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طريق الوصول إلى العمم المأمول البن سعدي (كتب ابن تيمية)
ٗٔ -العقل والنقل (القواعد ٗ)ٕٓٔ-ٔ8

الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل رب العالمين ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو وسمم ،وبعد.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمو اهلل تعالى -في كتابو "طريق الوصول إلى العمم المأمول":

وجماع ىذا أن يعمم أن المنقول عن الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -شيئان :ألفاظو وأفعالو ،ومعاني ألفاظو

ومقاصده بأفعالو ،وكالىما منو ما ىو متواتر عند العامة والخاصة ،ومنو ما يختص بعممو بعض الناس ،وان
ُ
كان عند غيره مجيوالً أو مظنوناً ومكذوباً بو ،وأىل العمم بأقوالو كأىل العمم بالحديث والتفسير المنقول
والمغازي والفقو يتواتر عندىم من ذلك ما ال يتواتر عند غيرىم ممن لم يشركيم في عمميم ،وكذلك أىل العمم

بمعاني القرآن والحديث والفقو في ذلك يتواتر عندىم من ذلك ما ال يتواتر عند غيرىم من معاني األقوال

واألفعال المأخوذة عن الرسول -صمى اهلل عميو وسمم.

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده ،أما بعد:
فمرحباً بكم جميعاً ،وأسأل اهلل -تبارك وتعالى -أن يبارك لنا ولكم في ىذا المجمس ،وأن يجعمو سبيالً إلى الزلفى

إليو ،وأن يتقبل منا ومنكم ،ويرزقنا واياكم عمماً نافعاً وعمالً صالحاً ونية.

ذكر الشيخ -رحمو اهلل -قبل ىذا -لمربط والتذكير -أن العموم ثالثة أقسام -في مقام االحتجاج عمييم من

كالميم في ىذا التقسيم :-ما ال يعمم إال بالعقل ،ما ال يعمم إال بالسمع ،ومنيا ما يعمم بالسمع والعقل ،ثم ذكر

طرق العمم وأنيا ثالثة :الحس ،والعقل ،والمركب منيما كالخبر ،وتكمم في ثنايا ذلك عن التواتر وما إلى ذلك مما
يقطع معو بصحة النقل ،إلى آخر ما ذكر.

وىنا يقول :وجماع ذلك أن ُيعمم أن المنقول عن الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -شيئان األلفاظ واألفعال ،ىذا
شيء ،يعني القوالب المفظية ،والصور القائمة من األفعال الواقعة من الرسول -صمى اهلل عميو وسمم ،-ىذا
األول ،ألفاظ وممارسات -أفعال -ىذه أمور ظاىرة ،ىذه األمور الظاىرة األقوال ليا معان ،وانما األلفاظ قوالب

لممعاني ،تؤدي معاني ،فيناك معان تدل عمييا ىذه األلفاظ ،واألفعال ليا مقاصد ،يعني لم يفعل ذلك عبثاً ،وانما

فعمو لعمة ،لمقصد ،وقال :كالىما منو ما ىو متواتر عند العامة والخاصة ،ومنو ما ىو متواتر عند الخاصة،
عند العامة والخاصة يعني األمور المستفيضة ،كون النبي -صمى اهلل عميو وسمم -مثالً قال ((من كذب عمي

متعمداً فميتبوأ مقعده من النار))( ،)1مثالً ىذا منقول عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وىو في غاية
االستفاضة ،ويعرفو أىل االختصاص وغيرىم ،أو أي مثال شئت مما تعتقد أنو متواتر عن النبي -صمى اهلل

 - 1أخرجو البخاري ،كتاب العمم ،باب إثم من كذب عمى النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-برقم ( ،)107ومسمم في المقدمة ،باب
في التحذير من الكذب عمى رسول اهلل -صمى اهلل تعالى عميو وسمم ،-برقم (.)2
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عميو وسمم -عند العامة والخاصة من أقوالو ،وكذا من أفعالو ،من أفعالو كون النبي -صمى اهلل عميو وسمم -غ از
غزوة بدر ،وأحد ،والخندق ،والفتح ،وما إلى ذلك ،ىذا متواتر عند العامة والخاصة ،ومنو ما ىو متواتر عند

اتر عندىم ،فقد يوجد من أقوالو -صمى اهلل عميو وسمم -وأفعالو
الخاصة ،يعني قد يعممو العامة ولكنو ليس متو ًا
ما يعرفو أىل االختصاص بالتتبع أن ذلك من قبيل المتواتر عن النبي -عميو الصالة والسالم ،-فتجد أحدىم
يقول :جمعت الحديث الفالني من مائة طريق ،بعضيم يقول :ىذا الحديث رواه عن النبي -صمى اهلل عميو

وسمم -عشرون صحابيًّا مثالً ،مثل :حديث نزول القرآن عمى سبعة أحرف ،فقد ذكر أبو عبيدة القاسم بن سالم
-رحمو اهلل -وغيره أن ذلك من قبيل المتواتر ،لكن ىل ىذا متواتر عند العامة؟،

الجواب :ال ،لكنيم تتبعوه ،أعني ىؤالء العمماء جمعوا المرويات ثم بعد ذلك حكموا بتواتره ،ىذا في أقوالو -صمى
اهلل عميو وسمم.

وىكذا فيما يتصل بأفعالو ما كان من ىذا القبيل ،المقصود ىو يريد أن يصل إلى أمر قال :ومنو ما يختص

بعممو بعض الناس وان كان عند غيره مجيوالً أو مظنوناً أو مكذوباً بو ،وأىل العمم بأقوالو كأىل العمم
بالحديث والتفسير والمنقول والمغازي والفقو يتواتر عندىم ما ال يتواتر عند غيرىم ،ىو يشير إلى قضية سبق

وأن ذكرتيا ،وىي أن مسألة القطع والعمم واليقين أنيا قضية متفاوتة ،فيناك أشياء مقررة لدى الخاص والعام،
وىناك أشياء إنما يعرفيا من كان من أىل االختصاص ،من عانى ىذا الفن ،ودرسو ومحصو وتمير فيو فمثل

ىذا يقع عنده من الجزم والقطع ببعض األحاديث أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قالو ،أو ببعض المنقول من

سنتو أنو فعمو ،فيحصل لو من اليقين ما ال يحصل لغيره من غير المختصين من أىل العمم ،فضالً عن غير
أىل العمم من العوام.

وىذه قضية تكمم عمييا الشيخ أحمد شاكر -رحمو اهلل -حينما تحدث عن مسألة ما يفيده الخبر من العمم وغيره،

ىل يقال :إن خبر الواحد يفيد العمم أو يفيد الظن؟.

وتكمم عمى أن مسألة العمم والظن أنيا مسألة نسبية ،وأن ذلك يختمف باختالف الناس ،فأىل العمم بالحديث
يحصل ليم من الجزم واليقين في بعض األحاديث ما ال يحصل لغيرىم؛ لكثرة الممارسة ،وىذا كما يعرف أىل
الصناعات التي تميروا بيا بما حصل ليم من الحذق يعرفون الزيف من الصحيح من الدنانير والدراىم ،وىكذا

من األوراق النقدية ،وقل مثل ذلك في غيره مما تحصل بو الممارسة.

فيعرف أن ىذه الدنانير زيوف ،وىذا قد ال يعرفو غيره ،لكن ىذا بطول الممارسة حصل لو ىذا العمم الذي ال يقع
لغيره ،ومن ثم فإن ىؤالء الذين يشككون في المنقول ،ويقدمون عميو المعقول ،وينازعون في كون ذلك يدل عمى

العمم ،وأنو من القطعيات ،أو غير القطعيات يقول :ىذا أمر يختمف ،فيذا المنقول عن النبي -صمى اهلل عميو
وسمم -ألفاظ وأفعال ،واأللفاظ ليا دالالت ،واألفعال ليا مقاصد ،فيقول :أىل الخبرة بذلك -أىل االختصاص-
يعرفون المعاني التي قصدىا النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-ويعرفون المقصود من أفعالو؛ لكثرة ممارساتو.

ير مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل ،-ويتمير في كتبو يعرف مقاصده بكالمو ،وال
والذي يق أر لعالم كث ًا
يكتفي بعبارة في مواضع قد تكون مشتبية ،فيو يعرف مقصوده ،والمتكمم قد يقول كالماً فيحمل كالمو عمى غير

مراده ،ىذا ،كثير ،وقد ينسب ليذا العالم ما لم يقل ،باعتبار ما يسبق الى ذىن القارئ أو السامع ،ولكن من
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عرف ىذا العالم وخبر كتبو فإنو يستطيع أن يحمل وينزل ىذا الكالم عمى المعاني التي أرادىا ،والمقاصد التي
ييدف إلييا ىذا الكاتب المؤلف ،أو القائل.

