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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فلقد من الله تعالى علي بإتمام هذه الرسالة "طليعة القول الجلي في بيان أخطاء الأسمري(() هو: صالح بن محمد بن حسن الأسمري هداه الله.
) " وأسأل الله سبحانه أن يجعله عملاً مقبولا لديه ومقرباً إليه.
وقد عرضت هذه الرسالة العجالة على فضيلة الشيخ المُرَبِّي عُبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقاً -حفظه الله تعالى- فأفدت من إشاراته وإرشاداته كثيرا، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين والانتصار لسنة سيد المرسلين خير الجزاء، وعظيم الأجر.
وقد قام فضيلة الشيخ مشكوراً بالتقديم لهذه الرسالة بعد الانتهاء من عرضها عليه وذلك في صباح الأربعاء الخامس والعشرين من صفر لعام ثلاثة وعشرين وأربعمائة وألف.
ثم إني أشكر كل من كان له جهد أو نصيحة في إتمام هذه الرسالة، وأشكر من أشار علي بكتابتها نصيحةً لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فجزاهم الله خيراً وأحسن خاتمتي وإياهم ووفقنا لكل عمل صالح يرضاه، والحمد لله رب العالمين.
أخوكم: أبو عمر بن حسن الكعبي	


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ورب الطيبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، والمبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليماً كثيراً على مر الأيام والشهور والسنين.
أما بعد … ففي محكم التنزيل من آي الكتاب الكريم:
((ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم))(() سورة آل عمران، الآية: (179).).
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: (1/224)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم)).
قال مقيده: فبضميمة هذا الحديث إلى الآية قبله يتحصل لدى المتأمل المسدَّد في أقواله وأفعاله ما يأتي:
أولاً: ما قضى به الحق جل ثناؤه على أمة الإسلام من الابتلاءات والفتن؛ ليمحصهم ويميز الخبيث من الطيب، وله جل في علاه المشيئة النافذة، والحكمة البالغة، والحجة الدامغة، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.
ثانياً: ظهور فريق من بني جلدة هذه الأمة، يُشيعون فيهم الضلالات في قالب النصح، لبساً للحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة، أولئك أقوام حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث سوى حديث أبي هريرة المتقدم، منها ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر ؟ قال: ((نعم))، فقلت له: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: ((نعم، وفيه دخن))، قلت: وما دخنه؟ قال: ((قوم يستنون بغير سنتي، ويهتدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر)).
ولا أرى صالح الأسمري فيما يؤصل ويقعد له في تقريراته العلمية، شرحاً للورقات وغيره من الكتب إلا ممن بليت بهم هذه الأمة في هذا العصر من ذوي الحرب الشعواء، التي يشنها أعداء السنة على السنة وأهلها.
ولقد اطلعت بنفسي على تلك القواعد والأصول المنحرفة، التي يقررها الرجل، فأجمعت رأيي كي أرد عليه، مبيناً زيف تلك القواعد والأصول، ومخالفته فيها لما قرره أئمة الحق والهدى من علماء السنة، لكن حال دون ذلك كثرة مشاغلي، حتى هيأ الله من كفاني مؤونة ذلك الرد، وهو الأخ/ الفاضل أبو عمر بن حسن الكعبي، فقدم إليَّ كتابه الموسوم:
"طليعة القول الجلي في بيان أخطاء الأسمري"
طالباً مني النظر فيه، فاستحسنت ذلك منه، وأيدته عليه، ولذا فقد قمت بمتابعة الكتاب والوقوف على ما كتبه مؤلفه جملة جملة، فألفيته موافقاً تماماً ما كنت عازماً عليه.
