الشيخ حممد ايسر القضمان

اإلعالم املعاصر وزعزعة العقائد
بسم هللا الرمحن الرحيم

اإلعالم املعاصر وزعزعة العقائد
(حبث مقدم للملتقى اخلامس عشر يف ترمي يف  29من ذي احلجة  1442هـ)

الشيخ محمد ياسر القضماني
احلمد هلل الذي ال ُيمد على مكروه سواه ،وصلى هللا وسلم وابرك على خرية خلقه ومصطفاه حممد بن
عبد هللا وعلى آله أهل واله ،وعلى صحابته والتابعني وعنا معهم.
وبعد:
فمما ي قض مضجع كل غيور ،ويقلق كل حمب وارث ،ما دهى كثريا من البيوت من تكديرات وتعكريات
(اإلعالم) بوسائله وسبله اجلديدات ،وتلبيساته الشيطانيات على احلديث الشريف لصاحب القدر املنيف!
وهذا من أهم ما كدر يف شؤون االعتقاد ،وزعزعة األصول!
ُّ َّ
السنة:
زعزعة الثقة بكتب
ولكل أوان مكايد للشيطان ،ومن أنكى املكايد اليوم التشكيك يف السنة النبوية املمثلة بكتبها الشهرية
ومراجعها املعروفة؛ فإذا كان مشهورا بني العامة واخلاصة أن أصح كتاب بعد كتاب هللا هو صحيح اإلمام
حممد بن إمساعيل البخاري  -رمحه هللا  -وهو رمز السنة؛ فإن أخصر طريق هلدم هذا األصل والتعفية على
آاثره هو الغض من قدر البخاري ،والتهوين من مسعة وحرمة كتابه!
فكما غَّب من غَّب على اإلمام البخاري ،وكتابه الصحيح فعلينا أن نذكر ما قاله العلماء الثقات عن
اإلمام وكتابه ،ودحض الشبه!
وملا كان مبىن البحث هذا على اإلجياز فهذا معتصر ي رد االعتبار لعلم من مشاهري أهل االستبصار
واالدكار:
يف هتذيب التهذيب للحافظ أيب الفضل ابن حجر العسقالن يف ترمجة اإلمام البخاري [- 508/1
 :]511قول حممد بن إمساعيل البخاري :كتبت عن ألف شيخ وأكثر ،ما عندي حديث إال وأذكر إسناده.
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هذا ونبوغ اإلمام كان مبكرا يبينه قول أيب بكر األعني :كتبنا عن حممد بن إمساعيل على ابب حممد بن
يوسف الفراييب وما يف وجهه شعرة.
وعن ورعه وحتريه إلثبات ما اختاره يكفي قول الكشميهين :مسعت الفربري يقول :قال يل حممد بن
إمساعيل :ما وضعت يف كتايب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني.
ويؤكد حفظه وغوصه يف علم احلديث أن اإلمام مسلما صاحب الصحيح املشهور كان بني يديه كالصب.
قال احلاكم مسعت أاب الطيب يقول :مسعت ابن خزمية يقول :ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وال أحفظ له من البخاري.
قال :ومسعت أاب عبد هللا احلافظ يعين ابن األخرم يقول :مسعت أيب يقول :رأيت مسلم بن احلجاج بني
يدي البخاري وهو يسأله سؤال الصب املتعلم.
واإلمام البخاري هو الرأس يف الفقه؛ يقول يعقوب بن إبراهيم الدورقي :حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة!
وأختم بقول أيب العباس الدغويل :كتب أهل بغداد إىل حممد بن إمساعيل:
وليس بعدك خري حني ت فت قد

