
 هل الغزايل خصم لنا؟... مقال للدكتور القرين
 

 وقفات القرين مع الغزايل

 

 حتت عنوان " هل الغزايل خصم لنا؟" هذه الكلمات ، وهذا النقض ، وأريد من األخوة قرأت

  ...............خاصة األخ األزهري األصلي –التعليق عليه 

  أترككم مع املقال

 

سبيل  طلب احلق وتقول احلق وحتكم ابحلق ومتوت يفحنن أمة الوسط، أمة العدل، أمة ت
 .احلق

العاملية ويستحقون  حنن أمة نعرف الرجال ابحلق، وال نعرف احلق ابلرجال. والذين يف الساحة
 :الرد فئات

 .جهاراً هناراً  أوهلم وأخطرهم وشرهم: ملحد زنديق حارب هللا ورسوله

 .مل أيذن به ث يف دين هللا مااثنيهم: مبتدع متهتك حارب السنة ابلبدعة، وأحد

 .شيوعها واثلثهم: شهواين فاجر، وقع يف الكبائر وجاهر هبا وأحب

بال حجة،  ورابعهم: رجل خالف الدليل الراجح إىل املرجوح، أو تكلم بال برهان ونطق
 .وهؤالء نرد عليهم كل حبسبه، قد جعل هللا لكل شي قدراً 

  .ن القسم الرابعفاوضناه يف بعض املسائل فم والغزايل إن

  :ويل معه يف هذه الرسالة عدة وقفات

 الوقفة األوىل

والصالة والسالم على رسوله، فهو  ليت الشيخ الغزايل يبدأ يف كتبه ابحلمد هلل والثناء على هللا
 -:اجلانب، وهنا إيرادات يف غالب مؤلفاته إال القليل النادر يهمل هذا

ليس فيها تشهد فهي كاليد  أنه قال: )كل خطبةاألول: صح عنه صلى هللا عليه وسلم، 
 . (1اجلذماء( )

غريه من الذين ليس هلم اهتمامه ملا كان يف األمر   الثاين: الشيخ داعية إسالمي، ولو أمهلها
  .كبري غرابة
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الكتاب املتأثرون ابلغرب واملعجبون ابحلضارة املادية على إسقاط هذه املقدمة  الثالث: درج
  .من مؤلفاهتم وهي كالتاج على املفرق النبيلة الرائعة

  .فاخلالف بيننا وبينهم أعظم من هذا أما كتبة الزور ومؤلفو الضاللة،

 الوقفة الثانية

لكتابه السنة النبوية : )وقد كلفتين أسرة املعهد أن أضع كتاابً أنصف  يقول الغزايل يف متهيده
  النبوية(. ونقول: هل وقع هذا اإلنصاف؟ به السنة

  !(اجلملة: )أن أنصف من السنة النبوية املطالع بروية للكتاب يكاد يقول: لعل إن

الصواب يف أكثر من ثالثني مسألة شرعية،  وعلى هذه اجلملة أقول للشيخ: لقد جانبت
الرأي الساقط بال مربر يذكر، ولقد ضعفت ما  وعدلت من الرأي الراجح إىل املرجوح، أو

الصحيحني بال دليل، وصححت آاثراً واهية،  بها يفيقارب عشرة أحاديث صحيحة غال
 .استشهد هبا الغزايل وهي ضعيفة وسوف أورد إن شاء هللا قائمة أبحاديث

األحاديث الضعيفة مأل آفاق الثقافة  : )إن ركاماً من911يقول يف كتابه املذكور ص
الرتمذي  واحدة استشهد حبديث علي عند اإلسالمية ابلغيوم(. وقبل هذا الكالم بصفحة
( ، 1قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم( ) وفيه عن القرآن: )كتاب هللا تعاىل فيه نبأ ما

احلديث ال يصح عند أهل العلم مرفوعاً، ففي سنده  احلديث أورده الشيخ مستدالً به، وهذا
  يصح، فاحلديث هبذا ضعيف فأين ما قال؟ احلارث األعور ال يثبت حديثه وال

 لثةالوقفة الثا

السنة: )وأن أواجه ما قد يثور من اعرتاضات(. ولعل الشيخ كان  قال يف التمهيد لـكتاب
الدليل والربهان واثق مما يقول، وأان أجله عن املثل: )كاد املريب أن  ينتظر الردود، وصاحب

  فهل كان عند الشيخ سابق علم بقدوم هذه االعرتاضات ترتى؟ ،(يقول خذوين

  االعرتاضات طرقاً؟ وهل طرق الشيخ هلذه

 الوقفة الرابعة

على مستقبل اإلسالم واهتمام بقضاايه الكربى،  يف غالب كتب الغزايل ذكر لنفسه ابحلرقة
حصاد الغرور ، و أخالق املسلم ، و السنة بني  قال هذه املعاين يف كتاب جدد حياتك ، و

من الغرية احملمودة هذا مما يشكر عليه وهي  :أهل الفقه وأهل احلديث وغريها. وأقول
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كتبة الشهوات ومرتزقة األقالم وانشري الفاحشة،  املشكورة، وما علمنا أن الغزايل يف درجة
اإلحلاد وعمالء الزاندقة وفروخ العلمانية، وإمنا  حاشا، بل له صوالت وجوالت مع دعاة

ن تسيل حقه ويصنف يف صفوف الالغني املنحرفني الذي أشرت هلذا املعىن لئال يهضم الشيخ
 .وفجوراً عاهراً  أقالمهم كفراً صراحاً وإحلاداً 

حجمها ومساحتها من  ومما يشكر للغزايل مطالبته إبعطاء كل قضية من قضااي اإلسالم
يقول: الحظنا أن  االهتمام، وهذا القول حسن بديع، سواء عمل به أو مل يعمل، فهو

املقررة هلا، وهذه احلقائق  العقلية احلقائق الرئيسية يف املنهاج اإلسالمي ال حتتل املساحة
 .8القرون األخرية. كتاب السنة ص افتقدان الكثري منها يف مسريتنا التارخيية السيما يف

إليها األستاذ أبو األعلى املودودي يف كتابه:  وهذه املالحظة هلا قيمتها ووزهنا، وقد أشار
 . األسس العامة لقراءة القرآن الكرمي

 لك واضح، ولذلك أخذت العقيدة مساحة هائلة من القرآن، وذكرتومنهج القرآن يف ذ

الزايرة  الغيبة يف آية أو آيتني، والغض من الصوت يف آية، والغض من البصر يف آية، وأدب
إنه ال يصح  يف آيتني، وهكذا. وهذا هو املنهج البديع الذي ينبغي على الدعاة أن يقتفوه،

واحلج يف خماطبتنا  ال الثياب، كالصالة والزكاة والصومأن جنعل مسألة الغناء واللحية وإسب
مساها الغزايل يف كتابه السنة  للناس، وال يصح أيضاً أن هنملها وجنعلها هامشية أو قشوراً كما

 .. ولنا معه وقفة هناك11النبوية ص

 يف كتابه هذا: )وقد أوجع فؤادي أن بعض الشباب كان يهتم هبذه املسألة: ولذلك تراه يقول
  ينقض الوضوء أم ال؟ هل ملس املرأة

اهتم هبا األئمة واحملدثون  وأقول له: ليس العيب على هؤالء أن يهتموا هبذه املسألة، فقد
  .أبكرب منها والفقهاء اجملتهدون، ولكن العيب أن يغفلوا عن االهتمام

ة، ورجحت واملذاهب العسر  والغزايل يلوم بعض الناس فيقول: )لقد شاعت األقوال الضعيفة
 .(اآلراء اليت كانت مرجوحة

  .اآلراء املرجوحة واملذاهب الضعيفة وأقول: الشيخ نفسه ممن رجح

  أما رجح إابحة الغناء والراجح حترميه؟

  أما رجح جواز تويل املرأة للحكم والراجح منعه؟
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  وكفيها عند احلجاب، والراجح تغطيتها لوجهها وكفيها؟ أما رجح كشف املرأة لوجهها

  اآلحاد إذا صح، والراجح حجيته؟ أما رجح عدم حجية خرب

السند، ورده ابملعىن وإن كان صحيح  أما رجح منهج قبول احلديث ابملعىن وإن كان ضعيف
خالف ما قال، بل ينظر إىل السند  السند، حىت رد كثرياً من أحاديث البخاري والراجح

  واملنت على حسب القواعد؟

  يف كل راو ولو كان يف جاللة عمر ، هكذا قال؟ أما رجح احتمال اخلطأ

لكن جعل احتمال اخلطأ يف كل راو هدم للسنة، وهو  والراجح خالفه، فإن اخلطأ وارد،
الباب الذي ذكره لكان كل من مل يرق له قول قال  خالف املنهج الراجح، ولو فتح هذا
 .متاماً  ابحتمال خطأ الراوي ليبطل الدليل

فإن أيده  شرط يف صحة احلديث مبا يقتضي عرض احلديث على القرآن، أما زاد الشيخ قبول
  القرآن وإال طرحنا احلديث؟

أبحكام ليست يف القرآن، وهذا املسلك  وهذا القول مرجوح، بل كثري من األحاديث أتت
 .إال ما وافق ظاهر القرآن أشبه مبسلك اخلوارج الذين ال أيخذون من السنة

  خطبة اجلمعة؟ ة حتية املسجد للداخل أثناءأما رجح الغزايل عدم صال

يف الصحيحني :  والراجح خالف ما قال، حلديث جابر عند مسلم وعموم حديث أيب قتادة
 . (1)إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني( )

  عدم أتمل امليت ببكاء أهله؟ أما رجح

 .اجلمهور ل( وهذا قو 1والراجح وقوع ذلك ألحاديث يف الصحيحني )

  وسلم؟ أما رجح أن قتلى بدر من املشركني مل يسمعوا كالم الرسول صلى هللا عليه

أبمسع ملا أقول  وقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )والذي نفس حممد بيده ما أنتم
 :24( . فتكلف الشيخ جواابً قال فيه ص1منهم( )

م مسعوا، وهذا القول مرجوح خيالف العقل والنقل، مبا يشاء، فإذا علموا فكأهن وإمنا يعلمهم هللا
 .به أحد من األئمة ومل يقل

السالم لطم عني امللك  أما رد الشيخ احلديث الصحيح عند البخاري يف أن موسى عليه
  ( ؟1ففقأها )
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يؤمن ابهلل واليوم اآلخر يف السابقني  وما رد هذا احلديث من األولني واآلخرين مسلم
  .والالحقني

حديثاً يف سكىن الشام وما جاء يف فضلها اليت أوردها  ا قال الشيخ بضعف ستة عشرأم
وأغلبها  31والرتهيب ، وعلق الشيخ على ذلك بقوله من كتابه ص املنذري يف كتابه الرتغيب

احلاكم و الطرباين و ابن حبان و أيب داود و أمحد ، والراجح صحة كثري  من رواية الرتمذي و
يفها أبهنا من رواية هؤالء فهم أئمة حمدثون ليس كل ما رووه ضعيفاً، بل تضع منها. وأما

 األحاديث اليت يستدل هبا الغزايل يف كتبه من أحاديث احلاكم و الطرباين و البزار و غالب

ذلك   أيب يعلى و الديلمي و البيهقي ، وهذا معلوم من كتبه ابالستقراء، ويكفي أمنوذجاً يف
 !لشيخ ال يعتين بتخريج احلديث أبداً كتاب خلق املسلم . وا

  املطلقة املبتوتة أن هلا السكىن والنفقة؟ أما رجح قول عمر يف

بنت قيس الصحيح كالشمس، والقصة قصتها  وهذا القول مرجوح، والراجح حديث فاطمة
 . (1سكىن وال نفقة ) أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل جيعل هلا

  بال ويل؟ اف يف جواز أن تزوج املرأة نفسهاأما رجح الشيخ مذهب األحن

عدل  وهذا القول ابطل يصادم األحاديث الصحيحة، والراجح اشرتاط الويل وشاهدي
 . (1للحديث الصحيح عند اخلمسة: )ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل( )

تضعيف حديث عائشة : )كان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات، فإذا جاوزوان  أما رجح
معلقاً:  40( احلديث. قال الغزايل ص1جلباهبا من رأسها على وجهها..( ) إحداان سدلت

ضعيف من انحية السند ومن انحية املنت فال احتجاج به(. قلت: وقوله هنا  )هذا احلديث
 .أيت على ما قال بدليل، والصحيح صحة احلديث مرجوح، ومل

أة إذا بلغت احمليض مل يصح أن يرى اي أمساء إن املر ) : أما رجح الغزايل صحة حديث أمساء
  ( ؟1وجهه وكفيه( ) منها إال هذا وهذا، وأشار إىل

 .العلم والصحيح خالف ما قال، فاحلديث ضعيف لثالث علل ذكرها أهل

تقاليدهم(،  من كتابه: )علينا أن خنتار للناس أقرب األحكام إىل 52أما قال الغزايل ص
التشهي احملرم،  مسح بكتابتها قلمه، وهل هذا إال أقول: وهذه سقطة مذهلة، ما أدري كيف
  وتتبع الرخص وحتكيم الشريعة إىل الواقع؟
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  اجلماعة سنة مؤكدة؟ أما رجح أن صالة

صاحب كتاب السلسبيل على  والراجح أن صالة اجلماعة واجبة ألكثر من عشرة أدلة مجعها
  .الزاد يف ابب صالة اجلماعة وكلها صحيحة

محيد امرأة أيب محيد يف فضل صالة املرأة يف بيتها على صالهتا يف  أم أما ضعف حديث
( . والصحيح أن 1يف حجرهتا خري من صالهتا يف دارها.. احلديث ) حجرهتا، وصالهتا

 .وغريه صحيح ومل أيت الغزايل حبجة على ما قال احلديث عند أيب داود

، 56ارض، كما يف كتابه ص السنة القولية عند التع أما رجح تقدمي السنة العملية على
  القولية على العملية خالف ما ذكر؟ والراجح عند األصوليني تقدمي

فريضة، واحتج حبديث ضعيف ونسب هذا  أن التسمية سنة ال 56أما رجح يف كتابه ص
  القول لفقهاء املذاهب؟

ى ونسبته هذا القول لفقهاء املذاهب جمازفة، وقد صح عنه صل والصحيح أن حديثه ضعيف
 . (1ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه( )) :هللا عليه وسلم أنه قال

  والتحرمي ال يثبتان إال أبدلة قطعية؟ أن الفرض 56أما رجح يف كتابه ص

كثري من األحكام أدلتها أحاديث آحاد ظنية  والراجح عند احملققني خالف ما قال، إذ
 .الداللة

دة املرأة نصف شهادة الرجل بسبب العادة جعل شها أن سبب 58أما رجح يف كتابه ص
  الشهرية؟

  .أيت يف كتاب وال سنة، ومل يقل به إمام معترب وهذا التعليل ساقط مل

األحاديث اليت وردت يف ليلة النصف أقوى من األحاديث  : ]أظن67أما قال يف كتابه ص
ال متاماً، ويف حترمي وهذا الظن منه مردود، بل على خالف ما ق ،[اليت وردت يف حترمي الغناء
وفضل ليلة النصف ما علمت إماماً صحح يف فضلها حديثاً،  الغناء أحاديث صحيحة،
 . اللهم إال الشيخ األلباين

  عدم تلبس اجلين ابإلنسان؟ 92أما رجح يف كتابه ص

وقد دل عليه القرآن والسنة الصحيحة وأقوال أهل العلم كـأمحد  والراجح تلبسه وإمكان ذلك،
 .هوغري 
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معلقاً على حديث: )بعثت ابلسيف بني يدي الساعة يعبد إله  108كتابه ص أما قال يف
( . رواه أمحد وغريه، قال 1له، وجعل رزقي حتت ظل رحمي.. احلديث( ) وحده ال شريك

سأجتاوز عن ضعف هذا احلديث من انحية سنده ولن أطعن يف صحته مع أن ) : الغزايل
  حلديث اي شيخ، وأين الطعن؟قلت: أين ضعف ا .(الطعن وارد

  .بل هو حديث صحيح كالشمس، واحلمد هلل

 أن املقصود بـالدجال زعيم من زعماء اليهود ، وقد يكون من 124أما رجح يف كتابه ص

عداوته  كبار علمائهم الكونيني، قال: وهو ميثل عوج الضمري اليهودي وانقطاعه عن هللا، بل
الصحابة  ( ، قال هبا1جال يف الصحيحني كالشمس )له. قلت: سبحان هللا، أحاديث الد

 . والتابعون والسلف الصاحل، وما علمت ولو عاملاً قال بقول الغزايل

( وقال 1رد احلديث الصحيح الثابت: حديث )أن هللا أييت يوم القيامة يف صورته( ) أو ما
  هذا احلديث: احلديث كله معلول. فنقول: أين علته؟ عن

  ومن أعله؟

  العلم له علة؟ ذكر أهلوهل 

  وملاذا هو معلول؟

 .127انظر كتابه ص

الفقهاء رفضت حديث أن الصالة تقطعها املرأة واحلمار والكلب األسود  أما ذكر أن مجهرة
، والصحيح خالف ما قال، فاحلديث صحيح اثبت ومل يقل 129ص ( ، انظر كتابه1)

اً كنقصان األجر، وكثري من العلماء قال بعض العلماء له خترجي برفضه مجهرة الفقهاء، بل ذكر
 .الثالث بقطع الصالة هبذه

األقوال الضعيفة واليت  لقد رجح الغزايل كثرياً من اآلراء اليت كانت مرجوحة، وقوى كثرياً من
  .9حذر منها يف كتابه ص

 استشهاد الغزايل ابلشعر الوقفة اخلامسة: يعجبين كثرياً 

رونقاً وأهبة، يف حني جف كثري  االستشهاد أكسب كتاابتهوهو ذواق حسن االنتقاء، وهذا 
 .ينحتون من صخر أو يؤلفون يف اجلرب من الكتاب عن مجال العبارة ورقة األسلوب، فكأهنم

