل قد كملت فيه اجلامعة ومن جحد
حرفا مما يف هذا الكتاب أوشك يف حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب
هوى)

()1

قال :ليس األمر قارصا عل هذا الصعلوك الدعي ..بل كلهم يدعي هذا ،ويلزم
اآلخرين بأن يقولوه ،وإال فإن مجيع صكوك الغفران سنتنزع منهم ..وال ينفعهم
عند اهلل أي شفاعة ..فال يشفع الرسول وال املالئكة املقربون وال أولياء اهلل
الصاحلون  -يف تصورهم  -حتى يأذن الوادعي واملدخل واحلريب وغريهم.
قلت :إن ما تقوله خطري جدا.
قال :وهلذا أنا أقوله ،ولوال ما أخذ اهلل عل العصاة من أنه ال تقبل توبتهم إال
إذا أصلحوا وبينوا ما أتيت إليك.
قلت :نعم أنا أقرأ يف القرآن الكريم قوله تعالِ :
(إ َّن ا َّل ِذين يك ُت ُمون ما أنزلنا ِمن
البين ِ
َّاس ِيف الكِت ِ
ات واهلُدى ِمن بع ِد ما ب َّينَّا ُه لِلن ِ
اب ُأولئِك يلع ُن ُه ُم اهللَُّ ويلع ُن ُه ُم
ِّ
ِ
ِ
َّ ِ
وب علي ِهم وأنا
الالعنُون ( )159إِ َّال ا َّلذين تا ُبوا وأصل ُحوا وب َّي ُنوا ف ُأولئك أ ُت ُ
( )1الربهباري ،رشح السنة.58 :
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التَّواب ِ
يم (( )160البقرة) ..ولكن ال أدري مدى انطباقها عليك ..وال أدري
الرح ُ
َّ ُ َّ
بعد ذلك عالقتها بحديثك معي.
قال :لقد جئت إليك بعد أن سألت عنك ،فقد قيل :إن لديك قلام ال يفارقك..
قلت :أجل ..فأنا منذ قرأت قوله تعال عن القلم( :ن والقل ِم وما يس ُط ُرون ()1
(القلم) ..وأنا ال أكاد أترك القلم ،وهو من تعلقه يب ال يكاد يفارقني ..أتراك تريد
أن تقرتضه مني؟
قال :ال ..أريدك أن تكتب به ما سأمليه عليك من اعرتافات..
قلت :أنا لست من املباحث..
قال :ال بد لكل من كان له قلم أن يكون من املباحث ..فاملجرمون املختفون يف
جالبيب العدالة أخطر من املجرمي املتزرين برداء اإلجرام.
قلت :وعيت هذا ..بل قد نطق به القرآن الكريم ،فقد قال تعال يصف نفرا من
َّاس من يع ِجبك قو ُله ِيف احلي ِ
ِ
اة الده نيا و ُيش ِهدُ اهللَّ عل ما ِيف قلبِ ِه و ُهو
ُ
الناس( :ومن الن ِ ُ ُ
ألده ِ
اخلصا ِم ( )204وإِذا تو َّل سعى ِيف األر ِ
ض لِ ُيف ِسد فِيها و ُهيلِك احلرث والنَّسل

ِ
ب الفساد ( )205وإِذا ِقيل ل ُه ات َِّق اهللَّ أخذت ُه ال ِع َّز ُة بِ ِ
اإلث ِم فحس ُب ُه جهن َُّم
واهللَُّ ال ُحي ه
ولبِئس املِها ُد (()206البقرة) ،وقال يصف املنافقي(:وإِذا رأيت ُهم ُتع ِج ُبك

أجسا ُم ُهم وإِن ي ُقو ُلوا تسمع لِقو ِهلم كأ َّهنُم ُخ ُشب ُمسنَّدة حيس ُبون ُك َّل صيحة علي ِهم
ُه ُم العدُ هو فاحذر ُهم قاتل ُه ُم اهللَُّ أنَّى ُيؤف ُكون (( )4املنافقون)
قال :فهذه اآليات تصف نفرا من هؤالء.
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قلت :لكن هؤالء مسلمي ..واآليات تصف منافقي.
قال :أنا ال أكفر أحدا ..وال أقول بأن أحدا من الناس منافق ..ولكن هلؤالء من
األخالق ما يشابه هذه األخالق ..وال شأن يل بعد ذلك يف أي صنف يوضعون.
قلت :ال بأس ..فلنفرض بأن سلمت لك بكل ما قلت ..ماذا تريد من قلمي
أن يكتب؟
قال :اعرتافايت..
قلت :وعيت ذلك ..لكن أي اعرتافات تريد أن تكتب.
قال :لقد لبست يف عقود من الزمن ثياب من وصفتهم تلك اآليات الكريمة..
فكنت يف أعي الناس محال ..لكن قلبي كان مملوءا بالثعالب والذئاب ..ولوال أن
قيض اهلل يل من نوره ما نبهني إل حايل لعشت ذئبا ومت ذئبا دون أن يفطن يل أحد
من الناس.
قلت :ولكن اهلل خلصك وعدت إل طبيعتك وفطرتك السليمة ،فام غايتك من
الناس؟
قال :كيف ال تكون يل عندهم غاية ..وهم املحل الذي كنت أرتع فيه ..لقد
كان الناس كأل مباحا يل ،وللذئاب التي كانت معي..
قلت :ولكنك كففت عنها.
قال :جمرم أنا إن تركت قطيع هذه األمة للذئاب ..وأنا أعرف أهنم الذئاب..
أمل تكن قد قرأت يل اآليات الكريمة التي تنص عل وجوب الببيان.
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قلت :بل..
قال :فتلك اآليات تأمرن ،وتأمر من هو مثل يف حال توبته أن ال يكتفي بألفاظ
يرددها ،بل عليه أن يسعى ليصحح ما أوقع فيه غريه من أخطاء..
قلت :وعيت اآلن ما تريد ..أنت تريد من قلمي أن يسجل شهادة لك بالتوبة
عام كنت فيه ..ما أسهل هذا ..امل عل نص توبتك ..وسأويص من يضعها معك
يف كفنك عند وفاتك.
قال :ال ..مل أرد هذا ..فاهلل يعلم بتوبتي وأنا أكتفي بعلم اهلل ..أتريدن يا رجل
أن أرائي بالتوبة.
قلت :حريتني يف أمرك ..فأخربن عن مرادك بالضبط.
قال :إن املبي احلقيقي هو الذي ال يكتفي بأن يذكر توبته مجله ..بل عليه أن
يذكرها تفصيال..
قلت :ما تعني بالتفصيل؟
قال :لقد رسى ما كنت أذكره مما تلقيته بي الناس كام يرسي النار يف اهلشيم..
وعل أن أسعى وراء كل أثر للنار ألعيد احلياة إل ما أحرقته ..وإال فإن اهلل
سيسألني.
قلت :مل أفهم.
قال :سأبسط لك األمر ..تصور أن رجال رسق من عرشة حمالت ..ثم تاب..
وقد أعطاه اهلل من املال والقوة والصحة ما يستطيع به إعادة ما رسق ..أتراه يكفيه
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أن يعيد ما رسقه إل حمل واحد ،أم عليه أن يعيد ما رسقه جلميع املحالت؟
قلت :بل عليه أن يعيد جلميع املحالت ما رسق منها ،وإال فإهنم سيقفون
خصوما بينه وبي ربه ،لن ينفعه إال ذلك..
قال :فهذا هو حايل ..فأنا السارق الذي كان يرسق من هذه األمة فطرهتا
ومجاهلا وسامحتها ونبلها وسالمها ..وأنا السارق الذي كان حيمل راية اخليانة
والغدر ..وأنا السارق الذي كان يشوه ما جاء به رسول اهلل  من مكارم
األخالق ..وال ينفعني عند اهلل إال أن أرد مجيع رسقايت ،وأعياد احلياة جلميع ما
أصبته بسمومي.
قلت :ولكن ذلك حيتاج وقتا طويال ..فقد ذكرت يل أن لك عقودا يف هذه
الصناعة.
قال :ولذلك جئت إليك ..فقد علمت أن لديك بيتا واسعا ،وأنه ال يضيق بمن
يزوره ..كام أن لك قلام سياال ال يضيق بام يمل عليه.
قلت :لقد صدقت يف هذا وهذا ..فمرحبا بك ..وهلم بام تريد أن َتليه عل.
قال :صربا ..أال ترى العرق قد أجلمني ،واجلهد قد كظني ،والعناء قد احتوان.
قلت :فهمت مرادك ..تريد مني أن أؤجل احلديث.
قال :أجل ..فلنجعل لكل يوم حديثا وخربا ..ألنبئك فيه برس من أرسار
السجون التي كنت أقبع فيها.
قلت :كم سجنا هي؟
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قال :ما أكثرها ..اصرب عل ..وسأعدها لك واحدا واحدا ..لتنرشها بعد ذلك
عساها تشفع يل عند ريب (يوم ال ينف ُع مال وال ب ُنون ( )88إِ َّال من أتى اهللَّ بِقلب
سلِيم (( )89الشعراء)
***
هذا هو أول حديث يل مع هذا الرجل الغريب ..وقد تبعته أحاديث كثرية
سنقصها عليكم كام قصها علينا واحدا واحدا ..ويعلم اهلل مدى األمانة التي حيملها
قلمي ..ولذلك لن أزيد حرفا واحدا عل ما يمليه عل إال ما كان من باب التوضيح
والتبسيط ..وكل من كان لديه رد عل ما يقول ،فليتوجه به إليه ،فأنا واسطة بينكم
وبينه ..أبلغه احتجاجاتكم ،كام أبلغكم ردوده..
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كلهم يف النار
بعد أن أخذ صاحبي حظه من الراحة ،دخلت إليه يف أول اليوم الثان غرفته،
وأنا أمحل قلمي ودفرتي ألكتب ما يمليه عل ..فعجبت ملا رأيت منه ..بل أصابني
نوع من الرعب الذي يصيبنا عند رؤية املجاني وغريبي األطوار.
لقد رأيته يضع أمامه قصاصات كثرية ..يصنفها وخياطبها كام خياطب األستاذ
تالميذه ..ال ..بل كام خياطب السجان مساجينه..
وكان مما سمعته منه مما أدخل يف نفيس الرعب قوله ،وهو حيمل بعض تلك
ال قصاصات ،وخياطبها بغلظة :أما أنت يا إليزابيث فصوفية ..أعلم ذلك منك..
فإشاراتك توحي بذلك ..ولذلك ليس لك إال أن تدخل جهنم مع الداخلي.
أخذ قصاصة أخرى ،وراح خياطبها بقوله :أما أنت يا شافيز فجميع خطبك
ومواقفك تشري إل أنك رافيض أو إخوان ..ال هيم ..كالمها سواء ..فلذلك اذهب
إل جهنم.
ثم أخذ قصاصة أخرى ،وراح خياطبها بقوله :وأنت يا هتلر ..أعرفك جيدا..
أنت تبليغي قح ..لقد رآك بعضهم خترج مع مجاعة التبليغ ..اذهب إل السعري
لتلتهمك لظى.
ثم أخذ قصاصة أخرى ،وراح يقول هلا بكل قوة :وأنت يا رامسفيلد ..أنت..
أنت ..نعم أنت (رسوري) ..اذهب إل جهنم..
واذهب معه يا حافظ األسد فأنت (رافيض)..
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وهكذا يا مارادونا فأنت (مذبذب) ..ال تزال منذ فرتة مذبذبا ..ال ..بل ربام
أنت رافيض تتقن التقية ،فقد علمنا من مصادرنا أنك عازم عل زيارة إيران ..وال
يزور إيران إال الرافضة ..هيا ..أرسع ،فجهنم تنتظرك!!
بعد أن رمى الكثري من القصاصات يف قعر جهنم التفت إيل ،فرآن مبهوتا
حمتارا ،فابتسم ،وقال :اقرتب مني.
قلت :ماذا تريد أن تفعل يب؟ ..أنا يف عرضك.
قال :ال ختف ..فلن أفعل لك شيئا.
قلت :أخاف أن تقذفني يف جهنم كام قذفت شافيز ورامسفيلد ومارادونا.
قال :ال ختف ..فأنت ترى أن ال أملك جنة وال سعريا ..بل ال يملك اجلنة
والسعري إال بارئهام.
قلت :فام كنت تفعل بأوراقك هذه؟
ابتسم ،وقال :هذه لعبة كنا نتسل هبا يف سجون الوهابية ..لقد كنا نكتب
قصاصات مثل هذه القصاصات ..ثم نصنفها أصنافا كثرية ..ثم نشعل حطبا كثريا
ونرميها فيه لتشعر قلوبنا الباردة ببعض احلرارة.
قلت :أكنتم تكتبون فيها أسامء رامسفيلد وشافيز ومارادونا؟
قال :ال ..معاذ اهلل ..فلم نكتب فيها إال أسامء مسلمي ..بل علامء وربانيي..
بل مصلحي وجمددين.
قلت :ولكن منزل هؤالء اجلنة.
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قال :لقد كنا نستعمل كل وسائل االستقصاء لنخرجهم من اجلنة ،ونرسل هبم
إل حظيظ جهنم.
قلت :وما يرضكم أن يدخلوا اجلنة ..وما يرضكم أن ترتكوا أمرهم هلل ليفعل
هبم ما يشاء ..فاهلل هو رب اجلنة والنار ،وهو يدخل من يشاء فيهام ،وخيرج من
يشاء ..لقد قال عل يف ذلك  -بعد أن ذكر دخول أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار
ووصف ذلك أحسن صفة (:-ويفعل اهلل بعد ذلك يف خلقه ما يشاء) ،وقال عبداهلل
بن عباس (:ال ينبغي ألحد أن حيكم عل اهلل يف خلقه ،وال ينزهلم جنة وال نارا)،
وقال أبو سعيد اخلدري(:انتهى القرآن كله ال هذه اآلية( :إِ َّن ر َّبك ف َّعال ملِا
ُي ِريدُ )(هود :من اآلية)107
قهقه بصوت عال ،وقال :أنت ترجع إل القرآن الكريم ،وإل آل البيت
الطاهرين ،وإل الصحابة املنتجبي..
قلت :إذا مل أرجع هلؤالء ،فلمن أرجع؟
قال :ألئمة السلف ..فال يمكن أن تفهم القرآن إال عل ضوء ما يقرره أئمة
السلف.
قلت :فآل البيت والصحابة هم أئمة السلف.
قال :ال ..أول أئمة السلف وآخرهم وشيخهم هو حممد بن عبد الوهاب
وشيخه (شيخ اإلسالم ابن تيمية !!) ..أال ترى أهنم يطلقون عليه لقب (شيخ
اإلسالم) ..وهو لقب مل يطلق حتى عل عل ذلك الذي كان بابا ملدينة العلم
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واحلكمة.
قلت :لكن هؤالء من اخللف ..فكيف يكونون سلفا؟
قال :هم سلف السلف ..وهم الذين يقررون ما ينبغي أن يقول السلف ،وما
ال ينبغي أن يقولوه.
قلت :ال أزال حمتارا ..كيف يكون املتأخر سلفا؟
قال :هكذا هو منطق الوهابيي ..إن هلم منطقا خاصا ..أمل تعلم أن شيخهم ابن
تيمية قد نقض منطق أرسطو ليبني عل أساسه هذا املنطق؟
قلت :ولكن هذا املنطق يتناىف مع الفطرة السوية والقلب السليم والعقل
السليم..
قهقه بصوت عال ،وقال :عن أي يشء تتحدث ..إن ما تتحدث عنه هو أول
ما ينزع من صدور من يدخل سجون الوهابية ..فال يمكن لصاحب الفطرة السوية
والقلب السليم والعقل السليم أن يبقى حمتفظا بسالمة فطرته ،وال سالمة قلبه
وعقله.
قلت :مل؟
قال :ألنه ال يسمع يف جمالسهم إال الغيبة والنميمة واألحقاد والضغائن..
وأنت تعرف ما تفعله هذه يف القلوب والعقول والفطر.
قلت :الغيبة والنميمة واألحقاد والضغائن حرام باتفاق األمة.
ابتسم وقال :كل حرام يضع عليه حممد بن عبد الوهاب وتالميذه ومشاخيه يده
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عليه يصري حالال ..أال تعلم أن اهلل أحل هلم احلرام ،ووضع عنهم إرصارهم
واألغالل التي كانت عليهم ،بل وضع يف يدهم اجلنة والنار يدخلون من يشاءون
وخيرجون من يشاءون ..فإياك أن تغضبهم فريمونك يف الدرك األسفل من النار.
قلت :أنت َتلؤن بالعجب ..لقد رصح القرآن الكريم بحرمة الغيبة والنميمة،
وقد توعد أهلها وعيدا شديدا ،وأخرب  عن عقوبة من تصور نفسه موكال
بخزائن الرمحة واملغفرة يرصفها ملن يشاء ،وحيرم منها من يشاء ،فذكر أن رجال قال:
واهلل ال يغفر اهلل لفالن ،فقال اهلل :من ذا الذي يتأل عل أن ال أغفر لفالن؟ فان قد
غفرت لفالن ،وأحبطت عملك)

()1

ويف حديث آخر ،قال ( :أال أحدثكم حديث رجلي من بني إرسائيل؟ كان
أحدمها يرسف عل نفسه ،وكان اآلخر يراه بنو إرسائيل أنه أفضلهم يف الدين
والعلم واخللق ،فذكر عنده صاحبه ،فقال :لن يغفر اهلل له ،فقال اهلل ملالئكته( :أمل
يعلم أن أرحم الرامحي؟ أمل يعلم أن رمحتي سبقت غضبي؟ فان أوجبت هلذا
الرمحة ،وأوجبت عل هذا العذاب ،فذا تتألوا عل اهلل)

()2

ويف حديث آخر قال ( :قال رجل ال يغفر اهلل لفالن ،فأوحى اهلل إل نبي من
االنبياء أهنا خطيئة ،فليستقبل العمل )

()3

ويف حديث آخر ورد ما هو أعظم من ذلك ،فقد قال ( :كان رجل يصل،
( )1رواه مسلم.
( )2رواه أبو نعيم يف احللية وابن عساكر.
( )3رواه الطربان يف الكبري.
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فلام سجد أتاه رجل فوطئ عل رقبته ،فقال الذي حتته :واهلل ال يغفر لك اهلل أبدا،
فقال اهلل عزوجل :تأل عبدي أن ال أغفر لعبدي ،فان قد غفرت له)

()1

وقد سمى  هؤالء الذين زعموا ألنفسهم امتالك خزائن اجلنان
(املتألي)( ،)2فقال( :ويل للمتألي من أمتي ،الذين يقولون :فالن يف اجلنة ،وفالن
يف النار)

()3

بل أخرب  عن هالك هذا النوع من الناس ،فقال( :إذا سمعت الرجل يقول:
هلك الناس فهو أهلكهم)( ،)4وقال( :إذا قال الرجل :هلك الناس فهو
أهلكهم)

()5

قال :صدق رسول اهلل  ..لقد كان تأمل يف هذه النصوص املقدسة نورا من
أنوار اهلداية ،وبابا من أبواب الرمحة ..لقد قيض اهلل يل يف ذلك احلي بعض
الصاحلي ،وقد سألني حينها( :من أي فرقة أنت؟) ،فأجبته بكل كربياء( :أنا من
الفرقة الناجية) ،فابتسم ،وقال( :وهل عندك صك بأنك منها) ،فقلت( :لقد أخرب
 عن أوصافها ،فذكر أهنا ما عليه  وأصحابه) ،فقال( :وهل تطيق أن تنسب
لنفسك هذا ...إن الذين كانوا معه  كانوا أعظم تواضعا من أن ينسبوا ألنفسهم

( )1رواه الطربان يف الكبري.
( )2معنى يتأل :حيلف وااللية اليمي.
( )3رواه البخاري يف التاريخ.
( )4رواه مالك وأمحد ومسلم وأبو داود.
( )5رواه أمحد ومسلم وأبو داود.

27

ما تنسبونه ألنفسكم ...بل كانوا يتخوفون عل أنفسهم من النفاق ...أمل تسمع ما
ورد عن السلف الصالح  يف ذلك؟ ..لقد قال أحدهم( :أدركت ثالثي ومائة -
ويف رواية مخسي ومائة  -من أصحاب النبي  كلهم خيافون النفاق)
***
قال ذلك ،ثم انفجر باكيا ،فأردت أن أخفف عنه ،فقلت :دعنا من هذا ،فاهلل
يقبل توبة عباده ..عد بنا إل قصاصاتك.
ابتسم ،وقال :هي أمامك ..خذ منها ما تشاء ..وسأذكر لك ما علمني أصحايب
من وجوه استحقاقه جلهنم.
أخذت القصاصات ..فقرأت أسامء كثرية ..تكاد جتمع مجيع علامء املسلمي
وصاحليهم ..وكان من عجبي أن رأيت اسام امتألت له حبا وتقديرا هو اسم
(موالنا حممد عالء الدين ماىض أبو العزائم) شيخ عموم الطريقة العزمية.
فقلت :ما هلذا الرجل قد وضع يف هذه القصاصات ..أنا أحسب أنه من أولياء
اهلل فهو يمتلئ حمبة هلل وحرصا عل هذه األمة.
قال :لقد أقمنا يف سجوننا نفريا بسبب ترصحيات له أبدى استعجابه فيها ممن
يطلقون عل معاوية ،و يزيد ابنه ،وأيب سفيان ،لقب سيدنا ،قائال :متى كانوا
أسيادنا؟ فهل قتلة سيدنا احلسي هم أسياد لنا؟ مشريا إل أن بنى أمية موجودون
إل وقتنا هذا وجيب أن تفيق األمة من غفوهتا.
وهو فوق ذلك يرى أن األمة اإلسالمية مغيبة عن حارضها ،وأصبحت اآلن
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يف حالة من الفرقة التي حتتاج إل تكاتف اجلميع لكى تعود إل جمدها ،وأن ما حدث
ىف معركة كربالء يدل عل أن األمة غابت عن منهج رسول اهلل  وكان جيب بعد
مقتل سبط الرسول سيدنا احلسي ،أن تقوم األمة وتنتفض ،ولكن لألسف بدل أن
تقوم وتنتفض نامت يف سبات عميق مل تفق منه حتى وقتنا احلايل.
قلت :هذا كالم طيب ،وهو دليل عل وعي الرجل وفقهه وحرصه عل األمة.
قال :أنت تقول ذلك ..لكننا يف سجوننا ال نقوله ..لقد عقدنا يف ذلك املساء
اجتامعا عاما دعي له مجيع املعتقلي يف سجوننا ،وقد حكمنا فيه عليه بأحكام يربأ
لسان عن ذكرها ..ثم رمينا قصاصته يف جهنم ،وتلذذنا بنارها املوقدة أياما.
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الدين ..واجلهل والبداوة
يف اليوم الثالث ،دخلت عل صاحبي الوهايب اهلارب غرفته التي استضفته
فيها ،فتعجبت إذ رأيتها عل غري الصورة التي كانت عليها ،ولوال أن عقل كان
معي ،وأن ذاكريت كانت حتفظ جيدا بيتي لتومهت أن دخلت بيتا غري بيتي.
لقد صار بيتي أقرب إل خيام الوبر منه إل بيوت املدر..
سألته مستغربا :ما الذي حصل لبيتي؟
ابتسم ،وقال :اعذرن سيدي ..فال تزال لوثة الوهابية تطيف بعقل أحيانا،
فأترصف من غري وعي ،وأحترك عل غري رشد.
قلت :ال بأس عليك ..ولكن مل فعلت ببيتي هذا ..وأي ذكريات مؤملة جعلتك
تنحرف به هذا االنحراف؟
قال :ذكريات مؤملة بدأت مع أول عالقتي هبم..
قلت :فهل تقصها عل؟
قال :ما دام قلمك معك ،فسأقصها عليك ..فال ينفعني عند اهلل إال أن أقصها
عليك.
أخذ صاحبي الوهايب اهلارب نفسا عميقا ،ثم قال :يف تلك األيام كنت طالبا
جامعيا ..يف ختصص من التخصصات العلمية احلديثة ..وكنت فخورا حينها
باحلضارة التي أنتمي إليها حضارة العلم واملعرفة ..وقد كنت أتصور نفيس أسري
عل ما سار عليه أجدادي الذين قدموا أروع حضارة للعامل..
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يف بعض تلك األيام شعرت بشوق يشدن إل جمالس العلم ،ملا ورد فيها من
الفضل ..فأرسعت إل جملس من املجالس ،وليتني ما فعلت..
لقد وجدت يف ذلك املجلس الذئب الذي يلبس ثياب احلمل حمتال لذلك
العرش الذي ال جيلس عليه إال العلامء العاملون.
لقد كان ضبعا حقريا ،ولكنه كان يزأر كزئري األسود ..يريد أن جيرد بزئريه
املسلمي واحلضارة اإلسالمية من كل منقبة ،ليلصق هبا بعد ذلك أي دعي أي
مثلبة.
قلت :أمسترشق هو أم مبرش؟ ..أم مستغرب هو أم ملحد؟
قال :ليته كان كذلك ..لقد كان مسلام ملتزما يف سلوكه غاية االلتزام ..وقد
رأيت أهل جملسه يصفونه بأنه (السنة َتيش) ..ولكنه كان يف حديثه كحامل معول
يريد أن ينقض عل البنيان الذي بنته أجيال من هذه األمة.
قلت :فهال حدثتني حديثه؟
قال :يؤملني أن أحدثك حديثه ..لقد أثر يف ذلك املجلس كام مل يؤثر يف أي
جملس ..لقد جلست مع املسترشقي واملستغربي واملبرشين فلم أسمع أحدا منهم
ينهش يف األعراض مثلام ينهش ..ولألسف فقد انحرف ذلك املجلس يب انحرافا
تاما ،وبدل أن أتوجه إل العلم توجهت إل اجلدل ،وإل األودية السحيقة
والسجون املظلمة ألسكن فيها عقودا من عمري.
قلت :ما دمت قد ذكرته يل ..فال مناص من أن حتدثني حديثه ..من هو أوال؟
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قال :دعنا من اسمه ..فلو ذكرناه مل نأمن أن حيصل لك رش بسببه أو بسبب من
حييط به ..فقد كان هلم من األنفة والعزة ما مل يكن ملروان القرظ ،وال ألم قرفة(.)1
قلت :فحدثني حديثه.
قال :لقد سمعته يقول( :)2إن الفتن يف هذه األزمان قد تتابعت كقطع الليل،
وأحييت معامل الدَّ مهاء ،وأثري نقع الفتن ،واستوري زناد اهلز ِ
اهز ..ولكن مستثار
الفتنة وعرصة غ ِّيها؛ هو فيام حازه الكفار من زخارف الدنيا ،فإهنا قد بلبلت كثري ًا
من املسلمي ،فمنهم من انسلخ عن دينه ..ومنهم من بقي حائر ًا ..ومنهم من ثبت
عل دينه عل دخن ..ومنهم من مل يرفع هبذه الفتنة رأس ًا ،ومل يلق هلا باالً ،بل ثبت
عل دينه ثبات اجلبال الروايس.
ويف هذا اجلو الكئيب من غبار الفتن العصيب ظهر قوم منا ينطقون بألسنتنا،
ولكن قلوهبم مملوءة بالشقاق والنفاق وسوء األخالق ..لقد ظهر هذا الفريق
حياول إبراز حماسن اإلسالم للكافرين ..وأن املسلمي كانوا يف حضارة وعلم من
جنس حضارهتم وعلومهم..
وقد أخطأوا ـ ويلهم ـ خطأ شنيعا ..فاإلسالم هو دين احلق والعلم واحلضارة..
( )1هذه أمثال عربية قديمة يقال (أعز من مروان القرظ) ،و(أعز من أم قرفة).
()2

النص الذي نعرضه هنا ـ بترصف ـ منتقدين له مستفاد من كتاب (حقيقة احلضارة اإلسالمية) ،للشيخ

عمن :جعل حضارة اإلسالم؛ هي النبوغ يف علوم الفالسفة
نارص بن محد الفهد ،وقد اعترب مذكرته هذه (جوابا َّ
واملالحدة ..وجعلها هي تشييد املبان وزخرفة املساجد ..وجعل علامء اإلسالم؛ هم املالحدة) ..ولألسف فإن مثل هذه
األفكار جتد سوقا واسعة هذه األيام ..فكثري من الشباب حيملوهنا ويبرشون هبا ،بل يعتربون التبشري هبا من فروض
األعيان ..ويستغل املبرشون واملسترشقون واملستغربون ذلك أسوأ استغالل.
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غري احلضارة وعلم غري العلم.
ولكنها حضارة ُ
سارت مرشقة ورست مغرب ًا شتان بي مرشق ومغرب
حضارهتم دنيوية زائلة ،وحضارتنا دينية نبوية باقية ..وعلومهم دنيوية دنيه،
ِ
هذيان.
وعلومنا رشعية ربانية ..سلفية سنية نبوية ..ليست بذات شطح وال
بعد أن أهنى حمارضته اململوءة بالسجع واجلناس والطباق ..قام رجل من
املحيطي به ،وقال :حدثتنا عن حضارة السوء ..حضارة املزابل والقاممات..
فحدثنا عن حضارتنا.
رفع رأسه بأنفة وكربياء ،وقال :حضارتنا هي احلضارة الصحيحة ..وهي التي
وجدت يف القرون املفضلة ..يف وقت الصحابة والتابعي ،وأئمة الدين ،فريق
اهلدى ،وأشياع احلق ،وكتائب اهلل يف أرضه ،الذين بلغوا من الدين والعلم والقوة
غاية ليس وراءها مطلع لناظر ،وال زيادة ملستزيد ،ففتحوا البلدان ،وشيدوا
األركان ،ودانت هلم األمم ،وتداعت هلم الشعوب.
وهم النجوم لكل عبد سائر

ِ
احليوان
يبغي اإلله وجنة

وسواهم واهلل ق ّطاع الطريق

ِ
النريان
أئمة تدعو إل

أهل حضارتنا هم (أبر األمة قلوب ًا ،وأعمقها علوم ًا ،وأقلها تكلف ًا ،وأقومها
هدي ًا ،وأحسنها حاالً)

()1

( )1رواه سعيد بن منصور.

33

ِ
فليفاخر هبم ،ومن كان مكاثر ًا؛ فليكاثر هبم ،فدينهم هو
فمن كان مفاخر ًا؛
الدين ،وعلمهم هو العلم ،مكّن اهلل هلم يف األرض ففتحوا الدنيا وحكموا العامل يف
مدة ال يبلغ فيها الرضيع أن يفطم.
قال الذهبي( :واستول املسلمون يف ثالثة أعوام عل كريس مملكة كرسى وعل
كريس مملكة قيرص ،وعل أ َّمي بالدمها ،وغنم املسلمون غنائم مل يسمع بمثلها قط
من الذهب واحلرير والرقيق ،فسبحان اهلل العظيم الفتاح)

()1

قام رجل من أصحابه ،وقال :لقد ظهر يف هذه األزمنة التي أتت بكل عجيب
قوم هبرهتم زخارف بني األصفر وبلبلت أفكارهم وفهومهم ،فشعروا  -لبعدهم
عن احلق  -بنقص إزاء ما يرونه ..فهبوا إل التاريخ يقلبون أوراقه لعلهم جيدون
فيه ملج ًأ أو مغارات أو مدَّ خ ً
ال يسرتون فيه هذا النقص ،فطووا ذكر القرون
حمزا ،وال لبغيتهم طائالً ،وأمعنوا
املفضلة ألهنم يعلمون أنه ليس فيها لشفرهتم ّ
النظر يف دويالت البدع والضاللة ،فأخرجوا منها زباالت التاريخ وحثاالت
فلمعوا وجوههم الكاحلة،
املسلمي ممن تفلسف وتزندق وأحلد يف دين اهللَّ ،
ونفضوا عنها الدرن والنتن ..فبارزوا هبم الكفار ،فكانوا بحق كعبد رصعه أمة،
وكاملستجري من الرمضاء بالنار.
فهرفوا بام مل يعرفوا ،فام كالمهم إال خطل ،وما حديثهم إال هذر ،وقدي ًام قيل:
(من أكثر أهجر)

( )1تاريخ اإلسالم :ص.159
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فام رس هؤالء فضيلة الشيخ ..وبقية السلف ..وسيد اخللف؟
رفع الشيخ رأسه بكربياء ،ثم قال :إن النكتة يف ذلك ترجع إل أن هؤالء القوم
إنام أرادوا مبارزة بني األصفر بعلوم من جنس علومهم ،وهذه العلوم مل يربع فيها
من املسلمي إال املالحدة ،وغفلوا أو تغافلوا عن قوله تعال ُ ﴿:ك ًّ
ال ن ِهمده ه ُؤالء
ِ
ورا ﴾ (اإلرساء ،)20 :وهذا من
وه ُؤالء من عطاء ر ِّبك وما كان عطاء ر ِّبك حم ُظ ً
عطائه تعال ،والدنيا يعطيها اهلل ملن حيب ويكره ،ولكن الدين ال يعطيه إال ملن حيب،
وإال فهذه العلوم ال تدل عل حق وال َتنع من باطل ،بدليل أنك لو مجعت ما عند
مالحدة اليونان واملسلمي من هذه العلوم ثم قارنتها بام عند الكافرين اليوم ملا
بلغت عرش معشارها ..والنقص إنام يشعر به من ابتعد عن جادة الدين ،وإال فمن
سلك اجلدد؛ أ ِمن العثار.
ولو أمعنوا يف دراسة التاريخ؛ التضح هلم جلي ًا أن املسلمي مل يضعفوا ويتسلط
عليهم الكفار والتتار والباطنية وغريهم إال بعد انتشار مثل هذه العلوم والعلامء
بي املسلمي.
لقد كان العلم الرشعي يف عهد السلف حمصورا فيام دل عليه القرآن والسنة
وكالم السلف ..ال علوم الفالسفة واملالحدة.
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إال احلديث وإال الفقه يف الدين
العلم ما كان فيه قال؛ حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطي
قال ذلك ،ثم صاح بزئري كزئري األسود :اهلل اهلل يف اإلسالم ..فإن احلضارة
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اإلسالمية ال تقاس بعمران الدنيا وال بعلومها ،فإن املسلمي ملا اشتغلوا ببناء
القصور الفارهات ،وبتع ّلم الفلسفة واملنطق والطبيعيات ،وركنوا إل الدنيا
واستهانوا بالعلوم الرشعيات؛ رماهم اهلل بالدواهي واملصيبات ،فالفهم الفهم ،فإن
اإلسالم مل ِ
يأت لعامرة الدنيا إال بالطاعات.
قام رجل من القوم ،وقال :إن بيننا من التبست عليه األمور ..فراح يصف
املارقي بأوصاف املسلمي ..وراح يعدل من ذكره ثقاتنا يف املجروحي ..ونحن
نطلب منك أهيا الشيخ الوقور أن تذكر لنا احلكم الصحيح فيهم ..وهل هم من
أهل اجلنة أم من أهل النار؟ ..أو هم من الطائفة املنصورة أم من طوائف البوار..
الذين يملؤون أطباق النار؟
قال الشيخ :سل عام بدا لك ..فلن جتد عندي إال العلم الصحيح ..وكل حرف
عداه بدعة ..وكل بدعة ضاللة ..وكل ضاللة يف النار.
قال الرجل :نسألك عن عبد اهلل بن املقفع.
قال الشيخ :لقد كان جموسي ًا فأسلم ..وكان يتهم بالزندقة ..وقد قال فيه
املهدي( :ما وجدت كتاب زندقة إال وأصله ابن املقفع)
قال الرجل :فأخربنا عن جابر بن حيان.
قال الشيخ :لقد قال فيه شيخ اإلسالم ـ عليه مني أفضل السالم ،وأزكى
الصالة واإلكرام ـ( :وأما جابر بن حيان صاحب املصنفات املشهورة عند
الكياموية؛ فمجهول ال يعرف ،وليس له ذكر بي أهل العلم والدين)
36

ولو أثبتنا وجوده ،فإنام نثبت ساحر ًا من كبار السحرة يف هذه امللة ،اشتغل
بالكيمياء والسيمياء والسحر والطلسامت ،وهو أول من نقل كتب السحر
والطلسامت.
قال الرجل :فأخربنا عن حممد بن موسى اخلوارزمي ..ذلك الذي اشتهر
باخرتاع (اجلرب واملقابلة) ،وكان داعيه لذلك املساعدة يف حل مسائل اإلرث.
قال الشيخ :لقد رد عليه شيخنا ..شيخ اإلسالم ..الناطق باسم اإلسالم ..عليه
مني أزكى السالم ..بأن ذلك العلم وإن كان صحيح ًا إال أن العلوم الرشعية
مستغنية عنه وعن غريه.
املنجمي يف عرص املأمون واملعتصم والواثق..
ثم هو فوق ذلك كان من كبار ّ
وكان من كبار من ترجم كتب اليونان وغريهم إل العربية.
قال الرجل :فأخربنا عن عمرو بن بحر ..ذلك الذي لقب باجلاحظ.
قال الشيخ :ويل له ..ثم ويل له ..لقد كان من أئمة املعتزلة ،تنسب إليه (فرقة
اجلاحظية) ..وكان شنيع املنظر ..يسء املخرب ..رديء االعتقاد ..تنسب إليه البدع
والضالالت ..وربام جاز به بعضهم إل االنحالل ،حتى قيل( :يا ويح من ك ّفره
اجلاحط).
قال الرجل :فأخربنا عن حممد بن موسى بن شاكر.
قال الشيخ :ويله ..ثم ويله ..لقد مجع مجيع أنواع الضاللة ..فهو فيلسوف،
منجم ،من الذين ترمحوا كتب اليونان ،وأبوه موسى بن شاكر ،وأخواه
موسيقيّ ،
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أمحد واحلسن؛ منجمون فالسفة أيض ًا.
قال الرجل :فأخربنا عن الكندي ..يعقوب بن اسحاق.
قال الشيخ :ذلك املارق الفيلسوف ..لقد كان من أوائل الفالسفة
منجم ضال ،متهم يف دينه كإخوانه الفالسفة.
اإلسالميي ..وهو ّ
قال الرجل :فأخربنا عن عباس بن فرناس.
منجم ،نسب إليه
قال الشيخ :ويله ..ثم ويله ..هو فيلسوف ،موسيقي ،مغنّ ،
السحر والكيمياء ،وكثر عليه الطعن يف دينه ،واهتم يف عقيدته ،وكان إل ذلك كله
شاعر ًا بذيئ ًا يف شعره مولع ًا بالغناء واملوسيقى.
قال الرجل :فأخربنا عن ثابت بن قرة.
منجام ،وهو وابنه
قال الشيخ :ويل للصابئ ..لقد كان كافرا ،فيلسوفا ،ملحداّ ،
إبراهيم بن ثابت ،وحفيده ثابت بن سنان ..كلهم ماتوا عل ضالهلم..
قال الرجل :فأخربنا عن اليعقويب ..أمحد بن اسحاق.
قال الشيخ :ويل له ..لقد كان رافضيا ،معتزليا ،تفوح رائحة الرفض
واالعتزال من تارخيه املشهور ،ولذلك طبعته الرافضة بالنجف.
قال الرجل :فأخربنا عن الرازي ..حممد بن زكريا الطبيب.
قال الشيخ :ويل له ..لقد كان من كبار الزنادقة املالحدة ..يقول بالقدماء
اخلمسة املوافق ملذهب احلرانيي الصابئة ..وهو يفوق كفر الفالسفة القائلي بقدم
األفالك ،وصنّف يف مذهبه هذا ونرصه ،وزندقته مشهورة.
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قال الرجل :فأخربنا عن الب ّثان ..حممد بن جابر احلران.
منج ًام.
قال الشيخ :ويله ..لقد كان صابئ ًا ..فيلسوف ًاّ ..
قال الرجل :فأخربنا عن الفارايب ..حممد بن حممد بن طرخان.
قال الشيخ :ويله ..فقد كان من أكرب الفالسفة ،وأشدهم إحلاد ًا وإعراض ًا،
وكان ابن سينا عل إحلاده خري منه.
قال الرجل :فأخربنا عن املسعودي ..عل بن احلسي.
قال الشيخ :ويله ..لقد كان معتزلي ًا ،شيعي ًا ..قال فيه شيخنا ..شيخ اإلسالم..
اجلبل اهلامم ..عليه مني أزكى السالم( :ويف تاريخ املسعودي من األكاذيب ما ال
حيصيه إال اهلل تعال ،فكيف يوثق يف كتاب قد عرف بكثرة الكذب؟)
قال الرجل :فأخربنا عن املجريطي ..مسلمة بن أمحد.
قال الشيخ :ويله ..هو فيلسوف ،كبري السحرة يف األندلس ،بارع يف السيمياء
والكيمياء ،وسائر علوم الفالسفة ،نقل كتب السحر والطالسم إل العربية.
قال الرجل :فأخربنا عن مسكويه ..حممد بن أمحد.
قال الشيخ :ويله ..لقد كان جموسي ًا ،فأسلم ،وتفلسف ،وصحب ابن العميد
الضال ،وخدم بني بويه الرافضة ،واشتغل بالكيمياء فافتتن هبا.
قال الرجل :فأخربنا عن ابن سينا ..احلسي بن عبد اهلل.
قال الشيخ :ويله ..لقد كان إمام املالحدة ،فلسفي النحلة ،ضال مضل ،من
القرامطة الباطنية ،كان هو وأبوه من دعاة اإلسامعيلية ..كافر باهلل ومالئكته وكتبه
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ورسله واليوم باآلخر.
مساوئ لو قسمن عل الغوان = ملا أمهرن إال بالطالق
قال الرجل :فأخربنا عن ابن اهليثم ..حممد بن احلسن بن اهليثم.
قال الشيخ :ويله ..لقد كان من املالحدة اخلارجي عن دين اإلسالم ،من أقران
ابن سينا عل ًام وسفه ًا وإحلاد ًا وضالالً ..وكان يف دولة العبيديي الزنادقة..
قال الرجل :فأخربنا عن ابن النديم ..حممد بن اسحاق.
قال الشيخ :ويله ..لقد كان رافضيا ،معتزليا ،غري موثوق به.
املعري ..أيب العالء أمحد بن عبد اهلل.
قال الرجل :فأخربنا عن ّ
قال الشيخ :ويله ..ذلك املشهور بالزندقة عل طريقة الربامهة الفالسفة ،ويف
أشعاره ما يدل عل زندقته وانحالله من الدين..قال فيه شيخنا القحطان ـ عليه
مني السالم ـ يف نونيته:
تعس العمي أبو العالء فإنه = قد كان جمموع ًا له العم ِ
يان
ه
قال الرجل :فأخربنا عن ابن باجه..أيب بكر بن الصائغ.
قال الشيخ :ويله ..فيلسوف كأقرانه ،له إحلاديات ،يعترب من أقران الفارايب
وابن سينا يف األندلس ،من تالميذه ابن رشد ،وبسبب عقيدته حاربه املسلمون هو
وتلميذه ابن رشد.
قال الرجل :فأخربنا عن األدرييس ..حممد بن حممد.
قال الشيخ :ويله ..لقد كان خادم ًا مللك النصارى يف صقليه بعد أن أخرجوا
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املسلمي منها ،وكفى بذلك لؤم ًا وضالالً.
قال الرجل :فأخربنا عن ابن طفيل ..حممد بن عبد امللك.
قال الشيخ :ويله ..كان من مالحدة الفالسفة والصوفية ،له الرسالة املشهورة
(حي بن يقظان) ،يقول بقدم العامل وغري ذلك من أقوال املالحدة.
قال الرجل :فأخربنا عن ابن رشد احلفيد ..حممد بن أمحد بن حممد.
قال الشيخ :ويله ..فيلسوف ،ضال ،ملحد ،يقول بأن األنبياء خييلون للناس
خالف الواقع ..ويقول بقدم العامل وينكر البعث ،وحاول التوفيق بي الرشيعة
وفلسفة أرسطو يف كتابيه (فصل املقال) و(مناهج امللة) ،وهو يف موافقته ألرسطو
وتعظيمه له ولشيعته؛ أعظم من موافقة ابن سينا وتعظيمه له ،وقد انترص للفالسفة
املالحدة يف (هتافت التهافت) ،ويعترب من باطنية الفالسفة ،واحلادياته مشهورة..
قال الرجل :فأخربنا عن ابن جبري ..حممد بن أمحد ..صاحب الرحلة املعروفة
بـ (رحلة ابن جبري)
قال الشيخ :ويله ..أال ترى يف رحلته تلك تقديسه للقبور واملشاهد الرشكية،
وتعظيمه للصخور واألحجار ،واعتقاده بالبدع واخلرافات وغريها كثري؟
قال الرجل :فأخربنا عن الطويس ..نصري الدين حممد بن حممد بن احلسن.
قال الشيخ :ويله ..نصري الكفر والرشك واإلحلاد ،فيلسوف ،ملحد ،ضال
مضل ،كان وزير ًا هلوالكو وهو الذي أشار عليه بقتل اخلليفة واملسلمي واستبقاء
الفالسفة وامللحدين ،حاول أن جيعل كتاب (اإلشارات) البن سينا بدالً من
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القرآن ،وفتح مدارس للتنجيم والفلسفة..
قال الرجل :فأخربنا عن ابن البناء ..أمحد بن حممد.
قال الشيخ :ويله ..لقد كان شيخ املغرب يف الفلسفة والتنجيم والسحر
والسيمياء.
قال الرجل :فأخربنا عن ابن بطوطة ..حممد بن عبد اهلل.
ّ
الكذاب ..كان جل
قال الشيخ :ويله ..ذلك الصويف ،القبوري ،اخلرايف،
اهتامماته يف رحلته املشهورة؛ زيارة القبور واملبيت يف األرضحة ،وذكر اخلرافات
التي يسموهنا (كرامات) وزيارة مشاهد الرشك والوثنية ،ودعائه أصحاب القبور
وحضور السامعات وجمالس اللهو ،وذكر األحاديث املوضوعة يف فضائل بعض
البقاع ،وتقديسه لألشخاص ،واالفرتاء عل العلامء األعالم.
***
بعد أن نفث ذلك األسد اهلصور سمومه يف أذن رست بكآبة ال تعدهلا كآبة..
ورصت بي أمرين إما أن أستمر يف دراسة العلوم احلديثة لتنزل عل بعدها ما نزل
عل أجدادي من اللعنات ،أو أنقطع ألظفر بام يعده هؤالء من اجلنات ..وما أرسع
ما ملت إل اجلنات ،فقد كنت حينها عظيم اإلخالص ،قليل البضاعة من العلم.
لقد رست يف اليوم الثان ،وسحبت انتامئي من اجلامعة التي انتميت إليها
ألدخل سجن اجلهالة والبداوة مع من دخل إليه من الوهابيي وأذناهبم.
***
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بعد أن حدثني صاحبي الوهايب هبذا سألته :فكيف أنقذك اهلل من هذا
السجن؟
قال :بعد أن رأيت من اجلهل والبداوة يف أصحايب ما رأيت ..ويف يوم من أيام
اهلل ..رست حزينا يف بعض البوادي ،أقلب النظر فيام كنت فيه ،وفيام رصت إليه،
وبينا أنا كذلك إذ ربت عل كتفي رجل ..وقال يل :ال حتزن ..وواصل بحثك..
فاحلقيقة أعز من أن تراها عند طرف واحد.
قلت :من أنت؟ ..وكيف عرفت أمري؟
قال :ال هيمك اسمي ..ولكني من أحفاد رجل عظيم من بناة احلضارة
الزرقايل)( ..)1وقد
اإلسالمية كان اسمه (أبو إسحاق إبراهيم بن حييى النقاش ه
عاش يف القرن الرابع اهلجري ..وولد يف قرطبة ..وعمل يف طليطلة باألندلس.
قلت :اسرت نسبك ..قبل أن يصيبك من ويالته ما خيرجك من اإلسالم.
قال :تقصد ذلك الشيخ اجلراح وأتباعه؟
قلت :أجل ..فلم أسمع منهم إال هتم اإلحلاد والزندقة.
قال :ال عليك منه ..إن ألولئك تصورا خاطئا عن دين اهلل ..إن حاهلم ال
خيتلف عن حال ذلك األعرايب الذي قال يف دعائه( :اللهم اغفر يل وملحمد ،وال

( )1الزرقايل (420-480هـ1029-1087/م) هو من أعظم راصدي الفلك يف عرصه ،وواحد زمانه يف
علم العدد ،والرصد ،وعلم األبراج ،قام بأكثر أرصاده هبا ،ثم انتقل منها إل قرطبة وبقي فيها حتى وفاته..
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تغفر ألحد معنا)

()1

قلت :ولكن أال ترى يف كالمه وجوها من الصحة؟
قال :إن ذلك الرجل مل يفهم رس حضارة اإلسالم..
قلت :فام رسها؟
قال :لقد تعامل املسلمون مع اخللق بام أرشدهم إليه  حي قال( :أنزلوا
الناس منازهلم)

()2

قلت :ما تعني؟
قال :أال ترى احلضارة احلديثة وكيف تزهو بنفسها؟
قلت :بل ..أرى ذلك.
قال :فهل اختص ببنائها جنس دون جنس ..أو أهل دين دون أهل دين؟
قلت :ال ..هي تضم كل األديان واملذاهب واألجناس.
قال :فهكذا اإلسالم ..لقد وفر للحضارة قيمها والظروف املناسبة هلا ..ثم
ترك للمبدعي ليتحركوا يف جماالت اإلبداع الصحيحة ..ولذلك فإن احلضارة
اإلسالمية شملت بربكاهتا كل األديان واملذاهب واألعراق والطوائف..