املسلمون خبري ما بقيت هلم
***

ومن عجب أن بعضهم طعن على اإلمام البخاري أنه أعجمي! فيقال :إن جل أئمة املسلمني كانوا من
األعاجم ،بل هذا إمام العربية اجلبل الراسخ :سيبويه! هو فارسي ،ومات يف الثالثة والثالثني من عمره!!
وإن عاب بعضهم على اإلمام البخاري أن يف لسانه عي فما ضره ما دام أفهم الناس وأعلمهم؟!
وما عاب العلماء على إمام اشتهر ابلعلم حلبسة يف كالمه ،وال عدوه منقصة كسيبويه واملَّبد وشيخ شيوخ
عصره صفي الدين اهلندي وأمري الشعراء أمحد شوقي وغريهم(.)1
وظن بعضهم أنه سيهدم بنيان صحيح اإلمام البخاري ألن اإلمام الدارقطين  -رمحه هللا  -تكلم يف بضع
ومثانني من رجال البخاري ،وما عرفوا أن يف توضيح اإلشكاالت يف ف تح ابن حجر  -رمحه هللا  -ما ي رفع
( )1ردود على أابطيل ص .74
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اللبس ويدحض ما ظن أنه غاض من قدر الكتاب ،مث إهنا مسائل يقف عليها ،وَيَّبها أهل الفن؛ فما حظ
العامة منها إن قيل هلم علق بعضهم بكذا وكذا على رجال البخاري؟!
وإن جاء بعضهم فظن أن اختياره لبعض أحاديث تعارض العقل _ يف ظنه _ كحديث( :إذا وقع
الذابب يف إانء أحدكم فليغمسه كله مث ليطرحه  -ويف رواية :لينزعه  ،-فإن يف إحدى جناحيه شفاء ،ويف
اآلخر داء) ظن أنه هبذا هادم صرح الصحيح؛ فهو يف غاية اجلهل؛ فقد أثبت علماء من غري املسلمني صدق
ما جاء يف احلديث الشريف وصدق هللا تعاىل ﴿ :وما ينطق عن اهلوى ﴾ .
قال ابن حجر يف شرحه للحديث وهو آخر أحاديث كتاب الطب يف صحيح البخاري :ذكر بعض
حذاق األطباء أن يف الذابب قوة مسية يدل عليها الورم واحلكة العارضة عن لسعه ،وهي مبنزلة السالح له،
فإذا سقط الذابب فيما يؤذيه تلقاه بسالحه ،فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية مبا أودعه هللا تعاىل يف
اجلناح اآلخر من الشفاء ،فتتقابل املاداتن فيزول الضرر إبذن هللا تعاىل(.)1
ومن عجب أيضا قول بعضهم :البخاري ثقة ،ولكن زيد يف الكتاب بعد وفاته ،وليست لدينا النسخة
اليت خطها البخاري بيده!!
فيقال ما نقل كتاب كما نقل صحيح اإلمام؛ البخاري وكل طبقة تقابل على من أخذت عنهم هكذا
أكثر من ألف سنة!!
قال اإلمام النووي  -رمحه هللا تعاىل  :-وأما اآلخذون عن البخاري؛ فأكثر من أن ُيصروا ،وأشهر من
أن يذكروا ،وقد روينا عن الفربري قال :مسع الصحيح من البخاري تسعون ألف رجل ،فما بقي أحد يرويه
غريي.
قال وروينا عن احلافظ صاحل بن حممد جزرة :قال كان البخاري جيلس ببغداد وكنت أستملي له ،وجيتمع
يف جملسه أكثر من عشرين ألفا.