 :قول الشاعر 57استحسن الغزايل يف كتابه: السنة النبوية ص

This file was downloaded from QuranicThought.com



  اهأر  أين ما يدعى ظالماً اي رفيق الليل أينا إن نور هللا يف قليب وهذا ما

يوم مسع هذا املقطع  وأان أوافق الغزايل وأخالفه: أوافقه على مجال هذا املقطع ورقته، وأخالفه
  .من مغنية ماجنة يف أغنية ساقطة

 :وقد نظمت زايدة عليه فقلت أوافقه على مجال هذا الكالم

 الركب حتدوه خطاه قد مشينا يف ضياء الوحي حبا واهتدينا ورسول هللا قاد

  اإلله ن كؤوس اجملد حقاً وارتوينا وكتبنا بدماء العز متجيدقد شربنا م

ابلكلمات اجلزلة،  وأان أطلب من إخويت طلبة العلم االعتناء ابلقالب كما يفعل الغزايل
ذلك مع اإلخالص املوصل  ابلعبارات املثرية، برقة احلاشية، حبسن الشاهد، بروعة الشعر، كل

  .إىل قلوب الناس

 : بن نويرة يف إعجابه أببيات متمموأان مع الغزايل 

  يقول أتبكي كل قرب رأيته لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك

  إن الشجا يبعث الشجا فدعين فهذا كله قرب مالك :فقلت له

 

 

العلم أن ينظر يف دواوين العرب وكتب البالغة والسري واألخبار  إن على الداعية وطالب
 .رحب العطن ليكون واسع املعرفة

والراقصني والراقصات، واملاجنني  ملاذا أيها الداعية الغزايل تنوه بغناء املغنني واملغنيات،لكن 
  واملاجنات؟

جريدة الشرق األوسط أنك حتب أغنية لـمحمد عبد  ذكرت أيها الداعية يف مقابلة لك يف
وأنت  وعالن وعالنة. أغري هذا الكالم اي شيخ حممد، الوهاب وأغاين أم كلثوم وفالن وفالنة
املوت، ويتلذذ أبصوات هؤالء آبالت العزف واملوسيقى،  داعية وخطيب، ومسن أشرف على

الغرائز، بذكر اهليام واحلب احملرم والعشق اآلمث. ماذا تقول لربنا إذا  إباثرة الشهوات، إبشعال
  املسلمني إىل مراقص؟ حتولت بيوت

يف القصور والفلل، كيف يصلح  فاتنكيف تكون قلوبنا وبيوتنا إذا دوت أم كلثوم بصوهتا ال
  اجليل؟

  كيف يرىب األطفال؟
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ذريعاً يوم أمسع الغزايل يقول: تعجبين أم كلثوم إذا غنت، ويقول مرة  إنين أخجل خجالً 
فريوز يف آخر الليل، يعين وقت التهجد، يوم ينزل هللا تعاىل إىل مساء الدنيا  أخرى: تعجبين

  هل من سائل فأعطيه؟ :فيقول

  من مستغفر فأغفر له؟هل 

  هل من داع فأجيبه؟

 نلوم الساقطني الالهني، أهل مجع الطوابع واملراسلة، لكن نلوم النبالء إذا أساؤوا، حنن ال

للفاحشة  ونعتب على الفضالء إذا زلوا. هل كان الغناء املركب هذا إال مذلة وخزايً ومركباً 
  وسلماً للرذيلة وبريداً للزان؟

كانت تغين: هل رأى احلب سكارى مثلنا، وطائرات   ، كوكب الشرق أم كلثوماي أيها الغزايل
  .اإلسالم إسرائيل حتجب شعاع الشمس تقصف أرض

حايرحم أسايه، وغولدا مئري  اي أيها الغزايل ، أم كلثوم كانت تغين اجلماهري: أروح ملني ومني
  !!تدوس املقدسات وهتدم ابلصواريخ والقنابل بيوت املسلمني

 لوقفة السادسةا

بصفات ينبو عنها الذوق. يقول يف   الشيخ الغزايل يكثر غفر هللا له من ذكر املتزمتني ويصفهم
كنت تفعل يف أسيوط عندما تفاجأ  : )قال يل أحد الناس: ماذا10كتاب السنة النبوية ص

ل أيضاً وزاد الطني بلة أن قي) :10بفرقة من املغنني تريد إحياء ليلة خليعة(. وقال ص
  .(للشباب الساذج

 .(مالك ال يعرف حديث االستفتاح :: )وأن تسمع حداثً يقول11وقال ص

 .(الركوع وحداثً آخر يقول: )أبو حنيفة ال يرفع يديه قبل

ويلعنوهنم(، وقال  أيضاً: )أو ينظر املسلمون إىل مسالك هؤالء الفتية فينكروهنا 11ويقول ص
يتناولون كتب  ة قد تكون مرة للفتيان الذينيف الصفحة نفسها: )ويف هذا الكتاب جرع

 .(احلديث

 .(قال: )ويف عصران فتيان سوء 15ويف ص

 .(ضقت ذرعاً أبانس قليلي الفقه : )وقد22ويف ص

 .(بصرهم ابلقرآن كليل أيضاً: )وال زلت أحذر األمة من أقوام 22ويف ص
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أال زكاة يف عروض  الناس : )لكن الشباب املشتغل ابحلديث النبوي اندى يف25وقال يف ص
  .(التجارة

 -مث ساق القصة مث قال:-أن طالباً سألين  أيضاً: )وقد وقع يل وأان بـاجلزائر 26وقال ص
 .(فقلت له متربماً 

األحاديث املنتشرة اليوم بني الشباب يستنتجون منها أحكاماً  : )وما أكثر30وقال ص
  .(سيئة

 .(الصحوة فشل يف حتقيق األمرين معاً  يؤسفين أن بعض املنسوبني إىل هذه) :36وقال ص

 .(معلقاً على أب مسلم: )هذا فهم األب األمحق 43ويقول ص

  .(اإلسالم: )ألهنم بغباوة رائعة عن بعض املدافعني عن 47وقال ص

كفور(! قلت: ما عالقة اللحية هنا  : )امرأة ذات دين، خري من ذي حلية51وقال ص
  ابلكفر؟

يسمي نفسه أمري مجاعة(. مث قال بعد كالم:  ذه األايم من: )وقد رأيت يف ه66وقال ص
 .(حىت لقاء هللا )أو ترك شعر اللحية ينمو فال يؤخذ منه شي

إقليمياً لكم وحدكم،  يف قصته مع طالب علم بـمكة : )إن اإلسالم ليس ديناً  75وقال ص
 .(!! إن لكم فقهاً بدوايً ضيق النطاق

ايل يف البناء: )عليه مسحة تشاؤم غلبت عليه ملرضه يف ذم التع عن كالم خباب 87وقال ص
 .(منه الذي اكتوى

يف  عن شاب سأله عن املس اجلين: )قلت وأان ضجر: هل العفاريت متخصصة 93وقال ص
  ركوب املسلمني وحدهم؟

شيطان بوذي من أعرايب مث قال  ذكر قصة الشيخ عبد العزيز بن ابز يف إخراج 95ويف ص
 .(مبدى املسافة بني العلم والدين ب وجوه القراء وأشعر يف نفوسهممستطرداً: )أكنت أرق

يهوي على أحد املرضى بعصاه  : )وقد قبضت الشرطة من أايم على رجل ظل98وقال ص
  .(ليخرج حىت أمخد أنفاسه، وكان األمحق يظن أنه يضرب الشيطان

أول خطأ  يست: )وانفع غفر هللا له خمطئ(، مث قال: )ورواية انفع هذه ل103وقال ص
 .(يتورط فيه، فقد حدث أبسوأ من ذلك
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 .التعليق-فقههم(  : )فإن أهل احلديث لقلة104وقال ص

 .(: )ليقف عند راو اتئه105وقال عن انفع ص

 .(واملخيف أهنا طفولة عقلية جتمع يف غمارها أرابب حلى) :108وقال ص

رض حمذور العقىب من الطيش يف فهم املروايت وسوء تقديرها م : )ويبدو أن117وقال ص
  .(قدمي

  .(طوائف من البطالني والفاشلني وقفت عند ظاهرة املرفوض : )إن119وقال ص

مسلم: )قبحك هللا من داع أعمى البصرية، ما لديك شي من  عن داعية120وقال يف ص
 .(الدعوة فقه اإلسالم، وال من أدب

حقيقته وال  ثر ال يعرفون: )إن القاصرين من أهل احلديث يقعون على األ128وقال يف ص
 .(أبعاده

 158ووصف يف ص .(: )اطالع بعض الشباب املسلم أبنه اطالع طائش129وذكر ص
 .(بعض املسلمني )أهنم تساورهم ظنون جمنونة

النماذج واليت نزل فيها الشيخ الغزايل نزوالً مرعباً على كثري من الدعاة  انتهيت من نقل هذه
 وإايه حنتكم إىل كتاب هللا عز وجل وسنة رسوله صلى هللا عليه وطلبة العلم، وأان واملسلمني

  .وسلم

َفظًّا َغِليَظ المَقلمِب النـمَفضُّوا ِمنم  يقول سبحانه: ))فَِبَما َرمحمٍَة ِمَن هللا لِنمَت هَلُمم َوَلوم ُكنمتَ 
ِلَك((. ويقول جل ذكره: ))َوُقلم  َسنُ  َحوم  ِإنَّ الشَّيمطَاَن يَنزَغُ  لِِعَباِدي يـَُقولُوا الَّيِت ِهَي َأحم

نَـُهمم   .((بـَيـم

َسنُ  َفعم اِبلَّيِت ِهَي َأحم   .((ويقول تقدس امسه: ))ادم

  .((تعاىل يف وصف رسوله صلى هللا عليه وسلم: ))َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  ويقول

ِمِننَي عَ  وقال عنه: ))َلَقدم َجاءَُكمم َرُسوٌل ِمنم أَنُفِسُكمم َعزِيٌز َعَليمِه َما ِنتُّمم َحرِيٌص َعَليمُكمم اِبلمُمؤم
َاِهِلنَي((. وقال)) :َرُءوٌف َرِحيٌم((. وقال سبحانه َو َوأمُمرم اِبلمُعرمِف َوَأعمِرضم َعِن اجلم  ُخِذ المَعفم

 .((رَاًمااِبللَّغمِو َمرُّوا كِ  تعاىل: ))َوالَِّذيَن ُهمم َعِن اللَّغمِو ُمعمِرُضوَن((. وقوله: ))َوِإَذا َمرُّوا

اجلميل، إىل عفاف اللسان، إىل هتذيب العبارة،  إىل غريها من اآلايت اليت تدعو إىل القول
  .الرتفع عن املهاترات والسباب واللعن والشتائم إيل األدب اجلم واخللق الرفيع، إىل
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( . وصح عنه صلى 1صح عنه: )والكلمة الطيبة صدقة( ) ويقول عليه الصالة والسالم فيما
الرفق يف شيء إال زانه، وال نزع من شيء إال شانه(، رواه   عليه وسلم أنه قال: )ما كانهللا

الصالة والسالم أنه قال: )إن هللا يبغض الفحش والتفخش(  ( . وثبت عنه عليه1مسلم )
عليه وسلم: )ليس املؤمن ابلطعان وال اللعان وال الفاحش  ( . وثبت من قوله صلى هللا1)

هللا عليه وسلم: )وهل يكب الناس يف النار على مناخرهم  ومن قوله صلى( ، 1البذيء( )
 . (1إال حصائد ألسنتهم( )

املعاصي، ال  وكان صلى هللا عليه وسلم عذب العبارة حيب السرت على الناس حىت على أهل
  يشهر هبم، ويقول ملن أخطأ: )ما ابل قوم يفعلون كذا وكذا؟

) (1) . 

وسلم، أيها  ديث كلمة انبية مؤذية جارحة قاهلا حممد صلى هللا عليهابهلل عليك أيف كتب احل
  الشيخ الغزايل وأنت داعية خمضرم؟

هتدأ يف األسلوب وأن تلني يف العبارة، لقد ذكرت يف   أما كان األوىل لك غفر هللا لك أن
كليل، ويلعنوهنم، وفتيان سوء، وقليلي الفقه، وبصرهم ابلقرآن   كتابك كما مر عبارة )ساذج،

ويستنتجون منها أحكاماً سيئة، هذا األب األمحق، وألهنم بغباوة  ويستوعر تدبر القرآن،
على اللحى، وما ذنبها يوم كانت سنة، وقال: )فقه بدوي ضيق النطاق،  رائعة(، مث اهلجوم

تشاؤم، وكان األمحق يظن أنه يضرب الشيطان(، وقال عن انفع : )اتئه  وعبارة: عليه مسحة
من ذلك، وطفولة عقلية، وأرابب حلى، والطيش يف فهم املروايت، ومن  حدث أبسوأيتورط، 
 .(والفاشلني، وقبحك هللا من داع، وأعمى البصرية، واطالع طائش البطالني

  ما هذا اي شيخ؟

  ملاذا هذا التجريح؟

  ما هو الداعي غفر هللا لك هلذا الرصاص من القول؟

صلون صائمون مزكون صادقون، إن فيهم من يقوم شيخ إن من تتحدث عنهم هؤالء: م اي
  .احلمراء ويصوم النهار ويتدارس القرآن. إهنم ما عرفوا اخلمارات وال البارات وال الليايل الليل

 

  عباد ليل إذا جن الظالم هبم كم عابد دمعه يف اخلد أجراه
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  وأسد غاب إذا اندى اجلهاد هبم هبوا إىل املوت يستجدون رؤايه

 

أحلدوا وال  ما عرفوا العهر وال اجملون، وال صاحبوا اجلرمية، وال تقمصوا ابلفاحشة، إهنم ما إهنم
فلماذا اي شيخ هذه  تزندقوا، ليس مقصدهم يف احلياة كأساً وال جملة هابطة وال أغنية ماجنة،

  الغلظة؟

 :تعاىل يقول الداعية الكبري عبد هللا بن املبارك رمحه هللا

 

  أهل ود فكن هلم كذي الرحم الشفيقإذا صاحبت قوماً 

 

  بزلة كل قوم فتبقى يف الزمان بال رفيق وال أتخذ

 

 

 الوقفة السابعة

 

الشيخ الغزايل رأي ابن حزم ، حىت إنه يرتك آراء األئمة األربعة وغريهم وراءه  غلب على
  . ويستنجد بقول ابن حزم ظهرايً 

امرأة تويل منصب ما، حاشا  على عن ابن حزم : )إن اإلسالم مل حيظر 47يقول يف ص
  ..اخلالفة العظمى(، وخيتار الشيخ هذا القول

: )و ابن حزم أراح نفسه وأراح غريه عندما كذب أحاديث منع النساء من 55ص وقال يف
 .املساجد، وعدها من الباطل(، واختار الشيخ هذا القول الصالة يف

ية يؤكد أن رفض شهادة النساء يف يف متحيصه آلاثر املرو  : )إن ابن حزم59وقال يف ص
 .أصل يف السنة النبوية(، وخيتار الشيخ هذا القول احلدود والقصاص ال يوجد له

وبيع الشطرنج واملزامري والعيدان واملعازف والطنابري حالل   : : )قال ابن حزم67وقال يف ص
اً، فال ضمان ذلك ضمنه، إال أن يكون صورة مصورة، متثاالً جمسم كله، ومن كسر شيئاً من

  .(على كسرها

 .والشيخ أورد كالمه لالستدالل به على اجلواز

ابن حزم : )وكذلك جيوز بيع املغنيات من اجلواري  أيضاً: قال يعين 67وقال يف ص
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 .(وابتياعهن

ابن حزم عن حترمي الغناء: )ال يصح يف هذا الباب شيء أبداً، وكل ما  : قال75وقال يف ص
 .زايل أورد هذا القول لالحتجاج بهوالغ ،(ورد فيه موضوع

أقوال ابن حزم ويقدمها على أقوال الفقهاء، و ابن  أقول: أواًل: ما أدري كيف يرجح الشيخ
 .وكتابه احمللى على منهج احملدثني وهو ينال من الفقهاء حزم حمدث وليس بفقيه عند األئمة،

 

احلديث بتقدمي ما يتناقلون من : )وقنع أهل 24احملدثني كما يف ص والشيخ الغزايل يقول عن
 .(آاثر

 : )لكن الشباب املشتغل ابحلديث النبوي اندى يف الناس أال زكاة يف عروض25ص وقال يف

 .(التجارة

يستوعر تدبر  : )وبعض الشباب املشتغلني ابحلديث26وقال منتقداً لطلبة احلديث يف ص
  .(القرآن

  .(لة فقههم: )فإن أهل احلديث لق104وقال عن احملدثني يف ص

 : )إن القاصرين من أهل احلديث يقعون على األثر128وقال حاماًل على أهل احلديث ص

 .(ال يعرفون حقيقته وال أبعاده

  وترك الفقهاء؟ والسؤال: ملاذا جلأ الشيخ إىل ابن حزم وهو حمدث

  ملاذا قدم قوله يف املسائل اآلنفة على أقوال جهابذة الفقه؟

اشرتاط  زم يف اشرتاط الويل عند الزواج، وأخذ بقول األحناف يف عدمترك الشيخ قول ابن ح
  الويل، واحلق مع ابن حزم ؟

  فلماذا مل يذهب إليه؟

ابن حزم يف عدم السكىن أو النفقة للمبتوتة، وأخذ بقول بعض الفقهاء  وترك الشيخ ترجيح
  أو النفقة، واحلق مع ابن حزم ؟ يف وجوب السكىن

  وتبنيها.. من تركها واطراحها؟  ألخذ الشيخ آراء ابن حزمفما هو الضابط إذاً 

ابن حزم إذا كان رأيه سهالً يسرياً بغض  ما وجدت جواابً إال أن أقول: إن الشيخ أيخذ آبراء
بغض النظر عن دليله، وقد ذكرت فيما سبق  النظر عن دليله، ويرده إذا كان صعباً شاقاً 

