
  الغلو ــ 3 ــ الحلقة الثانیة
 
 

 في الحلقة الماضیة كنا قد عرفنا الغلو لغًة وإصطالحاً ، وھا نحن الیوم ندخل في
 أبواب ومفاھیم الغلو ، أين وكیف ؟ ، وبما إننا قلنا : إن الغلو ھو ظاھرة غیر طبیعیة

 ناتجة عن خلل في الفكر وفي المتبنیات الفكرية والسلوكیة ، لھذا ربطنا ھذا الخلل
 في الفكر بما ينتج عنه وما يؤدي إلیه ،

 وحین يكون الخلل في الفھم فإننا نعتبر ذلك إبتعاد عن الحقیقة والركون إلى الوھم
 واإلنبھار بكل ماھو غیر منطقي وعقلي ، طبیعي إن للغلو أسباب وطبیعي أن تكون

 له نتائج وآثار ، لكننا نعتبرالغلو مرتبط :
 1 - نتیجة و سبب لما ھو متراكم في الذھن من أفكار غیر صحیحة للدين وللحیاة ،

 فآثار أھل الديانات من الملل والنحل الذين سبقونا لھم دور فیما نحن بصدده .
 2 - كذلك ھو مرتبط بالفعل السیاسي وبالحراك السیاسي كالذي نشاھده من
 الفرق واألحزاب والطوائف وكیف تعظم زعمائھا وقادتھا سابغین علیھم كل فضل

 وفضیلة ، يأتي ھذا في سیاق البحث عن الھیمنة والنفوذ والتسلط ، وھي ومن
 أجل ھذا تتبنى كل ماھو غیر واقعي ، لكن القصد منه حرف األنظار والعقول .

 3 - كذلك يكون الغلو تعبیر عن الذم كرھاً وقدحاً ، فھو من معاني األضداد ، يجري
 في المدح كما يجري في الذم .

 4 - ويرتبط الغلو بالجھل وبالتزيیف الذي يعمد على إتباعه بعض رجال الدين ، يروي
 السیوطي في الدر المنثور عن محمد بن كعب إنه قال : لما رفع هللا عیسى أبن

 مريم أجتمع من علماء بني إسرائیل مائة رجل ، ثم أختاروا أربعة منھم للنظر في أمر
 عیسى ، وقالوا : ما تقولون في عیسى ؟ فقال رجل منھم : ھو - هللا - كان في

 األرض ما بدا له ثم صعد إلى السماء حین بدا له .
 وقال اآلخر : ھو أبن هللا .

 وقال اآلخر : إنه عبد هللا وروحه وكلمته ألقاھا إلى مريم .
 قال فخرجوا على الناس ، فقالوا لرجل منھم : ماذا قلت ؟ قال : قلت ھو هللا ، وقال

 أالخر : إنه أبن هللا ، وقال الثالث : ھو عبد هللا وكلمته وروح منه - الدر المنثور تفسیر
 النص 72 - ...

 في ھذه الحكاية نلتقي بصنف من البشر لديه القابلیة ولديه القدرة على تزيیف
 الحقیقة ، ھذا التزيیف أساسه ومستنده الجھل والتضلیل ، وقیل : بل إن ھذا

 التزيیف أساسه الحب الذي يخرج عن الحد وال يلتزم بالناموس والقدر الطبیعي ، لكنا
 نعلم إن هللا حین أرسل األنبیاء والرسل كان له ھدف وغاية أساسھا تحرير العقل



 وتنويره لكي يبتعد عن الخرافة والتضلیل ، وتحرير العقل عند هللا يرتبط بتحرير أدوات
 المعرفة لتكون فاعلة وكاشفة وقادرة بیسر وسھولة الكشف على الحكم وھداية

 الناس إلیه .
 وظاھرة الغلو أصابت كل أجزاء وحیاة المجتمع اإلسالمي لدى السنة والشیعة على
 السواء ، فھؤالء أتباع ومريدين اإلمام أبو حنیفة قالوا فیه وفي حقه مازاد في الوصف

 والتعبیر عن األنبیاء وفضائلھم وكراماتھم : وأبوحنیفة [ ھو النعمان بن ثابت بن ُزِوطي
 - بضم الزاء وفتح الطاء - والزوطي ھذا رجل من أھل كابل وقع أسیراً حین فتحت

 كابل ، ثم إشتراه رجل من تیم وأعتقه ، وأما ثابت والد النعمان فلم يذكر عنه شيء
 في كتب التاريخ ، وقد ُأختلف في محل والدته فقیل في ترمذ وقیل في نسا وقیل

 في األنبار وقیل في الكوفة ] ، نعم قیل فیه وفي حقه مدحاً وذماً ما ال يقال في أحد
 ، كقولھم : إنه كان ُيعلم الخضر أحكام الدين في حیاته ومن بعد مماته !!!!! .