( )1فتح الباري .651/17
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وصدق سيدي اإلمام قطب الدعوة واإلرشاد عبد هللا بن علوي احلداد  -رمحة هللا عليه  -بقوله :طالعنا
كتبا كثرية ومل ن ر أمجع منها! بعد أن ذكر :البخاري يف احلديث ،والبغوي يف التفسري ،ويف الفقه املنهاج ،ومن
الكتب اجلامعة (إحياء علوم الدين)(.)1
فما تقول يف دقة هذا اإلمام البخاري وشيخ من شيوخه :وهو عبد هللا بن محاد اآلملي يقول :وددت أن
شعرة يف صدر حممد بن إمساعيل.
وأان أحيل هذا التوفيق لإلمام ونشر علمه وكتابه لشؤون علية وما يف ن فسه الزكية من أجلها تعظيم حرمة
املسلم حيث قال :أرجو أن ألقى هللا عز وجل وال يطالبين أن اغتبت أحدا!.
ولصدقه قال :املادح والذام عندي سواء!
والخالصة:
كيف هتتز ثقتنا هبذا اإلمام وكتابه وأهل الفن؛ وأشهرهم بعده اإلمام مسلم بن احلجاج  -رمحه هللا  -قد
جاءه مرة فقبل بني عينيه وقال :دعين أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين ،وسيد احملدثني ،واي طبيب احلديث
()2
يف علله؟!
***
مث رأيت أن أختم يف شجون احلط على صحيح اإلمام البخاري  -رمحه هللا  -مبا ذكره العابثون اجلاهلون
يف قضية سحر النب صلى هللا عليه وسلم وذكر اإلمام البخاري هلا!
وال أنسى ذلك الشخص الذي انتهز هذا املوضوع قبل سنوات  -وقد ضمنا جملس  -ليجعله تكأة للنيل
من البخاري!
قال يل :أان عاقل وأحرتم عقلي ،وليس كل ما ذكرته كتب السنة صحيحا حىت ولو البخاري ،النب ال
يسحر! النب ال يسحر!
( )1انظر كتاب :تثبيت الفؤاد لإلمام احلداد (.)36/2
( )2األخبار هنا عن اإلمام البخاري من كتاب هتذيب األمساء واللغات لإلمام النووي يف ترمجته لإلمام البخاري (- 203/1
.)223
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قلت :السحر كأي مرض ،أثر يف ظاهره -صلى هللا عليه وسلم  -وما حجز عن البالغ وال غري وال
بدل! وهو عزاء لكل من يسحر ماذا يصنع ،وكلما زاد االبتالء  -والبالء هنا على يد اليهود  -كلما زاد
االعتالء والرتقي يف درجات االصطفاء.
وأسوق من كلمات اإلمام القاضي عياض  -رمحه هللا  -يف كتابه (الشفا) وقد جعل فصال يف الرد على
من طعن يف حديث السحر ..قال:
فقد استبان لك من مضمون هذه الرواايت أن السحر إمنا تسلط على ظاهره وجوارحه ،ال على قلبه
واعتقاده وعقله ،وأنه إمنا أثر يف بصره ،وحبسه عن وطء نسائه ،وطعامه ،وأضعف جسمه وأمرضه؛ ويكون
معىن قولهَ( :ييل إليه أنه أييت أهله وال أيتيهن) أي :يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء!
فإذا دان منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتياهنن كما يعرتي من أخذ واعرتض.
ولعله ملثل هذا أشار سفيان بقوله :وهذا أشد ما يكون من السحر ويكون قول عائشة يف الرواية األخرى:
(إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء ومل يفعله أو ما فعله) من ابب ما اختل من بصره كما ذكر يف احلديث؛
فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه ،أو شاهد فعال من غريه ،ومل يكن على ما َييل إليه ،لما أصابه يف
بصره وضعف نظره ،ال لشيء طرأ عليه يف ميزه.
وإذا كان كذلك مل يكن فيما ذكر من إصابة السحر له ،وأتثريه فيه ،ما يدخل لبسا ،وال جيد به امللحد
املعرتض أنسا(.)1
وأقول :غريتنا على كتب السنة والسرية أيضا مجيعها متعينة؛ ألن التشكيك فيها يؤدي للتشكيك يف
القرآن ألهنا هي اليت ذكرت لنا فيما ذكرت مجع القرآن الكرمي.
لكن أفضنا يف شؤون كتاب البخاري ألنه أصحها؛ وأما قول اإلمام الشافعي  -رمحه هللا  -أصحها موطأ
()2
مالك فألن البخاري جاء بعده!
***
( )1الشفا ص (.)722 - 721
( )2انظر ما قال شيخ اإلسالم يف خامتة الدولة العثمانية مصطفى صَّبي  -رمحه هللا  -يف كتابه :موقف العقل والعلم والعامل
من رب العاملني وعباده املرسلني (.)93 - 92/4
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ُ
َز ْع َز َعة الثقة بالصحابة الكرام  -رض ي هللا عنهم :-
ومن أعجب العجب ظن بعضهم أن إيراد األخبار املتنوعة عن الصحابة  -رضي هللا عنهم  -يف حوادث
تدل على ارتكاب الكبائر الظاهرة الشهرية؛ أنه كاف يف صرف الناس عنهم ،واختاذ ذلك ذريعة يف إسقاط
آاثرهم وأخبارهم وأهنم ليسوا املرجع املأمون ألخبار وسرية وسنة ومشائل النب صلى هللا عليه وسلم وإرثه!
فهذا املبغض القايل هلذا اجليل الفريد تشعر أنه عندما يقع على قصة فيها معصية أو تعد على شيء من
احلرمات أنه وجد كنزا ،وإنه يتعني عليه ذكر ذلك وإشاعته نصحا للمسلمني ،ألال ي غرت الناس هبؤالء! على
حسب زعمه!
عجيب أمر هؤالء!
إذا كان اإلنسان يسقط من ديواننا بذنب ،وال يعود أهال لن قل خَّب ،أو إثبات قصة ،أو أاثرة من علم
والناس ليسوا معصومني  -حاشا األنبياء عليهم الصالة والسالم  -إذا سيؤدي هذا إىل عدم جواز الرجوع
يف نقل األخبار إال لألنبياء الكرام  -عليهم الصالة والسالم .!-
أقول :وما ق ول فالن أو فالن بعد أن أثىن احلق العدل تعاىل على الصحابة وعدهلم  -رضي هللا عنهم –
بقوله ( :كن تم خري أمة أخرجت للناس أتمرون ابلمعروف وت ن هون عن المنكر وت ؤمنون ابّلل ) (آل عمران
.)110
قال جويَّب عن الضحاك :هم أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم خاصة ،وكانوا الرواة الدعاة الذين أمر
هللا املسلمني بطاعتهم!
وروي عن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -قال :كنتم خري أمة أخرجت للناس تكون ألولنا وال
تكون آلخران.
وذكر اإلمام البغوي  -رمحه هللا  -يف تفسريه هلذه اآلية بعد إيراده األثرين السابقني إسنادين حلديثني
شريفني  -ومها يف الصحيحني وغريمها  -يشيدان بفضل الصحابة وشرفهم:
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األول :خريكم قرن مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم .قال عمران  -أي ابن احلصني  -رضي هللا عنه :-
ال أدري أذكر النب  -صلى هللا عليه وسلم  -بعد قرنه مرتني أو ثالاث ،وقال :إن بعدكم قوما َيونون وال
يؤمتنون ويشهدون وال يستشهدون وينذرون وال يوفون ،ويظهر فيهم السمن.
احلديث الثان( :ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد
أحدهم وال نصيفه).
أقول :ال شك أن من ُيب شخصا فضرورة سيحب حمبوبه ،وسيكره من يكره ،فكيف إذا كان حمبوبك
هو حمبوب هلل ،وكيف إذا كان أحب اخللق إليه ،وكيف إذا زاد األمر أبن أوصاك رب العاملني أن تعظمه وأن
تراعي حرمته؟! مث زاد األمر أبن قال حمبوبك  -صلى هللا عليه وآله وسلم (( :-هللا هللا يف أصحايب ال
تتخذوهم غرضا ب عدي ،فمن أحبهم فبحب أحبهم ،ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،ومن آذاهم فقد آذان،
ومن آذان فقد آذى هللا ،ومن آذى هللا فيوشك أن أيخذه))( ).1
وقد شدد علماؤان على أمهية رعاية حرمة الصحابة وعدم اخلوض فيهم ألن الطعن عليهم يعكر علينا
شأن ن قل السنة النبوية ومعرفة الشرائع.
قال أبو زرعة الرازي  -وهو إمام عصره يف اجلرح والتعديل  :-إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب
رسول هللا فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول عندان حق ،والقرآن حق ،وإمنا أدى إلينا هذا القرآن والسنن
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودان ليبطلوا الكتاب والسنة ،واجلرح هبم
أوىل وهم زاندقة(.)2
ن عم! من حط على الصحابة وجرحهم على اإلمجال ،جرح الشهود من عدهلم الرب املعبود ،ومن توفروا
لن قل شرع صاحب اللواء املعقود واحلوض املورود ،إمام الركع السجود!!
وقد أعجبتين كلمة لإلمام أمحد  -رمحه هللا  -ينتصف فيها للصحابة ويغار على أقدارهم فقال :ال جيوز
ألحد أن يذكر شيئا من مساويهم وال يطعن على أحد منهم بعيب وال نقص ،فمن فعل ذلك فقد وجب

