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الحلقة وفي ، للغلو واإلصطالحي اللغوي المعنى إلى الماضیة الحلقة في             أشرنا
الحلقة ھذه وفي ، فیه حنیفة إبي اإلمام وأتباع أصحاب غلو عن تحدثنا ايضاً                الماضیة

 سنواصل البحث في الغلو في مفرداته وفي القائلین به ،
والمذاھب الفرق أغلب لدى نفسه والغلو نفسه المثال السیاق ھذا في             ونجد
بن مالك - اإلمام اتباع فھاھم إستثناء دون من ، وزعمائھم أئمتھم في               اإلسالمیة
فیه قالوا و يقولون ، المعروف المذھب وصاحب الموطأ كتاب مؤلف - األصبحي               أنس
: قالوا ، بحیث حقیقة أو واقع عن التنم والتي فیھا المبالغ األقوال من الكثیر                 الشيء
الحوالك تنوير مقدمة أنظر - سنیین ثالث أمه بطن في عاش أنس بن مالك اإلمام                 إن
يعلم وكلنا ، ذلك من المرجاة القیمة وما القول ھذا من ماالفائدة ندري ال و ، -                   ص3
أعني ، الحیاة ولسنن للطبیعة مخالف سنیین ثالث أمه بطن في الطفل بقاء               إن
الفائدة ھي فما : إذن ، أمه بطن في أشھر تسعة من أكثر الطفل يظل أن                  إستحالة

 في بقاء الطفل ثالث سنیین في بطن أمه ؟ وما ھو الفضل في ذلك ؟ !!!!!.
، !!!! منامه في لیلة كل في مالكاً يأتي كان – ص – محمد النبي إن : كذلك                    وقالوا
كتاب يوجد ال : قالوا ثم ، !!!! خلقه على هللا حجة ھو مالكاً إن : فقالوا فیه                    وزادوا

 صحیح في األرض بعد كتاب هللا غیر كتاب الموطأ لإلمام مالك !!!!!! .
بظلھا والتي العباسیة الخالفة أيام في وذاع أنتشر الخیال ھذا كل و الكالم ھذا                كل
يقول ، غیره وبحق مالك بحق ودب ھب لمن والفضايل األخبار وُدست الوضاعون               كثر
المدينة إلى مرة ذات ذھب الرشید ھارون إن : ص294 الخلفاء تاريخ في               السیوطي

 وكان بمعیته المأمون واألمین فقرءو الموطأ عند مالك .
ككون إالّ يكن لم ھذا فعل من وولديه ھارون الخلیفة به قام ما إن : ذلك في قیل                    وقد
، !!!! وأحكام فقه كتاب بإعتباره ولیس مقدس رباني شخص كتبه قد الموطأ               كتاب
ودعائي سیاسي سلوك سوى لیس ھذا ھارون الخلیفة سلوك في يجد             والمتأمل
لم إننا كما ، أخرى سیاسة مقابل في معینة سیاسة رسم منه ُيريد كان ، إالّ                  لیس
القديسین لمصاف أنس بن مالك رفع أو بجعل ھو : ھذا ھارون فعل في                نجد
والتبرير لحكمه الترويج خالله من يھدف خالصاً سیاسیاً فعالً كان إنما ،              واإللھیین
أتباع قبل من وظف قد السلوك وذلك الفعل ھذا لكن ، السیاسي ولمذھبه               لعمله
إلھیاً رجالً عندھم صار بحیث ، فیه والمغاالت وفضائله فضله في األخبار لوضع               مالك

 مقدساً لیس مثله أحد في ھذا الكون !!!! .



لدى المتبعة الطريقة وھو المذھب ھو الفرق وفي اإلشخاص في الغلو إن              نعم
أصحابه فیه غالى قد أدريس بن محمد الشافعي اإلمام فھذا ، واألتباع              المريدين
إسماعیل فیه قال فمثالً ، وعجیبة غريبة ومعجزات أشیاء فیه قالوا بحیث              ومحبیه
إسماعیل يا ، له وقال المنام في جاءه النبي بإن : الشافعي تالمیذ من وھو                 الُمزني
الشافعي أدريس بن محمد إتباع علیه وجب ، ُسنتي على وسار محبتي طلب من :               
في الرسول سألت : قال نصر بن أحمد قاله ذلك ومثل ، !!!! منه وأنا مني                  ألنه
علیكم : فقال ؟ ومعتقدنا ديننا أمور في نتبع من ، هللا رسول يا : قلت ،                   منامي
أصحابه وعن عنه رضي قد هللا وإن ، منه وأنا مني فھو الشافعي أدريس بن                 بمحمد
رأيت : قال التیريذي حسن بن أحمد قال وھكذا ، !!!! القیامة يوم إلى له                 والتابعین
: فأجابني والشافعي ومالك ابوحنیفة بین اإلختالف عن وسألته المنام في             النبي

 علیك بالشافعي فإنه مني وھو الُمتبع لسنتي - الغدير ج5 ص244 - .
الروايات غدت وكیف وسلوكاً نھجاً التابعین من الغلو أصبح كیف يرى             والمتأمل
الفضائل ھذه كل في والغريب ، وجماعته مذھبه حسب كالً و تبعاً ُتفصل               والفضائل
لرغبة تبعاً الفضائل يوزع فیھا النبي إن كذلك والغريب ، نیام وھم تأتیھم كانت                إنھا

 المريدين واألصحاب !!!.
في الحیلة قلیلي إلیه يلجأ وعلمي عقلي وعقم مرض عرفناه وكما قلنا كما               والغلو
وفي ، فیغويه صاحبه ُيضل الذي األعمى الحب إنه ، والمعرفة العلم قوة               مقابل
نال وقد ، المعارضین من يأتي الذي والبغضاء والكراھیة الحقد ھناك الحب ھذا               مقابل
خارج رجل الشافعي إن : كقولھم ، وفعالً قوالً الكثیر الشيء ھذا من               الشافعي
إن ، فیھا قال ھريرة أبي عن برواية جاءوا ذلك وفي ، !!! الحنیف للدين                 ومخالف
تفتتن أدريس بن محمد له ُيقال رجل أمتي في سیظھر : قال – ص – محمد                  النبي

 به األمه وتكون فتنته أشد من فتنة أبلیس - الغدير ج5 ص 244 - !!!
في وھو ، تارًة الكراھیة وفي تارًة الحب في باإلفراط يرتبطان طرفین له فالغلو                إذن

 كال الحالین مرض خطیر وخروج عن الطريق يؤدي بصاحبه للخطأ في الحكم .
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