ولقد وُفق المؤلف ولله الحمد والمنة في هذا الكتاب، وما تضمنه من كشف حقيقة الأسمري وانحرافه عن جادة الحق، وتنكبه للمنهج السديد بغشه وتدليسه وتلبيسه على من يحضر دروسه خاصة، ومن تبلغه تقريراته من أهل الإسلام عامة، لاسيما قليل الفقه في الدين، ومن هو ضحل في العلم، ولقد أبان أخونا الفاضل ذلك بالكشف عما يأتي:
أولاً: تحريف عبارات الأئمة وأهل العلم المعروفين بجلالة القدر والسابقة في الفضل، مثل محمد بن إدريس الشافعي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن النجار، والعلامة المعلمي رحم الله الجميع، وتقويلهم ما لم يقولوه، وهذا خيانة للأمانة العلمية مع محض الكذب والافتراء عليهم.
ثانياً: الدعوة إلى البدع والمحدثات في الدين، وتسويغها وجر الناس إليها، في عبارات مكذوبة على الأئمة، بأسلوب ماكر ينطلي على السذج والمغفلين، وذلك في مثل تقسيمه البدعة إلى محمودة ومذمومة، ناسباً هذا التقسيم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة.
ثالثاً: سد باب الاجتهاد، من خلال دعوته إلى التعصب المذهبي الذميم، والتقليد الأعمى.
رابعاً: النيل من أئمة السنة، والكذب عليهم، ومن الذين طالتهم أذيته بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والإمام الشوكاني والصنعاني وابن الوزير رحمهم الله، إلى أمثال ذلك من الانحرافات والضلالات التي قد قررها الأسمري في أسلوب ماكر خداع، لا يسلكه إلا كذاب أشر، أشرب في قلبه بغض السُّنة وأهلها.
ولقد وفق أخونا أبو عمر الكعبي حين تصدى للرجل وكشف عن انحرافه، وكان أسلوب أبي عمر ولله الحمد والمنة معتمداً على النقاش العلمي، مستنداً في رد أباطيل الرجل في أصوله وقواعده على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، فجزاه الله خير الجزاء، وشكر له مساعيه، وجعله من الهداة المهتدين، وشد من أزره وجميع الغيورين على السنة وأهلها.
وإني إذ أكتب هذه المقدمة؛ لأُحَذِّرُ من الأسمري كل مسلم ومسلمة يبغي السلامة في دينه، من الاغترار بهذا الرجل، وأدعوهم إلى مفاصلته وهجر دروسه حتى يتوب ويراجع الصواب، لأنه قد بان لنا أنه غير موثوق به، بل هو غاش ملبس مدلس.
وختاماً أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم أيها المسلمون والمسلمات على التمسك بالكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين والعلماء المهديين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه الفقير إلى الله
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقاً
وكان بالمدينة النبوية
في صباح الأربعاء الخامس والعشرين من صفر
عام ثلاثة وعشرين وأربعمائة وألف.


بسم الله الرحمن الرجيم
طليعة القول الجلي في بيان أخطاء الأسمري
الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، ولي المؤمنين، وناصرهم على أعدائهم أجمعين، ومظهرهم على جمع أهل البدع وأعداء المرسلين.
والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا إمام المرسلين، وعلى آله وصحبه الأبرار الأطهار، السابقين إلى كل خير، محل القدوة والاتباع، خير البرية والأتباع، وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهاجهم وتقفى آثارهم، اللهم اجمعنا بهم مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحينا على ملته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا محبته والعمل بسنته يا رب العالمين.              وبعد…
فلقد سمع كثير من الغيورين بما وقع من صالح الأسمري وبدر منه من أمور أَنْكَرَتها مسامع، ونفرت منها فطر سليمة وطبائع، وذلك في بعض دروسه في شرح الورقات، التي خاض فيها في مسائل عظيمة من غير نظر ولا تَرَوٍ، فسلك مسلكاً وعراً، وخالف ما عليه أهل السنة وعلماؤها، ورقق من المنكرات مسائل عظيمةً، وفتح على الناس -لو يدري- من الشر أبواباً خطيرةً.
ولقد طلب مني بعض الأفاضل ممن يَحسُن ظنهم بي؛ الرد على هذه المقولات والمُتَقَوَّلات، لاسيما مع إصرار الأسمري على كثير منها، وعدم إظهار ندمه ولا أسفه على سائرها(() علماً بأن ذلك صدر منه قبل شعبان عام 1421هـ، ونحن الآن في ذي القعدة عام 1422هـ.).