( )1يف مسند اإلمام أمحد برقم 20578 :عن عبد هللا بن مغفل املزن.
( )2الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية للحافظ اخلطيب البغدادي ص (.)188
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على السلطان أتديبه وعقوبته ،ليس له أن يعفو عنه ،بل يعاقبه ويستتيبه فإن اتب قبل منه ،وإن ثبت أعاد
عليه العقوبة وخلده يف احلبس حىت ميوت أو يراجع(.)1
ما تقول فيمن أشاد هللا هبم ،وذكرهم يف التوراة واإلجنيل والقرآن مث وعدهم املغفرة واألجر العظيم فقال:
(حممد رسول اّلل والذين معه أشداء على الكفار رمحاء ب ي ن هم ت راهم ركعا سجدا ي ب ت غون فضال من اّلل
ورضواان سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مث لهم يف الت وراة ومث لهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه
فآزره فاست غلظ فاست وى على سوقه ي عجب الزراع ليغيظ هبم الكفار وعد اّلل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
من هم مغفرة وأجرا عظيما) ( سورة الفتح اآلية . ) 29
وما تقول يف جفاء هذا الذي علم عن قوم رضي هللا عنهم ورضوا عنه مث قال :لكين ما رضيت عنهم؟!
وما حييت ألقدحن فيهم؟!
ما تقول فيمن أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلعفو عنهم ،واالستغفار هلم قال تعاىل ( :فاعف
عن هم واست غفر هلم) ؟!( آل عمران اآلية .) 129
وأمره مبشاورهتم تطييا لقلوهبم  ،وتنبيها ملن بعده من احلكام على املشاورة يف األحكام فقال ( :وشاورهم
يف األمر ) ؟! ( آل عمران اآلية .) 129
بل وندب كل من جاء بعد الصحابة أن يستغفر هلم ،وأال جيعل يف قلبه غال للذين آمنوا ،فقال( :والذين
جاءوا من ب عدهم ي قولون رب نا اغفر لنا وإلخواننا الذين سب قوان ابإلميان وال َتعل يف ق لوبنا غال للذين آمنوا
رب نا إنك رءوف رحيم) ؟! ( سورة احلشر اآلية ) 10
وأختم بنص مثني رائع عما حنن بصدد أتكيده من حرمة وقدر الصحابة بعد ما ورد يف كتاب هللا وسنة
رسوله الكرمي:
ساق اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي إبسناده إىل سيدان ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -يف
كتابه االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد ما يلي:

( )1من رسالة رواها أبو العباس أمحد بن يعقوب اإلصطخري ص ( )393من كتاب الصارم املسلول على شامت الرسول صلى
هللا عليه وسلم للشيخ ابن تيمية.
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إن هللا تبارك وتعاىل نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد صلى هللا عليه وسلم خري قلوب الناس ،فاختار
حممدا صلى هللا عليه وسلم فبعثه برسالته ،وانتخبه بعلمه ،مث نظر يف قلوب الناس بعده ،فاختار له أصحابه،
فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه ،فما رآه املؤمنون حسنا فهو عند هللا حسن ،وما رأوه قبيحا فهو عند هللا
قبيح(.)1
ُيط بعضهم على الصحابة متشدقا يف جل اجملالس أو الوسائل اليت يكتب فيها أو يتحدث وكأنه املسؤول
من اخلالق عن تقييم العباد ،ووزن أعماهلم وأقواهلم واحلال أنه ال يسوغ ملتأخر يف اإلسالم يف العهد النبوي أن
يعكر على متقدم  -كما مر معنا يف احلديث  -فكيف بنا يف هذا العصر األغَّب!!
وقد جاء عن ابن عمر – رضي هللا عنهما  -ال تسبوا أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم؛ فإن مقام
أحدهم ساعة أفضل من عمل أحدكم عمره(.)2
***
وإن املرتع اخلصب الذي جيعل املجافني بل الكارهني لإلسالم وأهله َيوضون يف الصحابة ويهونون من
أقدارهم  -هو ما جرى بني الصحابة رضوان هللا عليهم من اشتجار ابتغاء مصلحة راجحة رأوها لألمة؛
ومبدأ ذلك التعجيل يف مؤاخذة ق ت لة سيدان عثمان  -رضي هللا عنه أو إرجاء ذلك حلني  -ال االقتتال على
فانيات ،وشهوات دنيات!
واعتقادان يف هذا أن نسكت عما شجر بينهم أو نؤول ما أشكل على حممل حممود حسن(.)3
جاء يف  :عون املريد  :وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز  -رضي هللا عنه  :-تلك دماء طهر هللا منها
سيوفنا فال َنضب هبا ألسنتنا.

