ٍ
وقفات مع ٍ
مخالفة للشيخ صالح بن عواد المغامسي
مقالة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من
يهده الله فال مضل له ،ومن يُضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شري
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ،أما
بعد:
وقفت على مقطع صوتي للشيخ صالح بن عواد المغامسي هدانا الله وإياه لسلوك
فقد ُ
نصه (:أهل السنة والشيعة اإلمامية والزيدية واإلسماعيلية
سبيله القويم ،يقول فيه ما ُّ

واإلباضية كلهم مسلمون)0

وقد وقع في كالمه السابق في عدة مزالق منها :
 -1مخالفته لمنهج أهل السنة في باب إطالق ألفاظ الوعيد على من وقع في
مخالفة عقدية0

فالحكم على المخالفين عند أهل السنة إنما هو بالظاهر فمن أظهر اإلسالم
والتزم شرائعه ،حكم بإسالمه ومن أظهر الكفر الصريح ،حكم بكفره،
فالكفر من الوعيد الذي يطلق القول به0
فكان أهل السنة يقولون :الجهمية كفار ،ويقولون :من زعم أن القرآن مخلوق
فهو كافر بالله العظيم ،وهذا ما جرى عليه أئمة أهل السنة0

فقد روى الخالل في السنة له (ق  /77ب) عن أبى بكر المروزي قال:

سألت أبا عبد الله عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال" :ما أراه على
اإلسالم" قال " :وسمعت أبا عبد الله يقول :قال مال  :الذين يشتمون
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم أو قال :نصيب في
اإلسالم"0
وقال العالمة محمود شكري األلوسي رحمه الله تعالى في كتابه :صب

العذاب على من سب األصحاب (ص " :)46 :وقد زعم الروافض أن جميع
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الصحابة رضي الله تعالى عنهم ،إال من استثني قد ظلموا ولعم ِري أن كفرهم
أشهر من كفر إبليس"0

أما تنزيل األحكام على المعينين فإن أهل السنة يشترطون فيه شروط التكفير

من إقامة الحجة وإزالة الشبهة ،وغير ذل  ،وهذا ما لم يسلكه المغامسي في
تقريره ،فإنه أعطى اإلسماعيلية والشيعة اإلمامية حكم اإلسالم العام على ما
عندهم من نواقض مخرجة من ملة اإلسالم0
وممن حكم لهم المغامسي باإلسالم بإطالق اإلسماعيلية :تل الفرقة

الباطنية التي انتسبت إلى اإلمام إسماعيل بن جعفر الصادق وظاهرها التشيع
آلل البيت وحقيقتها هدم عقائد اإلسالم ،تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان
حتى وقتنا الحاضر ،وقد انشقت اإلسماعيلية من الشيعة اإلمامية وذل بعد
موت اإلمام جعفر سنة ()161ه ،ألنهم لم يعترفوا بإمامة موسى الكاظم،
اإلمام السابع عند اإلمامية ،وقاموا بنقل اإلمامة إلى إسماعيل بن جعفر.

وحقيقتها تخالف العقائد اإلسال ال الالالمية الصال ال الالحيحة وال فرق بين القدامى منهم

والمحدثين0
فالقدامي منهم قال عنهم شال اليخ اإلس الالالم ابن تيمية رحمه الله ":وأما مالحدة
الشييعة من القرامطة الباطنية واإلسيماعيلية والنصيرية ونحوهم فأولئ أمرهم أظهر
من أن يخفى على من عرف حالهم ممن فيه نوع إيمان بالله ورسي ي يوله ولهذا كثر
الكاشييفون ألس يرارهم ،الهاتكون ألسييتارهم ،من جميع أصييناف أهل القبلة ،حتى
الشي ي ي ي يييعة والمعتزلة ونحوهم فإنهم متفقون على تكفيرهم ،كما اتفق على تكفيرهم
أئمة السي ي ي ي يينة ،ومن انتس ي ي ي ي ييب إليهم من متكلمة اإل بات وغيرهم"« 0درء تعارض
العقل والنقل» (0)1/5
وقال عنهم ايضال الا " :واإلس ييماعيلية والنصي يييرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود
والنص ي ي ي ييارى والمش ي ي ي ييركين والمنافقين ويعادون الم منين من المهاجرين واألنص ي ي ي ييار
والذين اتبعوهم بإحسيان إلى يوم الدين وهذا أمر مشهور فيهم يعادون ييار عباد
الله الم منين ويوالون اليهود والنص ي ي ي ييارى والمش ي ي ي ييركين من الترك وغيرهم"«0منهاج
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السنة النبوية» (0)32/2

