الصــراط
يف رأي الكيـــالي
والصــراط
يف املنظور القرآني والنبوي
بقلم

حممد أمين تيسري املراياتي


احلمد هلل الذي هدانا رصاط ًا مستقيامً ،وحبانا دين ًا قويامً ،ووهبنا
فصلت ما ُأمجل يف قرآننا.
كتاب ًا كريامً ،وسنَّة طاهر ًة مطهرة َّ
يت ا ْل ِكتاب و ِم ْثل ُه مع ُه ،أَل
والصالة والسالم عىل من قال « :أَل إِ يِّن ُأوتِ ُ
يت ا ْل ُقرآن و ِم ْثله معه ،أَل ي ِ
وش ُك ر ُج ٌل ينْثنِي ش ْبعانًا عىل أ ِريكتِ ِه
إِ يِّن ُأوتِ ُ
ُ
ُ ُ
ْ
يه ِمن حال ٍل فأ ِح ُّلوه ،وما وجدْ تُم فِ ِ
آن ،فام وجدْ تُم فِ ِ
ول :عليكُم بِا ْل ُقر ِ
ي ُق ُ
يه
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ

ِم ْن حرا ٍم فح ير ُمو ُه»)1(..

وقوله ص َّىل اهلل علي ِه وس َّلم " :أَل ي ِ
وش ُك ر ُج ٌل ينْثنِي ش ْبعانًا ()2عىل
ُ
ُ ْ
أ ِريكتِ ِه"كناية عن البالدة وسوء الفهم الناشئ من الشبع وكثرة األكل ،أو

من احلامقة الالزمة للتنعم والغرور باملال واجلاه..
مهللا افتح لنا فتحا مبين ًا ،واهدنا رصاط ًا مستقيامً ،وأرنا احلق حق ًا
وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باط ً
ال وارزقنا اجتنابه.

وبعد:
ذاع منذ فرتة وجيزة صيت شخصيات إسالمية جديدة عرب الفضائيات
( )1هبذا اللفظ أخرجه اإلمام أمحد  144/82بسند صحيح كام قال حمقق املسند.
( )2هكذا بالتنوين يف مسند اإلمام أمحد والدارمي..
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وعرب برامج التواصل اَلجتامعي؛ تدَّ عي فهامً جديد ًا لكتاب اهلل وسنة
اَّلل عل ْي ِه وس َّلم؛ وذلك من خالل التأويالت والتفسريات
رسوله ص َّىل َّ ُ
العجيبه لآليات الكونية وغريها ،مدَّ عني أهنا تستند يف مصادرها إىل
نصوص من القرآن أو من السنة املطهرة أو من اللغة العربية الفصيحة،
ولكن كل ذلك بشكل مريب غريب فيه ٌّيل ألعناق النصوص الرشعية،
وتفسريها بام يتوافق مع أهوائهم ومعتقداهتم وما يصبون إليه من خالل
تلك التفسريات أو التأويالت أو اَلستنتاجات ،وهم بذلك َل يفرقون بني
الوهم واليقني أو بني الوهم والشك أو بني الشك واليقني ،فيعطون
األوهام حكم املعلومات ويتعاملون معها عىل هذا األساس؛ فيجعلون
األوهام أو الشكوك أو الظنون مقدمات يقينية يف زعمهم ويبنون عليها
نتائج جازمة حاسمة َل حتتمل غريها ،وربام تأثر العوام هبم لعدم قدرهتم
عىل متييز الغث من السمني ،والتأويل املقبول من املردود.
ومن هذه الشخصيات التي كثر اجلدل حوهلا أو حول أفكارها "د.عيل
اهتم -كام يقول -بدراسة القرآن
منصور كيايل" وهو مهندس معامري
َّ
وفهمه واستنباط بعض حقائقه املغيبة التي مل يسبق إليها أحد غريه!!..
ولسنا هنا بصدد احلديث عن شخصيته ومبلغ علمه أو دراسته أو
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توصل إليها
ختصصه؛ إنام حديثنا عنه سيكون عن بعض اَلفرتاءات التي َّ
من خالل فهمه السقيم للغة العربية ،ومن ثم القرآن الكريم والسنة
املطهرة ،ومن أشهر ما ُعرف به "د .الكيايل" تبنييه لقضايا رشعية خطرية
صادم بتأويلها النصوص القرآنية والنبوية والتي منها:
 4إ-نكار وجود الرصاط "جرس جهنم".
- 8نفيه لعذاب القرب وأنه خرافة َل حقيقة.
- 3إنكار وجود قوم يأجوج ومأجوج وخروجهم قبيل الساعة.
- 1زعمه أن احلور العني هم دليل سياحي ألهل اجلنة ،وليسو
بزوجات.
- 5إنكار تعدد الزوجات.
إىل غري ذلك مما يطول ذكره من طاماته ،ويعنينا يف هذه الورقات بيان
الشبهة األوىل التي أثارها ،وهي أنه َل وجود للرصاط الذي عىل جرس
جهنم ،ضارب ًا ُعرض احلائط آيات يف كتاب اهلل ،وأحاديث صحيحة
متعددة بلغت مبلغ التواتر املعنوي ،وسنأيت عىل بيان ذلك مفص ً
ال..
وسأذكر اآلن بعض ما قاله د.عيل منصور كيايل ،حول الرصاط ومفهومه
يف القرآن الكريم الذي خلط فيه خلط ًا عجيب ًا ،وأنكر الرصاط بأسلوب
~~4