( )1ص ( )403وهو يف مسند أمحد ،ويف مسند الطيالسي ،وعند أيب نعيم يف حلية األولياء.
( )2االعتقاد للبيهقي ص ( .)404ورواه ابن ماجه.
( )3كمخاصمة السيدة فاطمة أليب بكر  -رضي هللا عنهما  -حني منعها مرياثها من أبيها فتؤول على أهنا مل يبلغها احلديث
الذي رواه هلا الصديق ،ومل َيرج واحد منهم عن العدالة مبا وقع بينهم؛ ألهنم جمتهدون ،واملصيب له أجران ،واملخطئ له أجر
واحد انظر شرح جوهرة التوحيد للشيخ عبد السالم اللقان املسمى إحتاف املريد عند شرح البيت:
إن خضت فيه واجتنب داء احلسد
وأول التشاجر الذي ورد

9

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

الشيخ حممد ايسر القضمان

اإلعالم املعاصر وزعزعة العقائد

وكيف جيوز الطعن يف محلة ديننا ،أو فيمن مل أيتنا خَّب عن نبينا إال بواسطتهم؟! فمن طعن يف الصحابة
فقد طعن يف نفس الدين ،فيجب سد الباب مجلة واحدة ،وال سيما اخلوض يف أمر معاوية وعمرو بن العاص
وأضراهبما  -رضي هللا عنهم .)1(-
ويقول اإلمام سعد الدين التفتازان:
وما وقع بينهم من املنازعات واحملارابت  -أي الصحابة الكرام  -فله حمامل وأتويالت ،فسبهم والطعن
فيهم :إن كان مما َيالف األدلة القطعية فكفر؛ كقذف عائشة  -رضي هللا عنها ،وإال فبدعة وفسق(.)2
َّ
باملغيبات:
َز ْع َزعة اإليمان
التشكيك ابألخبار املغيبات يف الكتاب والسنة أمر قدمي ،ويتلون الدعاة إليه أبلوان وال هتدأ اثئرهتم ،وال
ختبو جذوة جحودهم ،مهما تطاولت األايم!
وال يكون رد املغيبات فيما نرى يف واقعنا إال من ملحد ،أو مسلم أثرت فيه دعوات املادية واالنبهار
ابلغرب!
ومن هنا تتضح لنا جبالء احلكمة الباهرة من تقدمي وصف اإلميان ابلغيب عند املؤمنني املتقني يف أول
سورة البقرة (  ..هدى للمتقني الذين يؤمنون ابلغيب ) إذ قل أن يسلم اإلنسان فيؤمن مبا وراء العقل مما
يغيب عنه يف ماض أو حاضر أو مستقبل!
ومن هنا قال من قال :التصديق ابلكرامة والية صغرى!
***
وقبل حوايل مائة عام يف أول العام اهلجري ( 1358ه ) دعى أحد األساتذة املشهورين ...يف دولة عربية
شهرية عالنية عما أضمره غريه فقال:

( )1عون املريد لشرح جوهرة التوحيد [ ]902/2أتليف عبد الكرمي ت تان وحممد أديب الكيالن وقولة سيدان عمر بن عبد
العزيز يف حلية األولياء ( )114/9وردت هكذا  :تلك دماء طهر هللا يدي منها فال أحب أن أخضب لسان فيها .
( )2شرح العقائد النسفية لإلمام سعد الدين التفتازان ص (.)337 - 336
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((سيأيت يوم  -قريب أو بعيد  -يثور فيه الناس على األمور الغيبية ،ولكنهم ال يستطيعون أن يثوروا
على عبقرية حممد))(.)1
ال تدري ما تقول عن الباعث وراء هذا الكالم ،وكأن اإلميان ابلغيبيات سبة وعار ينبغي أن يتنزه املرء
عنه ،ويتباعد العقالء عن أن ُيبسوا يف إساره ،وتعاموا عن أن اإلميان به ركن ركني وشأن عظيم من أمور
املؤمنني وشؤون املتقني!.
ما استحق أن ميدح به اإلنسان اعتَّبه أهل املادايت واحلجاب عن رب األرابب  -طوق ذل يطوقه
اجلهالء ،ويرتفع عنه العقالء!
فلنفخر أان نؤمن ابلغيب الذي امت زان على أساسه ،واستضأان بنَّباسه!!
وقد فنت كثريون بعلوم الغرب وصناعاته وصار َيجل مبا لديه من أخبار الغيوب فصارت منه أتويالت
مضحكات مبكيات وصرت تسمع رد أخبار املغيبات املشهورة من عذاب القَّب وانشقاق القمر وتكليم
الدابة وأن اجلنة والنار معداتن اآلن ألهلهما ونزول عيسى وغريه من املغيبات بل ورد خروج أيجوج ومأجوج
والدجال الذي مل يبق نب من األنبياء  -عليهم الصالة والسالم  -إال وحذر منه أمته.
بل حصل تكذيب وجود (الشيطان) وأتويل الكلمة بنزعات الشر املنبثة يف العامل(.)2
والعلم عند كثريين اآلن هو النب اجلديد عند املنبهرين ابملادة والغرب والصناعات احلديثة الدقيقة ويقابلون
بذلك التدين واإلميان ابملغيبات؛ حىت قال قائلهم:
قام يف الناس نب إمنا