ولقد رغبت عن ذلك مدةً، اشتغالا بما هو في حقي أولى، وطمعاً في تولي ذلك من هو أعلم وأعلى، ولعل صاحب هذا الكلام يرجع ويُبَيِّن، فيكون في الناس أحرى، أو يكون إهماله -فتطفى ناره- أجدرُ وأبلى.
ثم إني رأيت لباطله في طائفة من الناس أثراً، وبتلبيسه وبهرجته فيهم مغتراً، وخشيت انتشار هذا الشرر، لهذا ولغيره أحببت أن أقول كلمة ناصح مشفق، داعياً إلى الحق، موضحاً هذه المسائل وحقيقة ما فيها بالدلائل، على طريقة السلف الأوائل، مستمداً ذلك بعد فضل الله من كلام أهل العلم الأماثل.
ولما شرعت في ذلك المقصد، وتوخيت البيان والتفصيل شيئاً ما، رأيت أن ذلك يطول على الكثير، ويزهد فيه الجم الغفير، فأشار علي بعض الأفاضل بالاختصار، لاسيما والمقصود بذلك يهم كثيراً من العامة وأشباهها، وبعض من تسمى بطلب العلم وهو عنه أجنبي، وعن ساحِهِ بعيد نأي، وأما من كان من أهل هذه الصناعة، خبيراً بهذه البضاعة، يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطريقة السلف الصالح، قد فهَّمه الله هذا الدين وحقيقة التوحيد الذي جاءت به المرسلين، فإنه لا يلتبس عليه كلام هذا الرجل، بل يتبين منه انحرافه، ويظهر له بمجرد سماعه فساده واضطرابه، ولله في خلقه وأمره وتدبيره الحكمة العظيمة، فاللهم اغفر لنا، وارحمنا ووفقنا لما تحبه يا ربنا.
وسميت هذا المختصر بـ "طليعة القول الجلي في بيان أخطاء الأسمري" وجعلتها على قسمين:
القسم الأول: في الرد على كلامه الذي سمعته في أشرطة مسجلة بصوته، في دروسه في شرح الورقات في دولة قطر.
القسم الثاني: في الجواب عن إيناسه، الذي لبس فيه ودلس، والله الموفق والهادي إلى كل خير.







القسم الأول










طليعة القول الجلي                         في بيان أخطاء الأسمري

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد …
لقد تخرج صالح بن محمد الأسمري في الجامعة الإسلامية، من كلية الحديث، عام 1413/1414هـ.
ثم التحق بمركز الدعوة والإرشاد في الطائف، ثم انتقل على إثر خلافات مع أصحاب المركز إلى إدارة أوقاف الطائف عام 1419هـ، ثم انتقل إلى مركز الدعوة والإرشاد بدولة قطر.
وقد كان الأحرى به والأجدر أن يتعلم من كثيرٍ من مدرسيه في الجامعة الإسلامية، وزملائه في مراكز الدعوة والإرشاد؛ الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعها، والتحذير من البدع والشرك، وسد ذرائع ذلك.
فإن المعروف عن الجامعة الإسلامية عن منهجها من المتوسط إلى أكبر الدرجات فيها، وعن شيوخها ومؤسسيها؛ سلامة العقيدة، والدعوة إلى السنة، والتحذير من البدع والأهواء، والحرص على ذلك، ونفي الشبه، وإظهار دلائل الحق ونصرته بكل قوة وطاقة.ومراكز الدعوة والإرشاد ليست بعيدة ولله الحمد عن ذلك.
لم يعرف عنهم اللمز بعلماء الإسلام وأئمة الدين، ولا التقليد المذموم، ولا التمذهب الأعمى، ولا تلطيف البدع وتهوين أمرها وترويجها بين العامة، كما يفعله هذا الأسمري، كما سيأتي.