فيقول :ىؤالء أىل االختصاص يتواتر عندىم ما ال يتواتر عند غيرىم من معاني األقوال ،واألفعال ،المأخوذة

عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-فيو يذكر ىذا ضمن الوجو الرابع عشر من الرد عمى القانون الكمي
لمرازي ،وحاصمو أن أىل العناية بعمم الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -العالمين بالقرآن ،وتفسير النبي -صمى اهلل
عميو وسمم -والصحابة والتابعين ،يعني أىل المأثور -عمماء األثر -عندىم من العموم الضرورية بمقاصد

الرسول ومراده ما ال يمكنيم دفعو من قموبيم؛ وليذا كانوا متفقين عمى ذلك من غير تواطؤ ،من كل بمد يعرفون

مقاصد النبي -صمى اهلل عميو وسمم-؛ ولذلك اتفق أىل السنة عمى اختالف أمصارىم كما نقل ذلك الصابوني،
وكذلك السمعاني أنيم عمى اختالف بمدانيم ،وأعصارىم ومع ذلك حينما يتكممون في ىذه األبواب -أبواب

االعتقاد -فيم يأخذون من مشكاة واحدة ،فال ترى في أقواليم ،وفي كالميم تبايناً واختالفاً ،ولذلك لم يحصل ىذا
التفرق عند أىل السنة والجماعة.

أما أىل الكالم فقد يكون ىذا مع أبيو ،كما مثمنا بأبي ىاشم الجبائي ،وبعمي الجبائي في المعتزلة في بيت واحد

ومع ذلك يختمفون ،ويكفر بعضيم بعضاً ،ويتحولون إلى فرقتين ،وىذا حصل في الفرق والطوائف المختمفة من

الخوارج والشيعة ،وطوائف أىل الكالم من المعتزلة وغيرىم ،أىل السنة لم يقع عندىم ىذا االختالف ،فنحن نق أر
كالم ابن عبد البر حافظ المغرب في القرن الخامس اليجري ،ونق أر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل-

في بالد الشام ،ونق أر كالم ابن جرير الطبري في القرن الرابع اليجري ،ونق أر كالم اإلمام أحمد في القرن الثالث
اليجري إلى غير ىؤالء ونجد أنو في غاية االتفاق ،تجد بعض ىؤالء العمماء ىناك في أقصى المغرب ما انتقل

إلى المشرق ،ولكنو تمقى من مشكاة النبوة ،فجاءت أقواليم متحدة ،وعقائدىم متحدة ،بخالف أىل الكالم ،فيؤالء
يجدون من المعاني والفيوم فيما يتصل بمقاصد الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -ومعاني كالمو ما ال يستطيعون

دفعو ،يعممون أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -أراده ،فيذا أمر ال يمكن أن ينازع ىؤالء فيو ،ويقال :إن ىذه
أمور ظنية ،ىي ظنية عند الجاىل ،ولذلك فإن ىذه إذا قورنت بما يقولو ىؤالء من األمور المعقولة -التي ىم
أول من يختمف فييا -ال يمكن أن تؤثر ىذا األثر ،وتوجد ىذا اليقين الذي صار عند ىؤالء العمماء من أئمة

السنة -رحميم اهلل ورضي عنيم.

قال :المعارضون لكالم اهلل ورسولو -صمى اهلل عميو وسمم -من المشيورين باإلسالم ينتيى أمرىم إلى

التأويل أو التفويض.

ىذا ىو الوجو الخامس عشر ذكر في ضمنو ىذه القضية ،المعارضون لكالم اهلل ورسولو من المشيورين

باإلسالم ،يعني غير المالحدة ،من المشيورين باإلسالم كأىل الكالم ،ومن شاكميم ،يقول :ينتيي أمرىم إلى
التأويل ،أو التفويض ،ىم معارضون التباع المنقول ،فماذا يصير حاليم إليو؟ ،إلى أي شيء ينتيون؟ ىؤالء من
المحسوبين عمى المسممين ،يعني ىؤالء ينتسبون إلى اإلسالم ليسوا من المالحدة ،إلى أي شيء ينتيون؟.

يقول :ينتيي أمرىم إلى التأويل أو التفويض ،التأويل أن يقولوا :إن ىذا الظاىر المتبادر غير المراد ،وانما المراد

معنى آخر ،سواء حددوا ىذا المعنى قالوا :معنى كذا كذا ،يعني غير المراد ،التأويل عند المتأخرين ىو صرف
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الكالم من المعنى الراجح إلى المرجوح بقرينة ،فيقولون في صفات اهلل -عز وجل :-إن اليد المقصود بيا القوة،
أولوىا إلى معنى آخر ،وىذا خطأ ،فما حمموىا عمى ظاىرىا ،فيذا تأويل حدد معو المعنى ،أو الطائفة األخرى
من المؤولة الذين يؤولون يقولون :الظاىر غير مراد ،ولكننا نتورع عن التحديد ،يحتمل أن يكون المراد القوة ،أو

القدرة ،أو النعمة ،بالنسبة لميد مثالً ،فنحن ال نحدد؛ لئال نتحكم عمى اهلل -عز وجل ،-ىذا تورع اآلن ،وكالىما
يتفق عمى أن الظاىر غير مراد ،فيذا حال أىل الكالم ،عامة طوائف أىل الكالم بيذه الطريقة.

أما أىل التفويض فيم أيضاً منيم من يقول :إن ىذه الظواىر قد تكون مرادة ،وقد ال تكون مرادة ،فاهلل أعمم،
ومنيم من يوغل ويغمو ،ويقول :نحن ال نفيم منيا شيئاً ،ومنيم من يقول :يفيم منيا معنى ظاىر ،ويفيم ليا

معنى آخر وىو المؤول ،ولكننا ال نعمم ىل المراد الظاىر أو المؤول ،فال نؤول ،بل نفوض.

وكثير من المتكممين المتأخرين القائمين بأن مذىب السمف أسمم ومذىب الخمف أعمم وأحكم ،منيم من يقصد

سمفيم؛ ألن الغالب عمى المتقدمين من أىل الكالم التفويض -تفويض المؤولة ،-يقول :الظاىر غير مراد ،وال
نحدد معنى بعينو ،فيقولون :ىذا أسمم ،يقصدون سمفيم ،الغالب عمى المتقدمين من أىل الكالم التفويض بيذا

المعنى.

وقد يريد بو بعضيم أن السمف -رضي اهلل تعالى عنيم -فوضوا معاني ىذه الصفات ،وأنيم ما فيموىا ،وما

عرفوىا ،وما تكمموا فييا ،وأنيم خوطبوا بأمور محتممة ،مجممة ،تحتمل الحق والباطل فمم يتطرقوا ليا ،فيقولون:
ترك ذلك أسمم ،بعضيم ىكذا يقصد سمف األمة ،فنسبوا الصحابة -رضي اهلل عنيم -خيار األمة إلى الجيل

بأشرف األشياء ،ونسبوا الشارع إلى اإلييام واإلبيام واإلجمال في أشرف األبواب وأعظميا ،الذي جاءت الرسل

عمييم الصالة والسالم -داعين إليو ،وىو باب التوحيد ،يقولون :جاءوا بأشياء ال يؤخذ منيا حق وال باطل،تحتمل الحق والباطل ،فمجئوا إلى ىذه التحريفات.

فيؤالء المعارضون لمنصوص يدورون بين ىذا وىذا ،إما أن يقولوا :نحن نؤول غير المراد ،أو يقولوا :نحن

نفوض ،ال ندري ىل الظاىر مراد أو غير مراد ،ال ندخل في ىذا ،وىؤالء الذين ينتسبون إلى اإلسالم.

والذين ال ينتسبون إلى اإلسالم وىم أىل التخييل- ،نسأل اهلل العافية ،-مثل :طوائف الباطنية الذين قالوا :لمدين

ظاىر وباطن ،وضموا ضالالً عظيماً وجاءوا بكفر واضح وصريح ،وقالوا :ىذه الظواىر ىي فقط من أجل

التقريب لمعامة ،واال فإنيا رموز ،واشارات ،ولم يقف ىؤالء عند أبواب الصفات مثالً بل أجروا ذلك في أمور

المعاد ،بل حتى الشعائر التعبدية ،فقالوا :الصفا يرمز إلى كذا ،والحج يرمز إلى كذا ،والعمرة ترمز إلى كذا،

والغسل من الجنابة يرمز إلى كذا ،والصيام يرمز إلى كذا ،والجنة ترمز إلى كذا ،والنار ترمز إلى كذا ،وقالوا:

ىذه الظواىر غير مرادة ،وانما يعرفيا أىل الحقيقة ،نسأل اهلل العافية.