 .أمثلة
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من أيخذ بظواهر النصوص فحسب، ومن هو الظاهري إال  علىاثنياً: الشيخ الغزايل ينكر 
  ابن حزم ؟

: )إن طوائف من البطالني والفاشلني وقفت عند ظاهره 119منتقداً املنهج ص يقول الغزايل
  .(املرفوض

  وأان أسأل الشيخ: هل كان ابن حزم بطاالً فاشالً يوم أخذ ابلظاهر؟

  م خيالف ما يريد الشيخ؟ابن حزم بطاالً فاشالً إال يو  ومىت يكون

  مين وإن لقيت معدايً فعدانين يوماً ميان إذا القيت ذا

  حزم ؟ اثلثاً: مىت يرى الشيخ الغزايل أن نقبل آراء ابن

  ومىت يرى أن نردها؟

  خالفهم؟ وهل نقبل قوله إذا وافق الفقهاء ونرده إذا

 .الفقهاء ف فيهاوال أظن هذا منهج الشيخ، فإنه قبل أقوال ابن حزم اليت خال

  أما هل نقبل قول ابن حزم إذا عضده الدليل ونرده إذا خالف الدليل؟

 .وال أظن هذا منهج الشيخ، فإنه قبل ما خالف الدليل ورد ما عضده الدليل

أن نقبل قول ابن حزم إذا   -وهذا ابالستقراء من كالمه-ظهر يل أن منهج الشيخ هنا  والذي
 رده إذا كان صعباً خيالف الواقع. وهذا هو الرضوخ للواقع الذيسهالً يوافق الواقع، ون كان

ملشارب  أن نقبل الرأي إذا كان موافقاً  52عرب عنه أكثر من مرة، فهو يرى مثالً كما يف ص
  .األوربيني. إذاً فالواقع عند الشيخ ميلي القبول والرد

 

 الثامنة الوقفة

 

ممن قاهلا، وهذا منهج  آلخرين، وطلب احلكمةيف ثنااي كتاب الغزايل مناشدة لالستفادة من ا
عند النوم، فأقره صلى هللا  حسن مجيل. فقد علم الشيطان أاب هريرة آية الكرسي أن يقوهلا

احلكمة غلق نوافذ الفكر عن  ( ، وليس من1عليه وسلم وقال له: )صدقك وهو كذوب( )
إليه ما مل يعارض ديننا وصلوا  جتارب اآلخرين والفوائد اليت حصلوها، واالخرتاع الذي

  .احلنيف

 .من كتابه 76وص 45انظر إىل ص
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: )والغريب أن األوربيني يرتكون صحوهنم أقرب ما تكون إىل النظافة، أما 84ص يقول يف
  .(فيدعون يف صحوهنم ما يزحم أواين القمامة وما يقر عني الشيطان ابإلسراف العرب

 عض القراء يراين معجباً ابجملتمعات األوروبيةعن األستاذ أمحد هباء الدين قوله: )ب ونقل

 واألمريكية عندما أحتدث عنها يف رحاليت، وهذا صحيح، لكنين كذلك أكره فيها أشياء

 .111أخرى، ترى ما الذي أوثر نقله إىل الناس يف بلدي(، ذكره الغزايل ص

 العامة للحياة الثناء على الغرب يف النظام واحرتام الدور والقواعد 112كتابه ص ونقل يف

 .والنظافة التامة، فال جتد من يلقي ورقة على األرض

جدد حياتك من ديل كارنيجي األمريكي صاحب كتاب دع  والغزايل استفاد أكثر كتابه
 . القلق وابدأ احلياة

: )من خصائص الدميقراطية احلديثة أهنا اعتربت 136كتابه السنة النبوية ص ويقول يف
نظام العام للدولة، وأن للمعارضة زعيماً يعرتف به ويتفاهم معه دون جزءاً من ال املعارضة

ذلك أن مالك السلطة بشر له من يؤيده وله من ينقده، وليس أحدمها أحق ابالحرتام  حرج،
 .(اآلخر من

اإلدارية الواسعة،  : )لكن املهارة يف الدنيا خطرية اآلاثر، وكذلك اخلربة138ويقول يف ص
سذجاً أغراراً، فإن مستقبل  مكرة مهرة خرباء أذكياء، ويكون املؤمنون ويوم يكون املالحدة

 .(اإلميان على ظهر األرض ضائع يقيناً 

الذي قاله الغزايل من أمجل ما قيل يف هذا الباب، وهو دعوة لالستفادة من  وهذا الكالم
 .حدود الضوابط الشرعية اآلخرين يف

وثقافة الغرب وعلومه ومعارفه، حبجة  نفس والرتبيةأعلم أن قوماً من املسلمني ال يرون علم ال
نسد آذاننا ونغلق أبوابنا عن املعارف،  أن عندان ما يكفينا، وهذا صحيح وليس معناه أن

 .حاشا وكال

التكنولوجيا وتقاعسنا، ونشطوا وكسلنا، فهل حنتج لقعودان  فإن الغرب سبقوا يف مضمار
 .يكفينا، ال وألف ال ومخودان أبن ما عندان

األرض واإلنتاج واخلدمة واملهارة.  إن القرآن فتح بصائران ونور أفئدتنا وهداان ووجهنا لعمارة
أفكار الكفار ما يكون أحياانً معيناً على  وإن كلمة احلكمة قد يقوهلا الفاجر، وإن من بنات
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 .فهم كثري من قضااي الواقع

وكتاب اتريخ أمريكا لـهنري   كثرياً بكتاب األوائل لألمريكي مايكل هارث ، لقد أعجبت
وكتاب دع القلق وابدأ احلياة ، وكتاب كيف تكتسب األصدقاء ، وكالمها لـديل   كوماجر ،
وهناك كتاابن طاملا استفاد منهما سيد قطب رمحه هللا تعاىل ومها: كتاب اإلنسان  . كارنيجي

 . أفنقول للجيل الاجملهول لـكارليل ، وكتاب اإلنسان ال يقوم وحده لـكريسي مريسون ذاك

  تطالعوا هذه الكتب وال تقرأوها؟

واقعه وال عدوه وال يطلع على ما قاله وكتبه  رمبا يكون من قصور العامل املسلم أال يعرف
الناحية اإلجيابية حىت رأيته يذكر أحياان بعض آراء  اآلخرون. ولقد حملت عند الغزايل هذه

وم نقل عن لينني اللعني بعض كالمه، معلقاً السنة ، ي من كتابه 108الشيوعية كما يف ص
 .األخطاء اليت وقعوا فيها أو انقداً أو مستفيداً من تلك

أو حنلة، أو مذهب هدام، مث  ما هو عذر العامل إذا سئل عن مبدأ، أو حزب، أو هيئة،
  أجاب دائماً بال أدري ال أدري؟

  على اجلاهلية وهو ال يعرف اجلاهلية؟ كيف يستطيع أن يرد

 

 الوقفة التاسعة

 

العامل أو الداعية أن يكون حبراً يف كل فن، وابقة يف كل علم، فهذا متعذر أو  ال يطلب من
ورمبا رزقه هللا القالئل من القمم على مر السنوات، لكن نعاتب من يطالب بشيء  متعسر،
 ـاملزي وإليه وهو مقصر فيه، وال نطلب من الشيخ الغزايل أن يكون يف علم احلديث ك ويدعو

 .الذهيب و ابن حجر ، فهذا شاق بعيد املنال

له حد أدىن من علم احلديث النبوي، وهو يقول  لكن نطلب من الداعية املفضال أن يكون
يدخل ميدان التدين وبضاعته يف احلديث مزجاة،   : )والذي57يف كتابه السنة النبوية ص

ه إذا أخذته الشرطة مكبل يلومن إال نفس كالذي يدخل السوق ومعه نقود مزيفة، ال
 .(اليدين

شروط مث مل يعمل بواحد منها، صحح الشيخ حديث:  واشرتط الشيخ لقبول احلديث مخسة
( ، ومل يقم الشيخ دليالً 1طهوراً جلميع بدنه.. احلديث( ) )من توضأ وذكر اسم هللا عليه كان
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  .ضعيف عند احملققني من أهل العلم هلذا التصحيح، واحلديث

احمليض فال حيل هلا أن تبدي إال هذا  لشيخ حديث أمساء : )إن املرأة إذا بلغتوصحح ا
بدليل على صحته. وهذا احلديث فيه ثالث  ( ، ومل أيت1وهذا، وأشار إىل وجهه وكفيه( )
  .علل، وهو ضعيف عند احملدثني

 فيه نبأ الغزايل حبديث علي عند الرتمذي ورفعه، وفيه عن القرآن: )كتاب هللا تعاىل واستدل
قبلكم، وخرب ما بعدكم..( احلديث. وهذا احلديث ضعيف لوجود احلارث األعور يف  ما

 . (1سنده )

األحاديث  وبعد هذا احلديث الضعيف الذي استدل به الغزايل أبسطر قال: )إن ركاماً من
 .(الضعيفة مأل آفاق الثقافة اإلسالمية ابلغيوم

( 1عفها بال دليل: كحديث موسى عليه السالم )األحاديث الصحيحة فض مث أتى الشيخ إىل
أاته لطمه ففقأ عينه( واحلديث عند البخاري سنده كالشمس فرده ومل  )أن ملك املوت ملا

 .يقبله

حديث )ليكونن أقوام من أميت يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف..( احلديث  وضعف
 .ايل ومل يقبله بال حجةوهو عند البخاري موصوالً مرفوعاً، فرده الغز  ، (1)

( ، وهو عند أمحد بسند 1بعثت ابلسيف بني يدي الساعة..( احلديث )) :وضعف حديث
 .وأنكره ومل أيت على ذلك بدليل صحيح، فرده الغزايل

الركبان وهي حمرمة أرخت جلباهبا..  وضعف حديث عائشة : )كانت إحداان إذا مر هبا
عائشة ، فرده الغزايل بال دليل  موقوف على ( ، وهو يف السنن بسند صحيح1احلديث( )

  .وضعف سنده، وإن مل يرق له املعىن رده وإن صح سنده

الغزايل :  أتى حبديث عبادة يوصي ابنه وهو عند أيب داود بسند فيه منكر احلديث. فقال
دالالت القرآن  )ومع ذلك فنحن مع هتافت األسانيد نرى يف املنت مجالً مقبولة تتالقى مع

  .(ريبة والبعيدةالق

السند، غري أن متوهنا توقفنا أمامها  مث قال: )املشكلة تكمن يف أحاديث أخرى صحيحة
املوقف من الشيخ حيري طالب العلم ويربك  وامجني، لنبحث عن أتويل هلا أو خمرج(. وهذا

  ومىت يرفضه؟ املتأمل. ال ندري مىت يقبل الشيخ احلديث
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  وما هي شروطه؟

ويضعف احلديث فيصححه، يقوي  ة وخيالفها، يصح احلديث فيضعفه،يضع شروطاً مخس
 .الواهي، ويوهي القوي

وفيه: )حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد هللا من بر وفاجر  أتى حبديث عند مسلم يف الصحيح
( احلديث. قال الشيخ: )هذا 1صورة من اليت رأوه فيها..( ) أاتهم رب العاملني يف أدىن

 .(ومجهور العلماء يرفضه ب مبهم،سياق غامض مضطر 

 .(خطأ مث قال: )احلديث كله معلول وإلصاقه ابآلية

  سبحان هللا، ملاذا أعل احلديث؟

  ملاذا قال بغموضه واضطرابه؟

  احلجة يف علة احلديث؟ ما هي

  ومن هم اجلمهور الذين رفضوا هذا احلديث؟

 !!مجهور احملدثني قبلوا احلديث والعجيب أن

قطع الصالة ابملرأة واحلمار والكلب   إىل حديث يف صحيح مسلم ، وهو حديثأتى الغزايل
هذا احلديث(، ال إله إال هللا، مجهرة  ( ، فقال عنه: )ومجهرة الفقهاء رفضت1األسود )

  الفقهاء رفضت هذا احلديث؟

  من قال هبذا؟

  وأين ذكر رفضهم وما الدليل على ذلك؟

  ويف أي مرجع؟

يف الصحيحني وهو حديث ابن مسعود يف خلق اإلنسان نطفة فعلقة  ديثأتى الغزايل إىل ح
فدندن الغزايل حول احلديث وقال: )وندع أمر الرتجيح والرد  ، (1فمضغة.. احلديث )

 .(األمر والقبول للمشتغلني هبذا

الرواية، وال أيخذ  إن الشيخ الغزايل ساحمه هللا ال يتعامل مع مصطلح احلديث، وال يتقيد بعلم
  .أبصول احملدثني، وما سبق من مناذج يكفي دليالً على ذلك

حممد حامد  والشيخ يعتمد يف الكالم على الرجال على غريه، وكثرياً ما يردد كالم ابن حزم و
 .فقي وغريمها
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القرآن وحده، وهو يهون من شأن  والغزايل يردد يف كتبه دائماً لالعتماد املطلق على
  .هذا الباب أن ذكرت مناذج من كالمه يفاملتشاغلني ابحلديث، وسبق 

 

 الوقفة العاشرة

 

العظماء من عباد هللا، وقد صح يف احلديث أن  هضم النفس وإنكار الذات منقبة يتحلى هبا
ِمِننَي((، )) :من تواضع هلل رفعه، وهللا عز وجل يقول ِفضم َجَناَحَك ِلَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن المُمؤم َواخم

َسنُ َوجَ )) :وقال جل ذكره ُمم اِبلَّيِت ِهَي َأحم  .((اِدهلم

صفة نبيلة ومنقبة جليلة، والداعية إذا غلظ خطابه  واللطف يف اخلطاب خاصة مع املؤمنني
َوَلوم ُكنمَت َفظًّا َغِليَظ المَقلمِب النـمَفضُّوا ِمنم )) :واشتد كالمه نبت موعظته عن القلوب

 ،((َحومِلكَ 

ن هلم فقهاً بدوايً خاصاً هبم، ويصفهم ابلسطحية، حفظه هللا يصف بعض الناس أب والشيخ
 الفهم، والغباء، والفشل، واحلمق، وضحالة العلم، واجلنون، والطيش، والسفهاء، وغريها وقلة

اتئه، وأنه  من العبارات. وهذا كله يف كتابه السنة النبوية ، ويقول عن انفع موىل ابن عمر أنه
 .ذلك أصابته مسحة شؤم، إىل غري يتورط يف األخطاء، وأن خباب بن األرت

  وأان أقول للشيخ: أما يف قاموس العربية كلمات ألطف من هذا؟

  الرصاص امللتهب؟ ملاذا هذا

  ملاذا هذه النفس الثائرة؟

يف كتبه يقصد هبم أهل اجلزيرة العربية . وأان أقول له: اي شيخ،  إن البدو الذين يذكرهم الغزايل
غموا أنف قيصر و كسرى يف الرتاب، ونشروا العدل يف البالد والنور البدو أر  إن أجداد هؤالء

  .يف الدنيا

العباد  إن أجداد هؤالء البدو اي شيخ دخل أحدهم على رستم فقال: ]إن هللا ابتعثنا لنخرج
جور األداين  من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة، ومن

  .[إىل عدل اإلسالم

يفتح الدنيا وقد وقف على احمليط  إن أجداد هؤالء البدو اي شيخ يقول أحدهم وهو
خلضت بفرسي أمواجك ألرفع ال إله إال  األطلنطي : اي ماء، وهللا لو أعلم أن وراءك أرضاً 
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البدو قتلوا يف هناوند ، وعلى ضفاف هنر  هللا حممد رسول هللا، اي شيخ! إن أجداد هؤالء
هذا الدين. إن أجداد هؤالء البدو مل يعرفوا  قندهار و األندلس من أجل نصرةاللوار ، ويف 

  .واهليام الكأس وال الليلة احلمراء وال الرقص

 

 

  يف الليل رهبان وعند لقائهم لعدوهم من أشجع األقران

 

  فإذا دعا الداعي ليوم كريهة سدوا شعاع الشمس ابلفرسان

 

 

البدو  زايل دائماً فيعين به يف نظره الفقه احملافظ، وليس عندالفقه البدوي الذي يذكره الغ أما
مسلم  فقه. والفقه الذي يقصده هو فقه مالك و أمحد و الشافعي و األوزاعي و البخاري و

  ، وغريهم من جنوم أهل العلم. أبدو هؤالء؟

  أفقههم فقه بدو؟

ليايل املعارف، إهنم من إن هؤالء العلماء مشوس يف مساء العلوم، وبدور يف  !سبحان هللا
  .ابلكتاب والسنة، ومل تكن ثقافتهم سطحية يلقون القول على عواهنه أعرف الناس

شيخ عند املتأخرين الذين تشاغلوا ابلكالم عن العلم، وابلقالب عن  إن السطحية اي
  .عن اللباب املضمون، وابلقشور

غزير الفائدة، أما علم  ل العبارةإن علم السلف أيها الشيخ قليل األلفاظ كثري املعاين، سه
َهُب ُجَفاًء َوأَمَّا َما يَنَفُع النَّاَس  اخللف فجعجحة ومههمة وتطويل وتزويق: ))فََأمَّا الزََّبدُ  فـََيذم

ُكُث يف اأَلرمضِ  ثَالَ  فـََيمم  .((َكَذِلَك َيضمِرُب هللا اأَلمم

ون والغباء، فما أدري ما أقول والطيش واحلمق واجلن وأما العبارات اليت ذكرها الشيخ كالسفه
 .داعياً  وال أجد هلا مربراً وال

عنها، ويستغفر اللسان  وهل يليق مبقام ذلكم الداعية أن يتلفظ هبذه األلفاظ اليت ينبو الذوق
  من ذكرها؟