واالسماعيلية المعاصرون:
 يوافقون الجهمية في إنكار أسماء الله وصفاته0جاء في كتاب« :كنز الولد» لإلسماعيلي إبراهيم الحامدي (ص:)11:
( فال يقال عليه حياً وال قادراً وال عالماً وال عاقالً وال كامالً وال تاماً وال فاعالً..
إلى أن قال :وال يقال عنه ذات ،ألن كل ذات حاملة للصفة)0
فما الفرق بينهم وبين الجهمية في هذه المقالة التي كفرهم بها يمسمائة عالم
كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته:
ولقد تقلد كفرهم يمسون في  ...عشر من العلماء في البلدان
والاللكائي االمام حكاه عن  ...هم بل حكاه قبله الطبراني
ِّ
ويكفرون بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم0
كما جاء في كتاب« :كنز الولد» لإلسماعيلي إبراهيم الحامدي (ص)99:
حكاية عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ":فمنهم من أقر بنبوة النبي
صلى الله عليه وسلم وأصر على مخالفة علي وصيه فلم ينفعهم إقرارهم بالرسول،
انتهى كالمه".

 ويرون تأويل النصوص الشرعية عن ظاهرها المراد إلى معاني باطنة عينوهايزعمون أنها هي الشريعة المرادة ،فقالوا ":إن الظاهر هو الشريعة ،والباطن هو
الحقيقة ،وصاحب الشريعة هو الرسول محمد صلوات الله عليه وصاحب
الحقيقة هو الوصي علي أبن أبي طالب"« :االفتخار» للسجستاني

(ص0)11:
حث على التوسل بالجن والشياطين.
 وفي كتبهم ال ٌففي كتاب« :صحيفة الصالة الكبرى» للسجستاني (ص )442:يقول
م لفه ":توسل بحق المقري والمغيشم وشمشا وبيشا وهيشا وبريشا كبا كبا
كبا ينجلي ينجلي ينجلي"0
وعامة عقائد اإلسماعيلية يكتمها كبارهم عن عوامهم:

َّ
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 فمن مصادرهم الدالة على ذلك كتاب( :مسائل مجموعة من الحقائقنصه " :ال يجوز
العالية والدقائق واألسرار السامية) والذي جاء في مقدمته ما ُّ
االطالع عليها إال بإذن من له العقد والحل".

 وجاء في مقدمة كتاب «المبدأ والمعاد» لحسين بن علي بن الوليد والذيأرسله إلى أحد يواصه وفيه " :وأنا آخذ عليك وعلى كل من أذنت لك
بإيقافه عليه عهد الله المسؤول المؤكد وميثاقه المغلظ المشدد الذي

أخذه على مالئكته المقربين وأنبيائه المرسلين وأئمة دينه الهادين صلوات
الله عليهم أجمعين وإال فأنت ومن وقف عليه براء منهم أجمعين أال
نسخت منه حرفا وال أقل وال أكثر وال وقف عليه إال أنت أو من أذنت
إلي هذه النسخة بعد أن تفرغ من قراءتها
له بالوقوف عليه ،وأنك تعيد َّ
والله على ما نقول وكيل".
فلعل المغامسي يطَّلع على مصادر القوم حتى يصدر عن حكم صحيح،

إذ الحكم على الشيء فرع عن ِّ
تصوره0

 ومن أهم مصادر اإلسماعيلية التي ال يمكن االطالع عليها إال بعد أخذ العهود
والمواثيق المغلظة:
 الذييرة في الحقيقة ،للداعي علي بن الوليد بتحقيق محمد بن حسن األعظمي. -مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق واألسرار السامية0

 االفتخار والينابيع ،ألبي يعقوب السجستاني بتحقيق اإلسماعيلي مصطفى غالب. -تأويل الدعائم و دعائم اإلسالم ،للنعمان بن محمد.