ويقولون :إن األنبياء -عمييم الصالة والسالم -أوىموا ،أو خيموا ىذه األمور التي ال حقيقة ليا ،ىؤالء مالحدة

وزنادقة ،وليسوا من الثنتين والسبعين فرقة ،أو الثالث والسبعين فرقة؛ وليذا حكم العمماء عمى طوائف الباطنية
بأنيم ليسوا من ىذه الفرق التي قال عنيا النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-تفترق أمتي إلى ثالث وسبعين فرقة
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كميا في النار إال واحدة))( ،)2قالوا :أولئك أىل القمبة ،لكن ىؤالء ليسوا من أىل القبمة أصالً ،فالصالة عندىم

رمز لمناجاة الولي فقط ،والصيام كتم األسرار ،فيم ال يتجيون لمقمبة ،والغسل من الجنابة ىو توبة من إفشاء

السر ،والحج قصد الولي ،والعمرة زيارة الولي ،والصفا عمي ،والمروة فاطمة ،وجاءوا بأمور عظيمة من ىذا
القبيل ،فالباطنية والقرامطة الذين يقولون :الدين لو ظاىر وباطن ،وأىل الحقيقة ىم أىل الباطن ،والعامة
والجميور ىم أىل الظاىر- ،قبحيم اهلل ،-فالغالة منيم ليسوا من المسممين أصالً ،فيو يتكمم عن الذين انتيى

أمرىم الى التأويل والتفويض ،يعني طوائف المتكممين ومن شاكميم.

وقال -رحمو اهلل :-والتأويل المقبول ىو ما دل عمى مراد المتكمم ،فإن لم يكن التأويل كذلك كان من باب

التحريف ،واإللحاد ال من باب التفسير ،وبيان المراد.

وأما التفويض فمن المعموم أن اهلل أمرنا أن نتدبر القرآن ،وحضنا عمى عقمو وفيمو ومعرفتو.

ىذا الكالم تابع لما قبمو مع شيء من االختصار ،فالشيخ -رحمو اهلل -لما ذكر أن حال ىؤالء ينتيي إلى التأويل

أو التفويض؛ من أجل أن ال يحمموا النصوص عمى ظواىرىا؛ ألن أماميم النص اآلن وىم يتبعون العقل،
فالنص ماذا يفعل بو؟ قالوا :كل نص يعارض العقل فيو مؤول ،أو نفوض معناه ،نقول :اهلل أعمم بالمراد بو،
ولكن نأخذ بما دل عميو العقل.

فينا شيخ اإلسالم يناقشيم بجممة أمور ،منيا :أن التأويل المقبول ىو ما دل عمى مراد المتكمم ،وأن التأويالت
التي يذكرونيا ىم ال يعمم أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -أرادىا ،بل يعمم باالضطرار في عامة النصوص أن
المراد منيا نقيض ما قالو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم ،-يقول :المسألة ليست مجرد قدرة عمى صرف الكالم

عن ظاىره إلى معنى آخر بمجرد احتمال المفظ ،بل إن التأويل الصحيح ىو ما دل عمى مراد المتكمم ،البد من

مراعاة ىذا؛ ألن األلفاظ ليا معان -كما سبق ،-واألفعال ليا مقاصد ،فالبد من معرفة معاني كالم النبي -

صمى اهلل عميو وسمم -ومقاصده في أفعالو.

فالمسألة ليست مجرد احتمال يموح فيصرف المعنى لو ،فيذا قد ال يعجز عنو أحد ،لكن ىل نكون بذلك قد حققنا
أو وقفنا أو وصمنا إلى المعنى المراد؟ ،ىذا أمر البد منو ،فيو يقول :فإن لم يكن التأويل كذلك ،أي :لم يكن

مقصود المتأول معرفة مراد المتكمم ،وانما بما يحتممو في الجممة -يعني في كالم من تكمم بمثمو من العرب،

االحتماالت التي ترد عمى الكالم -فإن مثل ىذا من قبيل التحريف واإللحاد ال من باب التفسير وبيان المراد،
وأما التفويض فمن المعموم أن اهلل أمرنا أن نتدبر القرآن ،وحضنا عمى عقمو ،رد عمى الذين قالوا بالتأويل قال:

التأويل الصحيح ىو ما كان فيو حمل الكالم عمى مراد المتكمم ،وتأويالت ىؤالء أبعد ما تكون عن مراد المتكمم.
ِ
ان َع َرِبي ُم ِب ٍ
سٍ
ين}
وأما التفويض فيرد عمييم ،يقول :اهلل أمرنا أن نتدبر كالمو وأخبرنا أنو أنزلوِ { :بم َ
آن َي ْي ِدي لِم ِتي ِى َي أَق َْوُم} [اإلسراء ،]9:وأعظم األبواب التي
[الشعراء ،]195:وأخبرنا أنو جعمو ىادياً{ :إِن َى َذا ا ْلقُ ْر َ
 - 2أخرجو ابن ماجو ،أبواب الفتن ،باب افتراق األمم ،برقم ( ،)3993وأحمد في المسند ،برقم ( ،)12208وقال محققوه" :حديث
صحيح بشواىده ،وىذا إسناد ضعيف لضعف النميري :وىو زياد بن عبد اهلل" ،وصححو األلباني في صحيح الجامع ،برقم
(.)2042
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ييدي إلييا ىي باب التوحيد واإليمان ،واالعتقاد ،وصفات المعبود -جل جاللو ،-أن نعرفو ،وأن نوحده ،فكيف
يكون بيذه المثابة؟!.

يقول :كيف يجوز مع ذلك أن يراد منا اإلعراض عن فيمو ومعرفتو وعقمو ،يقال :فوض وانتيى ،ىذا ال يمكن،
ثم احتج عمى الطائفتين :بأنو يمتنع أن يكون ظاىر الخطاب الذي أراد بو الشارع ىدايتنا ،أن يكون كف اًر وضالالً

كما يقولون ،يقول بعضيم" :األخذ بظواىر الكتاب والسنة -بظواىر النصوص -أصل من أصول الكفر" ،كيف
تكون ظواىر ىذا الكتاب الذي جاء لميداية كف اًر؟! ،تعالى اهلل عما يقولون ،وتنزه وتقدس كتابو.

ثم يرد عمى المفوضة يقول :كيف يتصور أنو لم يرد منا أن نعرف ال الظاىر وال الباطن ،فيذا أمر ال يكون،

كأنو خاطبنا بطالسم ،وأمور مبيمة ،وألغاز ،أو بمغة أخرى ال نفيميا ،ىذا رد عمى أىل التفويض.
ِ
المخاطب لنا لم يبين الحق وال أوضحو مع أمره لنا أن نعتقده،
وقال -رحمو اهلل :-وحقيقة قول الطائفتين أن
بل دل ظاىره عمى الكفر والباطل ،وأراد منا أن ال نفيم منو شيئاً ،أو نفيم منو ما ال دليل عميو فيو ،وىذا مما

يعمم باالضطرار تنزيو اهلل ورسولو عنو ،وأنو من جنس أقوال أىل التحريف واإللحاد ،وبيذا احتج عمييم

زنادقة الفالسفة ،وألزموىم بطرد ىذا في المعاد وغيره ،فمو آمنوا بالكتاب كمو حق اإليمان لبطمت معارضتيم

ودحضت حجتيم.

الكالم األول قد مضى الكالم والتعميق عميو ضمن ما قبمو ،أما احتجاج زنادقة الفالسفة فكما قمنا في كالم

أصحاب التصوف الفمسفي والمالحدة من الباطنية ،أصحاب التصوف الفمسفي :إذا نظرت إلى كالميم في

التفسير -معاني القرآن -تجد أنيم يذكرون ىذه األشياء التي ال تخطر عمى بال ،مثل ما قمنا لكم{ :إِن الصفَا
َوا ْل َم ْرَوةَ} [البقرة ]158:الصفا عمي ،والمروة فاطمة ،ىؤالء زنادقة ،ىؤالء أصحاب التصوف الفمسفي ،وطوائف
الباطنية.

