بسم اهلل الرمحن الرحيم
مآخذ أىل األىواء في االستدالل

الشيخ /خالد بن عثماف السبت

ا حلمد هلل ضلمده ،ونستعينو ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل لو ،ومن
يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو ،صلى اهلل وسلم وبارؾ
عليو وعلى آلو وصحبو أمجعُت ،أما بعد:
فهذا ىو اجمللس الثالث من ىذه اجملالس اليت تتصل بالتأصيل ،وىي من أىم ادلهمات ،فطالب العلم حباجة إىل أف يبٍت
على أصل ،وأف ينطلق من أصل.
واليوـ ال نتحدث عن طلبة العلم من أ ىل االختصاص ،بل ينبغي أف نوجو ذلك إىل عموـ الشباب ،إذ إننا صرنا إىل
حاؿ يتلقف الناس فيها الشبهات ،واألىواء ،والضالالت ،ويتالعب هبم شياطُت اجلن واإلنس ويضللوهنم.
فتنتشر األىواء ،وتتكرر تلك ادلذاىب واآلراء الفاسدة اليت وجدت عرب قروف متطاولة تعود بأثواب جديدة ،ولرمبا كاف
ىؤالء أو كاف كثَتوف من ىؤالء ال يشعروف أهنم يسَتوف يف نفس الطريق ،وأهنم ينطلقوف من تلك ادلنطلقات اليت أودت
بأصحاهبا إىل ضالالت ،واضلرافات ،وذلك عرب تاريخ ىذه األمة ادلمتد.
فأنتم يف جلوسكم وصربكم على خَت عظيم ،وال يستخسر يف مثل ىذا جهد يصرؼ وال وقت يبذؿ ،فأبشروا وأملوا،
ومن ثبت نبت ،والعلم حيتاج إىل صرب.
وحديثنا يف ىذا اجمللس عن مآخذ أىل األىواء يف االستدالؿ ،وادلقصود ما يتكئوف عليو ويعتمدوف ،احلديث ىنا عما
يتشبثوف بو ويتعلقوف شلا يستدلوف بو لباطلهم تارة أو يردوف احلق بو تارة أخرى.
فهم يتشبثوف بأشياء ،ولرمبا انطلقوا منطلقات يبنوف فيها على غَت أصل –كما سيتضح– ولكن ىؤالء ينطلقوف يف عموـ
أحواذلم من باطل ،وىذا الباطل ال ديكن أف يكوف سبيالً يتوصل بو إىل احلق ،إف الغايات الصحيحة ال ديكن أف يتوصل
إليها بالوسائل ادلنحرفة والدالئل الفاسدة.
اخلطأ ال ينكر ،فهو يقع خليار األمة ،وعلمائها ،وفضالئها سلفاً وخلفاً يف ادلسائل العلمية وادلسائل العملية ،ولكن اخلطر
حينما يكوف ىذا االضلراؼ أو ىذا اخلطأ أصالً ينطلق منو فيكوف سبيالً يسلك ،أو طاغوتاً ترد بو النصوص الشرعية،
فهنا ندخل يف باب آخر وىو باب أىل األىواء والبدع ،أيًّا كانت ىذه األىواء والبدع ،وأيًّا كاف امسها ،سواء كانت من
القددية ،أو شلا يستجد وخيًتع يف أي زماف أو مكاف.
فاألشياء اليت تكوف منطلقاهتا وأصوذلا ىذه األخطاء واالضلرافات تكوف منحرفة حينما يبٌت على األصوؿ الفاسدة ويتكأ
عليها سواء كاف ذلك يف ادلسائل العلمية -قضايا االعتقاد وما حيتف بو ،-أو يف ادلسائل العملية -الفقو ،-فإف ذلك
يدخل صاحبو –كما سيتبُت– يف باب البدعة واذلوى ،فإف اذلوى يقاؿ دليل النفس عن احلق ،فإذا كاف اإلنساف مائالً

عن احلق ،حائداً عنو انطالقاً من أصوؿ يستمر عليها ،فإف ىذا يكوف من مجلة أىل األىواء وبذلك حيكم على الكتب
وادلؤلفات.
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حينما نقوؿ :ىذه الكتب يف التفسَت أو يف غَته ،ىل ىي من تفاسَت أىل البدع أو ال؟ فيمكن أف صلعل ذلك ضابطاً،
يقاؿ :من أصل أصالً بدعيًّا منحرفاً حياكم إليو النصوص فتفسَته من مجلة تفاسَت أىل األىواء والبدع ،ولو كانت نسبة
ىذه االضلرافات اليت وقعت بسبب ىذه األصوؿ قليلة بالنسبة للمادة الكثَتة ادلوجودة يف ىذا الكتاب.
الكالـ يف الضابط وليس الكالـ يف رد الكالـ من أصلو ،وما فيو من الفوائد وادلعاين الصحيحة دلن دييز.
وكل خارج عن الصراط ادلستقيم شلن ينتسب إىل اإلسالـ يدعي أنو على حق وىدى ،ومن َث فإنو يتكلف لالستدالؿ
على مطلوبو مبا أمكنو من أنواع األدلة.
وأىل األىواء ىؤالء يزعموف ويدعوف أهنم أىل احلق ،بل كثَتاً ما كانوا عرب القروف يسموف أنفسهم بػ"أىل السنة"،
ويلمزوف أىل السنة بأقبح األوصاؼ.
فالكل يدعي وصالً بليلى ،الكل يدعي أنو على الصراط ادلستقيم ،ومن َث لكي يربر ىؤالء باطلهم وحيتجوف الضلرافاهتم
فإف أعظم ما يتعلقوف بو -وىو األوؿ من ىذه ادلآخذ اليت يستندوف إليها وينطلقوف منها :-ىو التعلق بادلتشابو.
ىذا الوصف واألصل ىو األصل الكبَت الذي يشًتؾ فيو مجيع الطوائف قددياً وحديثاً حىت اخلارجُت عن اإلسالـ من

اليهود والنصارى حينما حيتجوف على ادلسلمُت بأشياء من كتاب اهلل -عز وجل ،-فهم يتعلقوف بادلتشابو.
أولئك الذين ظهرت بدعهم قددياً ،أصوؿ البدع الكبار وما تفرع عنها ،اخلوارج ،الشيعة ،القدرية ،ادلرجئة ،ىؤالء يتعلقوف
بادلتشابو ،وكذلك أيضاً الذين يسلكوف ادلسالك ادلنحرفة فيما يتصل بفروع الدين ىؤالء أيضاً يتعلقوف بادلتشابو ،ما
يسمى اليوـ مبنهج التيسَت ىؤالء يتعلقوف بادلتشاهبات ،فالكل يتعلق بادلتشابو؛ وذلذا فهذا ىو األصل الذي تشًتؾ فيو
مجيع الطوائف قددياً وحديثاً ،الطوائف ادلنحرفة شلن سلك ىذه الطرؽ ادلعوجة سواء كاف ذلك شلا يتصل بأصوؿ الدين أو
فروعو.
ىؤالء الذين جعلوا االضلراؼ طريقاً ومسلكاً ،وليس من قبيل اخلطأ الذي ال يسلم منو أحد يف ادلسألة ،أو ادلسألتُت ،أو

الثالث ،أو العشر ،أو أكثر من ذلك ،الكالـ يف أصل يؤصل ،جترى عليو النصوص ،وتوزف بو األمور ،فهذا أوؿ ما يقاؿ
{ى َو الَّ ِذي
فيو :إنو اتباع ادلتشابو ،وذلذا فإف اهلل -تبارؾ وتعاىل -قاؿ يف آية آؿ عمراف ،وىي األصل يف ىذا البابُ :
َّ ِ
ات ى َّن أ ُُّم ال ِ
أَنْ ز َل َعلَي َ ِ
ْكتَ ِ
ين فِي قُلُوبِ ِه ْم َزيْ ٌغ فَ يَتَّبِعُو َن َما
شابِ َه ٌ
اب ِم ْنوُ آيَ ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
اب َوأ َ
ات ُم ْح َك َم ٌ ُ
َ ْ
ك الْكتَ َ
ات فَأ ََّما الذ َ
شابوَ ِم ْنوُ ابتِغَاء ال ِْف ْت نَ ِة وابتِغَاء تَأْ ِويلِ ِو وما ي علَم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّوُ و َّ ِ
ِ ِ
آمنَّا بِ ِو ُكلٌّ ِم ْن ِع ْن ِد
الراس ُخو َن في الْعل ِْم يَ ُقولُو َن َ
تَ َ َ
َ
َْ َ
ْ َ
ََ َْ ُ
َربِّنَا} [آؿ عمراف.]7:
على الوقف على لفظ اجلاللة فيكوف ادلتشابو من قبيل ادلتشابو ادلطلق الذي يتعلق حبقائق األمور الغيبية ،وما ال يطلع

عليو إال اهلل -تبارؾ وتعاىل.

وعلى الوصل {وما ي علَم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّوُ و َّ ِ
ِ ِ
آمنَّا بِ ِو ُكلٌّ ِم ْن ِع ْن ِد َربِّنَا} ،يعٍت أف اهلل يعلمو.
الراس ُخو َن في الْعل ِْم يَ ُقولُو َن َ
َ
ََ َْ ُ

فهذا ما يتعلق بادلعاين ،فيكوف األوؿ يف ادلتشابو ادلطلق الذي ال يعلمو إال اهلل ،وىذا ال يكوف يف ادلعاين؛ ألف اهلل مل

خياطبنا بشيء ال نعلمو وال نعقلو.
وأما ادلتشابو النسيب فهو موجود يتف اوت الناس يف معرفتو وفهمو ،لكنو خيفى على بعض األمة ،وقد خيفى على بعض
علمائها إال أف غَتىم يعرفوف معناه ،فهذا متشابو نسيب.
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فمن خفي عليو ذلك أو التبس فهو بالنسبة إليو من قبيل ادلتشابو ،وىذا معٌت النسبية ىنا ،فهذه اآلية أصل يف ىذا
الباب يؤخذ منها:

َّ ِ
ين فِي قُلُوبِ ِه ْم َزيْ ٌغ فَ يَتَّبِعُو َن َما
أوالً :أف الراسخُت يف العلم ال يتبعوف ادلتشابو بل يتبعوف احملكم؛ ألف اهلل قاؿ{ :فَأ ََّما الذ َ
شابوَ ِم ْنوُ ابْتِغَ ِ ِ ِ
اء تَأْ ِويلِ ِو} ،ىذا وصف ألىل الزيغ ،ومفهوـ سلالفتو أف الراسخ ال يكوف متبعاً للمتشاهبات.
تَ َ َ
اء الْف ْت نَة َوابْتغَ َ
َ
الثاين :أف الزائغُت ىم الذين يتبعوف ادلتشابو.
الثالث :أف كل دليل خاص أو عاـ شهد لو معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح ،وما سواه فاسد ،ولو كاف بينهما واسطة
لنصت عليو اآلية.
ات ى َّن أ ُُّم ال ِ
يعٍت ىنا مل يذكر سوى نوعُت{ :ىو الَّ ِذي أَنْ ز َل َعلَي َ ِ
ْكتَ ِ
ُخ ُر
اب ِم ْنوُ آيَ ٌ
اب َوأ َ
ات ُم ْح َك َم ٌ ُ
ْ
َ
ك الْكتَ َ
َُ
ات}.
شابِ َه ٌ
ُمتَ َ
فاحملكمات ىن الواضحات يف ادلعٌت ،وادلتشاهبات ما حيتاج معو إىل رده إىل احملكم ليتبُت معناه.
فليس عندنا إال زلكم أو متشابو.
الرابع :أف كوف أىل الزيغ يتبعوف ادلتشابو ابتغاء الفتنة ،ىذا يدؿ على فساد مقاصدىم ،ابتغاء الفتنة -لطلب الفتنة–
وابتغاء تأويلو فهم ال ينظروف يف األدلة نظر ادلستبصر الذي يريد احلق ،يريد التوصل إىل اذلدى ،وإمنا لو مآرب أخرى،
{ابْتِغَ ِ ِ ِ
اء تَأْ ِويلِ ِو}.
اء الْف ْت نَة َوابْتغَ َ
َ

فال يكوف ىواه حتت حكم الدليل ،بل يريد أف يطوع األدلة لتكوف تابعة ودالة على ىواه ،فهو حاكم باذلوى ،ولكنو
طلب الدليل ليكوف شاىداً لو.
فالفرؽ بُت الطائفتُت أىل الرسوخ وأىل الزيغ -وشتاف ما بُت الفريقُت :-أف الراسخُت يطلبوف احلق من األدلة كما يقوؿ
الشاطيب -رمحو اهلل(.)1
وأما أىل الزيغ فيطلبوف من األدلة ما يصححوف بو أىواءىم ،ىذا الفرؽ ،ىذا يف ادلسائل العلمية وادلسائل العملية.
الذي ينظر يف األدلة ليجد بغيتو مبا يشهد أو يصحح ىواه ،فهذا نظر أىل الزيغ ،ىذا نظر غَت صحيح وال تربأ بو الذمة

أيًّا كاف ىذا الناظر من ادلنتسبُت إىل العلم أو من غَتىم.
وأما من نظر إىل األدلة يطلب احلق ليتوصل إليو ث ينقاد مذعناً فهذا ىو النظر الصحيح إذا استوىف الشروط اليت جيب أف
تستوىف يف ىذا النظر ،كأف يكوف ىذا من أىل االجتهاد والقدرة على االستنباط وما إىل ذلك.
فهذا شأف ادلسائل اليت يتبع فيها اذلوى أوالً ث يطلب ذلا ادلخرج من كالـ اهلل ،أو من كالـ رسولو -صلى اهلل عليو
وسلم ،-أو من كالـ العلماء أحياناً ،يبحث عن قوؿ ىنا وىناؾ ،وىذه سوؽ رائجة يف ىذه األياـ لدى كثَتين شلن
يتلقفوف دينهم شلن ىب ،ودب ،ودرج ،فهو يأخذ من ىنا وىناؾ من غَت روية وال بصَتة ،ث يرفع عقَتتو ويقوؿ :تظنوف
ما يف علماء إال عندكم؟ ،العلماء يف مشارؽ األرض ومغارهبا.

لقن كلمة مل يفقو ما حتتها ،ث بعد ذلك يأيت بأقواؿ شاذة سلالفة للنصوص ،ويقوؿ :ىذه قاؿ هبا عامل.
 -1االعتصاـ للشاطيب ،ت اذلاليل (.)382 /1
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وىل ىناؾ مسألة مل يقل هبا عامل؟ ال توجد مسألة مل يقلها عامل ،إف كاف يريد أف يرقع هبذه الطريقة فسيلبس ثوباً يشنؤه

ويزري بو ،فيكوف ذلك معرة عليو يف الدنيا واآلخرة ،بل إف ادلرء ينسلخ من أصل الدين حينما يكوف سائراً على ىذا
ادلهيع ،نسأؿ اهلل العافية.
َ
من تتبع رخص العلماء اجتمع فيو الشر كلو ،وذلذا قالوا" :من تتبع رخص ادلذاىب ،وزالت اجملتهدين فقد رؽ دينو"()3؛
ألف ىذه األقوا ؿ مل يقل هبا عامل واحد يف كل ىذه ادلسائل اجملتمعة ،ولكنو أخذ قوؿ ىذا ،وأخذ قوؿ ذاؾ يف ادلسألة
األخرى ،وأخذ قوؿ الثالث الشاذ يف ادلسألة الثالثة ،والرابع ،والعاشر ،وادلائة ،حىت اجتمع عنده ألف مسألة شاذة
تغشاىا وتسربل هبا ،ث بعد ذلك جاء –نسأؿ اهلل العافية– يف حاؿ من التضييع لدينو وإديانو.
فادلقصود أف لغة العرب لغة واسعة ،حتتمل ،وىؤالء لن يعجزوا عن أف جيدوا ما يتشبثوف بو من االحتماالت أو من
األقواؿ ىنا وىناؾ يف تفسَت كالـ اهلل أو كالـ رسولو -صلى اهلل عليو وسلم.
لكن الراسخُت يف العلم ينظروف إىل ىذه النصوص من أوذلا إىل آخرىا ،فينظروف يف السياؽ ،واللحاؽ ،والسباؽ ،ينظروف
فيما حيتف هبذا النص ،وما يتصل بالنزوؿ إضافة إىل منطلقهم من قواعد وأصوؿ صحيحة ،فيأيت فهمهم مسدداً
واستنباطهم صحيحاً.
أما غَت ىؤالء فهم ال ينطلقوف من شيء من ذلك وال يعتربوف ىذه األمور ،والقرائن ،وما ينبغي أف يكوف عليو الفهم
واالستنباط ،إمنا يأخذوف األدلة من أطراؼ العبارة الشرعية ،فهم يبتسروف ذلك وجيتزئونو ،فيختطفوف ىذا االستنباط
ويتعلقوف بشيء يظنوف أنو يغٍت عنهم وينفعهم ،فليس ذلك من سبيل الراسخُت.
أمر خامس :أف كل منفي عنو الرسوخ يف العلم فهو إىل اجلهل ينسب ،ما فيو غَت ىذا.
إذا قيل :ىذا ليس من الراسخُت يف العلم فمعٌت ذلك أنو منسوب إىل اجلهل كما يقوؿ الشاطيب -رمحو اهلل.)2(-
فمن جهة اجلهل حصل لو اتباع اذلوى مع فساد القصد ،فهؤالء الذين يتبعوف ادلتشابو -الذين يف قلوهبم زيغ -عندىم
فساد يف القصد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلو.
وإمنا تستحكم األىواء ،وتقع االضلرافات إذا وجد ىذاف ادلمعوالف :فساد القصد ،وسوء الفهم.
مع أنو يكفي واحد من ىذين؛ ليتحقق االضلراؼ.
يعٍت حىت لو عنده فهم صحيح يكفي أف يوجد فساد القصد فينحرؼ.
اليهود عندىم علم ،ولكن عندىم فساد قصد فصاروا أىل غضب؛ ألهنم تركوا احلق مع معرفتو ،لكن سوء الفهم يؤدي
إىل االضلراؼ والضاللة ولو وجد حسن القصد ،فالنصارى صاروا من أىل الضالؿ؛ وذلك ألهنم أىل جهل ،ولكن بعد
بعث النيب -صلى اهلل عليو وسلم -صار اجلميع أىل غضب ،إال أف النصارى مع الغضب صاروا أيضاً مضيفُت إليو
وصفاً آخر وىو الضالؿ الواقع بسبب اجلهل ،أىل غضب وضالؿ.

 -3انظر :سَت أعالـ النبالء ( ،) 99 /8وقاؿ" :كما قاؿ األوزاعي أو غَته :من أخذ بقوؿ ادلكيُت يف ادلتعة ،والكوفيُت يف النبيذ ،وادلدنيُت يف الغناء ،والشاميُت
يف عصمة اخللفاء ،فقد مجع الشر" ،وقاؿ ابن القيم -رمحو اهلل -يف إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف (" :)338 /1من تتبع ما اختلف فيو العلماء ،وأخذ
بالرخص من أقاويلهم ،تزندؽ أو كاد".
 -2االعتصاـ للشاطيب ت اذلاليل (.)382 /1
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فادلقصود أف غَت الراسخ -ىذا اإلنساف الذي ينسب إىل اجلهل -ىذا ال يصح منو نظر ،ال إىل متشابو وال إىل زلكم ،ال
ينظر يف ادلتشابو وال يف احملكم ،ىو ال يطالب بالنظر أصالً؛ ألنو غَت مؤىل ،فهذا ال يطالب باتباع احملكم ،وال يطالب
باتباع ادلتشابو؛ ألنو -كما يقوؿ الشاطيب -ديكن أف يتبع احملكم على وجو ال يصح(.)4
ألنو لن يفهمو ،وال حيمل ىذه احملكمات على مراد اهلل -تبارؾ وتعاىل ،-فكيف بادلتشابو إذا اتبعو؟!.
اسأَلُوا أ َْىل ِّ
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن} [النحل.]42:
وإمنا حق ىذا أف يسأؿ {فَ ْ
َ
وال يقاؿ يف مثل ىذا :إنو قد أجر عقلو للشيوخ كما يردد وتستفز بو عقوؿ الشباب يف مثل ىذه األوقات ،ال توجر
عقلك ،يطالب ىذا ادلسكُت الشاب الذي ليس لو حصيلة علمية ،وال فهم صحيح ينطلق من أصوؿ صحيحة ،غاية ما
قرأ بضع تغريدات ،فإف ارتقى مرتبة قرأ مطوية ،فإف ارتقى أعلى الدرجات قرأ كتاباً مًتمجاً ،ويظن أنو قد حاز الثقافة من
أطرافها ،ث بعد ذلك يقاؿ :ال تؤجر عقلك!
يعٍت اعرض النصوص الشرعية من الوحي ،الكتاب والسنة فضالً عن كالـ العلماء الراسخُت ،اعرض ذلك مجيعاً على
عقلك ،ما قبلو عقلك فاقبلو ،وما مل يقبلو عقلك فَتد ،ال تؤجر عقلك ذلؤالء.
ىؤالء الذين شابت مفارقهم وحلاىم يف العلم ،عقود متطاولة وليس ذلم اشتغاؿ إال بالعلم ،الواحد منهم يقرأ ما ال يقل
عن ست عشرة ساعة يف اليوـ ،عشرات السنُت ،وحضرة ىذا يقرأ بضع تغريدات ث يقاؿ لو :اعرض النصوص ،قاؿ اهلل،
قاؿ رسولو -صلى اهلل عليو وسلم ،-واعرض كالـ الراسخُت األئمة ،الشافعي ،وأمحد ،والليث ،ومالك ،واألوزاعي ومن
فوقهم ،أيوب السختياين ومن فوقو كأيب قالبة ،ومن فوقو كأصحاب النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-اعرض مجيع ىذا
على عقلك فما قبلو عقلك اقبلو!
ىذه مشنشنة عرفت من أخزـ ،وما أودت بأصحاهبا إىل خَت أبداً ،وسيأيت طرؼ من خرب ىؤالء وما آلت إليو أحواذلم
وأمورىم.
سادساً :أف اتباع صاحب الزيغ للمتشابو لو كاف من أجل االسًتشاد بو فإنو ال يصل بو إىل مطلوب صحيح ،فكيف إذا
ض َها فَ ْو َق بَ ْع ٍ
ج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد
كاف متبعاً للمتشابو مع فساد القصد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلو{ ،ظُلُ َم ٌ
ات بَ ْع ُ
ض إِذَا أَ ْخ َر َ
يَ َر َاىا} [النور.]49:

ىو يبحث عن ادلتشابو بقصد فاسد فهذا ال ديكن أف يصل إىل احلق ،وىذا ديدف ادلعًتضُت على شرائع اإلسالـ وأصولو
العظاـ قددياً وحديثاً.
ىم ينطلقوف من ىذا ،ويتشبثوف بأدلة ىنا وىناؾ ،ولرمبا كاف كثَت من ىؤالء أصالً ال يعرفوف يف العلم قليالً وال كثَتاً،

يعٍت ليسوا بأنصاؼ وال أرباع متعلمُت ،بل ىم مطبقوف يف اجلهل ،موغلوف فيو ،منغمسوف لكنهم جيدوف رفداً من بعض
ادلنتكسُت شلن قرءوا يف بعض الكتب وحضروا بعض الدروس ،ث بعد ذلك أزاغ اهلل قلوهبم ،فصاروا ديدوف ىؤالء بأشياء
من األدلة من قبيل ادلتشابو.

 -4انظر :ادلصدر السابق (.)197 /1
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فاجتمع زيغ ىؤالء وزيغ أولئك فصاروا ينشروف ذلك ،وتارة ي كتب ذلم فيلبسوف بو على األمة ،يلبسوف بو على عامة
الناس ،على الشباب ،ويضللوهنم مبثل ىذه األمور شأف أىل األىواء من أىل البدع ،فإهنم يفعلوف ذلك ،فيبحث وجتد
حينما حيتج ويستدؿ أنو ال يعرؼ أف ينطق حىت سنن الًتمذي ،ينطقها بلغة تضحك منها حىت ختتلف أضالعك ،وال
داعي للتمثيل ،لكنو يقع على ىذه األشياء مثل الذباب ،وأحياناً يكوف قد دؿ عليها ،أو استأجر من يدلو عليها ،ث بعد
ذلك يأيت ويقوؿ :عندكم يف سنن الًتمذي كذا ،وعندكم يف تفسَت صحيح البخاري كذا ،وعندكم ،وامسع أمساء الكتب،
وامسع أمساء العلماء وكيف ينطق هبا بعجمة قد اشتمل عليها قلبو قبل لسانو –نسأؿ اهلل العافية– ،زيغ وسوء فهم.
فهذا يقع للطاعنُت يف اإلسالـ من اخلارجُت عنو ،ويقع أيضاً لبعض ادلنحرفُت من ادلنتسبُت إليو وىم طرائق قدداً.
فنسأؿ اهلل العافية للجميع واذلداية ،وأف جينبنا وإياكم األىواء والضالالت ،والفنت ما ظهر منها وما بطن.
ومعلوـ أف كل دليل –كما قرر أىل العلم– فيو اشتباه حبيث ال يستبُت ادلراد منو إال برده إىل أصوؿ من احملكم فإنو ال
يصح االستدالؿ بو على سبيل االستقالؿ وال التعلق بو لبناء اعتقاد أو حكم حىت يستبُت ادلراد منو؛ ألف الدليل ال
يكوف دليالً حقيقة إال أف يكوف ظاىراً يف نفسو وداالً على غَته ،وإال فإنو ال يكوف دليالً بغَت ىذا.

كيف يكوف دليال وىو غَت ظاىر؟ ،فإنو يف ىذه احلاؿ حيتاج إىل دليل يدؿ عليو.
ومن َث فهذه اآلية دلت على انقساـ آي الكتاب إىل زلكمات ومتشاهبات ،وأف احملكمات ىي األصل الذي يرجع إليو
ويعتصم بو عند االشتباه ،فيحصل بذلك االىتداء دلن يريد االىتداء ،وىذا إمنا يكوف دلن حيسن النظر يف األدلة وليس
لكل أحد كما سبق.
قاؿ احلافظ ابن كثَت -رمحو اهلل–" :فمن رد ما اشتبو عليو إىل الواضح منو ،وحكم زلكمو على متشاهبو عنده فقد
اىتدى ،ومن عكس فقد انعكس"(.)5
فهذا معيار واضح يف التمييز بُت أىل اذلدى وأىل الزيغ كما يف الصحيحُت من حديث عائشة – رضي اهلل عنها – أف
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -تال{ :ىو الَّ ِذي أَنْ ز َل َعلَي َ ِ
{وَما
َ ْ
ك الْكتَ َ
اب[ }...آؿ عمراف ]7:آية آؿ عمراف إىل قولوَ :
َُ
يَ َّذ َّكر إَِّال أُولُو ْاألَلْبَ ِ
اب} [آؿ عمراف ،]7:فقاؿ قوالً فصالً(( :إذا رأيت الذين يتبعوف ما تشابو منو فأولئك الذين مسى
ُ
()6
اهلل فاحذروىم)) .
إذا رأيت الذين يتبعوف ما تشابو منو ،يتبع ذلك يف مناقشاتو ،يف مناظراتو ،يف برنارلو ،يف صفحتو يف الفيس بوؾ ،يف
موقعو يف اإلنًتنت ،وحسابو يف تويًت ،يف رسائل يرسلها عرب ىذه الوسائط ،يف الواتس أب وضلو ذلك ،يف عموده الذي
يكتب فيو ،كل ىذا إذا رأيتو يدندف حوؿ ادلتشاهبات ((فأولئك الذين مسى اهلل فاحذروىم)).
الذين يتبعوف ادلتشابو ىم مراتب ،بعضهم يشكك يف الثوابت ،فيما يتصل بالسنة –كما سيأيت– أو ما يتعلق بالصحابة
وال يقًتب من القرآف ،وال من الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم ،-وال من أصل دين اإلسالـ.
فإذا حرؾ ىذه الثوابت فاضطربت عند من ال بصر لو تداعت عقوذلم إىل مسائل وأصوؿ أخرى يف أبواب مل يتعرض ذلا.
 -5تفسَت ابن كثَت (.)6 /3

 -6أخرجو البخاري ،كتاب تفسَت القرآف ،باب ِ
ات} [آؿ عمراف ،]7:برقم ( ،)4547ومسلم ،كتاب العلم ،باب النهي عن اتباع متشابو
ات ُم ْح َك َم ٌ
{منْوُ آيَ ٌ
القرآف ،والتحذير من متبعيو ،والنهي عن االختالؼ يف القرآف ،برقم (.)3665
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فقالوا :إذا كاف األمر كذلك على خالؼ ما عهدنا وأف ادلسألة فيها ،إذف علينا أف نراجع كل ما تلقيناه من الدين يف
أصولو وفروعو ،ف يتشككوف يف كل شيء ،فيتطلبوف ذلك يف مواقع أخرى ،فيستلمهم شياطُت آخروف أعلى مرتبة من
األوؿ.
يبدء وف يشككوهنم يف أصل دين اإلسالـ ،ويف صحة القرآف ،ث بعد ذلك يتخرجوف مالحدة ،وقد رأيت بعض ىؤالء
أصبحوا ال يؤمنوف بوجود اهلل -عز وجل ،-وكانت البداية بعض ادلواقع ،وبعض الصفحات اليت تشككهم يف قضايا
تتعلق بالصحابة ،ويف قضايا تتعلق بأحاديث وأمور من سنة رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،-ولعلكم مجيعاً تعرفوف
بعض ىؤالء الزائغُت ادلنحرفُت الذين ما فتئوا يشككوف يف ىذه الثوابت ،فإذا حتركت واضطربت يف نفوس الناس قادىم
ذلك إىل غَتىا حىت ينسلخوا من الدين ،وىم يظنوف أهنم على شيء وأف ىذه حجج قوية ،يظنوف ىذا؛ ألنو ال بصر ذلم
أصالً مع أنو ديكن أف يرد على ىذه بردود غَت قابلة للنقض تكسرىا ،حتطمها من أصلها.
وال أقوؿ ىذا مبالغة ،بل يرد على الواحد منها من وجوه متعددة ،وأنا واهلل أعلم ىذا كما أين أشاىدكم ،وقد مهمت أف
أتفرغ ذلذا اآلدمي ،أف أتفرغ لو سنُت ألبُت للناس أف كل ما قالو عرب ىذه السنوات أنو من أبطل الباطل ،وأنو كذب،
وإفك ،وافًتاء ،وحتريف ،وتالعب بعقوؿ ىؤالء اجلهاؿ فيقيسوف عليو غَته.
ولكن العمر قصَت ،تفكرت يف العمر وكم ضلتاج يف مثل ىذا وكم نقضي يف أعمارنا من أعماؿ وأعماؿ ،ووجدت أف
العمر أعز من أف أقضيو مع مثل ىذا ادلأفوف -نسأؿ اهلل العافية للجميع.
فهذا معيار ،إذا رأيت الذين يتبعوف ما تشابو منو ((فأولئك الذين مسى اهلل فاحذروىم)) ،فطريق أىل الزيغ الذين ىم أىل
الضالؿ واخلروج عن احلق إىل الباطل :التعلق هبذه ادلتشاهبات اليت ديكنهم معها أف يتوصلوا إىل مقاصدىم الفاسدة،
وينزلوف النصوص على احتماالت مرجوحة.
حيملوف كالـ اهلل وكالـ رسولو -صلى اهلل عليو وسلم -عليها.
ىكذا حاذلم ،فهؤالء أىل زيغ يفعلوف ذلك طلباً للفتنة ليفتنوا بو الناس ،وطلباً لتأويلو على ما تقتضيو مذاىبهم وآراؤىم
الفاسدة ،وأىواؤىم ادلنحرفة كما ذكر ذلك طوائف من ادلفسرين كابن جزي( ،)7وغَته.
فهؤالء زلل الذـ أهنم يطلبوف تأويالً ليسوا لو بأىل ،يعٍت مجعوا بُت اجلهل وسوء القصد فذموا لفساد مقاصدىم،
وجلهالتهم ،واتباعهم ادلتشابو.
وكل اشتغاؿ بادلتشابو إذا كاف مفضياً إىل ىذا ادلطلوب فإف الذـ يلحقو ويلحق صاحبو.
فالذين اتبعوا ادلتشابو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلو طوائف من الكفار ،من ادلنافقُت ،من الزنادقة ،من ادلشركُت ،ومن
شاهبهم.
فكل من جعلوا ادلتشابو واالشتغاؿ بو ديدناً ذلم فهم داخلوف يف ذلك كما يقوؿ ابن عاشور -رمحو اهلل(.)8