( )1هذا ما ورد يف رواية ابن حبان يف حديث األعرايب الذي بال يف املسجد ،ونص روايته أنه (دخل أعرايب
املسجد ،ورسول اهلل  جالس ،فقال :اللهم اغفر يل وملحمد ،وال تغفر ألحد معنا .فقال  :لقد (احتظرت) واسعا..
ثم تنحى األعرايب فبال يف ناحية املسجد ..فقال األعرايب بعد أن فقه اإلسالم :إن رسول اهلل  قال له( :إن هذا املسجد
إنام هو لذكر اهلل ،والصالة وال يبال فيه) ،ثم دعا بسجل من ماء ،فأفرغه عليه.
( )2رواه مسلم وغريه.
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قلت :ولكن الشيخ ذكر مالحدة؟
قال :لقد رآهم بنظره القارص مالحدة ..لقد ذكرت لك أن هؤالء رسموا
لإلسالم إطارا معينا ..فكل من جاوزه مل ينجو من سيوفهم أو من تصنيفهم.
قلت :ولكن منهم من قال كلامت ربام تؤدي به إل اإلحلاد..
قال :لقد علمنا رسول اهلل  أن ال ننظر إل األمور من هذه الزاوية ..لقد
علمنا أن ال نمحو قناطري احلسنات بخطيئة واحدة قد ال تكون مقصودة ..وقد ال
تكون خطيئة أصال.
أمل تسمع أنه  ذكر (رجال فيمن سلف أعطاه اهلل ماال ،وولدا ،فلام حرضت
الوفاة ،قال لبنيه ،أي أب كنت لكم ،قالوا :خري أب ،قال :فإنه مل يبتئر ،عند اهلل
خريا ،وإن يقدر اهلل عليه ،يعذبه ،فانظروا إذا مت فأحرقون ،حتى إذا رصت فحام
فاسحقون ،فإذا كان يوم ريح عاصف ،فأذرون فيها ـ فأخذ مواثيقهم عل ذلك،
وربى ـ ففعلوا ،ثم أذروه ىف يوم عاصف ،فقال اهلل عز وجل :كن ،فإذا هو رجل
قائم ،قال اهلل :أى عبدى ،ما محلك عل أن فعلت ما فعلت؟ قال :خمافتك ـ أو فرق
منك ـ فام تالفاه أن رمحه عندها)()1؟
قلت :إن هذا حديث عظيم ..دعني أذهب وأبرشه به ..عساه يكف عن إدخال
الناس إل النار.
ابتسم ،وقال :دعك منه ..فهو حيفظ احلديث ..وحيفظ أسانيده ..ولكن

( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها.
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املسكي انشغل بعد رواته عن البحث عن معناه أو عن إدراك معناه ..أمل تسمع قوله
( :نرض اهلل امرءا سمع منا حديث ًا فحفظه حتى يبلغه غريه ،فرب حامل فقه إل
من هو أفقه منه ،ورب حامل فقه ليس بفقيه)

()1

( )1رواه ابن حبان يف صحيحه ،واحلاكم وقال :صحيح عل رشط الشيخي.
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فلكيون ..بدون مراصد
يف اليوم الرابع ،دخلت عل صاحبي الوهايب اهلارب غرفته التي استضفته فيها،
وبقيت معه حلظات أالطفه وأخفف عنه بعض ما يعانيه من أعباء املايض ،وقد
عجبت إذ رأيته عل غري عهدي به هادئا ممتلئا صفاء وسالما..
وكان من قويل له  -وأنا أجتهد يف التخفيف عنه  :-انظر إل السامء وما حوت
من جمرات ونجوم وكواكب وسدم وما نرى وما ال نرى ..لرتى أن الواسع العليم
الذي اتسعت قدرته لكل هذا لن تضيق مغفرته بام سبق لك من خطأ مل تكن
تقصده.
بمجرد أن قلت هذا رأيت مالحمه تتبدل ،وجبينه يتقطب ،وسحنته يكسوها
غضب شديد مل أدر سببه ،ثم رأيته يقوم بقوة جهة الباب ،وهو يقول :تكذبون..
تكذبون ..أنتم أجهل الناس ..أنتم أحقر الناس ..أنتم ال تتقنون إال الدعاوى..
أنتم أصحاب اجلهل املركب ..جتهلون ،وجتهلون أنكم جتهلون..
اقرتبت منه ،وحاولت أن أخفف ما به ،فرمان بيده ،وهو يقول :دعني..
دعني ..فإن كوابيس أولئك املدعي ال تزال تطاردن كل حي ..ولو مل أقم ألرميهم
بجمرات سبايب النفجرت.
قلت :روديك ..ما الذي حصل؟ ..ما الذي جعلك تفعل هذا؟
أخذ نفسا عميقا ،ثم قال :ما أشد الظلامت التي كان عقل يسكن فيها!!
قلت :العقل ال يسجن ..ال يسجن يف هذه الدنيا إال اجلسد ..أما العقل،
47

فلصاحبه مطلق احلرية فيه ..وكم رأينا من العلامء سجنوا ،فلم يزدهم سجنهم إال
ذكاء ونشاطا ونبوغا.
قال :ولذلك قلت لك :إن سجون الوهابية ال تعادهلا مجيع سجون الدنيا..
ذلك ألن املسجون فيها ليس اجلسد ،وإنام العقل والروح والقلب ..ومجيع
اللطائف الكريمة ..املتحرر الوحيد يف سجون الوهابية هو هذا الطي ..هذا احلمأ
املسنون الذي ال خيتلف عن كل محأ تراه.
قلت :أنى هلم أن يسجنوا العقل ..العقل بيد صاحبه ..ال يستطيع أحد يف الدنيا
مهام كان أن يسلبه من صاحبه.
قال :إال الوهابيون ،ومن كان عل شاكلتهم ..إن هلم القدرة عل أن يقوموا
بغسيل للعقل ..ال يعرف بعده معروفا وال ينكر منكرا ..وهم يستغلون يف ذلك
أقدس كالم ،وأعظم هدي.
قلت :ما تعني؟
قال :الوهابيون يستعملون النصوص املقدسة التي جبلت القلوب والبصائر
عل تعظيمها والتسليم هلا ليقوموا بمهمتهم اخلطرة.
قلت :للنصوص املقدسة من العصمة والقداسة ما يستحيل معه أن َتس
طهارهتا ..أمل تسمع قوله تعال( :ال يم هس ُه ِإ َّال املُط َّه ُرون (()79الواقعة) ،وقوله( :ال
يأتِ ِيه الباطِ ُل ِمن ب ِ
ي يدي ِه وال ِمن خل ِف ِه تن ِزيل ِمن حكِيم محِيد (()42فصلت)؟
قال :أجل ..هي كذلك ..ولكن أمل تسمع قول النبي ( :إن أخوف ما أخاف
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عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان)

()1

قلت :أجل ..وما يف هذا مما نحن فيه؟
قال :إن هذا احلديث يتحدث عن عي ما نحن فيه ..إن هؤالء ال يتقنون إال
هذا الفن من العلم ..إهنم يعمدون إل أقدس كالم لينجسوه بأفهامهم املدنسة.
قلت :مل أفهم ما تقول ..أو لعل مل أقتنع بام تقول.
قال :سأقص عليك قصة ربام جتعلك تعي ما أقول.
قلت :هلم هبا ..فام أحل قصصك.
نظر من نافذة البيت إل األفق البعيد ،ثم قال :يف تلك األيام املظلمة زار بيتي
صديق قديم يل ،كان يسكن أمريكا ،وكان عاملا كبريا من علامء الفلك ..وكان
مسيحيا من املسيحيي العرب ..وقد مجعتني به صداقة قديمة ،ولكنه أتان يف تلك
األيام ألمر خاص ..خاص جدا ..طلب مني أن أكتمه عن الكل..
لقد كان يبحث حينها عن احلقيقة ..وقد ذكر يل أنه ظهر له من مجال اإلسالم
وقوته وروحانيته ما مل يظهر له يف املسيحية ،وال يف أي دين آخر.
وكان من مجلة ما قال يل :انظر ..اإلسالم هو الدين الوحيد املنسجم مع العلم..
وهو الدين الوحيد الذي مل يقع فيام وقعت فيه سائر الديانات وخصوصا املسيحية
من الرصاع مع العلم(.)2

( )1الطربان يف معجمه الكبري .237/18
( )2حتدثنا بتفصيل عن هذا يف (ثامر من شجرة النبوة) ،و(معجزات علمية)
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فلم حيدث يف اإلسالم ما حدث ل (ويكلف) الذي نبش قربه وأحرقت جثته..
وال لــ (جون هيس) عميد جامعة براج الذي أحرق حيا ..وال لــ (لوثر كنج) الذي
عانى الكثري منهم ..وال لـ (كلفن) ..وال لـ (نيكوالي كوبرنيكوس) الفلكي
البولندي  -رائد االنقالب الذي حدث يف علم الفلك ،وحلت فيه الشمس يف
مركز النظام الشميس  -الذي أحرقته الكنيسة.
مل حيدث يف اإلسالم أن أحرض رجل بعظمة (جاليليو جاليل) الفلكي املشهور
إل قاعة للتحقيق لإلجابة عل أسئلة املحقق للرد عل االهتامات التي وجهت إليه
حول قوله بدوران األرض ــ وهو قول خمالف العتقاد الكنيسة التي كانت تعترب
األرض ثابتة وهي مركز الكون ــ حيث حوكم أمام عرشة من الكرادلة ،وهي
املحاكمة التي دفعته إل الرتاجع عن رأيه ،فكتب بخط يده( :أنا جاليلو جاليل قد
اعرتفت بأخطائي عالنية كام يف أعاله ودونتها بيدي)
مل حيدث يف اإلسالم أن اعترب علم الكون هرطقة ..وال حماولة فهم كتابكم
املقدس لرجل غري رجال الدين هرطقة ،كام حصل لنا.
بعد أن ذكر يل  -متأسفا  -هذا وغريه ..طلب مني أن أسري به لعامل من علامء
الدين ،ليسأله عن اإلسالم ،وليزداد معرفة به ،ووعدن بأنه سيعتنق اإلسالم إن
زالت بعض الشبهات التي ال تزال تالحقه.
عندما قال يل هذا ،مل أجد إال أن أسري به إل عامل من علامئنا املعتقلي معنا يف
سجوننا املظلمة التي مل نكن نرى فيها سامء وال نجوما ..كان يدعي املعرفة بكل
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يشء ..وكان أجهل الناس بكل يشء ..كان اسمه الذي حيرص أن ينادى به دائام
رغم طوله هو (حييى بن عل بن أمحد بن عل بن يعقوب احلجوري)( ،)1وقد كان
من أعمدة الوهابية يف اليمن ،وقد خلف الوهايب الكبري (مقبل بن هادي الوادعي)
يف التدريس يف دار احلديث.
عندما دخلنا عليه جملسه املكتظ باملعتقلي ،بادرنا مرحبا يب ،ومغضيا يف نفس
الوقت عن صديقي الذي حرض معي ،حتى أنه مل يمد يده إليه مصافحا ،وقد فطنت
إل ذلك ،فقد كان صاحبي حليقا ..والشيخ (حيي بن عل) كان يرى حرمة
مصافحة حليقي اللحية قياسا عل حرمة مصافحة املرأة.
مل أهتم بذلك ،بل رحت أقدم صاحبي ،قائال :هذا صديق يبحث عن احلقيقة..
ليعتنقها.
قال حيي :فقد ولج األمر من بابه ..فليس للحقيقة باب إال بابنا ..وليس للسامء
معراج إال معراجنا.
قلت :ولذلك أتيت به إليك عساه ينتفع بكالمك ..فقد ذكر أن لديه شبهات
يريد طرحها عليك لتجيبه عنها.

()1

انظر

ترمجته

لنفسه

عل

هذا

املوقع:

(http://www.sh-

 ،) yahia.net/show_news_10.htmlوننبه هنا إل أن القصة التي نوردها هنا ليست حقيقية ،وإنام هي رمز ملا
يفعله هؤالء ألتباعهم ..بدليل أن األفكار التي يطرحوهنا ال ندعيها عليهم ،بل نقتبسها من كتبهم ،وقد اقتبسنا النصوص
الواردة هنا من كتاب (الصبح الشارق عل ضالالت عبد املجيد الزندان يف كتابه توحيد اخلالق ) للشيخ حيي بطل هذه
القصة.
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قال حيي :أجبني أوال ..ما وظيفته ..فال يمكن أن يعالج املرض قبل أن يعرف
املريض.
قلت :هو يعمل يف (ناسا).
قال حيي :وما ناسا؟
قلت :هي وكالة الفضاء األمريكية..
قال حيي :وكالة الفضاء!! ..وما وكالة الفضاء؟
قلت :هي املركز الذي يبحث فيه الفلكيون عن الكون وأجرامه وظواهره..
وهي تقوم يف األساس عل( :األرصاد الفلكية) و (املالحظات التي يالحظها
العلامء الفلكيون) إما بالعي املجردة ،أو بمعاونة األجهزة العلمية املعروفة.
قا ل حيي :الفلكيون!! ..إهنم كذابون خمادعون سحرة ..لقد قال فيهم شيخنا
شيخ اإلسالم الناطق باسم اإلسالم كالما عظيام ..اآلن عرفت مرضه ..فال حاجة
ألن يذكره يل ..وعرفت شبهته فال حاجة أن يرسدها عل ..بل أنا الذي سأتول
رسدها عليه ،وسأتول فوق ذلك بام آتان اهلل من علم أن أجيبه عنها.
احتار صاحبي يف هذه القدرات العجيبة للشيخ حيي ..ومل جيد املسكي أي
فرصة للحديث ..فقد أخذ الشيخ حيي بأزمة الكالم مجيعا سؤاله وجوابه.
جلسنا بعد أن طلب منا الشيخ حيي اجللوس ..ثم أخذ املكرب ،وراح خياطب
اجلمع قائال :اسمعوا ..سنرد اليوم بمعاول اهلدم عل شبهات خطرية تنترش يف
واقعنا انتشار النار يف اهلشيم ..سأرد عليها مجيعا كالصبح الشارق املاحق لكل
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ظالم ..فاكتبوا مجيع ما أمليه عليكم من حديثي مع هذا الرجل املارق..
قال بعض احلارضين :فبامذا نعنون درسنا هذا ..نرجو أن يكون عنوانا مجيال
كسابقيه.
قال حيي :العنوان بسيط ومجيل كسائر العناوين التي أمليها عليكم ..اكتبوا
(الصبح الشارق يف الرد عل الفلكي املارق)
ابتلع صاحبي املسكي غصته بعد أن حتول من مستفت إل مارق ..لكنه كان
صبورا حليام ،فلم يترصف أي ترصف قد جير عليه الويالت.
بعد أن اعتدل الشيخ حيي يف جلسته ،نظر إل اجلمع ،ثم قال :أول شبهة ننسفها
هي شبهة (صعود اإلنسان إل القمر)
ضحك احلارضون مجيعا ،وقالوا :اإلنسان صعد إل القمر!! ..يف أي قصة
هذا ..أو يف أي أساطري ..وبأي أجنحة؟
قال حيي :اسمعوا( ..إن الكفار يدعون كذبا وزورا أهنم صعدوا إل القمر،
وهذه كذبة عظيمة بلغت اآلفاق يستحق صاحبها أن يرشرش شدقه عل قفاه
ومنخره إل قفاه وعينه إل قفاه ،وال يزال يفعل به ذلك)

()1

التفت إل صاحبي ،فوجدته قد اصفر وجهه ،وامتأل رعبا ..واصل الشيخ حيي
يقول( :وهذه الكذبة صنعها أعداء اإلسالم الحتقار من سواهم من املسلمي
( )1الكالم املنقول بي قوسي من كتاب (الصبح الشارق عل ضالالت عبد املجيد الزندان يف كتابه توحيد
اخلالق ) للشيخ املذكور ،يمكن تصفحه وحتميله من خالل هذا الرابطhttp://www.sh-( :
)yahia.net/show_books_12.html
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حيث مل يستطيعوا صعود القمر ،ولغري ذلك من املقاصد اخلبيثة ،ونرشها
الببغاوات ..وقد أنكرها ذلك السيف الصارم عل البدع واملحدثات الشيخ محود
التوجيري يف كتابه (الصواعق الشديدة عل أهل اهليئة اجلديدة) ،ومثله عالمة اليمن
شيخنا مقبل الوادعي حفظه اهلل برعايته ،وجعله حتت بالغ لطفه وعنايته)
(وقد ظهرت هذه الكذبة منذ أكثر من أربعي سنة وإل اآلن فلم تتكرر ومل يأتوا
كذهبم سكتوا إال من ال يستحيي من هؤالء ..ثم ملاذا ِعلمهم
هلا بثانية ،وحيث ظهر ُ
هذا مل يتطور حتى يكون صعود القمر كصعود الطائرة اآلن)
كرب احلضور معجبي بتلك األدلة التي أوردها ..فانتفخ صاحبنا عل كرسيه،
ثم نظر إيل ،وإل من حوله ،دون أن ينظر إل صاحبي تورعا ،ثم قال :أما الشبهة
الثانية التي يريد هذا الرجل احلليق أن يطرحها علينا ،والتي سننسفها بصبحنا
الشارق ،فهي قول الفلكيي السحرة الكذبة بوجوب أن يعتقد بأن (املجرة هي
جمموعة كبرية من النجوم) ،وأن (الشمس أكرب من األرض بمرات كثرية ..وأن
هناك من النجوم ما هو أصغر من الشمس ومنها ما هو أعظم من حجم شمسنا)
وهذا كالم باطل من وجهي :أوهلام أن هؤالء الكذبة يريدون أن يوجبوا عل
الناس ما مل يوجبه اهلل وال رسوله ومن املعلوم عند الفقهاء واألصوليي أن الواجب
يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه ،وعليه فإن من مل يعلم الواجب فهو آثم فباهلل
عليكم أي دليل من كتاب اهلل وسنة رسوله اعتمد هؤالء عل إجياب أن يعلم الناس
أن الشمس أكرب من األرض ،وأن بعض النجوم أكرب من الشمس حتى يصري من
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آثام؟ أليس هذا من التشدد يف الباطل وفيام العلم به ال ينقذ من نار وال
مل يعلم ذلك ً
يدخل جنة ،واجلهل به ال يرض يف دنيا وال أخرى؟
أما الوجه الثان ،وهو الطامة الكربى ،فهو قول الفلكيي السحرة الكذبة (إن
من النجوم ما هو أكرب من الشمس) ،وأنا أشهد باهلل أن هذا كذب ال دليل عليه من
كتاب وال سنة ..لقد أمدنا اهلل عز وجل بأبصار ناظره ،وبصائر مدركة مميزة واعية
علام اضطرار ًيا عند كل
نفرق ِهبا بي الصغري والكبري من املشاهدات ..وهذا يعترب ً
برش من املبرصين ..فمن الذي صعد إل الشمس امللتهبة والنجوم الغابرة يف األفق
ووزهنا ِهبذا امليزان الدقيق ،ورجح له يف امليزان أن بعض النجوم أكرب من الشمس؟
ثم إن هؤالء اجلهلة غفلوا عام قاله أبو اخلطاب قتادة بن دعامة ،فقد قال قوال
فصال يف هذا الباب ..قال( :خلق اهلل النجوم لثالث عالمات هيتدى ِهبا وزينة
للسامء ورجو ًما للشياطي فمن تأول فيها غري ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه
وتكلف ماال علم له به)
وغفلوا قبل ذلك عن القرآن ..كالم اهلل ..فقد رتب اهلل عز وجل املخلوقات
عل عظمها يف كتابه فقال تعال( :أمل تر أ َّن اهللَّ يسجدُ له من ِيف السامو ِ
ات ومن ِيف
ُ ُ
َّ
الشم ُس والقم ُر والن ُهجو ُم و ِ
األر ِ
اب وك ِثري ِمن الن ِ
اجلب ُال و َّ
ض و َّ
َّاس
الشج ُر والدَّ و ه

ِ
ِ
هلل يفع ُل ما يشا ُء ()18
اب ومن ُ ِهي ِن اهللَُّ فام ل ُه ِمن ُمك ِرم إِ َّن ا َّ
وكثري ح َّق عليه العذ ُ
(احلج) ،وال يليق ببالغة القرآن أن يأيت باملفضول قبل ما هو أعظم منه.
كرب احلارضون ،فازداد انتفاخ الرجل ،ثم نظر إيل ،وإل من حوله ،دون أن ينظر
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إل صاحبي ،ثم قال :أما الشبهة الثالثة التي يريد هذا الرجل احلليق أن يطرحها
علينا ،والتي سننسفها بصبحنا الشارق ،فهي قول الفلكيي السحرة الكذبة
بوجوب أن يعتقد بأنه (يمكن حتديد املسافة بيننا وبي الشمس) ،بل إهنم زادو طي
كذهبم بلة ،فزعموا أن املسافة بيننا وبي الشمس هي ( )93مليون ميل يقطعها
الضوء يف ثامن دقائق..
وهذه املسألة كسابقتها مبنية عل التهوكات والتهويالت ..وإال فإنكم
تالحظون ما إن خيرج قرص الشمس من املرشق إال وَتتلئ الدنيا بالضوء دون أقل
من دقيقة واحدة ،ولو أن الشمس كانت حتت السحاب ثم جتل عنها لرأيت أن
الدنيا رسعان ما تيضء بدون حتديد أقرص زمن ،وكذلك القمر فمن التخرص الذي
ال يصدقه ذو عقل وبرص وفطرة سليمة أن يقال (إن الشمس حي تطلع جلية من
املرشق أو يف السامء ال يصل الضوء إل األرض إال بعد ثامن دقائق وتبقى السامء
صافية والشمس مضيئة مدة سبع دقائق والناس يشاهدون ذلك بي ظلمة األرض
ويف الدقيقة الثامنة يصل إليهم الضوء فترشق األرض)
فانظروا إخوان أعزكم اهلل إل هذا الكالم السامج الذي يقوله املالحدة
حياولون به إدخال الشكوك يف قلوب جهال املسلمي وإضاعة أعامرهم يف دراسة
مثل هذا اهلذيان الفارغ ،بل الطعن يف عقائد املسلمي وعلومهم واحلط من قدر
علامء الرشيعة اإلسالمية حيث مل يعلموا املسافة بي الشمس واألرض ،ومن حسن
حظهم أن حتصلوا عل جمموعة خاوية من احلمقى واملغفلي يثبتون هلم هذه
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األطروحات عل َّأهنا حقائق ويتعاونون معهم عل اإلثم والعدوان باسم الدين..
فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
وإن أرادوا أن الشمس ال تطلع واألرض مظلمة لكن عرفوا ذلك فيام يزعمون
برسعة الضوء ونحوه قلنا :كيف عرفوا ذلك وأنى هلم أن يعرفوا املسافة برسعة
الضوء يف األرض وأي ضوء وصل إل الشمس وأضاء عليها عل ذلك البعد اهلائل
من األرض ،فأف ملن ريض بالكذب وأف للكذابي.
عندما قال هذا كرب احلارضون من فرط إعجاهبم ،فازداد انتفاخ الرجل ،ثم
نظر إيل ،وإل من حوله ،دون أن ينظر إل صاحبي ،ثم قال :أما الشبهة الرابعة فهو
زعمهم أن الكون يف َتدد مستمر ..وهذا جهل عظيم..
السامء بنيناها بِأيد
قال بعض احلارضين :ولكن اهلل تعال يقول يف القرآن( :و َّ
وإِنَّا ملُ ِ
وس ُعون (( )47الذاريات)
نظر إليه الشيخ حيي بشزر ،ثم قال :هذا من التالعب بالقرآن و ِّيل أعناق
ِ
ونظرياهتم.
النصوص لتربير أفكار اليهود
ويدل عل هذا أن مجيع املفرسين املوجودة تفاسريهم يف مكتبة شيخنا العامرة
يفرسون قوله تعال( :وإِنَّا ملُ ِ
وس ُعون) ،أي قد أوسعناها ،أو بنحو هذا التفسري الدال
عل أن اهلل عز وجل قد خلق السموات وفرضها وأوسعها وفرغ منها حتى جاء
هؤالء املارقي يذكرون يفرسها بتفسري حمدث يقتيض أن اهلل عز وجل ال يزال يزيد
ال قلي ً
يف السامء قلي ً
ال كحال من يعجز عن إجياد اليشء دفعة واحدة تعال اهلل عن
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ذلك.
كرب احلارضون ،فازداد انتفاخ الرجل ،ثم نظر إيل ،وإل من حوله ،دون أن ينظر
إل صاحبي ،ثم قال :أما الشبهة الرابعة التي يريد هذا الرجل احلليق أن يطرحها
علينا ،والتي سننسفها بصبحنا الشارق ،فهي قول الفلكيي السحرة الكذبة بـأن
( الليل حييط باألرض من كل مكان ،وأن اجلزء الذي تتكون فيه حالة النهار هو
اهلواء الذي حييط باألرض ويمثل قرشة رقيقة تشبه اجللد وإذا دارت األرض
سلخت حالة النهار الرقيقة)
وللجواب عل هذه الشبهة نقول :كيف استطاع هؤالء أن يعرفوا سمك
النهار ،وأنه قرشة رقيقة تشبه اجللد فإن املعلوم يقينا أن الليل والنهار ليست له
سامكة حمسوسة بحاسة اللمس ..ثم إن املفرسين من سلفنا الصالح مل يفهموا هذا
الفهم الذي فهمه اليهود والنصارى ونرشه عنهم تالميذهم.
كرب احلارضون ،فازداد انتفاخ الرجل ،ثم نظر إيل ،وإل من حوله ،دون أن ينظر
إل صاحبي ،ثم قال :أما الشبهة اخلامسة التي يريد هذا احلليق أن يطرحها علينا،
والتي سننسفها بصبحنا الشارق ،فهي زعمه أن (السحاب ماء يطري يف اهلواء فإذا
كثريا تكونت منه السيول العظيمة)
كان ً
قال بعض احلارضين :أال يمكن أن يستدل هلذا بقوله تعال( :أمل تر أ َّن اهللَّ أنزل
ِ
ِ
السام ِء ما ًء فسلك ُه ين ِابيع ِيف األر ِ
يج فرتا ُه
ض ُث َّم ُخي ِر ُج بِه زرع ًا ُخمتلِف ًا ألوا ُن ُه ُث َّم هيِ ُ
من َّ
ويل األلب ِ
ُمصف ّر ًا ُث َّم جيع ُل ُه ُحطام ًا ِإ َّن ِيف ذلِك ل ِذكرى ِألُ ِ
اب) (الزمر)21:
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نظر الشيخ حيي بشزر إل السائل ،ثم قال :ال أزال أرى يف عقلك لوثة ال يزيلها
إال فصل رأسك..
ثم التفت إل احلضور ،وقال :ليس يف اآلية دليل عل هذا الباطل ..فاآلية تدل
عل أن اهلل ينزل من السامء ما ًء ،ثم إن هذا املاء ينتفع به أهل األرض فيكون فيها
ينابيع وحتصل منه الثامر ونحو ذلك وال يعود إل السامء ،بل يبقى يف األرض كام هو
ظاهر اآلية.
ثم التفت إل السائل ،وقال :مل يذهب أحد من مفرسي السلف الصالح إل ما
ذكرت ،فهني ًئا لك تقليد املسترشقي املالحدة الذين يطالبون بتجديد الدين فيام
وفقها جديدً ا كل ذلك عل غري
يزعمون فرييدون توحيدً ا جديدً ا
وتفسريا جديدً ا ً
ً
هنج األنبياء واملرسلي والسلف الصالح رضوان اهلل عليهم ..وتاهلل إن هذا مل يقله
كبار املنافقي يف القرون املفضلة .فينبغي لكل مسلم عنده حمبة لدين اإلسالم أن
حيذر هذا اخلطر الداهم ِّ
وحيذر غريه منه.
كرب احلارضون ،فازداد انتفاخ الرجل ،ثم قال :أما الشبهة السادسة التي يريد
هذا احلليق أن يطرحها علينا ،والتي سننسفها بصبحنا الشارق ،فهي زعمه أنه
(يمكن حساب األشعة الشمسية التي ننتفع ِهبا يف أرضنا)
وهذا مروق من القول ..فمن قدر ذلك فهو من الكاذبي ألن اهلل يقول( :وإِن
ت ُعده وا نِعمت اهللَِّ ال ُحت ُصوها إِ َّن ِ
اإلنسان لظ ُلوم ك َّفار (()34إبراهيم) ..ومن الذي
استطاع أن يزن ضوء الشمس املتفرق يف مجيع أرض اهلل الواسعة فيحرصه ِهبذا
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العدد املحدود! وصدق رسول اهلل  حي قال( :إِذا مل تست ِح فاصنع ما ِشئت)

()1

كرب احلارضون ،فازداد انتفاخ الرجل ،ثم قال :أما الشبهة السابعة التي يريد
هذا احلليق أن يطرحها علينا ،فهي زعمه أن (األرض واحدة من الكواكب السيارة
حول الشمس) ،بل جاوز حده فاعترب األرض كوكبا ،فقال – ال هداه اهلل-
(الكوكب األريض)
انظروا ما يقول أصحاب العقول السخيفة ..ولكن حراس احلدود من
أصحابنا وقفوا يف وجه هؤالء املدعي منذ زمان طويل:
فقد رد عل هذا االدعاء أبلغ رد شيخنا الكبري حممد بن يوسف الكايف ،فقد قال
را ًدا عل بعض أشياع حممد عبده املرصي( :قوله( :هي كوكب) كذب وافرتاء عل
أرضا ،والكوكب هو
اهلل تعال من سامها كوك ًبا ألن اهلل تعال الذي خلقها سامها ً
النجم وحمله العلو ومن صفاته اإلضاءة واإلرشاق واألفول والطلوع واألرض
بخالف ذلك)

()2

ونقل عنه هذا الرد البليغ الشيخ الكبري (محود التوجيري) يف كتابه (الصواعق
الشديدة عل أتباع اهليئة اجلديدة)
بل رد عل هؤالء مجيعا ابن كثري ،فقد ذكر يف تفسريه( )3عدم اخلالف يف أن
األرض خلقت قبل السامء بام يف السامء من نجوم وغريها ،وذكر عند قول اهلل تعال:
( )1رواه البخاري.
( )2انظر( :الصواعق الشديدة عل أتباع اهليئة اجلديدة) ص ()117
( )3تفسري ابن كثري (ج 1ص)69
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ُهو ا َّل ِذي خلق ل ُكم ما يف األ ِ ِ
السام ِء فس َّو ُاه َّن سبع
رض مجي ًعا ُث َّم استوى إِل َّ
سموات ،وغريها ،ثم قال :ففي هذه داللة عل أنه تعال ابتدأ بخلق األرض أوالً
ثم خلق السموات سب ًعا وهذا شأن البناء يبدأ بعامرة أسافله ثم عاليه.
كرب احلارضون ،فازداد انتفاخ الرجل ،ثم قال :أما الشبهة الثامنة التي يريد هذا
احلليق أن يطرحها علينا ،فهي زعمه أن (املجموعة الشمسية هي الشمس وما يدور
حوهلا من كواكب كعطارد والزهراء واألرض واملريخ وغريها ،وأن كال منها يدور
يف فلك حمدود وطريق مرسوم)
شمسا ،ثم إن
وهذا كذب وافرتاء ،فأين الدليل عل تسمية األرض والنجوم
ً
هذا تناقض مفضوح كيف يقول هذا الرجل وشاكلته أن األرض كوكب واحد من
الكواكب ،ثم يقول إن األرض هي واحد من جمموعة الشمس ،فهذا القول فيه أن
الكون كله متحد بعضه ببعض فالنجوم عندهم يقال هلا أرض ،واألرض من
النجوم ،والشمس يقال هلا أرض ،واألرض من الشمس ،والنجوم من الشمس،
جرا ،فام أقرب هذا القول من قول ابن عريب احللويل
والشمس من النجوم ..وهلم ً
الكافر الذي يقول إن اهلل حال ومتحد يف خملوقاته ،فيقول يف شعره:
أنا اهلل واهلل أنا

وإذا أبرصته أبرصتنا

فإذا أبرصتني أبرصته كالنا روحان حللنا بدنا
كرب احلارضون ،فازداد انتفاخ الرجل ،ثم قال :أما الشبهة التاسعة التي يريد
هذا احلليق أن يطرحها علينا ،فهي زعمه أن (املجرة هي جمموعة كبرية جدً ا من
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النجوم ..وأن علامء الفلك يعتقدون أن يف جمرتنا حوايل مائة مليون نجم يف مدينتنا
النجمية)
ِ
اصون ( )10ا َّل ِذين ُهم ِيف
وقد رد اهلل عل هذه السخافات ،فقالُ ( :قتل اخل َّر ُ
اهون (()11الذاريات) ..فكل ما يقوله هؤالء مبني عل اهلوس
غ م رة س ُ
والوساوس اإلبليسية والتقليد والثقة بأعداء رب الربية من ذوي امللل والنحل
اليهودية والنرصانية ليزامحوا ِهبذه التخرصات علوم الكتاب والسنة النبوية
فيشغلوا بذلك السذج من أبناء املسلمي والذين ال هيمهم أمر هذا الدين فيبقون
عل هذه الرتاهات عاكفي ِ
وهبا معجبي ومفتخرين ،فيقتلون فيها األوقات
ويضلون ِهبا العامة وأشباههم من ذوي اجلهاالت فيغضبون بذلك رب األرض
والسموات ..فت ًبا ملن أعرض عن ذكر اهلل وسنة رسوله وأقبل عل دعم كيد املاكرين
من أهل الرشق والغرب واليونان.
***
عندما بلغ احلديث بالشيخ حيي إل هذا املوضع أذن املؤذن ..فقطع حديثه ..ثم
قمنا إل الصالة ..وبعد اخلروج من املسجد اجتهدت يف البحث عن صاحبي
املسيحي العريب ..لكني مل أجده ..ومنذ ذلك احلي مل أجده..
لقد فر املسكي بجسده خشية أن حيصل له ما حصل لــ (ويكلف) أو (جون
هيس) أو (لوثر كنج) أو (نيكوالي كوبرنيكوس) أو (جاليليو جاليل) ممن أخربن
عن أحاديثهم متأسفا.
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كنائس مستباحة
يف اليوم اخلامس ،كنت جالسا يف بيتي أصغي إل بعض الربامج ،وفجأة رأيت
صاحبي الوهايب يدخل عل ،ثم جيلس بجانبي من دون استئذان ،ثم يقول بحامسة:
لقد قررت أن أفعل اليوم كل ما تفعله ..فقد اقتنعت بأن لن أخرج من جالبيب
أولئك املجرمي إال بعد أن ألبس ما تلبسه من مالبس األبرياء.
قلت :مرحبا بك ..ولو أن لست أهال لذلك ..فأنا عبد ضعيف حقري ممتلئ
بالتقصري.
قال :أعلم ذلك ..ولكن التقصري الذي تقع فيه ال يصل إل حد اجلريمة..
فذنوبك عل األقل بينك وبي ربك ،وما أرسع مثلها للغفران.
ما قال هذا حتى انقطع الربنامج الذي كنت أصغي إليه باهتامم ،ثم جاءت
األخبار العاجلة تعلن أن األيادي اآلثمة امتدت إل كنيسة القديسي يف
اإلسكندرية ،كام امتدت قبلها إل رهائن يف كنيسة سيدة النجاة بحي الكرادة
العراقي أثناء جتمع نحو  100شخص يف قداس مسائي(.)1
ثم جاءت الترصحيات والتحاليل تؤكد أن الواقفي وراء احلادث هلم عالقة
بالفكر الوهايب املتطرف ..فقد جاء يف الترصحيات( )2أن تنظيم القاعدة أصدر من
( )1وقد أسفرت عملية كنيسة سيدة النجاة عن مرصع  52شخص ًا عل األقل ،من بينهم  25رهينة وسبعة
من رجال األمن العراقيي ومخسة من االنتحاريي.
()2

وردت هذه الترصحيات يف موقع حيمل اسم (شبكة شموخ اإلسالم) ،ففيه هذه النداءات( :قم ودع

عنك الرقاد مهم بخصوص تفجري الكنائس أثناء االحتفال بعيد الكريسامس)
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خالل ما يسمى (دولة العراق اإلسالمية) أمر ًا باستهداف عدد من الكنائس القبطية
يف مرص وأوروبا خالل رأس السنة.
عندما سمعت هذا شعرت بأمل كبري يعترصن ،فصحت من حيث ال أشعر:
ويل لآلثمي ..ما باهلم يمتدون إل الذين عهد إلينا بحاميتهم ..أمل تكفهم تلك
الدماء التي أسالوها من أجسادنا حتى راحوا إل أجساد إخواننا وجرياننا يسيلوهنا
ليؤلبونا عليهم ،أو يؤلبوهم علينا؟
أمل يقرؤوا قوله تعال ﴿:ولوال دف ُع اهللَِّ النَّاس بعض ُهم بِبعض هلُدِّ مت صو ِام ُع
ِ
ِ
ِ
رص ُه إِ َّن اهللَّ
وبِيع وصلوات ومساجدُ ُيذك ُر فيها اس ُم اهللَِّ كثري ًا ولين ُرص َّن اهللَُّ من ين ُ ُ
وقد تضمن البيان حتريضا رصحيا عل اإلرهاب واستهداف األقباط يف مرص ،حيث جاء به التايل (أتوجه بندائي
هذا إل نفيس وإل كل مسلم غيور عل عرض أخواته بتفجري دور الكنائس أثناء االحتفال بعيد الكريسامس ،أي يف
الوقت الذي تكون فيه الكنائس مكتظة)
وحوى البيان بالتفصيل أسامء وعناوين بعض الكنائس يف مرص .باإلضافة إل بعض الكنائس القبطية يف أوروبا،
ومن ضمن هذه الكنائس كنيسة القديسي يف اإلسكندرية التي استهدفها التفجري األخري.
ويتضمن البيان تفاصيل تصنيع عبوة ناسفة قائالً( :اآلن نذهب إل اإلعداد وحتى يكون اهلجوم مباغت ًا وفتاك ًا
حيصيهم ويأخذهم اخرتنا العبوة اليدوية الناسفة من إنتاج دولة العراق اإلسالمية)
ويعرض املوقع صور ًا لعبوات يدوية خمتلفة ،منها ما هو عل شكل قنينة ومنها عل شكل علب (بيبيس كوال)
يتم إدخال املواد املتفجرة داخلها.
ويتضمن املوقع إشارات بتنفيذ عملية االسكندرية منها رسالة مىض عليها يوم واحد فقط كتبها الكاتب نفسه
(أيمن) يقول فيها( :اللهم لك احلمد واملنة سيأتيكم ما يسوؤكم بإذن اهلل)
وحتته رسالة كتبها شخص يلقب نفسه بـ(أبو القعقاع جماهد) وفيها أسامء أربع كنائس يف مدينة اإلسكندرية
بينها بخط عريض وبارز اسم كنيسة القديسي ،بام يوحي أن هذه الكنائس كانت مستهدفة يف ذلك التوقيت وأن التنفيذ
تم فقط يف تلك الكنيسة.
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لق ِو ٌّي ع ِزيز﴾ (احلج :من اآلية)40؟
أمل يسمعوا قوله ( :ال يزال العبد يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما)(،)1
وقوله( :يأيت القاتل متعلقا رأسه بأحدى يديه متلببا قاتله بيده االخرى تشخب
أوداجه دما حتى يأيت به حتت العرش فيقول املقتول هلل :رب هذا قتلني! فيقول اهلل
للقاتل :تعست! ويذهب به إل النار)()2؟
ما بال هؤالء ،وقد حتولت أرواح بني آدم عندهم كأرواح الثريان والدجاج ال
يبالون هبا ،وال هيتمون هلا؟
ويلهم ليتهم – إن حن هبم الطبع إل سفك الدماء املحرمة  -سفكوا من دمائنا
ما تعودوا أن يسفكوا ،ومل يمدوا أيدهيم اآلثمة إل هؤالء ..إهنم هبذه الدماء
يشوهون تلك التعاليم اجلميلة التي جاء اإلسالم للدعوة إليها وتربية الناس
عليها..
ويلهم ..إهنم يزعمون أهنم يقرؤون القرآن ..أمل يقرؤوا فيه قوله تعال ﴿ :ال
ين ومل ُخي ِر ُجو ُكم ِمن ِدي ِ
ينها ُك ُم اهللَُّ ع ِن ا َّل ِذين مل ُيقاتِ ُلو ُكم ِيف الدِّ ِ
وهم
رب ُ
ار ُكم أن ت ه
ِ
ِ
ب املُق ِسطِي ((﴾)8املمتحنة)؟
و ُتقس ُطوا ِإلي ِهم إِ َّن اهللَّ ُحي ه
ويلهم ..أمل يقرأوا وصية رسول اهلل  بأهل مرص ،فقد ورد يف احلديث عن
أبى ذر قال قال رسول اهلل ( :إنكم ستفتحون مرص وهى أرض يسمى فيها

( )1رواه البخاري.
( )2رواه الطربان يف الكبري.
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القرياط فإذا فتحتموها فأحسنوا إل أهلها فإن هلم ذمة ورمحا)

()1

أمل يقرؤوا ما كتبه الفقيه األصويل املحقق شهاب الدين القرايف وهو يرشح
معنى الرب املذكور يف القرآن ،فذكر منه( :الرفق بضعيفهم ،وسد خلة فقريهم،
وإطعام جائعهم ،وكساء عارهيم ،ولي القول هلم ـ عل سبيل اللطف هلم والرمحة
ال عل سبيل اخلوف والذلة ـ واحتامل إذايتهم يف اجلوار ـ مع القدرة عل إزالته ـ
لط ًفا منا هبم ،ال خو ًفا وال طم ًعا ،والدعاء هلم باهلداية ،وأن جيعلوا من أهل
السعادة ،ونصيحتهم يف مجيع أمورهم ،يف دينهم ودنياهم ،وحفظ غيبتهم ،إذا
تعرض أحد ألذيتهم ،وصون أمواهلم وعياهلم وأعراضهم ومجيع حقوقهم
ومصاحلهم ،وأن يعانوا عل دفع الظلم عنهم ،وإيصاهلم إل مجيع حقوقهم)2()..؟
لست أدري كيف تغري صاحبي بعد أن ذكرت قول القرايف ،ثم صاح يف
منفعال :اسكت يا رجل ..فمن منهم يسمع بالقرايف ..بل من منهم من يسمع من
رسول اهلل ..بل من منهم من يسمع من اهلل نفسه؟
قلت :ويلهم ..فلمن يسمعوا إن مل يسمعوا من هؤالء؟
قال :إن صنمهم الذي يسمعون إليه واحد..
قلت :من هو؟ ..أمل حيرم اإلسالم عبادة األصنام؟
قال :ابن تيمية ..إنه الصنم الذي يرشع هلم ..فيخضعون له ..ويعبدونه من

( )1صحيح مسلم (.)190 /7
( )2الفروق.15/ 3 :
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دون اهلل.
قلت :رويدك يا رجل ..ما دخل ابن تيمية املسكي يف هذا ..أمل تعلم يف أي
عرص عاش؟ ..كف عن هذا ،فإن حلوم العلامء مسمومة؟
قال :دعني من حديثك ..فإن ال أذكر لك إال ما رأيت ،وما سمعت ..ولو أن
اهلل مل يمن عل بالتوبة لكنت اآلن من الساجدين شكرا له عل ما حصل.
قلت :أكنت رجال من القاعدة؟
قال :وهل القاعدة بجحافلها سوى تالميذ بسطاء البن تيمية وابن عبد
الوهاب؟ ..أليس هؤالء هم املنظرون ،وهم األساتذة ،وهم السند الفكري الذي
يتغذى منه أولئك السفاحون؟
قلت :أنت تعلم أن ال أقبل هتمة من غري دليل يدل عليها ..إن أخاف أن ينطبق
عل قوله تعال ﴿ :يا أهيا ا َّل ِذين آمنُوا ُكو ُنوا قو ِامي هللَِّ ُشهداء بِال ِقس ِ
ط وال جي ِرمنَّ ُكم
َّ
ه
شن ُ
آن قوم عل أ َّال تع ِد ُلوا اع ِد ُلوا ُهو أقر ُب لِلتَّقوى وا َّت ُقوا اهللَّ إِ َّن اهللَّ خبِري بِام
ِ ِ
السمع
تعم ُلون (( ﴾)8املائدة) ،أو قوله تعال ﴿ :وال تق ُ
ف ما ليس لك بِه علم إِ َّن َّ
والبرص وال ُفؤاد ُك هل ُأولئِك كان عن ُه مس ُئ ً
وال (( ﴾)36اإلرساء)
قال :وما كان يل بعد أن من اهلل عل بالتوبة أن أتقول عل خلقه بغري علم..
سأقص عليك قصة من مايض املؤمل لتعلم بأن مل أهتم أحدا ..فام أقوله هو ما يقولونه
يف جمالسهم وكتبهم وفضائياهتم..
***
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اعتدل صاحبي يف جلسته ،ورسح بطرفه ،ثم قال :كان لنا يف تلك األيام الغرباء
شيخ نرجع إليه يف كل يشء من ديننا ودنيانا ..لست أدري هل سحرنا ببيانه ،وبام
نتومهه من علمه وحجته؟ ..أم سحرنا بتلك السيوف التكفريية والتضليلية التي
يتوجه هبا ملن خيالفه؟
مل نكن نعرف اسمه بالضبط ،ولكنه من كثرة ما كان يردد اسم (ابن تيمية)
رصنا نطلق عليه (ابن تيمية)
يف ذلك اليوم املشؤوم كان معنا شباب ممتلئ بالقوة والنشاط ،وكان مستعدا
من فرط محاسته لكل يشء ..لست أدري ربام كان من أولئك الشباب الذين كانوا
معنا من نسف نفسه يف هذه الكنيسة ..ولست أدري كم من الشباب ممن ال يزال
يعد نفسه ملثل تلك الفعلة.
يف ذلك اليوم ..وبعد أن دخلنا عليه جملسه رأيناه يضع أمامه خارطة تشمل
بالدا كثرية كالشام والعراق ومرص وغريها ..ويضع عل حمال كثرية من تلك
اخلارطة عالمات محراء..
بعد أن جلسنا بي يديه ،وبعد أن قدم املقدمات الكثرية التي شحن هبا عواطفنا
الربيئة ،قال :لقد جئتكم اليوم برسالة من شيخنا شيخ اإلسالم العظيم ابن تيمية
يمكن أن يطلق عليها (مسألة يف الكنائس) ..وهي رسالة تستحق منا الدراسة ..بل
تستحق منا أن نسعى لتنفيذنا بكل ما أوتينا من وسائل ..إهنا رسالة معطلة..
لقد طبقنا رسائل ابن تيمية يف القبور ..فهدمناها ..وطبقنا رسائله يف تكفري
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الصوفية والشيعة واخلواص والعوام ،فشننا حروبنا عليهم ..ولكنا لألسف الزلنا
مقرصين مع هذه السورة من مصحف ابن تيمية.
أخرج لنا الرسالة ،ثم قال :انظروا إهنا مطبوعة يف بالد التوحيد ..وهي بتحقيق
احلجة نارص السنة (عل بن عبدالعزيز الشبل) اسمعوا إل ما حتمله هذه الرسالة من
العلم ..وما ينبغي علينا بعده من العمل.
تبدأ الرسالة كعادة رسائل ابن تيمية بسؤال يقول صاحبه( :ما تقول السادة
العلامء أئمة الدين ،وهداة املسلمي ريض اهلل عنهم أمجعي ،وأعاهنم عل إظهار
احلق املبي ،وإمخال الكفار واملنافقي ،يف الكنائس التي بالقاهرة وغريها التي
أغلقت بأمر والة األمور ،إذا ادعى أهل الذمة :أهنا غ ِّلقت ظل ًام ،وأهنم يستحقون
فتحها ،وطلبوا ذلك من ويل األمر أيده اهلل تعال ونرصه ..فهل تقبل دعواهم؟ وهل
جتب إجابتهم أم ال؟!)

()1

قرأ السؤال بطوله ،ثم التفت إلينا ،وقال :أتدرون بام أجاب شيخنا ،بل شيخ
اإلسالم ابن تيمية..
لقد قال يف قوته التي واجه هبا الترت والصوفية والشيعة واألشاعرة واملعتزلة
وغريهم( :احلمد هلل رب العاملي ،أما دعواهم أن املسلمي ظلموهم يف إغالقها
فهذا كذب خمالف ألهل العلم ..فإهنم ..أي علامؤنا ..وسلفنا الصالح ..متفقون

( )1تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلران ،مسألة يف الكنائس ،حتقيق :عل بن عبدالعزيز
الشبل ،مكتبة العبيكان – الرياض ،الطبعة :األول 1416هـ ،ص.1
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عل أن اإلمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة كأرض مرص والسواد( )1بالعراق،
وبر الشام ونحو ذلك ،جمتهدً ا يف ذلك ،ومتب ًعا يف ذلك ملن يرى ذلك ،مل يكن ذلك
ظل ًام منه؛ بل جتب طاعته يف ذلك ..وإن امتنعوا عن حكم املسلمي هلم ،كانوا
ناقضي العهد ،وحلت بذلك دماؤهم وأمواهلم)

()2

قال شاب منا ممتلئ حيوية ونشاطا :أحيل لنا هبذه الفتوى هدم مجيع ما نراه من
كنائس يف بالدنا ..أنا من سكان القاهرة ..وفيها كنائس كثرية ..أجييز يل شيخ
اإلسالم أن أسعى هلدمها؟
قال الشيخ :أجل ..ولك أجر عظيم عل ذلك ..انظر ما يقول ابن تيمية يف
خصوص كنائس القاهرة حتت عنوان (تكذيب دعوى وجود الكنائس بالقاهرة
منذ عهد اخللفاء الراشدين) ..إنه يقول( :وأما قوهلم إن هذه الكنائس من عهد أمري
أيضا من
املؤمني عمر بن اخلطاب وأن اخللفاء الراشدين أقروهم عليها ،فهذا ً
الكذب .فإن من املعلوم املتواتر أن القاهرة بنيت بعد عمر بثالثامئة سنة ،بنيت بعد
بغداد ،وبعد البرصة والكوفة وواسط ..وقد اتفق املسلمون عل أن ما بناه املسلمون
من املدائن مل يكن ألهل الذمة أن حيدثوا فيها كنيسة ،مثل ما فتحه املسلمون صلح ًا،
وأبقوا هلم كنائسهم القديمة ،بعد أن رشط عليهم فيه عمر بن اخلطاب أن ال حيدثوا

( )1املقصود بأرض السواد األرياف وأماكن الزراعة  ,وصارت عل ًام عل ما حول دجلة والفرات من أرايض
الزراعة.
( )2مسألة يف الكنائس (ص)102 :
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كنيسة يف أرض الصلح ،فكيف يف بالد املسلمي؟!)

()1

قال الشاب :ولكن كيف بقيت كنائس القاهرة كل هذه املدة مل َتتد إليها يد
املسلمي؟ ..أليس يف هذا ما ينقض قول ابن تيمية من اتفاق السلف واخللف؟
قال الشيخ :اسمع ..لقد أجاب ابن تيمية عن هذه الشبهة ..إنه يقول يف هذه
الرسالة العظيمة( :فإن القاهرة بقي والة أمورها نحو مائتي سنة ،عل غري رشيعة
اإلسالم ،فقد كانوا يظهرون أهنم رافضة ..واتفق طوائف املسلمي :علامؤهم،
وملوكهم ،عل أهنم كانوا خارجي عن رشيعة اإلسالم ،وأن قتاهلم كان جائز ًا ،بل
نصوا عل أن نسبهم كان باطالً ..وهؤالء من أعظم الناس عداوة للمسلمي
ّ
وملوكهم ،ثم الرافضة بعدهم فالرافضة يوالون من يعادي أهل السنة واجلامعة،
يوالون التتار ،ويوالون النصارى)

()2

التفت إل الشاب ،وقال :أرأيت الرس يف انتشار الكنائس وبقائها ..إهنم أولئك
الكفار الذين تسلطوا عل مرص فحكموها قرونا من الزمان ..إهنم الشيعة الرافضة
أعداء الصحابة ..إهنم وحدهم املالذ األمي الذي يأمن يف ظله النصارى.
قال الشاب :فام قال شيخ اإلسالم يف الكنائس القديمة يف بر مرص؟
قال الشيخ :انظر ..إن شيخنا ،بل شيخ اإلسالم كان يقرأ ما يف باطنك ..فقد
أجابك من ذلك الزمن البعيد..

( )1مسألة يف الكنائس (ص)102 :
( )2مسألة يف الكنائس (ص)104 :
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لقد صدق ابن القيم حي وصف فراسته ،فقال(:ولقد شاهدت من فراسة
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أمورا عجيبة وما مل أشاهده منها أعظم وأعظم
ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخام أخرب أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع
وتسعي وستامئة وأن جيوش املسلمي تكرس وأن دمشق ال يكون هبا قتل عام وال
سبي عام وأن كلب اجليش وحدته يف األموال :وهذا قبل أن هيم التتار باحلركة ثم
أخرب الناس واألمراء سنة اثنتي وسبعامئة ملا حترك التتار وقصدوا الشام :أن الدائرة
واهلزيمة عليهم وأن الظفر والنرص للمسلمي وأقسم عل ذلك أكثر من سبعي
يمينا فيقال له :قل إن شاء اهلل فيقول :إن شاء اهلل حتقيقا ال تعليقا
وسمعته يقول ذلك قال :فلام أكثروا عل قلت :ال تكثروا كتب اهلل تعال يف
اللوح املحفوظ :أهنم مهزومون يف هذه الكرة وأن النرص جليوش اإلسالم)

()1

التفت بعضنا إل بعض منبهرين ،ثم مل نشعر إال ونحن نكرب تعظيام هلذا الرجل
الذي ما ترك كتابا إال اطلع عليه حتى اللوح املحفوظ.
عندما رأى الشيخ منا هذا قال :اسمعوا ما أجاب به ابن تيمية هذا الشاب حول
كنائس مرص القديمة( :وقد كان يف بر مرص كنائس قديمة ،لكن تلك الكنائس
أقرهم املسلمون عليها حي فتحوا البالد؛ ألن الفالحي كلهم كانوا نصارى ،ومل
يكونوا مسلمي ،وإنام كان املسلمون اجلند خاصة ،فأقرهم كام أقر النبي  اليهود
عل خيرب ملا فتحها؛ ألن اليهود كانوا فالحي ،وكان املسلمون مشتغلي باجلهاد.

( )1مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي ()489 /2
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ثم إنه بعد هذا يف خالفة عمر ملا كثر املسلمون واستغنوا عن اليهود ،أجالهم عن
خيرب ،حتى مل يبق يف خيرب هيودي .وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى وليس
عندهم مسلمون ،وال مسجد للمسلمي ،فإذا أقرهم املسلمون عل كنائسهم التي
فيها ،جاز ذلك ،كام فعله املسلمون)

()1

قال الشاب :فهل لنا أن نفعل ذلك؟
صاح الشيخ بشدة :ال ..ال ينبغي أن تبقى كنيسة يف بالد العرب ..إن كل أرض
دخلها مسلم ال جيوز أن يبقى فيها غري اإلسالم.
قال ذلك ،ثم راح يقرأ لنا من الرسالة ما مألنا قناعة بام يقول..
فلام رأى ذلك منا ،أرانا اخلارطة ،ثم قال :انظروا ..أال ترون هذه العالمات
احلمراء؟
قلنا :أجل ..هل هي مدن أم مصانع؟
قال :لقد وضعت عل هذه اخلارطة كل الكنائس التي أفتى ابن تيمية بوجوب
هدمها ..فرحم اهلل من بلغ ابن تيمية منيته.
قال رجل منا :لكن الوضع اآلن خيتلف ..فنحن نعيش يف عامل غري الذي عاش
فيه ابن تيمية.
قال الشيخ :اسكت ويلك ..ال يصح أن تقول هذا يف شيخ اإلسالم ..إن ما
قاله من فتاوى يصلح لكل زمان ومكان.