فهذه أول كلمة مؤذية مريرة تطلق على  وأما قول الشيخ عن انفع موىل ابن عمر أنه اتئه،
 . انفع
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اإلسالم، لقد جعله أمحد و البخاري من أركان سلسلة  أيها الشيخ إمام عند أهلإن انفعاً 
عمر . إن انفعاً جبل يف احلفظ، ثبث يف الرواية حجة  الذهب وهم: مالك عن انفع عن ابن

  اهتمنا انفعاً وأمثال انفع؟ يف النقل، ماذا نقول للتاريخ إذا

  .واعتداء غاشم على احلديث ةإن هجومنا على انفع اي شيخ هجوم صارخ على السن

  داود و أمحد حديث انفع ؟ أما قبل البخاري و مسلم و الرتمذي و النسائي و أبو

  أما جعل مالك غالب كتابه املوطأ عن انفع ؟

  ذكره املزي فزكاه، و الذهيب فمدحه، و ابن حجر فأثىن عليه؟ أما

  عدول على صدقه؟ فهل بعد هؤالء شهود

اسم انفع ، فلم الوقيعة يف انفع  خ يفخرون إذا ذكران انفع ويراتحون إذا مسعواإن العلماء اي شي
  ؟

  ومل الطعن يف انفع ؟

 

  والورى معي وإذا ما ملته ملته وحدي كرمي مىت أمدحه

 

 الوقفة احلادية عشرة

 

 من كتب الغزايل غفر هللا له جيدها مملوءة ابلرواية عن قوم جماهيل، فهو دائماً يكثر من يطالع

 كلمة قال يل أحد الناس، وأخربين بعض الناس، وسألين بعض الشباب، ولقيين شاب كث

 .ذلك اللحية، ودخل علىَّ شاب من هؤالء، ومسعت عن أحد احلمقى من هؤالء.. وحنو

ال ندري هل  وأقول: هذه أسانيد منقطعة أشبه ابإلسرائيليات، وال نتهم الشيخ يف نقله، لكن
  وقعت له أم ال؟

  هؤالء النخبة من الشباب امللتزم؟ ن السؤال: ملاذا دائماً ال يتشاجر الشيخ إال معولك

  ملاذا صراعه معهم مستمر وكثري؟

  حلمه إذا ذكرهم ويسيل قلمه سباابً إذا حتدث عنهم؟ ملاذا يفقد

  هل ألهنم ملتزمون؟

 ح فريسته شبابجنا من قلم الشيخ ومن لسانه فروخ العلمانية وأذانب الشيوعية، وأصب لقد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الصحوة اإلسالمية، لقد خاطب الشيخ البااب شنودة بلفظ األخ العزيز! فلما أتى لشباب

 .اإلسالم أغلظ هلم القول وقلب هلم ظهر اجملن

 .أمانة النقل والصدق يف الرواية والعدل يف احلكم واملقصود هنا أن املسلم مطلوب منه

  باب؟هؤالء الش اي شيخ، ما هو رصيد اإلسالم إال

القرآن ومشاعل احلق  هم أول سهم يف جعبة اإلسالم وآخر سهم، هم عمار املساجد ومحلة
  وكتائب اإلميان. ملاذا ال تذكر حسناهتم ولو مرة؟

  إليهم هذه اإلساءة؟ ملاذا يساء

  ملاذا تلطخ مسعتهم هذا التلطيخ؟

 من مالبساهتا فأجرى حياته مواقف شخصية اثر منها، وانفجر غيظاً  لعل الغزايل مرت به يف
وشتم اجلميع، وأهان اجلميع. إن عادة الشيخ إذا ذكر الغرب وعلماءه  احلكم على اجلميع،

 .وأجاد يف اإلشارة، وأالن اخلطاب تلطف يف العبارة،

فيكتوراي ملكة بريطانيا ، و أنديرا غاندي  لقد وقف يف كتابه السنة النبوية موقف إعجاب من
من كتابه. لقد  51و 50وزراء يهود، انظر صفحة  و جولدا مائري رئيسةرئيسة وزراء اهلند ، 

هللا عليه ابحللم، ومنحه حسن الكالم، ولكنه  ترفق الشيخ مع هذا اجلنس اللطيف، وفاض
املصلني الصائمني الراكعني الساجدين. وأقول له كما  فقده يوم تكلم عن إخوانه املسلمني

 : قال املتنيب

 

  ع السيف ابلعال مضر كوضع السيف يف موضع الندىيف موض فوضع الندى

 

عباراته ويرق يف كلماته، ويتجنب الرواية عن اجملاهيل، فإن الشيخ   ولعل الشيخ يلطف يف
قال: وجاءين شاب، وسألين شاب، ورأيت شاابً، فسبحان من مجع  كلما ذكر موقفاً 

لتهم من النوع الذي يثري يسألونه كل يوم! وسبحان من جعل كل أسئ الشباب للشيخ الغزايل
  !غضب الشيخ

 

 الوقفة الثانية عشرة
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يتدافعوهنا ملا فيها من التبعات وملا  الفتوى مركب صعب ومرتقى مهول، فقد كان السلف
 .وراءها من النتائج

رَتُوا َحرَا َوال تـَُقولُوا لَِما َتِصُف أَلمِسنَـُتُكُم المَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا)) :وهللا عز وجل يقول ٌم لِتَـفم
رَتُوَن َعَلى هللا ِلُحونَ  َعَلى هللا المَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَفم  .((المَكِذَب ال يـُفم

انتزاع العلم فقال يف احلديث: )فاختذ  وصح عنه يف الصحيح صلى هللا عليه وسلم أنه ذكر
تعرض يف كثري من  ( . والشيخ الغزايل ي1وأضلوا( ) الناس رؤساء فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا

 .والفقهية واالجتماعية مفتياً ومرجحاً  كتبه إىل كثري من املسائل العقدية

 :أموراً  واملستقري لفتاوى الغزايل يلحظ يف منهجه

وتضعيفاً أو اعتباراً، وسبق  أواًل: عدم اعتنائه ابألثر وال يهتم ابحلديث، استدالالً وتصحيحاً 
 ..هذا

وال يعتين بنسبة األقوال ألصحاهبا. فهو يقول عن  تفت إىل اإلمجاعاثنيها: الشيخ الغزايل ال يل
 .الفقهاء، أو قول اجلمهور، أو عليه العلماء قول قال به عامل: هو قول مجهرة

  .مبالبساته يغري الفتوى من بلد إىل بلد، ومن زمان إىل زمان اثلثها: الغزايل يرى أن الواقع

 :من كتبهالشيخ الغزايل  وهذه طائفة من فتاوى

وأن تغطية املرأة لوجهها وكفيها  يرى أن دية املرأة كدية الرجل، وأن املسلم يقتل ابلذمي،
مبحرم، وأن التسمية على الوضوء سنة،  بدعة، وأن للمرأة أن تتوىل احلكم، وأن الغناء ليس
اجلان ال حقيقة له، وأن بيع آالت  وأن أحاديث اآلحاد ليست حجة، وأن الصرع من

 .الكالب، إىل غري ذلك مما قاله من الفتاوى ي ليس هبا أبس، وأنه ال يقول بتحرمي أكلاملاله

 

تقدمي العقل على النقل، وال يهتم بتحرير املسائل ونسبة  والشيخ الغزايل يغلب عليه يف منهجه
طريقته يف إيراد املسائل أنه يوردها جمردة عن الدليل، وال يذكر  األقوال إىل أصحاهبا، بل

املسائل، وال يعتين ابختالف العلماء. ولعل الشيخ عافاه هللا متخصص  اجح واملرجوح يفالر 
اإلسالمي وليس له ميل إىل الفتيا، وقد علم كل أانس مشرهبم وكل ميسر ملا خلق  يف الفكر

  .له

 العلم، والناسخ واملفيت يلزمه املعرفة بكتاب هللا عز وجل، والسنة املطهرة، وما أمجع عليه أهل
  .سبق واملنسوخ، وله قدم يف أصول الفقه، وعقلية مستنبطة مع معرفة أقوال من
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الشيخ  وإمنا ذكرت هذه املسألة ألنين رأيت قطاعاً من املسلمني يعتمدون على فتاوى
من  وحياجون هبا، ويعارضون بفتواه فتوى كبار العلماء أهل النقل وحفاظ األثر، ولعل

كما كان  امل موهبته ومشربه لينفع املسلمني مبا هو ميسر له،املناسب أن يعرف الداعية والع
بعض  الصحابة رضوان هللا عليهم ما بني جماهد وزاهد وعابد وعامل ومقرئ وواعظ. قال

  .العلماء: كم من عامل يف فن عامي يف فن آخر

 

 عشرة الوقفة الثالثة

 

الكالم من مقاصد  ما يف هذا سوف أورد كالماً للغزايل ذكره يف كتابه السنة النبوية وأذكر
  :وإشارات

الصحف أن الشيخ عبد العزيز بن ابز  : )وعندما تناقلت95قال يف كتابه: السنة النبوية ص
الشيطان أسلم، كنت أرقب وجوه القراء،  أخرج شيطاانً بوذايً من أحد األعراب، وأن هذا

رآن الكرمي أعظم كثرياً من والدين.. إن قدر الق وأشعر يف نفوسهم مبدى املسافة بني العلم
 .(هذه القضااي

 :مآخذ وعلى هذا الكالم

اجملاهد الزاهد الويل، فلعل  أواًل: املنقول عنه هو مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز العامل احملدث
غيب، وال عن قاصر متهتك،  الغزايل يعرف أنه ال يتحدث عن عامي جلف، وال عن أعرايب

  .ددين عرب اتريخ املسلمنيإنه يتحدث عن جمدد من اجمل

هذا  وعلى كل حال الشيخ ابن ابز أعلم ابلكتاب والسنة من الشيخ الغزايل ، ال ينتطح يف
  .عنزان، وال خيالف يف هذا حىت عجائز الرببر

هذه القصة، هل املقصد إحراج الشيخ عبد العزيز بن ابز عند حميب  اثنياً: ما الفائدة من إيراد
  الغزايل ؟

  هجان هذا العمل؟است أم

  اثلثاً: من هم القراء الذين راقب وجوههم الغزايل ؟

ألخبار الكرة  لعلهم من قراء احلوانيت واملقاهي واألرصفة! لعلهم قراء املاجرايت املتدبرين
  :والفن! حفاظ اجلرائد ورواة اجملالت! فهؤالء ال عربة هبم
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  األمر حني تغيب تيم وال يستشهدون وهم شهود ويقضي

 

مذهب الشيخ الغزايل يف اإلنكار، فهو كبريهم الذي علمهم هذا  رابعاً: لعل هؤالء القراء على
  !!فما ظلم املسلك، ومن يشابه أابه

ال يعلم الغيب  خامساً: مل يدل الشيخ برباهني على ما يف نفوسهم من االستغراب، والشيخ
 .ابإلمجاع

القرآن والسنة وعمل السلف، وال  دليل منسادساً: وما وجه الغرابة يف هذه القصة، وهلا 
وعند بعض الفضالء أشرطة كاسيت  ينكرها إال مكابر، وهي تقع يف اليوم الواحد مرات،

وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء  مسجل عليها صوت اجلان وهو يتحدث اإلجنليزية بطالقة،
حلاالت لنرى ماذا واحدة من هذه ا وهللا ذو الفضل العظيم! وليت الشيخ يسمع ولو حلالة

 .سوف يقول

وقد بلغين أن بدوايً قتل مهندساً أمريكياً يف إحدى ) :18وقال الغزايل يف كتابه املذكورص
ال جيوز القصاص، وشعرت احلكومة ابحلرج، ولكن مت  :دول اخلليج ، وقال أهل احلديث
 .(ابب السياسة الشرعية اخلروج من املأزق بقتل اجملرم من

  .يف هذا الكالم إيرادات أقول: على الشيخ

بلغين(، هذه من بالغات الشيخ الكثرية، واليت هي يف احلقيقة منقطعة مل يصلها ) أوهلا: قوله
  !!أهل العلم ال ابن عبد الرب وال غريه أحد من

 

  أصحاهبا أدعياء والدعاوي ما مل يقيموا عليها بينات

 

قتل مهندساً أمريكياً(،  ه: )بدوياثنيها: استخدامه هلذين الوصفني له مدلول، وهو قول
يقول يف كتابه: )إن لكم  والشيخ بينه وبني البدو حرب طاحنة كحرب داحس والغرباء! فهو

سبق الرد عليه يف هذه اجلملة،  فقهاً بدوايً ضيق النطاق(، ويكرر عبارة )الفقه البدوي(، وقد
هلل ولرسوله صلى هللا وثين عدو  لكن هنا يقارن بني مسلم مصل صائم موحد، وبني كافر

األول ومعظماً الثاين، وهل املوازنة بني  عليه وسلم، فيقول لألول بدوي وللثاين مهندس، حمقراً 
َرَمُكمم ِعنمَد هللا أَتـمَقاُكمم ِإنَّ هللا َعِليٌم َخِبرٌي((، ))َوَلَعبمدٌ  الناس ابملهنة أو ابللون: ))ِإنَّ  ُمؤمِمٌن  َأكم
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رٍِك َولَ    .((وم َأعمَجَبُكمم َخريمٌ ِمنم ُمشم

الشيخ أنه خيالف ما ذهب إليه أهل احلديث من عدم قتل املؤمن  اثلثها: ظهر من كالم
 .الرأي الثاين الذي استحسنه ابلكافر، ومييل إىل

املذكورة قتل البدوي ابملهندس األمريكي،  رابعها: كأن السياسة الشرعية تربر هلذه احلكومة
  فهل للشيخ من تعليق على هذا؟

يشكر الشيخ على تعاطفه مع اخلواجات! ووقوفه بصفهم ضد من يسمون ابلبدو!  :خامسها
  !!للشيخ يفتقدها أهل العلم وغريه وهذه منقبة

الفقه البدوي والتصور الطفويل للعقائد  وقال الغزايل يف كتاب السنة النبوية : )وانتشر
 .(والشرائع

من املعتزلة يف أهل السنة ، فإهنم يسموهنم  علماء الكالم هذا الكالم من الشيخ مثل كالم
 .الكالم وال مدلوالت األلفاظ حشوية ، ال يعرفون مقاصد

  !الفقه البدوي وقد برهن لنا الشيخ بفقهه العصراين على جودة وأصالة

لتصوره، فإنين طالعت يف  أما التصور الطفويل للعقائد، فلعل الشيخ يعين به التصور املخالف
أبقوال املعتزلة ، حىت ما استقر  فوجدته خلط أقوال السنة أبقوال األشاعرة مؤلفات الشيخ

  ليس عنده تصور؟ على قول وال ركن إىل قاعدة، فكيف يقوم التصورات من

 

  ولو أين بليت هبامشي خؤولته بنو عبد املدان

 

  عليَّ ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا مبن ابتالين هلان

 

 

 .الباب ترك اهلجوم على ذوي األلباب وليته يوم مل يتقن هذا

عن املتعسفني: )..كأن الكرة األرضية هي  ويقول الشيخ يف كتابه املذكور يف سياق حديث
إال هذه األماكن، وأهل هذه املناطق هم يف نظره  جند و هتامة و احلجاز (. والغزايل ال يهاجم

العقدة عند الشيخ من اجلزيرة وما ندري ما هو مصدر  .البدو والسطحيون وأهل الفقه الضيق
سنوات فما لقي إال االحرتام والتقدير وحسن الكرم  وأهلها، لقد عاش الشيخ يف اجلزيرة
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 قلب هلا ظهر اجملن وجعل حسناهتا سيئات ومناقبها مثالب؟ والضيافة، فما له ملا غادر اجلزيرة

 

ريكا ثناء ما كانوا حيلمون ابالستقراء أثىن على بالد أورواب و أم إنين رأيت الشيخ يف كتبه
ابلتجريح أهل اجلزيرة جترحياً ما كانوا حيلمون بعشره، فليت الشيخ عامل أهل  بعشره، وانل

  .معاملة الغرب اجلزيرة

 

 الوقفة الرابعة عشرة

 

كاتب أو شاعر معامل يتميز هبا عن غريه ولو شاركه كثري يف   لكل عامل أو داعية أو مفكر أو
 ملوافقات، لكن تبقى له حيثيات يعرف هبا من كثرة اهتمامه هبا وإيرادهوا كثري من الصفات

 .هلا

واالستقراء، وهذه املعامل  والغزايل له يف فكره معامل جتمعها كتاابته ومقاالته، وتعرف ابلسرب
  :ميكن عرضها يف هذه البنود

 .القرآن على األحاديث الصحيحة إذا كانت آحاداً  األول: تقدمي إمياءات

 .واملناشدة بتوفري اجلهد والبحث للقرآن اين: عدم االكرتاث ابألثرالث

ومبوافقتها للقرآن، وتضعيفها ابملعىن وبعرضها على  الثالث: تصحيح األحاديث ابملعىن احلسن
 .أو ضعفه القرآن دون النظر إىل صحة السند

وحاً، ألنه يناسب مرج الرابع: اختيار األسهل من األقوال من وجهة نظر الشيخ ولو كان دليله
 .الواقع والزمن

واملالبسات، فهو يعلل كثرياً من فتاويه  اخلامس: أتثر فتواه ابلواقع ورضوخه للظروف
 .ابختالف البيئة وتباين العصر

 إعطاء العقل أكرب من منزلته، فال يكتفي أن يكون العقل مستنبطاً بل جيعله قابالً  :السادس

 . ن مبنهج املعتزلةوراداً ومؤثراً، وهو أشبه ما يكو 

يقرره الشيخ، فهو يقول برأي مث خيالفه متاماً يف موضع آخر،  السابع: التناقض الظاهر فيما
  .على هذا وقد سبق أن أوردت أمثلة

 .شيء من ذلك الثامن: متجيده للغرب وعدم استعالئه إبميانه على أحواهلم كما مر معنا
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 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