 -7التسهيل لعلوـ التنزيل ،البن جزي (.)145 /1
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فيفضي ذلك هبم إىل ضالالت وأىواء ،فهذه اآلية خترب وتنبئ عن قوـ ذلم ميل عن احلق وحيف عنو ،فيتبعوف ما تشابو
من ألفاظ الكتاب ،وما كاف زلتمالً لوجوه من التأويالت ،فيلبسوف على أنفسهم وعلى غَتىم ،وحيتجوف على باطلهم
بذلك ،ويردوف احلق الذي دلت عليو احملكمات.
وىذه اآلية وإف نزلت يف طائفة من الكفار من أىل الكتاب فإف ذلك يلحق من كاف على ىذا ادلسلك أيًّا كاف شلن يتبع

ادلتشابو سواء كاف من الطوائف ادلنحرفة يف باب االعتقاد ،أو السلوؾ ،أو العمل -أعٍت الفقو واألحكاـ ،-يبحث عن
ادلتشاهبات ،كما يقوؿ احلافظ ابن جرير -رمحو اهلل(.)9
فادلتشابو مركب ال يوصل إىل مطلوب صحيح إف مل يرد إىل احملكم عند من كاف ملتبساً ومشتبهاً عنده ،فكيف إذا كاف
مع قصد فاسد؟!.
وذلذا ال صلد فرقة من فرؽ الضاللة وال صلد أحداً من ادلختلفُت يف األحكاـ ال الفروعية وال األصولية يعجز عن االستدالؿ
على مذىبو ورأيو بظواىر من األدلة ،بل كما يقوؿ الشاطيب –رمحو هلل" :-رأينا من الفساؽ من يستدؿ على مسائل
الفسق بأدلة ينسبها إىل الشريعة"(.)19
وذكر أف يف كتب التواريخ واألخبار من ذلك أشياء شنيعة يف االفتئات على الشريعة ،وأف النصارى أنفسهم استدلوا على
صحة ما ىم عليو بالقرآف ،حيتجوف بأشياء ال داعي لذكرىا على أف التثليث عقيدة صحيحة ،أو أف ما عليو النصارى أنو
دين صحيح.
ذكر ىذا ادلعٌت الشاطيب –رمحو اهلل– يف كتابو "ادلوافقات" ،وذكر يف االعتصاـ كذلك أيضاً أشياء من ىذا القبيل ،وأف

" مدار الغلط يف ىذا الباب إمنا ىو بسبب اجلهل مبقاصد الشرع وعدـ ضم أطرافو بعضها إىل بعض"( ،)11وكذلك فساد
القصد ،ث ذكر أمثلة على ىذا.
واحلافظ ابن القيم –رمحو اهلل– ذكر أمثلة على ىذا يف كتابو "إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت" ذكر سبعُت مثاالً يف

مسائل االعتقاد ويف مسائل العمل -ادلسائل العملية الفقهية ،-ذكر سبعُت مثاالً من التعلق بادلتشابو ورد احملكم.
ولكن أذكر أمثلة من غَت ما ذكروا شلا يكوف أعلق مبوضوعنا ،وأقرب إىل ما نعايشو يف عصرنا احلاضر ،وىذا كثَت جدًّا،

يعٍت خيرج بعضهم يف قناة فضائية وحيتج على جواز التماثيل اجملسمات من ذوات األرواح بقولو تعاىل{ :يَ ْع َملُو َن لَوُ َما
يَ ِ
ِ
يل} [سبأ.]12:
َ
شاءُ م ْن َم َحا ِر َ
يب َوتَ َماث َ
مع أف ىذا االستدالؿ غَت صحيح ،فالتماثيل ىذه تقاؿ :لكل ما صور على صورة من ذوات األرواح أو من غَتىا ،فال
خيتص ذلك بذوات األرواح كما قاؿ ىذا القرطيب ،وأبو حياف ،والشوكاين ،وغَت ىؤالء ،ىذا من جهة.
ومن جهة أخرى حىت لو ف رض فإف شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا جاء يف شرعنا ما خيالفو ،قد جاءت النصوص
الصرحية يف حترمي التماثيل ،ىذا باإلضافة إىل أمر آخر ،وىو أف ىذا يًتؾ احملكمات -النصوص الواضحات -ويتعلق هبذا
الدليل ،ويظن أنو على شيء.
 -9تفسَت الطربي (.)396 /5
 -19ادلوافقات (.)388 /2
 -11االعتصاـ للشاطيب ت اذلاليل (.)211 /1
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ىو ديكن أف يزاوؿ ما شاء لكن من غَت أف يكذب على اهلل ،وأف ينسب ذلك إىل الشريعة فيكوف مستحال ذلذه
احملرمات.
ومثل ذلك :ىذا الذي يريد أف يربر أو أف حيتج لصحة ما ىو عليو من عبادة القبور وبناء ادلساجد على القبور مع أف
النصوص الواضحة احملكمة دالة على خالؼ ىذا.
ال الَّ ِذين غَلَبوا َعلَى أَم ِرِىم لَنَت ِ
َّخ َذ َّن َعلَْي ِه ْم َم ْس ِج ًدا} [الكهف.]31:
حيتج بآية سورة الكهف{ :قَ َ
َ ُ
ْ ْ
فهذا على األرجح أصالً من قوؿ الكفار ،فإف أىل اإلدياف ال يقولوف ىذا وليسوا بأىل عبادة للقبور ،فهذا من قوؿ
الكفار ،وال عربة بقوذلم ،ولو فرض أنو من قوؿ ادلؤمنُت فكما سبق أف شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا جاء يف شرعنا ما
يرده ،وقد تضافرت النصوص الدالة على ىذا.
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -دلا ذكرت لو أـ سلمة وأـ حبيبة ما رأتا يف أرض احلبشة ،الكنيسة اليت فيها التصاوير ،قاؿ:
مسجدا ،وصوروا فيو تلك الصور ،أولئك
((أولئك قوـ إذا مات فيهم العبد الصاحل -أو الرجل الصاحل -بنوا على قربه
ً
شرار اخللق عند اهلل))(.)13
تًتؾ ىذه النصوص وحيتج هبذا ادلتشابو!  ،ىذا اآلخر عبد الشهوات الذي يدعو إىل التربج والسفور ،أو إىل االختالط،
حيتج بقولو -تبارؾ وتعاىل -عن مكلة سبأ وما قص اهلل من خربىا مع سليماف -عليو السالـ ،-قيل ذلا{ :ا ْد ُخلِي
ح ُم َم َّرٌد ِم ْن قَ َوا ِر َير} [النمل.]44:
ت َع ْن َساقَ ْي َها قَ َ
َّ
ح فَ لَ َّما َرأَتْوُ َح ِسبَْتوُ لُ َّجةً َوَك َش َف ْ
ص ْر ٌ
ال إِنَّوُ َ
الص ْر َ

يقوؿ :ىذه كشفت عن ساقيها.
كشفت عن ساقيها؟!.
أوالً ىذه امرأة كافرة حينما قدمت ،ث أيضاً ىي جاءت يف السيب ،ث مل تفصل ثوباً قصَتاً وإمنا كشفت عن ساقيها؛ ألهنا
{ح ِسبَْتوُ لُ َّجةً} لئال تبتل ثياهبا من ادلاء.
كما قاؿ اهللَ :
وأما رليئها إىل سليماف -عليو الصالة والسالـ -فإنو جيء هبا كما جياء بالسبايا ،فكيف حيتج هبذا على جتويز
االختالط ،أو جتويز العري وإظهار ادلفاتن أماـ الرجاؿ األجانب؟!
وىكذا كل مفتوف ديكن أف حيتج بأشياء وظواىر شلا جاء يف الكتاب أو السنة ،يعٍت ىذا الذي يريد أف حيتج مثالً يف
جتويز الغيبة وأف الغيبة مباحة ،يقوؿ النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ(( :ائذنوا لو فلبئس ابن العشَتة ،أو لبئس رجل
العشَتة))(.)12
ضا} [احلجرات،]13:
ض ُك ْم بَ ْع ً
ب بَ ْع ُ
{وَال يَغْتَ ْ
ىذه غيبة ،يًتؾ النصوص الواضحة احملكمة ،يًتؾ قوؿ اهلل -عز وجلَ :-

فالنيب -صلى اهلل عليو وسلم -قالو دلعٌت ،قالو لعلة ،ليبُت حاؿ ىذا الرجل حلاجة دعت إىل ذلك ،يرونو حيسن إليو ،وما
إىل ذلك ،وشر الناس من أحسن الناس إليو اتقاء شره.
 -13أخرجو البخاري ،كتاب الصالة ،باب الصالة يف البيعة ،برقم ( ،)424وبرقم ( ،) 1241يف كتاب اجلنائز ،باب بناء ادلسجد على القرب ،ومسلم ،كتاب
ادلساجد ومواضع الصالة ،باب النهي عن بناء ادلساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد ،برقم (.)538
 -12أخرجو البخاري ،كتاب األدب ،باب ما جيوز من اغتياب أىل الفساد والريب ،برقم ( ،)6954ومسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب مداراة من يتقى
فحشو ،برقم (.)3591
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دلا سألتو عائشة -رضي اهلل عنها -عن ىذا الصنيع ،فلئال يظن أف ىذا من أىل اإلدياف الكمل نظراً دلصانعة النيب -صلى

اهلل عليو وسلم -لو والحتفائو بو مثالً ،إىل غَت ذلك شلا ذكره أىل العلم من التوجيو.
يًتؾ ىذا مجيعاً ث يتشبث هبذا الدليل على إباحة الغيبة؟ ،وىكذا قد يتشبثوف بأشياء شلا ورد من اآلثار عن الصحابة -
رضي اهلل عنهم.
يقوؿ قيس بن أيب حازـ" :دخلت على أيب بكر يف مرضو وأمساء بنت عميس تروحو ،فكأين أنظر إىل وشم يف
ذراعها"(.)14
فيأيت ىذا يقوؿ :الوشم ،النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يقوؿ(( :لعن اهلل الوامشات وادلستومشات))( ،)15ىذا وشم كاف من
أياـ اجلاىلية ما استطاعت أف تزيلو فهي غَت مؤاخذة.
ث حيتج بذلك أيضاً على أمور أخرى من االختالط مثالً ،ىي تروحو -دترضو ،-فدخل ىذا الرجل عليو ،واحلاجة داعية
لبقائو عنده ،كما يدخل الرجل يف ادلستشفى على أحد يزوره وعنده بعض أىلو ،فهذا ال ينكر ،فأين ىذا من حاالت
مستددية يبقى فيها الرجل مع ادلرأة جنباً إىل جنب ساعات طويلة يف أوقت تتكرر يف كل يوـ.