ساخر مستهزئ فقال:
" اجلميع يسأل هل الرصاط املستقيم هي شعرة وسيف فوق جهنم..؟!
ِ
الرصاط ا ْمل ُ ْست ِقيم)
وسنمر عليهاْ (...اهدنا ي
هل معقول اهلل هيدينا إىل شعرة وسيف فوق جهنم؟!!..
إبليس يعرتف هلل ...ماذا قال له؟!
قال له( :أل ْق ُعد َّن هل ُ ْم ِرصاطك ا ْمل ُ ْست ِقيم)
إذ ًا إبليس حياربنا يف الرصاط املستقيم ..فهل إبليس حياربنا يف شعرة فوق
جهنم؟!! فوق سيف فوق جهنم؟!!
أهيا الناس،أهيا املفكرون...
يا أصحاب العقول !!!..
اجلواب :يف سورة األنعام
قل :أي للرسول صىل اهلل عليه وسلم .أي قل ألتباعك
( ُق ْل إِنَّنِي هد ِاِّن رِّب إِىل ِرص ٍ
اط ُم ْست ِقي ٍم ِدينًا ِقي ًام)
ي
فالرصاط املستقيم هو القيم واملبادئ واألخالق التي يسعى إبليس
لتخريبها( :أل ْق ُعد َّن هل ُ ْم ِرصاطك ا ْمل ُ ْست ِقيم)...
عندنا يف الدنيا َل هنتم بالقيم َلهنتم بتقبل اآلخر ،وفقط نخاف من سيف
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وشعرة فوق جهنم واملليارات يصطفون واحد ًا واحد ًا ...وكالبة شالتها
وكالبة نزلتها ")1(....
وذكر كالم ًا كثريا ً اخترصته لعدم اإلطالة يؤكد فيها إنكاره بل استهزا ءه
بكل ما ورد يف الرصاط الذي ُيرضب فوق جهنم ،كام جاء يف األخبار
الصحيحة كام سيأيت بيانه..
وتعقيب ًا عىل هذا املقطع املرئي الذي ُينكر فيه " الكيايل" الرصاط حمتج ًا
باآليات التي ساقها أو ُّد أن أوضح لكم احلقائق التالية؛
أوالً :الصراط ومعانيه يف القرآن الكريم:
وردت كلمة الرصاط يف القرآن الكريم(  ) 15مرة
 منها( )33مرة بلفظ الرصاط املستقيم أو رصاط ًا مستقيامً حسبإعراهبا ،وهي بمعنى الطريق القويم ،كام ذكر الكيايل.
ومنها( ) 41مرات باملعنى نفسه مثل رصاط الذين أنعمت عليهم،أو رصاط اهلل ،أو رصاط العزيز احلميد..
وهذا املعنى هو الذي ذكره الكيايل يف املقطع املرئي أيض ًا...