 مع إننا نعلم إن الخضر الوارد ذكره وصفاً في سورة الكھف كان يعلم موسى النبي
 أنظر النصوص من 65 إلى 82 من سورة الكھف ، ونحن نعلم إن موسى نبي وإنه

 كان من أولي العزم ، ومع ذلك كان ال يعلم الكثیر من األشیاء والنصوص التي أشرنا
 إلیھا تحدثنا عن ذلك ، لكننا في رواية أبي زھرة صاحب كتاب اإلمام الصادق

 والمذاھب األربعة ج1 ص 299 ، نلتقي بحكاية مختلفة وملفقة وغیر منطقیة يكون
 فیھا أبوحنیفة معلماً للخضر !!!!! ، ھذا التسويق لھذه القصص كان ُيراد منه تزيیف
 الحقیقة في عقول المريدين ، إنه الغلو الناتج عن الجھل و الحب األعمى الذي ال

 يستند وال يقوم على دلیل .
 وفي نفس ھذا السیاق من التزيیف روى الخطیب البغدادي في تاريخه عن محمد

 بن يزيد عن سلیمان بن قیس عن أبان بن أبي عیاش عن أنس عن النبي إنه قال :
 - سیأتي من بعدي رجل ُيقال له النعمان بن

 ثابت وُيكنى أبوحنیفة لیحیین دين هللا وسنتي على يديه - تاريخ بغداد ج2 ص 289 .
 وفي تعلیقه على ھذه الرواية قال الخطیب البغدادي : ھذه رواية باطلة وكاذبة

 ومزيفة ، ففي سندھا محمد بن يزيد الذي قیل في حقه إنه متروك الحديث ، وألن
 فیھا إيضاً سلیمان بن قیس وأبو المعلى وھما رجلین مجھولي الحال ، وأما أبان بن
 أبي عیاش فمتھم بالكذب - قال الذھبي في میزان اإلعتدال وأبن حجر العسقالني

 في تھذيب التھذيب : إن أبان بن أبي عیاش ضعیف كذاب – .
 الشك إن الذين ينسبون ألبي حنیفة مالیس فیه ، يحطون من قدره ومنزلته العلمیة
 التي ھي عندنا محل إحترام وتقدير ، فھو عالم جلیل ومجتھد فذ ، لكن ماذا عسانا

 أن نقول لمن يعتبر إن المسیح حین ينزل من السماء ويعود إلى األرض سیتبع
 مذھب أبي حنیفة ؟ ، وماذا عسانا نقول لمن أدعى بأن أبوحنیفة لم ينم طوال 40

 سنة من عمره ، وإنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء ؟ ، وماذا عسانا نقول لمن



 أدعى إن أبوحنیفة كان يكلم البھائم واألنعام ؟ ، وماذا نقول لمن أدعى بان أبا حنیفة
 قد ختم الكتاب المجید 70 الف مرة وھو لم يبارح مكانه ؟ !!!! ، و ماذا نقول لمن قال
 : بان هللا قد ذكر صفات ابوحنیفة في التوراة مبشراً به وبوالدته ؟ ، ماذا نقول لھؤالء

 ؟ ولماذا يدعون ذلك ؟ ، لماذا ھذا الغلو وعدم اإلنصاف ؟ لماذا ؟ .
 وفي مقابل ھذا الضخ من اإلدعاءات والكذب والتزيیف يقابله قدح وذم خطیر ال ينم

 عن إيمان ، فمرة أتھموه بالزندقة وفساد العقیدة والدين ، ومرة نفوا عنه صفة
 اإليمان واإلسالم ، ومرة ثالثة قالوا عنه قد كفر مرتین ، وبانه شر من ولد في

 اإلسالم !!!!
 ھذا الغلو في الحب والكره أساسه الجھل وعدم اإلنصاف وتزيیف الحقايق واإلعتماد

 على العاطفة دون العلم والعقل ...
 يتبع

 