 يمس رسائل إسماعيلية ،بتحقيق اإلسماعيلي عارف امر. -كنز الولد ،إلبراهيم الحامدي.

 -تاج العقائدي وعلم الفوائد ،لعلي بن الوليد.

 أساس التأويل ،للقاضي النعمان بتحقيق اإلسماعيلي عارف امر. -2الجرأة على مخالفة إجماع أهل العلم0
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فاإلسماعيلية كفار باتفاق أهل السنة كما نقل ذلك الديلمي رحمه الله
حيث قال (:إن األمة قد أجمعت على كفرهم فال ترى أحدا اليوم من علماء
المسلمين من المشرق إلى المغرب أنه يتوقف في كفرهم وال شك أن
اإلجماع من آكد الدالئل النقلية) بيان مذهب الباطنية وبطالنه ص0 99:
ونقل اإلمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إجماع أهل العلم على كفر
أئمة اإلسماعيلية (العبيديين) وقال (:إن بني عبيد لما أظهروا الشرك ومخالفة

الشريعة وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة كفرهم أجمع أهل العلم على
أنهم كفار يجب قتالهم وأن دارهم دار حرب ولذلك غزاهم المسلمون

واستنقذوا ما بأيدهم من بلدان المسلمين) مجموعة التوحيد النجدية ص:
0 229

 -1الحكم المطلق على اإلسماعيلية باإلسالم ال سلف للمغامسي فيه0
وقد ذم السلف الخوض في المسائل التي ال سلف للمرء فيها0
فيقال له :من سلف في الحكم على اإلسماعيلية باإلسالم؟
فإن لم تأت ببرهان على ذل فاعلم أن مخالف بفعل هذا أئمة السلف
الصالح في نهيهم عن الخوض فيما ال سلف للمرء فيه0
فقد قال اإلمام أحمد لبعض أصحابه " :إياك أن تتكلم في مسألة ليس ل فيها

إمام" (إعالم الموقعين) 0 206/6

وقال ابن تيمية رحمه الله ":لكن ال يمكن العالم أن يبتدئ قوال لم يعلم به قائال؛

مع علمه بأن الناس قد قالوا يالفه حتى إن منهم من يعلق القول فيقول :إن كان
في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع وإال فالقول عندي كذا وكذا" (رفع المالم
عن األئمة األعالم) ص0 32:
 -4التسوية بين أهل السنة والشيعة اإلمامية والزيدية واإلباضية من الظلم البيِّن
يسوى بين الحق والباطل؟ مع أنه ليس بعد الحق إال الضالل0
فكيف َّ

لقد يالفت هذه الطوائف أهل السنة في أصل االعتقاد فال وجه للتسوية بين
المختلفات0
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فأي إسالم يُنسب للشيعة اإلمامية وهم :

 يقررون في مصادرهم أن عليًا هو الرب المتصرف في الكون ،وأن أمر الدنيا واآليرة بيده0 -ويجيزون صرف العبادة بأنواعها ألئمتهم0

 ويوافقون المعتزلة في :إنكار صفات الله عز وجل ،وإنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة ،والقولبخلق القرآن 0
 -ويرون أن األئمة أعظم من المالئكة0

 وأن القرآن الكريم الموجود بين المسلمين محرف0 -وأن األئمة أعظم من األنبياء والمرسلين0

 -وأن الجنة والنار بيد علي بن أبي طالب يديل فيهما من شاء0

 وأن أفعال العباد وحركاتهم واقعة بقدرتهم وايتيارهم فهم يالقون لها ،وما في االياتمن أنه تعالى يالق كل شيء وأمثالها إما مخصص بما سوى أفعال العباد ،أو م ول
بأن المعنى أنه يالق كل شيء إما بال واسطة أو بواسطة مخلوقاته0
 ويعتقدون أن اإلمامة ال تخرج عن علي رضي الله عنه ،وعن أوالده0 -ويدعون عصمة األئمة0