( )4رابط املقطع املرئي :وهو بعنوان" :حقيقة الرصاط املستقيم" .الدكتور عيل منصور الكيايل
https://www.youtube.com/watch?v=UtumZpmhj0Q&t=26s
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ومنها مرتان َل متت إىل املعنى السابق بصلة ،فهل يستطيع الدكتورالكيايل أن يفرس لنا اآليتني التاليتني:
ِ

ِ
الرصاط فأنى
﴿ -4ولو نشا ُء لطمسنا عىل أع ُين ِهم فاستب ُقوا ي

ُيبرصون﴾ [يس]٦٦ :

عمي َل يبرصون ؟ إنه رصاط
أي رصاط يتسابق الكفار عليه وهم
ٌ
اجلحيم..
دون اَّلل ِ
احرشوا ا َّلذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ِمن ِ
ُ
ُ
َّ
ُ ُ ﴿-8
اهدوهم إِىل ِرص ِ
فوهم إِ َّهنُم مسئولون﴾ [الصافات]81- 83-88
ف
اط اجلحي ِم و ِق ُ
ُ
فهل الرصاط هباتني اآليتني هو الرصاط باآليات الثالثة واألربعني؟!!
ومما َل شك فيه َّ
أن الرصاط يف القرآن تعبري عن منهج فكري سلوكي
قويم -وهذا َل خالف فيه ومل ِ
يأت الكيايل بجديد -لكن ذلك َل ينايف
املعنى اآلخر للرصاط الذي جاءت به األحاديث الصحيحة وهو اجلرس
املمدود عىل ظهر جهنم ،والذي جعله الكيايل حمل إنكار وسخرية
واستهزاء واشمئزاز ،وقد سبقه لذلك املعتزلة ومن يسمون أنفسهم
بالعقالنيني والعرصانيني.
فام هو الرصاط وما هو صفته ،وما هي األحاديث الصحيحة الوارد
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فيه ،وما حكم اإليامن به عند أهل السنة واجلامعة ؟؟
أ -تعريف الصراط وصفته:
ِ
رس ممدود عىل متن جهنم يمر عليه مجيع اخلالئق ،وهو
الرصاط :هو ج ٌ
قنطرة بني اجلنة والنار ،يعربه أهل اجلنة ،وهم متفاوتون يف الرسعة
واإلبطاء عىل قدر أعامهلم؛ وتزل فيه أقدام أهل النار ،وقد وردت به
األحاديث الصحيحة واستفاضت وهو حممول عىل ظاهره(.)1
ب-ذكر بعض األاحايي اليت وري فيها ذِكر الصراط وأوصافه ،وأاحوال املارين
عليه:

أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن أ ِِّب س ِع ٍ
يد ْ
اخلُدْ ِري ،عن النبي –
ْ

صىل اهلل عليه وسلم – قال يف ذكر مشاهد يوم القيامة:
اجلرس عىل جهنَّم ،و ِ
حت ُّل َّ
الشفاع ُة وي ُقو ُلون ال َّل ُه َّم س يل ْم
«ُ ...ث َّم ُي ْرض ُب ِْ ْ ُ
س يل ْم».
ِ
اَّلل ِ ،وما ِْ
رس ؟
قيل :يا ر ُسول َّ
اجل ُْ
ِ
قال « :دح ٌض م ِز َّل ٌة ،فِ ِ
يب وحس ٌك تكُو ُن بِن ْج ٍد،
يه خطاطِ ُ
يف وكالل ُ
ْ

( )1

فتاوى اإلمام الرميل  ،841/1وقد نقلت تعريفه للرصاط بترصف يسري
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ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْعد ُ
رب ِق،
فيها ُشو ْيك ٌة ُيق ُال هلاَّ :
ان في ُم ُّر ا ْمل ُ ْؤمنُون كط ْرف ا ْلع ْني ،وكا ْل ْ
او ِ
ري ،وكأج ِ
الريحِ  ،وكال َّط ْ ِ
الرك ِ
يد ْ
اب؛ فناجٍ ُمس َّل ٌم ،وَمْدُ ٌ
وش
اخل ْي ِل و ي
وك ي
وس ِف ن ِ
ار جهنَّم.»)1( ..
ُم ْرس ٌل ،وم ْكدُ ٌ