( )1مسألة يف الكنائس (ص)118 :
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قال الرجل :ولكن ذلك قد يثري الناس علينا.
قال الشيخ :إن من يعبد اهلل ..ومن يسري خلف ابن تيمية ال يبايل بالناس ..أمل
تسمع ابن تيمية وهو يردد( :ما يصنع أعدائي يب؟ أنا جنتي وبستان يف صدري ،إن
رحت فهي معي ال تفارقني ،إن حبيس خلوة ،وقتل شهادة ،وإخراجي من بلدي
سياحة)؟
أمل تعلم أن ابن تيمية قد أمجع الكل عل سجنه ،فلم يبال هبم..
وقد نرصه اهلل أخريا عل يدي أهل التوحيد ..فرحم اهلل من أكمل مسري ابن
عبد الوهاب الذي أحيا سنة اهلدم والتدمري.
قال الرجل :ولكن ابن عبد الوهاب مل هيدم الكنائس.
قال الشيخ :ألنه مل تكن بي يديه كنائس ..ولو كانت بي يديه كنائس هلدمها..
فليست الكنائس أعظم حرمة من تلك املبان التي هدمها.
قال الرجل :فام تنصحنا؟
قال الشيخ :امحلوا هذه اخلارطة ،وبرشوا هبا ..فكل من مات يف هذه السبيل
سار إل اجلنة دون أن يعرتضه أحد.
***
التفت صاحبي إيل ،ثم قال :أتران جتنيت عليهم حي اهتمتهم بام اهتتمهم به؟..
اذهب إل أي مكتبة يف اإلسكندرية أو يف القاهرة ..وستجد هذه الرسالة ..وجتد
معها من يقنعك بأن كل ما يقوله ابن تيمة منزل من اللوح املحفوظ..
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قلت :أنت تدعو هبذا إل منع كتب هذا الرجل الذي يتتلمذ عليه املاليي؟
قال :ال أدعو إل منع كتبه فقط ..بل أدعو إل منع كتب كل متأثر به أو متتلمذ
عليه أو مصاب بعدواه.
قلت :إنك بذلك ستمنع كتب ذلك الرجل الصالح (ابن القيم) الذي تتلمذ
عل ابن تيمية وكتب كتابه يف (مدارج السالكي)
قال :وكتب معه كتابه (أحكام أهل الذمة) الذي حشاه بشتى أنواع القذائف
املسلطة عل إخواننا املسيحيي ،وأوهلا ذلك الكم من الروايات التي ينسبها زورا
وهبتانا إل رسول اهلل  ،ومنها( :ال خصاء يف اإلسالم وال كنيسة)
ومنها ما نسبه البن عباس من قوله( :أيام مرص مرصته العرب فليس للعجم
أن يبنوا فيه وال يرضبوا فيه ناقوسا وال يرشبوا فيه مخرا وال يتخذوا فيه خنزير ،وأيام
مرص مرصته العجم ففتحه اهلل عل العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما يف عهدهم وعل
العرب أن يوفوا بعهدهم وال يكلفوهم فوق طاقتهم)
قلت :فهل ترى أن نمنع هذا الكتاب أيضا؟
قال :أال َتنعون الكتب التي حتث عل اإلجرام والرذيلة؟
قلت :أجل..
قال :فهذه الكتب أخطر من تلك الكتب ..إن كتب الرذيلة تصنف يف كتب
الرذيلة ..وكتب اإلجرام تصنف يف كتب اإلجرام ..بينام كتب هؤالء تصنف ضمن
كتب الدين ..وما أخطر أن يتحول اإلجرام إل دين.
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قلت :ولكن ذلك قد يرمينا بقمع حرية الفكر.
قال :ال بأس ..انرشوها كام تشاءون ..ولكن اكتبوا عليها كام تكتبون عل علب
السجائر.
قلت :أنكتب (كتب مرضة بالصحة)؟
قال :بل اكتبوا (كتب مدمرة لإلنسانية واحلضارة والقيم) ..إهنا كتب الدجال
التي ينرشها ليمأل األرض ظلام وجورا ورصاعا.
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شيوخ من اليهود
يف اليوم السادس من زيارته يل دخلت عليه ،وأنا أمحل عددا من أعداد جملة
(اإلسالم وطن) ،فقدمته إليه ،عساه يستنري بام فيه من هدي وعلم ونور ،وليخفف
عن نفسه بعض ما تعانيه من أعباء ماضيه الثقيل.
وقد قدر اهلل أن يفتح املجلة عل مقال ملوالنا حممد عالء الدين مايض أبو
العزائم عن املنظامت اليهودية وآثارها يف العامل ،وقد قدر اهلل أيضا أن يكون ذلك
املقال هو املحرك حلديثنا هذا اليوم ،والذي سأقصه عليكم.
رأيته يقرأ املقال ال يتجاوزه ..وال يتعداه إل غريه ..فاستفزن ذلك ألسأله عام
شده فيه.
نظر إيل بحزن ،وقال :هل تعرف كاتب هذه املقاالت؟
قلت :أجل ..وهو رجل من العلامء الصاحلي اهلداة ..قل من هيتم هلمه ،ومن
يقدر كتقديره.
قال :صدقت ..إن هذه املقالة تدل عل ذلك ..ال يمكن أن حيسن التقدير
والتخطيط من ال يعرف مكر هؤالء وكيدهم ،وكيف يلبسون احلق بالباطل.
قلت :احلمد هلل ..لقد أمنك اهلل من رشهم ..فقد كنت عل األقل من طائفة
تعترب الرباءة من املرشكي أصل أصوهلا ،فهم كل حي يصيحون حمذرين من
االقتداء باليهود ،ومن هم عل شاكلة اليهود ،بل هم يدعون كل حي أن ييتم اهلل
أطفال اليهود ،ويرمل نساءهم ،وجيمد الدماء يف عروقهم!! ..
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تنفس الصعداء ،وقال :لألسف..
قلت :مل تتأسف ..هذا يشء ينبغي أن حتمد اهلل عليه ..فقد قال اهلل تعال يف
اليهود ﴿ :لت ِجد َّن أشدَّ الن ِ
َّاس عداو ًة لِ َّل ِذين آمنُوا الي ُهود وا َّل ِذين أرش ُكوا﴾)82( ..
(املائدة) ،وهذه اآلية دليل رصيح عل ما يكنه اليهود للمؤمني من عداوة.
قال :أجل ..صدقت يف هذا ..ولكن العربة ليست فيه وحده.
قلت :فأين العربة إذن؟
قال :هناك من يسب اليهود ،ولكنه ال يرشب إال من مياههم ،وال يرتوي إال
من منابعهم ..بل جيعلهم أئمته الذين يأتم هبم ،فال يرى جواز خمالفتهم ،بل يرمي
بالبدعة والضاللة من يفعل ذلك.
قلت :ويل له ..ثم ويل له ..كيف ريض لنفسه إمامة أمثال هؤالء ..أمل يسمع
ما ورد يف القرآن الكريم من شأهنم ..أمل يعترب بام ورد يف النصوص املقدسة من
التحذير من اتباعهم أو السري عل خطاهم..؟؟
قال :بل سمع ..ولكنه مل يع ..مل تصل املعان القرآنية النبيلة إل قلبه ..ألنه
اكتفى من قراءته بحروفه ..وزين له من اعترب أئمة له الباطل ..فغفل عن حتذيرات
القرآن ..وتوجيهات الرسول.
قلت :من هؤالء الذين تتحدث عنهم؟
قال :هم من كنت عندهم معتقال يف سجوهنم الرهيبة.
قلت :تقصد الوهابية.
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قال :اسمهم ال هيم ..فهم يف كل حي خيتارون اسام جديدا ..والعربة باملسمى
ال باألسامء.
قلت :أراك تتجنى عليهم هذه املرة ..فام رأيت أحدا يبغض اليهود بغضهم..
وال رأيت أحدا حيذر من أن يتشبه باليهود منهم ..أال تراهم ال يأخذون من حلاهم
نقريا وال قطمريا خشية أن يتشبهوا هبم!؟
قال :هذا الذي يسمونه الورع البارد ..إنه كذلك الذي قال عنه احلسن البرصي
عندما سأله بعض أهل العراق عن دم الربغوث( :أتقتلون ابن بنت رسول اهلل،
وتسألون عن دم الربغوث!؟)
قلت :فهل لك أدلة تدل عل هذا ..فالدعاوى إن مل تربز الرباهي الدالة عليها،
أبناؤها أدعياء؟
قال :األدلة عل هذا أكثر من أن حترص ..لكني سأكتفي اليوم بواحد منها(..)1
وهو يمس أساس أسس الدين.
قلت :تقصد األلوهية ..فالدين يقوم عل اإليامن باهلل وتوحيده.
قال :أجل..
قلت :فهل استطاع اليهود أن يدخلوا هذا احلصن احلصي ..إن القرآن حذر
مهم ..واعتربهم خملطي يف هذا الباب كام خلطوا يف غريه ..قال تعال ﴿ :وقال ِ
ت
هلل مغ ُلولة ُغ َّلت أي ِدهيِم و ُل ِعنُوا بِام قا ُلوا بل يداه مبسوطت ِ
ان ُين ِف ُق كيف
الي ُهو ُد يدُ ا َِّ
ُ ُ
( )1سنعرض يف حلقات أخرى لتأثريات اليهود املختلفة عل الوهابية.
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يشا ُء( ﴾)64( ..املائدة)
قال :سأذكر لك أدلة تثبت هذا( ..)1وقد دعان إل البحث فيها شيخ من
مشائخنا يف ذلك احلي يقال له الشيخ (محود التوجيري) ،فقد كان حينها يمل علينا
من كتابه الذي سامه (عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عل صورة الرمحن) ،وهو
كتاب من الكتب املهمة عند مجيع أصحابنا من املعتقلي ،ولذلك زكاه شيخ الطائفة
يف زمانه ابن باز ،قال لنا يف أثناء حديثه ،وهو حياول بكل قوة أن يرسم لنا صورة
(وأيضا فهذا املعنى عند أهل الكتاب من الكتب
لربنا تضارع أي صورة نراها:
ً
برشا عل صورتنا
املأثورة عن األنبياء كالتوراة فإن يف السفر األول منها (سنخلق ً
يشبهها)

()2

انتفض بعض السائلي متعجبا :أتستدل بام ورد يف كتب اليهود ..أال ترى أننا
بذلك نفتح بابا خطريا من التحريف عل أنفسنا؟
أيضا
نظر إليه الشيخ بشزر ،ثم استأنف إمالءه قائال ،وكأنه جييبه عن سؤاله( :و ً
فمن املعلوم أن هذه النسخ املوجودة اليوم بالتوراة ونحوها قد كانت موجودة عل
عهد النبي  فلو كان ما فيها من الصفات كذ ًبا وافرتاء ووص ًفا هلل بام جيب تنـزهيه
عنه كالرشكاء واألوالد لكان إنكار ذلك عليهم موجو ًدا يف كالم النبي أو الصحابة
أو التابعي كام أنكروا عليهم ما دون ذلك ،وقد عاهبم اهلل يف القرآن بام هو دون
()1

استفدت هذه املقالة من كتاب (دراسة مقارنة بي عقيدة الوهابية وعقيدة اليهود) (انظر:

..)http://soufia.org
( )2عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عل صورة الرمحن ،طبع دار اللواء – الرياض ،الطبعة الثانية ،ص.:76 /
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ذلك فلو كان هذا عيبا لكان عيب اهلل هلم به أعظم وذمهم عليه أشد)

()1

قلت :إن هذا الكالم خطري جدا ..إنه يفتح الباب عل مرصاعيه عل التلمذة
عل حاخامات اليهود.
قال :وهلذا ،فقد دفعني هذا القول إل البحث يف كتب اليهود عن عقائدنا..
وقد وجدهتا لألسف نسخة ال تكاد ختتلف عنها..
قلت :هال رضبت يل أمثلة عل ما وصلت إليه عساها تكون أدلة عل ما تقول؟
قال :سأذكر لك عرشة أمثلة كاملة ..تكفي العاقل ليستنتج النتائج التي ذكرهتا
لك.
قلت :فهلم باملثال األول.
قال :لعلك تعلم أن اليهود تنسب إل اهلل تعال اجللوس والقعود واالستقرار
والثقل والوزن واحلجم..
قلت :أجل ..ففي (سفر امللوك)(( : )20-19 :22وقال فاسمع إذ ًا كالم
جالسا عل كرسيه وكل جند السامء وقوف لديه عن يمينه
الرب قد رأيت الرب
ً
وعن يساره)
و يف سفر مزامري ( )8/47يقول اليهود( :اهلل جلس عل كريس قدسه)
قال :وهكذا يقول الوهابية ..ففي كتاب (جمموع الفتاوى) ( )374/4الذي
يعترب الكتاب املقدس األول واألخري للوهابيي ،يقول ابن تيمية( :إن حممدً ا رسول
( )1املصدر السابق.77 :
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اهلل جيلسه ربه عل العرش معه) ،ويف نفس الكتاب (ج ،)527/1وكتاب رشح
حديث النـزول (ص  )400يقول ابن تيمية( :فام جاءت به اآلثار عن النبى من لفظ
القعود واجللوس ىف حق اهلل تعال كحديث جعفر بن أيب طالب وحديث عمر أول
أن ال يامثل صفات أجسام العباد) ،ويف نفس الصحيفة يقول( :إذا جلس تبارك
ِ
الرحل اجلديد)
وتعال عل الكريس ُسمع له أطيط كأطيط َّ
ويف كتاب (رشح القصيدة النونية) البن القيم اجلوزية ملحمد خليل هراس
(ص )256يقول( :قال جماهد :إن اهلل ُجيلس رسوله معه عل العرش)
واملراجع يف هذا أكثر من أن حترص ..فهل يكفيك ما ذكرت من النصوص أم
تراك تريد نصوصا أخرى؟
قلت :أجل ..يكفي ما ذكرت ،وقد قرأت مثله الكثري ،وهم يرصحون هبذا وال
يستحون منه ..فهات الثان.
قال :لعلك تعلم أن اليهود تنسب الصورة والشكل هلل تعال ،وال تفهم من
الصورة والشكل إال ما نفهمه من صور األجسام وأشكاهلا.
قلت :أجل ..فإننا نجد يف سفر التكوين (االصحاح األول( :)28-26 :وقال
اهلل نعمل اإلنسان عل صورتنا عل شبهنا ...فخلق اهلل اإلنسان عل صورته عل
ذكرا وأنثى خلقهم) ،ويف سفر (التثنية االصحاح :)16-15 :4
صورة اهلل خلقه ً
(فإنكم إن مل تروا صورة ما يف يوم ك َّلمكم الرب يف حوريب من وسط النار لئال
تفسدوا وتعملوا ألنفسكم َتثاال منحوت ًا صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى)
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قال :وهكذا يقول الوهابية ..ففي كتاب (التوحيد) البن خزيمة (طبع دار
الدعوة السلفية ،تعليق حممد خليل هراس ،ص )156يقول( :ثم يتبدّ ى اهلل لنا
بصورة غري صورته التي رأيناه فيها أول مرة ،وقد عاد لنا يف صورته التي رأيناه فيها
أول مرة فيقول أنا ربكم) ،ويف (ص )39يقول حممد خليل هراس( :فالصورة ال
تضاف إل اهلل كإضافة خلقه إليه ألهنا وصف قائم به)
ويف كتاب (عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عل صورة الرمحن) حلمود بن عبد
اهلل التوجيري ،وفيه تقريظ كبري البن باز( ،طبعة دار اللواء يف الرياض – الطبعة
الثانية ،ص( :)16قال ابن قتيبة :فرأيت يف التوراة :إن اهلل ملا خلق السامء واألرض
برشا بصورتنا) ،ويف (ص( :)17ويف حديث ابن عباس :إن موسى ملا
قال :نخلق ً
رضب احلجر لبني إرسائيل فتف َّجر وقال :ارشبوا يا محري فأوحى اهلل إليه :عمدت
إل خلق من خلقي خلقتهم عل صوريت فتشبههم باحلمري ،فام برح حتى عوتب)،
ويف (ص( :)40إن اهلل خلق اإلنسان عل صورة وجهه الذي هو صفة من صفات
ذاته)
قلت :وعيت هذا ..فهات الثالث.
قال :لعلك تعلم أن اليهود يعتربون الوجه عضوا هلل تعال كام هو وجه ابن آدم.
قلت :أجل ..فقد قرأت يف سفر التكوين (اإلصحاح( :)30 :32فدعا يعقوب
اسم املكان فنيئيل قائ ً
وجها لوجه) ،ويف سفر التثنية
ال ألن نظرت اهلل
ً
(وجها لوجه تكلم الرب معنا يف اجلبل من وسط النار)
(اإلصحاح:)5:4
ً
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قال :وهكذا يقول الوهابية ..ففي كتاب (رد الدارمي عل برش املرييس:
ص ) 159يقول املؤلف( :كل شئ هالك إال وجه نفسه الذي هو أحسن الوجوه
وأمجل وأنور الوجوه وإن الوجه منه غري اليدين ،واليدين منه غري الوجه) ،ويف
(ص )161يقول( :فصعد  -أي جربيل  -هبن  -أي بكلامت الذكر  -حتى ُحي ِّي
هبن وجه الرمحن) ،ويف (ص )190يقول الدارمي( :والنور ال خيلو من أن يكون له
إضاءة واستناره ومنظر ورواء ،وإنه يدرك يومئذ بحاسة النظر إذا كشف عنه
احلجاب كام يدرك الشمس والقمر يف الدنيا)
ويف كتاب (قرة عيون املوحدين) لعبد الرمحن بن حسي بن حممد بن عبد
الوهاب (حتقيق بشري حممد عيون  -طبع مكتبة املؤيد الطائف – سنة ،1990
ص( :)187روى ابن جرير عن وهب بن منبه :فيأتون إل الرمحن الرحيم فيسفر
هلم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه ثم يقولون فأذن لنا بالسجود قدامك)
قلت :وعيت هذا ..فهات الرابع.
قال :لعلك تعلم أن اليهود تنسب الصوت إل اهلل تعال ،وتشبهه يف ذلك
بخلقه.
قلت :أجل ..ففي سفر التثنية (( :)26/5من مجيع البرش الذي سمع صوت
اهلل) ،ويف نفس السفر (( :)24/5إن عدنا نسمع صوت الرب إهلنا) ،ويف نفس
السفر (( :)12/4فكلمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كالم
ولكن مل تروا صورة بل صوت ًا)
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قال :وهكذا يقول الوهابية ..ففي كتاب (جمموع الفتاوى )556/5 :يقول ابن
تيمية( :ومجهور املسلمي يقولون إن القرآن العريب كالم اهلل ،وقد تكلم به بحرف
وصوت) ،ويف كتاب (رشح حديث النـزول ،طبعة دار العاصمة – الرياض  -ع ّلق
عليه حممد اخلميس ،ص )220يقول ابن تيمية مفرت ًيا عل موسى عليه السالم( :إن
موسى ملا نودي من الشجرة( :فاخلع نعليك) (طه )12:أرسع اإلجابة وتابع التلبية
استئناسا منه بالصوت وسكون ًا إليه وقال :إن أسمع صوتك
وما كان ذلك منه إال
ً
حسك)
ّ
وأحس ّ
ويف حاشية الكتاب املسمى (كتاب التوحيد ،البن خزيمة طبع دار الدعوة
السلفية ص  )137يقول حممد خليل هراس املعلق عل هذا الكتاب إن معنى ِ (:من
ور ِاء ِحجاب) (الشورى( )51 :يعني تكليام بال واسطة لكن من وراء حجاب
فيسمع كالمه وال يرى شخصه) ،ويف (ص  )138يقول املعلق( :وإن كالمه
أيضا:
حروف وأصوات يسمعها من يشاء من خلقه) ،ويف (ص )146يقول املعلق ً
(يسمعون صوته عز وجل بالوحي قويا له رني وصلصلة ولكنهم ال يميزونه ،فإذا
سمعوه صعقوا من عظمة الصوت وشدته)
ويف كتاب (األسامء والصفات) يقول ابن تيمية يف معرض ر ّده عل اجلهمية
(ص( :)73وحديث الزهري قال :فلام رجع موسى إل قومه قالوا له صف لنا كالم
ربك ،قال :سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل يف أحل حالوة سمعتموها؟
فكأنه مثله)
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ويف كتاب (رشح نونية ابن القيم) ملحمد خليل هراس (ص  )545يقول
املؤلف( :ولكنه – أي القرآن – قول اهلل الذي تكلم به بحروفه وألفاظه بصوت
نفسه) ،ويف نفس الكتاب (ص )778يقول( :بل قد ورد أنه سبحانه يقرأ القرآن
ألهل اجلنة بصوت نفسه يسمعهم لذيذ خطابه)
ويف كتاب (فتاوى العقيدة) ملحمد بن صالح العثيمي (ص( :)72يف هذا
إثبات القول هلل وأنه بحرف وصوت ،ألن أصل القول ال بد أن يكون بصوت فإذا
أطلق القول فال بد أن يكون بصوت)
ويف كتاب (معارج القبول) حلافظ حكمي ( )191/2يقول( :فيضع اهلل
كرسيه حيث يشاء من أرضه ثم هيتف بصوته)
قلت :وعيت هذا ..فهات اخلامس.
قال :لعلك تعلم أن اليهود تنسب الفم واللسان ال اهلل.
قلت :أجل ..ففي سفر أيوب (( :)6-2/37اسمعوا سام ًعا رعد صوته
والرمذمة اخلارجة من فيه حتت كل السموات) ،وهم يريدون ب (من فيه)( :من
فمه)
قال :وهكذا يقول الوهابية ..ففي (األسامء والصفات) البن تيمية ()73/1
يقول ابن تيمية يف معرض الرد عل اجلهمية( :وحديث الزهري قال :ملا سمع
موسى كالم ربه قال :يا رب هذا الذي سمعته هو كالمك؟ قال :نعم يا موسى هو
كالمي وإنام كلمتك بقوة عرشة آالف لسان)
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ويف كتاب (رد الدارمي عل برش املرييس) (ص )112عن اهلل تعال( :إن الكالم
ال يقوم بنفسه شيئا يرى وحيس إال بلسان متكلم به)
ويف كتاب (الرد عل اجلهمية) أليب سعيد الدارمي (ص )81يقول الدارمي:
(قال كعب األحبار :ملا كلم اهلل موسى باأللسنة كلها قبل لسانه طفق موسى يقول:
أي رب ما أفقه هذا حتى ك ّلمه آخر األلسنة بلسانه بمثل صوته يعني بمثل لسان
موسى وبمثل صوت موسى) ،ثم يقول( :فهذه األحاديث قد رويت وأكثر منها ما
يشبهها كلها موافقة لكتاب اهلل يف اإليامن بكالم اهلل)
ويف كتاب (طبقات احلنابلة) أليب يعل ( )32/1يقول( :وك َّلم اهلل موسى
تكليام من فيه – يعني من فمه – وناوله التوراة من يده إل يده)
ً
ويف كتاب (رد الدارمي عل املرييس) (ص )123يقول املؤلف( :وهو يعلم
األلسنة كلها ويتكلم بام شاء منها ،إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء بالعربية وإن شاء
بالرسيانية)
قلت :وعيت هذا ..فهات السادس.
قال :لعلك تعلم أن اليهود تنسب التغري واحلدوث واحلركة واالرتفاع
والنزول احليس ال اهلل تعال.
قلت :أجل ..ففي سفر التكوين (( :)5/11فنـزل الرب لينظر املدينة والربج
اللذين كان بنو آدم يبنومها) ،ويف نفس السفر (( :)4-3/46فقال أنا اهلل إله
أبيك ...أنا أنزل معك إل مرص) ،ويف سفر اخلروج (( :)21/19ألنه يف اليوم
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الثالث ينـزل الرب أمام عيون مجيع الشعب عل جبل سيناء)
قال :وهكذا يقول الوهابية ..ففي كتاب (جهاالت خطرية يف قضايا اعتقاديه
كثرية) (ص )18يقول مؤلفه ،وهو عاصم ابن عبد اهلل القريويت يف تفسري االستواء
عل العرش( :صعد أو عال :ارتفع أو استقر وال جيوز املصري إل غريه)
ويف كتاب (األسامء والصفات) البن تيمية (ص( :)91فثبت بالسنة واإلمجاع
أن اهلل يوصف بالسكوت ،لكن السكوت تارة يكون عن التكلم وتارة عن إظهار
الكالم وإعالمه)
و يقول حممد زينو يف كتابه املسمى (جمموعة رسائل التوجيهات اإلسالمية
إلصالح الفرد واملجتمع) (ص( :)21إن اهلل فوق العرش بذاته منفصل من خلقه)
ويف كتاب (معارج القبول) حلافظ حكمي (( :)235/1إن اهلل ينـزل إل السامء
الدنيا وله يف كل سامء كريس ،فإذا نـزل إل السامء الدنيا جلس عل كرسيه ثم مد
ساعديه ،فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس عل كرسيه) ،ثم يقول( :يعلو ربنا إل
السامء إل كرسيه) ،ويف الصفحة التالية يقول( :قال النبي :إن اهلل يفتح أبواب السامء
ثم هيبط إل السامء الدنيا ثم يبسط يده)
ويف كتاب (رشح قصيدة النونية) ملحمد خليل هراس (ص( :)774فرفعوا
رؤوسهم فإذا اجلبار قد أرشف عليهم من فوقهم)
ويف كتاب (رد الدارمي عل برش املرييس) (ص( :)54معنى (ال يزول) ال يفنى
وال يبيد ،ال أنه ال يتحرك وال يزول من مكان إل مكان) ،ويقول يف (ص:)54
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(فإن أمارة ما بي احلي وامليت التحرك وما ال يتحرك فهو ميت ال يوصف بحياة
كام وصف اهلل األصنام امليتة) ،ويقول يف (ص( :)55فاهلل احلي القيوم الباسط
يتحرك إذا شاء)
قلت :وعيت هذا ..فهات السابع.
قال :لعلك تعلم أن اليهود تنسب اليد والساعد والذراع والكف واالصابع
جوارح حقيقية ال اهلل.
قلت :أجل ..ففي سفر اخلروج (( :)16/15بعظمة ذراعك يصمتون
كاحلجر) ،ويف سفر املزامري ((:)3-2/44أنت بيدك استأصلت األمم وغرستهم
لكن يمينك وذراعك)
قال :وهكذا يقول الوهابية ..ففي كتاب (رد الدارمي عل برش املرييس)
ورشفه هبا وآثره عل
(ص )26يقول الدارمي(:فأكد اهلل آلدم الفضيلة التي ّ
كرمه ّ
مجيع عباده إذ كل عباده خلقهم بغري مسيس بيد وخلق آدم بمسيس) ،ويف (ص
 (:)30فلام قال خلقت آدم بيدي علمنا أن ذلك تأكيد ليديه وأنه خلقه هبام) ،ويف
(ص (:)35عن ميرسة قال :إن اهلل مل يمس شيئ ًا من خلقه غري ثالث :خلق آدم
بيده ،وكتب التوراة بيده ،وغرس جنة عدن بيده)
ويف حاشية (كتاب التوحيد) البن خزيمة يقول حممد خليل هراس املعلق عل
هذا الكتاب (ص (:)63فإن القبض إنام يكون باليد احلقيقية ال بالنعمة ،فإن قالوا
إن الباء هنا للسببية أي بسبب إرادته اإلنعام ،قلنا هلم :بامذا قبض؟ فإن القبض
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حمتاج إل آلة ،فال مناص هلم لو أنصفوا من أنفسهم إال أن يعرتفوا بثبوت ما رصح
أيضا(:هذه اآلية رصحية يف إثبات
به الكتاب والسنة) ،ويف ص  64يقول املعلق ً
اليد ،فإن اهلل خيرب فيها أن يده تكون فوق أيدي املبايعي لرسوله وال شك أن املبايعة
إنام تكون باأليدي ال بالنعم والقدر)
ويف كتاب (السنة) املنسوب ألمحد والذي نرشه الوهابية (ص  )77يقولون
تكليام من فيه – يعني فمه – وناوله التوراة من يده إل يده)
فيه( :وك ّلم اهلل موسى
ً
ويف كتاب (العقيدة) ملحمد بن صالح العثيمي (ص (:)90وعل كل فإن يديه
سبحانه اثنتان بال شك ،وكل واحدة غري األخرى ،وإذا وصفنا اليد األخرى
بالشامل فليس املراد أهنا أنقص من اليد اليمنى)
قلت :وعيت هذا ..فهات الثامن.
قال :لعلك تعلم أن اليهود تنسب الرجل اجلارحة والعي عل معنى اجلارحة
ال اهلل تعال.
قلت :أجل ..ففي سفر اخلروج (( :)20/13وكان الرب يسري أمامهم) ،ويف
سفر املزامري (( :)2/53اهلل من السامء أرشف عل بني البرش لينظر) ،ويف سفر
التكوين ((:)10-8/3وسمعا صوت اإلله ماشيا يف اجلنة)
قال :وهكذا يقول الوهابية ..ففي كتاب (طبقات احلنابلة) ( )32/1يقول أبو
يعل( :والسموات واألرض يوم القيامة يف كفه ويضع قدمه يف النار فـتـنـزوي
وخيرج قو ًما من النار بيده)
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ويف كتاب (عقيدة أهل السنة واجلامعة) (ص  )15-14يقول ابن
عثيمي(:ونؤمن بأن هلل عيني اثنتي حقيقيتي)
ويف كتاب (رد الدارمي عل برش املرييس) (ص (:)69يضع اجلبار فيها – أي
يف النار – قدمه فإذا كانت جهنم ال ترض اخلزنة الذين يدخلوهنا ويقومون عليها
سخرها هلم)
فكيف ترض الذي
ّ
ويف كتاب (فتاوى العقيدة) ملحمد بن صالح العثيمي (ص (:)112إن اهلل يأيت
إتيان ًا حقيقي ًا) ،ويقول يف (ص (:)114فإن ظاهره ثبوت إتيان اهلل هرولة وهذا
الظاهر ليس ممتنعا عل اهلل فيثبت هلل حقيقة)
قلت :وعيت هذا ..فهات التاسع.
قال :لعلك تعلم أن اليهود تنسب اجلهة واحليز واملكان واحلد ال اهلل.
قلت :أجل ..ففي سفر املزامري ((:)4/2الساكن يف السموات يضحك
الرب) ،ويف سفر التكوين ((:)16/28ح ّق ًا إن الرب يف هذا املكان وأنا مل أعلم)،
ويف نفس السفر (( :)1/18وظهر له الرب عند بلوطات) ،ويف سفر زكريا
((:)13/2اسكتوا يا كل البرش قدام الرب ألنه قد استيقظ من مسكن قدسه)
قال :وهكذا يقول الوهابية ..ففي كتاب (رد الدارمي عل برش املرييس) والذي
جيلونه ويعتربونه أحد مراجعهم (ص (:)82بل هو عل عرشه فوق مجيع اخلالئق
يف أعل مكان وأطهر مكان) ،ويف (ص( :)96ألنا قد أيـَّنـَّا له مكان ًا واحد ًا ،أعل
مكان وأطهر مكان وأرشف مكان ،عرشه العظيم املقدس املجيد فوق السامء
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السابعة العليا حيث ليس معه هناك إنس وال جان وال بجنبه ٌّ
حش وال مرحاض
وال شيطان) ،ويف (ص (:)100رأس اجلبل أقرب إل اهلل من أسفله ،ورأس املنارة
أقرب إل اهلل من أسفلها ألن كل ما كان إل السامء أقرب كان إل اهلل أقرب ،فحملة
العرش أقرب إليه من مجيع املالئكة) ،ويف (ص (:)79إنه فوق عرشه بفرجة بينة،
والسموات السبع فيام بينه وبي خلقه يف األرض) ،ويف (ص (:)79وإله السموات
واألرض عل عرش خملوق عظيم فوق السامء السابعة دون ما سواها من األماكن
من مل يعرفه بذلك كان كافر به وبعرشه) ،ويف (ص  )80يقول (:ألنه وصف نفسه
بأنه يف موضع دون موضع ومكان دون مكان)
هراس (ص (: )249وهو
ويف كتاب (رشح نونية ابن القيم) ملحمد خليل ّ
رصيح يف فوقية الذات ألنه ذكر أن العرش فوق السموات وهي فوقية حس َّية
باملكان فتكون فوقية اهلل عل العرش كذلك ،وال يصح أبد ًا محل الفوقية هنا عل
فوقية القهر والغلبة)
ويف كتاب (قرة عيون املوحدين) لعبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد
الوهاب (ص  )263ينقل ما نصه( :أمجع املسلمون من أهل السنة عل أن اهلل مستو
عل عرشه بذاته) ،ثم قال(:استوى عل عرشه باحلقيقة ال باملجاز)
قلت :وعيت هذا ..فهات العارش.
قال :لعلك تعلم أن اليهود تنسب األوصاف القبيحة والشنيعة إل اهلل.
قلت :أجل ..وقد ذكر القرآن بعض أقواهلم يف هذا ..فهل وقع الوهابية يف هذا
92

أيضا؟
قال :أجل ..وكيف ال يفعلون وهم يتتلمذون عل اليهود.
قلت :فاذكر يل أدلة عل هذا ،فأنت تعلم أن ال أقبل الدعاوى من غري براهينها.
قال :من ذلك ما ورد يف كتاب (فتاوى العقيدة) للعثيمي (ص  )50يقول( :ال
يوصف اهلل باملكر إال مقيد ًا ،فإن قيل كيف يوصف اهلل باملكر مع أن ظاهره أنه
مذموم قيل إن املكر يف حمله حممود) ،ويف ص  51يقول( :إن اهلل له ملل وأما مل ُل
اهلل فإنه ملل يليق به عز وجل) ،ويف ص  52يقول(:وأما اخلداع فهو كاملكر يوصف
مدحا)
اهلل به حي يكون ً
انتفضت من مكان غاضبا ،وأنا أردد :أوصلت هبم اجلرأة إل هذا احلد؟
قال :من عزل أولياء اهلل وآل بيت رسول اهلل الذين أمرنا أن نتمسك هبم ال
يمكن أن يقع إال يف يد اليهود ليتالعبوا به وبعقيدته ما شاءت هلم أهواؤهم أن
يتالعبوا.
قلت :ولكنك مل تذكر يل مشاخيهم من اليهود ،أنت ذكرت يل فقط ما تتلمذوا
به عل اليهود ..أنت ذكرت يل الدروس ،ومل تذكر يل املدرس.
قال :يكفيك ما حدثتك به اليوم ..سأحدثك يف يوم آخر كيف بدأت القصة..
كيف عزل آل البيت الكرام الذين أمرنا رسول اهلل  أن نتمسك هبم ..ثم كيف
صار كعب األحبار ووهب بن منبه ومقاتل بن سليامن وغريهم هم أساتذة
املسلمي بدل عل واحلسن واحلسي وآهلم الطاهرين..
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الشعراوي يف قفص والبدعة والكفر
يف اليوم السابع من زيارته يل دخلت عليه ،وأنا أمحل أرشطة سمعية من تفسري
الشيخ حممد متول الشعراوي للقرآن الكريم ،وقد قلت يف نفيس حينها :إن صوت
هذا الرجل املمتلئ باإليامن سيقيض عل كل تلك اآلالم والوساوس التي ال تزال
تلقي بسمومها يف نفس صاحبي الذي ال أزال أجهل عنه الكثري.
عندما دخلت عليه ،وسلمت األرشطة ،قال يل :ملن هذه األرشطة؟
قلت :إهنا لشيخ جليل ،قىض عمره مع اإليامن والقرآن ..فلم يفارقهام طول
حياته ..وها هي ثامر صحبته هلام َتتد إل ما بعد وفاته ،لتنرش يف العامل مجيعا عبري
اإليامن ،وحالوة القرآن.
قال :شوقتني إليه ..فام اسمه الذي به ينادى ..أو لقبه الذي به يلقب؟
قلت :إنه رجل من أهل مرص يقال له الشيخ حممد متول الشعراوي يعرفه فيها
الصغري والكبري ،واملسلم وغري املسلم.
قال :ونحن كذلك كنا نعرفه ..لقد أقمنا املجامع الكثرية حوله.
قلت ،وقد استفزن الطرب :وأخريا التقى املسلمون مجيعا عل شخص واحد..
احلمد هلل رب العاملي ..ما أجدر الشيخ الشعراوي أن يكون هو ذلك الشخص.
قال :ما تقول؟ ..أنت مل تفهم قصدي.
قلت :كالمك واضح ..لقد ذكرت يل أنكم كنتم تقيمون املجامع الكثرية
حوله ..وهكذا يفعل الصوفية والفقهاء وغريهم من أصناف املسلمي ..فكلهم
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جيتمعون حول مائدة اإليامن والقرآن التي كان يقيمها كل حي ..كلهم كان يأكل
من لذائذها ،وينتيش من عبريها.
تنفس الصعداء ،ثم قال :إال نحن ..واملعتقلون يف سجوننا الرهيبة.
قلت متعجبا :فلم إذن جتتمعون حوله؟
قال :بل كنا نجتمع عليه ..كنا نصيح يف كل ناد حمذرين منه ..لقد كنا نفعل
نفس ما كنا يفعله أبو هلب وأبو جهل عندما كانوا يسريون خلف حممد  يف
األسواق ليقولوا هلم :إن حممدا كاذب وساحر وجمنون.
قلت :ولكني مل أسمع أحدا ينعت الشعراوي بام تذكره.
قال :مل نكن نرميه بالسحر وال باجلنون ..ولكنا كنا نرميه بام هو أخطر منهام.
قلت :أخطر منهام! ..ما تعني؟
قال :كنا نرميه بسالحنا النافذ الذي يوجهه لكل مصلح وصالح.
قلت :ما هو هذا السالح؟
قال :الرشك ..لقد كنا نرمي الشيخ بالرشك ..لقد كنا نعتربه داعية رشك ..ال
فرق بينه وبي أيب هلب وأيب جهل وأيب سفيان.
قلت :أتقصد أن أصحابك من الوهابية كانوا يرمون الشيخ الشعراوي
بالرشك؟ ..رويدك يا رجل لعل األمر اختلط عليك ،فقد كان الشيخ حمل احرتام
من اجلميع.
قال :لألسف ..مل خيتلط األمر عل ..لقد كنت أحد أولئك الدعاة ..وقد كان
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لنا حينها كتاب نرتله عل الناس كام نرتل القرآن ..فال نقرأ صفحته األخرية حتى
نعود إل صفحته األول ..وهلذا تران من كثرة ما ختمته أكاد أحفظه.
قلت :ما هذا الكتاب؟
قال :كان مشهورا بيننا ب (بيان احلقيقة يف أن حممد متويل الشعراوي يدعو إل
الرشك باهلل تعال وإل الكفر والبدع)

()1

قلت :فهال ذكرت يل بعض ما فيه؟
قال :عل الرحب والسعة ..فقد ذكرت لك أن من كثرة ترديدي ملا فيه امتأل به
صدري ،كام امتأل بغريه ..احلقد عندنا أهم وسيلة من وسائل احلفظ..
لقد كنا يف كل جملس نحل فيه لننفث فيه سمومنا نصيح بقوله تعالُ ( :قل أفغري
ون أعبدُ أهيا اجل ِ
اه ُلون) (الزمر)64 :
اهللَِّ تأ ُم ُر ِّ ُ ه
فإذا تساءل الناس عن هؤالء اجلهال الذي يأمروننا أن نعبد غري اهلل قلنا ببدهية
حارضة :إن أخطرهم يف هذا العرص رجل تدعونه (حممد متويل الشعراوي)
فإذا تعجب الناس أو انقبضوا ،قلنا هلم :إن الشيخ حممد متول الشعراوي
(عاش كل حياته ومنذ نعومة أظفاره وحتى هالكه بي القبور واألوثان
واألرضحة ..يصل بي القبور واألوثان ..يلقي حمارضاته بي القبور واألوثان ال
هينأ له بال إال بي القبور واألوثان ..وعقيدة حممد متويل الشعراوي هي عقيدة

( )1واهلدف من الكتاب كام يذكر أصحابه هو( :بيان أن الشعراوي هو ضال مبتدع مفسد يف دين اهلل تعال
وال جيب أن يؤخذ عنه العلم والتوحيد كام أفتى بذلك كبار العلامء ومنهم اإلمام العالمة حممد نارص الدين األلبان)

96

الفرقة القبورية الصوفية الضالة ،فالشعراوي يعتقد ويدعو للرشك باهلل تعال كدعاء
غري اهلل تعال ..أضف لذلك دعوته لبعض الكفريات والبدع ...وكل ما يدعو إليه
الشعراوي هو تكرار مقزز من الرتاث الصويف القبوري عرب التاريخ؛ هذا الضالل
وهذه اخلرافات والبدع والرشكيات واالعتقادات الكفرية التي أدت إل ضعف
املسلمي وختلفهم وتسلط عدوهم عليهم ..فكيف ينرص اهلل من يدعو غريه ويتجه
بقلبه لسؤال املوتى يف القبور؟!
فالشعراوي هو صويف أشعري قبوري عنيد جد ًا؛ حتى أنه أقام فرتة يف بالد
ودرس العلوم اللغوية يف بالد التوحيد لبعض
التوحيد يف اململكة السعودية َّ
الوقت؛ ورغم ذلك فإن قلبه القايس مل خيشع هلل تعال ولذكر اهلل تعال ولتوحيد اهلل
تعال ،بل أبى الشعراوي إال أن يستمر عل مذهبه الضال الصويف األشعري
القبوري الذي تلقاه يف بلده مرص منذ نعومة أظفاره رغم بيان وجالء احلق له خالل
فرتة إقامته يف بالد التوحيد)

()1

فإذا ظهر بي من نخاطبهم من جيادل يف ذلك ،أو من يزعم بأن هذا قد يكون
مرتبطا بفرته من حياته ،وال عالقة له بالشيخ حال جلوسه عل كريس املشيخة ،كنا
نقول هلم بقوة ( :إن ما يرد من أدلة عل دعوة الشعراوي إل الرشك باهلل تعال وإل
الكفر ليس خاص ًا بفرتة معينة من حياته ،بل هي عقيدته منذ الطفولة وحتى
هالكه ..ومل يعلن الشعراوي إعالن ًا رصحي ًا توبته وندمه عن تلك الرشكيات

( )1ما بي قوسي منقول من الكتاب املذكور.
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والكفريات بل عل العكس استمرار الشعراوي عل تلك الرشكيات والكفريات
حتى النفس األخري من حياته؛ فالقول بأن تلك األدلة كانت يف مرحلة معينة يف
حياته أو يف شبابه هو قول يقصد به تضليل املسلمي ،ألن الشعراوي عندما حيكي
ما حدث يف شبابه أو يف أي فرتة من حياته إنام حيكيه ليس عل سبيل إعالن التوبة
والندم ،بل عل سبيل تأكيد وتقرير دعوته للكفر والرشك باهلل تعال ولرغبته يف نرش
هذا الكفر والرشك بي املسلمي ،ولكي يقتدي به املسلمون ويتعلموا منه هذا
الرشك والكفر الذي وقع فيه)..
وكنا نقول هلم( :أما ما يزعمه البعض من أن الشعراوي قد تاب عن هذا
الضالل ورجع يف أواخر أيامه أو يف أواسط أو أوائل أيامه فكل هذا ال قيمة له ألنه
بال دليل فلم نر الشعراوي يعلن عل املأل ويف وسائل اإلعالم أو يف أحد كتبه أنه
قد تاب من تلكم الضالالت؛ وإن من رشوط التوبة اإلصالح والبيان وخاصة يف
انجر من خالهلا فساد عريض)
حق من ظهرت منه أقوال ّ
وكنا نقول هلم متبجحي ،وكأننا عل عرش الدينونة مرتبعي( :بعد أن نرش
الشعراوي الرشك باهلل تعال والكفر باهلل تعال والبدع والضالالت يف كتبه ويف
وسائل اإلعالم ملئات املاليي وحتى اآلن هذا الرش ما يزال مستمر ًا ؛ ومل نر كتاب ًا
واحد ًا أو ترصحي ًا واحد ًا من الشعراوي يعلن فيه توبته من تلك الضالالت وندمه
عل ما اقرتفه من جرائم نرش الرشك والكفر والبدع بي املسلمي بل عل العكس
رأينا سوء خاَتة الشعراوي وقوله كلمة الرشك وهو عل فراش املوت (نعوذ باهلل
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من سوء اخلاَتة)؛ فالقول بأن الشعراوي قد تاب عن تلكم الضالالت هو تضليل
وخداع وغش للمسلمي ،وإننا لنعجب ممن يغار عل هؤالء املبتدعة من أن تبي
ضالالهتم نصح ًا للمسلمي يف حي أن هؤالء الغيارى مل تتمعر وجوههم من دعوة
هؤالء املبتدعة للرشك باهلل تعال والكفر والبدع ،أ فتغارون عل أهل الضالل وال
تغارون عل دين رب العاملي؟!)
فإذا طالبنا بعضهم باألدلة رحنا نذكر هلم ما قاله ابنه عبد الرحيم عندما سئل
عن خاَتة والده ،فقال( :جاءت الساعة املوعودة ...وفجأة نظر إل السقف وحمييا
باألسياد واألئمة ومدد يا أهل البيت ،ثم قال فجأة :أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك
حممد رسول اهلل ..ثم َتدد عل فراشه عندها قمت وغطيته بعباءة بيضاء ثم أخذناه
إل البلد)
فإذا مل يقتنع الناس هبذا ،رحنا نسوق هلم ما أورده الشيخ من مذكراته( )1حول
حمبته آلل البيت الكرام عليهم الصالة والسالم إل درجة التعلق بكل أثر من
آثارهم..
كنا نحكي هلم ما ذكره عن تعلقه باحلسي ..وباألثر املبارك املوجود له يف
مرص ..وكنا نقص هلم قوله عن نفسه( :أما البشارة التي تلقيتها يف الروضة الرشيفة
هي أن لنا باب ًا يف مرص يسمى احلسي ،والتي فهمت منها أن مقامي سيكون إل

( )1أقصد بذلك كتاب (الشعراوي يبوح بأرساره الروحية) طبعة دار أخبار اليوم ،وقد أجرى احلوار معه يف
هذا الكتاب (سعيد أبو العيني)
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جوار سيدنا احلسي ..فقد حتققت هي األخرى وسكنت فع ً
ال إل جوار سيدنا
احلسي)

()1

وقوله يف حمل آخر( :و رحت أزور سيدنا احلسي وهناك شكرت اهلل كثري ًا..
وشكوت حايل أيض ًا ويقسم الشيخ وهو يقول :واهلل العظيم مل يمر أسبوع إال وجاء
الفراش الذي كان يعمل معي وقال يل :مربوك يا عم ! فسألته عل إيه؟ فقال :الشقة
بقت بتسعة جنيه ! ألهنم عملوا ختفيض وطلعت بتسعة جنيه بس ! قال الشيخ:
كانت هذه أول مسألة مع سيدنا احلسي ثم توالت املسائل بعد ذلك !)

()2

فإذا رأينا الناس هزوا رؤوسهم متأثرين بشدة تعلق الشيخ بسيدنا احلسي،
وهو أهل ألن يتعلق به صحنا فيهم :ويلكم انظروا جيدا ما يقول (إن كل تلك
القصص التي يروهيا الشعراوي هي تعلق قلبه القايس بغري اهلل تعال من املخلوقي،
وهذا من الكفر باهلل تعال ومن الرشك به؛ فالتعلق والرجاء يكون هلل تعال وحده
أوالً وأخري ًا ..أما الشعراوي فيجعل مع اهلل أنداد ًا يتعلق هبم قلبه القايس فتأمل
كيف أن الشياطي يوحون إليه يف املنامات وهو كاألبله بدالً من أن يستعيذ باهلل من
وسوستهم يتعلق قلبه بتلك الوساوس الشيطانية؛ فهذا الشعراوي جاءه الشيطان
يف املنام وأوحى إليه أن احلسي ريض اهلل عنه هو بابه يف مرص ،فصدق الشعراوي
ذلك وعندما حتدث له أي نعمة بدالً من أن حيمد ويشكر الشعراوي اهلل ويل النعم

( ( )1الشعراوي يبوح بأرساره الروحية ) ص .28
( )2املصدر السابق ص .40
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عليها يعتقد قلب الشعراوي يف احلسي وأنه بابه وأن تلك النعم من مسائل
وفضائل احلسي املتتالية عليه ..إن هذا الذي يقوله الشعراوي خيالف أبجديات
التوحيد واإليامن وال حول وال قوة إال باهلل تعال)
وهكذا ينضم إلينا ناس من الناس ..ولألسف يضمون لبغضهم للشيخ
بغضهم للحسي أيضا ..ألن حب احلسي هو الذي جر الشيخ إل الكفر والرشك
وقسوة القلب ..حتى أن اسم احلسي املمتلئ باجلاللة صار مرادفا عندهم لالت
والعزى ومناة الثالثة األخرى.
فإذا نفرت الناس من احلسي الذي كان سبب ضالل الشعراوي ورشكه انتقلنا
هبم إل السيدة اجلليلة خطيبة آل بيت النبوة واملنافحة عنهم السيدة زينت ،وحكينا
هلم ما ذكره الشيخ عن ذكرياته معها ،ومن ذلك أنه عندما كان طالب ًا يف الشهادة
العليا كان يسكن بجوار رضيح ومقام السيدة زينب فحدث أن فاته امتحان الدور
األول ملرضه ،ثم فاته امتحان الدور الثان ،فحزن الشعراوي ألنه كان جمتهد ًا وقال
الشعراوي( :وقلت للسيدة زينب :إحنا ساكني جنبك ..وبنصل عندك ..وفاتنا
االمتحان يف الدور األول والدور الثان ..وضاعت السنة ..وخاصمتها ! ومل أعد
أصل يف مسجدها)
ثم يروي بعد ذلك أن أحد أصدقائه دعاه ألن يصالح السيدة زينب بأن دعاه
حلضور مولد السيدة زينب عند قربها ،ثم عندما نام يف الليل ظهرت له السيدة
زينب وقالت له( :إنت زعالن مننا؟ إن كانت راحت منك سنة ..حنعوضها لك
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بخمسة )..ثم يقول الشعراوي بأنه أدرك رس تلك اخلمسة عندما اشتغل موظف ًا
باألزهر بالدرجة السادسة ،ففوجئ الشعراوي برتقيته من الدرجة السادسة
للخامسة باالختيار وليس باألقدمية فتذكر قول السيدة زينب له يف املنام(.)1
فإذا نفرت الناس من السيدة زينب معتربين إياها كأي صنم من األصنام التي
كانت تعبد يف اجلاهلية انتقلنا هبم إل السيدة اجلليلة عائشة بنت جعفر الصادق..
وحكمنا بالرشك عليه بسبب بيت من الشيخ كان الشيخ والزوار يذكرونه عندها،
وهو:
بمقام عائشة املقاصد أرخت سل بنت جعفر الوجيه الصادق
فإذن نفر الناس من عائشة ،انتقلنا هبم إل السيدة اجلليلة نفيسة ،وحكينا هلم ما
ذكره الشيخ عنها من قصة رجل اسمه (عفان بن سليامن) تعرض للظلم من جانب
حاكم مرص آنذاك ويسمى (تكي) ،ثم يذكر الشعراوي أن الرجل فكر يف اهلروب
من مرص فرار ًا من ظلم (تكي) ،ولكن الرجل املظلوم توجه لرجل يسمى
(الرشيف عل بن عبد اهلل) الذي أخذ عفان ًا وتوجه به للقرب املنسوب للسيدة نفيسة.
و يقول الشعراوي ما نصه (وقرأ الرجالن آيات من القرآن ..وسأال اهلل عز
وجل أن جيعل ذلك واص ً
ال إل السيدة نفيسة ،وأن يفرج كرب عفان بن سليامن
الذي تعرض لظلم اجلبار تكي ،وأخذهتام سنة من النوم ..ورأى الرشيف السيدة
نفيسة وهي تقول له( :خذ عفان معك واذهب إل تكي) ،فقد قضيت حاجته..