وىكذا كما قاؿ الشاطيب" :جيب على كل ناظر يف الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منو األولوف ،وما كانوا عليو يف العمل،
فهو أحرى بالصواب ،وأقوـ يف العلم والعمل"(.)16
ال يقاؿ :لنا فهمنا وذلم فهمهم ،ضلن رجاؿ وىم رجاؿ.
فهم الذين شهدوا التنزيل ،وعرفوا مراد اهلل ومراد رسولو -صلى اهلل عليو وسلم ،-فهم أكمل األمة علوماً وأحسنهم

قصداً.
فيجب أف يكوف الفهم موافقاً لفهمهم ،وال ديكن أف جيتمع أولئك األخيار الذين اختارىم اهلل لصحبة نبيو -صلى اهلل
عليو وسلم -على ضاللة ،ث نقوؿ :ما فهموا اإلسالـ ،ضلن الذين فهمنا الدين على وجهو الصحيح!

يدخل يف اتباع ادلتشابو أشياء كثَتة ،ىذا الذي يأخذ بادلطلقات دوف النظر فيما يقيدىا ،أو العمومات دوف نظر فيما
خيصصها ،والعكس ،فيخبط يف النصوص خبط عشواء ،يورد ادلطلقات والنصوص العامة اليت جاء ما يقيدىا فيدع ذلك
مجيعاً لغرض يف نفسو ،أو جلهل قاده إىل مثل ىذه ادلمارسات فيضل وينحرؼ.
إذا تبُت أف للراسخُت طريقاً يسلكوهنا يف اتباع احلق ،وأف للزائغُت طريقاً غَت الطريق اليت انتهجها أىل الرسوخ فالبد من
معرفة سبيل اجملرمُت.
عرفتم يف أوؿ ىذه اجملالس األصوؿ الصحيحة اليت يستند إليها أىل الرسوخ ،أىل العلم ،أىل السنة ،أىل اجلماعة يف
االستدالؿ ،فالبد من معرفة سبيل اجملرمُت؛ لئال يقع اإلنساف هبا وىو ال يشعر ،أو يغًت مبن قد حيسن بو الظن فيقوده إىل
أمور ال حتمد عواقبها.
 -14تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)458 /49وسَت أعالـ النبالء (.)393 /4
 -15أخرجو البخاري ،كتاب اللباس ،باب ادلتفلجات للحسن ،برقم ( ،)5921وبرقم ( ،)5948كتاب اللباس ،باب ادلستومشة ،ومسلم ،كتاب اللباس والزينة،
باب حترمي فعل الواصلة وادلستوصلة والوامشة وادلستومشة والنامصة وادلتنمصة وادلتفلجات وادلغَتات خلق اهلل ،برقم (.)3135
 -16ادلوافقات (.)389 /2
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ِ ِ
ِ
{وأ َّ
السبُ َل فَتَ َف َّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِ ِيل ِو}
يما فَاتَّبِعُوهُ َوَال تَتَّبِعُوا ُّ
َن َى َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
فاهلل -تبارؾ وتعاىل -يقوؿَ :
[األنعاـ.]152:
فهذه اآلية أفادت أف طريق احلق واحد وأف للباطل طرقاً متعددة ،ويدؿ على ىذا حديث ابن مسعود -رضي اهلل عنو-
قاؿ" :خط لنا رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -يوماً خطًّا ،فقاؿ(( :ىذا سبيل اهلل)) ،ث خط لنا خطوطاً عن ديينو
ويساره ،فقاؿ(( :ىذه سبل على كل سبيل منها شيطاف يدعو إليو)) ،ث تال ىذه اآلية"(.)17
فطرؽ الضالؿ أكثر من أف حتصى ،ويف كل عصر تستجد طرؽ ،ولكن ديكن أف تذكر بعض ىذه الطرائق ادلنحرفة لتدؿ
على غَتىا ،وإال فوجوه اجلهالة والضاللة ال تنحصر ،وكل زماف –كما يقوؿ الشاطيب -رمحو اهلل– ال خيلو من غريبة من

الغرائب ،غرائب الفهم ،واالستنباط( ،)18واهلل ادلستعاف.
فيمكن أف توجد يف ىذا الزماف أو يف زماف آخر أمور يستند إليها بعض ادلنحرفُت ،وإف كاف يف الغالب أف ادلنطلقات
ترجع إىل أصوؿ معدودة معلومة تتكرر وإف كانت ختتلف حبسب اآلخذين هبا ،فقد جتتمع الطوائف على أصل كادلتشابو
تنطلق منو ،وتتكئ عليو ،وقد تكوف بعض ىذه ادلآخذ والطرائق يف االستدالؿ ختتص بطائفة من الطوائف ،وقد تشًتؾ
طائفتاف أو ثالث أو أكثر يف بعض ىذه ادلآخذ.
فإذا تقرر ىذا :أف األصل الكبَت -وقد فصلت فيو قصداً -ىو األخذ بادلتشابو فإف ما بعده كثَت ،من ذلك أف بعضهم
يعتمد يف مطلوبو على أحاديث واىية مكذوبة على رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،-وما أكثر ىذه األحاديث ،ومنها
ما يهدـ أصوالً ،أو يؤسس ضالالت وأىواء ال تنقضي.
يعٍت ىذا الذي ينسب إىل النيب -صلى اهلل عليو وسلم(( :-ما أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب اهلل واعتربوه ،فما وافق
كتاب اهلل فأنا قلتو ،وما مل يوافق كتاب اهلل فلم أقلو))(.)19
ىذا احلديث منكر ،وال ديكن أف يبٌت على مثل ىذا ،من الذي يقوؿ مبثل ىذا؟
يعرض على كتاب اهلل! ،يف السنة أشياء زائدة على كتاب اهلل -عز وجل ،-نعم ال يوجد يف سنة رسوؿ اهلل -صلى اهلل
عليو وسلم -الصحيحة ما يناقض كتاب اهلل ويعارضو ،ولكن يوجد يف السنة أشياء زائدة ليست يف القرآف ،وىو من مجلة
البياف ،ولكن من ىذا الذي ينظر فيعرض على كتاب اهلل -عز وجل -ويقوؿ :ىذا يوافق أو يعارض؟!.
وقد ابتلينا هبذا الزماف لألسف أف الكل صار ينظر ،الكل يقوؿ :من حقي.
كنا نستغرب ىذا قددياً قبل عهد الفضائيات واإلنًتنت ،بعض من يعيشوف يف بالد الغرب حينما تلقي درساً كهذا أو يف
موضوع من ادلوضوعات تفاجأ بعد الدرس أف أكثر األيدي مرفوعة ،تظن أف ىؤالء سيسألوف وإذا هبم كل واحد يبدي
رأيو يف ىذه األصوؿ ،ىذا وقع يل أنا.
 -17أخرجو أمحد يف ادلسند ،برقم ( ،)4143وقاؿ زلققوه" :إسناده حسن" ،والنسائي يف السنن الكربى ،برقم ( ،)11199واحلاكم يف ادلستدرؾ ،برقم
( ،) 3928وقاؿ" :ىذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه" ،وحسنو األلباين يف حتقيق مشكاة ادلصابيح ،برقم (.)166
 -18انظر :االعتصاـ للشاطيب (.)386 /1
 -19أخرجو الطرباين يف ادلعجم الكبَت ،برقم ( ،) 12334وضعفو ابن عبد الرب ،ونقل عن ابن مهدي القوؿ بوضعو كما يف جامع بياف العلم وفضلو (/3
 ،)1191برقم ( ،)3247وضعفو األلباين يف السلسلة الضعيفة ،برقم (.)1988
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ال يظهر عليهم سيما الصالح أصالً يف أغلبهم ،فيتبُت لك أف كل واحد حيمل رأياً ووجهة نظر يف ىذه األصوؿ اليت

تذكرىا ،أصوؿ أىل السنة يف االستدالؿ ،ألقيت موضوعاً هبذا العنواف" :أصوؿ أىل السنة يف التلقي واالستدالؿ"
وفوجئت بعد الدرس أكثر األيدي مرفوعة ،والذي حيضرين يف ىذه الساعة أف كل ىؤالء مل يكن على واحد منهم سيما
االستقامة ،فظننتهم يسألوف ،ففوجئت أف ىؤالء كل واحد عنده رأي ،وتعقيب ،ومناقشة ،واستدراؾ على ما قلتو يف

ىذه األصوؿ.
تقوؿ :اإلمجاع.
لست ملزماً باإلمجاع!
تقوؿ :فهم السلف الصاحل.
ضلن لنا فهم وذلم فهم ،كل عصر لو فهم!.
كذا يتكلموف ،ويظن أنو يطرح شيئاً ذا باؿ ،ما علم أنو ينادي على نفسو بالصوت العايل باجلهالة ،لكن ما يعلم.
ما يعلم ،فاجلهل بالء.
كذلك قد حيتج بعضهم باحلديث اآلخر(( :من حدث عٍت حديثاً ىو هلل رضا فأنا قلتو وبو أرسلت))(.)39
ىذا حديث موضوع مكذوب على النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-من الذي حيكم هبذا؟
يقوؿ :فأنا قلتو!
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ال ديكن أف يقوؿ ىذا ،وحاشاه -صلى اهلل عليو وسلم.