معاِّن بعض الكلامت:
( )4صحيح مسلم  4٦1/4يف كتاب اإليامن ،باب "معرفة طريق الرؤية" ي
ِ
اجل ْرس  :هو الرصاط
ومعنى ِ
حتل الشفاعة :أ ْي :تقع و ْيؤذن فِيها.
ْ
احد ،و هو املو ِضع ا ِ
دحض مزلة :الدحض واملزلة بِمعنًى و ِ
لذي ت ِزل فِ ِيه ْاأل ْقدام وَل ت ْست ِقر .
ْ
ْ
ْ
و ِمنْه دحض ْت الشمس أي :مال ْت ،وحجة د ِ
احضة َل ثبات هلا .
ْ
ْ
أما اخلْطاطِيف :فج ْمع خطاف .وا ْلكاللِيب بِم ْعناه ،وهي حديدة م ْعوجة الرأس؛ ألجل أن
متسك من أريد خطفه هبا.
وأما احلسك :فهو ش ْوك ص ْلب ِم ْن ح ِديد.
ِ
وق ْوله صىل ا ََّّلل عليْ ِه وسلم ( :فناجٍ ُمس َّلم وَم ٌ
هنم
مرس ٌل ومكْدوس يف نار جهنم ) أي أ ْ
دوش ْ
ثالثة أ ْقسام عىل الرصاط:
 - 4قِ ْسم ي ْسلم؛ فال ينا ُله يشء أ ْص ًال ...
 - 8وقِ ْسم خيدش ،ثم ْيرسل ف ُيخ َّلص ،وخدْ ُش اجللد :هو قرشه بِعود أو نحوه.
- 3وقِ ْسم يك ْردس ،وي ْلقى في ْسقط ِيف جهنم.
و "مكْدوس" معناه :ك ْون ْاأل ْشياء ب ْعضها عىل ب ْعض .نسأل اهلل السالمة والعافية.
انتهى (رشح اإلمام النووي عىل صحيح مسلم  82/3بترصف واختصار) ،و(كشف املشكل
من حديث الصحيحني  43٦/3ألِّب الفرج ابن اجلوزي بترصف)
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قال اإلمام مسلم:
وزاد أبو سعيد –أي اخلدري" :-بلغني أن اجلرس ُّ
أدق من الشعرة،
وأحدُّ من السيف" .
وأخرجه البخاري أيض ًا عن أِّب سعيد اخلدري ،بلفظ:
ظهري جهنم» ،قلنا :يا رسول اهلل،
« ...ثم ُيؤتى باجلرس ،ف ُيجعل بني
ْ
وما اجلرس؟ قال« :مدحضة ِ
مز َّل ٌة ،عليه خطاطيف وكالليب وحسكة
ُمفلطحة ،هلا شوكة ُعق ْيفا ُء تكون بنجد ،يقال هلا :السعدان ،املؤم ُن عليها
والركاب ،فناجٍ مس َّلم ،وناجٍ
كال َّط ْرف وكالربق وكالريح وكأجاويد اخليل ي
آخرهم ُي ْسحب
يمر
َمدوش ،ومكدوس يف نار جهنم ،حتى
ُ
َّ
سح ًبا»)1(..ا.ـه ـ
وأخرج احلاكم-رمحه اهلل-وقال صحيح عىل رشط الشيخني
ووافقه الذهبي عن ابن مسعود ،قال :قال – صىل اهلل عليه وسلم :-
اط كحدي السي ِ
ِ
الرص ُ
ف د ْح ٌض م ِز َّل ٌة ،قال:
َّ ْ
الرصاط ،و ي
«...في ُم ُّرون عىل ي
ف ُيق ُال ان ُْجوا عىل قدْ ِر ن ِ
ض ا ْلك ْوك ِ
ُورك ُْم ف ِمن ُْه ْم م ْن ي ُم ُّر كان ِْقضا ِ
ب ،و ِمنْ ُه ْم

( )4صحيح البخاري 811٦ /٦برقم ( .)1114يف التوحيد ،باب{ :وجوه يومئذ نارضة .إىل رهبا
ناظرة}
~ ~ 11