( ( )1الشعراوي يبوح بأرساره الروحية ) ص.63
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وتوجه الرشيف ومعه عفان إل تكي ..فاستقبلهام أحسن استقبال ..وقال إن رأيت
السيدة نفيسة وهي تقول :أكرم الرشيف علي ًا ..وارجع عن عفان ..واردد عليه
ماله ..فإنه قد استجار بنا)

()1

وهكذا ..ال نزال نسري بمن يسمع لنا من ويل إل ويل ،ومن صالح إل صالح..
فنرضب بذلك عصافري كثرية ..العصفور األول ،واملقصود األول هو الشيخ
الشعراوي ذلك الذي أقض مضاجعنا ،ومأل قلوب مشاخينا حقدا وحسدا إذ كيف
تنرصف األبصار إليه دوهنم.
وأما العصافري الثانية ،فهي تلك األنوار التي رشف اهلل هبا أرض مرص ومحاها
من الدجالي والبغاة واخلارجي والناكثي والقاسطي.
بعد أن أهنى صاحبي حديثه ،قلت :أهبذه األدلة كان أصحابك حيكمون
بالرشك عل الشيخ الشعراوي؟
قال :كانوا وال يزالون..
ثم ضحك ،وقال :حتى أبناؤهم مل ينجو من هذه األحكام ،فقد ذكرنا يف كتابنا
ذلك ابنه عبد الرحيم ،وزججناه يف قفص الرشك مع أبيه.
قلت :مل؟
قال :ألنه ذكر والده ،فقال( :وكان متعلقا بآل البيت لدرجة أنه أقام مطع ًام فوق
سطح العامرة إلطعام الفقراء واملحتاجي تود ًد ًا وتقربا ألهل البيت ..وكان يقول
( ( )1الشعراوي يبوح بأرساره الروحية ) ص .112
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بأن ضيوف اإلمام احلسي ضيويف ،وعندما جئنا إل قرب السيدة نفيسة خصصت
له أرض هناك ،وأنشأ مؤسسة مائدة الرمحن عل مساحة ألفي مرت)
وكنا نقول معلقي عل هذا :انظروا إن (ابن الشعراوي ال جيد حرج ًا يف أن
يتفاخر بوقوع أبيه يف الكفر والرشك باهلل تعال ..إن عبد الرحيم الشعراوي يتفاخر
بأن أباه حممد متويل الشعراوي يطعم الطعام للفقراء تودد ًا وتقرب ًا آلل البيت ،ومل
يقل هذا القايس القلب ابن هذا القايس القلب أن الواجب أن يتم إطعام الفقراء
توددا وتقربا هلل وحده ال رشيك له)
بعد أن قص عل صاحبي قصته مع الشيخ الشعراوي أخذ األرشطة ،ثم قبلها،
وقال :يف ذلك احلي ..ويف قرارة نفيس كنت أعلم أن تلك األحكام اجلائرة مل يكن
هلا إال سبب واحد.
قلت :ما هو؟
قال :لقد كان ملشاخينا من الكربياء والغرور ودعوى األلوهية ما جعلهم
يعتربون كل من يزامحهم صنام من األصنام ..فهم يف قرارة نفوسهم يعتربون
أنفسهم آهلة ..ويعتربون كل من ال يسمع هلم وال خيضع هلم مرشكا ..وقد كان من
سوء عاقبة الشيخ أنه مل يكن ليحني رأسه ألمثاهلم ..فمستواه العلمي ..ومرتبته
الروحية ..وطهارة نفسه أرفع من تتنجس باالستامع ألمثاهلم أو اخلضوع هلم.
قلت :ولكن كيف عرفت مستوى الشيخ العلمي ومرتبتة الروحية ،وأنت ملا
تسمع أرشطته.
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قال :ومن قال لك أن مل أسمعها ..لقد كنت أسمعها بيني وبي نفيس كل
حي ..ولعل ما من اهلل به عل من التوبة واهلداية يرجع يف جزء منه ملا كنت أسمعه
منها.
قلت :ولكن أصحابك كانوا حيذرونك منها.
قال :وكانوا من غري أن يقصدوا يدعونني إل استامعها ..فقد كان يل نفس تأبى
اخلضوع ،فتقبل عل ما َتنع منه ،وترسع إل ما تنفر عنه.
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أهل السنة ..والرشك
يف اليوم الثامن من زيارته يل جلست مع صاحبي الوهايب التائب نتفرج عل
شاشة التلفزيون ،وكان من حكمة اهلل أن ُأبدلت بعض القنوات التي كنا نتفرج
عليها بقناة أخرى جديدة ،ويظهر من حلتها ،وممن يتحدث فيها أهنا قناة وهابية
بامتياز ،وقد شد نظري فيها عبارة كتبت أعل شاشتها تقول (الدم السني واحد)
فقلت لصاحبي متعجبا :ما معنى هذا؟ أنا أظن أن الدم واحد ..فكل دم حمرتم
دم سني أم غري سني ..بل دم مسلم أو غري مسلم ..فاإلنسان مهام كانت ديانته
ومعتقده حمرتم إال إذا جلب لنفسه العقوبة ،وهو يف ذلك ال خيتلف عن السني أو
غري السني ،أو املسلم أو غري املسلم ..فالناس  -كام قال اإلمام عل( -إما أخ لك
يف الدين أو نظري لك يف اخللق)
ابتسم ،وقال :أتعرف من هم أهل السنة؟
قلت :وكيف ال أعرف ..إهنم األغلبية املسلمة املتواجدة يف مجيع بقاع األرض،
ومل يشذ عنهم إال طوائف من املنحرفي ..وهم يكسبون هبذه الكثرة حرمة خاصة،
بل إن من الفقهاء من يعترب الكثرة دليل الصحة.
قال :بغض النظر عن صحة االستدالل بالكثرة عل الصحة ..فإن هؤالء الذين
علقوا هذا الشعار ال يعتقدون أن أهل السنة كثرة ..بل يعتقدون أهنم قلة ،بل
يعتقدون أهنم أقل من القليل.
قلت :ولكن هذا الشعار مل يرفعوه إال ليبينوا أهنم الكثرة الكثرية التي ينبغي أن
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حترتم وخيشى جناهبا.
قال :يف وجه من رفعوا هذا الشعار؟
قلت :ال أكتمك أهنم يف هذه األيام خصوصا يرفعونه يف وجه الشيعة ..ويف
وجه إيران وحزب اهلل خصوصا ..بل إهنم يبدلون اسم (اهلل) يف احلزب باسم
(الالت) ،ولست أدري مل.
قال :فهم يتاجرون هبذا الشعار إذن؟
قلت :ما تعني؟
قال :إن هؤالء جتار ماهرون ..بل دهاة حمتالون ..خياطبون الناس كل حي بام
يتناسب مع مصاحلهم ..فإن رأوا من املصلحة أن يعتربوهم سنة مجيعا اعتربوهم
سنة ،وإن رأوا من املصلحة أن يعتربوهم مبتدعة اعتربوهم مبتدعة ..إهنم حياربون
األمة بعضها ببعض ،فهم إن وقفوا ضد الشيعة اعتربوا كل من وجد خارج البقاع
التي يسكنها الشيعة سنيا حتى لو كانوا يف قرارة نفوسهم يعتقدون كفره وضالله،
بل حتى لو اعتقدوا أنه أكفر من كل كافر ،وأضل من كل ضال.
قلت :ما تقول ..إن هذا نفاق ..إن هذه هي نفسها السياسة األمريكية التي قد
تستعمل بعض أعدائها ..فإذا انتهت من استغالهلم رمتهم أو قامت بتصفيتهم.
قال :وهكذا هؤالء ..إهنم اآلن يرصخون يف كل حمل :استيقظوا أهل السنة قبل
أن يكتسحكم تيار الروافض ..ولكنهم إن خلوا إل أنفسهم ضحكوا ضحكة
سخرية من كل أولئك اجلموع ..ألن مرتبة أولئك اجلموع مل ترق بعد إل مرتبة أهل
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السنة ،الذين هم  -يف تصورهم  -شعب اهلل املختار ..بل مل ترق بعد إل مرتبة
اإلسالم نفسه.
قلت :أهم حيكمون عليهم بالكفر إذن؟
قال :بل حيكمون عليهم بأبشع الكفر ..حيكمون عليهم بالرشك األكرب ..بل
يعتقدون أن اليهود أفضل منهم ..بل هم ال يكتفون بتكفريهم لوحدهم ،بل
يكفروهنم ويكفرون معهم آباءهم وذرياهتم ..بل قد يكفرون من يتوقف يف
تكفريهم.
قلت :ما تقوله عجيب.
قال :ولكنه  -لألسف  -صحيح.
قلت :ولكنه مع ذلك يظل دعوى ..وأبناء الدعاوى التي ال يربهن عليها
أدعياء.
قال :ولدي بحمد اهلل الرباهي ..وأحتدى هبا مجيعهم.
قلت :من أين لك هبا؟
قال :أمل أكن واحدا منهم؟ لقد جلست معهم جمالس رسية ،وقد بث يل فيها ما
أبثه لك اآلن.
قلت :فهال أخربتني عنها؟
قال :إن ذلك حيتاج وقتا طويال ..لقد ظللنا سني طوال يف سجون الوهابية ال
نلقن إال احلقد.
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قلت :فحدثني من ذلك عام يربهن يل عل ما ذكرت.
قال :سأحدثك عن جملس من جمالس كنا نعقدها مع شخص يظهر عل القناة
التي تراها يقوم ويقعد كل حي ،ويغضب ويضحك لسبب ولغري سبب ،ويوزع
اجلنة والنار عل من يشاء وكيف يشاء.
ابتسمت ،وقلت :أتقصد ذلك املهرج الذي يقال له (العرعور)؟
غضب ،وقال :ال حيق لك أن تسميه هبذا االسم.
طأطأت رأيس ،وقلت معتذرا :أعتذر إليك ..مل أكن أقصد ..فقط كنت أحب
السامع إليه ال ألستفيد منه ،ولكن ألن حركاته تعجبني.
قال :أنا مل أملك عل إهانتك للعرعور ،وإنام ملتك عل إهانتك للمهرج ..فأين
املهرج وأين العرعور ..املهرج يضحك الناس ،ويمأل قلوهبم بالرسور ،ويمأل
حياهتم باملرح ..بينام العرعور سفاح جمرم ..ليس له من دور إال نرش الضغينة..
والتحريض عل سفك الدماء ،هو ال يمأل حياة الناس إال أملا ،وأرضهم إال دماء.
قلت :صدقت ..واهلل نحن يف زمن غريب صار املهرج فيه أفضل من العامل..
واملمثل فيه أفضل من اإلمام ..واملطرب فيه أفضل من اخلطيب.
قال :إنه زمن الفتنة الذي حتدث عنه رسول اهلل .
قلت :فهال حدثتني عن املجلس الذي وعدتني به.
قال :يف جملس لنا مع (العرعور) طرح عليه بعضنا هذا السؤال :ما تقول يا
شيخ يف تلك اجلامعات التي تسمى (الطرق الصوفية) إهنم يشكلون الكثرة الكاثرة
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من األمة ،فهل هم منا أهل السنة ..أو تراهم من أولئك الذين استحوذ عليهم
الشيطان فأنساهم ذكر اهلل؟
غضب العرعور غضبا شديدا ،ووبخ السائل توبيخا مرا ،ثم وقف ،وقال :ويل
لك ..ثم ويل لك ..إن أولئك ضالل كفار مرشكون..
كان السائل وقورا حليام ،فلم يستفزه التوبيخ ،بل راح يسأل  -وكـأنه مل يسمع
أي توبيخ -قائال :ولكن أولئك يا شيخ طوائف وفرق ..فهال سمحت يل بأن
أسألك عنهم واحدا واحدا ..فلعل بعضهم أقرب إل السنة من بعض.
تصور العرعور أن السائل جيهل قدره العلمي ،فقال :سل عام بدا لك ..فأنا
موسوعة يف فقه الطوائف ..وأستطيع أن أناظرهم مجيعا ،وأنترص عليهم مجيعا ..بل
أنا مستعد ألن أعطي من جيبي اخلاص عرشين مليون دوالر ملن ينترص عل.
قال السائل :إن منهم طائفة يقال هلم القادرية ،وهم ينتسبون لشيخ يقال له
(عبد القادر اجليالن) ،وهلم فروع كثرية يف العامل ..إهنم ينترشون يف اجلزائر واليمن
والصومال ومرص واهلند واملغرب والسودان الغريب( ..)1وغريها كثري ..فهم برش
كثري.
قام العرعور غاضبا ،وقال :ولو مألوا األرض مجيعا ..فإن ذلك ال ينفي عنهم
الضاللة ..إن شيخهم صاحب بدع كثرية يف األوراد ،والسامع ،وصلوات األيام
والليايل ..أما أتباعه فرش منه ،فقد ذهبوا إل ما ذهب إليه الصوفية من الربط بي

( )1انظر :املوسوعة الصوفية د .عبداملنعم احلنفي ص.269
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العقائد الكالمية والتصوف ،كام نسبوا للشيخ كثري ًا من الكرامات واألقوال التي
فيها غلو كبري ،والتي تصل إل الرشك يف توحيد الربوبية ويف توحيد العبادة ،ونسبوا
له قصائد رشكية فيها دعوى الربوبية ،ونسبوا إليه القول باحلقيقة املحمدية ،ونسبوا
إليه الورد املسمى (صلوات الكربيت األمحر) وهو يف الصالة عل النبي  ،و(الباز
األشهب) و(القصيدة العينية) ،وقد تضمنت عبارات تدل عل وحدة الوجود ..أال
يكفي كل هذا ليخرجهم من امللة؟
جلس العرعور ،فقال السائل :فام تقول يف طائفة يقال هلا (الشاذلية) ،وهي
تنتسب لشيخ يقال له أبو احلسن الشاذيل ..وهي من أكثر الطرق الصوفية انتشار ًا،
وأكثرها أتباعا( ،)1وكثري من األعالم املشهورين من املتأخرين ينسبون إليها(.)2
قام العرعور ،وقال :ويل له ،وويل هلم مجيعا ..لقد أخرجه أهل تونس ،وكتبوا
إل أهل مرص إنه يقدم عليكم مغريب زنديق ،وقد أخرجناه من بلدنا فاحذروه..
ولكن أهل مرص استقبلوه ورفعوا من شأنه حتى عم ضالله اآلفاق ..أما أتباعه فقد
وقعوا يف الرشك األكرب ..فللشاذلية قرب يعبدونه من دون اهلل تعال ،وهلم أدعية
يتوسلون فيها بغري اهلل تعال ،ومنهم ذلك الزنديق الذي يقال له عبد الوهاب
الشعران ،وذلك األفاك يوسف النبهان اللذان رصحا بالرشك األكرب يف كتبهام.
ومنهم ذلك الذي يسمونه حكيام ،وحيفظون حكمه كام حيفظ القرآن ،ذلك
()1

الطرق الصوفية وأثرها يف نرش اإلسالم د .حسي مؤنس ص 22ط /األول 1320هـ النارش مكتبة

الثقافة الدينية بور سعيد مرص.
( )2كجالل الدين السيوطي ت(911هـ) صاحب (احلقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية)
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الذي يقال له (ابن عطاء اهلل) ..فقد جاء يف احلكم ما يثبت قوله بوحدة الوجود،
كام قال باألنوار كثريا ،والتي ليست سوى الفلسفة اإلرشاقية ..فإياك ثم إياك أن
تتوقف يف كفرهم ،وإال أحلقتك هبم؟
جلس العرعور ،فقال السائل :فام تقول يف طائفة يقال هلا (الرفاعية) ،وهي
تنسب لشيخ هلا يقال له (أمحد الرفاعي) ،وهم ينترشون يف العراق ومرص وسوريا
وغرب آسيا ..وغريها من بقاع العامل.
قام العرعور غاضبا ،وقال :ويل له ..وويل هلم ..لقد انترش الرشك األكرب عند
الرفاعية مثل غريهم من الصوفية ..أمل تسمع أبيات الصيادي الرفاعي التي يقول
فيها:
بيتان حج العارفون إليهام
أعني به املول الرفاعي الذي

بيت الرسول وشبله ببطاح
خلقت أنامله من األرباح

وللصيادي كتاب (بوارق احلقائق) كله استعانة واستغاثة وتوجه للقبور
ورشك جل ..وعقيدهتم الظاهرة يتابعون فيها األشعرية الضالي يف تعريف
التوحيد ،ونفي العلو ،وأن القرآن قديم وغري ذلك ..كام يتابعون الصوفية يف
احلقيقة املحمدية والنور املحمدي ..بل ذكر الرفاعي ما يشري إل احللول أو
الوحدة ..بل وافق متأخروهم أهل وحدة الوجود ،ودافعوا عنهم.
جلس العرعور ،فقال السائل :فام تقول يف طائفة يقال هلا (النقشبندية) ،وهي
تنسب لشيخ هلا يقال له (حممد بن هباء الدين النقشبندي) ..فإن هلؤالء وجودا
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كثريا يف الصي وتركيا ،وبعض بلدان آسيا الوسطى ،واهلند ،وجاوه،
وغريها(.)1
قام العرعور غاضبا ،وقال :ويل له ..وويل هلم ..إن سلسلة هؤالء تعود ألئمة
الرافضة ،وحسبهم بذلك ضالال ..وهم فوق ذلك يرصحون بالرشك األكرب يف
توحيد الربوبية واأللوهية ،وهم ممن يقولون بوحدة الوجود ،وقد كثرت رشوحهم
لكتب ابن عريب وغريه من القائلي بوحدة الوجود ..فإياك أن تتوقف يف تكفريهم
وتضليلهم وإال حكمت عليك بحكمهم.
جلس العرعور ،فقال السائل :فام تقول يف طائفة يقال هلا (اخلتمية) ،وهي
تنسب لشيخ هلا يقال له (حممد عثامن بن املريغني املحجوب) ،ويلقبونه ب (اخلتم)،
وتنترش يف رشق إفريقيا وغرهبا ووسطها وشامهلا.
قام العرعور غاضبا ،وقال :ويل له ..وويل هلم ..فهؤالء يتابعون ابن عريب
ويعظمونه وأهل نحلته ،ويقولون بوحدة الوجود ،ويقولون بالرشك األكرب ،بل
زعموا أن شيوخهم يغيثون من يلتجئ هبم ،ويزيلون الكربات ،وأهنم وسيلة
النجاة ..وهم فوق ذلك كله يسبون الصحابة ،ويتهموهنم بكتم والية عل ،بل
يعتربون أنفسهم امتداد ًا لوالية أهل البيت ،لذلك يدعون للتقارب مع الرافضة،
ومنارصهتم والدعوة هلم ..فإياك ثم إياك أن تتوقف يف شأهنم.
جلس العرعور ،فقال السائل :فام تقول يف طائفة يقال هلا (البكتاشية) ،وهي

( )1انظر :املوسوعة الصوفية ص .394 - 270،393
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تنسب لشيخ هلا يقال له (بكتاش ويل) ،وهي تنترش يف تركيا ،وكردستان وآسيا
الصغرى ،ويف ألبانيا ،وقد كانت موجودة يف مرص يف عهد اخلديو إسامعيل ،بل
حظيت بعناية أرسته ،وهلا ارتباط قوي باحلركة الوطنية يف ألبانيا ،وهلا أوقاف شائعة
يف تركيا ،ويذكر الباحثون أهنا يف تزايد مستمر يف تركيا ومرص.
قام العرعور غاضبا ،وقال :ويل له ..وويل هلم ..ففي عقائد هؤالء رائحة
الروافض املنتنة إهنم يغالون يف آل البيت ،خاصة جعفر الصادق ،بل يضعون عل
رؤوسهم قلنسوات أسطوانية ذات  12ط َّية ،إشارة إل األئمة االثني عرش ،أئمة
الرافضة ..وهم فوق ذلك ومعه أصحاب رشك أكرب يف دعاء األولياء ،وتأليه عل
بن أيب طالب ،ويقولون بوحدة األديان ،ويقيمون الرقصات واألذكار اخلاصة هبم،
ويطلقون عل حركاهتم يف الرقص (احلرضة) ..فإياك ثم إياك أن حتتار يف أمرهم.
جلس العرعور ،فقال السائل :فام تقول يف طائفة يقال هلا (التجانية) ،وهي
تنسب لشيخ هلا يقال له (أبو العباس أمحد التجان) ،وهي تنترش بكثرة يف شامل
أفريقيا وغرهبا ،بل إن بعضهم يعد أتباعها بمئات املاليي.
قام العرعور غاضبا ،وقال :ويل له ..وويل هلم ..إن هؤالء رش الطوائف ..لقد
كان هلم شيخ يقال له (أمحد سيكرج)يدرس (الفتوحات املكية) البن عريب،
و(اإلنسان الكامل) للجيل ..وهم فوق ذلك يعتقدون الرشك األكرب يف شيوخهم،
فيحجون إل فاس حيث قرب شيخهم قبل توجههم للحج إل مكة ،وهم يقولون
بوحدة الوجود ،ويقولون باحلقيقة املحمدية ،والنور املحمدي ..فإياك إياك أن
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تتوقف يف احلكم عليهم بالرشك األكرب.
جلس العرعور ،فقام السائل ،وقال :ما أقل املسلمي إذن يا شيخ؟
صمت العرعور لفرتة ،ثم أطبق شفتيه ،ثم راح يبكي بكاء حارا جعلنا نتأثر
له ،لكن السائل مل يتأثر ،بل راح يسأله قائال :أتبكي يا شيخ عل قلة املسلمي؟ أم
تبكي عل أن هؤالء يتومهون أنفسهم مسلمي بينام هم غارقون يف ضالهلم
وكفرهم؟ أال ترى أن نرصح هلم بام هم فيه لعلهم ينزجرون عنه.
نظر العرعور إل السائل ،وقال :ويلك ..ثم ويلك ..إياكم أن خيرج هذا الكالم
من بيننا ،وخاصة هذه األيام..
قال السائل :ومل هذه األيام بالضبط؟
قال العرعور :نحن هذه األيام نحشد املاليي من األغبياء لنرضب هبم
الروافض ..فلذلك قولوا للجميع ..أنتم مسلمون ..بل أنتم أهل السنة ..بل أنتم
من أهل اجلنة ..مغفورة لكم ذنوبكم إن وقفتم ضد هذا التني الذي يريد أن
يكتسح األمة..
قال السائل :أال ترى أننا نكذب عليهم بذلك؟
قال العرعور :احلرب خدعة ..فلنرضب الظاملي بالظاملي ..ونخرج نحن
وحدنا من بينهم ساملي..
***
التفت صاحبي إيل ،وقال :هذا جملس واحد من املجالس التي كنا نعبأ فيها
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بأطنان من احلقد والضغينة والرصاع.
قلت :فام رس صاحبكم هذا الذي يسأل كثريا؟
قال :لقد هداه اهلل فلم يكتف بام قال له العرعور ..بل ذهب إل تلك الطوائف
مجيعا ..واحلمد هلل ،فقد كان ذلك سببا من أسباب خروجه من معتقل الوهابية..
وقد لقيته يف فرتة من الفرتات قبل اهتدائي ،وكان نورا من أنوار هدايتي.
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رسول نجد
يف اليوم التاسع من زيارته يل ،خرجت مع صاحبي الوهايب إل قريتنا اهلادئة
نت جول ،ولست أدري كيف قدر اهلل أن يزورنا يف ذلك اليوم رجل يزعم الناس له
الوالية والصالح ،ولذلك كانوا بمجرد أن يسمعوا بحضوره يلتفون حوله،
ويقدمون له ما تعودوا عليه من قرابي الوالء واملحبة ..وقد كان منها ما يقبله
الذوق السليم ،ومنها ما ال يقبله.
وقد خشيت عل صاحبي أن حيدث له ما رآه من تلك القرابي ردة تعيده إل
السجون التي خرج منها ،خاصة وأنه كان يف قوم يعتقدون أن أي تعظيم لغري اهلل
رشك أعظم خيرج صاحبه من امللة ،وخيلده يف جهنم.
لكني مل أحلظ عل أسارير وجهه أي تغري ،بل عل العكس من ذلك ،وجدته
ينظر إليهم بحنان وحمبه ،فسألته متعجبا :كيف مل تغضب هلل يف هذا املوقف؟
قال :وهل ترى يف هذا حمال للغضب؟
قلت :أجل ..أال تراهم كيف يعظمون غري اهلل؟
قال :بل أراهم يف موقفهم هذا ال يعظمون إال اهلل ..ولذلك تران أحسدهم
عل هذه الفطرة النقية التي حرمني الوهابيون منها.
قلت :ماذا تقول؟ ..أران أخالفك يف هذا ..فأصحابك ،وإن أخطأوا يف أشياء
كثرية ،فقد أحسنوا يف هذه ..فال ينبغي أن يعظم غري اهلل.
قال :أمل تسأل نفسك مل حيرتم هؤالء هذا الرجل؟
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قلت :إهنم يعتقدون فيه الوالية.
قال :وما معنى الوالية؟
قلت :هي يف تصورهم تعني القرب من اهلل ..فهؤالء اجلموع التي تراها تعتقد
أن هذا الرجل أقرب منها إل اهلل ،فلذلك تراها تتزلف إليه عساها تظفر منه بربكة
أو دعاء.
قال :أال يدلك هذا عل حب هؤالء للقرب من اهلل؟
قلت :أجل ..ما داموا حيبون القريب من اهلل بحسب اعتقادهم ،فهم حيبون
القرب من اهلل.
قال :أال ترى يف هذا قمة اإليامن؟
قلت :ولكنهم حيبون القرب دون أن يسعوا لتحصيله بالطرق الصحيحة.
قال :وما يفعلونه هو طريق من هذه الطرق ..فمن مأل قلبه بحب القريب من
اهلل ،فال شك أن اهلل يقربه ..أال تعلم أن أعظم شعائر الدين حب أولياء اهلل؟
قلت :بل ..صدقت يف هذا ..لكن ما أدراهم أن هذا ويل هلل؟
قال :ال هيم ذلك ..فالعربة باحلقيقة التي انطلقوا منها ..ال بالواقع ..أال تعرف
قوله ( :إن اهلل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)()1؟
قلت :بل ..وقد فهمت قصدك.
( )1رواه البخاري ومسلم ،معنى يؤيد :ينرص ،والرجل الفاجر يشمل من كان كافرا ومن كان فاسق ًا ،وال
يعارضه قوله  : إنا ال نستعي بمرشك ألنه حممول عل من كان يظهر الكفر ،أو هو منسوخ بام ثبت من االستعانة
بصفوان بن أمية يف حني ،كذا قال ابن حجر يف الفتح ،وتابعه املناوي يف الفيض.
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بمجرد أن وصلنا إل هذا احلديث أخذ الرجل يلقن امللتفي حوله بعض
الصلوات عل رسول اهلل  بطريقة إنشادية مجيلة اهتزت هلا األرواح واألجساد،
وقد حصل لصاحبي من الوجد ما مل أكن أتصوره فيه ،وقد دعان ذلك إل سؤاله
عن رسه ،فقال :لقد كنت طيلة فرتة اعتقايل يف سجون الوهابية ال أعرف (حممد بن
عبد اهلل) بقدر ما كنت أعرف حممد بن عبد الوهاب ..لقد كان أول درس لقنوه يل
هو (حممد بن عبد الوهاب)
يف تلك األيام ذهبت ،وليس يف قلبي إال حممد رسول اهلل ..كنت أحتدث عنه
كل حي ..فقد كانت حرارة أشواقي إليه ال تعدهلا أي حرارة..
لكني بمجرد أن جلست إل حلقة ذلك النجدي الذي قيل يل إن بيده مفاتيح
اجلنة ،كام أن بيده مفاتيح النار بدأ (حممد بن عبد اهلل) ينزل من عرش قلبي ليحل
بدله (حممد بن عبد الوهاب)
يف بداية تلك احللقة تذكرت يف نفيس ذلك العرص املظلم الذي ولد فيه رسول
اهلل  ،والذي بلغ فيه فساد العقائد والعادات واألخالق مبلغ ًا عظي ًام ..فاألصنام
كانت تعبد من دون اهلل يف املسجد احلرام عند الكعبة وغريها ..وكانت العرب قد
انحطت إل أسفل الدركات من الوثنية والعادات السافلة الرذيلة.
بمجرد أن حدثت نفيس هبذا نظر إيل النجدي بسخرية ،وقال :وهكذا كان
عرص حممد بن عبد الوهاب إن مل يكن أشد جاهلية منه ،فقد كانوا يف جاهلية
مطلقة ،كام كانوا غارقي يف أودية اجلهالة والرذيلة والوثنية املسبوكة يف قالب حب
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الصاحلي.
قلت يف نفيس :لقد بعث اهلل حممد بن عبد اهلل بعد فرتة من الرسل ،وكانت
اإلنسانية بام أصاهبا يف مقاتلها تنتظر وتتعطش إل هذه البعثة الكريمة ،لعلها هتتدي
بعد الضالل البعيد ،وتنتقل من فوىض األخالق والطباع إل نظام وطمأنينة وراحة.
قاطع النجدي حديثي لنفيس ،وقال وهو ينظر إيل بسخرية :لقد جاء حممد بن
عبد الوهاب يف وقت كانت جزيرة العرب يف أمس احلاجة إل مصلح يعاجلها من
أمراضها القاتلة ،وينقذها مما وقعت فيه ويأخذ بيدها من تلك اهلوة السحيقة التي
ارتطمت فيها ،لكي تسري يف سبيل مستقيم ،حيث تصفو العقائد ،وتشفى العقول.
قلت يف نفيس :لقد وفق اهلل نبينا حممد بن عبد اهلل يف الدعوة إل اهلل وتوحيده
ونبذ الرشك وهتجينه.
نظر إيل ساخرا ،وقال :وقد وفق اهلل أيضا حممد بن عبد الوهاب يف جتديد
الدعوة التي بليت والسري عل املنهاج األقوم الذي اعوج وجعله نقي ًا خالص ًا من
كل شائبة وباطل.
قلت يف نفيس :مل يطب املقام ملحمد بن عبد اهلل بمكة التي ولد فيها بإيذاء قريش
له ،وتسلطهم عليه بالسوء واألذى حتى أمجعوا أخري ًا عل قتله ،فهاجر إل املدينة،
ووجد من األنصار عون ًا وحب ًا ثم تبعه صحابته فانتقلوا إليها مستخفي ،خشية من
األذى والفتك..
نظر إيل ساخرا ،وقال :وكذلك حممد بن عبد الوهاب ،فقد تآمر عليه مماليك
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بلده الذي ولد فيه عل قتله ،وتسوروا عليه اجلدار ،ولقي من أهله األذى والتنكيل،
ما جعل اإلقامة به أمر ًا مستحيالً ..ففر بدينه وعقيدته إل الدرعية ،ولقي فيها حمبي
كانوا عون ًا له ،وهناك استطاع أن هينأ بالعبادة والدين ،وانتقل مريدوه وأتباعه إليها
هرب ًا بمعتقداهتم وأرواحهم.
قلت يف نفيس :لقد حدث ملحمد بن عبد اهلل يف طريقه للمدينة وهو مهاجر ،أن
تبعه رساقة بن مالك ،طمع ًا يف جعل قريش وملا أدرك النبي  ساخت قوائم فرسه
يف األرض ،فإذا هو يف وثاق ،ال يستطيع منه فكاكا ،حتى يستنجد بالرسول
فينطلق.
نظر إيل ساخرا ،وقال :كذلك قد جرى للشيخ حممد بن عبد الوهاب ،فقد وكل
به أمري العيينة عثامن بن معمر عندما أمر بمغادرة الشيخ البالد فارس ًا والشيخ كان
راج ً
ال حايف القدم ،حا رس الرأس ،إال من مروحة يتقي هبا لظى القفر حتى إذا رام
أن يقتله ،واستل سيفه ،إذا بيده القوية تتهالك ،فيسقط منها.
قلت يف نفيس :كان حممد بن عبد اهلل يعرض نفسه عل القبائل ،ويستقبلها يف
املواسم واألسواق فينرصه بعضها ،وخيذله بعضها ،وهيزأ به بعضها ،ويناله بعضها
بام يكره ،ولكنه صابر يقول يف ابتسامته احللوة الرائعة( :اللهم اهدي قومي فإهنم
ال يعلمون)
نظر إيل ساخرا ،وقال :وكان ابن عبد الوهاب يعرض نفسه عل القبائل
والبطون فمن نارصة وجمرية ،إل خاذلة وصادفة عنه ،إل قبائل ال تتورع عن إيذائه
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والكيد له كام كان يكيد له الكرباء والزعامء ،فال تلي له قناة.
قلت يف نفيس :لقد تعرض حممد بن عبد اهلل إل كثري من املخاطر.
نظر إيل ساخرا ،وقال :وهكذا حممد بن عبد الوهاب ..لقد تعرض لكثري من
الويالت والكوارث ..فكان يستدبر كارثة ليستقبل ُأخرى بنفس مطمئنة وقلب
مفعم باإليامن.
قلت يف نفيس :كان حممد بن عبد اهلل يغزو بنفسه ،ويزج هبا يف املعارك وامليدان،
وإذا احتدم القتال يقوي قلوب صحابته الكرام ،ويعززهم ويذكرهم ،ويدعو اهلل
هلم.
نظر إيل ساخرا ،وقال :وكان حممد بن عبد الوهاب ،يغزو بنفسه مع حممد بن
سعود ،وال يبخل بالرأي السديد وكان من أبرز رجال القيادة العليا حتى إذا
اختلف يف الرأي بينه وبي غريه ،قدم رأيه ألنه يسري هبدي اهلل ونوره.
قلت يف نفيس :لقد كان حممد بن عبد اهلل يرسل الرسل للملوك ،يدعوهم إل
اهلدى ودين التوحيد ،ويرسل الرسايا للغزو ،إن أعلنوا احلرب عل الدعوة.
نظر إيل ساخرا ،وقال :وكان ابن عبد الوهاب يفعل ذلك ..بل أكثر من ذلك.
قلت يف نفيس :ابتل الرسول بأعداء أقوياء لدد يف اخلصومة ،ينفسون عليه
ويتهمونه بالسحر والكذب ،حتى إن أقرب ذوي قرباه كانوا يف حرية من أمره
وحتى إن عمه أبا هلب ،كان ال يرىض عنه وخاصمه وسفه حلمه ،ومل يألو جهد ًا يف
تأليب الناس عليه.
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نظر إيل ساخرا ،وقال :وقد ابتل ابن عبد الوهاب أيض ًا بخصوم أشداء ،نصبوا
له احلبائل .ورشقوه بالسهام ،ولكنها كانت تطيش وكان ينجو ،بفضل اهلل ،حتى
أخوه سليامن كان عدو ًا لدود ًا ،طعنه طعنات وانظم إل صفوف املناوئي ال يتورع
عن شتمه ونقد آرائه ودعوته وطريقة نقد ًا الذعا.
قلت يف نفيس :لقد انترص حممد بن عبد اهلل عل أعدائه وخضعوا له وأصبحوا
من خرية أنصاره.
نظر إيل ساخرا ،وقال :وكذلك انترص املخلص األواه حممد بن عبد الوهاب
عل مناوئيه وأتوا إليه معتذرين .فإذا به يعفوا كرم ًا ،ويرتاح إليهم ،ويصفح عنهم
وإذا هبم يعودون إخوة وأنصار ًا خملصي.
بعد أن انتهى من حديثه ،وبعد أن سدت عل نفيس ،فلم أجد ما أقول هلا ،ومل
جتد ما تقوله يل ،سأله بعضنا عن االستشفاع برسول اهلل لقضاء احلوائج ،فغضب
غضبا شديدا ،وقال :من هذا الذي يستطيع أن يشفع لك ..أترى عصاي هذه..
(عصاي هذه خري من حممد ،ألهنا ينتفع هبا يف قتل احلية ونحوها ،وحممد قد مات
ومل يبق فيه نفع أصالً!!)

()1

()1

نقل هذه املقولة الشيخ أمحد زيني دحالن مفتي مكة يف أواخر السلطنة العثامنية حيث قال يف الدرر

السنية ، 42/1:يف حديثه عن حممد بن عبد الوهاب( :حتى أن بعض أتباعه كان يقول:عصاي هذه خري من حممد ،ألهنا
ينتفع هبا يف قتل احلية ونحوها ،وحممد قد مات ومل يبق فيه نفع أصالً!!)
.
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ال تذكروا (اهلل)
يف اليوم العارش من زيارته يل ،كنا يف البيت ،وكان من عادة ابني يف ليلة كل
مجعة أن حيرض معه أصدقاءه وبعض زمالئه يف الدراسة إل غرفة لنا يف موضع هادئ
من البيت اختذناه قبلة ومسجدا..
وكان ابني ومن معه من األصدقاء يعقدون هذا املجلس األسبوعي لذكر اهلل،
ويذكرون يل أن اهلل يفتح عليهم هبذا املجلس من العلوم واملعارف واألحوال ما ال
جيدونه يف مجيع مدارس الدنيا ،وأن اهلل يفتح عليهم فوق ذلك من الفهم يف
دراستهم ما ال تعوضه أي دروس أو برامج.
وكنت أقبل منهم ذلك ،ألن أجد نتائجهم الدراسية مجيعا طيبة ،وأخالقهم
ممتلئة دماثة وسامحة وكرما ونبال ..وفوق ذلك كنت أجدهم من أكثر الناس أدبا
مع اهلل ومع رسوله ،وأكثرهم تعظيام للرشيعة واحرتاما هلا من غري تعصب وال غلو
وال تطرف.
وكنت أنظر يف املقابل إل بعض زمالئهم من املتديني ،فأجد قسوة وشدة
وتعصبا تنفر منه النفس ،وال ينبئك إال عن سطحية وجفاء ال يدالن عل إيامن
عميق ،وال أحوال راقية ،وال معارف سامية.
وكان هؤالء األصدقاء الذاكرون الذين كنت أفخر بأن ينتمي ابني إل كوكبتهم
يبدؤون جملسهم ذلك بتالوة القرآن الكريم ،ويثنون بأذكار كثرية ،وكان من بينها،
وهو خاَتة املجلس ولبه ذكر االسم املفرد (اهلل اهلل) ..كانوا يكثرون منه إل أن يغيب
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أحدهم عن كل يشء.
وكنت أحرتم حاهلم يف ذلك احلي ،فال أشوش عليهم جملسهم ،وال أنغص
عليهم تلك الغيبة اللذيذة التي يغيبون فيها عن كل يشء ليحصلوا فيها عل كل
يشء.
لكني يف ذلك اليوم خشيت أن يدب إل سمع صاحبي اخلارج من سجون
الوهابية أصوات أذكارهم ،فينزعج لذلك ،وينكر عليهم ما يفعلونه.
لكن األمر مل يكن كام يتوقع ،فقد طلب مني صاحبي بمجرد أن سمع هجريهم
بالذكر أن يذهب إليهم ،ويذكر معهم ،فأذنت له ،مع خشيتي أن يشوش عليهم
جملسهم باإلنكار والنقد.
ولكن األمر مل يكن كام اعتقدت ،فقد جلس معهم بأدب ،وذكر معهم بحرارة،
وحصل له ما حصل هلم من أحوال ،وقد دعان هذا بعد انتهاء املجلس إل أن قلت
له متعجبا :مل أكن أتصور أن الوهابية يقرون مثل هذه املجالس!؟
قال :ومن ذكر لك أهنم يقروهنا؟
قلت :لقد رأيتك اآلن جتلس إليهم ،وتفعل كل ما يفعلونه ،وال أرى ذلك
جديدا عليك ..وذلك ال يعني إال أنك كنت َتارس مثله يف عهدك السابق.
قال :صدقت يف هذا ..ولكني مل أكن أفعله إال بعد أن بدأت النفس تنفر منهم،
وتعلم حقيقة حاهلم ،وحقيقة املصري الذي يريدون أن يوصلون إليه.
لقد كانوا يف جمالسهم املمتلئة باحلقد والضغينة ينفروننا من الذكر ،وجمالس
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الذكر بكل السبل ..بل إهنم كانوا يصورون لنا بأن الذي يرشب اخلمر ،ويقع يف
الفاحشة ،ويرسق وخيتلس ويغتصب أكرم عند اهلل من ذلك الذي جيلس يف اخللوة
يعمر قلبه بذكر اهلل ..بل كانوا فوق ذلك يفتون بإباحة دماء الذاكرين ،ال ليشء إال
ألهنم مرتدون..
هكذا كانوا يقولون لنا ..وهكذا كانوا يعبئون قلوبنا وعقولنا ،فنمتلئ غلظة
وقسوة وغرورا..
لكني يف يوم من أيام اهلل العظيمة ،مررت بمجلس من جمالس الذكر يف بعض
الزوايا ،وكان كاملجلس الذي حرضته اآلن يف بيتك ،وقد شعرت فيه بعد جلويس
إليهم بام يشعره الذاكر من األحوال اإليامنية ،ففرحت فرحا شديدة ،ورحت من
غري أن أعلم أبرش أصحايب بام رأيت ،وما سمعت ،وما حصل يل..
وكانت الطامة الكربى ..فقد ذهب يب أصحايب إل شيخ لنا طويل اللحية فارع
القامة جهوري الصوت ..ال أحب أن أذكر لك اسمه ..فتبتل بمن يؤذيك إن
ذكرته ،فإن له أصحابا قساة يديرهم كام يدير اخلاتم يف أصبعه.
دخلت عليه ،وألقيت حتية اإلسالم ،فلم يرد عل بمثلها ،وال بخري منها ،بل
راح ينظر إيل بقسوة ،ويقول :أنت اآلن قد استحوذ عليك الشيطان ،وأخرجك من
الفرقة الناحية املعصومة إل فرق اإلحلاد واحللول والضالل ..وال ينتظرك يوم
القيامة إن رست عل هذا السبيل إال نريان جهنم.
قلت :ما تقول يا شيخ؟ ..أنا ابنكم البار ،وتلميذكم املطيع ..ولست أرجو إال
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أن أدخل معكم اجلنة ،وأنجو من النار.
قال بغضب :كيف تريد أن تدخل معنا اجلنة ،وأنت مل تعمل معنا عمل أهل
اجلنة؟ ..أم كيف تريد أن تنجو من النار ،وأنت جتلس إل أهل النار؟
قلت :عذرا يا شيخ ..أنا ال أجلس إال إليكم ،وال أأَتر إال بأوامركم ،وال أنتهي
إال عام تنهون عنه.
قال :وهل جيلس تلميذنا املطيع إل املبتدعة املالحدة الكفرة القبورية ..سكان
جهنم ولظى وسعري وسقر؟
قلت :ال أذكر أن جلست مثل هذه املجالس.
قال :لقد جاءن اخلبري بأنك مررت عل بعض الزوايا من أصحاب الطرق
الصوفية الضالة ،وقعدت معهم تفعل ما يفعلونه ،ومل تنكر عليهم ما هم فيه من
ضاللة.
قلت :أجل ..ولكني مل أفعل معهم إال ما رأيت مرشوعيته ..ومل أر يف سلوكهم
ما يستدعي اإلنكار.
رد عل بغضب :ليس هناك يشء مرشوع يفعلونه ..كل أعامهلم أعامل ضاللة..
وكل أحواهلم أحوال مبتدعة.
قلت :لكنهم يذكرون اهلل؟
قال :وذكرهم هلل بدعة.
قلت ،وقد عادت إيل بعض اجلرأة :عجبا ..كيف يصري ذكر اهلل بدعة؟
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الذكر اجلامعي:
قال :أمل تر أهنم يذكرون اهلل مجاعة ،وبصوت واحد؟
قلت :بل ..ولعلهم يف ذلك يستندون إل ما ورد يف احلديث الذي رواه
البخاري من أنه  قال( :يقول اهلل :أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرن فإن
ذكرن يف نفسه ذكرته يف نفيس وإن ذكرن يف مال ذكرته يف مال خري منه) ،والذكر يف
امل ً
ال ال يكون إال عن جهر.
وإل احلديث الذي رواه البزار ،واحلاكم يف املستدرك وصححه عن جابر قال:
خرج علينا النبـي  فقال( :يا أهيا الناس إن هلل رساي ًا من املالئكة حتل وتقف عل
جمالس الذكر يف األرض فارتعوا يف رياض اجلنة) ،قالوا :وأين رياض اجلنة؟ قال:
(جمالس الذكر فاغدوا وروحوا يف ذكر اهلل)
وإل احلديث الذي رواه مسلم والرتمذي والنسائي من أنه  خرج عل حلقة
من أصحابه ،فقال( :ما أجلسكم؟) قالوا :جلسنا نذكر اهلل ونحمده عل ما هدانا
لإلسالم وم َّن به علينا….إل أن قال( :أتان جربيل فأخربن أن اهلل يباهي بكم
املالئكة)
وإل احلديث الذي رواه أمحد من أنه  قال( :ما اجتمع قوم يذكرون اهلل إال
حفتهم املالئكة ،وتغشتهم الرمحة ،ونزلت عليهم السكينة ،وذكرهم اهلل فيمن
عنده)
ففي هذه األحاديث مجيعا ترغيب واضح منه  يف االجتامع عل الذكر..
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قال بغضب :أنت ذكرت احلديث ..ولكنك نسيت أن تذكر فهم السلف له.
قلت :األحاديث واضحة ..ورسول اهلل  خياطب األمة بأجياهلا مجيعا ال
جيل السلف وحده ،باإلضافة إل هذا فإن لغة األحاديث واضحة ،وليس فيها أي
غريب يستدعي تفسريا من السلف أو اخللف..
قال :أنسيت أن منهجنا هو األخذ من الكتاب والسنة بفهم السلف..
قلت :بل ..مل أنس ..ولكن ذلك يف األمور املشكلة التي يقع فيها اخلالف ،أو
مل ترد فيها النصوص القطعية التي تعي املراد منها.
قال :وهذا من املشكلة ..فالسلف الذين نستند إليهم يف فهم الدين وتطبيقه مل
يفعلوا هذا ..فقد ورد سؤال إل هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية ،يقول
صاحبه( :لنا مجاعة هم أصحاب الطريقة التجانية جيتمعون كل يوم مجعة ويوم
االثني ويذكرون اهلل هبذا الذكر (ال إله إال اهلل) ،ويقولون يف النهاية (اهلل اهلل)...
بصوت عال .فام حكم فعلهم هذا؟) ،وقد أجابت اهليئة السلفية املوقرة عل هذا
السؤال بعد أن بينت ضالل هذه الطريقة ،واالجتامع عل الذكر بصوت مجاعي ال
أصل له يف الرشع ،وهكذا االجتامع بقول( :اهلل اهلل )...أو( :هو هو )...واالجتامع
بصوت واحد هذا ال أصل له ،بل هو من البدع املحدثة)

()1

قلت :هيئة كبار العلامء ولدت يف القرن الرابع عرش اهلجري ..فكيف تكون
من السلف؟

(( )1البدع وما ال أصل له) (ص ..)425
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قال :الس لف عندنا منهج ال زمان ..فكل من استند إل السلف فهو سلفي
وقوله حجة كان يف القرن األول ،أو يف القرن اآلخر.
مل أشأ أن أضيف كلمة واحدة إل ما قاله ..فقد ذكرت لك أن له أصحابا شدادا
غالظا ،وقد خشيت إن حتولت معه إل احلديث عن هذه اهليئة وما جنته فتاواها عل
األمة أن يتحول حديث اللسان إل حديث السنان ،ولذلك اصطنعت اللي،
واستعملت التقية ،ورحت أستفرسه عن باقي ما رأيت يف ذلك املجلس املبارك.
االسم املفرد:
قلت له :جزاك اهلل خريا عل ما أنرتني به من علم ..فأكمل تنبيهك يل
وتعليمك ،فأنا تلميذك املطيع ،وتابعك املخلص.
ظهر الرسور عل وجهه ،وربت بيده الغليظة عل كتفي ،وقال :هذا عهدنا
بك ..لقد ذكرت لك بدعية املجلس بوقته وطريقته ..وسأحدثك وأقنعك ببدعية
الصيغ التي يذكروهنا ..أجبني ما كانوا يقولون يف أذكارهم؟
قلت :صيغ كثرية منا اهليللة واحلمدلة واحلوقلة ..وغريها.
قاطعني بسخرية قائال :ومنها االسم املفرد ..اهلل اهلل!؟
قلت :أجل ..ولعلهم يستندون يف ذلك إل ما ورد يف القرآن الكريم من مثل
قوله تعال( :واذ ُك ِر اسم ر ِّبك وتبتَّل إِلي ِه تب ِتيالً) (املزمل ،)8:وقوله( :واذ ُك ِر اسم
ر ِّبك ُبكر ًة وأ ِصيالً) (االنسان ،)25:وقوله( :ومن أظلم ِممَّن منع مس ِ
هلل أن
اجد ا َِّ
ُ
هلل أن ُترفع و ُيذكر
ُيذكر ِفيها اس ُم ُه)(البقرة :من اآلية ،)114وقوله(ِ :يف ُب ُيوت أ ِذن ا َُّ
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فِيها اس ُم ُه)(النور :من اآلية ،)36وقوله( :ويذ ُك ُروا اسم اهللَِّ ِيف أ َّيام
مع ُلومات)(احلج :من اآلية)28
وإل ما ورد يف احلديث الذي رواه مسلم أن رسول اهلل  قال( :ال تقوم
الساعة حتى ال يقال يف األرض( :اهلل اهلل)
قال :أمل يسمع هؤالء الـأغبياء بقول ابن القيم يف طريق اهلجرتي (ص)498
من أن االسم املفرد (ال يفيد شيئا ،وال هو كالم أصال ،وال يدل عل مدح وال
تعظيم ،وال يتعلق به إيامن وال ثواب ،وال يدخل به الذاكر يف عقد اإلسالم مجلة،
فلو قال الكافر (اهلل اهلل) من أول عمره إل آخره مل يرص بذلك مسلام فضال عن أن
يكون من مجلة الذكر أو يكون أفضل األذكار)؟
قلت :ولكني قرأت أن الكثري من العلامء جييز ذلك ،بل يستحبه ..فقد قرأت
عن ابن رجب احلنبل ،وهو كام تعلم من أصحابنا أنه قال يف جامع العلوم واحلكم
(( :)446/1املحب اسم حمبوبه ال يغيب عن قلبه ،فلو كلف أن ينيس ذكره ملا قدر،
ولو كلف أن يكف عن ذكره بلسانه ملا صرب ،كيف ينيس املحب ذكر حبيب اسمـه
يف فؤاده مكتـوب ،كان بالل كلام عذبه املرشكون يف الرمضاء عل التوحيد يقول
أحد أحد ،فإذا قالوا له :قل والالت والعزى ،قال ،ال أحسنه
يراد من القلب نسيانكم وتأيب الطبـاع عل الناقل
وكلام قويت املعرفة صار الذكر جيري عل لسان الذاكر من غري كلفة حتى كان
بعضهم جيري عل لسانه يف منامه( :اهلل اهلل)  ،وهلذا يلهم أهل اجلنة التسبيح كام
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يلهمون النفس وتصري ال إله إال اهلل هلم كاملاء البارد ألهل الدنيا)
قال بغضب :دعك من ابن رجب ..فقد كان به لوثة من الصوفية ..ولذلك فإن
أصحابنا ال يأخذون منه يف هذا الباب..
قلت :وقد قرأت عن الرازي أنه قال يف تفسريه (( :)155/1أما قوله( :اهلل)
فاعلموا أهيا الناس أن أقول طول حيايت (اهلل)  ،فإذا مت أقول (اهلل) ،وإذا سئلت
يف القرب أقول (اهلل) ،وإذا جئت يوم القيامة أقول (اهلل) ،وأذا أخذت الكتاب أقول
(اهلل)  ،وإذا وزنت أعاميل أقول اهلل ،وإذا جزت الرصاط أقول (اهلل) ،وإذا دخلت
اجلنة أقول (اهلل) ،وإذا رأيت اهلل قلت (اهلل)
قال بغضب :وهل يستشهد عاقل بالرازي ذلك الذي أكله الفالسفة والصوفية
وكل فرق الضالل.
كنت أود أن أذكر له ما قال ابن عجيبة يف رشحه عل متن اآلجرومية (ص،)15
فقد قال( :فاالسم املفرد (اهلل) هو سلطان األسامء ،وهو اسم اهلل األعظم ،وال يزال
املريد يذكره بلسانه وهيتز به حتى يمتزج بلحمه ودمه ،وترسي أنواره يف كلياته
وجزئياته ...فينتقل الذكر إل القلب ثم إل الروح ثم إل الرس ،فحينئذ خيرس
اللسان ويصل إل الشهود)
لكني علمت أنه ال ابن عجيبة يعجبه ،وال ما قاله يمكن أن يفهمه ..فلذلك
تركت اجلدل معه يف هذا املوضوع ،ورحت أطرق موضوعا آخر.
الوقوف والتاميل يف الذكر:
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قلت :صدقت يف هذا..
قال :بورك فيك ..فام أعظم أدبك ..عد بنا إل ما رأيته منهم.
قلت :ذاك ما رأيت..
قال :أمل تر أهنم يقومون أحيانا يف ذكرهم ..وأهنم قد يتاميلون ،بل ويرقصون.
قلت :ذلك صحيح ..ولعلهم يفعلون ذلك طبعا ال رشعا.
قلت :ما تعني بذلك؟
قلت :لقد قرأت أن ابن القيم ذكر عالقة احلركة باملحبة ،فقال( :وكل حركة يف
العامل العلوي أو السفل فأصلها املحبة..فلوال احلب ما دارت األفالك وحتركت
الكواكب النريات ،وال هبت الرياح املسخرات ،وال مرت السحب احلامالت ،وال
حتركت األجنة يف بطون األمهات ،وال انصدع عن احلب أنواع النبات ،واضطربت
أمواج البحار والزاخرات ،وال حتركت املدبرات واملقسامت وال سبحت بحمد
فاطرها األرضون والسموات وما فيها من املخلوقات)

()1

ولعل هذا ما قصده أبو مدين عندما قال:
وقل للذي ينهى عن الوجد أهله

إذامل تذق معنى رشاب اهلوى دعنا

إذا اهتزت األرواح شوق ًا إل اللقا

نعم ترقص األشباح يا جاهل دعنا

أما تنظر الطري املق ّفص يا فتى إذا ذكر األوطان ح ّن إل املعنى

( )1اجلواب الكايف.201 :
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بفوائده

فتضطرب األعضاء يف احلس واملعنى

يفرج

كذلك أرواح املحبي يا فتى

األسنى

أنلزمها

بالتغريد

بالصرب

ما

وهي

مشوقة

هتزها

األشواق

للعامل

وهل يستطيع الصربمن شاهد املعنى

وروحنا
فيا حادي العشاق قم واشد قائ ًام وزمزم لنا باسم احلبيب
ّ
هنض بغضب وقال :ما هذا اجلنون؟ ..أجملسنا جملس علم أم جملس شعر؟
حدثني عن أقوال الفقهاء ال الشعراء ،وإال أمرت من خيرجك من بي يدي.
أصابتني رعدة من هتديده ،لكني استجمعت أنفايس ،وقلت :لقد رأيتهم
يستندون يف هذا إل إجازة الفقهاء املعروفي ..فقد سئل السيوطي عن (مجاعة
صوفية اجتمعوا يف جملس ذكر ،ثم إن شخص ًا من اجلامعة قام يف املجلس ذاكرا
واستمر عل ذلك الوارد الذي حصل له .فهل له ذلك سواء باختيار أم ال؟ وهل
ألحد منعه وزجره من ذلك؟)
فأجاب عل ذلك قائال( :ال إنكار عليه يف ذلك ،وقد ُسئل عن هذا السؤال
بعينه شيخ اإلسالم رساج الدين البلقيني ،فأجاب بأنه ال إنكار عليه يف ذلك،
وسئل عنه العالمة برهان
وليس ملانع التعدي يمنعه ويلزم املتعدي بذلك التعزيرُ ،
الدين األنبايس فأجاب بمثل ذلك وزاد أن صاحب احلال مغلوب ،واملنكر حمروم،
ما ذاق لذة التواجد وال صفا له املرشوب) ،إل أن قال يف آخر جوابه( :وباجلملة
فالسالمة يف تسليم حال القوم ،وأجاب أيضا بمثل ذلك بعض أئمة احلنفية
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واملـالكية ،كلهم كتبوا عل هذا السـؤال باملوافـقة من غري خمالفة :أقول :وكيف ينكر
الذكر قائام والقيام ذاكر ًا وقد قال اهلل( :الذين يذكرون اهلل قيام ًا وقعود ًا وعل
جنوهبم(آل عمران اآلية)191
وذكر السنويس يف (نرصة الفقري) هذا فقال( :وقد تواتر النقل عن الصوفية
قدي ًام وحديث ًا ،رشق ًا وغرب ًا ،أهنم كانوا جيتمعون لذكر اهلل عز و جل ،ويقومون
ويرقصون ،ومل يبلغنا عن أحد من العلامء املعتربين أنه أنكر عليهم .وقد رأيت
بفاس بزاوية الصقليي مجاعة يذكرون ويرقصون من صالة العرص يوم اجلمعة إل
املغرب ،مع تو ّفر العلامء فلم ينكر أحد عليهم .وقد بلغني أن شيخنا شيخ اجلامعة
سيدي التاودي بن سودة كان حيرض معهم يف بعض األحيــان)