فليت شعري من أين تعلم هذه الطريقة الفاسدة، والمذهب المردي، ومن هم شيوخه الذين سبقوه إلى هذه المقالات الكاسدة المردية !!؟
إن أصحاب هذه الطريقة وهذه المقالات معروفون عبر التاريخ القديم والمعاصر، ولكن بأيهم يتشرف هذا الأسمري، وعن أيهم يتلقى !؟
أرجو أن يقف المتأمل في كلام الأسمري على الجواب، ليعرف حقيقة الرجل ومذهبه واتجاهه، ولعل هذه الأوراق تدل على شيء من ذلك، والله الموفق.
فأقول –والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل-:
قال الأسمري في بعض دروسه في شرح الورقات:"سبق أن ذكرنا خمس قواعد ينبني عليها فقه النص، إذا اختلت قاعدة جاء الخلل في الفقه".
قلت:والقواعد كثيرة، وليس هذه الخمس فقط، ولو سلمنا أنها هي فقط، فإن الأسمري لم يحسن استخدام هذه القواعد، ولم يعرف تطبيقها على الوجه الذي عليه أهل العلم، بل ولم يحسن تقريرها حتى أدخل الفساد عليها، فإذا فسدت القواعد كان البناء واهياً هشاً، سرعان ما يظهر ضعفه وتتساقط أركانه، وهذه حال أهل البدع والأهواء.
قال الأسمري:
"أولها قاعدة الثبوت، أن يثبت النص ……" إلى أن قال: "والتعويل في ثبوت النص(() يريد الحديث كما هو السياق.) إلى أصحاب الثبوت، من هم ؟ المحدثون.
وإلى أي قرن يعتمد التحاكم إلى تصحيح المحدثين ؟ هل يؤخذ بتصحيح المحدثين بعد القرن السادس ؟؟ 
المقرر في مقدمة ابن الصلاح أن كل من أتى بعد تلك القرون إلى قرنه رحمه الله فلا يؤخذ بحكمه على الحديث إلا حكاية ……" إلى أن قال: "هذا قول ابن الصلاح، وهو يحكي قوله أو قول جماهير المحدثين ؟ جماهير المحدثين. يحكي قول جماهير المحدثين …" إلى أن قال: "وذهب ابن حجر في النكت الصلاحية والزركشي في نكته على مقدمة ابن الصلاح إلى أن هذه الحكاية فيها نظر، وأن التصحيح مأخوذ به.
لكن قال المعلمي في التنكيل: "تحسين المتأخرين فيه نظر". لماذا قال تحسين ولم يقل تصحيح ؟ لأن التحسين يدخل فيه ما كان فيه ضعف وقوي بغيره، إذاً هناك شيء ضعيف ستقويه بالتحسين، وبذلك ينبني عليه الثبوت، وبالتالي يدخل فيما يبنى عليه الأحكام الشرعية. ولذلك قال فيه نظر.
أما إذا حكى قول المحسنين من الأئمة الثقات فهذا يؤخذ به، أما تحسين المتأخرين على ما قاله المعلمي قال فيه نظر.
فكونك تقرر تصحيح المتقدمين معتمداً عليه، وتحسين المتقدمين معتمداً عليه أنت حاكٍ في الأصل، وكونك تستقل بذلك هذا فيه نظر كما قال المعلمي، ولا يصح كما قرره ابن الصلاح".
قلت: كلامه هذا لنا معه وقفات:
الأولى: قوله عن ابن الصلاح أنه يحكي قول جماهير المحدثين، أي المنع من الحكم على الأحاديث بالصحة، والأسمري لم يتعرض لقضية التحسين في كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فابن الصلاح يرى المنع من الحكم على الأحاديث سواء بالصحة أو الحسن.
والجواب عن هذه الحكاية عن ابن الصلاح، أن هذا واحد من أمرين:
إما سوء فهم لكلام أهل العلم، أو سوء نية في تبليغه على غير وجهه، وتقويل أهل العلم ما لم يقولوه، وهذه خيانة علمية لا تجوز، فضلاً عن جعلها مطية للانتصار للأقوال والمذاهب وإن كانت حقاً، فكيف إذا كانت باطلة!؟
فإن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يحكي ذلك عن نفسه، ويدعو إلى هذا القول الذي رآه، ولم ينقل ذلك عن أحد قبله، ولو كان يعرف من أهل العلم من يقول بذلك قبله لذكره، ونبه عليه، واعتضد به، واستأنس بذكره(() انظر: مقدمة ابن الصلاح مع هامشها التقييد والإيضاح: (ص12).).