ِ
ِ
ِ
الر ْح ِل
الريحِ  ،ومنْ ُه ْم م ْن ي ُم ُّر كشدي َّ
م ْن ي ُم ُّر كال َّط ْرف ،ومن ُْه ْم م ْن ي ُم ُّر ك ي
ِِ
ِ
ُور ُه عىل إِ ْهبا ِم قد ِم ِه
وي ْر ُم ُل رم ًال في ُم ُّرون عىل قدْ ِر أ ْعامهل ْم ،حتَّى ي ُم َّر ا َّلذي ن ُ
ِ
يب جوانِب ُه الن َُّار»)1( ...ا.ـه ـ
َي ُّر ِر ْج ًال و ُيع يل ُق ِر ْج ًال فتُص ُ
َي ُّر يدً ا و ُيع يل ُق يدً ا و ُ
ُ
واألحاديث الواردة يف ذكر الرصاط وأوصافه كثرية نكتفي بام ذكرناه،
وكلها تتفق أن املارين عىل الرصاط بينهم تفاوت عظيم كبري ،كل حسب
عمله ،فمنهم من يمر كالربق ،ومنهم من يمر كالريح ،ومنهم كالطري،
ومنهم يشد كشد الرجال...
قال ابن القيم –رمحه اهلل:-
فالثبات يوم القيامة عىل الرصاط بالثبات يف هذه الدار عىل طريق
اَلستقامة واهلداية ،وعىل قدر ثبوت قدم العبد عىل هذا الرصاط الذي
نصبه اهلل لعباده يف هذه الدار ،يكون ثبوت قدمه عىل الرصاط املنصوب
عىل متن جهنم ،وعىل قدر سريه عىل هذه الرصاط يكون سريه عىل ذاك
الرصاط ،فمنهم من يمر كالربق ،ومنهم من يمر كالطرف ،ومنهم من يمر
كالريح ،ومنهم من يمر كشد الركاب ،ومنهم من يسعى سعي ًا ،ومنهم من
يميش مشي ًا ،ومنهم من حيبو حبوا ،ومنهم املخدوش املسلم ،ومنهم

( )4املستدرك عىل الصحيحني .٦38/1
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املكردس يف النار(.)1
ت -احكم اإلميان بالصراط عند أهل السنة واجلماعة:
اتفقت كلمة علامء أهل السنَّة واجلامعة عىل وجوب اإليامن بالرصاط،
لألدلة السمعية الكثرية املشتهرة الواردة يف ذلك.
قال اإلمام أبو احلسن األشعري -رمحه اهلل " :-وأمجعوا عىل أن
جرس ممدود عىل جهنمَ ،يوز عليه العبا ُد بقدر أعامهلم ،وأهنم
الرصاط
ٌ
يتفاوتون يف الرسعة واإلبطاء عىل قدر ذلك"(.)2
الرصاط حق،
وقال احلافظ ابن عساكر -رمحه اهلل " :-وأن ُيؤمن بِأن ي
السيْف وأدق من الش ْعر؛ تزل
و ُهو جرس ممْدُ ود عىل متن جهنَّم أحد من َّ
()4
()8

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  .33/4بترصف يسري.
رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب ص )4٦3(:اإلمجاع األربعون .لإلمام أِّب احلسن

األشعري .قال ابن أِّب العز احلنفي شارح الطحاوية":واختلف املفرسون يف املراد بالورود
املذكور يف قوله{ :وإِ ْن ِمنْك ُْم إَِل و ِار ُدها} ما هو؟ واألظهر واألقوى أنه املرور عىل الرصاط.
ِ
قالُ { :ث َّم نُن يجي ا َّل ِذين اتَّق ْوا ونذ ُر ال َّظاملِني فِيها ِجثِي ًا} ويف الصحيح أنه صىل اهلل عليه وسلم قال:
"والذي نفيس بيده َل يلج النار أحد بايع حتت الشجرة ،قالت حفصة :فقلت يا رسول اهلل:
أليس اهلل يقول{ :وإِ ْن ِمنْك ُْم إَِل و ِار ُدها} ؟ فقال :ألم تسمعيه قالُ { :ث َّم نُن يجي ا َّل ِذين اتَّق ْوا ونذ ُر
ِ
ال َّظاملِني فِيها ِجثِي ًا} واحلديث يف مسلم بنحو هذا املعنى" (رشح الطحاوية ص. )3٦1
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ِ
اَّلل تعاىل في ْه ِوي هبم إِىل النَّار ،ويثبت عل ْي ِه
عل ْيه أ ْقدام ا ْلكافرين بِحكم َّ
أ ْقدام ا ْملُؤمنِني فيساقون إِىل دار ا ْلقرار(.")1
وقال الفقيه املتكلم عضد الدين عبد الرمحن اإلَيي -رمحه اهلل :-
يعرب عليه املؤمن وغري
"واعلم أن الرصاط
جرس ممدود عىل ظهر جهنمُ ،
ٌ
أكثر املعتزلة")2(...
املؤمن ،وأنكره ُ
وقال اإلمام النووي  -رمحه اهلل " :-مذهب أهل احلق أن الرصاط
ينجون عىل
جرس ممدود عىل متن جهنم يمر عليه الناس كلهم؛ فاملؤمنون ُ
اهلل الكريم،
حسب أعامهلم ومنازهلم ،واآلخرون يسقطون فيها ،عافانا ُ
والسلف يقولون :إنه ُّ
أدق من الشعر ،وأحدُّ من السيف ،وهكذا جاء يف
رواية أِّب سعيد(")3
وقال اإلمام السفاريني -رمحه اهلل " :-اتَّفق ِ
ت ا ْلكلِم ُة عىل إثبات
َّ
الرصاط يف اجلملة ،لكن أهل احلق يثبتونه عىل ظاهره من كونه جرسا ً
مدود ًا عىل متن جهنم ،أحد من السيف ،وأدق من الشعر ،وأنكر هذا