 -ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم0

 وينسبون البداء إلى الله عز وجل ،والبداء :استصواب شئ عُلم بعد أن لم يُعلم ،ويتضمنإ بات نسبة الجهل لله تعالى ،وأنه ال يعلم الشيء إال بعد وقوعه تعالى الله عما ينسبه
كبيرا0
إليه الظالمون من صفات النقص ً
علوا ً
 -ويقولون بالرجعة والتقية0

مدون في مصادرهم األصيلة فانظر على سبيل المثال:
كل هذا َّ
و ُّ
«مرآة األنوار» ص« ،)59( :الكافي» للكليني« ،)609/1( ،)163/1( :بحار
األنوار» للمجلسي،)247/24( ،)121-117/92( ،)6/31( ،)97/23( :
«نهج المسترشدين» ص« ،)32( :بصائر الدرجات» ص0)635( :
فهل بعد هذه الطوام يمكن أن يُحكم على الرافضة بأنهم مسلمون؟ ويُزعم أنه ال
فرق بينهم وبين أهل السنة في اإلسالم ،نعوذ بالله من زيغ القلوب0
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ولو أن المغامسي قلَّب النظر في الجرائم التي قام بها الشيعة في حق أهل
مر العصور لعلم َّ
السنة على ِّ
أن هذه الطائفة حرب على خالصة أهل اإلسالم
 فهل غابت عنه أيبار مجزرة ابن العلقمي في بغداد وسقوط الدولة العباسية بسببغدره وتحالفه مع التتار؟
 أم هل غاب عنه قتلهم لإلمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ،ومحاولة قتل الملعبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ،وقتلهم ألبي الفضل البرقعي ،وإحسان إلهي
ظهير؟0
 وهل يفيت عليه التفجيرات التي وقعت منهم بمكة المكرمة؟0 وهل ند عنه فعل رافضة إيران بأهل السنة في العراق وسوريا؟فهل هذه الجرائم التي قاموا بها ُّ
تمت لإلسالم بصلة؟

وكيف يسوى بين أهل السنة والزيدية التي يتمس اصحابها بالعديد من القضايا
التي يتمس بها الشيعة كأحقية أهل البيت في الخالفة وتفضيل األحاديث الواردة
عنهم على غيرها ،وتقليدهم ،وزكاة الخمس ،فالمالمح الشيعية واضحة في
مذهبهم
وقد تأ ر الزيدية بالمعتزلة فانعكست اعتزالية واصل بن عطاء عليهم وظهر هذا
جلياً في تقديمهم للعقل وإعطائه أهمية كبرى في االستدالل ،إذ يجعلون له نصيباً
وافراً في فهم العقائد وفي تطبيق أحكام الشريعة وفي الحكم بحسن األشياء
وقبحها فضالً عن تحليالتهم للجبر وااليتيار ومرتكب الكبيرة والخلود في النار.
وانظر للتعريف بهم« :مقاالت اإلسالميين» لألشعري (ص0)45:

وكيف يسوى بين أهل السنة واإلباضية الذين يشتمون عثمان بن عفان رضي

الله عنه كما جاء في كتاب اإلباضية« :كشف الغمة» ص 241 :من السب
والشتم لعثمان ما ال يوصف ،ولم يكتف بالسب والشتم ،وإنما ايتلق كاتبه
روايات عن بعض الصحابة يسبون فيها عثمان بزعمه ويحكمون عليه بالكفر،
وترى اإلباضية القول بخلق القرآن وهم في هذا الباب يوافقون المعتزلة ،كما قال
الحارث اإلباضي" :فعند المحققين من اإلباضية أنه مخلوق إذ ال تخلو األشياء
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إما أن تكون يالقاً أو مخلوقاً ،وهذا القرآن الذي بأيدينا نقرؤه مخلوق ال يالق؛
ألنه منزل ومتلو وهو قول المعتزلة" «العقود الفضية» (ص ،)217:وانقسموا في
صفات الله عز وجل إلى فريقين :فريق نفى الصفات نفياً تاماً يوفاً من التشبيه
بزعمهم ،وفريق منهم يرجعون الصفات إلى الذات ،فقالوا إن الله عالم بذاته وقادر
بذاته وسميع بذاته إلى آير الصفات ،فالصفات عندهم عين الذات ،انظر« :غاية
المراد» (ص ،)7:وأما عقيدتهم في استواء الله وعلوه فإنهم يزعمون أن الله
يستحيل أن يكون مختصاً بجهة ما؛ بل هو في كل مكان .وهذا قول بالحلول
وقول الغالة الجهمية ،ولهذا فقد فسر اإلباضية معنى استواء الله على عرشه
باستواء أمره وقدرته ولطفه فوق يلقه ،أو استواء مل ومقدرة وغلبة ،انظر« :وفاء
الضمانة» (ص ،)277-274:وينكرون رؤية الله عز وجل في اآليرة كما جاء
في كتاب شيخهم أحمد الخليلي« :الحق الدامغ» (ص ،21:وما بعدها) ،وقد
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله ":والذي عليه جمهور " السلف " أن من
جحد رؤية الله في الدار اآليرة فهو كافر؛ فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذل
عرف ذل كما يعرف من لم تبلغه شرائع اإلسالم فإن أصر على الجحود بعد
بلوغ العلم له فهو كافر" «مجموع الفتاوى» (0)614/4

إذا تبيَّنت لك أخي الكريم تلك المخالفات السابقة فالواجب علي الحذر من تقريرات
المغامسي الفاسدة ،فإن دين رأس مال فخذه عن من عُ ِرفت ديانتُه واشتُهر بلزوم منهج

السلف الصالح ،كما قال محمد بن سيرين" :هذا الحديث دين فانظروا عن من تأخذون
دينكم" المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص0)615:

واحذر أخي المبارك ممن ينبز الناصح لك بأنه صاحب غيبة فإن التحذير من المخالفات
العقدية وأصحابها من النصيحة وهي مستثناة من الغيبة كما قال بعضهم:
مال ال التال ال الظال ال الل ال الالم ومال ال الع ال ال ِّالرف ومال ال الح ال ال ِّالذر
الق ال الالد ليب بغيب ال الالة في س ال ال ال ال الت ال الالة
طلال الالب اإلعال الالانال الالة في إزالال الالة منكر

ولمظهر فس ال ال ال الالقا ومس ال ال ال الالتفت ومن

انظر« :غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب» للسفاريني (.)58/1

1

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" :فإذا رأيت شخصا ذا فساد وغي لكنه قد سحر

الناس ببيانه وكالمه يأخذ الناس منه ويظنون أنه على خير ،فإنه يجب عليك أن تبين أن
هذا الرجل ال خير فيه وأن تثني عليه شرا؛ ألجل أال يغتر الناس به ،كم من إنسان طليق
اللسان فصيح البيان إذا رأيته يعجبك جسمه وإن يقول تسمع لقوله ،ولكنه ال خير فيه،

فالواجب بيان حاله"0

«شرح رياض الصالحين» (ص.)1171 :

واعلم – بارك الله فيك -أ َّن من ينصح لك سلفه في ذلك بعد النبي صلى الله عليه

وسلم أئمة المسلمين ،وأهل الفضل والورع في الدين ،فإنهم أوجبوا النصيحة لكل مسلم،
وأيبروا أن ذل ليس بغيبة ،بل إنه حكم يجب القول به للعالِمين بالمقاالت الباطلة ،وأن
السكوت عنه ال يحل ألحد من الم منين0

فهاهو حماد بن زيد يقول لشعبة ( :هذا الذي تتكلم في الناس كثيرا أليس هذا غيبة؟ فقال:
يا أحمق! هذا دين وطاعة ،وتركه مداهنة وجناية ،نغتاب ه الء في الله تعالى) أيرجه
الدارقطني في مقدمة الضعفاء و المتروكين التي نقلها السيوطي في تحذير الخواص ،ص0)171( :