()1

قال :وأين شيخ اإلسالم ابن تيمية من كل هذا ..أنت ذكرت السيوطي وفالن
وفالن ..ولكنك مل تذكر شيخ اإلسالم.
قلت :ربام يكون البن تيمية رأي خمالف.
قال :ابن تيمية هو شيخ اإلسالم ،وهو كالنص القطعي ،الذي ال جتوز خمالفته،
وال نص مع اجتهاد ..بل إن املحققي من أصحابنا يقدمون كالمه عل كالم اهلل
وكالم رسوله ،ال حتقريا لكالم اهلل وكالم رسوله ،وإنام حتقريا لفهومهم بجانب
فهمه قدس رسه وعال شأنه ورفع ذكره ورشح صدره.
قلت :فام قال يف هذا؟

(( )1الفتوحات اإلهلية رشح املباحث األصلية ص (.)282-283
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قال :لقد ذكر أنه بدعة ..واستدل أصحابنا هلذا بأنه فعل اليهود ،فقد روي يف
تفسري قوله تعال( :وإِذ نتقنا اجلبل فوق ُهم كأ َّن ُه ُظ َّلة وظنهوا أ َّن ُه و ِاقع ِهبِم ُخ ُذوا ما
آتينا ُكم بِ ُق َّوة واذ ُك ُروا ما ِف ِيه لع َّل ُكم ت َّت ُقون ([ })171األعراف] ،أنه ملا نرش موسى
عليه وعل نبينا الصاله والسالم األلواح وفيها كتاب اهلل مل يبقى جل وال شجر وال
حجر اال اهتز ،فلذلك ال ترى هيودي ًا ُتقرأ عليه التواره إال اهتز وانفض هلا رأسه،
ثم رست هذه العاده ال بعض املسلمي.
ففى تفسري البحر املحيط ملا ذكر هذه الرواية قال( :وقد سارت هذه النزعه يف
بيوت أوالد املسلمي فيام رأيت بديار مرص تراهم يف املكتب اذا قرءوا القرآن
هيتزون وحيركون رؤسهم ،وإما أوالدنا باألندلس واملغرب فلو حترك صغري ًا عند
قراءة القرآن أدبه مؤدب املكتب وقال له :ال تتحرك فتتشبه باليهود يف فعاهلم...
فتتشبه باليهود يف الدراسه ...فهذا تشبه باليهود)
مل أشأ أن أقول بأن هذا الدليل الذي أورده عليه ال له ..وأنه وأن شيخه ابن
تيمية الذي يستند إليه يذكر جواز أخذ العقائد من كتب اليهود ..وأن الرواية
ذكرت أن كل يشء حترك ال بني إرسائيل وحدهم ..ولكني خشيت أن أفتح عل
نفيس أبوابا ال أستطيع سدها ،فاكتفيت بأن سلمت للشيخ أمره ،وداريته ببعض
الكلامت ،وخرجت من عنده راضيا من الغنيمة باإلياب.
قلت :فهل انقطعت عن جمالس الذكر؟
قال :كال ..بل زادن كالمه فيها تشبثا هبا ..لكني حترزت ..فكنت أحتاط
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احتياطا شديدا عند ذهايب إليها ،وقد أفادن ذلك كثريا ألن كلام فعلت ذلك أتذكر
رسول اهلل وما كان حيصل له وألصحابه من العنت واألمل إن هم جهروا بذكر اهلل..
وكنت أردد بيني وبي نفيس يف طريقي إل تلك املجالس قول الشاعر الصالح:
أخاطر

يف

وأسلك

كل

حمبتكم
فج

يف

بروحي

وأركب

أخاطر

باخلواطر

بحركم

هواكم وأرشب كأسكم لو كان س ًام

وال أصغى إل من قد هنان ويل
يف

أما

وأما

هواكم

وأترك
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أذن
يف

عن

العذال

صام

أبا

وأما

رضاكم

أبو الوهابية األول :ذو اخلويرصة التميمي
يف اليوم احلادي عرش من زيارته يل ،حدثت يل أحداث عجيبة ،لست أدري هل
كانت من باب الكرامة ،أم من باب االستدراج ،أم من أبواب أخرى ..املهم أن
خرجت من عامل التاريخ واجلغرافيا التي ولدت فيها إل تاريخ جديد ،وجغرافيا
جديد ،ال أعرف كيف انتقلت إليها ،وال كيف رجعت منها ،املهم أنه كان يف
صحبتي يف هذه الرحلة العجيبة صاحبي الوهايب ،بل كان هو مرشدي فيها ،وقائد
العربة التي ركبناها لنصل إل غابر األزمان.
وقد كانت بداية هذه الرحلة أن دخلت عل صاحبي الوهايب يف ذلك اليوم،
وأنا أريد أن أقول له :نعم أنت خرجت من سجون الوهابية ،ولكنك دخلت يف
سجون أعدائهم ..أولئك الذين ال هم هلم إال مواجهتهم ورد كل ما يقع من رشور
إليهم.
وكنت أريد أن أقول له بكل قوة :أنت خرجت من الغلو الذي يقع فيه الوهابية
لتقع يف غلو أبشع وأنكى ..إنه ذلك الغلو الذي يقع فيه كل من ناصبهم العداء..
وما أكثر من ناصبهم العداء.
لكني بم جرد أن دخلت عليه ،أصابني انبهار ملا رأيت ،فقد رأيت البيت غري
البيت ،واألثاث غري األثاث ،واحلال غري احلال ..ووجدت فوق ذلك مع صاحبي
الوهايب رجال يكاد يشبه بعض من أرى من مشايخ الوهابية الكبار ،وكأنه هو،
ولوال أنه كان يرتدي ثيابا عتيقة كثياب املمثلي يف األفالم التارخيية ،وحيمل فوق
138

ذلك سيفا طويال ،ويربط يف صحن بيتي فرسا ،لقلت :إنه هو عينه.
بعد أن دخلت وأصابني من االنبهار ما أصابني ،قام صاحبي الوهايب إيل،
ومسح عل صدري ،فأحسست بطمأنينة عجيبة ،بل أحسست بأن ما أراه هو عي
ما ينبغي أن أراه ،بل إن أحسست بأن اهلل يريد بفضله وكرمه أن ينقلني من (علم
اليقي) إل (عي اليقي) ألبرص احلقيقة بجذورها وبجميع أبعادها ،فليس اخلرب
كالعيان.
بعد أن اطمأنت نفيس ،وعلمت أن ما أراه هو احلقيقة التي حجبها التاريخ
واجلغرافيا عن سمعي وبرصي عاد إيل وعيي ،ورصت أرى وأسمع كام أرى يف
عاملي وأسمع.
وكان أول ما عرفته هو أن ذلك الرجل اجلالس مع صاحبي الوهايب رجل ولد
قبل ألف وأربعامئة سنة ،وأن اسمه هو (ذو اخلويرصة التميمي) ،وقد قدم يل نفسه
بعنجهية وغرور قائال :أنا حرقوص بن ُزهري ..ذلك الذي يلقبوه ب (ذي
اخلويرصة التميمي) ..ذلك الرجل الذي استطاع أن خيرق تلك البالدة وذلك الذل
الذي كان يعيشه من كانوا يسمون أنفسهم (أصحاب حممد) ..لقد رأيتهم ال
يكادون يرفعون أصواهتم مع حممد مع أنه برش كالبرش يأكل ويميش يف األسواق،
ويعرتيه ما يعرتي البرش من العلل واألمراض.
لقد سمعت قبل أن أحرض إليه وأواجهه بكل قوة أن رجال من األصحاب
يقال له أبو أيوب األنصاري ذلك الرجل الذي أوى إل بيته حممد بعد أن وصل إل
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املدينة ،لقد حدثني املحدث عنه أنه قال :كان النبي  يف سفل وكنت وأم أيوب
يف علو  -يعني :يف الرشفة العليا -قال :فام طابت نفيس فقلت :يا رسول اهلل! كن
أنت يف علو ونكون نحن يف السفل ،فقال له الرسول  :إنه أرفق بنا وبمن يغشانا
أن نكون يف السفل ،فكان أبو أيوب يسري عل حافة حجرته ال يسري يف الوسط،
يقول :حتى ال أطأ بقدمي فوق رسول اهلل  ،وقال :انكرس إناء ماء ،فجئت
بلحاف ليس يل وال لـأم أيوب غريه ،فجعلنا ننشف املاء حتى ال يقع يشء منه عل
رسول اهلل )

()1

وسمعت كذلك أنه ملا كان يوم أحد حاص أهل املدينة حيصة ،وقالوا( :قتل
حممد) ،حتى كثرت الصوارخ يف ناحية املدينة ،فخرجت امرأة من األنصار
متحزمة ،فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها وأخيها ،ال أدري أهيم استقبلت به أوال،
فلام مرت عل آخرهم ،قالت :من هذا؟ قالوا :أبوك أخوك زوجك ابنك ،فقالت:
ما فعل رسول اهلل  ،فقالوا :إنه أمامك ،فلم ترض حتى دفعت إل رسول اهلل 
فأخذت بناحية ثوبه ،ثم قالت( :بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ال أبايل إذ سلمت من
عطب)

()2

وسمعت من بعضهم أن سافك دمي ،ابن عم حممد ،ذلك الذي ال أطيق أن
أسميه سئل :كيف كان حبكم رسول اهلل ؟ فقال( :كان واهلل أحب إلينا من

( )1رواه أمحد واحلاكم.
( )2املعجم الكبري للطربان.
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أموالنا وأوالدنا و آبائنا وأمهاتنا ومن املاء البارد عل الظمأ)
وحدثني آخر أن خبيبا ملا وضع املرشكون فيه السالح وهو مصلوب نادوه
وناشدوه :أحتب حممدا مكانك؟ فقال( :ال واهلل العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة
يشاكها يف قدمه)

()1

وحدثني آخر عن أنس( :لقد رأيت رسول اهلل  واحلالق حيلقه ،وقد أطاف
به أصحابه ،فام يريدون أن تقع شعره إال يف يد رجل)
النبي  فقال عندنا فع ِرق ،وجاءت أ ِّمي
وحدثني آخر عنه قال :دخل علينا ه
النبي  فقال( :يا أ َّم سليم ،ما هذا
بقارورة ،فجعلت تسلت العرق فيها ،فاستيقظ ه
طيب)()2
الذي تصنعي؟!) ،قالت( :هذا عرقك نجعله يف ِطيبنا ،وهو ِمن أطيب ال ِّ
وحدثني آخر عنه أنه ذكر حال أصحاب حممد عند القدوم إليه ،وحرصهم عل
عد ِم إيذائه ،فقال( :كانت أبواب النبي ُ تقرع باألظافري)

()3

ُ
رسول اهلل  املدينة أضاء
وحدثني آخر عنه قال( :ملا كان اليو ُم الذي دخل فيه
كل يشء ،فلام كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها ه
منها ه
كل يشء ،وملا نفضنا عن
رسول اهلل  األيدي ،وإنا لفي دفنه ،حتى أنكرنا قلوبنا)

()4

وحدثني آخر أن عروة بن مسعود حي وجهته قريش عام احلديبية إل حممد،
( )1املعجم الكبري.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري يف األدب املفرد.
( )4رواه الرتمذي.
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ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى ،وأنه ال يتوضأ إال ابتدروا وضوءه ،وكادوا
يقتتلون عليه ،وال يبصق بصاق ًا إال تلقوه بأكفهم فدلكوا به وجوههم وأجسادهم،
وال تسقط منه شعرة إال ابتدروها ،وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره ،وإذا تكلم
خفضوا أصواهتم عنده ،وما حيدون إليه النظر تعظي ًام له ..فلام رجع إل قريش قال:
(يا معرش قريش ،إن جئت كرسى يف ملكه ،وقيرص يف ملكه والنجايش يف ملكه،
وإن واهلل ما رأيت ملك ًا يف قوم قط مثل حممد يف أصحابه)
ولذلك كانوا من بالدهتم ال يعلقون عل ما يقول وال يعقبون عل ما حيكم به،
هلل  رأى خاَتا ِمن ذهب يف ِ
وقد حدثني بعضهم عن اب ِن ع َّباس َّ
يد
أن رسول ا َِّ
ً
رجل فنزعه فطرحه ،وقال( :يعمد أحدُ كم إل مجرة من نار فيجعلها يف ِ
يده) ،فقيل
ُ
ُ
رسول اهلل ( :خذ خاَتك انتفع به) ،قال( :ال واهللِ ال آخذه
للرجل بعدما ذهب
ُ
رسول اهلل )
أبدً ا وقد طرحه

()1

بل إن هذا التعظيم استمر إل ما بعد وفاته ،فقد حدثني بعضهم عن عدوي
اللدود (عامر بن يارس) قال :رأيت عامر بن يارس دعا غالم ًا له برشاب ،فأتاه بقدح
من لبن فرشبه ثم قال :صدق اهلل ورسوله ،اليوم ألقى األحبة حممد ًا وحزبه ،إن
رسول اهلل  قال( :إن آخر يشء أزوده من الدنيا ضيحة لبن)

()2

بعد أن ذكر يل هذا نظر إل حصانه الواقف بجانبه ،وقال :لقد رأيت من هؤالء

( )1رواه مسلم.
 2رواه الطربان واسناده حسن
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وسمعت منهم ما مألن احتقارا هلم ..لقد صاروا يف ناظري أذل من هذا احلصان
الذي تراه أمامك ..ولذلك واجهته بتلك الكلمة التي حفظها التاريخ ..والتي ال
أزال أرص عليها ..بل أجد لذة كلام ذكرهتا ..لعلها ال تقل عن لذة إبليس عندما
رفض السجود آلدم..
نعم ..هكذا أنا ..لقد رفضت السجود ملحمد ..ولذلك واجهته ..أتدري ما
قلت له؟
قلت :وماذا قلت له؟
ضحك ضحكة عالية ،وقال :لقد قلت له( :يا حممد اعدل فإنك مل تعدل)
بمجرد أن قال هذه الكلمة شعرت كأن األرض تزلزل من حتت قدمي ،ثم
أبرصته واألرض ختسف به وبسيفه وفرسه ،ثم ثارت زوبعة عظيمة مل أفطن بعدها
إال وأنا يف بيتي الذي عاد إل سابق عهده ،وبجانبي صاحبي الوهايب ينظر إيل،
ويبتسم ،فقلت :ما الذي حصل؟ من كان معنا؟
قال ،وهو يبستم :لقد ذكر لك اسمه وأصله وفصله ..فلم تسألني؟
قلت :ما الذي حصل يل؟ ..هل كنت يف يقظة أم يف حلم؟
قال :بل كنت يف يقظة ..وما رأيته هو ما ينبغي أن يراه كل املسلمون الذين
استحوذ عليهم الشيطان ،فعادوا إل ذي اخلويرصة يتتلمذون عليه ،ويرتبون عل
يديه ،متناسي حتذير رسول اهلل  منه ،ومن أبنائه وأحفاده؟
قلت :أتقصد أن الوهابية من أبنائه وأحفاده ..نعم لقد ذكر رسول اهلل  أنه
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(خيرج من ضئ ضئ هذ أقوام حتقرون صالتكم عند صالهتم وصيامكم عند
صيامهم يمرقون من اإلسالم كم يمرق السهم من املرية) ..لكنهم ليسوا كلهم من
بني َتيم ..فقط شيخهم من بني َتيم ..لكنه مع ذلك من بطن آخر فحرقوص بن
زهري السعدي من بني سعد الذين يرجعون لبطن بني زيد بن مناة من َتيم ..أما
حممد بن عبد الوهاب فهو من آل مرشف  ،وهم يرجعون لبني حنظلة الذين يتبعون
بطن بني مالك من َتيم.
قال :ذاك نسب الطي ..ونحن نتحدث عن نسب الروح ..نتحدث عن النسب
الذي خيتاره اإلنسان ال النسب الذي يفرض عليه ..فال حياسب اإلنسان عل ما
يفرض عليه.
قلت :فام اجلامع بي ذي اخلويرصة وهؤالء اخللف الذين خلفوه؟
قال :سوء األدب مع رسول اهلل ؟
قلت :ولكن خلف ذلك السلف يذكرون أهنم يتأدبون مع رسول اهلل ..
قال :هم يتأدبون معه برشا ال رسوال ..ولذلك هم يقولون له من حيث ال
يشعرون (اعدل يا حممد فإنك مل تعدل)
قلت :مل أسمعهم يقولون هذا.
قال :بل يقولون ما هو أبشع منه؟
قلت :ما تقول؟
قال :أال تراهم حيرمون التوسل برسول اهلل  ،ويقولون :إن املتوسل بغري اهلل
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مرشك ،مع أن رسول اهلل  علم األعمى دعا ًء ليتوسل فيه برسول اهلل ؟
أال تراهم حيرمون التربك بآثار رسول اهلل  ويعتربونه رشكا مع أن رسول اهلل
 علم أصحابه التربك بآثاره..بشعره ..وأظفاره ..وثيابه ،كام فعل يف حجة
اجلعرانة حيث حلق شعره وقسمه بي الصحابة للتربك( ..)1وكذلك ملا قلم أظفاره
ووزع قالمة أظفاره عل الصحابة (.)2
أال تراهم حيرمون زيارة قرب النبي  ،مع أن رسول اهلل  قال( :من زار قربي
وجبت له شفاعتي)()3؟
أال تراهم حيرمون االحتفال باملولد النبوي الرشيف مع أن املسلمي بعلامئهم
وعوامهم منذ زمن بعيد يقيمون االحتفاالت يف كل العامل اإلسالمي ،ومل حيرم ذلك
عامل واحد معترب؟
أال تراهم حيرمون الصالة عل النبي  بعد اآلذان جهر ًا ،مع أن رسول اهلل
ِ
فليصل عل)()4؟
 قال( :من ذكرن
أمل تعلم أهنم يتصورون أن الغضب يستفزه ،فينطق يف حال استفزازه بام ال
ينطق به إال اجلهال وأهل الفحش من الدمهاء؟
هنضت غضبا ،وقلت :يستحيل أن يقول هذا مسلم؟
( )1رواه البخاري.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه الدارقطني.
( )4رواه احلافظ السخاوي يف كتابه القول البديع يف الصالة عل النبي الشفيع وقال ال بأس بإسناده.
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قال :بل هم يرددونه كل حي ،ويستدلون لذلك بام وضعه بنو أمية من أحاديث
تشوه عظمة النبوة ..لقد رووا يروون أنه دخل عل رسول اهلل  رجالن فكلامه
بيشء فأغضباه ،فلعنهام وسبهام ..ثم ملا رجع إل وعيه بحسب تصورهم قال:
(اللهم إنام أنا برش فأي املسلمي لعنته أو سببتة فاجعله له زكاة وأجرا) ( )1مع أن
اهلل تعال يقول عن رسوله ( :ما ينطق عن اهلوى)
ثم إهنم لسوء طالعهم يطبقون هذا احلديث عل أولئك الطلقاء املجرمي
ليصوروا أن رسول اهلل عندما دعا عليهم أراد اخلري هلم ..لقد قال ابن كثري يف ترمجة
معاوية بن أيب سفيان( :وقد انتفع معاوية هبذه الدعوة يف دنياه وأخراه ..أما يف دنياه:
فإنه ملا صار إل الشام أمري ًا ،كان يأكل يف اليوم سبع مرات جياء بقصعة فيها حلم
كثري وبصل فيأكل منها ،ويأكل يف اليوم سبع أكالت بلحم ،ومن احللوى والفاكهة
شيئ ًا كثري ًا ،ويقول :واهلل ما أشبع وإنام أعيا ،وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل
امللوك ..وأما يف اآلخرة :فقد أتبع مسلم هذا احلديث باحلديث الذي رواه البخاري
وغريمها من غري وجه عن مجاعة من الصحابة.أن رسول اهلل  قال( :اللهم إنام أنا
برش فأيام عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أه ً
ال فاجعل ذلك كفار ًة
وقربة تقربه هبا عندك يوم القيامة)
قلت :بل ..أعلم ذلك..
قال :لوال أن تتهمني باملسارعة يف األيامن لذكرت لك بأن تعظيمهم ملعاوية

( )1رواه مسلم.
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وإخواهنم من الطلقاء أعظم من تعظيمهم لرسول اهلل ..ولكن دعنا من ذلك اآلن..
فله حديثه اخلاص.
قلت :هال ذكرت يل ما حصل بالضبط؟
قال :أال تعرف أن هلل من القدرة ما يقهر التاريخ واجلغرافيا؟
قلت :بل.
قال :هذا من ذاك.
قلت :ولكن سنة اهلل جرت باحرتام التاريخ واجلغرافيا.
قال :وهذا من سننه..
قلت :كيف؟
قال :لن تفقه هذا حتى تفقه رس قوله تعال( :قال ا َّل ِذي ِعند ُه ِعلم ِمن ال ِكت ِ
اب
أنا آتِيك بِ ِه قبل أن يرتدَّ ِإليك طر ُفك)(النمل :من اآلية ..)40فهل ترى أن يف
أصحاب العلوم من أهل عرصك من يطيق أن يفعل ما فعل هذا الرجل؟
قلت :ال.
قال :فهل ذكر اهلل أن ما حصل له كان خارقا؟
قلت :ال ..بل ذكر أنه ممن أويت علم الكتاب.
قال :فاصحب أهل اهلل لتعلم رس هذا العلم ..وحينها سرتى العجائب.
قلت :أخاف أن أصحبهم ،فأحجب عن رسول اهلل.
قال :أعظم حجاب عن رسول اهلل أن ال تصحبهم ..ألنك إن مل تصحبهم،
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فستصحب نفسك األمارة بالسوء ،أو ستصحب أولئك الذين أدخلون يف
سجوهنم ..أو ستصحب أي شيطان من الشياطي ..ليس هناك يف العامل إال
صاحبان :أهل اهلل وحزبه ..أو أهل الشيطان وحزبه ..وأنت باخليار بينهام ..ولن
حتاسب إال عل اختيارك.
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الربهباري ..والرعب الوهايب
يف اليوم الثان عرش من زيارة صاحبي الوهايب ،وقبل أن أمر عليه كام أمر كل
صباح ،شغلت حاسويب ألطل عل بريدي اإللكرتون ،فوجدت رسالة من شخص
ال أعرفه يسمي نفسه باسم غريب هو (الربهباري)( )1يدعون فيها إل االنضامم إل
مجاعته التي تريد أن حتيي من أمر األمة ما أماتته األيام.
ويشهد اهلل أن مع ما أملكه من القوة واألناة ضعفت أمام تلك الرسالة ،فقد
هددن فيها بام ال طاقة يل بمواجهته ،بل ال طاقة ألحد بمواجهته ،ثم ختمها بنفس
ما بدأها به قائال( :إن لعنة اهلل وغضبه وعقابه الشديد حيل عل كل من قرأ هذه
الرسالة ،ومل يرسلها إل كل من يعرفه من أصدقائه أو غريهم ،ومن قرص يف ذلك
أو ختاذل فيه أو سخر منه أو استهزأ به ،فهو كاملستهزئ بالقرآن سواء بسواء ..ومن
استهزأ بالقرآن فهو يف نار جهنم خالدا خملدا)
مل أجد ما أفعل أمام هذا املوقف املحرج املرعب ،غري أن أرسع بالتخلص منها
بإرساهلا إل كل من أعرف ألضمن أن ال يصيبني ذلك الوعيد الذي صبه عل كل
من فرط يف رسالته ،لكني ما إن كتبت أول عنوان أعرفه حتى الحت يل صورة
صاحبه ،وهو يتأمل أملي وحيزن حزن ،فكففت عنه ،ألكتب عنوانا آخر ،فتذكرت أنه

( )1هو أبو حممد احلسن بن عل بن خلف الربهباري املتويف سنة  329هـ .ذكره اإلمام الذهبي يف سري أعالم
النبالء ،فقال :الربهباري :شيخ احلنابلة القدوة االمام ،أبو حممد احلسن بن عل بن خلف الربهباري الفقيه .كان قواال
باحلق ،داعية إل األثر ،ال خياف يف اهلل لومة الئم..
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مريض ضعيف قد يقيض عليه ما أرسله ،فأكون سببا يف قتله ،فرتكته إل عنوان
آخر ،فتذكرت أنه صاحبه ضعيف الدين ،وأن هذه الرسالة لن تقيض عليه هو وإنام
تقيض عل البقية اهلزيلة التي يملكها من الدين.
بعد أن مررت عل كل عنوان من العناوين التي أحتفظ هبا مل أجد أحدا يصلح
هلذه الرسالة ،فطبعتها ،ثم قلت يف نفيس :إن أول الناس هبا هو صاحبي الوهايب،
فال شك أهنا ستسعده ،وأنه سيستبدل الوهابية بالربهبارية.
ذهبت إليه مرسعا ،فوجدت بيتي قد عاد إل التاريخ من جديد ،وكل ما رأيته
يف اليوم السابق قد عاد ،وعاد معه رجل كث اللحية ،عل وجهه ترتسم كل ألوان
القسوة والشدة ،وعل رأسه قبعة محراء كقبعة األزهريي ،ولكن احلمرة فيها أشبه
بحمرة الدماء منها بحمرة األزهار ،وقد شبهته برجل ال يزال بيننا ..يظهر كثريا يف
القنوات الفضائية ..قد زاد يف الغباوة واحلمق عن كل أقرانه ينطبق عليه َتام قوله
ِ
مهاز م َّشاء ِبن ِميم (( )11سورة القلم)
تعال( :وال ُتطع ُك َّل ح َّالف م ِهي (َّ )10
بمجرد أن دخلت أمسكني من تالبيبي ،وقال :ال شك أنك الشيطان ،أو من
إخوان الشياطي يا نجس يا خبيث يا معتوه ..أقسم باهلل ألوقفنك عند حدك ،أو
ألضعنك مع آبائك وأمهاتك وأهل بلدك حتت نعل الطاهرة هذه..
كان الرجل ينطق كام تنطق املدافع ،ويقلقل كل احلروف ال يستثني منها أحدا..
وكان مع كل قلقلة يزرع ألغاما يف صدري تضيف إل الرعب الذي أصابني من
الرسالة رعبا جديدا..
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مل أملك إال أن أسلم الرسالة إليه ،وأنا مشدوه ال أعرف ما أقول..
فتح الرسالة ،وقرأها ،ثم ربت عل كاتفي ،وقال :أحسنت ..أحسنت ..مل أكن
أتصور أنك من مجاعتي ..اغفرها يل ..وإال فإن أقسم باهلل أن اهلل سيصيبك بعذاب
شديد دونه كل عذاب.
قلت مبادرا :غفرت لك ..غفرت لك..فال تعذبني.
لكمني بشدة ،وقال :أهيا املرشك ماذا تقول؟ هل أنا إله حتى أغفر ..وهل أنا
إله حتى أعذب ..الشك أنك قبوري ..فالقبوريون وحدهم من جيعلون اهلل
كخلقه ..أقسم باهلل إن كنت منهم فإن دمك حالل ..وزوجتك طالق ..ولن حتلم
أبدا بأن تدفن بعد قتلك يف مقابر املسلمي ..بل سرتمى كام ترمى اجليف يف املزابل..
وفوق ذلك عذاب شديد يصب عل كل جزء منك.
مل أدر ما أقول ،فقد امتألت رعبا من مفرق رأيس إل أمخص قدمي ..لكني
َتالكت نفيس ،وقلت هلا :ما دامت مقتوال ال حمالة ..ومعذبا ال حمالة ..فعالم
الرعب ،فألمت رجال خري من أن أموت كام َتوت البهائم.
شجعتني هذه املقالة فدفعت الرجل بكل ما أوتيت من قوة ،وقد تعجبت إذ
أن بمجرد أن دفعته تالشى وتالشى معه كل ما كان يف بيتي من تاريخ وجغرافيا،
بل عاد بيتي إل ما كان عليه ،وعاد معه صاحبي الوهايب الذي نظر إيل مبتسام ،وقال:
هكذا ينبغي أن تدفع هؤالء احلمقى واملغفلي.
قلت :مل أدفعه بقوة كبرية ..فقد كنت ممتلئا بالضعف.
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قال :لو أنك نفخت عليه لزال ،ولو بصقت عليه لغرق.
قلت :أهو هبذا الضعف؟
قال :أجل ..هو كالشيطان ..نعم هو مرعب ..لكنه ضعيف جدا تكفي اإلرادة
والعزيمة لقهره والتغلب عليه.
قلت :لكنه هددن بجهنم.
قال :ولو أنك ركنت إليه جلرك إليها ..فال ختلف من جهنم التي هيدد هبا
فليست ناره سوى اجلنة ،وليست جنته سوى النار ..أال تعرف حديث الدجال؟
قلت :بل ..فقد ورد يف بعض الروايات إشارة إل هذا.
قال :فهكذا جنة هؤالء ونارهم ..أال ترى أهنم يرسلون الشباب الغر لينسف
نفسه ويدمر احلياة ويعدونه باجلنة مقابل ذلك؟
قلت :بل ..ولألسف أرى شبابا يف عز الشباب يستسلمون هلم.
قال :ال يستسلم هلم إال جبان ال يعرف ربه ..فاهلل هو رب اجلنة والنار ..هو
رب اإلسالم والكفر ..وهو رب كل يشء ومليكه ،وأعظم رشك أن ختاف من
اخللق إن هددوك بجهنم ،فجهنم كاجلنة ال يملكها إال صاحبها سبحانه وتعال.
قلت :لكأن بك تشري هبذا إل يشء مل أفهمه.
قال :أشري إل الوهابية ..وإل الربهباري..
قاطعته قائال :ذكرتني بالرسالة التي أرسلها إيل..
ابتسم ،وقال :لقد تالشت كام تالشى.
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قلت :من؟
قال :الرسالة ومرسلها.
قلت :مل أفهم.
قال :لقد وردت إل بريدك االلكرتون رسالة هتديد من الربهباري ،وجئت هبا
إيل ،فالقاك الربهباري نفسه ،ومألك رعبا إال أنك استطعت أن تتخلص منه.
قلت :إن ما تذكره عجيب ..فلم يطلع عل تلك الرسالة غريي ..ثم هل كان
الربهباري مرسل الرسالة هو من كنت أحتدث إليه؟
قال :أجل ..لقد كان خياله وروحه وحقيقته هي التي كنت تتحدث إليها،
وكانت روحه التي تقمصها الوهابية هي من أرسلت لك الرسالة ..إن الرعب هو
الوسيلة التي يستخدمها الوهابيون ليكثروا سوادهم ..إهنم بصكوك الغفران
واحلرمان التي يتصورون أهنم يملكوهنا يضمون كل يوم آالف األغرار املغفلي..
قلت :ومن هو الربهباري ،ومل يتقمصه الوهابية؟
قال :الربهباري سلف من سلف الوهابية ،ورمز من رموزهم ،وشعار من
شعاراهتم ،واسم من أسامئهم ،وسم من سمومهم ..إنه واحد يف التاريخ لكنه
آالف يف اجلغرافيا ..إنه اآلن يف العراق يدمر وينسف الزوار والطيبي من املؤمني..
وإنه اآلن يف مرص يرتبع عل املنصات خيطب ويتفاصح ويقلقل احلروف ليحول
من سالم اإلسالم رعبا ومن مجاله دمامة ،وإنه اآلن يف سورة يقوم بالعمليات ليقتل
الرباءة ،ويقتل معها كل يشء..
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قلت :أسألك عن تاريخ الربهباري ال عن جغرافيته ..فمن هو؟
أخذ كتابا كان بجانبه ،ثم فتحه ،وقال :سأقرأ لك نصي لتعرف من هو
الربهباري ،أما األول ،فقد ذكر ابن بطة أن بعض املحبي للربهباري ممن حيرض
جملسه من العوام مر وهو سكران عل بدعي ،فقال البدعي :هؤالء احلنبلية ،فرجع
إليه وقال :احلنبلية عل ثالثة أصناف :صنف زهاد يصومون ويصلون ،وصنف
يكتبون و يتفقهون ،وصنف يصفعون كل خمالف مثلك وصفعه وأوجعه.
قلت :ما تعني بنقلك هلذا النص؟
قال :إن الوهابية تنقل هذا النص ،وتفخر به ،وتعتربه مكرمة من مكارم سلفها
الربهباري.
قلت :وما فيه من احلرج؟
قال :أال ترى من خالل النص كيف يعظم الربهباريون السكارى ،وكيف
حيرتمون صفعاهتم ،وكيف ينرشون الرعب اجلسدي يف املخالفي هلم؟
ثم انظر كيف مل يستطع هذا املحب للربهباري أن يتخلص من مخره ،بل فوق
ذلك كيف يستعل عل املخالف ،بل يصفعه ..وقد ذكر املؤرخون أنه كان
للربهباري مليشيات تنرش الرعب يف املجتمع ،وأن حممدا بن عبد الوهاب اقتدى به
يف صناعة مثل هذه املليشيات.
قلت :أجل ..النص واضح يف الداللة عل ما ذكرت ..وما فعله معي يف أول
مقابلة يل به حصل يل منه بعض أثر تلك الصفعات ..فهات الثان.
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فتح كتيبا صغريا كان حيمل عنوان (رشح السنة) ،ثم راح يقرأ( :ومجيع ما
وصفت لك يف هذا الكتاب فهو عن اهلل تعال وعن رسوله  وعن التابعي وعن
القرن الثالث إل القرن الرابع فاتق اهلل يا عبد اهلل وعليك بالتصديق والتسليم
والتفويض والرىض بام يف هذا الكتاب وال تكتم هذا الكتاب احدا من أهل القبلة
فعسى اهلل أن يرد به حريانا من حريته أو صاحب بدعة من بدعته أو ضاال عن
ضاللته فينجو به فاتق اهلل وعليك باألمر األول العتيق وهو ما وصفت لك يف هذا
الكتاب فرحم اهلل عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه
واحتج به فإنه دين اهلل ودين رسوله وأنه من استحل شيئا خالفا ملا يف هذا الكتاب
فإنه ليس يدين اهلل بدين وقد رده كله كام لو أن عبدا آمن بجميع ما قال اهلل عز وجل
إال أنه شك يف حرف فقد مجيع ما قال اهلل وهو كافر كام أن شهادة أن ال إله إال اهلل
ال تقبل من صاحبها إال بصدق النية وخالص اليقي وكذلك ال يقبل اهلل شيئا من
السنة يف ترك بعض ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها فعليك
بالقبول ودع املحال واللجاجة فإنه ليس من دين اهلل يف يشء وزمانك خاصة زمان
سوء فاتق اهلل)

()1

التفت إيل ،وقال :هذا هو دستور الوهابية وإنجيلهم وتلمودهم وقرآهنم..
وهو أول ما يملؤون به أتباعهم.
قلت :لقد ذكرن كالمه هذا بالرسالة التي وصلتني.

( )1الربهباري ،رشح السنة( ،ص)47 :
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قال :إنه منهج واحد ..منهج يعتمد الرعب والتخويف واإلرهاب ،ويسلط
مجيع أسلحة الدنيا واآلخرة يف سبيل ذلك.
قلت :أيقنت بام تقول ..ومع ذلك فأصدقك أن يف نفيس شيئا.
أعطان الكتاب ،وقال :أفهمك جيدا ..إنك تقول ربام يكون كالمه صحيحا،
فلعله مل يضع يف هذا الدستور الوهايب إال املجمع عليه املعلوم من الدين بالرضورة.
قلت :بوركت فراستك.
قال :افتح أي صفحة من الكتاب ،واقرأها عل..
فتحت صفحة ،وقرأت قوله( :واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب
ولكن العامل من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف
الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثري الرواية والكتب)

()1

نظرت إليه ،وقلت :كالم مجيل.
قال :ولكن مقصده خبيث ..وبه اقتدت الوهابية يف احتقار العلم وأهله ..إهنم
حيتقرون العلم والبحث ألنه ال ينسفهم يشء مثلام ينسفهم البحث العلمي ..وهلذا
تراهم حيذرون من العلم والعلامء خشية أن يطلع الناس عل ما يكتمونه من
احلقائق.
فتحت صفحة أخرى ،فقرأت قوله( :وأقل من النظر يف النجوم إال بام تستعي

( )1رشح السنة  -الربهباري (ص)45 :
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به عل مواقيت الصالة واله عام سوى ذلك فإنه يدعو إل الزندقة)

()1

قال :أال ترى أن هذا النص مناقضا للنصوص القرآنية الكثرية التي تأمر بالنظر
يف السموات واألرض؟
قلت :بل ..فاهلل تعال اعترب الذين يتفكرون يف السموات واألرض من أويل
األلباب ،قال تعال( :إِ َّن ِيف خل ِق السامو ِ
ض واختِال ِف ال َّلي ِل والنَّه ِ
ات واألر ِ
ار
َّ
اب ( )190ا َّل ِذين يذ ُك ُرون اهللَّ ِقيا ًما و ُق ُعو ًدا وعل ُجنُ ِ ِ
ويل األلب ِ
آليات ِألُ ِ
وهبم
ض ربنا ما خلقت هذا ب ِ
ِ
اط ًال ُسبحانك ف ِقنا
الساموات واألر ِ َّ
ويتفك َُّرون ِيف خل ِق َّ
عذاب الن ِ
َّار (()191آل عمران) ،بل إن اهلل تعال أمر بالنظر يف السموات ،فقال:
( ُق ِل ان ُظروا ماذا ِيف السامو ِ
ات واألر ِ
ات والن ُهذ ُر عن قوم ال ُيؤ ِم ُنون
ض وما ُتغنِي اآلي ُ
َّ
ُ
(( )101يونس) ،بل إنه عاتب الذين ال ينظرون ،فقال( :أفال ين ُظ ُرون إِل ِ
اإل ِب ِل

ِ
السام ِء كيف ُرفِعت (()18الغاشية)
كيف ُخلقت ( )17وإِل َّ

فتحت صفحة أخرى ،فوجدت فيها قوله( :واعلم أنه ما عبد اهلل بمثل اخلوف
من اهلل وطريق اخلوف واحلذر والشفقات واحلياء من اهلل تبارك وتعال واحذر أن
جتلس مع من يدعو إل الشوق واملحبة وخيلو مع النساء وطريق املذهب فإن هؤالء
كلهم يف ضاللة)

()2

قال :أال ترى كيف يغلبون اخلوف عل الرجاء ..والرعب عل املحبة ..ألنه

( )1رشح السنة  -الربهباري (ص)48 :
(( )2رشح السنة  -الربهباري (ص)48 :
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برجاء اهلل وحمبته ينسفون ويزولون ويذوبون ..فاهلل الرمحن الرحيم احلنان املنان
أكرب عدو هلم ،ألنه عدو جهنم التي يتوعدون هبا الناس؟
***
بقيت مع صاحبي الوهايب عشيتنا تلك مع الكتاب نقرؤه ونناقشه ،وقد فهمت
من خالله رس تركيز الوهابية عل الرعب ..فالرعب  -عندهم -هو األسلوب
والوسيلة واهلدف . .فال يمكن أن يستعبدوا من يريدون استعباده من غري هذا
املنهج الشيطان.
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معاوية ..والصحبة املزيفة
يف اليوم الثالث عرش من زيارة صاحبي الوهايب ،ذهبت إل املسجد اجلامع
ألداء صالة اجلمعة ،معاهدا اهلل يف طريقي إل املسجد أن ال أنشغل عن اخلطبة بأي
شاغل ،وأن أنفذ كل ما فيها حرفا حرفا وكلمة كلمة ألحتقق يف ذلك بام وصف اهلل
به املؤمني حي قال( :ا َّل ِذين يست ِم ُعون القول فيتَّبِ ُعون أحسن ُه ُأولئِك ا َّل ِذين هد ُاه ُم
اهللَُّ و ُأولئِك ُهم ُأو ُلو األلب ِ
اب) (الزمر)18:
لكني بعد أن طبقت املعاهدة األول ،فاستمعت إل حروف اخلطبة وكلامهتا،
ومل يفتني منها حرف واحد وال كلمة واحدة ،احرتت يف املعاهدة الثانية إذ أن
تنفيذها حيتاج مني إل جهد كبري ،وإل معايص كثرية ،وإل نفس ممتلئة حقدا ،وقلب
ممتلئ ضغينة ،ويد يسهل عليها أن تبطش بام تشاء وكيف تشاء ،وبطن يأكل ما هب
ودب غري مراع حال وال حرمة ،ومل يكن من السهل عل أن أحصل كل هذه
الوسائل.
لقد بدأ اخلطيب خطبته حول صحابة النبي  وفضلهم ورضورة االقتداء
هبم ..وكنت أصغي إل ذلك متأثرا ،ويف خيايل بالل وعامر وأبو ذر واملقداد وسلامن
وغريهم من الصادقي السابقي الذين تضمخت الدنيا بعطر مجال سريهم ،وحسن
أخالقهم ،وعظيم تدينهم ،وعظم صحبتهم.
لكن اخلطيب صاحب اللحية الطويلة والقميص القصري راح يفسد ما بدأه،
ويطبق مواصفات اجلامل عل الدمامة ،ومواصفات التدين عل النفاق،
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ومواصفات الصحبة الراقية عل الصحبة املزيفة..
فبعد أن مأل عقول الناس وقلوهبم بمحبة الصحابة ،راح ينتقل من اجلملة إل
التفصيل ليرضب املثال بمعاوية بن أيب سفيان ..واصفا له بأوصاف تنهد هلا اجلبال،
ضامنا له اجلنة ،وضامنا ملن تكلم فيه العذاب ،بل طالبا من ويل األمر أن يسلط
سيف قهره عل من تكلم يف خال املؤمني وكاتب الوحي وأول ملك يف اإلسالم،
وأول من ركب بحر الروم للغزو ،وأول من اختذ السيف لتأديب الناس بدال عن
العىص ،وأول من جلس يف خطبة منربية لرتهل جسمه وعجزه عن القيام طويال،
وأول من أقام عل رأسه حرسا ،وأول من قيدت بي يديه اجلنائب ،وأول من اختذ
اخلصيان ،وأول من قتل مسلام صرب ًا ،وأول من بلغ درجات املنرب مخس عرشة
مرقاة ،وأول من أخذ البيعة البنه ،وكان يقول أنا أول امللوك(.)1
وهذا ما جعلني حمتارا يف كيفية تقليد معاوية ألن أحتاج إل حماربة رجل يف
طهر عل وصفائه وسالمه وإيامنه ..وأحتاج أن يكون يل ابن كيزيد أعلمه كيف
يرتاد احلانات ويالعب القردة ..وأحتاج إل أن أقوم بانقالب عل دولة العدل
مستغال أي قميص من القمصان ..وأحتاج أن يكون يل بطن كبطنه آلكل فال أشبع،
وأمجع فال أمل..
كانت هذه األشياء مجيعا متطلبات أساسية لتقليد هذا الصحايب العظيم الذي

( )1نرى الكثري من اخلطباء البلهاء ينقلون هذه األوليات ويعتربوهنا من مناقبه غافلي عن املعان التي تنطوي
عليها.
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نيس الناس بسببه بالال وعامر وأبا ذر واملقداد أولئك الذين أمر رسول اهلل 
بحبهم.
ذهبت بذلك اهلم إل بيتي ،لعل أجد عند صاحبي الوهايب التائب ما ينفس عن
كريب ،لكني ما إن طرقت الباب وفتح يل حتى فوجئت بأن الفاتح رجل بطي تنطبق
عليه مجيع أوصاف معاوية التي ملت أسامعنا من سامعها.
سألته مستغربا :من أنت؟ وكيف دخلت بيتي؟
قهقه بصوت عال ،وقال :منذ متى صار بيتك ..إن أي حمل أكون فيه يصبح
ملكا يل ..أمل تعلم أن ملك اإلسالم األول؟
قلت :ملك اإلسالم األول – كام ذكر لنا خطيب اجلمعة -هو معاوية بن أيب
سفيان.
غضب الرجل ،وقال :أتقوهلا هكذا حافية ..ترض عنه وعل أبيه وإال مجعت
عليك أهل حارتك ..أال تعلم أنه صحايب جليل ..أال تعلم أن الغبار الذي أصابه
مع حممد أفضل من مجيع الغبار الذي أصاب أي جماهد يف أي زمن؟
قلت :اعذرن فأنا ال أعترب الرتيض سنة وال مرشوعا ..فنحن مل نؤمر به يف
كتاب وال سنة ..وكل ما ورد فيه اعتباره شعارا لدولة من الدول ،ومجاعة من
اجلامعات ،وأنا ال تعنيني الشعارات وال اجلامعات..
غضب ،وقال :أنت من أتباع أيب تراب إذن؟
قلت :ومن أبو تراب؟
161

قال :ذلك الرجل الذي مل هينأ يل بال حتى ووري يف الثرى ..لقد كان كابوسا
ثقيال جثم عل حيايت فرتة من الزمن إل أن قيض اهلل بعض األغبياء لينوب عني يف
قتله.
قلت :من أنت؟ وما عالقتك بعل؟
قال :أنا عدو عل األول ..أنا أول ملك يف اإلسالم ..أنا معاوية.
قلت :ما أكذبك من رجل ..إن معاوية أكله تراب األرض منذ زمن طويل.
قال :وقد أحيان قومك ..إهنم يرصخون يف كل حي بمناقبي ..وقد جعلون
رمزا لإلسالم ،وناطقا باسمه ..فأنا اآلن هو اإلسالم ..فمن تعرض يل تعرض
لإلسالم نفسه.
نعم إن حممدا أوحى اهلل إليه باإلسالم ..ولكني بعد أن تدبرت فيام أوحي إليه
وجدت أن احلياة ال يمكن أن تستقيم معه ..فلذلك وضعت إسالما جديدا..
إسالما يستطيع أن جيمع بي العقل والقلب والنفس وكل الطاقات ..يستطيع أن
جيعلك ثريا يف منتهى الثراء تكتنز حلام وشحام ،ولو مات غريك جوعا وفقرا ..أال
تعلم ما حصل بيني وبي أيب ذر؟
قلت :أعلم ذلك ..وقد نفي أبو ذر بسببك إل صحراء الربذة ليموت شهيدا
فيها.
ابتسم ،وقال :ال هيمني أن يكون قد مات شهيدا أو مات جيفة ..املهم عندي
أن قومك نسوا أبا ذر وذكرون ،ومقتوا أبا ذر وجمدون ..هل رأيت أحدا من الناس
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يعرف أبا ذر؟
مل أجد ما أقول ،فأبو ذر ذلك الذي قال فيه رسول اهلل ( :ماأقلت الغرباء،
وال أظلت اخلرضاء ..أصدق هلجة من أيب ذر)( ،)1وقال( :إن اهلل أمرن بحب أربعة
وأخربن أنه حيبهم ،قيل :يا رسول اهلل سمهم لنا قال :عل منهم (يقول ذلك ثالثا)
وأبو ذر واملقداد وسلامن أمرن بحبهم وأخربن أنه حيبهم)( )2ال يكاد يعرفه أحد..
قهقه معاوية يف وجهي ،وهو يقول :ال يعرفونه فقط ،بل إهنم يسبونه أيضا..
أال ترى أهنم يعتربونه تلميذا غبيا لذلك الذي يسمونه ابن السوداء؟
قلت :بل ..أراهم يذكرون أن ابن السوداء أو من يطلقون عليه (عبد اهلل بن
سبأ) لقي أبا ذر يف الشام وأوحى إليه بمذهب القناعة والزهد ،ومواساة الفقراء،
ووجوب إنفاق املال الزائد عن احلاجة ،وجعله يعيب معاوية ،فأخذه عبادة بن
الصامت إل معاوية ،وقال له :هذا واهلل الذي بعث إليك أبا ذر فأخرج معاوية أبا
ذر من الشام(.)3
بل حاول أمحد أمي أن يوجد شبها بي رأي أيب ذر ورأي مزدك الفاريس ،وقال
بأن وجه الشبه جاء من أن ابن سبأ كان يف اليمن ،وط َّوف يف العراق ،وكان الفرس
يف اليمن والعراق قبل اإلسالم ،فمن املحتمل القريب أن يكون قد تلقى هذه

( )1رواه أمحد.
( )2رواه الرتمذي.
( )3فجر اإلسالم ،ص.216

163

الفكرة من مزدكية العراق ،واعتنقها أبو ذر حسن النية يف اعتقادها(.)1
قهقه بصوت عال ،وقال :حتى أمحد أمي استطاع أبنائي الوهابية أن جيروه إل
صفوفهم ..أال ترى مبلغ قويت؟
قلت :بل ..لقد استطعت أن تنيس الناس كبار السابقي لتحل بدهلم.
قال :ليس ذلك فقط ..لقد استطعت فوق ذلك أن أضع بدهلم قوما آخرين
ممتلئي قسوة وغلظة وجفاء ،ألقول للعامل عرب أبنائي الربرة من الوهابية إن هؤالء
هم تالميذ حممد وأصحابه ..هل تعرف برس بن أرطأة؟
قلت :أسمع باسمه كثريا عل املنابر ..وهم يرتضون عليه صباح مساء،
ويلعنون أعداءه صباح مساء مع أن املحدثي واملؤرخي يذكرون عنه ما تنهد له
اجلبال ،فقد قال فيه الشوكان( :وال يرتاب منصف أن الرجل ليس بأهل للرواية،
وقد فعل يف االسالم أفاعيل ال تصدر عمن يف قلبه مثقال حبة من إيامن ،كام
تضمنت ذلك كتب التاريخ املعتربة)

()2

وقال فيه الطربان( :فلام ملك معاوية بعث رجال من قريش يقال له برس بن
أرطأة وقال له لقد ضممت إليك الناحية فأخرج بجيشك فإذا خلفت أفواه الشام
فضع سيفك فاقتل من أبى بيعتي حتى تصري إل املدينة ثم ادخل املدينة فاقتل من
أبى بيعتي ثم اخرج إل حرضموت فاقتل من أبى بيعتي)(.)3
( )1فجر اإلسالم ،ص.110
( )2نيل األوطار للشوكان ج 7ص.313
( )3املعجم الكبري للطربان ج 22ص.48
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وقال فيه القرطبي( :يرس هذا ولد يف زمن النبي  ،وكانت له أخبار سوء يف
جانب عل وأصحابه ،وهو الذي ذبح طفلي لعبيد اهلل بن العباس ففقدت أمهام
عقلها فهامت عل وجهها ،فدعا عليه عل ريض اهلل عنه أن يطيل اهلل عمره ويذهب
عقله ،فكان كذلك .قال حييى ابن معي :كان برس بن أرطأة رجل سوء)

()1

ابتسم ،وقال :ال هيمني ما يقوله هؤالء ..هيمني فقط ما يقوله الوهابية
املعارصون لكم ..إهنم يعتربونه صحابيا جليال ..وهذا يكفي ألن هييلوا عليه من
القداسة ما جيعله قدوة لكل إرهايب سفاح ظامل..
لقد كان برس من تالميذي األوفياء ..وقد استنسخت منه يف عرصكم الكثري..
كل الذي تراهم يمتلئون حقدا وإرهابا هم نسخ من ذلك الصحايب اجلليل الويف
برس بن أرطأة ..لقد كان شخصية دموية مل ترحم شيخا وال امرأة وال طفال.
قلت :لألسف أسمع الكثري يذكره بخري ..ويعتربه من أصحاب حممد 
وتالميذه األوفياء.
قال :وهكذا استطعت أن أحول حممد إل أستاذ عريق لإلرهاب ..فمن خترج
عل يديه مثل برس ال يمكن إال أن يكون إرهابيا.
قلت :فقد كان قصدك إذن من كل هذا أن تشوه حممدا ؟
قال :هذه هي غايتي الكربى ..لقد أثمرت األحقاد التي غرسها أيب وأمي يف
قلبي كل تلك املكايد التي حولت هبا اإلسالم من دين اهلل إل دين البرش ..ومن

( )1تفسري القرطبي ج 6ص.171
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دين السالم إل دين اإلرهاب ..ومن دين حممد إل دين معاوية وابن تيمية وابن عبد
الوهاب وابن باز والقرضاوي والعرعور..
قلت :وما أدراك هبؤالء ..وقد ولدت يف زمن غري زمنهم؟
قال :إهنم أبنائي الربرة ،وتالميذي األوفياء ..لقد استطعت بدهائي ومكري
أن أتدخل يف الفقه والتفسري واحلديث وكل مصادر اإلسالم ألوجهها بحسب ما
أرى..
قلت :مل أفهم ..فأنا أراك ملكا ،وال أراك عاملا.
قال :نعم أنا لست عاملا ..ولكني حددت للعلامء املناهج التي يأخذون منها
والرجال الذين يأخذون عنهم ..أنا الذي أذنت للتجسيم والتشبيه واإلرسائيليات
واخلرافات واألساطري أن تقتحم السنة ،ويفرس عل أساسها القرآن..
أنا الذي أذنت لعقائد اجلرب والتسلط واالستبداد أن تدخل يف أذهان املسلمي
لتصور هلم رهبم يف صورة اجلبار القهار الذي يتلذذ بتعذيب عباده.
أنا الذي صورت حممدا بتلك الصور املشوهة التي يتناقلها حمدثوكم ،وعنهم
يأخذها املسترشقون واملستغربون وامللحدون لريسموا الرسوم الكاريكاتورية،
وخيرجوا األفالم املسيئة ،ويكتبوا اآليات الشيطانية..
أنا خلف كل ذلك ..أنا معاوية.
لست أدري كيف امتألت غضبا وحقدا وصحت :ويل لك ..ويل لك..
ثم مددت يدي بقوة ألبطش به ..فلم أجد شيئا ،بل وجدتني يف بيتي ،وأمام
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صاحبي الوهايب التائب ،وهو يبتسم ،وهو يقول :هل أدركت الرس الذي من أجله
حيرص الوهابية عل معاوية ..إنه أبوهم وأستاذهم ..وال يمكن لألحقاد
والضغائن والنفوس املريضة أن جتد راحتها إال يف صحبته.
قلت :مل غفلوا عن عامر وبالل وأيب أيوب وغريهم ..ومل يظهر هلم إال معاوية؟
قال :ألن أولئك األصحاب األتقياء األنقياء الطاهرين تكلف صحبتهم
الكثري ..بينام ال تكلف صحبة معاوية وبرس بن أرطأة واملغرية بن شعبة شيئا ،بل
إهنا تنسجم مع النفوس املريضة انسجاما تاما.
قلت :مل أفهم.
قال :أال تعرف أن الطيور عل أشكاهلا تقع؟
قلت :أجل..
قال :فقس ذلك عل التاريخ واجلغرافيا والواقع لتتضح لك احلقائق ..ففي كل
عرص تعود صفي ويعود معها معاوية وأصحابه وعل وأصحابه ليختار كل امرئ
ما هو أميل إل نفسه ليميز اهلل اخلبيث من الطيب.
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أعداء عل
يف اليوم الرابع عرش من زيارته يل دخلت عليه ،فوجدته جاثيا عل قدميه،
منهمكا يقرأ بشغف كتاب (هنج البالغة) لإلمام عل بن أيب طالب ،وكانت نسخة
قديمة خمطوطة كنت أحتفظ هبا يف مكتبتي ،ولست أدري كيف جذبت انتباهه من
بي الكتب مجيعا مع كون أكثرها من اجلديد الفاخر.
مل أشأ أن أقطع عليه خلوته مع اإلمام عل ..فلذلك رست منرصفا من غري أن
أنبس ببنت شفة ،لكنه التفت يل ،ونادان ،فقدمت إليه ،فرأيت الدموع تنهمر من
عينيه بشدة ،ثم أخذ ينتحب ،متوجها إل الكتاب خماطبا له ،وكأنه خياطب اإلمام
عل نفسه ،وكان من قوله له :يا إمام ..اعذرن ،فقد كنت من قوم يناصبوك العداء..
اعذرن ،فقد نسيت يف غمرة جهالتي ما توعد به  املعادين لك ،فقد حدثت،
وأنت الصادق املصدوق ،فقلت( :عهد إيل النبي ( أنه ال حيبك إال مؤمن ،وال
يبغضك إال منافق)