ِ
َن تَذ َْب ُحوا َبقَ َرةً} [البقرة،]67:
ْم ُرُك ْم أ ْ
وىكذا من تأثر بيم من بعض الطوائف وان لم يبمغوا مبمغيم يقول{ :إن الم َو َيأ ُ
قالوا :عائشة ،ىذا يقولو بعض الرافضة -قبحيم اهلل.
وىكذا قول بعض الصوفية الذين اشتغموا بما يسمى بالتفسير اإلشاري بالنسبة ألىل التصوف العممي الذي ىو

عبارة عن الزىد إلى آخره ،فأرادوا -كما يقال -أن يممحوا من ظواىر النصوص معاني يقررونيا ،ويشتغمون بيا
ويدعون إلييا ،مع أن النصوص ما سيقت ليذا ،وىم يزعمون أيضاً أو يقولون :نحن نؤمن بظاىر النص ،وال

نقول :ىذا تفسير ،ولكن نقول :من باب الشيء بالشيء يذكر ،ىذا الذي يسمونو بالتفسير اإلشاري وىو نوعان:
نوع عند أرباب التصوف العممي ،يعني السموك ،مثل :كالم الجنيد ،وكالم من كان عمى شاكمتو ،ونوع عند

أصحاب التصوف الفمسفي مثل :ابن سبعين ،وابن الفارض ،والحالج ،والتممساني ،وأمثال ىؤالء ،ىؤالء مالحدة،

زنادقة.

ِ
َن تَذ َْب ُحوا َبقََرةً} [البقرة :]67:ىي
ْم ُرُك ْم أ ْ
فأصحاب التصوف اإلشاري في األمور العممية يقولون في{ :إن الم َو َيأ ُ
النفس تذبح بسكين الطاعة.

{َال فَ ِ
ان
ار ٌ
ض َوَال ِب ْكٌر} [البقرة ،]68:قالوا :ليس في شرخ الشباب وال في سن الكيولة والضعف ،ىذا الصوفيَ { ،ع َو ٌ
َب ْي َن َذلِ َك} [البقرة.]68:
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وحينما قال{ :ص ْفراء فَ ِ
اقعٌ لَ ْوُن َيا} [البقرة ،]69:قالوا :صفرة أصحاب الرياضة النفسية ،التصوف والعبادة ،صفرة
َ َ ُ
عبادة وليست صفرة مرض.
ِ
ث} [البقرة ،]71:قالوا :ىذا الصوفي ليس بسخاب في األسواق ،وانما ىو
س ِقي ا ْل َح ْر َ
ير ْاأل َْر َ
ض َوَال تَ ْ
{َال َذلُو ٌل تُث ُ
خموة وعبادة ،ىذا عبث وتحريف ،وليذا قال أىل العمم كابن الصالح وغيره :إن اعتقدوا أن ىذا ظاىر القرآن فإن

ذلك يكون كف اًر ،ولكن من يعتذر ليم يقول :إنيم يقولون :نؤمن بالمعاني الظاىرة ،وليس ىذا معاني القرآن

الظاىرة ،لكن ىذا من باب الشيء بالشيء يذكر ،ويقولون :إن تفسيرىم -ىذا المنحرف -من قبيل المعنى الذي

تفسير إشارًّيا يتعمق
ًا
يممحو الصوفي وينقدح في ذىنو عندما يسمع الكممة ،أو اآلية ،أو الحديث؛ ألن ىناك
باألحاديث.
ان} [الرحمن :،]22:الحسن والحسين،
أما المالحدة فيؤالء -كما سبق -يقولون فيَ { :ي ْخ ُر ُج ِم ْني َما المُّ ْؤلُ ُؤ َوا ْل َم ْر َج ُ
وخذ من ىذا ما شئت ،كالم عمى أمور يحتاج أحياناً إلى تمرس في معرفة كالم الفالسفة حتى يشرح التفسير

مفيوما لكن ال تدل عميو الظواىر ،يزعمون أنو ينقدح
كالما
ً
الذي قالوه ،يعني الطائفة األولى مساكين ،يتكممون ً
في نفس الصوفي ،وىو تحريف ،وأشد من ىؤالء أولئك الذين يقولون :الظواىر غير مرادة ،والمراد ىذه الباطنة
التي يعرفيا أىل الحقيقة ،فيؤالء في الغالب تجد كالميم في غاية العسر ،وعميو صبغة فمسفية ،فيحتاج إلى شرح
وبيان ،وما إلى ذلك.

فيذا ىو المراد ،فاحتجوا عمى طوائف الكالم ،قالوا :أنتم تؤولون الصفات ،وتقولون :الظاىر غير مراد ،ونحن
أيضاً سنقول :المعاد غير مراد ،الجنة الرمز إلى كذا ،والنار والعبادات ىذه التكاليف كميا رموز ،ليس المراد منيا
الظاىر ،فالصالة رمز لشيء آخر ،فما ىناك صالة ،وال صوم ،وال حج ،وال زكاة ،وال شيء أبداً ،وال غسل
جنابة ،طوائف الباطنية خذ ما شئت من المسميات :النصيرية ،اإلسماعيمية ،طوائف البيرة وما أشبو ذلك من
الطوائف التي تتشعب من بعض ىذه الفرق الباطنية.

وقال -رحمو اهلل :-ما ىو مطمق كمي في أذىان الناس ال يوجد إال معيناً مشخصاً مخصوصاً متمي ازً في

األعيان ،وانما سمي كميًّا؛ لكونو في الذىن كميًّا ،وأما في الخارج فال يكون في الخارج ما ىو كمي أصالً.

وىذا األصل ينفع في عامة العموم ،فميذا يتعدد ذكره في كالمنا بحسب الحاجة إليو ،فيحتاج أن يفيم في كل

موضع ُيحتاج إليو فيو ،وبسبب الغمط فيو ضل طوائف من الناس حتى في وجود الرب.
ىذا ذكره شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -في ضمن الوجو السابع عشر ،في كون المعارضين لمكتاب والسنة بما
يسمونو عقميات إنما يبنون أمرىم عمى أقوال مشتبية مجممة تحتمل معاني متعددة ،ثم بدأ يتطرق ليذه القضايا

الممبسة المحتممة التي يحصل بيا لبس الحق بالباطل فيما يدندنون حولو ،ويشتغمون بو ،وجره الكالم إلى التطرق
إلى عدد من المسائل ،ىل األمر بشيء أمر بموازمو أو ال؟

ثم بدأ يفصل فييا ،وتجدون مثل ىذه القضايا في كتب أصول الفقو ،وكما قمنا في بعض المناسبات :إن عمم

أصول الفقو سرق من أىل السنة من بعد الشافعي -رحمو اهلل ،-سرقو أىل الكالم ،فأكثر الذين ألفوا في أصول
الفقو كانوا عمى طريقة المتكممين من المعتزلة ،واألشاعرة ،والماتريدية ،وىو بحاجة إلى تجديد ،وتخميص من مثل
7

ىذه القضايا الكالمية :ىل األمر بالشيء أمر بموازمو مثالً؟ ،ىل ىو أمر بضده؟ ،ما ال يتم الواجب إال بو ىل

ىو واجب ،أو يقال :ما ال يتم الوجوب إال بو فيو واجب؟.

كل ىذا من الجدل الذي تطرقوا لو ،والواقع أنو يحتاج إلى شيء من التفصيل ،فيو تفصيل ،والعبارات محتممة،

ومبيمة ،أو مجممة أحياناً ،تحتمل حقًّا وباطالً ،وجمس الشيخ -رحمو اهلل -يفصل في ىذه القضايا ،من ىذه
األمور الممبسة التي يتطرقون ليا ،وكانت سبباً في ضالل كثير منيم ىي مسألة الوجود ،يقول :ما ىو مطمق

كمي في أذىان الناس ال يوجد إال معيناً مشخصاً ،مسألة الوجود المطمق والوجود المعين ،أو ما كان أخص من

ذلك ،أقرب لكم ىذه القضية :الوجود إما ذىني ،لما نقول :كممة وجود ،لما نقول ىذه الكممة الذىن يعرف معنى

وجود مطمق ،ال يختص بوجود اإلنسان أو وجود الحيوان ،أو وجود النبات ،أو وجود الجماد ،أو وجود الرب -
تبارك وتعالى ،-ىذا اسمو الوجود المطمق ىذا ال يوجد إال في الذىن ،فعندنا وجود ذىني ،وعندنا وجود خارجي،
وىذا الوجود الخارجي البد أن يكون معيناً ،ال يمكن أن يكون مطمقاً ،فنقول بحسب اإلضافة :وجود زيد ،وجود

زيد يميق بو ،وجود اهلل يميق بو ،ىذا البد أن يكون متشخصاً إذا أضيف إلى شيء في الخارج ،ىذا يسمى الوجود

الخارجي ،وىناك وجود ذكري يعني بالمسان ،وىناك وجود رسمي يعني بالكتابة ،ىذه أربعة أقسام ،والذي عميو
الكالم ىو الوجود الذىني ،والوجود الخارجي ،فيم لم يفرقوا ىذا التفريق فوقعوا في خبط عشواء.