كثيرا:
وقال محمد بن السماك( :قلت لإلمام أحمد :إنه ليشتد علي أن تقول في مجالس
ً
فالن ضعيف وفالن كذاب ،فقال أحمد :إذا سكت أنت وسكت أنا ،فمتى يعرف الجاه ُل
الصحيح والسقيم) طبقات الحنابلة0)217/1( ،

والواجب على العلماء الراسخين في العلم أن يقفوا في وجوه أدعياء العلم ،ويبينوا حالهم
للناس ،وال يتركوا لهم المجال ليفسدوا البالد والعباد بمقاالتهم الفاسدة ،فالذب عن الحق
ونصرته والصدع به يترتب عليه إضعاف أهل الباطل.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله" :ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة
أضعف"«0مجموع الفتاوى» (0)954/85
وقال رحمه الله" :وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة"

«التدمرية» (ص.)11:

وإن ترك الجهلة المتعالمين على حالهم وعدم االحتساب عليهم نوع غش لألمة.
قال ابن القيم رحمه الله عن شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وكان شيخنا رضي الله عنه شديد
أجعلت محتسباً على الفتوى؟!
اإلنكار على ه الء ،فسمعته يقول :قال لي بعض ه الءُ :
فقلت له :أيكون على الخبازين والطبايين محتسب وال يكون على الفتوى محتسب؟" إعالم
9