فيأيت كل صاحب ىوى وضاللة ويقوؿ :ىذا هلل رضا.
فأقوؿ :ىؤالء الذين يتشبثوف هبذه األباطيل ويبنوف عليها العقائد واألعماؿ ،ىؤالء ال يسلكوف طريقاً صحيحة.
ناقشت أحد ىؤالء ،شاب يف مقتبل العمر يقيم موالد تردد فيها الربدة اليت من أبياهتا:
()31
وإف ممن جودؾ الدنيا وضرهتا *** م
اللوح والقلم
ومن علومك علم م

فقلت :ىذا من أين لك؟
إذا وقفت بُت يدي اهلل -عز وجل ،-وذكرت لو النصوص يف علم الغيب ،وأنو ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب
إال اهلل ،قلت :كيف تقولوف :إف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -من علومو علم اللوح والقلم الذي فيو علم اهلل؟.
وإف الدنيا و ضرهتا –يعٍت اآلخرة– من جود النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؟ ،كيف؟ من أين لك ىذا؟
وقفت بُت يدي اهلل وسألك ،ىات اجلواب!
فلم يطل نظره وتأملو ،شاب صغَت مل جياوز العشرين ،قاؿ :النيب -صلى اهلل عليو وسلم -دلا عرج بو إىل السماء أعطاء
جربيل دلا وصل إىل السماء السابعة حالوة ،فلما ذاقها انكشف لو ما حتت العرش إىل األرض السابعة.
قلت :ىذا احلديث ال وجود لو يف شيء من دواوين اإلسالـ.

 -39انظر :كنز العماؿ ( ،)329 /19برقم ( ،)39312وقاؿ بوضعو األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة برقم (.)1173
 -31ديواف البوصَتي (ص ،)399:حتقيق :زلمد سيد كيالين ،طبع مصطفى احلليب مصر ،سنة النشر1274 :ىػ.
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ىات احلديث ،أمهلك ثالث سنوات ،واسأؿ من شئت من الثقلُت ،إف أتاؾ أحد بشيء من ىذا احلديث ،فسكت ،ث
قلت :اذىب واسأؿ من شئت من ساعتك ىذه ،كل من تلقاه ،واحبث بكل الوسائل ،والوسائط ،والطرؽ اليت دتكنك.
عقيدة كبَتة مثل ىذه ،ادعاء الغيب ،النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يعلم ما يف اللوح ،من علومو م
"من" تبعيضية ،علم
اللوح والقلم ،اللوح احملفوظ!
كيف تبٌت عقيدة على مثل ىذا؟
فذىب ،وىذا الكالـ مضى علي و ما يقرب من عشر سنوات أو أكثر ،وإىل ساعيت ىذه ما رأيتو إىل اليوـ ،مع أين
وعظتو ،وذكرتو ،وتلطفت بو غاية التلطف ،قلت :ىذا كالـ زلب ،مشفق ،والد ،تلقى اهلل أحضر فقط اجلواب ،أنا ال
أريد منك شيئاً.

ناصح ،زلب ،أحضر جواباً بُت يدي اهلل ،وذىب.
فمثل ىذا انظر كيف يتشبث هبذه األباطيل!.
يقابل ىؤالء قوـ ردوا النصوص؛ ألهنا ختالف معقوذلم ،وىذا وقع بو طوائف فيما يتعلق بوسائل األصوؿ –يعٍت االعتقاد–

 ،ووقع بو طوائف فيما يتصل مبسائل الفروع ،أف ىذا خيالف األصوؿ.
إذا قالوا :خيالف األصوؿ يعٍت القياس عندىم.
وابن القيم –رمحو اهلل– ذكر عشرات األمثلة يف كتابو" :إعالـ ادلوقعُت" ألولئك الذين ردوا النصوص الواضحة حبجة أهنا
ختالف القياس ،فأبطل كالمهم يف كالـ بديع يف غاية اإلحكاـ ،وبُت أنو ال يوجد شيء من النصوص إطالقاً خيالف
القياس ،وشيخ اإلسالـ تكلم على ىذه القضايا ،وبُت أف ىذه األصوؿ العقلية اليت عندىم وىذه األقيسة سواء كانت
أقيسة عقلية أو أقيسة دتثيل -اليت ىي قياس الفقهاء ،-أف ىذه أصالً أقيسة فاسدة يظنوف أهنا أقيسة صحيحة.
ويف كتاب" :درء تعارض العقل والنقل" لشيخ اإلسالـ من ىذا كثَت يبُت أف ىذه ادلعقوالت والقواعد العقلية اليت قعدوىا،
أهنا قواعد غَت صحيحة يف األصل ،فَتدوف بسببها النصوص يف كالـ وتفاصيل طويلة أدتٌت أف الشباب يعرفوهنا من أجل
أف ال يتالعب هبم شياطُت اإلنس وشياطُت اجلن.
يقوؿ :اعرض على عقلك!
أصحاب العقوؿ أنفسهم الذين ينتسبوف إىل العقل ويدعوف التحاكم إىل العقل اختلفوا غاية االختالؼ وصار بعضهم
يضلل بعضاً ويكفر بعضهم بعضاً ،ادلعتزلة اثنتا عشرة فرقة.
أبو علي اجلبائي وأبو ىاشم اجلبائي ،األب واالبن كل واحد يكفر اآلخر ،كل واحد لو فرقة من فرؽ ادلعتزلة ،وىم كلهم
يقولوف :نرجع إىل العقل.
أي عقل؟ عقل من؟
حينما ضلاكم النصوص إىل العقوؿ ،عقلي ،أو عقلك ،أو عقل زيد ،أو عمرو؟ ،متاىة!
وذلذا جاءت طائفة دلا رأوا ىذا االختالؼ بُت ادلنتسبُت إىل العقل احملتكمُت إليو ،قالوا :ال ينفع العقل.
بعد أف قالوا :ال ينفع النقل.
قالوا :البد من احلس وإال فال يعوؿ على العقل؛ ألف أصحاب العقوؿ اختلفوا.
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والعقل يتصور األشياء على غَت حقيقتها ،البد من احلس ،فجاءت طائفة ،وقالوا :حىت احلس خيطئ ،يرى النجم من
بعيد صغَتاً ،ويرى اإلنساف على ىيئة الشجرة من بعد ،ويرى العصا يف ادلاء منكسرة ،إذف احلس خيدع اإلنساف.
وجتد بعض الفلسفات الغربية ادلًتمجة ادلعاصرة اليت صدرت إلينا ،الربرلة العصبية ،وما أشبو ذلك ،يأتوف بصور متشاهبة،
رسومات متشاهبة جدًّا ،ويقوؿ لك :ىذه مثل ىذه؟
تقوؿ لو :نعم.
يقوؿ لك :ال ،ىذه غَت.
كوخا ،أو شجرة ،ويقوؿ :ما ىذا؟
ويتضاحكوف بعقوؿ الناس ،ويأيت يرسم لو بيتًا ،أو ً
تقوؿ :بيت.
يقوؿ :ال ،ىذه ورقة.
ما ىذه؟ تقوؿ :شجرة.
يقوؿ :ال ،ىذه ورقة ،ما ىي شجرة ،ىذه رمسة ،ورقة ،ليست شجرة.
ىذا ال حيتاج أنك تقوؿ لو أكثر من "صباح اخلَت" ،ما يف أكثر من ىذا ،وإف شئت أف تقوؿ كما قاؿ بعض السلف:
كم بلغ سعر احلنطة؟
ىذا ما حيتاج أف يناقش ،يتالعبوف بعقوؿ الناس ،ويدخلوف دورات ،وتدفع عليها أمواؿ طائلة ،ويفتخر الواحد ،أحدىم
مسعتو يقوؿ :صرفت مخسة وعشرين أل ًفا على ىذه الدورات.
وأنا أقوؿ يف نفسي :ما شاء اهلل ،عوضك اهلل خَتاً!
مباذا خرجوا؟ مباذا رجعوا؟ ،يشككوهنم يف الثوابت ،يلبسوف عليهم ما يوجد من معاف صحيحة تدركها العجائز ،ويعطوهنا
أمساء وألقابًا ،فيغًت بذلك من يغًت.
فادلقصود أف ى ؤالء عكس األولُت ،عكس الطائفة اليت تتشبث بأباطيل واىيات ،فهؤالء يردوف النصوص الصحيحة
الثابتة حبجة أهنا ختالف ادلعقوؿ ،فأنكروا ما أنكروا من عذاب القرب ،الصراط ،ادليزاف ،رؤية اهلل -عز وجل -يف اآلخرة،
وغَت ذلك ،حديث الذباب(( :إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسو كلو ،ث ليطرحو ،فإف يف أحد جناحيو شفاء،
ويف اآلخر داء))(.)33

يقولوف :ما يقبلو العقل ،لكن لو قالو أحد الغربيُت لطاروا بو ،اكتشاؼ علمي! حقيقة علمية! لكن دلا يقولو الذي ال
ينطق عن اذلوى يقوؿ :عقلي ما يقبل ىذا! وما ىذا العقل؟!.
ورمبا قدحوا يف النقلة من أصحاب رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -ومن التابعُت ومن خيار األمة من األئمة ،من
الفقهاء ،واحملدثُت ،والرواة على إمامتهم وسعة علومهم ،وحفظهم ،وتدقيقهم ،فردوا أقواذلم وقبحوا حاذلم يف أمساع اجليل
والعامة؛ لينفروا األمة عنهم وعما حيملوف من العلم الصحيح ،فهؤالء محلة السنة ورواهتا ،وتطاوؿ بعضهم فرد أخبار
اآلحاد مجلة فيما يتصل بالعقائد ،بل مسعت بعض من رد خرب اآلحاد يف العقائد واألحكاـ ،إىل ىذا احلد؟!.
 -33أخرجو البخاري ،كتاب الطب ،باب إذا وقع الذباب يف اإلناء ،برقم (.)5783
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وكذلك أيضاً صلد أف ىؤالء منهم من رد السنة برمتها ،وقاؿ :نكتفي بالقرآف ،ولرمبا حيتج بعضهم بتلك األحاديث(( :ما

أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب اهلل واعتربوه ،فما وافق كتاب اهلل فأنا قلتو وما مل يوافق كتاب اهلل فأنا مل أقلو)).
ولذلك جتد بعض الليرباليُت اليوـ قد يناقش ويقوؿ :القرآف فيو ىدى ،فيو كل ما حتتاج إليو البشرية.
وتقوؿ :ما شاء اهلل صار منظراً ،ىداه اهلل -عز وجل -وفتح على قلبو ،ويبدأ يتحدث عن عظمة القرآف وىدايات