( )4تبيني كذب املفرتي ص ،315 :وانظر قواعد العقائد لإلمام الغزايل ص٦٦ :
( )8كتاب املواقف – اإلَيي .585/3
( )3مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للمال عيل القاري .3533 /2
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الظاهر القايض عبد اجلبار املعتزيل وكثري من أتباعه.")1(..

اخلالصة:
هناك رصاط مستقيم ،وهو الطريق القويم طريق اهلداية ،وهناك
رصاط اجلحيم منصوب عىل جهنم أشارت إليه اآليات يف سورة يس ،ويف
الصافات ،ويف مريم ،وبينته األحاديث الصحيحة املشهورة املروية يف
البخاري ومسلم ويف غريمها كام مر .
والعجيب أن د .الكيايل أنكر مفهوم اآليات السابقة ،ثم أنكر
األحاديث الصحيحة الرصحية ليصل إىل فكرته اَلعتزالية ،ثم بعد ذلك
استدل ببعض األحاديث التي ختدم فكرته وما يصبوا إليه.
فإما أن َل يستدل باحلديث أص ً
ال وهذا هو املفروض حسب عقيدته،
أو يستدل بكل األحاديث الواردة دون انتقاء لبعضها وإقصاء لآلخر.
ُ
القرآن الكريم اليهود ألهنم يأخذون ببعض الكتاب
وقد عنف اهلل يف
وينكرون البعض اآلخر؛ حسب أهوائهم وعقيدهتم الفاسدة قال تعاىل:
عض ِ
﴿ أفت ِ
تاب وتك ُفرون بِب ٍ
ُؤمنون بِب ِ
الك ِ
عض فام جزا ُء من يفع ُل ذلِك

()4

لوامع األنوار البهية .428/8ألِّب العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل ،وهو