 .وصحبه وسلم وصلى هللا على حممد وآله

 

 وقفات القرين مع الغزايل

 

خصم لنا؟" هذه الكلمات ، وهذا النقض ، وأريد من األخوة  قرأت حتت عنوان " هل الغزايل
  ...............األزهري األصلي خاصة األخ –التعليق عليه 

  أترككم مع املقال

 

ق وتقول احلق وحتكم ابحلق ومتوت يف سبيل العدل، أمة تطلب احل حنن أمة الوسط، أمة
 .احلق

الرجال ابحلق، وال نعرف احلق ابلرجال. والذين يف الساحة العاملية ويستحقون  حنن أمة نعرف
 :فئات الرد

 .هناراً  أوهلم وأخطرهم وشرهم: ملحد زنديق حارب هللا ورسوله جهاراً 

 .به ن هللا ما مل أيذناثنيهم: مبتدع متهتك حارب السنة ابلبدعة، وأحدث يف دي

 .واثلثهم: شهواين فاجر، وقع يف الكبائر وجاهر هبا وأحب شيوعها

رجل خالف الدليل الراجح إىل املرجوح، أو تكلم بال برهان ونطق بال حجة،  :ورابعهم
 .عليهم كل حبسبه، قد جعل هللا لكل شي قدراً  وهؤالء نرد

  .الرابع فمن القسم والغزايل إن فاوضناه يف بعض املسائل

  :ويل معه يف هذه الرسالة عدة وقفات

 الوقفة األوىل

رسوله، فهو  الشيخ الغزايل يبدأ يف كتبه ابحلمد هلل والثناء على هللا والصالة والسالم على ليت
 -:إيرادات يف غالب مؤلفاته إال القليل النادر يهمل هذا اجلانب، وهنا

فهي كاليد  : )كل خطبة ليس فيها تشهداألول: صح عنه صلى هللا عليه وسلم، أنه قال
 . (1اجلذماء( )

ليس هلم اهتمامه ملا كان يف األمر   الثاين: الشيخ داعية إسالمي، ولو أمهلها غريه من الذين
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  .كبري غرابة

ابلغرب واملعجبون ابحلضارة املادية على إسقاط هذه املقدمة  الثالث: درج الكتاب املتأثرون
  .فاهتم وهي كالتاج على املفرقمؤل الرائعة النبيلة من

  .وبينهم أعظم من هذا أما كتبة الزور ومؤلفو الضاللة، فاخلالف بيننا

 الوقفة الثانية

النبوية : )وقد كلفتين أسرة املعهد أن أضع كتاابً أنصف  يقول الغزايل يف متهيده لكتابه السنة
  هل وقع هذا اإلنصاف؟ :به السنة النبوية(. ونقول

  !(من السنة النبوية ع بروية للكتاب يكاد يقول: لعل اجلملة: )أن أنصفإن املطال

ثالثني مسألة شرعية،  وعلى هذه اجلملة أقول للشيخ: لقد جانبت الصواب يف أكثر من
يذكر، ولقد ضعفت ما  وعدلت من الرأي الراجح إىل املرجوح، أو الرأي الساقط بال مربر

آاثراً واهية،  الصحيحني بال دليل، وصححتيقارب عشرة أحاديث صحيحة غالبها يف 
 .ضعيفة وسوف أورد إن شاء هللا قائمة أبحاديث استشهد هبا الغزايل وهي

الثقافة  : )إن ركاماً من األحاديث الضعيفة مأل آفاق911يقول يف كتابه املذكور ص
ي الرتمذ اإلسالمية ابلغيوم(. وقبل هذا الكالم بصفحة واحدة استشهد حبديث علي عند

( ، 1بينكم( ) وفيه عن القرآن: )كتاب هللا تعاىل فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما
مرفوعاً، ففي سنده  احلديث أورده الشيخ مستدالً به، وهذا احلديث ال يصح عند أهل العلم
  قال؟ احلارث األعور ال يثبت حديثه وال يصح، فاحلديث هبذا ضعيف فأين ما

 الوقفة الثالثة

اعرتاضات(. ولعل الشيخ كان  يف التمهيد لـكتاب السنة: )وأن أواجه ما قد يثور من قال
وأان أجله عن املثل: )كاد املريب أن  ينتظر الردود، وصاحب الدليل والربهان واثق مما يقول،
  هذه االعرتاضات ترتى؟ يقول خذوين(، فهل كان عند الشيخ سابق علم بقدوم

  اضات طرقاً؟وهل طرق الشيخ هلذه االعرت 

 الرابعة الوقفة

بقضاايه الكربى،  يف غالب كتب الغزايل ذكر لنفسه ابحلرقة على مستقبل اإلسالم واهتمام
املسلم ، و السنة بني  قال هذه املعاين يف كتاب جدد حياتك ، و حصاد الغرور ، و أخالق

This file was downloaded from QuranicThought.com



ة احملمودة من الغري  أهل الفقه وأهل احلديث وغريها. وأقول: هذا مما يشكر عليه وهي
األقالم وانشري الفاحشة،  املشكورة، وما علمنا أن الغزايل يف درجة كتبة الشهوات ومرتزقة

وفروخ العلمانية، وإمنا  حاشا، بل له صوالت وجوالت مع دعاة اإلحلاد وعمالء الزاندقة
الالغني املنحرفني الذين تسيل  أشرت هلذا املعىن لئال يهضم الشيخ حقه ويصنف يف صفوف

 .عاهراً  أقالمهم كفراً صراحاً وإحلاداً وفجوراً 

ومساحتها من  ومما يشكر للغزايل مطالبته إبعطاء كل قضية من قضااي اإلسالم حجمها
الحظنا أن  :االهتمام، وهذا القول حسن بديع، سواء عمل به أو مل يعمل، فهو يقول

هلا، وهذه احلقائق  ة املقررةاحلقائق الرئيسية يف املنهاج اإلسالمي ال حتتل املساحة العقلي
 .8األخرية. كتاب السنة ص افتقدان الكثري منها يف مسريتنا التارخيية السيما يف القرون

األستاذ أبو األعلى املودودي يف كتابه:  وهذه املالحظة هلا قيمتها ووزهنا، وقد أشار إليها
 . األسس العامة لقراءة القرآن الكرمي

 ، ولذلك أخذت العقيدة مساحة هائلة من القرآن، وذكرتومنهج القرآن يف ذلك واضح

الزايرة  الغيبة يف آية أو آيتني، والغض من الصوت يف آية، والغض من البصر يف آية، وأدب
إنه ال يصح  يف آيتني، وهكذا. وهذا هو املنهج البديع الذي ينبغي على الدعاة أن يقتفوه،

واحلج يف خماطبتنا  اب، كالصالة والزكاة والصومأن جنعل مسألة الغناء واللحية وإسبال الثي
مساها الغزايل يف كتابه السنة  للناس، وال يصح أيضاً أن هنملها وجنعلها هامشية أو قشوراً كما

 .. ولنا معه وقفة هناك11النبوية ص

يف كتابه هذا: )وقد أوجع فؤادي أن بعض الشباب كان يهتم هبذه املسألة:  ولذلك تراه يقول
  ينقض الوضوء أم ال؟ املرأة هل ملس

اهتم هبا األئمة واحملدثون  وأقول له: ليس العيب على هؤالء أن يهتموا هبذه املسألة، فقد
  .أبكرب منها والفقهاء اجملتهدون، ولكن العيب أن يغفلوا عن االهتمام

ت واملذاهب العسرة، ورجح والغزايل يلوم بعض الناس فيقول: )لقد شاعت األقوال الضعيفة
 .(اآلراء اليت كانت مرجوحة

  .اآلراء املرجوحة واملذاهب الضعيفة وأقول: الشيخ نفسه ممن رجح

  أما رجح إابحة الغناء والراجح حترميه؟
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  أما رجح جواز تويل املرأة للحكم والراجح منعه؟

  وكفيها عند احلجاب، والراجح تغطيتها لوجهها وكفيها؟ أما رجح كشف املرأة لوجهها

  اآلحاد إذا صح، والراجح حجيته؟ ح عدم حجية خربأما رج

السند، ورده ابملعىن وإن كان صحيح  أما رجح منهج قبول احلديث ابملعىن وإن كان ضعيف
خالف ما قال، بل ينظر إىل السند  السند، حىت رد كثرياً من أحاديث البخاري والراجح

  واملنت على حسب القواعد؟

  او ولو كان يف جاللة عمر ، هكذا قال؟يف كل ر  أما رجح احتمال اخلطأ

لكن جعل احتمال اخلطأ يف كل راو هدم للسنة، وهو  والراجح خالفه، فإن اخلطأ وارد،
الباب الذي ذكره لكان كل من مل يرق له قول قال  خالف املنهج الراجح، ولو فتح هذا
 .متاماً  ابحتمال خطأ الراوي ليبطل الدليل

فإن أيده  صحة احلديث مبا يقتضي عرض احلديث على القرآن، أما زاد الشيخ قبول شرط يف
  القرآن وإال طرحنا احلديث؟

أبحكام ليست يف القرآن، وهذا املسلك  وهذا القول مرجوح، بل كثري من األحاديث أتت
 .إال ما وافق ظاهر القرآن أشبه مبسلك اخلوارج الذين ال أيخذون من السنة

  خطبة اجلمعة؟ املسجد للداخل أثناء أما رجح الغزايل عدم صالة حتية

يف الصحيحني :  والراجح خالف ما قال، حلديث جابر عند مسلم وعموم حديث أيب قتادة
 . (1)إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني( )

  عدم أتمل امليت ببكاء أهله؟ أما رجح

 .وراجلمه ( وهذا قول1والراجح وقوع ذلك ألحاديث يف الصحيحني )

  وسلم؟ أما رجح أن قتلى بدر من املشركني مل يسمعوا كالم الرسول صلى هللا عليه

أبمسع ملا أقول  وقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )والذي نفس حممد بيده ما أنتم
 :24( . فتكلف الشيخ جواابً قال فيه ص1منهم( )

ا، وهذا القول مرجوح خيالف العقل والنقل، مبا يشاء، فإذا علموا فكأهنم مسعو  وإمنا يعلمهم هللا
 .به أحد من األئمة ومل يقل

السالم لطم عني امللك  أما رد الشيخ احلديث الصحيح عند البخاري يف أن موسى عليه
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  ( ؟1ففقأها )

يؤمن ابهلل واليوم اآلخر يف السابقني  وما رد هذا احلديث من األولني واآلخرين مسلم
  .والالحقني

حديثاً يف سكىن الشام وما جاء يف فضلها اليت أوردها  لشيخ بضعف ستة عشرأما قال ا
وأغلبها  31والرتهيب ، وعلق الشيخ على ذلك بقوله من كتابه ص املنذري يف كتابه الرتغيب

احلاكم و الطرباين و ابن حبان و أيب داود و أمحد ، والراجح صحة كثري  من رواية الرتمذي و
هنا من رواية هؤالء فهم أئمة حمدثون ليس كل ما رووه ضعيفاً، بل تضعيفها أب منها. وأما

 األحاديث اليت يستدل هبا الغزايل يف كتبه من أحاديث احلاكم و الطرباين و البزار و غالب

ذلك   أيب يعلى و الديلمي و البيهقي ، وهذا معلوم من كتبه ابالستقراء، ويكفي أمنوذجاً يف
 !يعتين بتخريج احلديث أبداً  كتاب خلق املسلم . والشيخ ال

  املطلقة املبتوتة أن هلا السكىن والنفقة؟ أما رجح قول عمر يف

بنت قيس الصحيح كالشمس، والقصة قصتها  وهذا القول مرجوح، والراجح حديث فاطمة
 . (1سكىن وال نفقة ) أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل جيعل هلا

  بال ويل؟ واز أن تزوج املرأة نفسهاأما رجح الشيخ مذهب األحناف يف ج

عدل  وهذا القول ابطل يصادم األحاديث الصحيحة، والراجح اشرتاط الويل وشاهدي
 . (1للحديث الصحيح عند اخلمسة: )ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل( )

تضعيف حديث عائشة : )كان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات، فإذا جاوزوان  أما رجح
معلقاً:  40( احلديث. قال الغزايل ص1جلباهبا من رأسها على وجهها..( ) سدلت إحداان
ضعيف من انحية السند ومن انحية املنت فال احتجاج به(. قلت: وقوله هنا  )هذا احلديث

 .أيت على ما قال بدليل، والصحيح صحة احلديث مرجوح، ومل

بلغت احمليض مل يصح أن يرى اي أمساء إن املرأة إذا ) : أما رجح الغزايل صحة حديث أمساء
  ( ؟1وجهه وكفيه( ) منها إال هذا وهذا، وأشار إىل

 .العلم والصحيح خالف ما قال، فاحلديث ضعيف لثالث علل ذكرها أهل

تقاليدهم(،  من كتابه: )علينا أن خنتار للناس أقرب األحكام إىل 52أما قال الغزايل ص
التشهي احملرم،  تابتها قلمه، وهل هذا إالأقول: وهذه سقطة مذهلة، ما أدري كيف مسح بك
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  وتتبع الرخص وحتكيم الشريعة إىل الواقع؟

  اجلماعة سنة مؤكدة؟ أما رجح أن صالة

صاحب كتاب السلسبيل على  والراجح أن صالة اجلماعة واجبة ألكثر من عشرة أدلة مجعها
  .الزاد يف ابب صالة اجلماعة وكلها صحيحة

مرأة أيب محيد يف فضل صالة املرأة يف بيتها على صالهتا يف أم محيد ا أما ضعف حديث
( . والصحيح أن 1يف حجرهتا خري من صالهتا يف دارها.. احلديث ) حجرهتا، وصالهتا

 .وغريه صحيح ومل أيت الغزايل حبجة على ما قال احلديث عند أيب داود

، 56ا يف كتابه ص السنة القولية عند التعارض، كم أما رجح تقدمي السنة العملية على
  القولية على العملية خالف ما ذكر؟ والراجح عند األصوليني تقدمي

فريضة، واحتج حبديث ضعيف ونسب هذا  أن التسمية سنة ال 56أما رجح يف كتابه ص
  القول لفقهاء املذاهب؟

ونسبته هذا القول لفقهاء املذاهب جمازفة، وقد صح عنه صلى  والصحيح أن حديثه ضعيف
 . (1ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه( )) :عليه وسلم أنه قالهللا 

  والتحرمي ال يثبتان إال أبدلة قطعية؟ أن الفرض 56أما رجح يف كتابه ص

كثري من األحكام أدلتها أحاديث آحاد ظنية  والراجح عند احملققني خالف ما قال، إذ
 .الداللة

أة نصف شهادة الرجل بسبب العادة جعل شهادة املر  أن سبب 58أما رجح يف كتابه ص
  الشهرية؟

  .أيت يف كتاب وال سنة، ومل يقل به إمام معترب وهذا التعليل ساقط مل

األحاديث اليت وردت يف ليلة النصف أقوى من األحاديث  : ]أظن67أما قال يف كتابه ص
اً، ويف حترمي وهذا الظن منه مردود، بل على خالف ما قال متام ،[اليت وردت يف حترمي الغناء
وفضل ليلة النصف ما علمت إماماً صحح يف فضلها حديثاً،  الغناء أحاديث صحيحة،
 . اللهم إال الشيخ األلباين

  عدم تلبس اجلين ابإلنسان؟ 92أما رجح يف كتابه ص

وقد دل عليه القرآن والسنة الصحيحة وأقوال أهل العلم كـأمحد  والراجح تلبسه وإمكان ذلك،
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 .وغريه

معلقاً على حديث: )بعثت ابلسيف بني يدي الساعة يعبد إله  108كتابه ص قال يفأما 
( . رواه أمحد وغريه، قال 1له، وجعل رزقي حتت ظل رحمي.. احلديث( ) وحده ال شريك

سأجتاوز عن ضعف هذا احلديث من انحية سنده ولن أطعن يف صحته مع أن ) : الغزايل
   شيخ، وأين الطعن؟قلت: أين ضعف احلديث اي .(الطعن وارد

  .بل هو حديث صحيح كالشمس، واحلمد هلل

 أن املقصود بـالدجال زعيم من زعماء اليهود ، وقد يكون من 124أما رجح يف كتابه ص

عداوته  كبار علمائهم الكونيني، قال: وهو ميثل عوج الضمري اليهودي وانقطاعه عن هللا، بل
الصحابة  ( ، قال هبا1الصحيحني كالشمس )له. قلت: سبحان هللا، أحاديث الدجال يف 

 . والتابعون والسلف الصاحل، وما علمت ولو عاملاً قال بقول الغزايل

( وقال 1رد احلديث الصحيح الثابت: حديث )أن هللا أييت يوم القيامة يف صورته( ) أو ما
  هذا احلديث: احلديث كله معلول. فنقول: أين علته؟ عن

  ومن أعله؟

  العلم له علة؟ وهل ذكر أهل

  وملاذا هو معلول؟

 .127انظر كتابه ص

الفقهاء رفضت حديث أن الصالة تقطعها املرأة واحلمار والكلب األسود  أما ذكر أن مجهرة
، والصحيح خالف ما قال، فاحلديث صحيح اثبت ومل يقل 129ص ( ، انظر كتابه1)

صان األجر، وكثري من العلماء قال بعض العلماء له خترجياً كنق برفضه مجهرة الفقهاء، بل ذكر
 .الثالث بقطع الصالة هبذه

األقوال الضعيفة واليت  لقد رجح الغزايل كثرياً من اآلراء اليت كانت مرجوحة، وقوى كثرياً من
  .9حذر منها يف كتابه ص

 استشهاد الغزايل ابلشعر الوقفة اخلامسة: يعجبين كثرياً 

رونقاً وأهبة، يف حني جف كثري  اد أكسب كتاابتهوهو ذواق حسن االنتقاء، وهذا االستشه
 .ينحتون من صخر أو يؤلفون يف اجلرب من الكتاب عن مجال العبارة ورقة األسلوب، فكأهنم
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 :قول الشاعر 57استحسن الغزايل يف كتابه: السنة النبوية ص