القرآف ،أف القرآف قد اشتمل على كل ما حتتاج إليو األمة ،ليتوصل بذلك يف النهاية إىل تقرير أف األمة ليست حباجة إىل
شيء آخر ،يعٍت السنة لسنا حباجة إليها ،يكفينا القرآف ،من أجل أف حيمل القرآف على ما أرادوا ،وكل شيء يقوؿ :دؿ
عليو القرآف.
فالقرآف محاؿ ،ذو وجوه ،والسنة تفسره ،وذلذا قاؿ علي -رضي اهلل عنو -دلا بعث ابن عباس ليجادؿ ويناظر اخلوارج،

قاؿ" :إذا جادلوؾ بالقرآف فجادذلم بالسنة ،فإهنا مبينة دلا جاء بو القرآف"( ،)32وأخربه أف القرآف محاؿ ،ذو وجوه ،يعٍت
حيتمل وجوىاً ،فالسنة ىي اليت تبينو ،ولذلك كاف أكثر ما يتأذى بو ىؤالء من أىل األىواء ،يتأذوف من أئمة السنة ،ومن
محلتها الذين رووىا فوصلت إلينا.
ات جنَ ِ
زلتجا بقولو تعاىل{ :لَْيس َعلَى الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
يما طَ ِع ُموا إِذَا َما
فهؤالء بعضهم أباح اخلمر ًّ
الصال َح ُ ٌ
اح ف َ
َ َ َ
َ
اتَّ َقوا وآمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
سنُوا} [ادلائدة.]92:
آمنُوا ثُ َّم اتَّ َق ْوا َوأ ْ
الصال َحات ثُ َّم اتَّ َق ْوا َو َ
ْ َ َ َ
َح َ
()34
مخرا ما عندؾ
اشرب ما شئت ،أىم شيء التقوى ىنا ،وبعد ذلك يأيت باحلديث(( :التقوى ىاىنا))  ،القلب ،اشرب ً

مشكلة! ىذا احتج بو بعضهم.
وسئل عمر بن عبيد يوماً عن شيء ،وىو رجل من رءوس ادلعتزلة من أصحاب واصل بن عطاء ،وىو يف زمن التابعُت،
فأجاب فيو ،فقاؿ لو عمر بن النضر :ليس ىكذا يقوؿ أصحابنا.
فقاؿ" :من أصحابك ،ال أب لك؟".
فذكر لو أئمة السلف من التابعُت ،كأيوب السختياين ،ويونس بن عبيد ،وابن عوف ،وإبراىيم التيمي.
قاؿ" :أولئك أصلاس أرجاس ،أموات غَت أحياء"(.)35
فهذا السرطاف ،ىذا الطاعوف قدمي ،ليس جبديد.
ىذا جيًتئ يف ذلك الزماف والعصر الشريف ،ويقوؿ عن ىؤالء :أصلاس أرجاس ،يتكلم عنهم هبذه اجلرأة وهبذه الطريقة،
أموات غَت أحياء!
فال تستغرب يف زمانك إذا جاء من يطعن يف أئمة الدين.
وتكلم واصل بن عطاء مرة ،فقاؿ عمرو بن عبيد -ىذا الذي ذكرت خربه -للحضور :أال تسمعوف؟ ث قاؿ" :ما كالـ
احلسن -يعٍت البصري– وابن سَتين عندما تسمعوف إال خرقة حيضة ملقاة"(.)36

 -32اإلتقاف يف علوـ القرآف ( ،)145 /3ومعًتؾ األقراف يف إعجاز القرآف (.)288 /1
 -34أخرجو مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حترمي ظلم ادلسلم ،وخذلو ،واحتقاره ،ودمو ،وعرضو ،ومالو ،برقم (.)3564
 -35االعتصاـ للشاطيب ت اذلاليل (.)158 /1
 -36ادلصدر السابق (.)396 /1
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يزري هبؤالء األئمة ابن سَتين ،احلسن البصري ،أئمة التابعُت "إال خرقة حيضة ملقاة"!.
ىذا يشبو من وجو ىؤالء الذين يقولوف عن علماء األمة واألئمة :ىؤالء علماء احليض والنفاس ،دلاذا؟
ليتوصلوا إىل إسقاطهم ،كل صاحب ىوى ،وبدعة ،وضاللة يريد أف يسقط أئمة الدين واذلدى ومحلة السنة ،دلاذا؟ ألهنم
لك اجلو فبيضي واصفري ،ونقري ما م
إذا أسقطوا فكما قيل" :خال م
شئت أف تنقري" ،يصَت ىو اإلماـ ،ولذلك اخلوارج
كفروا أصحاب النيب –صلى اهلل عليو وسلم– من أىل الشاـ ومن أىل العراؽ ،يعٍت الذين مع علي -رضي اهلل عنو-
من الذي صار يقودىم ،ويفتيهم؟ ىم منهم ،من أنفسهم ،حدثاء األسناف سفهاء األحالـ.
ال يوجد فيهم صحايب واحد من أصحاب النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-سفهاء ،جهلة ،جهلهم مطبق ،واذلوى عليهم
غالب.
فمثل ىؤالء –نسأؿ اهلل العافية– كانوا يقعوف يف ىؤالء األئمة األعالـ ويضللوهنم ويكفروهنم ،فهكذا أصحاب األىواء
يسقطوف أئمة الدين من أجل أف يبقى ادلكاف خالياً فال يبقى من يقتدى بو ،أو يؤمت بو من العلماء ،ومن َث تبقى
السفينة حائرة يف البحر فيقودىا ىؤالء اللصوص ويضللوف الناس.
ومن ذلك توىينهم النصوص سواء كاف ذلك من ادلنقوؿ عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،-أو ادلنقوؿ عن اهلل
"القرآف".
فالقرآف يطعنوف بو ،يقولوف :إف داللتو حتتمل ،وورود االحتماؿ يصَته من حاؿ القطع إىل الظن ،وإف السنة غالب ما
جاء فيها أخبار آحاد ،وأخبار اآلحاد عندىم تفيد الظن ،وىذا غَت صحيح هبذا اإلطالؽ.
ث يقولوف :ما سلم منها من ذلك -يعٍت جاء بطريق التواتر -فإف ألفاظو ومتونو حتتمل التخصيص والتقييد ،إىل آخره.
القوادح العشرة اليت ذكرىا الرازي ،فقالوا :الظن يالحقها إما سنداً وإما متناً ،وإما سنداً ومتناً ،إذف ال يصح أف يعتمد
عليها.
فوىنوا النصوص ،يقولوف :ظنية ،والفقو ظٍت ،من بعض الظنوف ،وقالوا :نتبع العقوؿ ،لكن عقل من؟
كل واحد يقوؿ :عقلي أنا.
وامسع جهاالت ىؤالء الذين يدعوف أهنم أصحاب عقوؿ يف ىذا.
األمر الرابع من طرائقهم :وىو أهنم يتكلموف يف االستنباط ويف معاين القرآف مع عروىم عن الفهم الصحيح للغة العرب،
ومناحي الكالـ ،ووجوه ادلخاطبات ،والقرآف إمنا نزؿ بلغة العرب ،فهم ال ينطلقوف من أصوؿ يف الفهم صحيحة،
فيفتئتوف على الشريعة يف تلك الفهوـ الفاسدة ،فيقعوف يف االضلرافات.
والشاطيب – رمحو اهلل – يف كتاب" :ادلوافقات" ذكر أشياء مضحكة يف فهمهم ،ولكٍت سأعرض عن األمثلة الفجة جدًّا
إىل أمثلة دوهنا:

يح ِف َيها ِ
ص ٌّر} [آؿ عمراف.]117:
فسئل أحدىم عن قولو تعاىلِ { :ر ٍ

الصرصر!"( ،)37يعٍت صرار الليل!
فقاؿ" :ىذا ىو َ
 -37انظر :ادلصدر السابق (.)291 /1
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ىذا فهم ،آخر مثل النظاـ كاف يقوؿ :إذا آىل ادلرء بغَت اسم اهلل -اإليالء احللف أف ال يطأ امرأتو -مل يكن مولياً؛ ألف
اإليالء مشتق من اسم اهلل!(.)38

{وَال يَأْتَ ِل} [النور ]33:يعٍت من األلمية وىي احللف ،وفسر باالمتناع ،وليس مبشتق من
اإليالء ليس مبشتق من اسم اهللَ ،

اسم اهلل.

احدا
فهكذا يستنبط ىذا النظاـ الذي كاف يبيت على سكر ويغدو على جرائرىا ،ولو فرقة امسها "النظامية" ،فرقة يتبعوف و ً
مثل ىذا ،يبيت على سكر ويغدو على جرائرىا ،ويفهم اإليالء هبذه الطريقة ،يضيف ذلك إىل مادة أخرى يف اللغة،
يقوؿ :مشتق من اسم اهلل! ،وليس مبشتق من اسم اهلل.

آد ُم َربَّوُ فَغَ َوى} [طو ]131:قالوا :أختم من أكل الشجرة( ،)39باعتبار عصمة األنبياء عندىم
صى َ
{و َع َ
يف قولو تعاىلَ :
من ادلعصية.
كثَتا فانتفخ بطنو.
يعٍت من غ موي الفصيل إذا بشم ،يعٍت رضع ً
م
غوى" ،ففسرىا هبذا.
ىذه "غوي" مادة أخرى غَت " َ
وىكذا يف أمثلة كثَتة ،من أباح شحم اخلنزير وعصب اخلنزير حيتج بقولو تعاىل{ :أ َْو لَ ْح َم ِخ ْن ِزي ٍر} [األنعاـ.]145:
يقوؿ :نص على اللحم ،فالباقي من أجزاء اخلنزير حالؿ! كبدة اخلنزير حالؿ ،كالوي اخلنزير حالؿ ،وأمعاء اخلنزير،
وكرش اخلنزير ،كل ىذا حالؿ ،وجلد اخلنزير ،وعظاـ اخلنزير ،وعصب اخلنزير ،وشحم اخلنزير(.)29
مع أنو يف لغة العرب إذا أطلقت العرب اللحم فهو يشمل األمحر وغَت األمحر ،ىذا يف لغة العرب ،لكن ىؤالء ال
يفهموف لغة العرب وال لغة العجم ،ىؤالء أصحاب ىوى.
"حلم خنزير" يفسره هبذه الطريقة ،وقد قاؿ احلسن البصري -رمحو اهلل" :-أىلكتهم العجمة ،يتأولوف القرآف على غَت
تأويلو"(.)21
ومن طرائق ىؤالء أيضاً ومآخذىم يف االستدالؿ أهنم حيرفوف األدلة عن مواضعها.
يعٍت يكوف الدليل ورد يف سياؽ معُت ،يف الكفار مثالً فيجعلونو يف ادلسلمُت فيكفروهنم ،يكفروف فاعل الكبَتة بأدلة
جاءت يف الكفار ،وىكذا يف أمثلة كثَتة ينتزعوف النص من سياقو ،ويستدلوف بو على غَت ما جاء لتقريره ،وىذا يفعلو

أىل األىواء على اختالؼ أىوائهم ،وال زاؿ إىل يومنا ىذا نرى ذلك يتكرر مرة بعد مرة.
األمر السادس :أف بعضهم بٌت األدلة على غَت ظواىرىا اليت تفهم منها ،على معاف باطنة.
يعٍت األصل اآلخر عندىم ىو التأويل على غَت الظاىر ،حيملونو على معاف أخرى غَت الظاىر ،وىؤالء طوائف ،وىذا من
األصوؿ الكبار يف االضلراؼ.