وكممة الحياة ليا وجود في الذىن مطمق ،وحينما نقول :الوجو ،نعرف معنى الوجو ،وحينما نقول :اليد ،نعرف

معنى اليد ،فيذا وجود مطمق في الذىن ،فإذا قمت :يد اهلل ،وجو اهلل ،سمع اهلل ،بصر اهلل ،فيذا البد أن يكون
معيناً ،قمت :وجو زيد ،وجو اإلنسان ،يد اإلنسان ،يد زيد ،فيما ىو أخص ،فينا يكون معيناً في الخارج ،ال يكون
مطمقاً ،فالوجود المطمق ال يكون إال في الذىن.

ولما نقول مثالً :كتاب ،لو وجود ذىني مطمق يصدق عمى أي شيء اسمو كتاب ،ولما نقول :كتاب األعمال ىذا

معينا ،ىل كتاب األعمال الذي تكتب فيو المالئكة مثل الكتاب الذي بيدك؟.
يكون ً
ال ،لكن لما أقول :كتاب زيد ،غير كتاب عمرو ،غير لما نقول :الموح المحفوظ ،لكن كممة كتاب غير قمم ،لما
نقول :قمم ،ىذه الكممة ليا وجود مطمق ،أين الوجود المطمق؟ في الذىن فقط ،قمم ،لكن القمم الذي عندك صار

مشخصا اآلن ،القمم الذي مع (س) من الناس من نوع معين ،لونو معين ،غير القمم الذي عند غيره ،ىذا معو
ً
متشخصا ،وعندما نقول :القمم الذي أمره اهلل بالكتابة ((إن أول ما خمق اهلل القمم ،فقال لو :اكتب،
قمم ثان ،صار
ً
قال :رب وماذا أكتب؟ قال :اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة))( ،)3ىل ىو مثل القمم الذي بيدك؟ ال،
فيو قمم معين ،فإذا أضفناه إلى شيء في الخارج ال يكون وجوده مطمقاً ،أىل الكالم ما عندىم ىذا التفصيل

فوقعوا في إشكاالت ،ونفوا أوصاف الكمال هلل -تبارك وتعالى -باعتبار أنو يوجد قدر مشترك ،فحينما نقول :يد،

المخموق يقال :لو يد ،واهلل يقال :لو يد ،إذن ىناك تشابو.

 - 3أخرجو أبو داود ،كتاب السنة ،باب في القدر ،برقم ( ،)4700والترمذي ،أبواب القدر عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم،-
باب ما جاء في الرضا بالقضاء ،برقم ( ،)2155وصححو األلباني في صحيح الجامع ،برقم (.)2018
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يقال ليم :ال ،ىذا القدر من المشابية ىو في الذىن ،فحينما نقول :كممة يد ،فيد الفأس غير يد الباب ،ورأس
اإلنسان غير رأس الطريق ،غير رأس الحيوان ،رأس الجمل غير رأس الضأن ،فيذا الذي في الخارج البد أن

يكون معيناً ،لما ما فرقوا وقع عندىم إشكاالت في إثبات الصفات وقالوا :ىذا يقتضي مشابية اهلل -عز وجل-
ش ْي ٌء} [الشورى ،]11:وليذا لو أردنا التدقيق في
س َك ِم ْثمِ ِو َ
المخموقين ،نقول ليم :ال ،ىذا ال يقتضي مشابية{ ،لَ ْي َ
ش ْي ٌء}؛ ألن
س َك ِم ْثمِ ِو َ
لفظ المشابية فإن األدق أن يعبر بنفي المماثمة؛ ألن ىذا الذي ورد في الكتاب والسنة {لَ ْي َ
كممة المشابية فييا إجمال ،ففي األذىان يوجد قدر من المشابية؛ ألن اليد غير الرأس ،العمم غير الكالم ،فإذا

قمنا :عمم نحن نعرف أن العمم غير اليد ،غير الوجو ،عمم ،لما نقول :عمم اهلل ،وعمم زيد ،ىنا يحصل االفتراق
ش ْي ٌء} ،عمم زيد ليس كعمم اهلل ،ومن ثم عمم زيد يميق بو ،وعمم اهلل يميق بو ،فيذا الوجود المطمق ال
س َك ِم ْثِم ِو َ
{لَ ْي َ
يوجد إال في الذىن ،فإذا حدد وأضيف في الخارج ىنا يكون لكل واحد ما يميق بو ،ومن ثم تنتفي المماثمة ،فإذا

موجودا بين المخموقين تقول :يد الشاة ،ويد الجمل ،ويد الفيل ،ويد اإلنسان ،ويد الباب ،ىذه
كان ىذا التفاوت
ً
بينيا تفاوت عظيم ،فإذا كان ىذا التفاوت بين المخموقات فكيف يكون الحال بين الخالق والمخموق؟!.
فعندما ينفون صفة اليد ،الصفات الذاتية غير المعنوية ،وبعض الصفات الفعمية فيرد عمييم فيقول ليم :ىذا القدر
من المشابية موجود في األذىان فقط ،فتتكرر الحاجة إليو ،يقول :فميذا يتعدى ذلك ذكره في كالمنا ويحتاج أن

يفيم في كل موضوع بحسبو ،يقول :بسبب الغمط بو ضمت طوائف من الناس حتى في وجود الرب ،يعني جعموه

وجوداً مطمقاً ،نقول ليم :ىذا الوجود المطمق ال يوجد إال في الذىن ،بمعنى أنيم جردوه عن كل الصفات ،ال

داخل العالم ،وال خارجو ،وال فوق ،وال تحت ،وال سمع ،وال بصر ،وال إرادة ،وال شيء ،كل ىذا -بزعميم -ف ار اًر
من التشبيو.

وقال -رحمو اهلل :-كل من تكمم بألفاظ لم تَرد في الكتاب والسنة نفياً أو إثباتاً فإن كان في مقام دعوة الناس
إلى قولو والزاميم بو أمكن أن يقال ليم :ال يجب عمى أحد أن يجيب داعياً إال إلى ما دعا إليو رسول اهلل -
صمى اهلل عميو وسمم ،-ولو كان ذلك المعنى حقًّا.

ىذا الكالم وما بعده يذكره شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -في بيان الموقف من األلفاظ المجممة ،نحن قمنا :إن أىل

الكالم ىؤالء وأىل البدع يستعممون ألفاظًا مجممة ،تحتمل حقًّا وباطال ،مثل :لفظ الجية لم يرد في الكتاب
والسنة ،فإذا قيل ليم :اهلل متصف بالعمو ،قالوا :ىذا فيو إثبات الجية هلل ،يقول ليم :الجية لم ترد في الكتاب
والسنة ،فنحتاج إلى استفصال ،ماذا تقصدون بالجية؟ ىل تقصدون فوق العالم؟

فيذا معنى صحيح ،أو تقصدون جية مخموقة تحيط بو -سبحانو وتعالى-؟ ،فاهلل أعظم من أن يحيط بو

مخموق ،فيذا لفظ مجمل ،فيستفصل في األلفاظ المجممة ،فيو يقول :ىذه األلفاظ المجممة إما أن يستفصل فييا،
يعني نجارييم ،واذا عبروا بيذه األلفاظ نقول ليم :ماذا تقصدون؟ ىذه تحتمل معنيين ،أي المعنيين تقصد؟.

واما أن نمتنع من موافقتيم أصالً عمييا ،ونرد ذلك تماماً ،وال نتكمم بو ،يقول شيخ اإلسالم :المشكمة في بعض

المقامات قد ينسب الشخص إلى العجز في المناظرة ،فيضطر إلى شيء من ىذا ،يقول :وقد يكون المقام إذا
تكمم احتجوا عميو وعمى غيره بذلك ،وحمموه عمى المعنى الذي يريدون ،واحتجوا بكالمو ،وقالوا :ىذا عبر بالجية

بنفي الجية أو بإثبات الجية ،فيشغبون عميو ،أو عمى غيره بسبب ىذا ،إذا وافقيم وعبر بمثل ىذه األلفاظ،
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فيقول :إن مثل ىذا يراعى فيو المصمحة بحسب المقام ،ثم يذكر ىذه التفاصيل ،يقول :كل من تكمم بألفاظ لم ترد
في الكتاب والسنة نفياً أو إثباتاً حسب المقام ،إن كان في مقام دعوة الناس إلى قولو والزاميم بو ،يمكن أن يقال:

ال يجب عمى أحد أن يجيب داعياً إلى ما دعا إليو إال ما دعا إليو النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ولو كان ذلك
المعنى حقًّا ،كما حصل في فتنة القول بخمق القرآن ،فبدأ ابن أبي دؤاد ومن معو لما كانوا يناظرون اإلمام أحمد
يردات التي أوردىا بعضيم عميو كان يقول :ىذا لم يرد في الكتاب وال في
-رحمو اهلل -فكان في بعض اإل ا

السنة ،ىاتوا دليال من الكتاب أو من السنة ،ىنا ىم في مقام دعوة يدعونو إلى ىذا الشيء ،يقول :ىذا لم يرد،
أعطونا دليال ،كيف تدعون إلى شيء لم يرد في كتاب اهلل وال في سنة رسولو -صمى اهلل عميو وسمم-؟ ،يقول:
ىذا إذا كانوا يدعونك إلى ىذا.