()1

اعذرن ..فقد سللت سيوف بغيض عليك ..ونفثت سموم حقدي عليك..
وصببت جام ضغائني عليك.
قال ذلك ،ثم أخذ ينتحب بشدة ،فأرسعت إليه ،وقد أثر يف حاله تأثريا شديدا،

( )1ويف رواية :والذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،إنه لعهد النبي األمي صل اهلل عليه وآله وسلم إيل :أن ال
حيبني إال مؤمن ،وال يبغضني إال منافق ،أخرجه احلميدي ( )58وأمحد  )642(84/1ومسلم  )152(60/1والنسائي
 115/8وغريهم.
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وقلت مهونا عليه :رويدك يا أخي ..فال أظنك إال ترمي نفسك باألباطيل ..أمل تكن
من قوم يعتربون عليا من املبرشين باجلنة؟ ..أمل تكن من قوم يعتربونه من اخللفاء
الراشدين؟ ..أمل تكن من قوم..
قاطعني ،وقال :دعك من تلك األراجيف التي كنا نكذب هبا عل أنفسنا ..لقد
كنا يف قرارة أنفسنا نجعله أهون الناس ،وإن كنا نتقي من ينكر علينا بمثل ذلك
الكالم املعسول.
قلت :إن مل يكن لذلك الكالم معنى ،فألي كالم يف الدنيا معنى؟
قال :اسمعني جيدا ..وأخربن صادقا ..أرأيت لو أن قوما من الناس كتبوا
فيك القصائد الطويلة يف الثناء عليك ،ويف دعوى حمبتك ..أتراك تصدقهم
مبارشة ..أم تراك حتتاج إل بعض أنواع االختبار لتتأكد من صدق مودهتم لك؟
قلت :إن شئت الصدق ،فإن أران حمتاجا إل بعض أنواع االختبار ،ذلك أن
أكثر ما كتب من قصائد املديح مل تصدر من قلوب حمبة ،بقدر ما صدرت من نفوس
طامعة.
قال :أرأيت لو أن هذا الذي مدحك بتلك القصيدة اجلميلة ،وذكر لك فيها
مودته راح إل أبيك الرشيف الصالح التقي النقي من قىض عمره يف خدمة احلق
وأهله يتهمه بالضالل ،ويرميه بالفجور ،ويتوعده بجهنم؟
قلت :هذا أول برهان من براهي كذبه..
قال :ثم ذهب إل أعدائك ممن قضوا عمرهم يف املكيدة لك وحربك وحرب
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ذريتك يرتىض عليهم ويساوهيم بك.
قلت :يف هذه احلال ينقلب قائل القصيدة يف مدحي عدوا من أعدائي ..فصديق
عدوي عدوي.
قال :ومل يكتف بذلك ..بل ذهب يعزلك ويكذب ما ورد فيك من الثناء..
قلت :هذا حسود حقود.
قال :ومل يكتف بذلك ..بل راح يتهمك باخلرق ..ويرميك باجلرائم العظيمة..
قلت :هذا عدود لدود..
قال :ولكنه كتب قصيدة يف مدحك ،وبث لك فيه صنوف مودته.
قلت :إن حال هذا ال خيتلف عن حال املنافقي الذين ذكرهم اهلل تعال ،فقال:
(إِذا جاءك املُنافِ ُقون قا ُلوا نشهدُ إِنَّك لر ُس ُ
هلل يعل ُم إِنَّك لر ُسو ُل ُه وا َُّ
هلل وا َُّ
ول ا َِّ
هلل يشهدُ
إِ َّن املُنافِ ِقي لك ِ
اذ ُبون) (املنافقون ،)1:فقد كذب اهلل شهادهتم للرسالة لرسول اهلل،
ذلك أهنا مل تصدر من قلوب صادقة ،بل صدرت من قلوب ممتلئة باحلقد.
قال :وهكذا األمر معنا ..أو مع ثلة كثرية من أمثايل مع اإلمام عل.
قلت :هال انتقلت من الدعاوى إل أدلتها..
قال :أجل ..لك ذلك ..فلنطبق ما ذكرنا من َتثيل عل ما نحن فيه.
قلت :ال بأس ..فهلم باألول ..هل تراك وأصحابك أسأتم إل والد اإلمام
عل.
قال :أعظم إساءة ..إننا يف الوقت الذي نرتىض فيه عل من كادوا للنبي 
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وأرادوا قتله وأخرجوه من أرضه نعمد إل السند العظيم الذي استند إليه ،والذي
كان السبب األكرب يف حفظ الدين والرسالة يف مهدها فنكفره ونضلله وندخله بعد
ذلك يف جهنم ونحرمه من شفاعة حبيبه الذي قىض حياته كلها يف نرصته.
قلت :ولكنهم يروون أحاديث يف ذلك.
قال :هي أحاديث رواها وكتبها ونرشها أعداؤه ..ثم ملاذا ينرصفون عن
األحاديث التي تبي إيامنه وصالحه وتقواه؟
قلت :هم ينرصفون عنها ألن رواهتا شيعة.
قال :ومن الشيعة؟
قلت :هم من يزعمون أهنم حيبون عليا.
قال :فلامذا قبلوا األحاديث التي رواه أعداؤه من النواصب ،ورفضوا
األحاديث التي رواه أحبابه ،أو من يزعم حمبته؟
قلت :هكذا جرى العرف ..لقد جرى عرف املحدثي عل أن يقبلوا من أعداء
عل ..وأن ال يقبلوا من حمبيه ومواليه.
قال :أال ترى يف هذا كيال بمكاييل مزدوجة؟
قلت :لست أدري ما أقول لك ..ولكن هذا يطرح وكأنه دين ال ينبغي
التشكيك فيه ..فمن روى تلك األحاديث أعطوه حصانة َتنعه من أن يسأل أو
يناقش أو يرد عليه ..ومن جترأ عل ذلك رمي بالبدعة والزندقة ..حتى أن من تكلم
عندهم يف الصحابة ضال مبتدع ..بينام من كتب القصائد يف مدح قاتل عل يعترب
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متدينا صاحلا ثقة ..وتروى عنه بعد ذلك األحاديث والرشائع.
قال :فقد سقط هبذا أول دعامة من دعامات حمبتهم لعل ..بل هم فوق ذلك
يرتضون عل أيب سفيان ذلك الذي رمى أبا طالب يف الشعب ..ويرتضون عل هند
تلك التي أكلت كبد محزة ..يف نفس الوقت الذي يكادون يلعنون ذلك الظهر الذي
محاه والصدر الذي آواه.
قلت :صدقت يف هذا ..فهلم بالثان.
قال :وما الثان؟
قلت :الثناء عل األعداء واحرتامهم.
قال :أنت تعرف هذا جيدا ..أنت تعرف جيدا من سل سيفه عل اإلمام عل
عل الرغم من تلك األحاديث الكثرية التي تعترب عداوته مناقضة لإليامن.
قلت :أجل ..وأعرف خصوصا منهم معاوية ..فهو مع كونه من الطلقاء إال
أن أصحابك رفعوه إل درجة ال تقل عن عل نفسه ..بل تفوقه ..وأعرف أستاذا
من األساتذة يف بالدنا( )1كان حياول كل جهده أن يتأول كل حديث يرى أنه يمس
بعصمة معاوية والعصابة اإلجرامية اخلطرية التي كانت حتيط به ..والتي مل يكن هلا
من هدف سوى القضاء عل الدين نفسه ..لقد كان من ضمن ما كان ينعق به كل
حي قوله( :روى البخاري ومسلم وغريمها ،أن النبي  قال( :إن عامرا تقتله الفئة
()1

أقصد به (الدكتور خالد كبري عالل)  -حاصل عل دكتوراه دولة يف التاريخ اإلسالمي من جامعة

اجلزائر -والكتاب املشار إليه ،والذي سأنقل منه موقفه من اإلمام عل هو (دراسات نقدية هادفة عن مواقف الصحابة
بعد وفاة الرسول الكريم  -قضية التحكيم يف موقعة ص ّفي بي احلقائق و األباطيل)-
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الباغية) وكان عامر مع أهل العراق ،وقد قتله أهل الشام يف ص ّفي ،فاحلديث ّ
دل
عل أن الفئة الباغية هي التي تقتل عامرا ،ومن املحتمل أن احلديث ال يشمل كل
أهل الشام ،وإنام أريد به تلك العصابة -الفئة -التي محلت عل عامر حتى قتلته، ،و
تأول الطائفة التي قتلت عامرا بأهنا هي
هي طائفة من العسكر( ،)1وروي أن معاوية ّ
الطائفة التي جاءت به ،فر ّد عليه عل بقوله( :فاملسلمون إذن هم الذين قتلوا محزة
وليس املرشكون) ،وعند ابن تيمية أن ما ذهب غليه معاوية ضعيف ،وأن ما قاله
عل هو الصواب ..لكن ال يغيب عن البال أن يف الطائفتي بغاة ،فالذين قتلوا عامرا
بغاة وهم من أهل الشام ،والذين قتلوا اخلليفة عثامن أعظم بغيا وجرما من هؤالء،
وهم مع جيش العراق ،مما جيعل ما ذهب إليه معاوية بن أيب سفيان له وجه من
الصحة ،فقتلة عثامن هم السبب يف جميء عامر وغريه .ويف هذا األمر يرى الباحث
حمب الدين اخلطيب أن قتلة عثامن هم الفئة الباغية ،فكل مقتول يوم اجلمل وصفي
فإثمه عليهم ألهنم هم الذين أججوا نار الفتنة بي املسلمي ،ابتداء بعثامن وانتهاء
بعل ومرورا بطلحة والزبري وعامر)
قال :إن أحاديثهم يف فضل معاوية وما سطروه من كتب يفوق ما سطروه عن
عل نفسه ..إن حاهلم ال خيتلف عن حال أسالفهم من الذين قتلوا املحدث الكبري

( )1هذا تأويل ابن تي مية للحديث ليخرج معاوية ،انظر :ابن تيمية :اخلالفة و امللك ،اجلزائر ،دار الشهاب
ص..90 :
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النسائي( )1بسبب معاوية.
قلت :أجل ..فقد ذكروا أنه ملا كتب كتابه يف فضل اإلمام عل بن أيب طالب
الذي مجع فيه االحاديث الواردة يف فضل االمام أمري املؤمني وأهل بيته ..فقد ذكر
املؤرخون أنه بعد أن ترك مرص يف أواخر عمره قصد دمشق ونزهلا ،فوجد الكثري
من أهلها منحرفي عن االمام عل بن أيب طالب ،فأخذ عل نفسه وضع كتاب يضم
مناقبه وفضائله رجاء أن هيتدي به من يطالعه أو يلقى إليه سمعه ،فأتى به والقاه
عل مسامعهم بصورة دروس متواصلة.
وبعد أن فرغ منه سئل عن معاوية وما روي من فضائله ،فقال( :أما يرىض
معاوية ان خيرج رأسا برأس حتى يفضل؟) ،ويف رواية( :ما أعرف له فضيلة إال ال
أشبع اهلل بطنك) ،فهجموا عليه وداسوه حتى أخرجوه من املسجد ،فقال :امحلون
إل مكة ،فحمل إليها ،فتوىف هبا.
قال :وفوق ذلك تراهم يتأولون كل حديث ورد يف ذمه ..فيحولونه من الذم
إل املديح.
قلت :أجل ..وقد سمعت من ذلك الكثري ،ومن ذلك أن بعضهم قال يف دعائه

( )1هو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عل اخلراسان ،النسائي الكبري ( 303-215هـ) القايض اإلمام ،أحد
األئمة املربزين واحلفاظ املتقني ،واألعالم املشهورين .طاف البالد وسمع من ناس يف خراسان والعراق واحلجاز ومرص
والشام واجلزيرة وغريها .قال احلاكم :كان النسائي أفقه مشايخ مرص يف عرصه وأعرفهم بالصحيح والسقيم من اآلثار
عل؛
عل؛ مسند ّ
وأعرفهم بالرجال .له من الكتب :السنن الكربى يف احلديث؛ املجتبى وهو السنن الصغرى ،خصائص ّ
الضعفاء واملرتوكون بمسند مالك.
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 عل معاوية بأن ال يشبع بطنه( :وقد انتفع معاوية هبذه الدعوة يف دنياه وأخراه،
أما يف دنياه فإنه ملا صار إل الشام أمري ًا ،كان يأكل يف اليوم سبع مرات جياء بقصعة
فيها حلم كثري وبصل فيأكل منها ،ويأكل يف اليوم سبع أكالت بلحم ،ومن احللوى
والفاكهة شيئ ًا كثري ًا ويقول :واهلل ما أشبع وإنام أعيا ،وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها
كل امللوك)
قال :بل إهنم ألجل تربئة معاوية من هذه الدعوة يتهمون رسول اهلل  يف
عصمته ،فيزعمون بأنه قد يدعو عل من ال يستحق أن يدعى عليه ،ويروون يف
ذلك حديثا يمزجوهنام مزجا ،وكأهنام حديث واحد ،وهو (ال َّل ُه َّم إِنَّام أنا برش ،فأ هى
املُسلِ ِمي لعن ُت ُه أو سبب ُت ُه ،فاجعل ُه ل ُه زكا ًة وأجر ًا)
قلت :أجل ..وقد قرأت ملحب الدين بن اخلطيب ،قوله يف تربئه معاوية من
دعائه  عليه( :فالظاهر أن هذا الدعاء منه  غري مقصود ،بل هو مما جرت به
عادة العرب ىف وصل كالمها بال نية كقوله  :تربت يمينك ..ويمكن أن يكون
ذلك منه  بباعث البرشية التى أفصح عنها هو نفسه  ىف أحاديث كثرية متواترة
منها حديث عائشة)

()1

قال :يكفيك هذا ..وربام أعود إليه لرتى مدى تعلقهم هبذا الرجل ..وهم يف
احلقيقة ال يفضلونه لسواد عيونه ،وإنام يفضلونه ألهنم يربرون به االستبداد وخدمة
املستبدين.

( )1العواصم من القواصم تعليق األستاذ حمب الدين اخلطيب ص ..213
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قلت :فلننتقل للثالث.
قال :وما الثالث؟
قال :العزل والتغطية..
قال :وقد كان لنا من هذا أوفر نصيب ..ففي الوقت الذي كنا نتأول فيه ما ورد
م ن ذم معاوية وإخوانه من السامريي الذين أرادوا حتريف الدين رحنا نكذب كل
ما صح يف فضائل عل ..ونتأول ما ال نملك تضعيفه.
قلت :أعرف هذا جيدا ..وقد سمعت كثريا من اخلطباء ينعقون بمثل هذا..
إهنم يعمدون إل أحاديث كنور الشمس قوة وهباء ووضوحا فيحجبوهنا بام شاءت
هلم أهواؤهم أن حيجبوها.
قال :ال شك أنك تعلم ما قالوا يف حديث( :أنا مدينة العلم وعل باهبا)
قلت :أجل ..فقد ضعفه ابن تيمية ،بل عده من املوضوعات(.)1
قال :وقد بحثت يف هذا ..وتبي يل كذب ابن تيمية ،وكذب أصحابنا من
والبزار والطربان وأبو
املتبعي له ..لقد روى هذا احلديث أمحد بن حنبل والرتمذي ّ
الشيخ وابن ب ّطة واحلاكم وابن مردويه و أبو نعيم ..وغريهم ..وصححه الكثري
منهم.
قلت :صدقت يف هذا.
قال :أال تعلم ما يقول أصحابنا يف حديث( :عل مع احلق واحلق مع عل)؟

( )1منهاج السنّة .515 / 7
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قلت :بل ..لقد ذكر أنه من أعظم الكالم كذب ًا وجهالً ،وقالّ ( :
إن هذا احلديث
مل يروه أحد عن النبي  ،ال بإسناد صحيح وال ضعيف ،فكيف يقالّ :إهنم مجيع ًا
رووا هذا احلديث؟ وهل يكون أكذب ممّن يروي عن الصحابة والعلامء ّأهنم رووا
حديث ًا ،واحلديث ال يعرف عن واحد منهم أصالً ،بل هذا من أظهر الكذب)

()1

قال :مع أن مع تتبعت هذا احلديث ،فوجدته مرويا يف أكثر دواوين احلديث،
فقد رواه الرتمذي يف صحيحه ،واحلاكم يف املستدرك ،والطربان ،وأبو برش
والبزار ،وأبو يعل ،وغريهم.
الدواليب ،واخلطيب البغدادي ،وابن عساكرّ ،
قلت :صدقت يف هذا.
هم وال من وااله وعاد من
قال :أال تعلم ما يقول أصحابنا يف حديث( :ال ّل ّ
عاداه)؟
قلت :إهنم ينقلون عن ابن تيمية قوله :إنه (كذب باتّفاق أهل املعرفة
باحلديث)

()2

قال :وقد بحثت يف احلديث ،وتبي يل كذبه يف هذا ،فقد رواه أمحد بأسانيد
صحيحة ،ورواه ابن أيب شيبة ،وابن راهويه ،وابن جرير ،وسعيد بن منصور،
والطربان ،وأبو نعيم ،واحلاكم ..وغريهم كثري.
قلت :صدقت يف هذا ووعيته ،وقد سمعت من جرأهتم عل هذا ..فهلم

( )1منهاج السنّة .238 / 4
( )2منهاج السنة.55/7 :
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للرابع.
قال :وما الرابع؟
قلت :الكالم يف دينه وأخالقه ومنجزاته.
قال :أليس يف مكتبتك كتاب (منهاج السنة)؟
قلت :بل ..هو موجود ..فقلام خيلو بيت منه.
قال :ائت به ..وافتح أي صفحة منه فسرتاه كيف يعلم النواصب بدهاء وحيلة
ماذا يقولون للموالي لعل وألهل البيت.
أحرضت الكتاب ،وفتحته ،ورحت أقرأ هذه الفقرة( :ال ريب أن أهل السنة
وإن كانوا يقولون إن النص عل أن عليا من اخللفاء الراشدين لقوله (خالفة النبوة
ثالثون سنة) فهم يروون النصوص الكثرية يف صحة خالفة غريه ،وهذا أمر معلوم
عند أهل العلم باحلديث يروون يف صحة خالفة الثالثة نصوصا كثرية بخالف
خالفة عل فإن نصوصها قليلة ،فإن الثالثة اجتمعت األمة عليهم فحصل هبم
مقصود اإلمامة وقوتل هبم الكفار وفتحت هبم األمصار وخالفة عل مل يقاتل فيها
كفار وال فتح مرص وإنام كان السيف بي أهل القبلة وأما النص الذي تدعيه
الرافضة فهو كالنص الذي تدعيه الراوندية عل العباس وكالمها معلوم الفساد
بالرضورة عند أهل العلم ولو مل يكن يف إثبات خالفة عل إال هذا مل تثبت له إمامة
قط كام مل تثبت للعباس إمامة بنظريه)

()1

( )1منهاج السنة.372/1 :
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قال :انظر كيف حيتال اللئيم ليشوه صورة عل واخلالفة الناصعة التي زينها..
ثم يكذب عل رسول اهلل  الذي مل يكتف بأن خيرب بصحة خالفته ،بل أمر األمة
هبا واعترب اخلارج عنها باغيا.
فتحت صفحة أخرى ،ورحت أقرأ( :مل يتمكن أحد منهم من اإلمامة إال عل
بن أيب طالب مع أن األمور استصعبت عليه ،ونصف األمة أو أقل أو أكثر مل
يبايعوه ،بل كثري منهم قاتلوه وقاتلهم ،وكثري منهم مل يقاتلوه ومل يقاتلوا معه ،ويف
هؤالء من هو أفضل من الذين قاتلوه وقاتلوا معه ،وكان فيهم من فضالء املسلمي
من مل يكن مع عل مثلهم بل الذين حتلفوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قاتله
وقاتل معه)

()1

قال :انظر كيف يقزم أولئك العاملقة الذين هم أرشف أهل األرض ليفضل
عليهم الناكثي والبغاة والقاعدين ضاربا بكل ما ورد يف النصوص املقدسة عرض
احلائط.
فتحت صفحة أخرى ،ورحت أقرأ( :ومن املعلوم أن اخللفاء الثالثة اتفقت
عليه م املسلمون وكان السيف يف زماهنم مسلوال عل الكفار مكفوفا عن أهل
اإلسالم ،وأما عل فلم يتفق املسلمون عل مبايعته بل وقعت الفتنة تلك املدة وكان
السيف يف تلك املدة مكفوفا عن الكفار مسلوال عل أهل اإلسالم)

( )1املصدر السابق.48/4 :
( )2املصدر السابق.80/4 :
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()2

قال :انظر كيف يرمي املحتال عليا بن أيب طالب بالدماء التي سفكت يف الوقت
الذي يدافع فيه عن املجرمي الذين أسعروا نار احلروب.
فتحت صفحة أخرى ،ورحت أقرأّ :
(إن الرافضة تعجز عن إثبات إيامن عل
احتجوا بام تواتر من إسالمه وهجرته وجهاده ،فقد تواتر إسالم
وعدالته ...فإن
ّ
معاوية ويزيد وخلفاء بني ُأم ّية وبني العباس ،وصالهتم وصيامهم وجهادهم)

()1

قال :انظر إل اللئيم كيف يسوي بي أخي رسول اهلل ووصيه ومن هو كنفسه
ومن اعتربه رسول اهلل كهارون مع موسى ..انظر كيف يسويه بالطلقاء وامللوك
الظاملي الذين شوهوا عدالة اإلسالم.
فتحت صفحة أخرى ،ورحت أقرأّ :
(فإن عل ّي ًا قاتل عل الوالية ،و ُقتل بسبب
ذلك خلق كثري ،ومل حيصل يف واليته ال قتال للك ّفار وال فتح لبالدهم ،وال كان
املسلمون يف زيادة خري)

()2

قال :انظر إل الشقي كيف يطعن يف نية اإلمام عل ،وكيف يسوي بينه وبي
املستبدين ،وكيف حيمله فوق ذلك وزر الدماء التي سالت بسبب الظاملي الذين
أرادوا االنحراف بالدين عن سبيله الصحيح.
فتحت صفحة أخرى ،ورحت أقرأ( :أنه ليس كل خطباء السنة يذكرون
اخللفاء يف اخلطبة ،بل كثري من خطباء السنة باملغرب وغريه ال يذكرون أحدا من

( )1املصدر السابق.62/2 :
( )2املصدر السابق.191/6 :
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اخللفاء باسمه ،وكان كثري من خطباء املغرب يذكرون أبا بكر وعمر وعثامن
ويربعون بذكر معاوية ال يذكرون عليا)

()1

قال :انظر ..كيف هان عل يف عينه ..وكيف هون من أمره ..وكيف اعترب منكر
خالفته ومثبت خالفة الطلقاء من املسلمي ..بل من أهل السنة ..بينام لو أن أحدا
تكلم يف أي خليفة آخر لسل عليه سيف تكفريه.
أردت أن أفتح صفحة أخرى لكن نفيس مل تطاوعني ..ولست أدري كيف
رميت الكتاب من يدي من غري أن أشعر ،فأخذه وقال :هذا الكتاب كنا نعتربه كتابا
مقدسا ..هو كالتلمود نفسه عند اليهود ..كنا نرجع إليه كل حي لنطعن فيه عليا
ودولته الكريمة املباركة ..ولنفرق به صف األمة ..ولننرش به فكر اإلرهاب
وإرهاب الفكر.
قال ذلك ،ثم راح حيتضن كتاب (هنج البالغة) ،وهو يقول :اسأل أي أحد من
أصحابنا عن هذا الكتاب العظيم الذي حوى درر وآللئ اإلمام عل ..فلن جتده
عاملا بام فيه ..بل ستجده ينظر إليه شزرا ..وإن كان حيمل سالحا فاحذر عل رأسك
منه فإنه سليل قوم يسلون صوارمهم املسلولة متى شاءوا وكيف شاءوا.
قلت :أخربن ..ما الذي شدك يف هنج البالغة؟
قال :ال يمكن أن أصف املشاعر التي تنتابني أثناء قراءته ..ولكني أقول لك:
إن األمة لو أعطت هذا الكتاب حقه ملا حصل فيها من اخلالف والضالل ما تراه

( )1املصدر السابق.81/4 :
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اليوم..
قلت :لقد ذكرتني بام قال ظهري الدين عل بن زيد البيهقي ،فقد قال فيه( :هذا
الكتاب النفيس ( هنج البالغة ) مملو من ألفاظ ّ
ويتدرب هبا
يتهذب هبا املتحدث،
ّ
املتك ّلم ،فيه من القول أحسنه ،ومن املعان أرصنه ،كالم أحل من نغم القيان،
وأهبى من نعم اجلنان ،كالم مطلعه كسنة البدر ،ومرشعه مورد أهل الفضل
والقدر ،وكلامت وش ُيها خرب ،ومعانيها فقر ،وخطب مقاطعها غرر ،ومبادهيا درر،
تعرب عن زهرات الرياض،
استعاراهتا حتكي غمرات األحلاظ املراض ،ومواعظها ّ
مجع قائل هذا الكالم بي ترصيع بديع ،وحتنيس أنيس ،وتطبيق أنيق.
الرشد ماطر ،وعي اهلل عل كالم إمام ورث الفضائل
در خاطر عن خمائل ّ
فل ّله ّ
خيرض ُرباه،
كابرا عن كابر ،وال غروللروض النارض إذا اهن ّلت فيه عزايل األنواء أن
ّ
ويفوح ر ّياه ،وال للساري يف مسالك هنج البالغة أن حيمد عند الصباح رساه ،وال
ملجيل قداح الطهارة اذا صدّ قه رائد التوفيق واإلهلام أن يفوز بقدحي ّ
املعل
والرقيب ،ويمتطي غوارب كل ّ
حظ ونصيب.
عل بن أبى طالب كان باب مدينة العلوم ،فام نقول
وال شك أن أمري املؤمني ّ
انفض من زند خاطره الوادي ،وغيض بدا من فيض هنره اجلاري ،ال بل
يف سقط ّ
املواج ،وقطرة من سحاب علمه
يف شعلة من رساجه ّ
الوهاج ،وغرفة من بحره ّ
الغزير ،وال ين ّبئك مثل خبري)
وقال فيه األستاذ حممد حسن نائل املرصفي ..فقد قال فيه( :هنج البالغة)
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حي لنور
ذلك الكتاب الذي أقامه اهلل حجة واضحة عل أن عليا كان أحسن مثال ّ
لعل يف
القرآن وحكمته ،وعلمه وهدايته ،وإعجازه وفصاحته) ،وقال( :اجتمع ّ
هذا الكتاب ما مل جيتمع لكبار احلكامء ،وأفذاذ الفالسفة ،ونوابغ الر ّبان ّيي ،من آيات
احلكمة السابغة ،وقواعد السياسة املستقيمة ،ومن كل موعظة باهرة ،وحجة بالغة
جلة العلم،
عل يف هذا الكتاب ّ
تشهد له بالفضل وحسن األثر) ،وقال( :خاض ّ
ربزا ،ولئن سألت عن مكان
والسياسة والدين ،فكان يف كل هذه املسائل نابغة م ّ
املرتسل،
كتابه من األدب بعد أن عرفت مكانه من العلم ،فليس يف وسع الكاتب
ّ
واخلطيب املصقع ،والشاعر املفلق ،أن يبلغ الغاية من وصفه ،أوالنهاية من تقريظه،
وحسبنا أن نقول :أنه امللتقى ّ
الفذ الذي التقى فيه مجال احلضارة ،وجزالة البداوة،
واملنزل املفرد الذي اختارته احلقيقة لنفسها منزال تطمئن فيه ،وتأوي إليه بعد أن
ز ّلت هبا املنازل يف كل لغة)
وقال فيه الشيخ حممد عبده( :قد أوىف يل حكم القدر باالطالع عل كتاب ( هنج
تعمل ،فتص ّفحت بعض صفحاته ،وتأملت مجال من عباراته،
البالغة ) مصادفة بال ّ
فكان خي ّيل يل يف كل مقام أن حروبا ش ّبت ،وغارات شنّت ،وأن للبالغة دولة،
وللفصاحة صولة ،وأن لألوهام عرامة ،وللريب دعارة ،وأن جحافل اخلطابة،
وكتائب الدرابة ،يف عقود النظام ،وصفوف االنتظام ،تنافح بالصفيح األبلج،
برواضع احلججّ ،
فتقل من دعارة الوساوس.
والقويم األملج ،وَتتلج املهج ّ
ّ
الشك
وتصيب مقاتل اخلوانس .فام أنا إالّ واحلق منترص ،والباطل منكرس ،ومرج
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الصولة،
يف مخود ،وهرج الريب يف ركود ،وأن مدبر تلك الدولة ،وباسل تلك ّ
هوحامل لوائها الغالب ،أمري املؤمني عل بن أيب طالب.
وحتول
أحس بتغري املشاهد،
بل كنت ك ّلام انتقلت من موضع إل موضع
ّ
ّ
املعاهد :فتارة كنت أجدن يف عامل يغمره من املعان أرواح عالية ،يف حلل من
العبارات الزاهية ،تطوف عل النفوس الزاكية ،وتدنومن القلوب الصافية :توحي
وتقوم منها مرادها ،وتن ّفر هبا عن مداحض املزالق ،إل جوا ّد الفضل
إليها رشادهاّ ،
والكامل.
وطورا كانت تتكشف يل اجلمل عن وجوه بارسة ،وأنياب كارشة ،وأرواح
انقضت لالختالب ،فخلبت
النمور ،وخمالب النسور ،قد حت ّفزت للوثاب ،ثم ّ
القلوب عن هواها وأخذت اخلواطر دون مرماها ،واختالت فاسد األهواء ،وباطل
اآلراء.
وأحيانا كنت أشهد أن عقال نورانيا ،ال يشبه خلقا جسدانيا ،فصل عن املوكب
اإلهلي ،واتّصل بالروح اإلنسان ،فخلع عن غاشيات الطبيعة وسام به إل امللكوت
األعل ،ونام به إل مشهد النور األجل ،وسكن به إل عامر جانب التقديس ،بعد
استخالصه من شوائب التلبيس.
وآنات كأن أسمع خطيب احلكمة ينادي بأعياء الكلمة ،وأولياء أمر األمة،
ّ
وحيذرهم مزالق
ويبرصهم مواضع االرتياب،
يعرفهم مواقع الصواب،
ّ
ّ
األرضاب ،ويرشدهم إل دقائق السياسة ،وهيدهيم طرق الكياسة ،ويرتفع هبم إل
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منصات الرئاسة ،ويص ّعدهم رشف التدبري ،ويرشف هبم عل حسن املصري)
ّ

()1

قال :كلهم قالوا فيه ملا عرفوه منه إال نحن فلم نكن نعرف إال اهلدم واجلرح
والتكذيب ..إننا نرى آيات اهلل اجللية فيه ولكنها نرتكها مجيعا ونذهب إل اإلرهايب
مقبل الوادعي الذي قال يف كتابه (:من طالع كتابه هنج البالغة جزم بأنّه مكذوب
ّ
واحلط عل الس ّيدين :أيب بكر وعمر،
السب الرصاح
عل ،ففيه
ّ
عل أمري املؤمني ّ
وفيه من التناقض واألشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرش ّيي
املتأخرين ،جزم ّ
ّ
بأن الكتاب أكثره
الصحابة وبنفس غريهم ممّن بعدهم من
باطل)

()2

قلت :أرى أن لك عالقة سابقة هبذا الكتاب ،وباإلمام عل ..كنت أتصور أنك
مل تعرفه إال اليوم.
قال :كيف تقول ذلك ،ولوال ما قيض اهلل يل من أحباب اإلمام عل لكنت اآلن
أسدر يف غيي ،ولكانت األغالل التي طوقتني دهرا طويال ال تزال تطوقني ..إن
نور اإلمام عل هو أكرب نور يطفئ ظلامت البغاة ..ولذلك تراهم حيذرون منه
ّ
وحيذرون منه.

( )1مقدمة الشيخ حممد عبده عل هنج البالغة :ص.3
( )2رياض اجلنّة ملقبل الوادعي.142 :
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ابن تيمية ..وأعداؤه
يف اليوم اخلامس عرش وقبل أن أخرج إل صاحبي الوهايب سمعت صياحا
كثريا يف حارتنا ،فخرجت ألستطلع ما حيدث ،فوجدت الكثري من الشيوخ
والشباب يقيمون تأبينا لرجل نفذ فيه اإلعدام ذلك اليوم ،وعندما سألت عنه
عرفت أنه ينتمي لتنظيم القاعدة ،وأنه سافر إل حمال كثرية من األرض قبل أن
يمسك به ،وأنه يف كل حمل سافر إليه ترك خلفه دمارا ودماء وآالما.
لكن املؤبني غفلوا عن كل ذلك ،وراحوا يشيدون بشجاعته وهو يتقدم إل
املقصلة ،ثم كيف خياطب جالديه بلغته القوية ،وكيف أنه يف ذلك املوقف الشديد
تذكر كلامت ابن تيمية التي قال فيها( :ما يصنع أعدائي يب؟ أنا جنتي وبستان يف
صدري ،إن رحت فهي معي ال تفارقني ،إن حبيس خلوة ،وقتل شهادة ،وإخراجي
من بلدي سياحة)
كان اخلطباء يتداولون عل املنصة ،يذكرون أجماد الرجل وآثاره ،وال يضمنون
له اجلنة فقط ،بل يضمنون له معها الفردوس األعل يف صحبه ابن تيمية وابن عبد
الوهاب وأصحاهبام.
لست أدري كيف سقطت دمعة من عيني يف ذلك املوقف املؤثر الذي اختلطت
فيه أصوات اخلطباء بتكبريات احلارضين..
تركتهم ،وانرصفت إل البيت ،وأنا حمتار يف رس الدمعة التي سقطت من عيني
مع أن أعلم جيدا املآيس الكثرية التي خلفها ذلك الرجل عل احلياة واألحياء.
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عندما دخلت عل صاحبي الوهايب نظر إل عيني ،وقال :هل قام القوم بتأبي
ابن تيمية؟
قلت :ما بالك يا رجل ..ابن تيمية أبن منذ مئات السني..
قال :فمن أبن إذن هذا اليوم؟
قلت :رجل من حارتنا سار إل بالد كثرية ،وقد قبض عليه يف بعضها ،وأودع
السجن فرتة من الزمن ،ثم حكم عليه باإلعدام ،ثم أعدم هذا اليوم؟
قال :وقد قام أهل حارتكم بتأبينه واحلزن عليه ،وضامن اجلنة له.
قلت :لعل هذا نابع من وفائهم.
قال :بل هو نابع من غبائهم وغفلتهم ومحقهم؟
قلت :ماذا اتقصد؟
قال :إنه نابع من الناحية التي يؤتى منها الطيبون املغفلون البلهاء الذين يغلبون
عواطفهم عل عقوهلم.
قلت :لست أدري هل أراك تذمهم ،أم أراك َتدحهم؟
قال :ال أنا أمدحهم ،وال أنا أذمهم ..ولكني أصف واقعا ..والواصف ال مادح
وال ذام؟
قلت :أي واقع ..وما عالقته بالرجل ..وما عالقة كل ذلك بابن تيمية؟
قال :الواقع هو نفسك ..ونفوس اآلالف واملاليي ..بل نفيس قبل أن تتنزل
عليها أنوار اهلداية فتمسخ عنها ظلامت العاطفة الباردة ،واحلزن الكاذب.
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قلت :سلمت لك ،وإن كنت مل أفهم ..فام عالقة نفيس ونفوس اآلالف
واملاليي ونفسك قبل التوبة هبذا الرجل املسكي؟
قال :أمل تعلم مل سجن الرجل الذي سافر إل بالد كثرية ..ومل حكم عليه
باإلعدام؟
قلت :لقد قيل إنه من القاعدة ..وهي كام تعلم ال يعرف أعضاؤها قيمة
للحدود اجلغرافية.
قال :فام الذي خلف يف كل بالد نزل فيها؟
قلت :ما ختلفه القاعدة عادة ..دمار ودماء ليس غري؟
قال :فقد صدقت فراستي إذن عندما ذكرت لك أن املؤبن هو ابن تيمية..
فشيخ القاعدة وملهمها ومفتيها هو ابن تيمية.
قلت :إن شئت الصدق ،فقد كان هلذا الشاب تعلق كبري بابن تيمية حتى أنه
عندما سيق إل منصة اإلعدام نيس أن ينطق الشهادة ،ونطق بدهلا بكلمة ابن تيمية
التي حيفظها اجلميع (ما يصنع أعدائي يب)
قال :لقد سمعت هذه العبارة كثريا عندما كنت يف سجون الوهابية ..لقد كانوا
يضعوهنا مع كل حزام ناسف ،ومع كل قنبلة موقوتة ،ومع كل هدم يامرسونه ..لقد
كانوا يقتلون احلياة ويدمرون ما أمر اهلل به أن يبنى ،فإذا ما قبض عل أحدهم فسجن
أو اعتقل تراهم مجيعا حيزنون عل سجنه ،ويبكون عل اعتقاله ،فإذا ما أعدم خطبوا
اخلطب املطولة يف وصف شجاعته وشهادته متناسي ما فعله باحلياة وباإلنسان.
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قلت :ال أكتمك أن اخلطباء عندنا يذكرون كثريا املآيس واملحن التي تعرض هلا
ابن تيمية ..بل يعتربوهنا أهم دالئل صدقه وإخالصه ومواقفه البطولية ..بل إهنم
يعترب ونه فوق ذلك شهيدا ألنه استطاع أن يواجه خصومه بتلك العبارة الشهرية
التي صارت شعارا للكثري ..وهلذا جتد أكثر الناس ال يعرفون من ابن تيمية إال أنه
سجن ومات يف سجنه ..بل إن بعضهم يبالغ فيذكر أنه يف سجنه صعق بالكهرباء
وعذب بأشياء كثرية مل يكن يعرفها أهل ذلك الزمان.
قال :قال :فهل كان صاحبك هذا يعرف مقاالت ابن تيمية؟
قلت :مل يكن يعرف مقاالته ..ولكنه كان يعرف أعداءه ..وكان حيصيهم كل
حي واحدا واحدا ،ويتوعد باالنتقام منهم إن الحت له أي فرصة.
قال :فمن كان أعداؤه؟
قلت :لقد كان يذكر أهنم :علامء الفقه والعقائد والعلوم التجريبية باإلضافة إل
الشيعة والصوفية والقبورية وغريهم ممن ال حترضن أوصافهم.
قال :فهل بقي هؤالء األعداء أم أن التاريخ ذهب هبم؟
قلت :لقد كان ذلك الشاب يردد دائام بأن باله لن هيدأ حتى ينتقم من مجيع
أعداء ابن تيمية ..وذلك يدل عل أهنم ال يزالون يرسحون ويمرحون.
قال :ما دمت قد ذكرت ذلك ،فسأذكر لك حادثة لتعلم منها رسا من أرسار
اإلرهاب الوهايب ..وهي حادثة حصلت يل ،وكانت سببا من أسباب تغلب عقل
عل عاطفتي ،وحقيقتي عل ومهي.
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لقد أدركت من تلك احلادثة أنه منذ أخرج ابن عبد الوهاب عفريت ابن تيمية
من قمقمه ومآساته تستنزل دموع املاليي ..إن أصدقاء ابن تيمية من الوهابية
واإلخوان وغريهم من احلركات السلفية تذكر أن ابن تيمية عودي وال يذكرون
أبدا أنه عادى ..ويذكرون أنه سجن ،وال يذكرون أبدا تلك األرواح الطيبة التي
سجنها يف أفكاره اخلبيثة التي تفوح منها روائح الشياطي.
يف ذلك اليوم الذي قررت مع نفر من أصدقائي ،وبوحي من صديق غريب
من أصدقائنا ،كان ممتلئا نورا وحكمة وأدبا أن نؤسس مجعية نطلق عليها (مجعية
أصدقاء ابن تيمية) ،وقد كان اهلدف منها كام ذكر لنا صديقنا احلكيم أن نبحث يف
ابن تيمية بحثا علميا وموضوعيا لنخرج صورته احلقيقية للناس ،قال لنا حينها:
هلم بنا أهيا األصدقاء ندافع عن ابن تيمية بالعلم ال بالعاطفة ..دعنا من مقولته (إن
جنتي وبستان يف صدري) ،ودعنا من مقوالته الكثرية التي يعرفها الناس مجيعا،
وهلم بنا نبحث عن اجلديد يف تراث هذا الرجل الذي شغل األجيال.
قلنا :فام تقرتح علينا؟
قال :أقرتح عليكم أن نؤسس مجعية تبحث من خالل كلامته وترصحياته عن
حقيقته ..ودعنا نستمع ألعدائه ،لنرى رس عداوهتم له ..ملاذا نصم آذاننا عنهم..
وملاذا نحتقرهم ونكفرهم ..نحن نعلم أن ابن تيمية برش ،وأنه قد يكون صدر منه
ما ألب أعداءه عليه ..فهلم بنا نبحث عن هؤالء ،وهلم بنا نخرج ما يف صدورهم
عنه.
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مل نجد – نحن النفر القليل – إال أن نقبل ذلك ،وقد استعملنا ما أتاح اهلل لنا
من طاقات لنجمع مجعا حرض فيه كل من ينتقد ابن تيمية أو يعاديه أو حيمل له ولو
بذرة من بذور اإلنكار..
وقد كان اجلمع عل خالف ما تومهنا كثريا جدا ،حتى أننا مل نجد من السعة ما
نؤدي به حق ضيافته ..لكنهم رضوا بدل إطعامنا بأن نرشح صدورنا هلم ،ونفتح
أسامعنا حلديثهم.
وسأقص عليك بعض ما جرى من حديث عساك تنتفع به.
الصوفية:
كان أول املتحدثي رجال تبدو عليه عالمات الصالح والزهد والتواضع،
وتلوح عل وجهه سامت احلكامء والعارفي ،كان اسمه ابن عطاء اهلل ،نظر إلينا
وسلم علينا مجيعا بسالم ممتلئ باملحبة واألخوة ،ثم قال :نحن – الصوفية – ال
نحمل حقدا عل أحدا ،ألنا ال نرى إال اهلل ،وال نبحث إال عن اهلل ،وال نسري إال إل
اهلل ..واهلل هو املحبة وهو السالم وهو الرمحة التي ال حيدها يشء ..لقد قال يل
شيخي ،وهو يؤدبني..:
قام رجل منا مغضبا ،وقال :دعنا من شيخك ..وحدثنا عن رس عداوتكم البن
تيمية؟
نظر الشيخ إليه هبدوء ،وقال :ابن تيمية هو الذي عادانا ..وهو الذي أعلن
حربه علينا ..هو الذي ذهب إل تلك املعان العرفانية السامية التي اتفق عليها مجيع
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صاحلي البرشية ،فاعتربها إحلادا واحتادا وحلوال ومروقا ،واعترب أصحاهبا من
األولياء مالحدة وأفاكي ومارقي وحماربي للرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم.
وذلك ألن نظرته قارصة هلل ،فهي مبنية عل التجسيم والتحديد واحلرص ،وكأن
اهلل – عنده  -ليس سوى جرم من األجرام الساموية الضخمة.
بل إن نظرته تلك هي التي جعلته ال يفهم – أوال – ما نقصده من املعان
السامية ،وجعلته  -ثانيا -حيكم علينا وعل معارفنا وعارفينا ،وأنتم تعلمون أن
الناس أعداء ملا جهلوا.
قال التيمي :كيف تتجرأ عل اهتام ابن تيمية باجلهل ،وهو الذي مجعت له كل
أصناف العلوم يأخذ منها ما يشاء ،ويدع ما يشاء.
قال الصويف :عجبا لكم يا عباد ابن تيمية ،ألستم تذكرون أنه سافر كثريا،
وجاهد كثريا ،وتنقل بي الناس آمرا باملعروف وناهيا عن املنكر كثريا؟
قال التيمي :بل ..وفوق ذلك سجن كثريا إل أن وافاه األجل يف سجنه.
قال الصويف :فكيف يتسنى له أن يدرس مجيع كتب الفالسفة واحلكامء
والصوفية والفقهاء واملحدثي واملسيحيي واليهود ومجيع الطوائف ،وكل علم من
هذه العلوم تستهلك أعامرا.
قال التيمي :أنت ال تعرف شيخ اإلسالم ،هلذا تقول هذا الكالم ..لقد ذكر
املؤرخون له أن تنصب للفتوى ،وهو ابن سبع عرشة سنة ،ورشع يف اجلمع
والتأليف من ذلك الوقت ،وهلذا كثرت مؤلفاته وبورك له فيها.
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قال الصويف :فمن فتاوى ابن تيمية إذن فتاواه وهو ابن سبع عرشة سنة؟
قال التيمي :أجل ..بل إن من كتبه ما كتبه يف ذلك السن ..وهو من فضل اهلل
الذي يؤتيه من يشاء..
قال الصويف :أال تعرف أن الغزايل مع اهتاممه بالعلوم العقلية وتدريسه هلا،
عندما أراد أن يضع فتواه يف الفلسفة احتاج إل سنتي كاملتي لدراستها متفرغا
تاما ،ومع ذلك يقر بأنه مل حيصها ،بل مل يتطرق إال إل مدرسة من مدارسها ..يقول
يف ذلك( :فعلمت أن رد املذهب قبل فهمه واإلطالع عل كنهه رمى يف عامية،
فشمرت عن ساق اجلد ،يف حتصيل ذلك العلم من الكتب ،بمجرد املطالعة من غري
استعانة بأستاذ ،وأقبلت عل ذلك يف أوقات فراغي من التصنيف والتدريس يف
العلوم الرشعية ،وأنا ممنو بالتدريس واإلفادة لثالثامئة نفر من الطلبة ببغداد،
فأطلعني اهلل سبحانه وتعال بمجرد املطالعة يف هذه األوقات املختلسة ،عل منتهى
علومهم يف أقل من سنتي .ثم مل أزل أواظب عل التفكر فيه بعد فهمه قريب ًا من
سنة ،أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره ،حتى ا َّطلعت عل ما فيه من خداع
وتلبيس ،وحتقيق وختييل ،اطالع ًا مل أشك فيه)

()1

قال التيمي :فرق كبري بي الغزايل وبي ابن تيمية ..فشتان بي الثرى والثريا.
استمر الصويف يف حديثه ،وكأنه مل ينتبه ملا ذكره التيمي ..:وعندما قرأ التصوف
مل يستعجل ،فيحكم هلم أو عليهم ،بل بقي أكثر من عرش سنوات يف اخللوات ألنه

( )1املنقذ من الضالل :ص.14
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علم أن من علومهم ما ال يقتنص بالدراسة وحدها ،بل حيتاج معها إل الرياضة
واملجاهدة والسلوك ،قال يذكر ذلك( :ثم إن ،ملا فرغت من هذه العلوم ،أقبلت
بـهمتي عل طريق الصوفية وعلمت أن طريقتهم إنام تتم بعلم وعمل ؛ وكان
حاصل علومهم قطع عقبات النفس .والتنـزه عن أخالقها املذمومة وصفاهتا
اخلبيثة ،حتى يتوصل (بـها) إل ختلية القلب عن غري اهلل (تعال) وحتليته بذكر اهلل..
عل من العمل .فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل:
وكان العلم أيرس ّ
(قوت القلوب) أليب طالب املكي (رمحه اهلل) وكتب (احلارث املحاسبي)،
واملتفرقات املأثورة عن (اجلنيد) و (الشبل) و (أيب يزيد البسطامي) قدس اهلل
أرواحهم ،وغريهم من املشايخ ؛ حتى اطلعت عل كنه مقاصدهم العلمية،
وحصلت ما يمكن أن حيصل من طريقهم بالتعلم والسامع .فظهر يل أن أخص
خواصهم ،ما ال يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق واحلال وتبدل الصفات.
وكم من الفرق بي أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابـهام ورشوطهام ،وبي
أن تكون صحيح ًا وشبعان؟ ..فعلمت يقين ًا أنـهم أرباب األحوال ،ال أصحاب
األقوال ..وأن ما يمكن حتصيله بطريق العلم فقد حصلته ،ومل يبق إال ما ال سبيل
إليه بالسامع والتعلم ،بل بالذوق والسلوك)

()1

التفت الصويف إل التيمي ،وقال :فهل مارس ابن تيمية ما مارسه الغزايل من
املجاهدات والرياضات الروحية لتستقيم له فتاواه؟

( )1املنقذ من الضالل :ص.30
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قال التيمي :لقد كان شيخ اإلسالم يرى أن كل ذلك بدعة ،فال وجود ليشء
اسمه جماهدات أو رياضات ..كل ذلك ضالالت أخذها املسلمون من رهبان
النصارى واهلنود ،كام أخذ الشيعة التصوف من ابن سبأ اليهودي ،وكام أخذ
الفالسفة الفلسفة من اليونان ..وكام أخذ..
قاطعه الصويف ،وقال :هذه حجة اجلاهل ،فهل اطلع عل ما فيها وأتقنه ليحكم
عليه ..إن قراءة كتب ابن عريب وحدها والتأمل فيها حتتاج إل عمر طويل ،وذهن
حاد ،وسلوك خملص عميق ،فهل تسنى البن تيمية كل هذا ..أم أنه بجرة قلم راح
يمحو كل يشء؟
قال التيمي :أنت تتحدث عن الزنادقة وتنترص هلم ..أال تعلم أن االنتصار
للزندقة زندقة ،وأن من شك يف كفر الكافر فهو كافر ..وأن الكافر حالل الدم؟
قال الصويف :هذا ما علمكم ابن تيمية ..لقد حولكم مجيعا إل خصامء وقضاة
ومنفذين ..ليس لكم من دور يف احلياة سوى أن تصنفوا الناس لتبحثوا عن القتلة
التي تتناسب معهم.
قال التيمي :دعنا من هذا ،وعد بنا إل رس عداوتكم لشيخ اإلسالم.
قال الصويف :إن ابن تيمية بمنهجه املجادل املترسع املخاصم راح يقيض عل
كل يشء مجيل ندعو إليه ..راح إل حالوة عالقتنا باهلل يرميها باإلحلاد والزندقة..
وإل عالقتنا برسول اهلل يرميها بالرشك ..وإل عالقتنا بأولياء اهلل يرميها بالضاللة..
وهكذا مل نسلم منه يف القليل أو الكثري ..حتى تلك املجالس اجلميلة التي ننشد فيها
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قصائد العشق اإلهلي راح يبدعها ويكفرنا بسببها ،بل راح يعترب أن جمالس اللهو
واملجون أفضل منها ..فلذلك عندما جاء تلميذه ابن عبد الوهاب أباح كل حمبة إال
حمبة اهلل ورسوله ..فانترش ما ترون من االنحراف والضالل.
قال التيمي :رويدك يا هذا ..فقد قرأت البن تيمية مقاالت كثرية ليس فيها ما
ذكرت ..بل فيها عكس ما ذكرت.
ابتسم الصويف ،وقال :الشك أنك ال تعرف ابن تيمية ،وال تعرف دهاءه ..إن
ابن تيمية ال يقتل بسيفه ..بل يقتل بسيف غريه ..إن شيخه يف الدهاء معاوية بن أيب
سفيان ذلك الذي استطاع  -مع جرائمه الكثرية  -أن جيعلكم مجيعا تتفرغون
للدفاع عنه ولتقديسه ،بل لتطردوا مجيع الصحابة من أجله.
لقد ذكر املؤرخون أن رجال جاء إل معاوية ،ووضع يده عل موضع من
جسمه ،وقال :ما أشبهه هبند (يعني أم معاوية) ،فقال له معاوية :ما أظنك اال
مراهنا ،فقال الرجل :نعم ،فقال له :خذ مائة ألف عل رهانك ،وأدلك عل من
فعلت به هذا أعطاك أكثر من هذا بكثري ،فقال :من؟ فقال :زياد ..وكان زياد حازما
شديد احلزم ،فأراد معاوية أن يقطع دابر هذا الرجل بغري سيفه ،فذهب الرجل إل
زياد وفعل معه مثلام فعل مع معاوية ،فقال زياد :ما محلك عل هذا؟ فقال :أنا
مراهن ،وحكى له القصة ..ففهم زياد الرسالة ،وقتل الرجل.
هكذا يفعل ابن تيمية ..وهلذا ال نستغرب أن يكفر تالميذه كل الصوفية حتى
الذين مل جيرؤ ابن تيمية نفسه عل تكفريهم ،ألن الزمان الذي كان فيه مل يسمح له
196