شأنه ليس كشأن املرسلني

دينه العلم وآايت النهى

آية يف الناس هتدي املبصرين

ورأوا منه الذي أدهشهم

قدرة العلم على جنس اجلنني

آمنوا ابلعلم دينا وهدى

()3

ليس بعد العلم لألفهام دين

( )6/4( )1من كتاب موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعبادة املرسلني.
( )360/1( )2من الكتاب السابق.
( )2 - 353/1( )3و ( )359 - 358/2من الكتاب السابق.
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فهل رأيتم مفتوان ابلعلم ميدح العلم بلسان اجلهل املركب مثل هذا ؟!
ونقول هلؤالء الذين ينكرون املغيبات وال يؤمنون إال ابملادايت إن أرابب النظرايت العلمية يقرون أبهنم
ليسوا على معرفة وإحاطة هبذه املادة.
يقول (بوخنر) يف كتابه القوة واملادة يف خالصة الفصل اخلامس :إننا كما ال نعرف القوة ما هي يف حد
ذاهتا ال نعرف أيضا ما هي املادة يف حد ذاهتا(.)1
أقول :كثري من املعاصرين الذين َيرجون على الناس هبذه القنوات والصفحات اإلعالمية املعاصرة ما
اكتسبوا شهرة إال مبخالفتهم ما تواطأ الناس عليه من العقائد واملعارف!
وجل من يتأثر وتتكدر عليه عقائد املسلمني وخباصة يف شؤون املغيبات فإنه ما قرأها وما عرفها من
مظاهنا مع أدلتها؛ وإمنا قراءته قراءات هذه الوسائل واملكتوابت املخلطة.
ويكفينا  -وحنن ال ن قدر أن ن رد هذه األمواج من التشكيكات والتلبيسات يف العقائد  -أن نذكر
نصوصها املثلى يف كل عقيدة من هذه العقائد لي عصم الواقف عليها نفسه من الريب فيما حقه اليقني
اجلازم(.)2
***
مثال من التلبيسات على العامة:
ذكر ٍ
قالوا قدميا :ابملثال يتضح احلال!
وقد رأينا وال نزال أن العامة يضطرب عليها أمر اعتقاد بسماع أحد هؤالء الذين يومهون على الناس إبيراد
شبهة آية ،أو حديث إللغاء اعتقاد تواطأ عليه الناس.
واملثال الذي أورده هو :إلغاء بعضهم عذاب الَّبزخ ووجود النار اآلن حبجة أن هللا تعاىل قال( :وإذا اجلحيم
سعرت) !! أي يف اآلخرة ستسعر ال اآلن!

( )359/2( )1من الكتاب السابق.
( )2ومراجعها مشهورة يف كتب عقائدان.
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فهاكم كشف هذا الوهم من كالم أهل العلم!
قال إمام السنة أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري  -ت  - 324يف كتابه الشهري :مقاالت
اإلسالميني :واختلفوا يف اجلنة والنار خلقتا أم ال.
فقال أهل السنة واالستقامة :مها خملوقتان ،وقال كثري من أهل البدع :مل ختلقا(.)1
إذا منكر وجودها اآلن مبتدع ،والقائل بوجودها سين مستقيم!
وقال اإلمام شيخ السنة أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت  :)458يف كتابه االعتقاد واهلداية إىل
سبيل الرشاد :اجلنة والنار خملوقتان معداتن.
قال يف اجلنة ( :أعدت للمتقني) وقال يف النار( :أعدت للكافرين) واملعدة ال تكون إال خملوقة موجودة(.)2
قال اإلمام إبراهيم اللقان يف جوهرته:
فال متل جلاحد ذي جنه

والنار حق أوجدت كاجلنه

قال الشيخ عبد السالم ابن الناظم يف إحتاف املريد :يف التعليق على (جلاحد) :أي لقول منكرمها ابملرة
كالفالسفة لكفره ،أو لقول منكر وجودمها اآلن؛ كأيب هاشم وعبد اجلبار املعتزليني لتبديعه(.)3
ومن أدلة وجودمها اآلن:
قال اإلمام التفتازان يف شرح العقائد النسفية عند قوله :ومها خملوقتان موجوداتن:
لنا قصة آدم عليه السالم وحواء وإسكاهنما يف اجلنة ..فإن عورض مبثل قوله تعاىل ( :تلك الدار اآلخرة
جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا) (القصص.)83 :
قلناُ :يتمل احلال واالستمرار ،ولو سلم فقصة آدم تبقى ساملة عن املعارض.