فيذا ضمن كالم طويل فيما يتصل باأللفاظ ،واستعمال األلفاظ المجممة ،والمحتممة ،والمحدثة ،ىل تستعمل أو ال

كثير.
تستعمل؟ ،فيو كالم في األصل من أراد أن يتوسع يجد فيو بسطاً ًا
وقال -رحمو اهلل :-وان كان الم ِ
ناظر معارضاً لمشرع بما يذكره من ىذه األلفاظ استُفسر عن مراده بذلك ،فإن
ُ
ورّد الباطل.
أراد معنى صحيحاً قُبل ،وان أراد باطالً ُرد ،وان اشتمل عمى حق وباطل قُبل ما فيو من الحقُ ،
األول في مقام الدعوة ،فيقال لو :نحن ال نوافقك ،وال نستجيب إال لما دل عميو الكتاب والسنة ،الثاني ىذا مناظر
معارض لمشرع ،بما يذكره من ىذه األلفاظ كأن ينفي العمو مثالً ،يجادل في ىذه المسألة ،فيقال لو :ىذه الجية
التي تتكمم فييا ماذا تقصد بيا؟ إن كنت تقصد أنيا جية غير مخموقة فوق العالم فيذا صحيح ،اهلل متصف

بالعمو ،فيو فوق العالم ،فوق السموات العمى ،فوق عرشو ،وان كنت تقصد جية مخموقة فاهلل -تعالى -ال يحيط

بو مخموق.

وقال -رحمو اهلل :-ويقال لمن لم يتقيد بالشريعة :إطالق ىذه األلفاظ نفياً واثباتاً بدعة ،وفي كل من اإلثبات
والنفي تمبس ،وانما العصمة في إطالق ألفاظ الشارع من الكتاب والسنة.

الذين يتقيدون بالشريعة يقال ليم :ماذا تقصدون؟ ،يريدون تنزيو اهلل بزعميم ،لكن من ال يتقيد بالشريعة يبين لو
موقف الشريعة من مثل ىذه القضايا ،ال بأس أن أذكر مثاالً أو بعض األمثمة اليسيرة التي ذكرىا الشيخ -رحمو

اهلل -في ىذا المقام من مناظرات اإلمام أحمد -رحمو اهلل ،-وتنوع األجوبة التي أجاب بيا في فتنة خمق القرآن،
انظر مثالً يقول ىنا :لما ناظروه صار يطالبيم بداللة الكتاب والسنة عمى قوليم ،فمما ذكروا حججيم في قوليم:
ش ْي ٍء} [األنعام ،]102:يعني أن القرآن مخموق إلى آخره ،أجابيم عن ىذه الحجج بما بين بو أنيا ال
ق ُكل َ
{ َخالِ ُ
تدل عمى مطموبيم.
ولما قالوا :ما تقول في القرآن أىو اهلل أو غير اهلل؟ عارضيم بالعمم ،قال :ما تقولون في العمم أىو اهلل أو غير

اهلل؟

ولما ناظره أبو عيسى محمد بن عيسى الممقب ببرغوث -وكان من أحذقيم بالكالم -ألزمو التجسيم ،وأنو إذا

أثبت هلل كالماً غير مخموق لزم أن يكون جسماً ،ىذا كالم برغوث ،فأجابو اإلمام أحمد بأن ىذا المفظ ال يدرى
مقصود المتكمم بو ،وليس لو أصل في الكتاب والسنة واإلجماع ،يعني الجسم بالنسبة هلل -تبارك وتعالى ،-فميس

ألحد أن يمزم الناس أن ينطقوا بو وال بمدلولو ،وأخبره أني أقول :ىو أحد صمد لم يمد ولم يولد ولم يكن لو كفواً
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أحد ،فال أقول :ىو جسم ،وال ليس بجسم؛ ألن كال األمرين بدعة محدثة في اإلسالم ،فميست ىذه من الحجج
الشرعية التي يجب عمى الناس إجابة من دعا إلى موجبيا ،إنما الناس عمييم إجابة الرسول -صمى اهلل عميو

وسمم -فيما دعاىم إليو ،واجابة من دعاىم إلى ما دعاىم اليو النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-ال إجابة من
دعاىم إلى قول مبتدع إلى آخر ما ذكر ،ىذا في مناظرة اإلمام -رحمو اهلل ،-وعمم اإلمام أحمد وفقيو وسرعة

بدييتو.

وقال -رحمو اهلل :-نعمم أن كل حق يحتاج الناس إليو في أصول دينيم البد أن يكون مما بينو الرسول -

صمى اهلل عميو وسمم -إذ كانت فروع الدين ال تقوم إال بأصولو ،فكيف يجوز أن يترك الرسول -صمى اهلل

عميو وسمم -أصول الدين التي ال يتم اإليمان إال بيا ال يبينيا لمناس؟!.

ومن ىنا ُيعرف ضالل من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً زعم أن اإليمان ال يتم إال بو ،مع العمم بأن الرسول -صمى
اهلل عميو وسمم -لم يذكره ،وىذا األصل مما احتج بو عمماء السنة عمى من دعاىم إلى قول الجيمية وغيرىم.
ىو ذكر ىذا -رحمو اهلل -عند بيان ترك األلفاظ المبتدعة ،وأن المعاني الصحيحة ثابتة في الكتاب والسنة ،ولو
كان الناس محتاجين في أصول دينيم إلى ما لم يبينو اهلل ورسولو -صمى اهلل عميو وسمم -لم يكن اهلل قد أكمل

لؤلمة الدين ،وال أتم عمييم النعمة ،فكل ما يحتاجون من اليدايات في أصول دينيم البد أن يكون مما بينو
الرسول -صمى اهلل عميو وسمم.

إذن ما الحاجة إلى األلفاظ البدعية ،والعبارات المجممة التي تحتمل حقًّا وباطالً؟ ،وعميو فالواجب حينما نتكمم
ونقرر وننظر أن نتقيد باأللفاظ الشرعية ،وسيأتي في كالمو -رحمو اهلل -استثناءات ليذا.

وقال -رحمو اهلل :-واإلنسان في نظره مع نفسو ،ومناظرتو غيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة ىداه اهلل إلى
صراطو المستقيم.

يعني أنو يمزم ىذا في األلفاظ والمعاني ،ويتقيد بما جاء عن اهلل وعن رسولو -صمى اهلل عميو وسمم -فيسمم

بذلك ،لكن ىؤالء من أىل الكالم لم يتقيدوا بشيء ،وجعموا أذىانيم -كما يقولون -حرة ،ولم يتوقفوا عند حد؛
ولذلك حصل في كالميم من إساءة األدب مع اهلل -عز وجل -ما ال يخفى ،وناقشوا كل شيء ،وفي مقام

المناظرات والمجادالت نسأل اهلل العافية.

وقال -رحمو اهلل :-وأما إذا كان اإلنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان لو ،وفي مقام النظر أيضاً فعميو أن

يعتصم أيضاً بالكتاب والسنة ،ويدعو إلى ذلك ،ولو أن يتكمم مع ذلك ،ويبين الحق الذي جاء بو الرسول -
صمى اهلل عميو وسمم -باألقيسة العقمية ،واألمثال المضروبة ،فيذه طريقة الكتاب والسنة وسمف األمة ،فإن

وصدق رسمو ،وأمر المعاد وغير ذلك من أصول
اهلل ضرب األمثال في كتابو ،وبين بالبراىين العقمية توحيده،
ْ
ير}
س َن تَ ْف ِس ًا
الدين ،وأجاب عن معارضة المشركين ،كما قال تعالىَ { :وَال َيأْتُوَن َك ِب َمثَ ٍل إِال ِج ْئ َن َ
اك ِبا ْل َحق َوأ ْ
َح َ
[الفرقان ،]ٖٖ:وكذلك كان الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -في مخاطباتو.
إذن في مقام المناظرة ،مقام الدعوة ،مقام التقرير ،كل ذلك يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة ،ىذا من حيث
االختيار ،ويقول :إن دالئل الكتاب والسنة فييا من األقيسة العقمية ،واألمثال المضروبة ،يعني أنيا ال تخمو من
القضايا والحجج العقمية ،وليذا يحتج عمييم بأمور تمزميم كما ذكرت في كالم الشاطبي -رحمو اهلل -أن ىذا
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النوع من االستدالل يصمح لمموالف والمخالف ،يعني حينما يحتج عمييم مثالً في قضية البعث بأنو ىو الذي
خمقيم أول مرة ،وىو قادر عمى أن يعيدىم ثانية ،ىذه حجة عقمية ،وىكذا حينما يحتج عمييم بإخراج النبات ،أو
حينما يحتج بأنو -تبارك وتعالى -يخرج من الشجر األخضر نا اًر ،يعني يخرج الشيء من ضده ،ىذا دليل عمى