حمدث ،وفقيه أصويل ،وصويف ،ومؤرخ.
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ياة الدُّ نيا ويوم ِ
ِمنكُم إَِل ِخزي ِيف احل ِ
القيام ِة ُيردون إِىل أشدي الع ِ
اَّلل
ٌ
ذاب وما َّ ُ
بِغافِ ٍ
ل عام تعملون﴾ [البقرة]25 :
نقول للدكتور الكيايل ما قاله الشاعر:
ْ
فقل مل ْن يدَّ ِعي يف العلم معرف ًة
ِ
ت عنك أشيا ُء
حف ْظت شي ًئا ،وغاب ْ
ومن املعروف أن د.الكيايل مهندس معامري ،ودرس الرياضيات
والفيزياء والكيمياء ،ومل يثبت عنه أنه أخذ العلم الرشعي عن واحد من
يتلق العلم عن أهله،
العلامء املشهود هلم بالعلم والتقوى واَلستقامة ،فلم َّ
بل هبج من الكتب من هنا وهناك ما يروق له فض َّل وأضل ،وقد يكون
اهلدف من تروَيه هو وأمثاله يف هذه األوقات رضب اَلسالم من خالل
إنكار السنة املطهرة ،وهي املرجع الثاِّن التي نأخذ منها األحكام بعد
النبي من ذلك قبل أربعة عرش قرن ًا فقال ص َّىل
القرآن الكريم ،وقد حذر ُّ
يت ا ْل ِكتاب
يت ا ْل ِكتاب و ِم ْثل ُه مع ُه ،أَل إِ يِّن ُأوتِ ُ
اَّلل عل ْي ِه وس َّلم « :أَل إِ يِّن ُأوتِ ُ
َّ ُ
ِِ
و ِم ْثله معه ،أَل ي ِ
ول عليكُم ِهبذا ا ْل ُقر ِ
وش ُك ر ُج ٌل ش ْبع ُ
آن
ُ
ُ ُ
ْ
ان عىل أ ِريكته ي ُق ُ ْ ْ
يه ِمن حال ٍل فأ ِح ُّلوه ،وما وجدْ ُتم فِ ِ
فام وجدْ تُم فِ ِ
يه ِم ْن حرا ٍم فح ير ُمو ُه »..
ُ
ْ
ْ
ْ
أجدن -أحدكُم مت َِّكئًا عىل أ ِريكتِ ِه ،ي ْأتِ ِ
َّ
يه األ ْم ُر
نيَ -ل
ويف روايةَ « :ل ُأ ْل ِف َّ
ْ ُ
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ول :ما أ ْد ِري  ،ما وجدْ نا ِيف كِت ِ
ت عنْ ُه ،في ُق ُ
اب
ت بِ ِه ،أ ْو هن ْي ُ
ِم ْن أ ْم ِريِ :ممَّا أم ْر ُ
اهلل ِ اتَّب ْعنا ُه (»)1
قال احلافظ املنذري _رمحه اهلل_ :يعني أنه صىل اهلل عليه وسلم أنه
أويت من الوحي غري املتلو مثل ما أويت من املتلو كام قال اهلل تعاىل
(و ُيع يلم ُهم ا ْل ِكتاب و ْ ِ
احلكْمة) فالكتاب هو القرآن ،واحلكمة السنن التي مل
ُ ُ
ينطق القرآن بنصها ،وأويت صىل اهلل عليه وسلم من بيان القرآن وتفسريه،
فإن بيان القرآن مفوض إليه صىل اهلل عليه وسلم ،قال اهلل تعاىل (وأنْز ْلنا
الذكْر لِتُب يني لِلن ِ
إِل ْيك ي
َّاس ما ن يُزل إِل ْي ِه ْم) ويف تكرير كلمة التنبيه (أَل) توبيخ
نشأ من غضب عظيم؛ عن من ترك السنة والعمل باحلديث استغناء
بالكتاب؛ فكيف بمن ترك العمل باحلديث استغناء بالرأي( .!! )2ـها

()4

أخرجه أبو داود رقم ( )1٦15يف السنة :باب لزوم السنة ،والرتمذي رقم )8٦٦٦( :يف
العلم :باب رقم ( )41وإسناده صحيح .وقال الرتمذي :حسن ،وأخرجه أمحد  ،2/٦وابن
ماجة يف املقدمة رقم ( )43بألفاظ متقاربة( .انظر جامع األصول يف أحاديث الرسول 823/4
مع احلاشية)

()8

وأما ما رواه بعضهم أنه صىل اهلل عليه وسلم قال" :إذا جاءكم احلديث فاعرضوه عىل كتاب

اهلل فإن وافقه فخذوه" فإنه حديث باطل َل أصل له ،وقد حكى زكريا الصاحبي عن حييى بن
معني -رمحهام اهلل -أنه قال :هذا حديث وضعته الزنادقة ـها (الفتح الرباِّن لرتتيب مسند اإلمام
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ولوَل خشية اإلطالة لروينا العرشات من األحاديث الصحيحة التي
تثبت وجود الرصاط ،وامليزان ،وعذاب القرب ،وكلهم ينكرهم الكيايل
هذا؛ فلننتبه اىل هذه الدعوات اهلدامة ولننبذها بشدة وباهلل التوفيق .



أمحد بن حنبل الشيباِّن .428/4المؤلف :أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي
(المتوفى 1378 :هـ)
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