وهاك نص عبارة أبي عمر بن الصلاح رحمه الله تعالى قال: " الثانية: إذا وجدنا فيما يروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عريّاً عما يشترط في معرفة الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف"((2) مقدمة ابن الصلاح مع حاشية التقييد والإيضاح: (ص12).).
ثانياً: أن الأسمري أوهم السامع أنه ما خالف ابن الصلاح في ذلك إلا ابن حجر والزركشي، أو أنه عدد قليل على الأقل، فقد زعم قبل أن القائل بقول ابن الصلاح هم جمهور المحدثين قبله، ولم يذكر مخالفته عن أحدٍ غير ابن حجر والزركشي.
والذي يجب أن يعلم أن كل من جاء بعد ابن الصلاح خالفه في ذلك، سواءً بالقول أو بالفعل(() انظر:إرشاد طلاب الحقائق: (1/135)، اختصار علوم الحديث لابن كثير: (ص26)، النكت للزركشي: (1/158)، التقييد والإيضاح: (ص12)، النكت لابن حجر: (1/266)، وغيرها من كتب المصطلح.)، قال السيوطي في تدريب الراوي: ((قال شيخ الإسلام((2) قصده ابن حجر.): قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه))(() تدريب الراوي (1/159).).
وكان الأولى بالأسمري أن يكون أميناً فيبين ذلك، ويصرح بأنه لم يوافق ابن الصلاح على ذلك أحد، حتى المعلمي رحمه الله تعالى الذي يزعم الأسمري أنه موافق لابن الصلاح، فهو في الحقيقة مخالف له، ولا أدري ما الذي منعه من أن يصرح بهذه الحقيقة الواضحة أهو الجهل –وليس هذا مما يجهل- أم الهوى !؟ ولا أدري أي ذلك عذره أمام الناس، أم أَيُّهُ أَمَامَ إله الناس !؟
ثالثاً: قوله بعد ذكر مخالفة ابن حجر والزركشي لابن الصلاح: "لكن قال المعلمي في التنكيل تحسين المتأخرين فيه نظر"إ.هـ.
قوله هذا يوهم أن المعلمي يخالف ابن حجر والزركشي، بل يخالف أهل الحديث كافة إلا ابن الصلاح، كما تبين. ولكن المعلمي في الحقيقة إنما يخالف ابن الصلاح، ويوافق عموم المحدثين من حيث جواز الحكم على الحديث بالحسن أو الصحة، لمن حصلت له أهلية ذلك.
قال المعلمي في مقدمة تحقيقه لكتاب "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" للشوكاني رحمه الله تعالى:
((ورأيته(() أي الشوكاني رحمه الله تعالى.) كثيراً ما يورد الحديث، وأن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، ثم يذكر أن صاحب اللآلئ المصنوعة –وهو السيوطي- تعقبه في ذلك، أو ذكر طريقاً أخرى فصاعداً. ولا يبين حال تلك الطرق، ولا يسوق أسانيدها …… ومسلك صاحب اللآلئ قريب من هذا، إلا أنه يسوق الأسانيد غالباً، فيخف الإعواز؛ إذ يتيسر لمن يعرف نقد الأسانيد أن يتبين الحال))إ.هـ.
فتحسين هذه الأحاديث التي يوردها ابن الجوزي في "الموضوعات" أو السيوطي في "اللآلئ" وإن كان ما يرتقي منها إلى درجة القبول قليل، ولكنه ممكن ويسير لمن حصلت له الأهلية، كما نصَّ عليه المعلمي هنا، وهذا خلاف ما يزعمه الأسمري.