  أراه أين ما يدعى ظالماً اي رفيق الليل أينا إن نور هللا يف قليب وهذا ما

يوم مسع هذا املقطع   أوافق الغزايل وأخالفه: أوافقه على مجال هذا املقطع ورقته، وأخالفهوأان
  .من مغنية ماجنة يف أغنية ساقطة

 :وقد نظمت زايدة عليه فقلت أوافقه على مجال هذا الكالم

 الركب حتدوه خطاه قد مشينا يف ضياء الوحي حبا واهتدينا ورسول هللا قاد

  اإلله اجملد حقاً وارتوينا وكتبنا بدماء العز متجيدقد شربنا من كؤوس 

ابلكلمات اجلزلة،  وأان أطلب من إخويت طلبة العلم االعتناء ابلقالب كما يفعل الغزايل
ذلك مع اإلخالص املوصل  ابلعبارات املثرية، برقة احلاشية، حبسن الشاهد، بروعة الشعر، كل

  .إىل قلوب الناس

 : بن نويرة به أببيات متمموأان مع الغزايل يف إعجا

  يقول أتبكي كل قرب رأيته لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك

  إن الشجا يبعث الشجا فدعين فهذا كله قرب مالك :فقلت له

 

 

العلم أن ينظر يف دواوين العرب وكتب البالغة والسري واألخبار  إن على الداعية وطالب
 .رحب العطن ليكون واسع املعرفة

والراقصني والراقصات، واملاجنني  يها الداعية الغزايل تنوه بغناء املغنني واملغنيات،لكن ملاذا أ
  واملاجنات؟

جريدة الشرق األوسط أنك حتب أغنية لـمحمد عبد  ذكرت أيها الداعية يف مقابلة لك يف
وعالن وعالنة. أغري هذا الكالم اي شيخ حممد، وأنت  الوهاب وأغاين أم كلثوم وفالن وفالنة

املوت، ويتلذذ أبصوات هؤالء آبالت العزف واملوسيقى،  اعية وخطيب، ومسن أشرف علىد
الغرائز، بذكر اهليام واحلب احملرم والعشق اآلمث. ماذا تقول لربنا إذا  إباثرة الشهوات، إبشعال

  املسلمني إىل مراقص؟ حتولت بيوت

القصور والفلل، كيف يصلح  يف كيف تكون قلوبنا وبيوتنا إذا دوت أم كلثوم بصوهتا الفاتن
  اجليل؟
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  كيف يرىب األطفال؟

ذريعاً يوم أمسع الغزايل يقول: تعجبين أم كلثوم إذا غنت، ويقول مرة  إنين أخجل خجالً 
فريوز يف آخر الليل، يعين وقت التهجد، يوم ينزل هللا تعاىل إىل مساء الدنيا  أخرى: تعجبين

  هل من سائل فأعطيه؟ :فيقول

  فر فأغفر له؟هل من مستغ

  هل من داع فأجيبه؟

 نلوم الساقطني الالهني، أهل مجع الطوابع واملراسلة، لكن نلوم النبالء إذا أساؤوا، حنن ال

للفاحشة  ونعتب على الفضالء إذا زلوا. هل كان الغناء املركب هذا إال مذلة وخزايً ومركباً 
  وسلماً للرذيلة وبريداً للزان؟

كانت تغين: هل رأى احلب سكارى مثلنا، وطائرات  ب الشرق أم كلثوماي أيها الغزايل ، كوك
  .اإلسالم إسرائيل حتجب شعاع الشمس تقصف أرض

حايرحم أسايه، وغولدا مئري  اي أيها الغزايل ، أم كلثوم كانت تغين اجلماهري: أروح ملني ومني
  !!تدوس املقدسات وهتدم ابلصواريخ والقنابل بيوت املسلمني

 لسادسةالوقفة ا

بصفات ينبو عنها الذوق. يقول يف   الشيخ الغزايل يكثر غفر هللا له من ذكر املتزمتني ويصفهم
كنت تفعل يف أسيوط عندما تفاجأ  : )قال يل أحد الناس: ماذا10كتاب السنة النبوية ص

أيضاً وزاد الطني بلة أن قيل ) :10بفرقة من املغنني تريد إحياء ليلة خليعة(. وقال ص
  .(ب الساذجللشبا

 .(مالك ال يعرف حديث االستفتاح :: )وأن تسمع حداثً يقول11وقال ص

 .(الركوع وحداثً آخر يقول: )أبو حنيفة ال يرفع يديه قبل

ويلعنوهنم(، وقال  أيضاً: )أو ينظر املسلمون إىل مسالك هؤالء الفتية فينكروهنا 11ويقول ص
يتناولون كتب  ون مرة للفتيان الذينيف الصفحة نفسها: )ويف هذا الكتاب جرعة قد تك

 .(احلديث

 .(قال: )ويف عصران فتيان سوء 15ويف ص

 .(ضقت ذرعاً أبانس قليلي الفقه : )وقد22ويف ص
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 .(بصرهم ابلقرآن كليل أيضاً: )وال زلت أحذر األمة من أقوام 22ويف ص

اة يف عروض الناس أال زك : )لكن الشباب املشتغل ابحلديث النبوي اندى يف25وقال يف ص
  .(التجارة

 -مث ساق القصة مث قال:-أن طالباً سألين  أيضاً: )وقد وقع يل وأان بـاجلزائر 26وقال ص
 .(فقلت له متربماً 

األحاديث املنتشرة اليوم بني الشباب يستنتجون منها أحكاماً  : )وما أكثر30وقال ص
  .(سيئة

 .(فشل يف حتقيق األمرين معاً  يؤسفين أن بعض املنسوبني إىل هذه الصحوة) :36وقال ص

 .(معلقاً على أب مسلم: )هذا فهم األب األمحق 43ويقول ص

  .(اإلسالم: )ألهنم بغباوة رائعة عن بعض املدافعني عن 47وقال ص

كفور(! قلت: ما عالقة اللحية هنا  : )امرأة ذات دين، خري من ذي حلية51وقال ص
  ابلكفر؟

يسمي نفسه أمري مجاعة(. مث قال بعد كالم:  م من: )وقد رأيت يف هذه األاي66وقال ص
 .(حىت لقاء هللا )أو ترك شعر اللحية ينمو فال يؤخذ منه شي

إقليمياً لكم وحدكم،  يف قصته مع طالب علم بـمكة : )إن اإلسالم ليس ديناً  75وقال ص
 .(!! إن لكم فقهاً بدوايً ضيق النطاق

البناء: )عليه مسحة تشاؤم غلبت عليه ملرضه يف ذم التعايل يف  عن كالم خباب 87وقال ص
 .(منه الذي اكتوى

يف  عن شاب سأله عن املس اجلين: )قلت وأان ضجر: هل العفاريت متخصصة 93وقال ص
  ركوب املسلمني وحدهم؟

شيطان بوذي من أعرايب مث قال  ذكر قصة الشيخ عبد العزيز بن ابز يف إخراج 95ويف ص
 .(مبدى املسافة بني العلم والدين القراء وأشعر يف نفوسهممستطرداً: )أكنت أرقب وجوه 

يهوي على أحد املرضى بعصاه  : )وقد قبضت الشرطة من أايم على رجل ظل98وقال ص
  .(ليخرج حىت أمخد أنفاسه، وكان األمحق يظن أنه يضرب الشيطان

خطأ  أول : )وانفع غفر هللا له خمطئ(، مث قال: )ورواية انفع هذه ليست103وقال ص

This file was downloaded from QuranicThought.com



 .(يتورط فيه، فقد حدث أبسوأ من ذلك

 .التعليق-فقههم(  : )فإن أهل احلديث لقلة104وقال ص

 .(: )ليقف عند راو اتئه105وقال عن انفع ص

 .(واملخيف أهنا طفولة عقلية جتمع يف غمارها أرابب حلى) :108وقال ص

ر العقىب من الطيش يف فهم املروايت وسوء تقديرها مرض حمذو  : )ويبدو أن117وقال ص
  .(قدمي

  .(طوائف من البطالني والفاشلني وقفت عند ظاهرة املرفوض : )إن119وقال ص

مسلم: )قبحك هللا من داع أعمى البصرية، ما لديك شي من  عن داعية120وقال يف ص
 .(الدعوة فقه اإلسالم، وال من أدب

حقيقته وال  عرفون: )إن القاصرين من أهل احلديث يقعون على األثر ال ي128وقال يف ص
 .(أبعاده

 158ووصف يف ص .(: )اطالع بعض الشباب املسلم أبنه اطالع طائش129وذكر ص
 .(بعض املسلمني )أهنم تساورهم ظنون جمنونة

النماذج واليت نزل فيها الشيخ الغزايل نزوالً مرعباً على كثري من الدعاة  انتهيت من نقل هذه
 حنتكم إىل كتاب هللا عز وجل وسنة رسوله صلى هللا عليهوطلبة العلم، وأان وإايه  واملسلمني

  .وسلم

َفظًّا َغِليَظ المَقلمِب النـمَفضُّوا ِمنم  يقول سبحانه: ))فَِبَما َرمحمٍَة ِمَن هللا لِنمَت هَلُمم َوَلوم ُكنمتَ 
ِلَك((. ويقول جل ذكره: ))َوُقلم  َسُن ِإنَّ  َحوم  الشَّيمطَاَن يَنزَغُ لِِعَباِدي يـَُقولُوا الَّيِت ِهَي َأحم

نَـُهمم   .((بـَيـم

َسنُ  َفعم اِبلَّيِت ِهَي َأحم   .((ويقول تقدس امسه: ))ادم

  .((تعاىل يف وصف رسوله صلى هللا عليه وسلم: ))َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  ويقول

ِمِننَي َعِنتُّمم  وقال عنه: ))َلَقدم َجاءَُكمم َرُسوٌل ِمنم أَنُفِسُكمم َعزِيٌز َعَليمِه َما  َحرِيٌص َعَليمُكمم اِبلمُمؤم
َاِهِلنَي((. وقال)) :َرُءوٌف َرِحيٌم((. وقال سبحانه َو َوأمُمرم اِبلمُعرمِف َوَأعمِرضم َعِن اجلم  ُخِذ المَعفم

 .((اِبللَّغمِو َمرُّوا ِكرَاًما تعاىل: ))َوالَِّذيَن ُهمم َعِن اللَّغمِو ُمعمِرُضوَن((. وقوله: ))َوِإَذا َمرُّوا

اجلميل، إىل عفاف اللسان، إىل هتذيب العبارة،  إىل غريها من اآلايت اليت تدعو إىل القول
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  .الرتفع عن املهاترات والسباب واللعن والشتائم إيل األدب اجلم واخللق الرفيع، إىل

( . وصح عنه صلى 1صح عنه: )والكلمة الطيبة صدقة( ) ويقول عليه الصالة والسالم فيما
الرفق يف شيء إال زانه، وال نزع من شيء إال شانه(، رواه  وسلم أنه قال: )ما كانهللا عليه 
الصالة والسالم أنه قال: )إن هللا يبغض الفحش والتفخش(  ( . وثبت عنه عليه1مسلم )

عليه وسلم: )ليس املؤمن ابلطعان وال اللعان وال الفاحش  ( . وثبت من قوله صلى هللا1)
هللا عليه وسلم: )وهل يكب الناس يف النار على مناخرهم  ه صلى( ، ومن قول1البذيء( )

 . (1إال حصائد ألسنتهم( )

املعاصي، ال  وكان صلى هللا عليه وسلم عذب العبارة حيب السرت على الناس حىت على أهل
  يشهر هبم، ويقول ملن أخطأ: )ما ابل قوم يفعلون كذا وكذا؟

) (1) . 

وسلم، أيها  ة انبية مؤذية جارحة قاهلا حممد صلى هللا عليهابهلل عليك أيف كتب احلديث كلم
  الشيخ الغزايل وأنت داعية خمضرم؟

هتدأ يف األسلوب وأن تلني يف العبارة، لقد ذكرت يف   أما كان األوىل لك غفر هللا لك أن
ويلعنوهنم، وفتيان سوء، وقليلي الفقه، وبصرهم ابلقرآن كليل،  كتابك كما مر عبارة )ساذج،

ويستنتجون منها أحكاماً سيئة، هذا األب األمحق، وألهنم بغباوة  يستوعر تدبر القرآن،و 
على اللحى، وما ذنبها يوم كانت سنة، وقال: )فقه بدوي ضيق النطاق،  رائعة(، مث اهلجوم

تشاؤم، وكان األمحق يظن أنه يضرب الشيطان(، وقال عن انفع : )اتئه  وعبارة: عليه مسحة
من ذلك، وطفولة عقلية، وأرابب حلى، والطيش يف فهم املروايت، ومن  وأيتورط، حدث أبس

 .(والفاشلني، وقبحك هللا من داع، وأعمى البصرية، واطالع طائش البطالني

  ما هذا اي شيخ؟

  ملاذا هذا التجريح؟

  ما هو الداعي غفر هللا لك هلذا الرصاص من القول؟

ئمون مزكون صادقون، إن فيهم من يقوم شيخ إن من تتحدث عنهم هؤالء: مصلون صا اي
  .احلمراء ويصوم النهار ويتدارس القرآن. إهنم ما عرفوا اخلمارات وال البارات وال الليايل الليل

 

  عباد ليل إذا جن الظالم هبم كم عابد دمعه يف اخلد أجراه
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  وأسد غاب إذا اندى اجلهاد هبم هبوا إىل املوت يستجدون رؤايه

 

أحلدوا وال  ا العهر وال اجملون، وال صاحبوا اجلرمية، وال تقمصوا ابلفاحشة، إهنم ماما عرفو  إهنم
فلماذا اي شيخ هذه  تزندقوا، ليس مقصدهم يف احلياة كأساً وال جملة هابطة وال أغنية ماجنة،

  الغلظة؟

 :تعاىل يقول الداعية الكبري عبد هللا بن املبارك رمحه هللا

 

  فكن هلم كذي الرحم الشفيقإذا صاحبت قوماً أهل ود 

 

  بزلة كل قوم فتبقى يف الزمان بال رفيق وال أتخذ

 

 

 الوقفة السابعة

 

الشيخ الغزايل رأي ابن حزم ، حىت إنه يرتك آراء األئمة األربعة وغريهم وراءه  غلب على
  . ويستنجد بقول ابن حزم ظهرايً 

رأة تويل منصب ما، حاشا ام عن ابن حزم : )إن اإلسالم مل حيظر على 47يقول يف ص
  ..اخلالفة العظمى(، وخيتار الشيخ هذا القول

: )و ابن حزم أراح نفسه وأراح غريه عندما كذب أحاديث منع النساء من 55ص وقال يف
 .املساجد، وعدها من الباطل(، واختار الشيخ هذا القول الصالة يف

أن رفض شهادة النساء يف  يف متحيصه آلاثر املروية يؤكد : )إن ابن حزم59وقال يف ص
 .أصل يف السنة النبوية(، وخيتار الشيخ هذا القول احلدود والقصاص ال يوجد له

وبيع الشطرنج واملزامري والعيدان واملعازف والطنابري حالل   : : )قال ابن حزم67وقال يف ص
ضمان  ذلك ضمنه، إال أن يكون صورة مصورة، متثاالً جمسماً، فال كله، ومن كسر شيئاً من

  .(على كسرها

 .والشيخ أورد كالمه لالستدالل به على اجلواز
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ابن حزم : )وكذلك جيوز بيع املغنيات من اجلواري  أيضاً: قال يعين 67وقال يف ص
 .(وابتياعهن

ابن حزم عن حترمي الغناء: )ال يصح يف هذا الباب شيء أبداً، وكل ما  : قال75وقال يف ص
 .رد هذا القول لالحتجاج بهوالغزايل أو  ،(ورد فيه موضوع

أقوال ابن حزم ويقدمها على أقوال الفقهاء، و ابن  أقول: أواًل: ما أدري كيف يرجح الشيخ
 .وكتابه احمللى على منهج احملدثني وهو ينال من الفقهاء حزم حمدث وليس بفقيه عند األئمة،

 

بتقدمي ما يتناقلون من : )وقنع أهل احلديث 24احملدثني كما يف ص والشيخ الغزايل يقول عن
 .(آاثر

 : )لكن الشباب املشتغل ابحلديث النبوي اندى يف الناس أال زكاة يف عروض25ص وقال يف

 .(التجارة

يستوعر تدبر  : )وبعض الشباب املشتغلني ابحلديث26وقال منتقداً لطلبة احلديث يف ص
  .(القرآن

  .(م: )فإن أهل احلديث لقلة فقهه104وقال عن احملدثني يف ص

 : )إن القاصرين من أهل احلديث يقعون على األثر128وقال حاماًل على أهل احلديث ص

 .(ال يعرفون حقيقته وال أبعاده

  وترك الفقهاء؟ والسؤال: ملاذا جلأ الشيخ إىل ابن حزم وهو حمدث

  ملاذا قدم قوله يف املسائل اآلنفة على أقوال جهابذة الفقه؟

اشرتاط  شرتاط الويل عند الزواج، وأخذ بقول األحناف يف عدمترك الشيخ قول ابن حزم يف ا
  الويل، واحلق مع ابن حزم ؟

  فلماذا مل يذهب إليه؟

ابن حزم يف عدم السكىن أو النفقة للمبتوتة، وأخذ بقول بعض الفقهاء  وترك الشيخ ترجيح
  أو النفقة، واحلق مع ابن حزم ؟ يف وجوب السكىن

  وتبنيها.. من تركها واطراحها؟ الشيخ آراء ابن حزمفما هو الضابط إذاً ألخذ 

ابن حزم إذا كان رأيه سهالً يسرياً بغض  ما وجدت جواابً إال أن أقول: إن الشيخ أيخذ آبراء
بغض النظر عن دليله، وقد ذكرت فيما سبق  النظر عن دليله، ويرده إذا كان صعباً شاقاً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 .أمثلة