( )1ص (.)475
( )2ص (.)272
( )3ص ( )382من إحتاف املريد جبوهرة التوحيد.
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قالوا :لو كانتا موجودتني ملا جاز هالك أكل اجلنة لقوله تعاىل  :أكلها دائم (الرعد )35 :لكن الالزم
ابطل لقوله تعاىل ( :كل شيء هالك إال وجهه) (القصص.)88 :
قلنا :ال خفاء يف أنه ال ميكن دوام أكل اجلنة بعينه وإمنا املراد الدوام ،أبنه إذا فين منه شيء جيء ببدله
وهذا ال ينايف اهلالك حلظة ،على أن اهلالك ال يستلزم الفناء ،بل يكفي اخلروج عن االنتفاع به ،ولو سلم
فيجوز أن يكون املراد أن كل ممكن فهو هالك يف حد ذاته(.)1
أقول :فمن أين هلذا أن ُيتج أبن قوله تعاىل ( :وإذا اجلحيم سعرت) أن هذا سيكون يف يوم القيامة؟!
نعم! وجدت من احتج هبذا ،وأورده اإلمام الرازي يف تفسريه عند تفسري هذه اآلية فقال :احتج هبذه
اآلية من قال :النار غري خملوقة اآلن ،قالوا ألهنا تدل على أن تسعريها معلق يوم القيامة( .)2ومل ي رد اإلمام
عليهم ،ألهنا حجة ال تنهض دليال واضحا على منع وجودها اآلن ،وكيف ستلغي النصوص الثابتة يف
وجودمها.
فبقي أن ن وجه (سعرت) فنقول :التفعيل يفيد تكثري الفعل ،فيصري املعىن :وإذا اجلحيم سعرت تسعريا
فوق تسعريها الذي كان واليت هي عليه اآلن .
وهذا املعىن أول معىن رأيته فيما تنفرد به (فعل) من املعان ،وقد أورد الشيخ أمحد حممد احلمالوي ستة
معان لفعل يف كتابه( :شذا العرف يف فن الصرف).
قال الشيخ احلمالوي  -رمحه هللا :-
فعل :يكثر استعماهلا يف مثانية معان ،تشارك أفعل يف اثنني منها ،ومها :التعدية كقومت زيدا وقعدته،
واإلزالة كجربت البعري ،وقشرت الفاكهة ،أي أزلت جربه ،وأزلت قشرها.
وتنفرد بستة( :وأذكر هنا األول الذي نريده):

( )1شرح العقائد النسفية ص ( .)255 - 253مع اختصار.
( )2التفسري الكبري لإلمام الفخر الرازي (.)70/29
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أوهلا :التكثري يف الفعل كجول ،وطوف :أكثر اجلوالن والطواف ،أو يف املفعول( ،وغلقت األب واب)
(يوسف( )23 :أي أغلقت كل األبواب على كثرهتا) أو الفاعل ،كموتت اإلبل (أي كثر املوت فيها)
وبركت(.)1
وهناك معىن آخر وهو :أن العرب يعَّبون بصيغة املاضي عما سيكون زايدة يف التأكيد ،وأنه ال بد من
وقوعه؛ كقوله تعاىل  ( :ونفخ يف الصور ) ( وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا )  ،وغريها كثري(.)2
***
أرجع للقول :أبن إنكار املغيبات واالنبهار أبقوال أهل الكثافات الذين يعز عليهم التسليم أبخبار الشارع
احلكيم مما غاب عن عقلهم السقيم  -قدمي.
وحنن نرى بعض األساتذة َيجل من ذكر بعض املغيبات الثابتة كي يبقى عليه  -بظنه  -وصف العلم
يف مركزه ،ولتتسع دائرة نفعه بزعمه!!
ومما صنعه بعضهم يف التعبري عن تقديره لعلوم الغرب أن كتب كتااب وجعل على غالفه صورة ب رج (إيفل)
الباريسية مع مآذن جامع شهري وكيف أن رؤوس املآذن تقتبس من ضياء الَّبج الفرنسي.
هذه صورة سابقة لكنها تتكرر يف واقعنا أبلوان متعددة.
منكرو املغيبات اليوم يذكروننا مبنكري املغيبات يف املاضي من مثل هالك قوم أبرهة بوابء اجلدري ،وكيف
أن أبرهة بلغ صنعاء وقد تناثر جسمه من املرض فلم يقم إال قليال حىت حلق مبن مات من جيشه(.)3
بل رد صريح القرآن بتأويل ال يقبله أحد عندما عَّب عن انفالق البحر ملوسى ومن معه حىت اجتازوه
وغرق فرعون وجنوده ابجلزر واملد البحريني(.)4