قال المعلمي: ((وعلى كل حال ففي هذه الطريقة إعواز شديد؛ إذ لا يدري أكثر المطالعين ما الذي تقتضيه تلك الطرق، أو الطرق الأخرى، أتوجب رد الحكم بالوضع أم لا ؟!
وقد تتبعت كثيراً من تلك الطرق، وفتشت عن تلك الأسانيد، فوجدت كثيراً منها أو أكثرها يكون ما ذكره السيوطي من الطرق ساقطاً، لا يفيد الخبر شيئاً من القوة.
ومنها ما غايته أن يقتضي التوقف عن الجزم بالوضع، فأما ما يفيد الحسن أو الصحة فقليل))(() الفوائد المجموعة: (ص 3-4).)إ.هـ أي يمكن أن يحكم بالحسن أو الصحة ولو على القليل أي مما في كتاب الموضوعات لابن الجوزي.
ثم قال: ((ومنها أنني عندما أقرن نظري بنظر المتأخرين: أجدني أرى كثيراً منهم متساهلين، وقد يدل ذلك على أن عندي تشدداً، قد لا أوافق عليه، غير أني مع هذا كله رأيت أن أبدي ما ظهر لي؛ ناصحاً لمن وقف عليه من أهل العلم أن يحقق النظر، ولا سيما من ظفر بما لم أظفر به من الكتب التي مرت الإشارة إليها))(() (ص4).)إ.هـ.
فهو يدعو إلى التحقيق والنظر في هذه الطرق والأسانيد، لمن توفرت له أهلية ذلك، ولا ينتقد ذلك ألبتة، ولا سيما مع توفر المراجع، من المسانيد والأجزاء وكتب التراجم والرجال والطبقات وسائر كتب هذا الفن، وفي هذه الأعصار قد حصل من توفرها وسهولة الحصول على كثير منها ما لم يحصل في قبله من العصور
والذي ينتقده المعلمي إنما هو فعل بعض المتأخرين من التساهل في رفع الحديث الذي فيه ضعف شديد إلى درجة الحسن، والحسن لغيره، بمجرد وروده من عدة طرق، فيعتبرونها مقوية له، دون إمعان النظر في الطرق، فإنها إن كانت شديدة الضعف فإنها لا تتقوى والحالة هذه، ولا ترتفع إلى الحسن لغيره، بل ربما تزداد ضعفاً.
وهذا لا يمنع الحكم على الأحاديث مطلقاً، لاسيما الأسانيد الصحيحة، التي كل رواتها ثقات عدول، متصلة الإسناد، سالمة من الشذوذ والعلة، فإنه لا يُتَرددُ بالحكم بصحتها، بل حتى ما كان فيه ضعف يسير، كالذي في إسناده مقبول، أو لين، أو مرسل، أو مدلس، فإن أمثال هذا لا مانع عند المعلمي وغيره من المحدثين من أن يقوي بعضه بعضاً، حتى يرتقي إلى القبول. 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة


وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

رابعاً: قوله "أما إذا حكى قول المحسنين من الأئمة الثقات فهذا يؤخذ به".
قلت: وهذه مجازفة، فإن كثيراً من الثقات يحكم بصحة أحاديث(() كما هو حال الترمذي وأبي داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة والذهبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم، فمن شك في ثقة هؤلاء فهو ضال، ومن قبل منهم كل ما قالوه في الحكم على الأحاديث؛ تناقض واضطرب، فإنهم ق يختلفون في الحكم على بعض من الأحاديث، وهذا أمر ظاهر جلي.)، فضلاً عن كونها حسنة، ثم يُنازَع في كونها حسنة، فضلاً عن صحتها.
وهذا باب واسع يعرفه من له أدنى اطلاع على هذا العلم الشريف. 
فرجع الأمر إذاً إلى النظر في الأسانيد وتفحصها، والنظر في مدى مطابقة كلام المصححين لواقع الحديث وإسناده وطرقه، ولا يستثنى من ذلك إلا كتابا البخاري ومسلم، إلا أحاديث يسيرة انتقدت عليهما كما هو معلوم.