أيخذ بظواهر النصوص فحسب، ومن هو الظاهري إال من  اثنياً: الشيخ الغزايل ينكر على
  ابن حزم ؟

: )إن طوائف من البطالني والفاشلني وقفت عند ظاهره 119منتقداً املنهج ص يقول الغزايل
  .(املرفوض

  وأان أسأل الشيخ: هل كان ابن حزم بطاالً فاشالً يوم أخذ ابلظاهر؟

  ما يريد الشيخ؟ ابن حزم بطاالً فاشالً إال يوم خيالف ومىت يكون

  مين وإن لقيت معدايً فعدانين يوماً ميان إذا القيت ذا

  حزم ؟ اثلثاً: مىت يرى الشيخ الغزايل أن نقبل آراء ابن

  ومىت يرى أن نردها؟

  خالفهم؟ وهل نقبل قوله إذا وافق الفقهاء ونرده إذا

 .الفقهاء وال أظن هذا منهج الشيخ، فإنه قبل أقوال ابن حزم اليت خالف فيها

  أما هل نقبل قول ابن حزم إذا عضده الدليل ونرده إذا خالف الدليل؟

 .وال أظن هذا منهج الشيخ، فإنه قبل ما خالف الدليل ورد ما عضده الدليل

أن نقبل قول ابن حزم إذا   -وهذا ابالستقراء من كالمه-ظهر يل أن منهج الشيخ هنا  والذي
 كان صعباً خيالف الواقع. وهذا هو الرضوخ للواقع الذي  سهالً يوافق الواقع، ونرده إذا كان

ملشارب  أن نقبل الرأي إذا كان موافقاً  52عرب عنه أكثر من مرة، فهو يرى مثالً كما يف ص
  .األوربيني. إذاً فالواقع عند الشيخ ميلي القبول والرد

 

 الثامنة الوقفة

 

ممن قاهلا، وهذا منهج  وطلب احلكمة يف ثنااي كتاب الغزايل مناشدة لالستفادة من اآلخرين،
عند النوم، فأقره صلى هللا  حسن مجيل. فقد علم الشيطان أاب هريرة آية الكرسي أن يقوهلا

احلكمة غلق نوافذ الفكر عن  ( ، وليس من1عليه وسلم وقال له: )صدقك وهو كذوب( )
مل يعارض ديننا  وصلوا إليه ما جتارب اآلخرين والفوائد اليت حصلوها، واالخرتاع الذي

  .احلنيف
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 .من كتابه 76وص 45انظر إىل ص

: )والغريب أن األوربيني يرتكون صحوهنم أقرب ما تكون إىل النظافة، أما 84ص يقول يف
  .(فيدعون يف صحوهنم ما يزحم أواين القمامة وما يقر عني الشيطان ابإلسراف العرب

 اء يراين معجباً ابجملتمعات األوروبيةعن األستاذ أمحد هباء الدين قوله: )بعض القر  ونقل

 واألمريكية عندما أحتدث عنها يف رحاليت، وهذا صحيح، لكنين كذلك أكره فيها أشياء

 .111أخرى، ترى ما الذي أوثر نقله إىل الناس يف بلدي(، ذكره الغزايل ص

 للحياة الثناء على الغرب يف النظام واحرتام الدور والقواعد العامة 112كتابه ص ونقل يف

 .والنظافة التامة، فال جتد من يلقي ورقة على األرض

جدد حياتك من ديل كارنيجي األمريكي صاحب كتاب دع  والغزايل استفاد أكثر كتابه
 . القلق وابدأ احلياة

: )من خصائص الدميقراطية احلديثة أهنا اعتربت 136كتابه السنة النبوية ص ويقول يف
عام للدولة، وأن للمعارضة زعيماً يعرتف به ويتفاهم معه دون جزءاً من النظام ال املعارضة

ذلك أن مالك السلطة بشر له من يؤيده وله من ينقده، وليس أحدمها أحق ابالحرتام  حرج،
 .(اآلخر من

اإلدارية الواسعة،  : )لكن املهارة يف الدنيا خطرية اآلاثر، وكذلك اخلربة138ويقول يف ص
سذجاً أغراراً، فإن مستقبل  هرة خرباء أذكياء، ويكون املؤمنونويوم يكون املالحدة مكرة م

 .(اإلميان على ظهر األرض ضائع يقيناً 

الذي قاله الغزايل من أمجل ما قيل يف هذا الباب، وهو دعوة لالستفادة من  وهذا الكالم
 .حدود الضوابط الشرعية اآلخرين يف

وثقافة الغرب وعلومه ومعارفه، حبجة  رتبيةأعلم أن قوماً من املسلمني ال يرون علم النفس وال
نسد آذاننا ونغلق أبوابنا عن املعارف،  أن عندان ما يكفينا، وهذا صحيح وليس معناه أن

 .حاشا وكال

التكنولوجيا وتقاعسنا، ونشطوا وكسلنا، فهل حنتج لقعودان  فإن الغرب سبقوا يف مضمار
 .يكفينا، ال وألف ال ومخودان أبن ما عندان

األرض واإلنتاج واخلدمة واملهارة.  لقرآن فتح بصائران ونور أفئدتنا وهداان ووجهنا لعمارةإن ا
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أفكار الكفار ما يكون أحياانً معيناً على  وإن كلمة احلكمة قد يقوهلا الفاجر، وإن من بنات
 .فهم كثري من قضااي الواقع

اتريخ أمريكا لـهنري  كثرياً بكتاب األوائل لألمريكي مايكل هارث ، وكتاب  لقد أعجبت
وكتاب دع القلق وابدأ احلياة ، وكتاب كيف تكتسب األصدقاء ، وكالمها لـديل   كوماجر ،
وهناك كتاابن طاملا استفاد منهما سيد قطب رمحه هللا تعاىل ومها: كتاب اإلنسان  . كارنيجي

 ل للجيل الاجملهول لـكارليل ، وكتاب اإلنسان ال يقوم وحده لـكريسي مريسون. أفنقو  ذاك

  تطالعوا هذه الكتب وال تقرأوها؟

واقعه وال عدوه وال يطلع على ما قاله وكتبه  رمبا يكون من قصور العامل املسلم أال يعرف
الناحية اإلجيابية حىت رأيته يذكر أحياان بعض آراء  اآلخرون. ولقد حملت عند الغزايل هذه

عن لينني اللعني بعض كالمه، معلقاً السنة ، يوم نقل  من كتابه 108الشيوعية كما يف ص
 .األخطاء اليت وقعوا فيها أو انقداً أو مستفيداً من تلك

أو حنلة، أو مذهب هدام، مث  ما هو عذر العامل إذا سئل عن مبدأ، أو حزب، أو هيئة،
  أجاب دائماً بال أدري ال أدري؟

  على اجلاهلية وهو ال يعرف اجلاهلية؟ كيف يستطيع أن يرد

 

 ة التاسعةالوقف

 

العامل أو الداعية أن يكون حبراً يف كل فن، وابقة يف كل علم، فهذا متعذر أو  ال يطلب من
ورمبا رزقه هللا القالئل من القمم على مر السنوات، لكن نعاتب من يطالب بشيء  متعسر،
 وإليه وهو مقصر فيه، وال نطلب من الشيخ الغزايل أن يكون يف علم احلديث كـاملزي  ويدعو

 .الذهيب و ابن حجر ، فهذا شاق بعيد املنال

له حد أدىن من علم احلديث النبوي، وهو يقول  لكن نطلب من الداعية املفضال أن يكون
يدخل ميدان التدين وبضاعته يف احلديث مزجاة،   : )والذي57يف كتابه السنة النبوية ص

خذته الشرطة مكبل يلومن إال نفسه إذا أ كالذي يدخل السوق ومعه نقود مزيفة، ال
 .(اليدين

شروط مث مل يعمل بواحد منها، صحح الشيخ حديث:  واشرتط الشيخ لقبول احلديث مخسة
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( ، ومل يقم الشيخ دليالً 1طهوراً جلميع بدنه.. احلديث( ) )من توضأ وذكر اسم هللا عليه كان
  .ضعيف عند احملققني من أهل العلم هلذا التصحيح، واحلديث

احمليض فال حيل هلا أن تبدي إال هذا  يث أمساء : )إن املرأة إذا بلغتوصحح الشيخ حد
بدليل على صحته. وهذا احلديث فيه ثالث  ( ، ومل أيت1وهذا، وأشار إىل وجهه وكفيه( )
  .علل، وهو ضعيف عند احملدثني

بأ الغزايل حبديث علي عند الرتمذي ورفعه، وفيه عن القرآن: )كتاب هللا تعاىل فيه ن واستدل
قبلكم، وخرب ما بعدكم..( احلديث. وهذا احلديث ضعيف لوجود احلارث األعور يف  ما

 . (1سنده )

األحاديث  وبعد هذا احلديث الضعيف الذي استدل به الغزايل أبسطر قال: )إن ركاماً من
 .(الضعيفة مأل آفاق الثقافة اإلسالمية ابلغيوم

( 1 دليل: كحديث موسى عليه السالم )األحاديث الصحيحة فضعفها بال مث أتى الشيخ إىل
أاته لطمه ففقأ عينه( واحلديث عند البخاري سنده كالشمس فرده ومل  )أن ملك املوت ملا

 .يقبله

حديث )ليكونن أقوام من أميت يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف..( احلديث  وضعف
 .يقبله بال حجة وهو عند البخاري موصوالً مرفوعاً، فرده الغزايل ومل ، (1)

( ، وهو عند أمحد بسند 1بعثت ابلسيف بني يدي الساعة..( احلديث )) :وضعف حديث
 .وأنكره ومل أيت على ذلك بدليل صحيح، فرده الغزايل

الركبان وهي حمرمة أرخت جلباهبا..  وضعف حديث عائشة : )كانت إحداان إذا مر هبا
عائشة ، فرده الغزايل بال دليل  على( ، وهو يف السنن بسند صحيح موقوف 1احلديث( )

  .وضعف سنده، وإن مل يرق له املعىن رده وإن صح سنده

الغزايل :  أتى حبديث عبادة يوصي ابنه وهو عند أيب داود بسند فيه منكر احلديث. فقال
دالالت القرآن  )ومع ذلك فنحن مع هتافت األسانيد نرى يف املنت مجالً مقبولة تتالقى مع

  .(لبعيدةالقريبة وا

السند، غري أن متوهنا توقفنا أمامها  مث قال: )املشكلة تكمن يف أحاديث أخرى صحيحة
املوقف من الشيخ حيري طالب العلم ويربك  وامجني، لنبحث عن أتويل هلا أو خمرج(. وهذا
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  ومىت يرفضه؟ املتأمل. ال ندري مىت يقبل الشيخ احلديث

  وما هي شروطه؟

ويضعف احلديث فيصححه، يقوي  فها، يصح احلديث فيضعفه،يضع شروطاً مخسة وخيال
 .الواهي، ويوهي القوي

وفيه: )حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد هللا من بر وفاجر  أتى حبديث عند مسلم يف الصحيح
( احلديث. قال الشيخ: )هذا 1صورة من اليت رأوه فيها..( ) أاتهم رب العاملني يف أدىن

 .(ومجهور العلماء يرفضه سياق غامض مضطرب مبهم،

 .(خطأ مث قال: )احلديث كله معلول وإلصاقه ابآلية

  سبحان هللا، ملاذا أعل احلديث؟

  ملاذا قال بغموضه واضطرابه؟

  احلجة يف علة احلديث؟ ما هي

  ومن هم اجلمهور الذين رفضوا هذا احلديث؟

 !!مجهور احملدثني قبلوا احلديث والعجيب أن

قطع الصالة ابملرأة واحلمار والكلب  ديث يف صحيح مسلم ، وهو حديثأتى الغزايل إىل ح
هذا احلديث(، ال إله إال هللا، مجهرة  ( ، فقال عنه: )ومجهرة الفقهاء رفضت1األسود )

  الفقهاء رفضت هذا احلديث؟

  من قال هبذا؟

  وأين ذكر رفضهم وما الدليل على ذلك؟

  ويف أي مرجع؟

الصحيحني وهو حديث ابن مسعود يف خلق اإلنسان نطفة فعلقة يف  أتى الغزايل إىل حديث
 فدندن الغزايل حول احلديث وقال: )وندع أمر الرتجيح والرد ، (1فمضغة.. احلديث )

 .(األمر والقبول للمشتغلني هبذا

الرواية، وال أيخذ  إن الشيخ الغزايل ساحمه هللا ال يتعامل مع مصطلح احلديث، وال يتقيد بعلم
  .حملدثني، وما سبق من مناذج يكفي دليالً على ذلكأبصول ا

حممد حامد  والشيخ يعتمد يف الكالم على الرجال على غريه، وكثرياً ما يردد كالم ابن حزم و
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 .فقي وغريمها

القرآن وحده، وهو يهون من شأن  والغزايل يردد يف كتبه دائماً لالعتماد املطلق على
  .هذا الباب مناذج من كالمه يف املتشاغلني ابحلديث، وسبق أن ذكرت

 

 الوقفة العاشرة

 

العظماء من عباد هللا، وقد صح يف احلديث أن  هضم النفس وإنكار الذات منقبة يتحلى هبا
ِمِننَي((، )) :من تواضع هلل رفعه، وهللا عز وجل يقول ِفضم َجَناَحَك ِلَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن المُمؤم َواخم

َسنُ َوَجاِدهلمُ )) :وقال جل ذكره  .((مم اِبلَّيِت ِهَي َأحم

صفة نبيلة ومنقبة جليلة، والداعية إذا غلظ خطابه  واللطف يف اخلطاب خاصة مع املؤمنني
َوَلوم ُكنمَت َفظًّا َغِليَظ المَقلمِب النـمَفضُّوا ِمنم )) :واشتد كالمه نبت موعظته عن القلوب

 ،((َحومِلكَ 

قهاً بدوايً خاصاً هبم، ويصفهم ابلسطحية، حفظه هللا يصف بعض الناس أبن هلم ف والشيخ
 الفهم، والغباء، والفشل، واحلمق، وضحالة العلم، واجلنون، والطيش، والسفهاء، وغريها وقلة

اتئه، وأنه  من العبارات. وهذا كله يف كتابه السنة النبوية ، ويقول عن انفع موىل ابن عمر أنه
 .ذلك مسحة شؤم، إىل غري يتورط يف األخطاء، وأن خباب بن األرت أصابته

  وأان أقول للشيخ: أما يف قاموس العربية كلمات ألطف من هذا؟

  الرصاص امللتهب؟ ملاذا هذا

  ملاذا هذه النفس الثائرة؟

يف كتبه يقصد هبم أهل اجلزيرة العربية . وأان أقول له: اي شيخ،  إن البدو الذين يذكرهم الغزايل
ف قيصر و كسرى يف الرتاب، ونشروا العدل يف البالد والنور البدو أرغموا أن إن أجداد هؤالء

  .يف الدنيا

العباد  إن أجداد هؤالء البدو اي شيخ دخل أحدهم على رستم فقال: ]إن هللا ابتعثنا لنخرج
جور األداين  من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة، ومن

  .[إىل عدل اإلسالم

يفتح الدنيا وقد وقف على احمليط  أجداد هؤالء البدو اي شيخ يقول أحدهم وهوإن 
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خلضت بفرسي أمواجك ألرفع ال إله إال  األطلنطي : اي ماء، وهللا لو أعلم أن وراءك أرضاً 
البدو قتلوا يف هناوند ، وعلى ضفاف هنر  هللا حممد رسول هللا، اي شيخ! إن أجداد هؤالء

هذا الدين. إن أجداد هؤالء البدو مل يعرفوا  و األندلس من أجل نصرةاللوار ، ويف قندهار 
  .واهليام الكأس وال الليلة احلمراء وال الرقص

 

 

  يف الليل رهبان وعند لقائهم لعدوهم من أشجع األقران

 

  فإذا دعا الداعي ليوم كريهة سدوا شعاع الشمس ابلفرسان

 

 

البدو  ئماً فيعين به يف نظره الفقه احملافظ، وليس عندالفقه البدوي الذي يذكره الغزايل دا أما
مسلم  فقه. والفقه الذي يقصده هو فقه مالك و أمحد و الشافعي و األوزاعي و البخاري و

  ، وغريهم من جنوم أهل العلم. أبدو هؤالء؟

  أفقههم فقه بدو؟

ملعارف، إهنم من إن هؤالء العلماء مشوس يف مساء العلوم، وبدور يف ليايل ا !سبحان هللا
  .ابلكتاب والسنة، ومل تكن ثقافتهم سطحية يلقون القول على عواهنه أعرف الناس

شيخ عند املتأخرين الذين تشاغلوا ابلكالم عن العلم، وابلقالب عن  إن السطحية اي
  .عن اللباب املضمون، وابلقشور

غزير الفائدة، أما علم  رةإن علم السلف أيها الشيخ قليل األلفاظ كثري املعاين، سهل العبا
َهُب ُجَفاًء َوأَمَّا َما يَنَفُع النَّاَس  اخللف فجعجحة ومههمة وتطويل وتزويق: ))فََأمَّا الزََّبدُ  فـََيذم

ُكُث يف اأَلرمضِ  ثَالَ  فـََيمم  .((َكَذِلَك َيضمِرُب هللا اأَلمم

باء، فما أدري ما أقول والطيش واحلمق واجلنون والغ وأما العبارات اليت ذكرها الشيخ كالسفه
 .داعياً  وال أجد هلا مربراً وال

عنها، ويستغفر اللسان  وهل يليق مبقام ذلكم الداعية أن يتلفظ هبذه األلفاظ اليت ينبو الذوق
  من ذكرها؟