الموقعين (0)217/6

وإليكم بعض مواقف العلماء السابقين من المبتدعة ومن وعَّاظ زمانهم الجهلة:
-1

-2

-3

-6

قال ابن القيم رحمه الله" :وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على
من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان
أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فعل ذل وينكرون على من يضرب
له األمثال وال يسوغون غير االنقياد له والتسليم وبالتلقي بالسمع والطاعة وال
يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أوقياس أويوافق قول فالن
ُ َ
ََ َ َ
ان ل ُِم ۡؤمِن َولَا ُم ۡؤم َِنة إ َذا قَ َضى َ ُ
ٱّلل َو َر ُسول ُه ٓۥ أ ۡم ًرا
وفالن بل كانوا عاملين بقوله{ :وما ك
ٍ ِ
َ
َ َ ُ َ َ ۡ
ون ل ُه ُم ٱل ِخ َي َرةُ م ِۡن أ ۡم ِره ِۡم} [األحزاب 0]34:إعالم الموقعين (0)266/6
أن يك
وعن عبدالرحمن بن أبي الزناد رحمه الله" :وما برح من أدركنا من أهل الفضل
والفقه من ييار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب ،ويعيبون األيذ بالرأي
أشد العيب وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويحذرونا مقاربتهم أشد التحذير،
ويخبرونا أنهم أهل ضالل وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسوله وما توفي رسول
الله حتى كره المسائل والتنقيب والبحث عن األمور وزجر عن ذل وحذر
المسلمين في غير موطن« "...الحجة في بيان المحجة» لألصبهاني (.)307/1
وروى الاللكائي بسنده عن ابن أبي حاتم رحمه الله قال" :وسمعت أبي وأبا زرعة
يأمران ُبهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذل أشد التغليظ وينكران وضع
الكتب برأي في غير آ ار وينهيان عن مجالسة أهل الكالم والنظر في كتب
المتكلمين ويقوالن :ال يفلح صاحب كالم أبدا" «اعتقاد أهل السنة» (.)179/1
ولما ديل اإلمام األعمش البصرة نظر إلى ِ
ص ،فقال:
قاص في المسجد يي ُق ُّ
(حد نااإلمام األعمش ،عن أبي إسحاق عن أبي وائل فتوسط األعمش الحلقة،
وجعل ينتف شعر إبطه .فقال القاص :يا شيخ ! اال تستحي؟ نحن في علم وأنت
تفعل مثل هذا؟! فقال األعمش :الذي أنا فيه يير من الذي أنت فيه .قال:
كيف؟ قال :ألني في سنة وأنت في كذب ،أنا األعمش ،وما حد ت مما تقول
شيئا) الحوادث والبدع للطرطوشي ص0)112( :
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 -5وقال عامر الشعبي( :نزلت تدمر فوافقت يوم الجمعة ،فديلت وصليت في
المسجد ،فإذا الى جانبي شيخ عظيم اللحية ،قد أطاف به قوم كثير ،قال:
حد نا فالن عن فالن حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم( :أن الله تعالى يلق
صورين ،في كل صور نفختان ،نفخة :الصعق ونفخة القيامة) .قال الشعبي:
يففت صالتي ،فقلت :يا شيخ اتق الله تعالى ،وال تحد ن بالخطأ والكذب،
إن الله تعالى لم يخلق اال صورا وانما هي نفختان فقال :يا فاجر إنما حد ني
فالن وأنت ترد علي ،م رفع نعله فضربني بها ،فتتابع القوم علي ضربًا حتى
سقطت ،فوالله ما أقلعوا عني حتى قلت لهم أن الله تعالى يلق ال ين صورا
فأقلعوا عني) القصاص والمذكرين ،البن الجوزي ص0)303-302( :
 -4وعن عاصم بن أبي النجود قال :قال :كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن
غلمة أيفاع ،فكان يقول لنا( :ال تجالسوا القصاص غير أبي األحوص ،وإياكم
وشقي ًقا) ،قال« :وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج ،وليس بأبي وائل) رواه مسلم
في مقدمته0
ِ ِ
اص ،يجالسهم الرجل سنةً فال يتعلم
 -7وعن أبي قالبة قال( :ما أمات العلم إال ال ُقص ُ
منهم شيئًا) 0حلية األولياء وطبقات األصفياء.)217/2( ،
 -1وعن يباب بن األرت( :أنه رأى ابنه عند قاص في المسجد ،فلما رجع أيذ
السوط وضربهُ ،وقال :مع العمالقة -يعني القصاص -تجلس ،هذا قرن الشيطان
قد طلع) يرجه :ابن شيبة في مصنفه،)291/5( ،برقم0)24197( :
ب
تأجج أح ُّ
 -9وعن أبي إدريس الخوالني قال( :ألن أرى في ناحية المسجد نارا ُ
إِلي من أن أرى في ناحيته قاصا) تحذير الخواص ،ص.)269( :
ث وأنا أُ ِر ُ ِ
 -10وقال شجاع بن مخلد( :ل ِقينِي بِشر بن الحا ِر ِ
صوِر ب ِن
يد مجلس من ُ
ُ ُ
عمارالقاص فقال لي يا شجاع! وأنت أيضا ؟ ارجع ،ارجع لو كان فِي هذا يييٌر
ي ووكِيع وأحم ُد بن حنيبل وبِشر بن الحا ِر ِ
ِ
ث) تاريخ بغداد،
لسبق إِليه ُسفيا ُن الثيوِر ُّ ٌ
ُ ُ
ُ
(.)253/9

ِ
ول( :الحم ُد لِل ِه ال ِذي لم
ت إِبير ِاهيم الحربِي يي ُق ُ
 -11وقال سليمان بن إسحاق :سمع ُ
11

ِ
ب إِلى قاص وال إِلى كنِيسة) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص،
يجعلنا ممن يذه ُ

ص.)257( :

ب ِ
القاص ،قيل له لو رأيت قاصا صدوقا
الناس
ُّ
 -12وقال أحمد بن حنبل( :أكذ ُ
أكنت تجالسه؟ قال :ال) 0تحذير الخواص ،ص0)245( :
جدا
واآل ار الواردة في هذا الباب كثيرة ً
أود التنبيه إلى أن بيان المخالفات العقدية ال يلزم منه التحريض على
وفي الختام ُّ
أهل البدع ،والتعدي عليهم ،واالفتيات على السلطان في تأديبهم ،فإن َّ
كف المخالف
عن أذاه من واجبات الحاكم وال يصلح أن يقوم به آحاد الرعية ،فإن الله يزع
بالسلطان ما اليزع بالقرآن0
أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يرد ضال المسلمين إليه ردا
جميال إنَّه سميع مجيب ،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم0
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