إذا تبين ذلك، ظهر واضحاً جلياً مدى صحة قاعدة الثبوت عند الأسمري، ومدى صحة الفهم والتقرير لهذه القاعدة عنده، وتبين لكلٍ أنها قاعدة هزيلة فاسدة، ويزيد ذلك وضوحاً ما يلي:
1.	 أنها مخالفةٌ لما عليه أهل الحديث، ولما هو المعتمد، خلافاً لابن الصلاح رحمه الله تعالى.
2.	 أنها تؤدي إلى ترك الاعتماد على جم غفير من الأحاديث، لعدم وجود الحكم عليها من المتقدمين، ومعلوم أن مجرد وجودها في مصنفاتهم لا يعني صحتها، إلا البخاري ومسلم، فما من أحد غيرهما إلا وقد دخله النقص، وانتقد في كثير من الأحاديث.
3.	 أنها تؤدي إلى ترك الاعتماد على جم غفير من الأحاديث أيضاً، لاختلاف المتقدمين في الحكم عليها.
4.	 أو تؤدي إلى خلاف ذلك، من الاعتماد على أحاديث ضعيفة لمجرد متابعة من أخطأ في الحكم بصحتها، لأن النظر فيها متعذر على هذا القول، والناس فيها مختلفون، فإما أن تطرح، وإما أن يؤخذ قول أحدهم دون النظر إلى أسانيدها والحكم عليها بما يظهر من ذلك.
5.	 إذا عُلِم أن الأسمري يمنع الاجتهاد، ويدعو إلى التمذهب؛ عُلِم سر هذا الكلام، والهدف من ورائه، فإنه دعوة إلى التقليد في الحكم على الحديث، كما أنه هناك دعوة إلى التقليد في الأحكام الفقهية، كما سيأتي إن شاء الله.
6.	 وإذا عُلِم أن المنع من الحكم على الأحاديث من معاول هدم الاجتهاد في الأحكام الفقهية، ومن مقومات تبرير أقوال الفقهاء، والجمود عليها وإن خالفت الحديث الصحيح؛ لأنها إن خالفته فمن السهل أن يقال ضَعَّفَه فلان وأنا مقلد له، وإن استدل مُقَلَّدُ أحدهم بحديث ضعيف، سَهُلَ عليه أن يقول أنا مقلد لفلان في تصحيحه.
فكان هذا القول تمهيداً وسُلماً إلى تقرير التقليد، وتبريراً لجمود المتعصبة والمذهبيين على أقوال مُقَلَّديهم، وعذراً أقبح من ذنب في الدفاع عن أقوال مشائخهم وتصحيحها.
ثم هو قعود وتثبيط لطالب العلم عن النظر والاستدلال والاجتهاد في الأحكام الفقهية، أو الحكم على الأحاديث، الذي هو وسيلة إلى معرفة دين الله عز وجل، ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
ويؤيد ذلك ما قاله العلامة أحمد محمد شاكر في الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: "والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناءاً على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حظروا الاجتهاد في الفقه، أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث، وهيهات !! فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل، لا برهان عليه من كتاب ولا سنة، ولا تجد له شبهة دليل"(() (ص26).).
إذاً فقاعدة الثبوت عند الأسمري قاعدة فاسدة، أصلها فاسد وفرعها فاسد، وطريق تقريرها إما جهل وإما هوى، فلا يُسْتَغْرب بعد ذلك ما ستنتجه هذه القاعدة من أقوال فاسدة لكل من عمل بها واعتقد صحتها، وأول هذه الأقوال الفاسدة هو تخطئة كل من جاء بعد ابن الصلاح وحكم على الأحاديث، ونظر في ذلك، وألف وصنف من علماء الإسلام وشيوخ المسلمين.
ثم قال الأسمري:
"الثالث: جمع النصوص في المسألة الواحدة، ولذلك يقول علي بن المديني: لا يفقه الباب من لم يجمع أحاديثه".
قلت: ومفهوم كلامه رحمه الله تعالى: أن من جمع أحاديث الباب فإنه يفقهه، وهذا معناه تجزؤ الاجتهاد.