عظيم قدرتو ،وىكذا النبي -صمى اهلل عميو وسمم -في مخاطباتو ،فمما أخبرىم النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
بأنو ما منيم إال وسيخمو بو ربو ...إلى آخره ،فسألوه عن ىذا -يعني كثرة الناس -فمثل ليم النبي -صمى اهلل

عميو وسمم -ذلك بالقمر ،وكذا في الرؤية(( :إنكم سترون ربكم ،كما ترون ىذا القمر ،ال تضامون في

رؤيتو))( ،)4ال يحتاجون إلى تزاحم ،وتضاغط ،وال يحصل ليم بسبب ذلك شيء من الضيق ،فبين ليم ىذا
المعنى الذي يعقمونو ويشاىدونو ،واهلل أعمم.

وقال -رحمو اهلل :-واذا كان المتكمم في مقام اإلجابة لمن عارضو بالعقل ،وادعى أن العقل يعارض النصوص

فإنو قد يحتاج إلى حل شبيتو ،وبيان بطالنيا بإبطال الواضحات ،واالستفصال عن المشتبيات من األلفاظ،

واستفسار صاحبيا ماذا يريد بيا؟

ًّ
ًّ
ورّد الباطل.
فإن أراد بيا حقا قُبل ،أو باطالً ُرّد ،وان أراد حقا وباطالً قُبل الحق ُ
ىذا في مقام االحتجاج والمناظرة لممخالفين الذين يحتجون بمثل ىذه األلفاظ والعبارات ،فيكون الموقف أنو

ابتداء واختيا اًر.
يستفصل عن ذلك لكن ال يعبر بو
ً
وقال -رحمو اهلل :-واألصل في ىذا الباب أن األلفاظ نوعان:

نوع مذكور في كتاب اهلل وسنة رسولو -صمى اهلل عميو وسمم ،-وكالم أىل اإلجماع ،فيذا يجب اعتبار

ذما استحق الذم ،وان أثبت شيئاً
معناه ،وتعميق الحكم بو ،فإن كان مدحاً استحق صاحبو المدح ،وان كان ًّ

وجب إثباتو ،وان نفي شيئاً وجب نفيو؛ ألن كالم اهلل حق ،وكالم رسولو -صمى اهلل عميو وسمم -حق ،وكالم
أىل اإلجماع حق ،وذلك كما ذكر اهلل في كتابو من أسمائو وصفاتو وأفعالو ،أو ذكره رسولو -صمى اهلل عميو

وسمم ،-ومن دخل في اسم مذموم في الشرع كان مذموماً ،كاسم الكافر ،والمنافق الممحد ،ونحو ذلك ،ومن

دخل في اسم محمود في الشرع كان محموداً ،كاسم المؤمن ،والتقي ،والصديق ،ونحو ذلك.

وأما األلفاظ التي ليس ليا أصل في الشرع فتمك ال يجوز تعميق المدح والذم واإلثبات والنفي عمى معناىا إال

عارض بيا النصوص ىي من ىذا الضرب ،كمفظ الجسم ،والحيز،
أن ُيبين أنو يوافق الشرع ،واأللفاظ التي تُ َ
والجية ،والجوىر ،والعرض ،ونحوىا.
بالنسبة لمقسم األول الوارد في الكتاب والسنة ىذا واضح ال إشكال فيو ،وأن مضامينو تثبت ،وتقر ،ونؤمن بيا،

وننقاد ليا ،ونعبر بيا -بيذه األلفاظ ،-ويبقى النوع الثاني وىو ما لم يرد في الكتاب وال في السنة ،فيذا يقول :ال
يعمق فيو المدح والذم ،لكن إذا كان موافقاً فيذا ال إشكال فيو ،أما إذا كان مجمالً يحتمل الحق والباطل ،أو كان

 - 4أخرجو البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب فضل صالة العصر ،برقم ( ،)554ومسمم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة،
باب فضل صالتي الصبح والعصر ،والمحافظة عمييما ،برقم (.)633
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باطالً محضاً فإن الباطل المحض يرد ،وما كان محتمالً يبين ،ويستفصل فيو ،فيقبل ما فيو من حق ،ويرد

الباطل ،مع أننا ال نقر بيذه األلفاظ ،وال نستعمميا ،ىذا الموقف من ىذه األلفاظ.

فمن ىذه األلفاظ التي تحتمل حقًّا وباطال ،ويجادلون فييا ،وترد كثي اًر في كالميم :الجوىر ،والعرض ،والحيز،
والجية ،ويذكر في مقامات أخرى أن مثل ىذه األلفاظ التي يستعممونيا كثي اًر ،يقول :كثير منيا مترجم من لغات

اليونان ،واليند ،والفرس ،وما إلى ذلك؛ ألنو ترجمت كتب الفمسفة التي عند أولئك األقوام ،فترجمت ىذه األلفاظ،
فيذه األلفاظ لم ترد في الكتاب وال في السنة ،ونقمت عمى عواىنيا ،فينبغي أن يفصل فييا ،وأن يعرف المراد،

وما كان باطالً رد ،وما كان حقًّا قبل ،وما كان محتمالً فصل.

وذكر الجسم والحيز والجية إلى آخره ،كما يقولون مثالً في الكالم عمى الجسم ،وشيخ اإلسالم أطال في الكالم
عمى ىذه القضايا ًّ
جدا ،فيم يقولون مثالً :إثبات الصفات الذاتية غير المعنوية فيو إثبات الجسمية هلل -عز

وجل ،-أنو جسم من األجسام ،نقول :ىذه لم ترد في الكتاب وال في السنة كما سبق في كالم اإلمام أحمد -
رحمو اهلل.

وىكذا مسألة الحيز في الكالم عمى قضية إثبات العمو ،قول النبي -صمى اهلل عميو وسمم -لمجارية(( :أين

اهلل؟))( ،)5قالت :في السماء ،وأشارت إلى أعمى.

وىكذا الجية والجوىر والعرض ،الجوىر يعني األمور الذاتية غير الطارئة.

زمانا دون زمان ،مثل :الرضا والغضب والضحك ،وأشياء يعبرون بيا،
وأما العرض فيو الشيء الذي يحصل ً
وبعضيم يجعمون الصفات من ىذا القبيل ،ومن ثم يقولون :إثبات ىذه الصفة يقتضي كذا ،واثبات ىذه الصفة
يقتضي كذا ،وتسمطوا عمى ىذه الصفات العظيمة فنفوىا فوقعوا في شيء من التكذيب لمنصوص ،والجرأة عمى

أناسا ال يثبتون أن اهلل رحيم أصالً ،أناس يعبدون ربًّا ال يعتقدون أنو رحيم ،وال
اهلل -عز وجل ،-يعني تصور ً
يعتقدون أنو يرضى ،أو أنو يضحك ،أو أنو يحب ،أو أنو يحب ،وما إلى ذلك ،فيؤالء كيف يكون نظرىم لممعبود
-جل جاللو؟.

وقال -رحمو اهلل :-ال كفر بمخالفة العقميات ميما كانت ،وانما يكون الكفر بتكذيب الرسول -صمى اهلل عميو

وسمم -فيما أخبر بو ،أو االمتناع عن متابعتو مع العمم بصدقو ،وفي الجممة فالكفر متعمق بما جاء بو

الرسول -صمى اهلل عميو وسمم.

ىذا الكالم رد بو شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل -عمى من يقول من أىل الكالم :إن أصول الدين التي يكفر
مخالفيا ىي عمم الكالم الذي يعرف بمجرد العقل ،وسبق الكالم عمى أصول الدين عندىم ،وسؤال السائل الذي

سأل شيخ اإلسالم في مصر عن أصول الدين ىذه ىل تكمم فييا النبي -صمى اهلل عميو وسمم -أو لم يتكمم؟،
وىل يجب معرفتيا عمى التفصيل أو ال؟ ،وىل يمحقو حرج أو ال؟.