( )1انظر بقية املعان يف شذا العرف ص ( .)44 - 43وقد لفت نظري إىل معىن التكثري يف العربية ومعان (فعل)
األستاذ الدكتور حممد عبد هللا قاسم  -حفظه هللا تعاىل .-
( )2وأيد هذا املعىن فاضالن يف دمشق :الدكتور أمين الشوا والدكتور حممد عبد هللا قاسم  -حفظهما هللا تعاىل .-
( )3موقف العقل والعلم والعامل (.)104 - 103/4
( )4الكتاب السابق (.)20/4
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إىل أي حال يصري إليه هؤالء الذين يرفضون أخبار املغيبات؟!
***
َنتم أبن من روائع القرآن أن أمجل لنا من بدايته أشهر أوصاف املتقني حيث بدأ إبمياهنم ابلغيب ،وثىن
إبقامتهم الصالة وثلث ابإلنفاق مما رزقهم( .الذين ي ؤمنون ابلغيب ويقيمون الصالة ومما رزق ناهم ي نفقون)
(البقرة )3 :فهي ثالثة أوصاف يف اآلية.
قال ابن عجيبة  -رمحه هللا  :-هذه األوصاف تتضمن ثالثة أعمال :األول :عمل قلب وهو اإلميان،
والثان عمل بدن ،وهو الصالة ،والثالث عمل مايل وهو اإلنفاق يف سبيل هللا ،وهذه األعمال هي أساس
التقوى اليت تدور عليها(.)1
أقول :فإذا هد املشككون ركن التقوى األول ،كانت ث لمة ال رتق هلا!!
***
خالصة  :فقد انبنت هذه الصفحات على بيان ما يناسب يف الرد على زعزعة العقائد يف وسائل اإلعالم
املتنوعة وأتثريها يف أسران يف ثالثة حماور :
األول  :زعزعة الثقة بكتب السنة املطهرة .
الثان  :زعزعة الثقة ابلصحابة الكرام رضي هللا عنهم .
الثالث  :زعزعة اإلميان ابملغيبات .
***
حفظ هللا علينا عقائدان ،ورسخ يف قلوبنا اإلميان ،وحالان حبلية العرفان ،وزيننا بزينة القرآن ،ورقاان يف
درجات اإلحسان يف كل آن حبرمة النب العدانن آمني وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

( )1البحر املديد ()54/1
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راجي اجلود الرابن
حممد ايسر بن حممد خري القضمان
ضحى اخلميس  19من ذي احلجة احلرام  1442ه
 2021/7/29م
دمشق الشام
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املراجع
 البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد – لإلمام أيب العباس أمحد ابن عجيبة احلسين – بعنايةعبدالسالم العمران – دار الكتب العلمية بريوت – الطبعة الثانية . 2005-1426
 تثبيت الفؤاد لإلمام احلداد  -طبع سنغافورة  -الطبعة األوىل ربيع األول  1420ه يونيو 1999م. تفسري اإلمام البغوي بتحقيق عبد الرزاق املهدي  -دار إحياء الرتاث العريب بريوت  -الطبعة األوىل 1400ه 2000 -م.
 التفسري الكبري لإلمام الفخر الرازي  -دار الكتب العلمية  -طهران  -الطبعة الثانية. هتذيب األمساء واللغات لإلمام النووي بتحقيق عبده علي كوشك دمشق الطبعة األوىل - 1434 - 2013دار الفيحاء ودرا املنهل انشرون.
 هتذيب التهذيب البن حجر العسقالن مؤسسة الرسالة دمشق وبريوت الطبعة األوىل  1435ه - 2014م بعناية إبراهيم الزيبق وعادل مرشد.
 حلية األولياء لإلمام األصفهان  -دار الكتاب العريب  -بريوت  -الطبعة الثانية  1387ه - 1967م.
 ردود على أابطيل وشبهات حول صحيح اإلمام البخاري  -مكتب البحث العلمي يف جممع الشيخأمحد كفتارو .2018 - 1440 -
 شذا العرف يف فن الصرف للشيخ أمحد بن حممد احلمالوي عين به الدكتور حممد عبد هللا قاسم -دار نور الصباح  -الطبعة األوىل  2017م.
 شرح العقائد النسفية لإلمام سعد الدين التفتازان خبدمة أنس حممد عدانن الشرفاوي  -دار التقوىدمشق  -الطبعة األوىل  1441ه  2020 -م.
 شرح جوهرة التوحيد املسمى إحتاف املريد جبوهرة التوحيد للشيخ عبد السالم اللقان بعناية عالء مسريالطوخي الطواف  -دار الدقاق  -دمشق  -الطبعة األوىل  1441ه  2019 -م.
18

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

الشيخ حممد ايسر القضمان

اإلعالم املعاصر وزعزعة العقائد

 الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض بتحقيق عبده علي كوشك  -مكتبة الغزايل  -الطبعةالثانية  - 2006 - 1427 -دمشق.
 الصارم املسلول على شامت الرسول للشيخ ابن تيمية  -دار ابن حزم بريوت  -الطبعة األوىل  1424ه  2003م. عون املريد لشرح جوهرة التوحيد أتليف عبد الكرمي تتان وحممد أديب الكيالن دار البشائر دمشق الطبعة األوىل  1415ه  1994 -م. فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -الرسالة العاملية  -بريوت ودمشق  -الطبعة األوىل  1434ه - 2013م.
 كتاب مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني لإلمام أيب احلسن األشعري  -دار إحياء الرتاث العريب بريوت  -الطبعة الثالثة  -بعناية هلموت ريرت. الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي  -دار اهلدى ط  1423 - 1ه 2003 -م  -مصر.
 مسند اإلمام أمحد  -مؤسسة الرسالة  -بريوت  -الطبعة الثانية  1429ه  2008 -م. موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني للشيخ مصطفى صَّبي  -تصوير مكتبةاإلميان  -دمشق.
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