 -38ادلصدر السابق.
 -39ادلصدر السابق.
 -29انظر :ادلصدر السابق (.)293 /1
 -21انظر :هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ( ،)133 /19واالعتصاـ للشاطيب ت اذلاليل (.)294 /1
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االعتماد على العقل كما سبق ،وىذا أيضاً التأويل ،فيقع يف ذلك طوائف شلن يعتمدوف على عقوذلم ،بأي اعتبار؟ بأف

ىذا خالف عقلو ،إذف البد أف يتعامل مع النص  ،فهو إف استطاع أف حيرؼ النص بأف حيملو على غَت ما دؿ عليو فعل،
وإف مل يستطع سلبو ما دؿ عليو من احلق.
فهم يدوروف بُت ىذا وىذا يف حتريفهم ،فهذا وقع فيو بعض ادلنتسبُت إىل العقل ،فحرفوا نصوص الصفات ،واجًتأت
طائفة وقالوا :ليس لكم اختصاص فيحل لكم التأويل ،وحيرـ على غَتكم وديتنع ،فنحن أيضاً سنؤوؿ نصوص القرآف على
غَت ظواىرىا من معاف وإشارات تظهر ألرباب السلوؾ من غَت دليل.
{إِ َّن اللَّوَ يَأ ُْم ُرُك ْم أَ ْن تَ ْذبَ ُحوا بَ َق َرةً} [البقرة ]67:قاؿ طائفة من الصوفية :يعٍت النفس ،تذبح بسكُت الطاعة{ ،قَالُوا ا ْدعُ
ض َوَال بِ ْك ٌر} [البقرة ،]68:قالوا :ىكذا الصويف ال يف شرخ
ال إِنَّوُ يَ ُق ُ
ك يُبَ يِّ ْن لَنَا َما ِى َي قَ َ
لَنَا َربَّ َ
ول إِنَّ َها بَ َق َرةٌ َال فَا ِر ٌ
الشباب والطيش ،وال يف سن الكهولة ،والشيخوخة ،والضعف.
ص ْف َراءُ} [البقرة ]69:قالوا :صفرة العبادة ال صفرة ادلرض ،كثرة قياـ الليل.
ال إِنَّوُ يَ ُق ُ
{قَ َ
ول إِنَّ َها بَ َق َرةٌ َ
ِ
{ال ذَلُ ٌ
ث} [البقرة ]71:قالوا :ىكذا الصويف ليس بصخاب يف األسواؽ وإمنا يف اخللوة
َ
ْح ْر َ
ول تُثِ ُير ْاأل َْر َ
ض َوَال تَ ْسقي ال َ
وانقطاع للعبادة.
ىذا حتريف للكلم عن مواضعو ،ىذه طائفة.
بينما جتد الرافضة يقولوف{ :إِ َّن اللَّ َو يَأ ُْم ُرُك ْم أَ ْن تَ ْذبَ ُحوا بَ َق َرًة} [البقرة ]67:قالوا :عائشة!
ت والطَّاغُ ِ
ِ ِ ِ
وت} [النساء ]51:قالوا :أبو بكر وعمر.
{بالْج ْب َ
كل ىذا بالتأويل ،فتالعبوا هبذه النصوص ،وحرفوىا هبذه التحريفات.

وجاءت الباطنية فحرفوا دين اهلل ،فقالوا :اجلنابة مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء السر إليو قبل أف يناؿ رتبة
االستحقاؽ ،االغتساؿ من اجلنابة جتديد العهد على من فعل ذلك ،االحتالـ من سبق لسانو إىل إفشاء السر يف غَت
زللو ،عليو أف يغتسل ،جيدد ادلعاىدة ،ما ىو غسل حقيقي!
الطهارة التربؤ من كل اعتقاد سوى متابعة اإلماـ عندىم.
الصياـ اإلمساؾ عن كشف السر.
احلج قصد الويل.
الصفا النيب.
ادلروة علي.
فهذه ضالالت واضلرافات ،فأولوا اجلنة والنار ،وحقائق الدين من أوذلا إىل آخرىا ،وجاءوا بدين آخر ،فخرجوا من الثالث
والسبعُت فرقة ،خرجوا من ذلك كلو.
األمر السابع :أهنم غلوا يف متبوعيهم فأضافوا إليهم أوصافاً ال تصلح للبشر ،أو ال تصلح أيضاً لغَت ادلعصومُت ،فأضافوا

إليهم العصمة ،عصمة األئمة مثالً.
ىذا وقع فيو الرافضة ،ووقع فيو أيضاً طوائف من الصوفية ،يعتقدوف أف الشيخ ادلتبوع أنو يعلم ما يف نفسك وأنو ال ديكن
أف خيطئ ،وأنو يكشف لو عن أمور الغيب ،وينبغي أف يكوف ادلريد بُت يدي الشيخ كادليت بُت يدي ادلغسل.
18

نفذ وال تعًتض ،ويأتوف حبكايات وأكاذيب أف الشيخ حدث فالنًا عن أمور خطرت يف بالو ،كيف خيطر ىذا يف بالك؟

حتدثٍت أو أحدثك ،ىكذا ،جتدوف يف طبقاهتم أشياء كثَتة من ىذا القبيل.
أحكاما ،وقضايا ،ومسالك سلكوىا،
وطائفة استندوا إىل ادلنامات والرؤى ،واسًتوحوا إليها ،وبنوا عليها أصوالً عظاماً ،و ً
كل ذلك حيتجوف برؤى ومنامات ،وىذا غَت صحيح ،ادلنامات ما ىي إال مبشرات وال يصح العمل هبا واالعتماد عليها.
فيأيت ىؤالء فيعملوف أشياء وينتهجوف مناىج منحرفة باعتبار أهنم رأوا ،وقد يقولوف :رأينا النيب -صلى اهلل عليو وسلم،-
والنيب -صلى اهلل عليو وسلم -ال ديكن أف يتمثل بو الشيطاف.
نقوؿ :أوالً ىل رأيتموه بالوصف كما ىو؟ وىل تعرفوف وصفو كما ىو؟
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم} [ادلائدة ]2 :وال ديكن
ث إف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قد كمل لنا ما أمره ربو بتبليغو {الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
أف يكمل الدين مبنامات ورؤى.
بل بعضهم لرمبا فعل أشياء كمن أراد أف يقتل رجالً فلما سئل عن ىذا ،قاؿ :رأيت إبليس وقاؿ :إف أوؿ داخل يدخل
شرا على أىلها.
من باب ادلدينة يكوف ًّ
فقاؿ :يا قوـ ،لو أف إبليس أفتاكم يف اليقظة بقتلي أتقتلونٍت؟!.
الرؤى وادلنامات ،دخل شريك القاضي ادلعروؼ اإلماـ ،دخل على اخلليفة ،فاخلليفة مباشرة أراد أف يقتلو ،قاؿ اخلليفة
ادلهدي :علي بالسيف والنطع.
فقاؿ :مهالً يا أمَت ادلؤمنُت.
فقاؿ :رأيت يف منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عٍت ،فقصصت رؤياي على من عربىا فقالوا :يظهر لك طاعة
ويضمر معصية.
فقاؿ شريك :واهلل ما رؤياؾ برؤيا إبراىيم اخلليل -عليو السالـ ،-وال معربؾ بيوسف الصديق.

فأمر بإخراجو عنو(.)23
وادلقصود أف طرائق أىل البدع ال تنتهي وال تنقضي ،ومسالك أىل األىواء كثَتة جدًّا ،ىذا كما أشرت يف البداية إىل أف
بعضهم يبٍت على غَت أصل أصالً ،مثل بعض الذين خيرجوف ببعض الفتاوى وبعض األقواؿ ،ويقوؿ لك :ىذا يفهم من

روح الشريعة.
ال يوجد شيء امسو روح الشريعة عند العلماء يف األصوؿ ،أبداً ،ال األصوؿ الصحيحة وال ادلختلف فيها ،األصوؿ
الصحيحة ادلعروفة الكتاب والسنة واإلمجاع ،ث يأيت القياس ،ث تأيت األصوؿ ادلختلف فيها قوؿ الصحايب ،وادلصاحل
ادلرسلة ،وسد الذرائع وما إىل ذلك.
ىنالك أشياء ليست من ىذا وال ذاؾ.

 -23انظر :احملن ،حملمد بن أمحد بن دتيم التميمي ادلغريب (ص.)369 :
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روح الشريعة ،ىذا ليس بأصل! فهم يبنوف على غَت أصل ،وكذلك أيضاً لو أردنا أف نتتبع ىذا الباب سنجد أشياء ،ولو

أردنا أف ننظر إىل الطوائف وكل طائفة ما دتيزت بو من أصوؿ فإننا صلد من ىذا أيضاً أشياء كثَتة قد ال يتسع ىذا
الوقت وأضعافو دلثلها ،ولكن لعل ما ذكرت يكوف نافعاً -إف شاء اهلل.
وأسأؿ اهلل -تبارؾ وتعاىل -أف يعصمنا وإياكم من مضالت الفنت ،وأف يهدي قلوبنا ،وأف يسدد ألسنتنا ،وأف يثبتنا
بالقوؿ الثابت يف احلياة الدنيا ويوـ يقوـ األشهاد ،وأف حييينا على السنة وأف دييتنا عليها ،وأف يعيذنا وإياكم من الضاللة.
وأسأؿ اهلل أف يرزقٍت وإياكم علماً نافعاً ،وأف يغفر لنا ،ولوالدينا ،وإلخواننا ادلسلمُت واهلل أعلم ،وصلى اهلل على نبينا
زلمد ،وآلو وصحبو.
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