بذلك ..ولكنه نظر للتكفري ..فجاء من بعده ليطبق تنظرياته ،ويكتفي هبا.
لقد جاء حممد بن عبد الوهاب ليضع النقاط عل مجيع احلروف التي تركها ابن
تيمية معجمة ..وجاءت القاعدة ومجيع احلركات اجلهادية لتصيغ من كل ذلك
نظرية اإلسالم اإلرهايب العدوان.
قال صاحبنا العاشق البن تيمية :كل ما تذكره دعاوى ،فأين البينات؟
قال :سأرضب لك أمثلة ربام تدلك عل ذلك..
أخذ نفسا عميقا ،ثم قال :لعلك تعلم أن مبنى التصوف عل حب الرسول ،
بل عشق رسول اهلل  ،فلهذا ترى الصوفية هم الوحيدون املختصون يف املديح
النبوي ..ومن رضوريات املحبة تعظيم املحبوب ،وكل ما يرتبط به ،وهلذا أنشدوا
القصائد الطوال يف أعظم أثر عل األرض ،بل يف السموات ،وهو املحل الرشيف
الذي دفن فيه رسول اهلل .
لقد مضت األمة مجيعا تتقبل هذا السلوك من الصوفية وغريهم ..ومل جيادهلم
الفقهاء ،ومل يعنت عليهم املتكلمون ،بل كانوا مجيعا يدا واحدة يف تعظيم اآلثار
النبوية ،لكن ابن تيمية جاء ليقول لنا :إن زيارة رسول اهلل بدعة ..بل معصية ..وأن
تربة رسول اهلل  ال ختتلف عن أي تربة ..بل جسد رسول اهلل  ال خيتلف عن
أي جسد.
الشك أنكم قرأتم فتاواه يف ذلك ،ولذلك لقي منا تلك الشدة والعداوة..
فمحال عل القلب الذي حيمل ما حيمل من حب لرسول اهلل  وتعظيم آلثاره أن
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يرىض بمثل تلك املقالة.
هل يرىض أحدكم أن يمنع من زيارة قرب أبيه أو أمه أو ابنه؟
قال اجلميع بصوت واحد :ال..
فقال الرجل :وهكذا نحن فرسول اهلل  أغل عندنا من آبائنا وأمهاتنا
وأبنائنا ..ولذلك ال نقابل من منعنا من زيارته إال بالعداوة والبغضاء التي نتقرب
هبا إل اهلل ،فعدو احلبيب عدو ال حمالة.
هبذه املشاعر نطق صاحبنا تقي الدين احلصني معربا عن غضبه الشديد الدال
وَترد) فقال( :ومن
عل حبه الشديد لرسول اهلل  يف كتابه (دفع شبه من ش َّبه َّ
األمور املنتقدة عليه ـ أي ابن تيمية ـ قوله :زيارة قرب النبي وقبور األنبياء معصية
باإلمجاع مقطوع هبا ،وهذا ثابت عنه أنه قاله ،وثبت ذلك عل يد القايض جالل
الدين القزويني فانظر هذه العبارة ما أعظم الفجور فيها من كون ذلك معصية،
ومن ادعى اإلمجاع وأن ذلك مقطوع به؟! فهذا الزائغ ُيطالب بام ادعاه من إمجاع
الصحابة ريض اهلل عنهم وكذا التابعون ومن بعدهم من أئمة املسلمي إل حي
ادعائه ذلك .وما أعت ِقدُ أن أحدً ا يتجارس عل مثل ذلك مع أن الكتب املشهورة ،بل
واملهجورة وعمل الناس يف سائر األعصار عل احلث عل زيارته من مجيع األقطار،
فزيارته من أفضل املساعي وأنجح ال ُقر ِ
ب إل رب العاملي ،وهي سنة من سنن
املرسلي وجممع عليها عند املوحدين وال يطع ُن فيها إال من يف قلبه مرض املنافقي
ومن هو من أفراخ اليهود وأعداء الدين من املرشكي الذين أرسفوا يف ذم سيد
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األولي واآلخرين ومل تزل هذه األمة املحمدية عل شد الرحال إليه عل ممر األزمان
والوحدان والعلامء واملشايخ
من مجيع األقطار والبلدان ،سار يف ذلك ه
الزرافات ُ
حران ل َّبس عل أشباه
والكهول والشبان حتى ظهر يف آخر الزمان مبتدع من زنادقة َّ
الرجال)
ومثله غضب الشيخ ابن حجر اهليتمي ،فقال يف كتابه (اجلوهر املنظم يف زيارة
املكرم)( :فإن قلت :كيف حتكي اإلمجاع السابق عل مرشوعية
القرب الرشيف
ّ
الزيارة والسفر إليها وطلبها ،وابن تيمية من متأخري احلنابلة ُمنكر ملرشوعية ذلك
ك ّله كام رآه السبكي يف خطه ،وأطال  -أعني ابن تيمية  -يف االستدالل لذلك بام
تـمـجـه األسامع وتنفر عنه الطباع ،بل زعم حرمة السفر هلا إمجاعا ،وأنه ال تقرص
ه
فيه الصالة ،وأن مجيع األحاديث الواردة فيها موضوعة وتبعه بعض من تأخر عنه
عو ُل يف شىء من أمور
من أهل مذهبه؟ ُ
قلت :من هو ابن تيمية حتى ُينظر إليه و ُي َّ
الدين عليه؟ وهل هو إال كام قال مجاعة من األئمة الذين تعقبوا كلامته الفاسدة
وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن
مجاعة( :عبد أضله اهلل تعال وأغواه وألبسه رداء اخلزي وأرداه وبوأه من قوة
االفرتاء والكذب ما أعقبه اهلوان وأوجب له احلرمان)
هذا مثال واحد ترى به كيف استفزنا وكيف جرح مشاعرنا.
قال صاحبنا التيمي :لقد صار هذا من املسلامت عندنا ،فالقبور واحدة ،وكل
من توجه إليها ،فهو قبوري ،وكل قبوري ،فهو مرشك ،وكل مرشك ،فهو حالل
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الدم.
قال الصويف :أرأيت النتيجة التي كان يرمي إليها ابن تيمية ..إنه مل يكن هيدف
بتلك الفتاوى إل جمرد النطق بحكم رآه أو اجتهد فيه ،وإنام انطلق إل بدهييات
الدين ومسلامته التي يقوم عليها لينخر فيها ..فإذا ما هدت هد الدين مجيعا.
قال التيمي :إنك تبالغ كثريا يف ذلك.
قال الصويف :أنا ال أبالغ يف ذلك ..ولكن احلقيقة التي تفوح منها كتب ابن
تيمية كلها تدل عل ذلك ،فابن تيمية مل يكن يرى يف رسول اهلل  سوى برش ممتلئ
بالضعف والقصور كلف كام يكلف سفراء الدنيا بإرسال الرسائل ،فإذا ما وصلت
الرسالة انتهت مهمته وانقضت ،ومل تبق له عالقة باملرسل إليهم.
قال التيمي :إن هذا من العقائد التي نعتقدها ،ونجزم هبا.
قال الصويف :ولذلك حترمون التوسل واالستغاثة برسول اهلل .
قال التيمي :نحن ال نحرم ذلك فقط ،بل نحن نكفر من يفعل ذلك ونبيح دمه.
قال الصويف :ومل؟
قال التيمي :ألن رسول اهلل  مات ..وعندما مات صار ال خيتلف عن أي
مجاد من اجلامدات ..ال ترجى منه أي منفعة ،وال تدفع به أي مرضة.
قال الصويف :وممن تعلمتم هذا؟
قال التيمي :لقد علمنا هذا شيخنا ابن عبد الوهاب ،وهو قد تعلمه من شيخه
ابن تيمية.
200

قال الصويف :فكيف هي عالقتكم برسول اهلل ؟
قال التيمي :هي عالقة من جاءته الرسالة ،فهو منشغل هبا عن موزع الربيد
الذي جاء هبا.
قال الصويف :وهلذا استطاع ابن تيمية أن جيعل من نفسه بديال عن رسول اهلل
..
قال التيمي :كيف تقول هذا ،وهو مل يدع النبوة.
ابتسم ،وقال :أال ترى أنكم ختالفون األحاديث التي صحت إن وقف منها ابن
تيمية موقفا سلبيا؟
قال التيمي :بل ..نفعل ذلك ..فهو حافظ متقن.
قال الصويف :حتى لو خالف مجيع املحدثي.
قال التيمي :أنت ال تعرف ابن تيمية ..لقد مجعت له مجيع علوم الدنيا ،لقد قال
فيه الشاعر:
ماذا

يقول

هو

حجة

هو

آية

الواصفون

له وصفاته

هلل

قاهرة

هو

للخلق

ظاهرة

أنوارها

ج ّلت
بيننا
أربت

عن

احلرص

أعجوبة

الدهر

عل

الفجر

()1

لقد ذكر يل الدكتور عبدالعزيز بن حممد بن عبد اهلل السدحان ونحن نتذاكر

( )1انظر :العقود الدرية البن عبد اهلادي ص.9
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رسعة شيخنا ابن باز يف استحضاره لألدلة ،فقال :نقل أحدهم مقولة عن بعض
أهل العلم مفا ُدها( :لو مل ُنخرب بختام النبوة ل ُقلنا :إن ابن تيمية نبي) ف ُع ِرضت
ِ
أنكارها .وعرض ُتها بنفيس عل سامحته -
العبارة عل بعض أهل العلم فبالغ يف
رمحه اهلل تعال  -فتبسم ضاحكًا وقال ما معناه :نعم  ،لذلك أصل ..ثم ذكر حديث
(لو كان بعدي نبي لكان عمر بن اخلطاب)

()1

أرأيت كيف يعرف الرجال قيمة الرجال؟
قال الصويف :فهنيئا لكم بنبوة ابن تيمية ..ودعونا لرسول اهلل ..فنحن نعتقد أن
النبوة ختمت به.
الشيعة:
بقي الصويف طيلة ذلك اليوم يتحدث عن مواقف ابن تيمية من التصوف
وأهله ،وقد أحرض معه مجيع ما كتب ابن تيمية ،وما كتبه أنصاره ،وقارنه بام كتب
الصوفية ..فدلنا عليه إل أن وضعنا يف موقف حرج عرفنا من خالله مدى العداوة
التي كان حيملها ابن تيمية للصوفية ،ومدى ظلمه هلم.
ويف اليوم الثان قام رجل من علامء الشيعة هو أشبه الناس بعامل جليل من
علامئهم ال يزال حيا ،هو السيد كامل احليدري ،فقال :أهيا اجلمع الكريم ..الشك
أنكم تعرفون مبلغ عداوة ابن تيمية للشيعة بفرقها مجيعا ،وخصوصا أصحاب
جعفر الصادق ،واألئمة االثني عرش.

( )1اإلمام ابن باز دروس وعرب ،ص .33
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قال اجلمع :أجل ..فقد خصص يف ذمكم الكتب والفتاوى ..وسبكم بام ال
مزيد عليه ..وعندما جاء أتباعه من بعده كتبوا أضعاف ما كتب ،وسبوكم بأضعاف
ما سبكم به ..بل أباحوا فوق ذلك دماءكم واستحلوا أعراضكم.
قال الشيعي :ولذلك سأطرح ظالمتي وظالمة مئات املاليي من الشيعة التي
ارتكبها هذا الرجل يف حقنا ..وقبل أن أحتدث عن ذلك أحب أن أذكر لكم بأن
مجيع أصناف العداوة التي عادى هبا الصوفية كانت متوجهة لنا أيضا ،ألن نتفق مع
الصوفية يف مجيع اجلوانب العرفانية والسلوكية التي طرحوها ،بل إنا نعتقد أن
الصوفية ليسوا سوى أبناء بررة آلل البيت عليهم السالم ،محلتهم التقية والظروف
الشديدة عل أن يظهروا ببعض املظاهر التي نخالفهم فيها.
قال التيمي :ال حاجة لك لبيان ذلك ..فقد كتب تالميذ ابن تيمية يربزون
الصلة بي التشيع والتصوف..
قال الشيعي :وبناء عل هذا فلن أكرر ما ذكره أخي الصويف ..وإنام أضيف إليه
ذكر احلقيقة التي أراد ابن تيمية وأتباعه طمسها ..وهي أنه ليس لنا دين خاص كام
يزعم هذا الرجل ..فمصادر ديننا هي نفس مصادر مجيع املسلمي من كتاب وسنة
إال فرقا بسيطا ،وهو أننا ال نتلقى السنة إال من املصادر التي نرى سالمتها ،وال
حرج علينا يف ذلك ،فأنتم تعلمون أن لكل فقيه من فقهاء اإلسالم من يثق فيه من
الرواة ،ومن ال يثق فيه ..ومع ذلك فإن نسبة كبرية من االتفاق بيننا وبي سائر
املسلمي يف أكثر النصوص الواردة عن النبي .
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وهكذا األمر بالنسبة للكثري من أمور الدين ..فاخلالفات بيننا وبي سائر
املسلمي فرعية بسيطة لنا أدلتنا عليها ،ونحن نحرص عل عرضها وتبيان وجاهتها
والتحذير من االنحراف الذي وقع يف األمة بسبب التفريط فيها ..أليس لنا حق يف
ذلك؟ أم ترانا نتمدد ونتوسع إن فعلنا ذلك؟ مع أنه ال يوجد أحد يف الدنيا إال
ويرشح مذهبه وآراءه ليقتنع من يشاء ويعرض من يشاء.
سكت اجلمع ،فقال :بناء عل هذا ..أحب أن أخترص لكم بأن التشيع يف
حقيقته ليس سوى الوالء التام ملحمد  وآل بيته الطاهرين ،والوالء عندنا ليس
املحبة العاطفية املجردة ،وإنام هو والء شامل لنرصهتم واتباعهم والتمسك هبم..
هذه قناعتنا ..وهذا فهمنا ملا ورد يف النصوص الدالة عل وجوب مواالهتم ..وهلذا
مل نزاحم بحب واتباع حممد  وآل بيته أحدا من الناس مهام كان ..بل اعتربنا
اجلمع بي الوالء ملحمد  وآل بيته الطاهرين نوعا من النفاق ..فكيف يستقيم أن
نوايل عليا بن أيب طالب ذلك الذي قال فيه رسول اهلل ( :أنت مني بمنزلة هارون
من موسى) ،وقال فيه( :ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق) مع من كال له
العداوة ،ونصب له احلرب..
نحن مل ننفذ يف مواقفنا من الذين حاربوا عليا أو أبغضوه إال ما أخرب به رسول
اهلل  من أنه ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق..
وهكذا فعلنا مع احلسني عليهام السالم ..فأبغضنا أعداءمها ،وأحيينا ذكرمها،
واعتربنامها نموذجا للمسلم الكامل الطاهر الذي من سلك سبيله نجا ..وقد كان
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رائدنا يف ذلك تلك األحاديث الكثرية التي وردت عن رسول اهلل  يف حقهام
كقوله ( :من أحب احلسن واحلسي أحببته ،ومن أحببته أحبه اهلل ،ومن أحبه اهلل
أدخله جنات النعيم ،ومن أبغضهام أو بغى عليهام أبغضته ومن أبغضته أبغضه اهلل،
ومن أبغضه اهلل أدخله جهنم وله عذاب مقيم)( ،)1وقوله عنهام( :اللهم! إن أحبهام
فأحبهام ،وأبغض من أبغضهام)( ،)2وقال( :اللهم! إن أحبهام فأحبهام)

()3

وهكذا فعلنا مع مجيع األئمة االثني عرش الذين أشار إليهم  يف قوله:
(اخللفاء من بعدي اثنا عرش) ( ..)4لقد بان لنا باألدلة الكثرية التي سأعرضها عليكم
أن هؤالء األئمة هم أئمتنا فهم الفقهاء العلامء الربانيون املجاهدون ..وهم الذين
اجتمعت األمة عل مراتبهم العالية ،ومل جيادل يف ذلك أحد من الناس حتى جاء
ابن تيمية لينصب لنا من العداوة ،ويكذب علينا من الكذب ما ال يزال األجيال
يتلقفونه.
ولسنا ندري رس ذلك ..ومل مل يتعامل معنا كام تعامل مع أصحاب مالك
والشافعي وغريهم من األئمة ،فقد كان لكل منهم خلفاؤه العرش أو االثني عرش..
وكان حيرتمهم مجيعا ،بل يعترب أهنم من السلف الصالح.
بل كان فوق ذلك هينا لينا مع كل من عادى أهل البيت ..أال تعرفون موقفه
( )1رواه الطربان يف الكبري.
( )2رواه البيهقي يف الشعب ،والطربان يف الكبري.
( )3رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
( )4صحيح البخاري  101 / 9مسند أمحد بن حنبل  .95 ،90 / 5دالئل النبوة .519 / 6
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من اليزيدية تلك الطائفة التي غلت يف يزيد بن معاوية وبالشيخ عدي بن مسافر
األموي ،والتي اتفق املسلمون عل اعتبارها من الغالة الذين أمجع املسلمون عل
خروجهم من امللة ألهنم أضافوا إل البرش صفات اإلله.
لقد عارص ابن تيمية هذه الطائفة فكتب إليهم كتابا استهله بكالم ال يشبه شيئا
من كالمه يف خمالفيه ..لقد استهل كتابه بقوله( :من أمحد بن تيمية إل من يصل إليه
هذا الكتاب من املسلمي املنتسبي إل السنة واجلامعة ،واملنتمي إل مجاعة الشيخ
العارف القدوة أيب الربكات عدي بن مسافر األموي ،ومن نحى نحوهم ،وفقهم
اهلل لسلوك سبيله ..سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته)

()1

انظروا إل هذا اللي والسامحة والدعة ..انظروا إليه كيف جعلهم من املسلمي
املنتسبي إل السنة واجلامعة ،ودعا هلم بالتوفيق إل سلوك السبيل ،ورفع إليهم حتية
اإلسالم ..وليس ذلك هلم وحدهم ،بل ملن نحى نحوهم أيضا وسلك طريقتهم يف
الغلو!
بينام إذا جاء إلينا – نحن الذين طبقنا وصية رسول اهلل  بلزوم آل بيته
والتمسك هبم  -راح يشنع علينا ،ويعلن كل أصناف العداوة لنا ،بل إنه مل يكتف
بذلك ،بل راح يبيح دماءنا ،بل يقوم هو نفسه بذلك..

قام التيمي ،وقال :لعلك تقصد الرافضة يف جبل كرسوان القريب من
دمشق والذين استأذن ابن تيمية نائب السلطان عل دمشق أن جيهز
( )1الوصية الكربى البن تيمية.5 :
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جيش ًا ،وأن يقاتل هؤالء يف جبلهم ،فأذن له وأمر بتكوين جيش
لقتاهلم ،وصحبه يف ذلك القتال ،وما زال اجليش يف حصارهم
وقتاهلم ،حتى فتح اجلبل ،وأجل أهله ،وقد ذكر ابن عبد اهلادي
(ت 744 -هـ) أن فتح اجلبل يعد من الكرامات املعدودة لشيخ
اإلسالم ،ذلك أن أهله من الشيعة الرافضة فتعي قتاهلم( ،)1وقد
كانت هذه املوقعة من أسباب أذية ابن تيمية واضطهاده ،وسجنه
فيام بعد ،وقد ذكر ابن كثري (ت 774 -هـ) أن هذه الواقعة مألت
قلوب أعدائه حسد ًا له وغ ًام(.)2
التفت الشيعي إل اجلمع احلارض ،وقال :ها هو صديق ابن تيمية قد أقر بام فعل
ابن تي مية بنا نحن املساملي املمتلئي عشقا للنبي وآل بيته ..وكل ذنبنا هو أننا مل نر
ما يراه ،ومل نقل بام يقول به.
قال التيمي :ولكنكم تسبون الصحابة.
قال الشيعي :نحن نفرق بي أمة الرسول  وصحابته ..ونفرق بي دراسة
التاريخ وتقديسه ..ونفرق بي املبادئ واألشخاص ..ولذلك ترون أننا إن نبشنا

( )1انظر :العقود الدرية ص.180
( )2البداية والنهاية .35/14
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عن احلقائق لنأخذ منها العربة ،ولنربز هبا اجلامل املخبأ خلفها طعنا يف الصحابة.
باهلل عليكم أهيا اجلمع كيف نعرف فضائل عل التي وردت هبا النصوص إن مل
نعرف سريته وتارخيه وننبش يف تفاصيلها ..وكيف نفعل ذلك دون أن نتعرض
للتاريخ ومن عاش يف التاريخ..
باهلل عليكم أهيا اجلمع كيف نرى فضيلة احلسي الذي اعتربه رسول اهلل 
سيد شباب أهل اجلنة إن مل ندرس التضحيات التي قام هبا ونعيشها كل حي.
باهلل عليكم أهيا اجلمع كيف ندرك فضيلة احلسن حبيب رسول اهلل  سيد
شباب أهل اجلنة إن عظمنا قاتله بحجة أنه من الصحابة.
ثم مل يكيل ابن تيمية باملكاييل املزدوجة ،فرتاه يسب البدريي والصحابة الكبار
ليحفظ ماء وجه الطلقاء واملنافقي..
ثم إن كان يعترب سب معاوية ضاللة ،فكيف ال يعترب سب عل بن أيب طالب
وآل بيت النبي  ضاللة مع أن األحاديث التي وردت يف فضلهم ووجوب
التعلق هبم وتعظيمهم ال يوازهيا يشء.
قال التيمي :كذبت يف هذا ..فابن تيمية حمب آلل البيت معظم هلم ..وقد كتبت
الرسائل يف بيان ذلك ..وهو وإن ظهر منه بعض القسوة والشدة عليهم ،فإنام
مصدره يف ذلك معارفه الكثرية وعلومه اجلمة ..فهو مل ينطلق إال من العلم.
ابتسم الشيعي ،وقال :اسمح يل قبل أن أجيبك عن هذا أن أذكر لك مقولة
ذكرها ابن دقيق العيد يف ابن تيمية يعتربها أصحابك من مناقب ابن تيمية ،وأنا ال
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أراها كذلك ،لقد قال فيه( :ملا اجتمعت بابن تيمية رأيت رج ً
ال العلوم كلها بي
عينيه ،يأخذ منها ما يريد ،ويدع ما يريد)

()1

هذه العبارة يف احلقيقة هي أحسن تعريف بابن تيمية فهو ال ينطلق يف بحثه
ودراسته وحتصيله من إرادة احلقيقة ،وإنام ينطلق من إرادته هو ..وهو لذلك
يستعمل خالف العلامء يف الفقه واحلديث والتفسري وغريه وسيلة لذلك ..فإن شاء
أن يضع شخصا اختار من العلم ما يضعه به ،وإن شاء أن يرفعه اختار ما يرفعه به،
وما أسهل عل العامل بآراء الناس أن يستغل ما شاء ملا شاء.
انظر – كمثال عل ذلك  -كيف جيادل يف املسلامت ،فقد اتفقت األمة عل أن
عليا بن أيب طالب عليهام السالم أول من أسلم لكن ابن تيمية يعرب عن هذه احلقيقية
هبذه الطريقة ،فيقول( :فان الناس متنازعون يف أول من أسلم ،فقيل :أبو بكر أول
من أسلم ،فهو أسبق اسالم ًا من عل ،وقيلّ :
إن عليا أسلم قبله ،لكن عل كان
صغريا واسالم الصبي فيه نزاع بي العلامء ،وال نزاع يف ان اسالم أيب بكر أكمل
وأنفع ،فيكون هو أكمل سبق ًا باالتفاق)

()2

انظروا كيف استعمل النزاع لينقص من فضل عل  ،بل ليشكك يف إسالمه.
وهكذا عندما يتحدث عن البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السالم)
ومطالبتها بحقها يف (فدك) يقول( :وليس تربئة االنسان لفاطمة من الظن واهلوى

( )1الرد الوافر البن نارص الدين الدمشقي ص.111
( )2منهاج السنة ()285/7
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بأول من تربئة أيب بكر ،فان أبا بكر إمام ال يترصف لنفسه بل للمسلمي ،واملال مل
يأخذه لنفسه بل للمسلمي ،وفاطمة تطلب لنفسها)

()1

انظروا كيف هيون من أمر فاطمة عليها السالم تلك التي اعتربها رسول اهلل
 بضعة منه ،يرضيها ما يرضيه ،ويؤذهيا ما يؤذيه ،وهي مع ذلك كله سيدة نساء
العاملي.
لكنه إن حتدث عن أعداء آل البيت جتده يصحح األحاديث الضعيف ،ويضع
اإلمجاعات ليخرجهم من رذائلهم وجرائهم ،حتى أنه صنف كتابا أسامه (فضائل
معاوية ويف يزيد وأنه ال يسب) مع أن السلف الذي يدعي انتسابه إليهم يذكرون
أنه ال يصح يف فضائل معاوية حديث واحد

()2

وعندما طلب من النسائي صاحب السنن من بعض النواصب من أهل دمشق
أن يكتب يف فضائل معاوية فقال :ما أعرف له فضيلة إال( :ال أشبع اهلل بطنه!)

()3

أما ما ثبت يف ذمه من كبار الصحابة وآل البيت فال يعد وال حيىص ..ولكن ابن
تيمية يرفض كل ذلك ..بل إنه يعترب معاوية وابن يزيد وغريهم من الظلمة من
اخللفاء االثني عرش الذي نص عليهم رسول اهلل  ،بل اعتربهم هداة مهديي.
وعندما أتى إل قوله ( :إن تارك فيكم ما إن َتسكتم به لن تضلوا بعدي:
( )1منهاج السنة ()522/5
( )2نقل ذلك احلافظ الذهبي عن إسامعيل بن راهويه الذي كان يقرن باإلمام أمحد بن حنبل( .سري أعالم
النبالء )132 :3
(( )3سري أعالم النبالء  ،125 :14وفيات األعيان )77 :1
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كتاب اهلل ،وعرتيت أهل بيتي ،ولن يفرتقا حتى يردا عل احلوض)( ،)1وقوله :
(إن تارك فيكم الثقلي :أوهلام كتاب اهلل فيه اهلدى والنور ...وأهل بيتي ،أذكركم
اهلل يف أهل بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي أذكركم اهلل يف أهل بيتي)

()2

ومل يستطع أن يتملص من تصحيحه راح يتأوله ويتالعب به ويشكك يف
صحته ،فيقول( :احلديث الذي يف مسلم إذا كان النبي قد قاله فليس فيه إال الوصية
باتباع الكتاب ،وهو مل يأمر باتباع العرتة ولكن قال :أذكركم اهلل يف أهل بيتي)

()3

لكنه إن جاء إل ما فيه مذمة آلل البيت من طريق أعدائهم راح ينرشه
ويستخرج منه الفوائد الكثرية ..وهلذا ترونه كل حي يكرر تلك القصة املوضوعة
املكذوبة عن خطبة عل البنة أيب جهل ،كرر الكالم فيها يف أكثر من موضع من
كتابه منهاج السنة! مع أن القصة نسجها املسور بن خمرمة ،أو كذهبا عليه
الكرابييس ..وكال الرجلي ناصبي مشهورين ببغض عل واالنحراف عنه وتعظيم
أعدائه ومواالهتم(..)4فقد كان املسور بن خمرمة ،ال يذكر معاوية إال صل عليه،
وكان حليفا للخوارج ،جيتمعون عنده ويستمعون حديثه ،بل كانوا ينسبون إليه
فيعدونه قدوة هلم(!!)5

( )1سنن الرتمذي :ح  ،3788 /مسند أمحد  ،17 /3املستدرك  148 / 3وغريها.
( )2صحيح مسلم ح 2408 /
( )3منهاج السنة 85 :4
( )4رشح هنج البالغة 64 :4
( )5سري أعالم النبالء 393 - 390 :3
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وهكذا يستعمل علمه ودجله وأحقاده لريميها مجيعا عل عل ،ويضعه مع
الطلقاء النواصب يف خانة واحدة ،فيقول( :عل إنام قاتل الناس عل طاعته ،ال عل
طاعة اهلل ..فمن قدح يف معاوية بأنه كان باغيا قال له النواصب :وعل أيضا كان
باغيا ظاملا ..قاتل الناس عل إمارته وصال عليهم ..فمن قتل النفوس عل طاعته
كان مريدا للعلو يف األرض والفساد ،وهذا حال فرعون ،واهلل تعال يقول( :تِلك
ض وال فساد ًا والع ِ
الدَّ ُار اآل ِخر ُة نجع ُلها لِ َّل ِذين ال ُي ِريدُ ون ُع ُل ّو ًا ِيف األر ِ
اقب ُة
لِل ُمت َِّقي) (القصص ،)83:فمن أراد العلو يف األرض والفساد مل يكن من أهل
السعادة يف اآلخرة!!)

()1

وهكذا عندما يتحدث عن علم عل ،والذي هو حمل اتفاق من األمة مجيعا،
يقول( :ليس يف األئمة األربعة وال غريهم من أئمة الفقهاء من يرجع إل عل يف
فقهه ..فاملك أخذ علمه عن أهل املدينة ،وأهل املدينة ال يكادون يأخذون عن
عل! ..وأبو حنيفة والشافعي وأمحد تنتهي طرقهم إل ابن عباس ،وابن عباس
جمتهد مستقل ،وال يقول بقول عل!!)

()2

مع أن ابن عباس يقول( :أعطي عل تسعة أعشار العلم ،وإنه ألعلمهم بالعرش
الباقي)

()3

وهكذا إن جاء إل احلسي جتده يعتربه أدنى من يزيد ذلك الظامل الطاغية
( )1انظر :منهاج السنة .234 – 232 ،205 - 202 :2
( )2منهاج السنة 143 - 142 :4
( )3طبقات الفقهاء.42 :
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الباغي ،وكمثال عل ذلك قوله يف خروج احلسي عل يزيد( :هذا رأي فاسد ،فإن
مفسدته أعظم من مصلحته ،وقل خرج عل إمام ذي سلطان إال كان ما تولد عل
فعله من الرش أعظم مما تولد من اخلري)

()1

وهكذا يف سائر آل البيت عليهم السالم.
قال التيمي :ولكنكم تقول بعصمة األئمة..
قال الشيعي :نحن ال نقوهلا من عندنا ..لقد أخربنا اهلل بأنه طهرهم ،ودعانا
النبي  إل االقتداء هبم والتمسك بحبلهم ،بل اعتربهم سفينة النجاة ،وما كان
النبي  ليدلنا عل ضاللة.
ونحن إن جوزنا عليهم اخلطأ رسى ذلك لكل قول يقولونه ،أو فعل يفعلونه،
ومن أين لنا بعد ذلك أن نميز بي اخلطأ والصواب واهلداية والضاللة..
إن دعوة النبي  للتمسك هبم هو دليلنا عل عصمتهم ..ثم ما يضريكم
ذلك ..أوليس إحسان الظن أول من إساءته ..وهل أتاكم من النصوص ما يعترب
العصمة خاصة باألنبياء ..أو لستم تنقلون يف كتبكم عن حفظ اهلل للصاحلي
واألولياء ..فلم مل تعاملوا هؤالء املطهرين كام تعاملون من ترونه من الصاحلي؟
أو لستم يف تعاملكم مع ابن تيمية تنزلونه هذه املنزلة ،فتخضعون لكل أقواله،
وال تناقشونه يف يشء منها؟
أولستم تقولون بعصمة املحدثي عندما تعتربوهنم ثقاة يف كل ما يروونه؟

( )1منهاج السنة 241 :2
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أو ليس كل أتباع املذاهب يقولون بعصمة أئمة مذهبهم ،حي يقلدوهنم دون
أن يسألوهم عن أدلتهم؟
إنكم مجيعا تقولون بعصمة األئمة ..لكن إن قلنا هبا نحن بناء عل نصوص
صحيحة وردتنا رحتم تؤلبون الناس علينا ،وتستهزئون بنا مع أن أئمتنا أنفسهم
يضعون لنا الضوابط الصحيحة التباعهم ،فعن عبد اهلل بن أيب يعفور ،قال:سألت
أبا عبد اهلل (ع) عن اختالف احلديث يرويه من نثق به ،و منهم من ال نثق به؟ قال:
(إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اهلل ،أو من قول رسول اهلل
 ،وإال فالذي جاءكم به أول به)(.)1
وعن أيوب بن احلر قال :سمعت أبا عبد اهلل (ع) يقول( :كل يشء مردود إل
كتاب اهلل و السنة ،فكل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف)
وعن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق (ع) قال( :ما مل يوافق من احلديث
القرآن فهو زخرف)
وجاء رجل إل أمري املؤمني (ع) فقال :أخربن عن السنة والبدعة ،واجلامعة
والفرقة ،فقال له أمري املؤمني (ع)( :السنة ما سن رسول اهلل  ،والبدعة ما
أحدث من بعده ،واجلامعة أهل احلق وإن كانوا قليال ،والفرقة أهل الباطل وإن
كانوا كثريا)
وهكذا جتد أئمتنا عليهم السالم يدعون إل إرجاع ما ورد عنهم إل كتاب اهلل..

( )1البهبودي/صحيح الكايف/ج /1ص ،11ونفس املصدر األحاديث التالية.

214

فهل جتدون يف علامئكم من يقول هذا ..ألستم ترضبون القرآن باحلديث؟
هل يف علامئكم من قال ما قال عل (ع)( :ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق
القرآن فخذ هبا ،وما جاءتك من رواية من بر أو فاجر ختالف القرآن فال تأخذ هبا)
أو لستم تقبلون كل من تعتربونه ثقة حتى لو خالف املنقول واملعقول حتى
جعلكم ذلك تشوهون نبيكم وتشوهون دينكم.
أو مل تقبلوا حديث السحر وأن رسول اهلل  سحر ،وترصخون هبا كل حي
يف كل املجامع مع أن اهلل تعال نزهه عن ذلك وعصمه عنه ،بل نزه كل األنبياء
وأخرب بعصمته عنه.
اسمعوا أهيا اجلمع ما يقول ابن القيم ،وهو تلميذ ابن تيمية النجيب لتعرفوا
كيف يقول هؤالء بعصمة الرواة حتى لو كانت عل حساب عصمة رسول اهلل
..
ساقرأ لكم النص كام ورد ،وأترك لعقولكم التعليق ،يقول ابن القيم يف التفسري
القيم بعد أن ذكر احلديث الذي ينص عل سحر رسول اهلل ( :وهذا احلديث
ثابت عند أهل العلم باحلديث متلقى بالقبول بينهم ال خيتلفون يف صحته ،وقد
اعتاص عل كثري من أهل الكالم وغريهم وأنكروه أشد اإلنكار وقابلوه
بالتكذيب ،وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا محل فيه عل هشام وكان غاية ما
أحسن القول فيه أن قال غلط واشتبه عليه األمر ومل يكن من هذا يشء ،قال ألن
النبي ال جيوز أن يسحر فإنه يكون تصديقا لقول الكفار{ :إِن تت َِّب ُعون إِ َّال ر ُج ًال
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ورا } [اإلرساء ]47 :قالوا وهذا كام قال فرعون ملوسى :إن ألظنك يا موسى
مس ُح ً
مسحورا {اإلرساء }101 :وقال قوم صالح له { :إِنَّام أنت ِمن املُس َّح ِرين }
[الشعراء ]153 :وقال قوم شعيب له :إنام أنت من املسحرين ـ قالوا فاألنبياء ال
جيوز عليهم أن يسحروا ،فإن ذلك ينايف محاية اهلل هلم وعصمتهم من الشياطي،
وهذا الذي قاله هؤالء مردود عند أهل العلم ،فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم
ومل يقدح فيه أحد من األئمة بام يوجب رد حديثه ،فام للمتكلمي وما هلذا الشأن،
وقد رواه غري هشام عن عائشة ،وقد اتفق أصحاب الصحيحي عل تصحيح هذا
احلدي ث ومل يتكلم فيه أحد من أهل احلديث بكلمة واحدة ،والقصة مشهورة عند
أهل التفسري والسنن واحلديث والتاريخ والفقهاء ،وهؤالء أعلم بأحوال رسول
اهلل وأيامه من املتكلمي .قالوا :والسحر الذي أصابه كان مرضا من األمراض
عارضا شفاه اهلل منه وال نقص يف ذلك وال عيب بوجه ما ،فإن املرض جيوز عل
األنبياء ،وكذلك اإلغامء فقد أغمي عليه يف مرضه ،ووقع حي انفكت قدمه
وجحش شقه ،رواه البخاري ومسلم ،وهذا من البالء الذي يزيده اهلل به رفعة يف
درجاته ونيل كرامته ،وأشد الناس بالء األنبياء فابتلوا من أممهم بام ابتلوا به من
القتل والرضب والشتم واحلبس ،فليس ببدع أن يبتل النبي من بعض أعدائه بنوع
من السحر كام ابتل بالذي رماه فشجه ،وابتل بالذي ألقى عل ظهره السال وهو
ساجد وغري ذلك ،فال نقص عليهم وال عار يف ذلك ،بل هذا من كامهلم وعلو
درجاهتم عند اهلل)
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هل سمعتم أهيا الناس ما يقول هؤالء ..وكيف لنا أو ألي عاقل أن يصدق نبيا
مسحورا ..يرى أنه فعل اليشء مع أنه مل يفعله ،أو قال اليشء مع أنه مل يقله..
لقد قالوا بعدم عصمة النبي  من السحر خمالفي القرآن ألجل حفظ عصمة
هشام أو عائشة رواه احلديث..
قارنوا بي هذا وبي مواقفنا من أئمتنا ..أينا يقول بالعصمة هل نحن أم هم؟
وهلذا ال جتدون عندنا كتبا نسلم هلا بالصحة املطلقة ،فكل ما عندنا عرضة
لالجتهاد ،فأي جمتهد رأى يف أي نص من النصوص خمالفة للقرآن الكريم أو
للمتواتر من احلديث رماه ،وجاز له أن ال يأخذ به ..فهل عندكم معرش التيميي من
يقول هبذا؟
أم أنكم ألجل احلديث الواحد ختالفون التاريخ واجلغرافيا والعقل والنقل..
وكل يشء.
وليتكم تفعلون هذا مع القضايا البسيطة واجلزئية والتي قد ال يكون فيها أي
رضر كبري عل األمة مجيعا ..ال ..إنكم تفعلون هذا يف كل القضايا الكربى ابتداء
من العقائد إل احلياة مجيعا.
سكت قليال ،ثم نظر إل بعض املسيحيي ممن كانوا حارضين يف ذلك املجلس،
وقال :أمل تعلموا ما ورد يف القرآن الكريم من كيفية التعامل مع أهل الكتاب ،ومن
عدم اإلكراه يف الدين ،ومن أن وظيفة الرسول واألمة بعده هي البالغ ،وتبيان
الدين باحلكمة واملوعظة احلسنة ،واجلدال بالتي هي أحسن ..أليست هذه حقائق
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مقررة يف القرآن؟
من كان لديه خمالفة هلا ..فلينطق..
سكت اجلميع ،فقال :ولكنكم – وخصوصا معرش التيميي والوهابيي –
رميتم بكل تلك النصوص املعصومة املتفق عليها عرض احلائط ،ورحتم تستدلون
باحلديث ألن الرواة عندكم ثقاة معصومون حتى لو خالف ما جاءوا به القرآن
الكريم.
اسمعوا – معرش احلارضين -ملا ذكره الرواة من أن رسول اهلل  قال( :بعثت
بالسيف بي يدي الساعة حتى يعبد اهلل وحده ال رشيك له ،وجعل رزقي حتت ظل
رحمي وجعل الذلة والصغار عل من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم)

()1

لو كان هذا احلديث عندنا – أشياع آل حممد  - لرمينا به عرض احلائط ،ألنه
ال يتفق مع ما جاء يف القرآن ..فالقرآن عندنا هو احلكم الذي يلجأ إليه ..لكنكم –
ولقولكم بعصمة الرواة والعلامء والفقهاء – مل ترتددوا يف رمي كل القرآن من أجل
هذا احلديث حتى قال بعضكم تعليقا عل احلديث( :أرسل حممد  بأربعة
سيوف :سيف عل املرشكي من العرب حتى يسلموا ..وسيف عل املرشكي من
غريهم حتى يسلموا أو يسرتقوا أو يفادوا هبم ..وسيف عل أهل القبلة من أهل
البغي ..وسيف عل أهل الكتاب حتى يعطوا اجلزية ..وسيف عل أهل البغي)
ومل تكتفوا هبذا ،بل رحتم تنقلون عن اخللفاء والصحابة الذين ترون عصمتهم

( )1أمحد( ،)5114،5115،5667واخلطيب يف الفقية واملتفقه ( ،)73/2وابن عساكر()1/96/19
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ما يشوه تسامح اإلسالم ..لقد كتب ابن تيمية يقول يف كتابه الذي أراد به أن يميز
املسلمي عن غريهم يف كل يشء حتى يف اللباس واملظهر يف فصل حتت عنوان
(اإلمجاع عل األمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشاهبتهم) ،جاء فيه قوله ..( :من
ذلك :أن أمري املؤمني عمر يف الصحابة ،ثم عامة األئمة بعده ،وسائر الفقهاء،
جعلوا يف الرشوط املرشوطة عل أهل الذمة من النصارى وغريهم ،فيام رشطوه
عل أنفسهم( :أن نوقر املسلمي ،ونقوم هلم من جمالسنا ،إذا أرادوا اجللوس ،وال
نتشبه هبم يف يشء من لباسهم قلنسوة ،أو عاممة ،أو نعلي ،أو فرق شعر ،وال نتكلم
بكالمهم ،وال نكتنى بكناهم ،وال نركب الرسوج ،وال نتقلد السيوف ،وال نتخذ
شيئا من السالح ،وال نحمله ،وال ننقش خواتيمنا بالعربية ،وال نبيع اخلمور ،وأن
نجز مقادم رؤوسنا ،وأن نلزم زينا حيثام كان ،وأن نشد الزنانري عل أوساطنا ،وأن
ال نظهر الصليب عل كنائسنا ،وال نظهر صليبا وال كتبا ،يف يشء من طرق
املسلمي ،وال أسواقهم ،وال نرضب بنواقيسنا يف كنائسنا إال رضبا خفيا وال نرفع
أصواتنا مع موتانا ،وال نظهر النريان معهم يف يشء من طرق املسلمي).
وقد علق ابن تيمية عل هذا النص بقوله( :رواه حرب بإسناد جيد) ،انظروا..
ألجل عصمة اإلسناد اجليد راح يبني ابن تيمية أحكامه اجلائرة التي تشوه مجال
سامحة اإلسالم ،ونبي اإلسالم ،وال يعنيه بعد ذلك أن يرضب بالقرآن الكريم
مجيعا عرض احلائط.
ومل يكتف هبذا ،بل راح ينقل عن غريه باألسانيد اجليدة ما يشوه الدين مجيعا،
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حتى الشخصية التي يتصور املسلمون أهنا مألت عهدها عدال
انظروا ماذا يقول عن عهد عمر بن عبد العزيز( :وروى أيضا أبو الشيخ
بإسناده ،عن حممد بن قيس وسعد بن عبد الرمحن بن حبان ،قاال :دخل ناس من
بني تغلب عل عمر بن عبد العزيز وعليهم العامئم كهيئة العرب ،فقالوا يا أمري
املؤمني أحلقنا بالعرب ،قال :فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو تغلب ،قال :أولستم من
عل بجلم فأخذ من نواصيهم ،وألقى
أوسط العرب؟ قالوا :نحن نصارى ،قالّ :
العامئم ،وشق رداء كل واحد شربا ،حيتزم به ،وقال :ال تركبوا الرسوج ،واركبوا
عل األكف ،ودلوا رجليكم من شق واحد)
يا قوم ..هل هذا هو الدين ..قارنوا بي هذا ..وبي التعاليم التي نص عليهم
آل البيت الكريم ،والتي تتناسق َتاما مع ما ورد يف القرآن الكريم ،لقد قال اإلمام
عل يف عهده ملالك االشرت ملا واله مرص ...( :وأشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة
هلم واللطف هبم وال تكونن عليهم سبع ًا ضاري ًا تغتنم أكلهم فإهنم صنفان :إما أخ
الزلل وتعرض هلم العلل ،ويؤتى
لك يف الدين ،أو نظري لك يف اخللق يفرط منهم ّ
عل ايدهيم يف العمد واخلطأ ،فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي حتب أن
يعطيك اهلل من عفوه وصفحه)
فأهيام أقوم قيال ،وأقرب عصمة ،هل ما تروونه بأسانيدكم اجلياد ..أم ما نرويه
عن إمامنا الذي شغفنا بحبه ..والذي جنبنا اهلل بالتمسك به من أن نظلم أحدا من
الناس من أي دين أو مذهب.
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ساد اجلمع سكون عميق ،قطعه التيمي بقهقهة عالية ،قال بعدها :دعنا من كل
هذا ..وقص علينا قصة احلامر يعفور ..أليس احلامر يعفور معصوما عندكم؟
ابتسم الشيعي ،وقال :هذا ما تتقنونه ..مع أن هذه القصة مروية يف كتبكم كام
هي مروية يف كتبنا ..ونحن ال نقبلها كام أنكم ال تقبلوهنا ..ثم ما الرضر فينا لو
قبلناها ،فأهيام أعظم خطرا ،أن نقبل محارا يتكلم معجزة لنبي ،أم اعتقاد سحر
رسول اهلل  ،وظلم من أمرنا بربهم واإلحسان إليهم ..وأشياء كثرية يستحيي
العفيف من ذكرها.
أهل الكتاب:
ظل الشيعي يتحدث يوما كامال ،وقد أتى معه من الوثائق ما جعلنا نتأسف
لتلك املظامل الكثرية التي أصابتهم بسبب ابن تيمية وأحفاد ابن تيمية.
ويف اليوم الثالث تقدم رجل يرتدي لباس أهل الكتاب ،وقال :دعون اليوم
أحتدث أنا عن عداوة ابن تيمية لنا ..نحن الذين قدر اهلل أن نعيش بي املسلمي
لنكون رمزا للتسامح واألخوة والتعايش ..لكن ابن تيمية ذلك املجرم العتيد قلب
احلياة ،وقلب املوازين ،ومأل الصدور ضغائن وأحقادا.
قال التيمي :ليس ابن تيمية هو الذي عاداكم ،بل القرآن هو الذي عاداكم؟
قال الكتايب :حاشا القرآن من ذلك ..القرآن هو الذي حث عل مودتنا ،ففيه:
وهو الذي حث عل برنا ومودتنا( :ال ينها ُك ُم اهللَُّ ع ِن ا َّل ِذين مل ُيقاتِ ُلو ُكم ِيف
وهم و ُتق ِس ُطوا إِلي ِهم ِإ َّن ا َّ ِ
ين ومل ُخي ِر ُجو ُكم ِمن ِدي ِ
الدِّ ِ
ب املُق ِس ِطي
رب ُ
هلل ُحي ه
ار ُكم أن ت ه
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ين وأخر ُجو ُكم ِمن ِدي ِ
هلل ع ِن ا َّل ِذين قات ُلو ُكم ِيف الدِّ ِ
ار ُكم وظاه ُروا
( )8إِنَّام ينها ُك ُم ا َُّ
عل إِخر ِ
اج ُكم أن تو َّلو ُهم ومن يتو َّهلُم ف ُأولئِك ُه ُم ال َّظاملُِون (()9املمتحنة)
وهو الذي حث عل جدالنا بالتي هي أحسن( :وال ُجت ِ
اد ُلوا أهل الكِت ِ
اب إِ َّال
بِا َّل ِتي ِهي أحس ُن إِ َّال ا َّل ِذين ظل ُموا ِمن ُهم و ُقو ُلوا آمنَّا بِا َّل ِذي ُأن ِزل ِإلينا و ُأن ِزل ِإلي ُكم
وإِهلنا و ِإهل ُكم و ِ
احد ونح ُن ل ُه ُمسلِ ُمون (( )46العنكبوت)
ُ
ُ
وهو الذي أقر بوجود الصاحلي فينا( :لي ُسوا سوا ًء ِمن أه ِل ال ِكت ِ
اب ُأ َّمة قائِمة
يت ُلون آي ِ
هلل واليو ِم اآل ِخ ِر
هلل آناء ال َّلي ِل و ُهم يس ُجدُ ون (ُ )113يؤ ِمنُون بِا َِّ
ات ا َِّ

ار ُعون ِيف اخلري ِ
ويأمرون ِباملعر ِ
وف وينهون ع ِن املُنك ِر و ُيس ِ
ات و ُأولئِك ِمن
ُ
ُُ
الص ِ
احلي ( )114وما يفع ُلوا ِمن خري فلن ُيكف ُرو ُه واهللَُّ علِيم بِ ُ
امل َّت ِقي (( )115آل
َّ
عمران)
قال التيمي :وماذا فعل ابن تيمية؟
قال الكتايب :ال حاجة يل أن أعيد ما ذكره أخي الشيعي ،فقد بي ذلك التمييز
العنرصي الذي طرحه ابن تيمية وانترص له ..فهو مما شوه عدالة اإلسالم وسامحته.
ولكني سأحدثكم بدال عن ذلك عن فتوى خطرية ال زالت الوهابية وأذناهبا
تتبناها ،إهنا فتواه بتدمري كنائسنا ،تلك التي أمر القرآن الكريم باحلفاظ عليها،
هلل النَّاس
واجلهاد يف سبيل احلفاظ عليها ،أليس يف القرآن الكريم( :ولوال دف ُع ا َِّ
بعض ُهم ِببعض هلدِّ مت صو ِام ُع وبِيع وصلوات ومس ِ
اجدُ ُيذك ُر فِيها اس ُم اهللَِّ ك ِثري ًا
ُ
رص ُه إِ َّن اهللَّ لق ِو ٌّي ع ِزيز)(احلج :من اآلية)40
ولين ُرص َّن اهللَُّ من ين ُ ُ
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لكن ابن تيمية رضب هبذا النص املقدس عرض احلائط ،ورضب بأمثاله من
النصوص املحمدية التي تدعو إل حفظ املعابد عرض احلائط ،وراح بدل ذلك
يفتي بحرمة بناء الكنائس ،وهتديم ما بني منها.
وله يف ذلك فتاوى كثرية أكتفي هنا بذكر ملخص هلا ذكره تلميذه النجيب ابن
القيم ،وهو (أن كل كنيسة يف مرص والقاهرة والكوفة والبرصة وواسط وبغداد
ونحوها من األمصار التي مرصها املسلمون بأرض العنوة فإنه جيب إزالتها إما
باهلدم أو غريه ،بحيث ال يبقى هلم معبد يف مرص مرصه املسلمون بأرض العنوة،
وسواء كانت تلك املعابد قديمة قبل الفتح أو حمدثة ،ألن القديم منها جيوز أخذه
وجيب عند املفسدة ..فال جيوز للمسلمي أن يمكنوا أن يكون بمدائن اإلسالم
قبلتان إال لرضورة كالعهد القديم ،ال سيام وهذه الكنائس التي هبذه األمصار حمدثة
يظهر حدوثها بدالئل متعددة واملحدث هيدم باتفاق األئمة ..وأما الكنائس التي
بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة فام كان منها حمدثا وجب هدمه ،وإذا
اشتبه املحدث بالقديم وجب هدمها مجيعا ألن هدم املحدث واجب وهدم القديم
جائز وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وما كان منها قديام فإنه جيوز هدمه
وجيوز إقراره بأيدهيم فينظر اإلمام يف املصلحة فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثرية
أخذ منهم أكثرهم .وكذلك ما كان عل املسلمي فيه مرضة فإنه يؤخذ أيضا وما
احتاج املسلمون إل أخذه أخذ أيضا .وأما إذا كانوا كثريون يف قرية وهلم كنيسة
قديمة ال حاجة إل أخذها وال مصلحة فيه فالذي ينبغي تركها ..وأما ما كان هلم
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بصلح قبل الفتح مثل ما يف داخل مدينة دمشق ونحوها فال جيوز أخذه ما داموا
موفي بالعهد إال بمعاوضة أو طيب أنفسهم كام فعل املسلمون بجامع دمشق ملا
بنوه)

()1

وبناء عل هذا قسم الكنائس إل ثالثة أقسام( :منها ما ال جيوز هدمه ..ومنها
ما جيب هدمه كالتي يف القاهرة مرص واملحدثات كلها ..ومنها ما يفعل املسلمون
فيه األصلح كالتي يف الصعيد وأرض الشام مما كان قديام عل ما بيناه)
ثم خاطب أويل األمر من الوهابية وآل سعود والقاعدة واجلامعات اجلهادية
واإلخوان وكل من يرى يف ابن تيمية مصدرا من املصادر بقوله( :فالواجب عل
ويل األمر فعل ما أمر اهلل به وما هو أصلح للمسلمي من إعزاز دين اهلل وقمع
أعدائه وإَتام ما فعله الصحابة من الزامهم بالرشوط عليهم ومنعهم من الواليات
يف مجيع أرض اإلسالم وال يلتفت يف ذلك إل مرجف أو خمذل يقول إن لنا عندهم
نرص ُه إِ َّن اهللَّ
مساجد وأرسى نخاف عليهم فإن اهلل تعال يقول (ولي ُ
نرص َّن اهللَُّ من ي ُ ُ
لق ِو ٌّي ع ِزيز) وإذا كان فوروز يف مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس عل رغم أنف
أعداء اهلل فحزب اهلل املنصور وجنده املوعود بالنرص إل قيام الساعة أول بذلك
وأحق فإن النبي  أخرب أهنم ال يزالون ظاهرين إل يوم القيامة)