يعني فمثل شيخ اإلسالم يقول :ال يكفر بكونو ال يعرف ىذه األمور العقمية التي جعموىا أصول دين ،أو خالفيا،

وانما يكون الكفر متعمقًا بما جاء بو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم ،-فيؤالء أصموا أصوالً فوقعوا في إشكاالت،
 - 5أخرجو مسمم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب تحريم الكالم في الصالة ،ونسخ ما كان من إباحتو ،برقم (.)537
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أصموا أصوال بدعية ،جعموىا أصول الدين ىذه ،ثم أيضاً أنكروا ما خالفيا مما جاءت بو النصوص ،ثم كفروا من
خالفيا ،فجاءوا بمثل ىذه العظائم المتتابعة بسبب ىذه األصول التي ابتدعوىا وأصموىا.

وقال -رحمو اهلل :-فال إيمان مع تكذيب الرسول -صمى اهلل عميو وسمم ،-ومعاداتو ،وال كفر مع تصديقو

وطاعتو.

ىذا تابع لمكالم الذي قبمو ،وىكذا الذي بعده تابع لمذي قبمو.

وقال -رحمو اهلل :-وأىل البدع يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب والسنة ،ويكفرون من خالفيم.

ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فال يمتزم لفظاً بدعيًّا ،وال يخالف دليالً شرعيًّا ،وال عقميًّا،
فإنو يسمك طريق أىل السنة والحديث ،واألئمة الذين ال يوافقون عمى إطالق النفي واإلثبات في األلفاظ التي

ال توجد في الكتاب والسنة ،بل يستفصمون ويستفسرون كما تقدم.

وىذا يفيدنا في ما نقرره ،وما نقولو ،اليوم الفتنة في بعض األلفاظ المجممة التي أخذت من عبارات مترجمة فيما

يتداولو من يسمون أنفسيم بالمثقفين أحياناً ،عبارات مجممة ،فيرددونيا ،ويكتبونيا ،ويتناقمونيا ،وىي عبارات في

الواقع جوفاء ،ولو نظر اإلنسان في معانييا ودالالتيا لوجد أنيا إما أن تحمل معاني باطمة مخالفة ،واما أن
تحمل معاني بين بين ،يعني محتممة ،وفي كثير من األحيان ال يدرون ما تحتيا ،فالالئق باإلنسان حينما يقرر

المعاني أن يقرر ذلك بألفاظ صحيحة غير محتممة ،وىذا حتى في الشعارات التي يستعمميا أحياناً ،أو في

الرسائل التي نرسميا عبر الوسائط ،أو غير ذلك.

أحيانا كثيرة يسأل الناس ىذه العبارة محتممة أو ال؟ ىذه نريد أن نجعميا شعا اًر لمخيم ،أن نجعميا شعا اًر لممتقى،
ً
أن نجعميا شعا اًر لجمعية ،واذا نظرت إلى ىذه العبارة تجد أنيا محتممة ،مجممة تحتاج إلى تفصيل ،تحتاج إلى
ورشة ،فيقال ليم :ىذه إن كنتم تقصدون بيا كذا فيي كذا ،وان كنتم تقصدون بيا كذا فيي كذا ،ثم يحصل
عمييم شغب بسبب ىذا ،فيأتييم من يقول :ىذه المفظة التي جعمتموىا شعا اًر تدل عمى معنى باطل ،فكيف

تستعممونيا؟ يقولون :نحن نريد بيا كذا ،غير المعنى الذي فيمتو.

نقول :من البداية تقيدوا باأللفاظ الصحيحة غير المحتممة ،وتجنبوا األلفاظ المجممة المحتممة ،وىذا كثير في كالم

الناس وحتى بعض األشياء التي يزعمون أو يرون أنيا من نتاج أفكارىم من الحكم والجمل المعبرة التي يريدون
إرساليا لآلخرين ونشرىا ،فتجد العبارة أحياناً تحتاج إلى مناقشة ،ماذا تقصد؟ وىذه تحتمل كذا وما تحتمل كذا.

وقال -رحمو اهلل :-أىل البدع من الجيمية ونحوىم في تحريفيم لنصوص الصفات ارتكبوا أربع عظائم :ردىم
لنصوص األنبياء ،وردىم لما يوافق ذلك من عقول العقالء ،وجعل ما خالف ذلك من أقواليم المجممة الباطمة

ىي أصول الدين ،وتكفيرىم أو تفسيقيم أو تخطئتيم لمن خالف ىذه األقوال المبتدعة المخالفة لمعقل والنقل.

ىذه األحوال األربعة التي ذكرىا ىي التي أشرت إلييا قبل قميل ،وىكذا من أعرض عن الحق واشتغل بالباطل

فالبد أن يكون ىذا عمى حساب الحق.

وقال -رحمو اهلل :-وأما أىل العمم واإليمان فيم عمى نقيض ىذه الحال يجعمون كالم اهلل ورسولو -صمى اهلل

عميو وسمم -ىو األصل الذي يعتمد عميو ،واليو يرد ما تنازع الناس فيو ،فما وافقو كان حقًّا وما خالفو كان
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باطالً ،ومن كان قصده متابعتو من المؤمنين ،و أخطأ بعد اجتياده الذي استفرغ فيو وسعو غفر اهلل لو

خطأه ،سواء كان خطؤه في المسائل العممية الخبرية ،أو المسائل العممية.

ىذا الكالم الذي عميو النور ،اتباع الكتاب والسنة واإلعراض عما خالف ذلك ،ومن وقع منو مخالفة بسبب
اجتياد لم يكن منو تفريط بل بذل وسعو فيو معذور سواء كان في المسائل العممية قضايا االعتقاد ،أو كان في

المسائل العممية التي ىي الفقو واألحكام ،فيذا كالم أىل السنة ،ولذلك الذين يشغبون اليوم ويتيمون أىل السنة
ويممزونيم بألقاب ،كما كانوا في عصر شيخ اإلسالم يقولون :تيمية ،واآلن يقولون :وىابية ،وما إلى ذلك،
والحممة الكبيرة عمى السمفيين ،وىم أىل السنة في مصر ،وغيرىا ،من أكثر األشياء التي يشغبون بيا عمييم

وكثير ما كان ىذا الكالم يوجو لمشيخ محمد بن عبد الوىاب -رحمو اهلل -والى
ًا
يقولون :إنيم يكفرون الناس،
تالمذتو ،وأجوبتيم في ىذا كثيرة ومعروفة.
وكنت أتمنى أن يجمع أحد كالم الطوائف من أىل الكالم وغيرىم في مسألة التكفير ،فسيجد ذلك عند ىذه

الطوائف من أىل الكالم من األشعرية والماتريدية فضالً عن المعتزلة فضالً عن الرافضة سيجد شيئاً ىائالً

عظيماً ال يخطر عمى بال ،يكفرون من خالفيم في ىذه األمور العقمية التي لم ترد في الكتاب وال في السنة،

بعضا ،أىل السنة ال يوجد بينيم ىذا إطالقاً ،وىم أكثر الناس عذ اًر ،ولكن
فتجد كل طوائف ىؤالء يكفر بعضيا
ً
لؤلسف ،وقد ج مع من كالم الرافضة من كتبيم وما أشبو ذلك أشياء من ىذا القبيل من قضايا التكفير ،تكفير
الرافضة لغيرىم ،وىذا جيد ،لكن لو جمع كالم األشاعرة وكالم الماتريدية عمى حدة ،وكالم المعتزلة يجمع منو

مجمدات ،واذا قورن بأصول أىل السنة ،وما عند أىل السنة فإنك تجد بوناً شاسعاً ،فأرحم الناس بالناس ،وأبعد
الناس عن رمييم بالتكفير وما إلى ذلك ىم أىل السنة والجماعة ،وانما يقع ذلك كثي اًر لمن خالفيم ،إما بضالالت

وأصول أصميا كأىل الكالم ،واما بجياالت أعرض بيا عما جاء في نصوص الكتاب والسنة ،وما دلت عميو
ىذه النصوص ،وانطمق لسانو بمثل ىذه القضايا ،وقد يكون ذلك ممن ينتسب إلى السنة ،ولكنو ال يعرف ،ال
بصر لو في ىذا الباب ،فيكون بسبب جيمو يقع في مثل ىذه األمور ،لكن المقصود طوائف أىل الكالم ،نحن ال
نقصد الجيمة الذين يسرعون في ىذه القضايا وينطمقون فييا ،إنما نتكمم عن الذين ينتسبون لمعمم ،وليم مؤلفات

من الماتريدية واألشعرية والمعتزلة فستجد في كالميم ما ال يوصف ،في أمور تتعجب منيا ،قضايا جزئية في
أمور ىي ترجع إلى قضايا عقمية ،ومع ذلك يرمون من خالفيم بالكفر.

ومن كان من أىل االختصاص ونظر في كتبيم عرف ىذا ،واهلل المستعان.
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