فهذه أول كلمة مؤذية مريرة تطلق على  وأما قول الشيخ عن انفع موىل ابن عمر أنه اتئه،
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 . انفع

اإلسالم، لقد جعله أمحد و البخاري من أركان سلسلة  شيخ إمام عند أهلإن انفعاً أيها ال
عمر . إن انفعاً جبل يف احلفظ، ثبث يف الرواية حجة  الذهب وهم: مالك عن انفع عن ابن

  اهتمنا انفعاً وأمثال انفع؟ يف النقل، ماذا نقول للتاريخ إذا

  .اء غاشم على احلديثواعتد إن هجومنا على انفع اي شيخ هجوم صارخ على السنة

  داود و أمحد حديث انفع ؟ أما قبل البخاري و مسلم و الرتمذي و النسائي و أبو

  أما جعل مالك غالب كتابه املوطأ عن انفع ؟

  ذكره املزي فزكاه، و الذهيب فمدحه، و ابن حجر فأثىن عليه؟ أما

  عدول على صدقه؟ فهل بعد هؤالء شهود

اسم انفع ، فلم الوقيعة يف انفع  ن إذا ذكران انفع ويراتحون إذا مسعواإن العلماء اي شيخ يفخرو 
  ؟

  ومل الطعن يف انفع ؟

 

  والورى معي وإذا ما ملته ملته وحدي كرمي مىت أمدحه

 

 الوقفة احلادية عشرة

 

 كتب الغزايل غفر هللا له جيدها مملوءة ابلرواية عن قوم جماهيل، فهو دائماً يكثر من من يطالع

 ة قال يل أحد الناس، وأخربين بعض الناس، وسألين بعض الشباب، ولقيين شاب كثكلم

 .ذلك اللحية، ودخل علىَّ شاب من هؤالء، ومسعت عن أحد احلمقى من هؤالء.. وحنو

ال ندري هل  وأقول: هذه أسانيد منقطعة أشبه ابإلسرائيليات، وال نتهم الشيخ يف نقله، لكن
  وقعت له أم ال؟

  هؤالء النخبة من الشباب امللتزم؟ ل: ملاذا دائماً ال يتشاجر الشيخ إال معولكن السؤا

  ملاذا صراعه معهم مستمر وكثري؟

  حلمه إذا ذكرهم ويسيل قلمه سباابً إذا حتدث عنهم؟ ملاذا يفقد

  هل ألهنم ملتزمون؟
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 ه شبابجنا من قلم الشيخ ومن لسانه فروخ العلمانية وأذانب الشيوعية، وأصبح فريست لقد

 الصحوة اإلسالمية، لقد خاطب الشيخ البااب شنودة بلفظ األخ العزيز! فلما أتى لشباب

 .اإلسالم أغلظ هلم القول وقلب هلم ظهر اجملن

 .أمانة النقل والصدق يف الرواية والعدل يف احلكم واملقصود هنا أن املسلم مطلوب منه

  هؤالء الشباب؟ اي شيخ، ما هو رصيد اإلسالم إال

القرآن ومشاعل احلق  م أول سهم يف جعبة اإلسالم وآخر سهم، هم عمار املساجد ومحلةه
  وكتائب اإلميان. ملاذا ال تذكر حسناهتم ولو مرة؟

  إليهم هذه اإلساءة؟ ملاذا يساء

  ملاذا تلطخ مسعتهم هذا التلطيخ؟

بساهتا فأجرى حياته مواقف شخصية اثر منها، وانفجر غيظاً من مال لعل الغزايل مرت به يف
وشتم اجلميع، وأهان اجلميع. إن عادة الشيخ إذا ذكر الغرب وعلماءه  احلكم على اجلميع،

 .وأجاد يف اإلشارة، وأالن اخلطاب تلطف يف العبارة،

فيكتوراي ملكة بريطانيا ، و أنديرا غاندي  لقد وقف يف كتابه السنة النبوية موقف إعجاب من
من كتابه. لقد  51و 50وزراء يهود، انظر صفحة  مائري رئيسة رئيسة وزراء اهلند ، و جولدا

هللا عليه ابحللم، ومنحه حسن الكالم، ولكنه  ترفق الشيخ مع هذا اجلنس اللطيف، وفاض
املصلني الصائمني الراكعني الساجدين. وأقول له كما  فقده يوم تكلم عن إخوانه املسلمني

 : قال املتنيب

 

  ابلعال مضر كوضع السيف يف موضع الندى يف موضع السيف فوضع الندى

 

عباراته ويرق يف كلماته، ويتجنب الرواية عن اجملاهيل، فإن الشيخ   ولعل الشيخ يلطف يف
قال: وجاءين شاب، وسألين شاب، ورأيت شاابً، فسبحان من مجع  كلما ذكر موقفاً 

النوع الذي يثري  يسألونه كل يوم! وسبحان من جعل كل أسئلتهم من الشباب للشيخ الغزايل
  !غضب الشيخ

 

 الوقفة الثانية عشرة
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يتدافعوهنا ملا فيها من التبعات وملا  الفتوى مركب صعب ومرتقى مهول، فقد كان السلف
 .وراءها من النتائج

رَتُوا َحرَاٌم لِتَـ  َوال تـَُقولُوا لَِما َتِصُف أَلمِسنَـُتُكُم المَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا)) :وهللا عز وجل يقول فم
رَتُوَن َعَلى هللا ِلُحونَ  َعَلى هللا المَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَفم  .((المَكِذَب ال يـُفم

انتزاع العلم فقال يف احلديث: )فاختذ  وصح عنه يف الصحيح صلى هللا عليه وسلم أنه ذكر
كثري من    ( . والشيخ الغزايل يتعرض يف1وأضلوا( ) الناس رؤساء فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا

 .والفقهية واالجتماعية مفتياً ومرجحاً  كتبه إىل كثري من املسائل العقدية

 :أموراً  واملستقري لفتاوى الغزايل يلحظ يف منهجه

وتضعيفاً أو اعتباراً، وسبق  أواًل: عدم اعتنائه ابألثر وال يهتم ابحلديث، استدالالً وتصحيحاً 
 ..هذا

وال يعتين بنسبة األقوال ألصحاهبا. فهو يقول عن  اإلمجاع اثنيها: الشيخ الغزايل ال يلتفت إىل
 .الفقهاء، أو قول اجلمهور، أو عليه العلماء قول قال به عامل: هو قول مجهرة

  .مبالبساته يغري الفتوى من بلد إىل بلد، ومن زمان إىل زمان اثلثها: الغزايل يرى أن الواقع

 :الشيخ الغزايل من كتبه وهذه طائفة من فتاوى

وأن تغطية املرأة لوجهها وكفيها  يرى أن دية املرأة كدية الرجل، وأن املسلم يقتل ابلذمي،
مبحرم، وأن التسمية على الوضوء سنة،  بدعة، وأن للمرأة أن تتوىل احلكم، وأن الغناء ليس
اجلان ال حقيقة له، وأن بيع آالت  وأن أحاديث اآلحاد ليست حجة، وأن الصرع من

 .الكالب، إىل غري ذلك مما قاله من الفتاوى ا أبس، وأنه ال يقول بتحرمي أكلاملالهي ليس هب

 

تقدمي العقل على النقل، وال يهتم بتحرير املسائل ونسبة  والشيخ الغزايل يغلب عليه يف منهجه
طريقته يف إيراد املسائل أنه يوردها جمردة عن الدليل، وال يذكر  األقوال إىل أصحاهبا، بل

املسائل، وال يعتين ابختالف العلماء. ولعل الشيخ عافاه هللا متخصص  رجوح يفالراجح وامل
اإلسالمي وليس له ميل إىل الفتيا، وقد علم كل أانس مشرهبم وكل ميسر ملا خلق  يف الفكر

  .له

العلم، والناسخ  واملفيت يلزمه املعرفة بكتاب هللا عز وجل، والسنة املطهرة، وما أمجع عليه أهل
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  .سبق وخ، وله قدم يف أصول الفقه، وعقلية مستنبطة مع معرفة أقوال منواملنس

الشيخ  وإمنا ذكرت هذه املسألة ألنين رأيت قطاعاً من املسلمني يعتمدون على فتاوى
من  وحياجون هبا، ويعارضون بفتواه فتوى كبار العلماء أهل النقل وحفاظ األثر، ولعل

كما كان  بته ومشربه لينفع املسلمني مبا هو ميسر له،املناسب أن يعرف الداعية والعامل موه
بعض  الصحابة رضوان هللا عليهم ما بني جماهد وزاهد وعابد وعامل ومقرئ وواعظ. قال

  .العلماء: كم من عامل يف فن عامي يف فن آخر

 

 عشرة الوقفة الثالثة

 

الكالم من مقاصد  هذاسوف أورد كالماً للغزايل ذكره يف كتابه السنة النبوية وأذكر ما يف 
  :وإشارات

الصحف أن الشيخ عبد العزيز بن ابز  : )وعندما تناقلت95قال يف كتابه: السنة النبوية ص
الشيطان أسلم، كنت أرقب وجوه القراء،  أخرج شيطاانً بوذايً من أحد األعراب، وأن هذا

رمي أعظم كثرياً من والدين.. إن قدر القرآن الك وأشعر يف نفوسهم مبدى املسافة بني العلم
 .(هذه القضااي

 :مآخذ وعلى هذا الكالم

اجملاهد الزاهد الويل، فلعل  أواًل: املنقول عنه هو مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز العامل احملدث
غيب، وال عن قاصر متهتك،  الغزايل يعرف أنه ال يتحدث عن عامي جلف، وال عن أعرايب

  .رب اتريخ املسلمنيإنه يتحدث عن جمدد من اجملددين ع

هذا  وعلى كل حال الشيخ ابن ابز أعلم ابلكتاب والسنة من الشيخ الغزايل ، ال ينتطح يف
  .عنزان، وال خيالف يف هذا حىت عجائز الرببر

هذه القصة، هل املقصد إحراج الشيخ عبد العزيز بن ابز عند حميب  اثنياً: ما الفائدة من إيراد
  الغزايل ؟

  ا العمل؟استهجان هذ أم

  اثلثاً: من هم القراء الذين راقب وجوههم الغزايل ؟

ألخبار الكرة  لعلهم من قراء احلوانيت واملقاهي واألرصفة! لعلهم قراء املاجرايت املتدبرين
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  :والفن! حفاظ اجلرائد ورواة اجملالت! فهؤالء ال عربة هبم

  األمر حني تغيب تيم وال يستشهدون وهم شهود ويقضي

 

مذهب الشيخ الغزايل يف اإلنكار، فهو كبريهم الذي علمهم هذا  : لعل هؤالء القراء علىرابعاً 
  !!فما ظلم املسلك، ومن يشابه أابه

ال يعلم الغيب  خامساً: مل يدل الشيخ برباهني على ما يف نفوسهم من االستغراب، والشيخ
 .ابإلمجاع

القرآن والسنة وعمل السلف، وال  سادساً: وما وجه الغرابة يف هذه القصة، وهلا دليل من
وعند بعض الفضالء أشرطة كاسيت  ينكرها إال مكابر، وهي تقع يف اليوم الواحد مرات،

وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء  مسجل عليها صوت اجلان وهو يتحدث اإلجنليزية بطالقة،
لنرى ماذا واحدة من هذه احلاالت  وهللا ذو الفضل العظيم! وليت الشيخ يسمع ولو حلالة

 .سوف يقول

وقد بلغين أن بدوايً قتل مهندساً أمريكياً يف إحدى ) :18وقال الغزايل يف كتابه املذكورص
ال جيوز القصاص، وشعرت احلكومة ابحلرج، ولكن مت  :دول اخلليج ، وقال أهل احلديث
 .(ابب السياسة الشرعية اخلروج من املأزق بقتل اجملرم من

  .الكالم إيرادات أقول: على الشيخ يف هذا

بلغين(، هذه من بالغات الشيخ الكثرية، واليت هي يف احلقيقة منقطعة مل يصلها ) أوهلا: قوله
  !!أهل العلم ال ابن عبد الرب وال غريه أحد من

 

  أصحاهبا أدعياء والدعاوي ما مل يقيموا عليها بينات

 

قتل مهندساً أمريكياً(،  ياثنيها: استخدامه هلذين الوصفني له مدلول، وهو قوله: )بدو 
يقول يف كتابه: )إن لكم  والشيخ بينه وبني البدو حرب طاحنة كحرب داحس والغرباء! فهو

سبق الرد عليه يف هذه اجلملة،  فقهاً بدوايً ضيق النطاق(، ويكرر عبارة )الفقه البدوي(، وقد
سوله صلى هللا وثين عدو هلل ولر  لكن هنا يقارن بني مسلم مصل صائم موحد، وبني كافر

األول ومعظماً الثاين، وهل املوازنة بني  عليه وسلم، فيقول لألول بدوي وللثاين مهندس، حمقراً 
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َرَمُكمم ِعنمَد هللا أَتـمَقاُكمم ِإنَّ هللا َعِليٌم َخِبرٌي((، ))َوَلَعبمدٌ  الناس ابملهنة أو ابللون: ))ِإنَّ  ُمؤمِمٌن  َأكم
رٍِك َوَلوم َأعم    .((َجَبُكمم َخريمٌ ِمنم ُمشم

الشيخ أنه خيالف ما ذهب إليه أهل احلديث من عدم قتل املؤمن  اثلثها: ظهر من كالم
 .الرأي الثاين الذي استحسنه ابلكافر، ومييل إىل

املذكورة قتل البدوي ابملهندس األمريكي،  رابعها: كأن السياسة الشرعية تربر هلذه احلكومة
  فهل للشيخ من تعليق على هذا؟

يشكر الشيخ على تعاطفه مع اخلواجات! ووقوفه بصفهم ضد من يسمون ابلبدو!  :اخامسه
  !!للشيخ يفتقدها أهل العلم وغريه وهذه منقبة

الفقه البدوي والتصور الطفويل للعقائد  وقال الغزايل يف كتاب السنة النبوية : )وانتشر
 .(والشرائع

عتزلة يف أهل السنة ، فإهنم يسموهنم علماء الكالم من امل هذا الكالم من الشيخ مثل كالم
 .الكالم وال مدلوالت األلفاظ حشوية ، ال يعرفون مقاصد

  !الفقه البدوي وقد برهن لنا الشيخ بفقهه العصراين على جودة وأصالة

لتصوره، فإنين طالعت يف  أما التصور الطفويل للعقائد، فلعل الشيخ يعين به التصور املخالف
أبقوال املعتزلة ، حىت ما استقر  خلط أقوال السنة أبقوال األشاعرة مؤلفات الشيخ فوجدته

  ليس عنده تصور؟ على قول وال ركن إىل قاعدة، فكيف يقوم التصورات من

 

  ولو أين بليت هبامشي خؤولته بنو عبد املدان

 

  عليَّ ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا مبن ابتالين هلان

 

 

 .ترك اهلجوم على ذوي األلبابالباب  وليته يوم مل يتقن هذا

عن املتعسفني: )..كأن الكرة األرضية هي  ويقول الشيخ يف كتابه املذكور يف سياق حديث
إال هذه األماكن، وأهل هذه املناطق هم يف نظره  جند و هتامة و احلجاز (. والغزايل ال يهاجم

عند الشيخ من اجلزيرة وما ندري ما هو مصدر العقدة  .البدو والسطحيون وأهل الفقه الضيق
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سنوات فما لقي إال االحرتام والتقدير وحسن الكرم  وأهلها، لقد عاش الشيخ يف اجلزيرة
 قلب هلا ظهر اجملن وجعل حسناهتا سيئات ومناقبها مثالب؟ والضيافة، فما له ملا غادر اجلزيرة

 

اء ما كانوا حيلمون ابالستقراء أثىن على بالد أورواب و أمريكا ثن إنين رأيت الشيخ يف كتبه
ابلتجريح أهل اجلزيرة جترحياً ما كانوا حيلمون بعشره، فليت الشيخ عامل أهل  بعشره، وانل

  .معاملة الغرب اجلزيرة

 

 الوقفة الرابعة عشرة

 

كاتب أو شاعر معامل يتميز هبا عن غريه ولو شاركه كثري يف   لكل عامل أو داعية أو مفكر أو
 ت، لكن تبقى له حيثيات يعرف هبا من كثرة اهتمامه هبا وإيرادهواملوافقا كثري من الصفات

 .هلا

واالستقراء، وهذه املعامل  والغزايل له يف فكره معامل جتمعها كتاابته ومقاالته، وتعرف ابلسرب
  :ميكن عرضها يف هذه البنود

 .القرآن على األحاديث الصحيحة إذا كانت آحاداً  األول: تقدمي إمياءات

 .واملناشدة بتوفري اجلهد والبحث للقرآن م االكرتاث ابألثرالثاين: عد

ومبوافقتها للقرآن، وتضعيفها ابملعىن وبعرضها على  الثالث: تصحيح األحاديث ابملعىن احلسن
 .أو ضعفه القرآن دون النظر إىل صحة السند

نه يناسب مرجوحاً، أل الرابع: اختيار األسهل من األقوال من وجهة نظر الشيخ ولو كان دليله
 .الواقع والزمن

واملالبسات، فهو يعلل كثرياً من فتاويه  اخلامس: أتثر فتواه ابلواقع ورضوخه للظروف
 .ابختالف البيئة وتباين العصر

 إعطاء العقل أكرب من منزلته، فال يكتفي أن يكون العقل مستنبطاً بل جيعله قابالً  :السادس

 . املعتزلة وراداً ومؤثراً، وهو أشبه ما يكون مبنهج

يقرره الشيخ، فهو يقول برأي مث خيالفه متاماً يف موضع آخر،  السابع: التناقض الظاهر فيما
  .على هذا وقد سبق أن أوردت أمثلة
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 .شيء من ذلك الثامن: متجيده للغرب وعدم استعالئه إبميانه على أحواهلم كما مر معنا

 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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