()2

بعد هذه النصوص – أهيا السادة -كيف تطلبون منا أن هندأ أو تقر لنا عي أو

( )1انظر :أحكام أهل الذمة ج 686 :677 / 2
( )2انظر :أحكام أهل الذمة ج 686 :677 / 2
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نرتاح يف وطن يرانا أبناؤه غرباء عنهم ..حيتقروننا ،ويضيقون علينا ،ويطلبون منا
أن نقص من شعورنا ما ال رغبة يف قصه ،ونلبس من الثياب ما ال رغبة يف لباسه..
وفوق ذلك يطلبون منا أن هنمس بقراءة أناجيلنا ،وأن نكف عن بناء الكنائس يف
أرضنا..
أي دين يقول هذا؟ ..وأي نبي ينزل عليه الوحي من السامء هبذا؟
أال ترون أن ابن تيمية وأتباع ابن تيمية جيروننا إل املواجهة جرا؟
األشاعرة:
بقي الكتايب يومه ذلك حيدثنا عن جرائم ابن تيمية يف حق أهل الكتاب ،وما
انبنى عليها بعد ذلك من إرهاب ،وقد أحرض معه من الوثائق ما مل نستطع دفعه،
وما جعلنا أو جعل الكثري منا يقر بأن ما فعله ابن تيمية بأهل الكتاب ينسخ سامحة
اإلسالم وعدالته ودعوته ..بل جيعل من آراء ابن تيمية يف هذا املجال دينا قائام بذاته
ال عالقة له باإلسالم ،أو سامحة اإلسالم.
بعد أن انتهى من حديثه قام رجل تبدو عليها سيام العلامء ،وقال :لن أطيل
عليكم ..فأنا حارس عل ثغر من ثغور اإلسالم يسمى التوحيد والعقيدة ..وقد
اصطلح الناس عل تسميتنا علامء الكالم ..وأنا خصوصا من فرقة منهم تنترش يف
مجيع األرض يطلق عليها األشاعرة ..منها العلامء والباحثون الكبار..
ال أزعم أننا معصومون يف كل ما طرحناه ،إال يف يشء واحد نحسب أن اهلل قد
عصمنا فيه ..أتدرون ما هو؟
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سكت اجلميع ،فقال :إنه يشء واحد ..هو بغضنا البن تيمية وأذناب ابن تيمية.
ونحن ال نبغضه أو نعاديه ألجل أنفسنا ،وإن كانت نفوسنا لدينا عزيزة ،وإنام
أل جل أنه يلجأ إل كل ما بنيناه ليهدمه غري مبال أن هيدم معه اإلسالم مجيعا..
ولذلك من السهل عل كل من يريد أن هيدم اإلسالم وعقائد اإلسالم أن يلجأ إل
مقوالت هذا الرجل لريى فيها كيف تتأسس العقائد ،وكيف يتحول مجال العقائد
اإلسالمية إل خرافات وأساطري دوهنا خرافات اليونان وأساطريه.
قبل أن أذكر لكم عداوته لنا أذكر لكم عداوته هلل..
قام التيمي مغضبا ،وقال :ماذا تقول أهيا الرجل ..لقد عاش ابن تيمية حياته
مجيعا داعيا إل اهلل ..فكيف يكون عدوا هلل؟
ابتسم املتكلم ،وقال :لقد اعترب القرآن الكريم أساس التعرف عل اهلل هو
تنزهيه وتقديسه وتعظيمه ..لكن ابن تيمية أبى ذلك فاعترب اهلل جرما من األجرام..
وجسام من األجسام ..له مجيع مواصفات األجسام من تركيب وحيز وحدود وثقل
وغري ذلك ..ومل يكتف بام ورد يف القرآن أو يف السنة الصحيحة ،بل راح إل اليهود
ليأخذ منهم عقيدة التجسيم والتشبيه..
هنض التيمي مغضبا ،وقال :كف عن هذا ال أبا لك ..فابن تيمية هو أبو التنزيه،
فكيف يكون جمسام أو مشبها.
ابتسم املتكلم ،وأخرج كتابا من حمفظته ،ثم قال :هذا كتاب البن تيمية ،وهو
مطبوع يف بلد التوحيد (السعودية) ،ويف نقطة مركز التوحيد (الرياض) عنوانه
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(بيان تلبيس اجلهمية) اسمعوا ماذا يقول فيه – وهو ينص عل إثبات الكيفية التي
تستلزم الكمية والشكل ،وينسب ذلك إل السلف كاذبا عليهم..( :-وأما قوله
(الكيفية تقتيض الكمية والشكل) ،فإنه إن أراد أهنا تستلزم ذلك فمعلوم أن الذين
أثبتوا الكيفية إنام أرادوا الصفات التي ختصه كام تقدم ،وإذا كان هذا مستلزم ًا
للكمية فهو الذي يذكره املنازعون أنه ما من موصوف بصفة إال وله قدر خيصه،
وأكثر أهل احلديث والسنة من أصحاب اإلمام أمحد رمحه اهلل وغريهم ال ينفون
ثبوت الكيفية يف نفس األمر بل يقولون ال نعلم الكيفية ..وهو موافق لقول السلف
ريض اهلل عنهم واألئمة كام قالوا ال يعلم كيف هو إال هو ،وكام قال مالك االستواء
معلوم والكيف جمهول وأمثال هذا كثري يف كالمهم ومنهم من ينفي ذلك ويقول ال
ماهية له فتجري يف مقال وال كيف فيخطر ببال وهذا قول ابن عقيل وغريه وهذا
موافق لقول نفاة الصفات ..ومعلوم أن املوجود ُينظر يف نفسه ويف صفته ويف قدره،
وإن كان اسم الصفة يتناول قدره ويستلزم ذاته أيض ًا ،فإذا ُعلم برصيح العقل أنه
ال بد له من وجود خاص أو حقيقة يتميز هبا وال بد له من صفات ختتص به ال
يرشكه فيها أحد فيقال وكذلك قدره)

()1

أخرج كتابا آخر عنوانه (الرد عل اجلهمية) ،ثم راح يقرأ( :أخرج الدارمي
بسنده عن عطاء بن يسار أنه قال :أتى رجل كعب ًا وهو يف نفر .فقال يا أبا إسحاق
حدثني عن اجلبار؟ فأعظم القوم قوله .فقال كعب :دعوا الرجل فإن كان جاه ً
ال

( )1بيان تلبيس اجلهمية.347/1
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تعلم وإن كان عامل ًا ازداد عل ًام .ثم قال كعب :أخربك أن اهلل خلق سبع سموات
ومن األرض مثلهن .ثم جعل ما بي كل سامءين كام بي السامء الدنيا واألرض،
وكثفهن مثل ذلك .ثم رفع العرش فاستوى عليه .فام يف السموات سامء إال هلا
أطيط كأطيط الرحل العاليف أول ما يرحتل من ثقل اجلبار فوقهن) ..وساق بعده
أحاديث أخرى ثم قال( :واألحاديث عن رسول اهلل  وعن أصحابه والتابعي
ومن بعدهم يف هذا أكثر من أن حيصيها كتابنا هذا غري أنا قد اخترصنا من ذلك ما
يستدل به أولو األلباب)

()1

أغلق الكتاب ،ثم قال :األمثلة عل هذا أكثر من أن حتىص ،ومن شاء منكم أن
حيصيها له ،فليحرض جمالس العلم لريى الفرق بي عقدة التنزيه والتعظيم التي
يؤمن هبا مجيع املسلمي من شيعة ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وصوفية وزيدية
وغريهم وبي عقيدة هذا الرجل وأذنابه(.)2
فهل ترونا بعد ذلك نسكت عن عداوته أو عن إعالن بغضنا له؟
سكت اجلمع ،فقال :وهلذا أعرتف أمامكم بأننا كنا سببا يف سجنه ،ومل نندم عل
ذلك ،فالفتنة التي أحدثها ال تقل عن فتنة اللصوص واملجرمي واملحاربي..
قال التيمي :دعنا من احلديث عن اهلل ..فاهلل ليس ملكا ألحد ..وحدثنا عن
عداوته لكم.

( )1الرد عل اجلهمية .279
( )2سنرى التفاصيل الكثرية عن هذا يف حماهلا اخلاصة من هذه السلسلة.
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نظر املتكلم إل التيمي ،وقال :هل ترىض يا أخي أن ترمى بالشذوذ والتخنث؟
قال التيمي :كيف أرىض بذلك ،ومن يرىض بذلك؟
قال املتكلم :فقد كان ابن تيمية يرمينا بذلك ،ويسمينا باإلناث واملخانيث
وأعداء السنة وغري ذلك كثري:
لقد قال يف الفتاوى الكربى عنا( :هذا حكاية عرب هبا عن القرآن ،واهلل تكلم
مرة وال يتكلم بعد ذلك ،ثم قالوا :غري خملوق ،ومن قال خملوق فهو كافر ،وهذا
من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السنة ،وإنام اعتقادهم أن القرآن غري
موجود لفظته اجلهمية الذكور بمرة واألشعرية اإلناث بعرش مرات)

()1

وقال يف جمموع الفتاوى( :ومن رزقه اهلل معرفة ما جاءت به الرسل وبرصا
نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤالء علم قطعا أهنم يلحدون ىف أسامئه وآياته وأهنم
كذبوا بالرسل وبالكتاب وبام أرسل به رسله وهلذا كانوا يقولون ان البدع مشتقة
من الكفر وآيلة اليه ويقولون ان املعتزلة خمانيث الفالسفة واالشعرية خمانيث
املعتزلة ،وكان حييى بن عامر يقول املعتزلة اجلهمية الذكور واالشعرية اجلهمية
االناث ومرادهم االشعرية الذين ينفون الصفات اخلربية ،وأما من قال منهم
بكتاب االبانة الذى صنفه االشعرى ىف آخر عمره ومل يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا
يعد من أهل السنة لكن جمرد االنتساب ال االشعرى بدعة)

( )1الفتاوى الكربى ()330/5
( )2جمموع الفتاوى ()359/6
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()2

وقال يف موضع آخر من جمموع الفتاوى( :فاملعتزلة ىف الصفات خمانيث
اجلهمية وأما الكالبية يف الصفات و كذلك األشعرية ولكنهم كام قال أبو إسامعيل
األنصارى األشعرية اإلناث هم خمانيث املعتزلة ومن الناس من يقول املعتزلة
خمانيث الفالسفة ألنه مل يعلم أن جهام سبقهم ال هذا األصل أو ألهنم خمانيثهم من
بعض الوجوه)

()1

أتعلمون ما مراده باملخانيث؟ ..لقد ذكر ذلك يف كتاب االستقامة ،فقال:
(وأحدث بعد أولئك أيضا االستامع من املخانيث املعروفي بالغناء ألهل الفسوق
الـمردان أو من النسوان املالح كام يفعل أهل
والزنا وربام استمعوه من الصبيان ُ
الدساكر واملواخري وقد جيمعون يف السامع أنواع الفساق والفجار)

()2

***
بعد أن انتهى املتكلم من حديثه حتدث الكثري من العلامء يف خمتلف املجاالت،
وكلهم شكا ما حصل له بسبب ابن تيمية ،وقد كانت أحاديثهم من الطول بحيث
ال يسعها هذا املجلس ،ولعله إن قدر اهلل لنا زمنا أطول فسأحدثك عن أشياء أخرى
تدرك هبا رس عداوة الكل هلذا الرجل الذي مل يرتك أحدا إال سبه وآذاه.
قلت :فام كانت هناية تلك اجللسات عسى أن أصحابك قد توقفوا عن صحبة
ابن تيمية وصداقته.

( )1جمموع الفتاوى ()227/8
( )2كتاب االستقامة ()306/1
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قال :لقد انقسموا إل فريقي :أما الفريق األول فقد ظل مرصا عل صداقته،
وإن عادى الكل ،وكان من بينهم ذلك الذي جيادل كثريا ،وقد عرفت من خالل
حوار جرى بيني وبينه أنه ليس له من العلم إال ما ذكره ابن تيمية ،وأنه خيشى إن
عادى ابن تيمية أن تذهب علومه مجيعا.
وأما الفريق الثان ،فقد حصل له ما حصل للذهبي.
قلت :وما حصل للذهبي؟
قال :لقد كان حيسن الظن بابن تيمية ،ويمتلئ له حبا ،ويكثر من الثناء عليه،
لكنه بعد أن اكتشف حقيقته كتب وصية طويلة ،مما جاء فيها قوله خماطبا ابن تيمية:
(إل كم ترى القذاة يف عي أخيك وتنسى اجلذع يف عينك ! .إل كم َتدح نفسك
وشقاشقك وعباراتك وتذم العلامء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول
( :ال تذكروا موتاكم إال بخري ،فإهنم قد أفضوا إل ما قدموا) بل أعرف أنك
تقول يل لتنرص نفسك :إنام الوقيعة يف هؤالء الذين ما شموا رائحة اإلسالم وال
عرفوا ما جاء به حممد  وهو جهاد.
يا رجل باهلل عليك كف عنا ،فإنك حمجاج عليم اللسان ال تقر وال تنام ..إياكم
والغلوطات يف الدين كره نبيك  املسائل وعاهبا وهنى عن كثرة السؤال وقال:
(إن أخوف ما أخاف عل أمتي كل منافق عليم اللسان) وكثرة الكالم بغري زلل
تقيس القلوب إذا كان يف احلالل واحلرام ،فكيف إذا كان يف عبارات اليونسية
والفالسفة وتلك الكفريات التي تعمى القلوب.
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يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة واالنحالل ال سيام إذا كان قليل العلم
والدين باطوليا شهوانيا لكنه ينفعك وجياهد عندك بيده ولسانه ويف الباطن عدو
لك بحاله وقلبه فهل معظم أتباعك إال قعيد مربوط خفيف العقل أو عامي كذاب
بليد الذهن أو غريب واجم قوي املكر أو ناشف صالح عديم الفهم ،فإن مل
تصدقني ففتشهم وزهنم بالعدل ،يا مسلم أقدم محار شهوتك ملدح نفسك.
إل كم تصادقها وتعادي األخيار ..إل كم تصادقها وتزدري األبرار ..إل كم
تعظمها وتصغر العباد .إل متى ختاللها وَتقت الزهاد ..إل متى َتدح كالمك
بكيفية ال َتدح  -واهلل  -هبا أحاديث الصحيحي.
يا ليت أحاديث الصحيحي تسلم منك بل يف كل وقت تغري عليها بالتضعيف
واالهدار أو بالتأويل واإلنكار ،أما آن لك أن ترعوى؟
أما حان لك أن تتوب وتنيب؟
أما أنت يف عرش السبعي وقد قرب الرحيل.
بل  -واهلل  -ما أذكر أنك تذكر املوت بل تزدري بمن يذكر املوت فام أظنك
تقبل عل قويل وال تصغي إل وعظي بل لك مهة كبرية يف نقض هذه الورقة
بمجلدات وتقطع يل أذناب الكالم وال تزال تنترص حتى أقول :يا ليته سكت.
فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق املحب الواد فكيف حالك عند
أعدائك.
وأعداؤك  -واهلل  -فيهم صلحاء وعقالء وفضالء كام أن أولياءك فيهم فجرة
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وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر.
قد رضيت منك بأن تسبني عالنية وتنتفع بمقالتي رسا (فرحم اهلل امرأ أهدى
إيل عيويب) فإن كثري العيوب غزير الذنوب.
قلت :هذا عن أصحابك ..فام عنك؟
قال :لقد شاء اهلل أن أستمر مع الوهابية ولو أن قلبي كان نافرا منهم ..وما ذلك
إال ألعرف الرش من مجيع أبوابه ..فال يعرف اخلري حق املعرفة من ال يعرف الرش
حق املعرفة.
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القرضاوي ..وإسالم الفتنة
يف اليوم السادس عرش من زيارة صاحبي الوهايب دعيت إل حمارضة يلقيها -
كام ذكر يل صاحب الدعوة  -رجل من كبار كبار العلامء ،حتى أنه الوحيد الذي
اختري له ،أو اختار لنفسه لقب (رئيس احتاد علامء املسلمي) ،بل إن البعض ال
يكتفي هبذا ،بل يدعي أنه بابا اإلسالم ،أو أول بابا لإلسالم.
ذهبت ممتلئا هبذه األلقاب إل حمل الدعوة ،ألجد الشخص الذي يعرفه اجلميع
بلسانه الفصيح ،وبيانه اآلرس ،وتردده بي أودية الشعر والنثر والبالغة ما يبهر
األسامع وجيذب األفئدة.
وكان حديثه يف مجيع حمارضته عن اإلسالم ..وأنه احلل لكل املشاكل التي ينوء
هبا ظهر األمة ..وعندما رأى يف وجوه املستمعي قناعة بام يقول ..ومن جيرؤ عل
عدم االقتناع بأن اإلسالم هو احلل ..أخذ يسأل قائال :لكن ما هو اإلسالم الذي
هو احلل؟
وهنا الحظت عل احلارضين البسطاء عالمات الدهشة ،فاإلسالم يف
تصورهم واحد جيمع األمة مجيعا ،وهو الذي تكفل بتحديده القرآن الكريم،
وتكفلت ببيانه السنة املطهرة ،ثم تكلفت األمة بجميع مدارسها ومؤسساهتا
لترشحه ،وتطبقه عل أرض الواقع بحسب قراءهتا له.
لكن الشيخ بابا اإلسالم ورئيس العلامء مل يقبل هذا ،بل راح يطرح املدارس
اإلسالمية مدرسة مدرسة متهام هلا بأنه ليس لدهيا احلل ..فال حل عند الصوفية،
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وال حل عند الشيعة ،وال حل عند املتكلمي ،وال حل عند الفقهاء التقليديي ،وال
حل عند فالسفة املسلمي ،وال حل عند خاصة املسلمي ،وال عند عامتهم..
وهنا هنض أحد أساتذة قريتنا البسطاء ،وكان اسمه الدكتور فؤاد زكريا ،وقال:
أنا أرى من خالل طرحك أن اإلسالم ليس حال ..بل إنه مشكلة املشاكل ..ألنه
سيصطدم مع الكل ..ويستحيل عل من يصطدم ويصارع أن يؤسس جمتمعا أو
دولة ،بل يستحيل عليه أن يؤسس نفسا مطمئنة تعرتف باآلخر وتسلم له.
غضب البابا غضبا شديدا ،وقال :الشك أنك العلامن الذي حدثون عنه..
وحذرون منه ..أنت اآلبق الذي رضع من الغرب سمومه ..أنت..
نيس الرجل ما كان فيه من احلديث ليتخذ من شخص حماوره هدفا يرمي إليه
سهامه ،التي مل تصبه وحده فقط ،بل أصابتنا مجيعا ،فقد كان الرجل ضيفا عندنا،
وكان من كرم ضيافتنا له أن ال يمس بسوء ..لكنا مع ذلك كتمنا أنفاسنا ،ورحنا
نحاول أن نغري جمرى احلديث ،فسأله بعضنا قائال :لقد افتى سامحتكم بأن صدام
حسي ذلك الطاغية اآلثم الذي أباد البالد والعباد ،وامتد رشه جلريانه يقاتلهم
ويدمر بالدهم ..بأنه شهيد ،وقد خطبت خطبة طويلة يف مدحه والثناء عليه.
غضب الشيخ للسؤال بنفس غضبه األول ،وقال :وكيف ال يكون شهيدا،
وهو الذي رفض تلك احلرب الصليبية التي شنت عل بالده ..وكان جزاؤه أن قتل
مظلوما من طرف أولئك املجوس..
قال السائل :ولكن ..أين ظلمه وقتله وما فعله بإيران والكويت؟
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قال الشيخ :أما ما فعله بالكويت ..فنعم ،وقد أفتيت برضورة مواجهته وحربه
ليكف رشه عن إخواننا من أهل السنة الكويتيي ..أما إيران ،فقد كنت أراه يف
مواجهته هلا قائام عل ثغر األمة ليحميها من ذلك التوسع الصفوي املجويس الظامل
املشوه لإلسالم وعدالة اإلسالم وروح اإلسالم ..و ...اإلسالم ،و ...اإلسالم.
قال السائل :ولكن ..مل مل تعترب ما شن عليه من حرب بسبب الكويت حربا
صليبية؟
قال الشيخ :ألن أفتيت فتوى رصحية بجواز االستعانة باألمريكان لصد
العدوان ..وأفتيت مثلها إلخواننا يف ليبيا ملواجهة طاغوهتم القذايف ،وأنا أفتي مثلها
إلخواننا يف سورية ملواجهة العلويي ،ولدي الكثري من الفتاوى اجلاهزة ملن شاء
من إخواننا يف اجلزائر ،واملغرب والسودان ..وكل البالد ..كل من يريد فتوى
فسأفتيه ألن اإلسالم – الذي هو احلل لكل مشاكل البرشية  -ال يقبل الطغيان،
ولذلك لنا أن نستعي باألمريكان واألملان وكل الشجعان للتخلص من الطغيان
أين كان وكيف كان.
قال السائل :لقد ذكر رئيس ليبيا قبل وفاته أن بالده تتعرض حلرب صليبية.
قال الشيخ :خسئ الرجل وذل وضل ..كيف تكون حربا صليبية من إخوان
لنا يف اإلنسانية قدموا إل بالدهم مستسهلي كل صعب ليمكنوا للدين ،وليحققوا
لنا ما مل نستطع حتقيقه بالدعوة والتبليغ واإلرشاد..
قال السائل :فأنت تعترب أمريكا ومن حالفها أصدقاء.
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قال الشيخ :أجل ..فلوالهم مل تتحقق أحالمنا وشعاراتنا ومبادئنا التي سجنا
واعتقلنا وعذبنا وأهنا بسببها ..أجل ..هذه هي احلقيقة التي ينبغي أن يعلمها
املسلمون ..وعل ضوئها حذرت املسلمي من أن يتعرضوا ألمريكا بسبب الفلم
امليسء ،فأمريكا بريئة ،واجلريمة مقترصة عل صاحب الفلم وخمرجه فقط.
قال السائل :ولكنك أفتيت قبل ذلك بمقاطعة الدانامرك مجيعا بسبب الرسوم،
والرسوم أقل خطرا من الفلم.
قال الشيخ :أنت ال تفهم عامل الفتوى ..إنه عامل صعب فيه حسابات كثرية ،ال
توجد يف كتب الفقه فقط ..فاملفتي حيتاج أن يكون سياسيا براغامتيا داهية وإال فلن
يتحقق اإلسالم احلل.
قال السائل :فام الفرق بي اإلسالم وغريه من النظم إذن ما دام ينتهج هذا
املنهج؟
غضب الشيخ ،وقال :اإلسالم ..تسألني عن اإلسالم ..اإلسالم هو احلل لكل
مشكلة ..إنه ذلك الدين الذي استطاع أن حيقق أعظم حضارة يف التاريخ ..أال
تعرف احلضارة األموية العادلة التي نعمت البرشية بظالهلا وفاءت إل فيئها؟
قال السائل :أنا أعرف أن يف األمويي جورا عظيام ،فهم الذين حاربوا بيت
النبوة وحاربوا املسلمي وفعلوا وفعلوا.
غضب الشيخ ،وقال :إن مل يمثل األمويون اإلسالم ..فمن يمثله؟ ..األمويون
هم الصفحة الناصعة البيضاء يف تاريخ اإلسالم ..يف عهدهم مل يكن هناك نفوذ إال
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لإلسالم ..مل يكن هناك اقتصاد إال لإلسالم ..مل تكن هناك عدالة إال لإلسالم ،مل
يكن هناك ..إال لإلسالم ،مل يكن هناك ..إال لإلسالم ،مل يكن هناك ..إال لإلسالم.
وظل يكرره ا إل أن أتى املساء ،فعدت إل بيتي متعبا مرهقا ممتلئا بالشبهات
إل درجة أن صحت من حيث ال أشعر :هل يمكن أن يكون اإلسالم هو احلل؟
فجأة وجدت بجانبي صاحبي الوهايب ،وهو يربت عل كاتفي ،ويقول :نعم
اإلسالم هو احلل ..ولكن ليس إسالمهم الذي وضعه هلم معاوية ،وأحفاد
معاوية ..وال اإلسالم الذي نظر له ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب ..بل إنه اإلسالم
الذي أنزله رب العاملي عل القلوب الطاهرة واألوعية النقية والصدور املنرشحة..
إنه إسالم السلم ال العنف ..وإسالم املحبة ال البغض ،وإسالم العلم ال اجلهل،
هذا هو اإلسالم الوحيد الذي جعله اهلل حال هلموم النفس واملجتمع.
قلت :ليتك حرضت معي لتسمع ما قيل يف املحارضة التي ألقاها كام قيل يل
أكرب رأس يف العامل.
ضحك ،وقال :بل ألقاها أكرب مغرور يف العامل ..أنا أعرف ذلك الرجل جيدا..
أعرفه منذ كان يصيح يف كل حمفل :ملاذا ال يكون للمسلمي بابا كام للمسيحيي
بابا!؟ ..ويقول :إن هذا البابا يستطيع أن يفتي الفتاوى ويصدر البيانات التي تقف
مع قضايا املسلمي وتنارصهم وتوحد صفوفهم وحتقن دماءهم ..ويقول كالما
كثريا غري هذا بثته وسائل اإلعالم املختلفة..
وظلت كلامته ترتدد يف األثري أحالما وأمان إل أن طرقت سمع بعض األمراء
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أو بعض الساسة أو بعض رجال األعامل أو بعض صناع الفتن ،فراح يتأمل يف
الفكرة ،ويبحث عن املؤهل ليكون بابا املسلمي األول يف التاريخ ،فلم جيد إال
صاحب األمنية نفسه.
قلت :ومل اختاره دون غريه ..ففي املسلمي علامء كثريون ال يقلون عنه ،بل
إهنم يفوقونه يف الكثري من املعارف ..يف العلوم النقلية والعقلية وغريها؟
قال :ولكنه يفوقهم بصوته ..فهو – كام تعلم  -رجل جهوري الصوت يستطيع
أن يسمع بصوته العامل أمجع ..وهو – فوق ذلك  -رجل مترسع ما إن ختطر عل باله
الفكرة حتى يذهب إل صوته اجلهوري ليسمعها للعامل من غري تريث وال بحث
وال نظر ،ربام خياف أن تعاجله املنية قبل أن يبثها ،وربام خياف أن يسبقه إليها غريه،
فتفوت عليه فرصه السبق الصحفي ..وهو رجل شديد حديد اكتسب من سلفه
ابن تيمية هذه الشدة واحلدة فهو يوجهها إل خصومه كام كان احلجاج يفعل إال أن
سيف احلجاج من حديد ،وسيف هذا الرجل من الكلامت ،وقد تفعل الكلامت ما
ال تفعله الصوارم واألسنة ..وهو فوق ذلك رجل جمنون بعظمة بدأت معه منذ
صغره الباكر عندما أهله قومه ألن خيطب فيهم وملا ينبت عذاره ..وقد بقي معه هذا
الشعور بكونه األفضل واألعلم وصاحب احلق املطلق الذي ال ينبغي أن جيادل.
قلت :ولكن مع ذلك فقد رضيه املسلمون واتفقوا عليه وما كانت األمة لتتفق
عل ضاللة؟
ضحك ،وقال :هذا هو الوهم الذي دعاه إل اعتبار نفسه رئيس العلامء ..وهو
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الذي جره إل ما جره إليه من تزعم الفتنة يف العامل..
قلت :الفتنة؟
قال :أجل ..لقد كان من أول ما فعله بعد محله هلذا اللقب العظيم هو أنه ذهب
إل طائفة من الناس يقال هلا (الشيعة) ،وهي طائفة مساملة ممتلئة أملا وحزنا عل ما
أصاب ذرية رسول اهلل ،وهي طائفة كذلك نشيطة قوية تريد أن َتهد ملخلص
موعود يمأل األرض عدال بعد أن َتتلئ جورا ..وكانت هذه الطائفة تعيش يف سالم
مع كل مذاهب الناس وطوائفهم وأدياهنم ..وكانت تنترش كام ينترش غريها باإلقناع
واحلجة والدليل ..لكن هذا البابا اجلديد مل يرضه هذا االنتشار وال ذلك النشاط
وال تلك الوحدة التي َتتلئ هبا قلوب املسلمي فراح ينرش بيانات التحريض
والتبديع والتضليل لتنشأ عنها فرقة وفتنة وتصدع يمس بنيان األمة مجيعا.
مل يكتف هذا الرأس هبذا ..بل راح يامرس السياسة من أوسع أبواهبا أو من
أرذهلا.
قلت :مل أعلم أنه ترشح ألي انتخابات ،وال أنه تزعم أي حزب؟
قال :هو ال يرىض بالنزر اليسري ..فال يكفيه أن يرشح يف مدينة أو حيكم حزبا..
وكيف يرىض بذلك وهو يطمح إل أن يصري رئيس املسلمي كام هو رئيس علامئهم.
قلت :مل أعلم هبذا الطموح ..لكن ما هي الطاقة التي يستطيع من خالهلا أن
يصل إل هذه املرتبة ،وهو شيخ كبري ال سالح له وال طاقة.
قال :أال تعلم أن له لسانا وقلام وكتابا وأبواقا وإمعات كثريين يسبحون لكل
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ما يقول؟
قلت :وما عالقة هذا بحكم املسلمي؟
قال :هناك يشء ال تعرفه يسمونه الفوىض اخلالقة ..وهؤالء وأذناهبم يسعون
بكل الوسائل إل نرش الفوىض التي يستطيعون من خالهلا أن يربهنوا أن اإلسالم
هو احلل ..ذلك أنه ليس لدهيم أي مرشوع يقدمونه للناس سوى الشعارات،
ولذلك ال يمكن أن يستمر هبم احلال من غري الفوىض والفتنة وإال فضحوا.
سكت قليال ،ثم قال :سأرضب لك مثاال عل ذلك ..أال تعرف ما حصل يف
ليبيا؟
قل ت :بل ..فقد حصل فيها ما حاصل يف سائر الوطن العريب من مطالبات
باإلصالح والتغيري..
قال :وقد بدأت األحداث  -كام تعلم  -سلمية يف منطقة من املناطق ،ثم
حتولت إل عسكرية يواجه فيها املسلم أخاه ،ويدمر بلده.
قلت :أجل ..وقد كان من األخطاء الكربى حتوهلا إل العنف ،فالعنف ال يولد
إال العنف.
قال :لقد كان يف إمكان البابا رئيس العلامء حينها أن يرسع إل حمل الفتنة وهي
تشتعل ليطفئها بكلامت من احلكمة ،فيطالب الرئيس باإلصالحات ويطالب
الرعية بالسالم واحلوار..
قلت :أجل ..كان يف إمكانه أن يفعل ذلك خاصة وأنه يمتلك أكرب مؤسسة
241

علمية إسالمية.
قال :لكنه مل يفعل فقد كان بطبعه ثائرا مترسعا مغرورا ..وهلذا مل يكلف نفسه
إال أن ينضم إل معسكر الثوار ،ثم يفتي عل املأل هبدر دم الزعيم ..وكان يعلم بأن
هذه الفتوى لن تزيد نار الزعيم إال اشتعاال ..فام الذي تنتظر من شخص هتدر
دمه!؟
مل يكتف هبذا ..بل راح يفتي بجواز االستعانة بالذين كان يصفهم باألمس
القريب أعداء وغرباء ..راح يستجدهيم ..وينفي عنهم صفة الصليبية التي ظل
طول عمره يرصخ هبا..
ورأى بأم عينيه كيف كانت الدماء تسيل ..وكييف كانت اخلريات تنهب..
وكيف كان الشعب يقتل بعضه بعضا ..وكيف كانت الطائرات ترمي بالقنابل
بمختلف أنواعها ..ومل حيرك كل ذلك فيه ساكنا ،فقد كان له من احلدة والشدة ما
حيميه من آثار االنفعاالت العاطفية.
قلت :كل ما تذكره من هذا الصحيح ..ولكن مع ذلك فقد حصل النرص
أخريا.
غضب ،وقال :أي نرص ينشأ من الفتنة واألحقاد والرصاع ..لقد خرب ليبيا
خربه اهلل ..ولن ينجو أهلها من الفتنة إال بعد أن يرصخوا بسقوطه كام رصخوا
بسقوط زعيمهم.
قلت :املهم أن قضية ليبيا انتهت ..وهدأ الرجل.
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غضب ،وقال :وهل هيدأ الشيطان؟ ..إن هذا الرجل لن هيدأ إال يف قربه إن
قدر له أن هيدأ فيه ..أال ترى ما يفعله يف سوريا من قتل وتدمري؟
قلت :وما عالقته بسوريا هي األخرى؟
قال :بعد أن حصل له يف ليبيا ما تومهه من نرص ..وبعد أن رأى بأم عينيه كيف
حتولت بادية ليبية الطيبة إل خراب ودمار راح يبحث عن دور البطل يف فيلم أكشن
آخر ،فاختار أرضا ممتلئة بالربكات هي سوريا.
هو يعلم أن يف سوريا كام يف سائر بالد الشام علامء فحوال ال يقلون عنه باعا يف
العلم واالجتهاد ..ويعلم أهنم أدرى ببلدهم وبمصاحلهم ..ويعلم أن يف سوريا
هنضة اقتصادية وعلمية راقية ..ويعلم مواقف سورية العدائية لكل أعداء األمة،
بل وقوفها املامنع يف وجه كل حماوالت التطبيع ..لكن هذا العلم ــ نتيجة ترسعه
وحدته ــ مل ينفعه ..فراح ينعق يف خطبه وبياناته حمرضا عل الفتنة ..معتربا أولئك
العلامء الكبار الذين تفخر هبم سورية أبواقا للسالطي ،ناسيا أنه صار بوقا ألمريكا
وإلرسائيل ولكل أعداء األمة.
كان يف إمكانه وهو صاحب ذلك املحل الرفيع أن يذهب صحبة جسده املسمى
احتاد علامء املسلمي إل سورية كام ذهب قبلها إل أفغانستان من أجل َتاثيل بوذا..
وكان يمكن بسهولة أن يلتقي بالرئيس السوري ..ويسمع منه خطة اإلصالح ..ثم
يصدر بعدها بيانات الدعوة إل احلوار وإل السالم وإل احلكمة ..وتنتهي بعدها
بسهولة األزمة السورية.
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مل يكن حيتاج إل عناء السفر ،فقد كان يكفيه أن يسمع من القنوات السورية
وهي تبث خطب الرئيس الداعية للحوار ..لكن رأس هذا البابا املمتلئ كربا قال
بحدته وشدته املعهودة (ال حوار) متخليا عن كل تلك املبادئ التي كان يرصخ هبا
كل حي من أن اإلسالم دين احلوار ،وأن اهلل بعظمته وجالله حاور إبليس..
مل يكتف هبذا ..بل راح يسعى لفيلم حريب جديد تقوده الواليات املتحدة
األمريكية يف املنطقة ..عمل عل هذا أشهرا طواال ..لكن هذا احللم اصطدم بالفيتو
الرويس والصيني ..فراح يفتي بمقاطعة البضائع الروسية والصينية وهو يعلم أن
الناس إن مل يشرتوا بضائع هاتي الدولتي فسيشرتون بضائع أمريكا أو أوروبا أو
إرسائيل ..وهم يف كل مراحلهم أعداء األمة األوائل.
مل يكفه هذا ..فراح يصدر فتاوى وبيانات بوجوب اجلهاد يف سورية ،وبإعانة
اجلامعات اإلرهابية املسلحة ال باملال وحده ،بل بالسالح أيضا ..وهو يعلم أن
نتيجة هذا خطرية جدا قد َتتد ألجيال طويلة ..ولكنه ال يبايل ألن عقله وتفكريه
أضيق من أن يفكر يف عواقب ما يصدره من الفتاوى والبيانات..
لسنا ندري ماذا سيفعل بعد هذا ..لكنا نعلم أن عمر هذا الرجل إن امتد
فسيمد عنقه إل بالد جديدة ليجعل من بالد العرب واملسلمي أهنارا من األحقاد
والضغائن والدماء.
كان صاحبي يتحدث والغضب قد مأله إل أن خشيت عليه ،فقلت مازحا:
وأخريا أراك غاضبا عل غري الوهابيي ..لعلك أدركت أن الرش ليس قارصا عليهم.
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نظر إيل ،وقال :ومن قال لك أن هذا الدجال ليس وهابيا؟
قلت :ال أراه يطيل حليته ،أو يقرص قميصه ..بل أراه عرصانيا إل أقىص احلدود.
قال :إن الرجل وجه من وجوه الوهابية الكثرية ..وهو وجه مطل ببعض
املساحيق التي ختفي الدمامة والكربياء والغرور والفتنة.
قلت :ولكني أرى الوهابيي ينكرونه؟
قال :هم ينكرون مساحيقه ..أما حقيقته فليست غريهم ..أال تراه يرجع كل
حي إل ابن تيمية يستلهم منه؟
قلت :بل.
قال :ما أفلح من رجع إل ابن تيمية..
قال ذلك ،ثم أشاح عني بوجهه ،فلم أجد إال أن أنرصف وأتركه..
عندما دخلت غرفتي شغلت التلفاز ،فرأيت صورا لدمار كثري يف سورية،
وسمعت الصحفي املعلق يقول بغضب :هذه آثار فتاواك يا قرضاوي ..وهذا هو
احلل الذي جاء به اإلسالم يا إخوان ..فهال كففتم رشكم عنا.
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القحطان ..وسنة احلقد
يف اليوم السابع عرش من زياته يل جاءتني دعوة للحضور إل أمسية شعرية تقام
يف بعض مراكزنا الثقافية ،وقد كانت املؤسسة الداعية إليها والراعية هلا عجيبة يف
نظري ،فقد كانت مؤسسة وهابية ممتلئة غلظة ،فتعجبت كيف النوا للشعر ،أو
كيف الن هلم الشعر.
قلت يف نفيس :لعل اهلل الذي أالن احلديد لداود أالن من نفوسهم ما كان
صعبا ،ومن قلوهبم ما كان قاسيا.
ثم قلت لنفيس :فألصحب معي صاحبي الوهايب ،فعساه خيفف من حدته
وشدته وغلظته عليهم.
ذهبنا مجيعا إل األمسية الشعرية التي مل نكن نتصور أبدا أهنا تتحول إل أمسية
حقدية ..وقد انتهت بام تنتهي به جمالس الوهابية عادة من السباب املضاف إليه
بعض السهام التي أصابتني ،وأصابت معي صاحبي الوهايب ،والتي نقلنا بسببها
إل املستشفى ،وتوقفنا بسببها مدة عن جمالس االعرتاف التي يديل هبا إيل.
كان اسم الشاعر  -كام ذكر يف تعريفه  -غريبا جدا ،وكأنه جاء من القرون
اخلوايل ،كان اسمه (أبو عبد اهلل حممد بن صالح القحطان املعافري األندليس)

()1

( )1قال أمحد بن املقري التلمسان يف (نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب) يف ترمجته :هو أبو عبد اهلل
حممد بن صالح القحطان ،املعافري األندليس املالكي رحل إل املرشق فسمع بالشام خيثمة بن سليامن ،وبمكّة أبا سعيد
ابن األعرايب ،وببغداد إسامعيل بن حممد الص ّفار ،وسمع باملغرب بكر ابن محاد التّاهريت وحممد بن وضاح وقاسم بن

246

وكان مظهره أغرب منه ،فقد كان أقرب إل السفاحي وقطاع الطرق منه إل
الشعراء ..بل إنه أضاف إل القسوة البادية عل مالحمه سيفا كان خيترصه ،وبجانبه
خنجر ،وقد علق عل كاهله قوسا ومعها كنانة ملئت سهاما..
كان مظهره مضحكا جدا ،وخميفا جدا ..ولذلك فقد كتب يف اإلعالن عن
األمسية أن ال حيرض النساء وال الصبيان وال املجاني ..ولست أدري مل استثني
املجاني.
املهم أن اجللسة بدأت ،وأخذ الشاعر السفاح يلقي بقنابل شعره بصوت مدو
كصوت املدافع ،وكان يطلب من احلارضين كل حي أن يستحسنوا ما يقوله
بطريقة هي أشبه بالتهديد منها بالرجاء.
كان من مجلة ما شدن إل شعره ذلك احلقد الشديد عل املخالف ،فقد كان معنا
نفر من املعتزلة دعوا كام دعينا ،وقد تعجبت كيف دعوا ..ولكني عندما رأيته يتوجه
إليهم هبذه الكلامت أو هذه القنابل عرفت رس دعوهتم هلم ،لقد قال وهو ينظر إليهم
بحقد وقسوة ،وكأنه يغري هبم السفهاء من الوهابية:
من قال :إِ َّن اهلل خالِ ُق قولِ ِه فق ِد استح َّل
من قالِ :ف ِيه ِعبارة و ِحكاية فغد ًا

ُجي َّر ُع

ِعبادة
ِمن

األوث ِ
ان
محِيم

ِ
آن

أصبغ ،وبمرص مجاعة من أصحاب يونس و املزن .روى عنه أبو عبد اهلل احلاكم وقال :اجتمعنا به هبمذان ،مات ببخارى
سنة  ،383وقيل :سنة ثامن ،وقيل :سنة تسع وسبعي.
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من قال :إِ َّن حروفه خم ُلوقة فالعنهُ ،ثم اهجره ُك َّل أو ِ
ان
ُ ُ
ُ
ُُ ُ
َّ
ال تلق

ُمبت ِدع ًا

وال

ُمتزن ِدق ًا إِالَّ

بعبس ِة

ِ
ِ
ِ
اع
والوق ُ
ف ِيف ال ُقرآن ُخبث باطل وخد ُ
ُقل:
أه ُل
وجتن ِ
َّب

غ ُري

خم ُلوق

َّ ِ
الرشيعة
ال َّلفظ ِ
ي،

كال ُم

أيقنُوا
ِإ َّن

م ِ
الك

ُك ِّل

ُمذبذب

الغضب ِ
ان
حري ِ
ان

اإلجاب ِة و ِ
ِإ ِهلنا واعجل ،وال ت ُك ِيف ِ
ان
بِنُ ُزولِ ِه والقائِ ُلون
كِلي ِهام وم ُ
قال

بِخل ِق ِه

شكال ِن

ِعندنا

جهم

سي ِ
ان
َّ

ثم نظر إل قوم من احلارضين اشتهروا بي الناس بنرصة العقائد ،والذب عنها،
واستعامل املناهج العقلية يف ذلك ،فقال:
ال تلت ِمس ِعلم الكالم ،فإِ َّن ُه يد ُعو
ال يص ِح ِ
عي إِالَّ ِمثل ُه حتت
ب البِد ه

إِل
الده خ ِ
ان

ِعلم الكال ِم و ِعلم رش ِع ُحممد يتغاير ِ
ان،
َّ
ُ
ُ
أ ُ
خذوا الكالم ع ِن الفال ِسف ِة األُول جحدُ وا
س ُع ُق ِ
مح ُلوا األ ُمور عل ِقيا ِ
وهلم فتب َّلدُ وا

التَّعطِ ِ
يل
تأ هج ُج

كتب هل ِد

النِّري ِ
ان
يشت ِبه ِ
ان

وليس
الرش ِائع
َّ

واهليام ِن

غ َّر ًة

وأم ِ
ان
احلري ِ
ان

ثم نظر إل نفر من طلبة املعاهد الدينية ممن كانوا يلقبون باألشاعرة ،وراح يرمي
إليهم هبذه القنابل:
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ِ
وحزبه وأ ِذيع ما كتموا ِمن البهت ِ
ان
واآلن أه ُجو األشع ِر َّي
ُ
ُ
ُ
ُ
يا

أشع ِر َّي ُة

شعر ُتم

هل

أنَّنِي رمدُ

و ِح َّك ُة األجف ِ
ان

الع ِ
يون،
ُ

أنا ِيف ُكب ِ
ود األشعر َّي ِة قرحة أر ُبو
ُ

ُك َّل

فأق ُت ُل

يشن ِان

من

وخ ُكم فرص ُ ِ
ار ُشي ِ
ت إِل كِب ِ
نهم ُك َّل من ناو ِان
ولقد برز ُ
فت م ُ
ُ
أشعر ُت ُم

أشعر َّي ُة

يا

أنّنِي ُطوف ُ
ان

أ هيام

بح ر

ُطوف ِ
ان؟

الرس و ِ
اإلعال ِن
مه ُكم ،أنا غ هم ُكم ،أنا ُسق ُم ُكم أنا ُس هم ُكم ِيف
أنا ه
ِّ ِّ
فوح ِّق ج َّبار عل العر ِ
ش استوى ِمن

غ ِري

الرسالة واهلُدى بِ ُمح َّمد،
ووح ِّق من ختم ِّ
بِ ِمعو ِيل

ألق ِّطع َّن

ب
وأثلِ ُ

وأله ُجو َّن ُك ُم

َتثِيل

كقو ِل اجل ِان

ف زه ا

بِ ِه

احلرم ِ
ان

ب ُمهج ِتي ُجثام ِن
أعراض ُكم ما دام يصح ُ
ِحزب ُكم حتَّى

ُتغ ِّيب

ُج َّث ِتي

أكف ِان

وألهتِك َّن

بِمنطِ ِقي

أستار ُكم حتَّى

وأله ُجو َّن

ص ِغري ُكم

وكبِري ُكم غيظ ًا ،ملِن قد س َّبنِي وهج ِان

ألِيم

صو ِ
اع ِقي ول ُتح ِرق َّن

ُك ُبود ُكم

نِري ِان

وألقطعن ِبس ِ
يف ح ِّقي ُزور ُكم ول ُيخ ِمد َّن
َّ

ُشواظ ُكم

ُطوف ِان

وألن ِزل َّن

بِ ُكم

249

ُأب ِّلغ

ق ِ
اصي ًا

أو

د ِان

وألق ِصد َّن

اهلل

ِيف

وألمحِل َّن

عل

ُعت ِ
اة

وألك ُبت َّن

إِل

ال ِبال ِد
بِص ِ
ار ِم

وأل ِ
رضب َّن ُك ُم

مجِيع ُكم

ِخذالنِ ُكم وليمنع َّن

ِخذال ِن

ُطغاتِ ُكم محل األُس ِ
الض ِ
ان
ود عل قطِي ِع
َّ
ُ
بِس ِّب ُكم في ِس ُري

ال ُبز ِل

سري

بِالركب ِ
ان
ه

الشجع ِ
ه
ان
ِمقو ِيل رضب ًا ُيزع ِز ُع أن ُفس

ثم نظر إل مجاعة من الفقهاء ،فقال:
س دعائِم مل جيت ِمع ِمنها ل ُكم ثِنت ِ
ِخلم ِ
ان :
ُمفتقر
ال ِفق ُه
ِحلم،

وإِتباع

آثر ُت ُم

الده نيا

لِ ُسن َِّة
عل

ف أذى ،وفهم مع ِ
ان
قى ،وك ه
ً
ُ
أمحد و ُت ً
أديانِ ُكم ال خري ِيف دنيا ِبال أدي ِ
ان
ُ

وفتح ُت ُم

أفواه ُكم

و ُب ُطون ُكم فبلع ُت ُم

الده نيا

ك َّذب ُت ُم

أقوال ُكم

بِ ِفعالِ ُكم ومحل ُت ُم

الده نيا

بِغ ِري
عل

ثم نظر إل مجاعة من قراء القرآن الكريم وحفاظه ،وقال:
ُقر ُاؤ ُكم قد أشبهوا ُفقهاء ُكم فِئت ِ
لِ َّلرمح ِن
ان
ُ
َّ
يتكالب ِ
ان

عل

احلرا ِم

وأهلِ ِه

فِعل

أزعم ُتم

أ َّن

ال ُقرآن

ِعبارة

ف ُهام
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الكِال ِ
ب
كام

بِ ِجيف ِة
حت ُكون

تو ِ
ان
األدي ِ
ان

اصيت ِ
ع ِ
ان
ال هلحام ِن
ُقرآن ِ
ان؟

ثم نظر إل مجاعة من املحبي آلل بيت النبي  ،وقال:
ِ
ض إِهنم أه ُل املح ِ
ال و ِشيع ُة
ال تعت ِقد ِدين
َّ
الرواف ِ َّ ُ

الشيط ِ
َّ
ان

إِ َّن الروافِض رش من وطِئ احلىص ِمن ُك ِّل إِنس ناطِق أو ج ِ
ان
َّ
ه
ز ِ
نادقة

والعن

الرو ِاف ِ
ض
َّ

إِ َّهنُم أعنا ُق ُهم

الرشائِع والنهبوة واقتدوا بِفس ِ
اد
جحدُ وا َّ
ُ َّ

إِل

األذق ِ
ان

ص ِ
اح ِ
ب

اإليو ِ
ِ
ان

ُغ َّلت
ِم َّل ِة

ض إِهنم شتموا الصحابة دون ما بره ِ
الروافِ ِ
ان
ال تركن َّن إِل
ُ
ُ
َّ
ُ
َّ
َّ ُ
ثم نظر إل مجاعة من علامء الفلك واجلغرافيا دعوا إل ذلك املجلس ،وقال:
الضدَّ ِ
وكذا ال َّط ِبيع ُة لِ َّ ِ
ان
يتج َّم ُع
ما
لرشيع ِة ضده ها ولق َّل
ِّ
وإِذا

طلبت

عل ُم

الفال ِسف ِة

لوال

ال َّطبِيع ُة

طب ِائع ًا

َّار ِيف ال ُغدر ِ
ُمست ِسل ًام فاط ُلب ُشواظ الن ِ
ان

الغو ِاة
ِعند ُهم

ط ِبيعة ومعا ُد

ض ِمن حيو ِ
ش فوق األر ِ
اهلا مل يم ِ
وفِع ُ
ان

رص ُك ِّل ماء ِعند ُهم و َّ
الشم ُس
والبح ُرُ :عن ُ ُ
والغي ُث:

أب ِ
خ رة

تصاعد

أرواح

بِال

أبد ِ
ان

ُك َّلام دامت

أ َّو ُل
ِهبط ِل

ُعن ُ ِ
رص

النِّري ِ
ان

الو ِاب ِل

اهلت ِ
َّان

ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ب ِيف األعن ِ
السح ِ
ان
الرعدُ عند الفيل ُسوف بِزعمه  :صو ُت اصطكاك ه
و َّ
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اب ي ِيضء ِيف األحي ِ
والرب ُق ِعند ُه ُمُ :شواظ خ ِ
ان
السح ِ ُ ُ
ارج بي َّ
ك ِّذب

أ ِرسطالِيس ُهم

ِيف

قولِ ِه هذا،

وأرسف

الغي ُث يفر ُغ ِيف الس ِ ِ
السام ويكِي ُل ُه
ُ
حاب من َّ
َّ
ال

قط ر ة

ِإالَّ

وين ِز ُل

نحوها ملك

أ َّيام

ِميك ُال
إِل

هذي ِ
ان
باملِيز ِ
ان

اآلكا ِم

والفيض ِ
ان

والرعدُ  :صيح ُة مالك و ُهو اسمه يز ِجي السحاب كس ِائ ِق األظع ِ
ان
ُُ ُ
َّ
َّ
وظ الن ِ
والرب ُقُ :ش ُ
َّار يز ُج ُرها بِ ِه زجر
أفكان

يعل ُم

ذا

ال ِع ِ
يس

احلُد ِاة

بِال ُقضب ِ
ان

اجلهت ِ
ِ
ان؟
يس ُهم تدبِري ما انفردت بِ ِه
ِأرسطال ُ

ض ،أم ص ِعد السام فرأى ِهبا املل ُكوت رأي ِعي ِ
أم غاب حتت األر ِ
ان؟
َّ
أم كان دبر ليِلها وهنارها؟ أم كان يعلم كيف خيتلِف ِ
ان؟
َّ
ُ
أم سار بطليموس بي ُنج ِ
ومها؟ حتَّى
ُ
ُ ُ

الس َّيار
َّ

رأى

واملُتو ِان؟

أم كان أطلع شمسها و ِهالهلا؟ أم هل تبرص كيف يعت ِقب ِ
ان؟
َّ
أم كان أرسل ِرحيها وسحاهبا بِالغي ِ
ث
بل كان ذلِك ِحكمة اهللِ ا َّل ِذي بِقضائِ ِه
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هي ِم ُل

أ َّيام

ف
رص ُ
ُمت َّ

مهال ِن؟
األزم ِ
ان

وهكذا ظل يرتدد من قوم إل قوم هيجوهم ،ويسبهم ،وال يرتك شيئا يمكنه أن
ييسء إليهم إال نطق به إل أن طفح الكيل ،فوقف صاحبي الوهايب ،وقد اعرتته
احلمية ،وراح هيجوه بمثل ما هيجو به غريه ،فصوب سهام من كنانته إليه ،فقمت
أمحيه ،فصوب سهام آخر ،ومل نفطن بعدها إال ونحن يف املستشفى ..وال زلنا فيه.
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هذا الكتاب
كاتب هذه االعرتافات رجل كتب له يف فرتة من حياته أن يتبنى الفكر
الوهايب ،ويدعو إليه ،ويستميت يف دعوته ،ولكن اهلل بفضله ومنه وكرمه قيض له
من خيرجه من كل تلك السجون التي وقع فيها ،وقد تعرض لكثري من األذى
بسبب خروجه.
وهو – إذ حيمد اهلل عل فضله -يسعى من خالل هذه السلسلة ،كام يسعى
من خالل غريها من السالسل أن ينبه إخوانه من الوهابيي إل استعامل عقوهلم
والرجوع إل احلقيقة ،فال يشء أمجل من احلقيقة.
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