والمرجو من الأسمري أن يستفيد من كلام الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى، ولا يشترط بعد ذلك للاجتهاد شروطاً لا تتوفر حتى في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ثم قال: "قاعدة الجمع للنص يدخل فيها جمع الروايات وجمع النصوص".
قلت: ولا شك أنه يدخل في ذلك جمع كلام أهل العلم، ويدخل في ذلك جمع كلام العالم الواحد، فمن أراد أن ينسب إلى أحد العلماء قولاً، أو يحقق قوله في مسألة؛ لزمه أن يجمع كلامه بعضه إلى بعض حتى يتبين على أي الأقوال استقر أمر ذلك العالم، وليتبين مراده ويعرف قصده.
والسؤال: هل صنع الأسمري هذا فيما نَسَبَ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله بجواز المولد؟! وهل تبع هذه القاعدة لما نَسَبَ للإمام الشافعي القول بتقسيم البدعة ؟! وهل التزم هذه القاعدة لما نَسَبَ للمذاهب الأربعة تقسيم البدعة، والقول باستحباب أو جواز شد الرحل إلى القبور، و… و… و… !!؟؟
ثم قال الأسمري:
"الخامسة: أن يفقه النص وفق فقه الفقهاء، ما يُؤْتى بأقوال جديدة ويستقل الإنسان".
أقول:
هذه القاعدة تدور في فلك الأسمري، ولا تدور في فلكٍ شرعي، هذه القاعدة تدور في فلك التقليد الممقوت والتعصب المذموم، ولا تفيد إلا الاختلاف والتناقض.
فإذا جاء النص، فعلى فقه مَن مِن الفقهاء يُحمل ويُفهم ؟! أعلى فقه السادة الحنفية، أم السادة المالكية، أم الشافعية، أم الحنابلة ؟ وهل على فقه المتأخرين الذين كثر فيهم التعصب والهوى والتصوف !!؟؟ أم على فقه الأسمري!!؟؟
فالواجب أن يقال: أن تفهم النصوص على وفق فهم السلف الصالح، الذين هم أهل القرون الفاضلة، الصحابة رضي الله عنه وتابعيهم، وتابعي تابعيهم، ثم العلماء أئمة السنة وسادات المؤمنين الذين سلكوا مسلكهم، واقتفوا آثارهم.
ثم أقول: إن تقييد فهم النصوص بفهم السلف الصالح، لا يخطئه لسان سلفي، بل إنه إذا ذَكر اتباع الكتاب والسنة انطلق لسانه إلى قوله "على فهم السلف الصالح" لا يتلكأ ولا يتلعثم، كما ينطلق النبل من حَفوز دَفوع(() انظر: الإفصاح في فقه اللغة: (294).)، وإن لم ينطقها بلسان قاله، فهي لسان حاله إلى مآله.
فما بال الأسمري أعرض عن ذكر السلف الصالح إلى ذكر الفقهاء ؟! ولا يعني ذلك أنهم ليسوا من الفقهاء، بل هم أهل الفقه وأئمة الفقه، ولكن كلمة الفقهاء صار يفهم منها ويُراد بها مَن اشتغل بالفقه ممن تأخر، ولا يسبق الذهن عند إطلاقها إلى أصحاب القرون الفاضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنه.
وقد أخرج اللالكائي عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال: (( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم )). زاد محاضر(() أحد الرواة في الإسناد.): (( كل بدعة ضلالة ))(() السنة للالكائي: (1/96).).
وأخرج عنه أيضاً أنه قال: (( إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر )).
وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: (( من كان مستناً، فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم … ))(() (1/305).).
وأخرج في الحلية عن عبد الله قال: (( لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً، فإن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة ))(() (1/136).).
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: (( اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقاً بعيداً، وإن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً ))، وفي لفظ: (( اتبعوا سبيلنا، ولئن اتبعتم سبيلنا لقد سبقتم سبقاً بعيداً … ))(() ابن أبي شيبة: (7/139)، السنة لعبد الله: (1/139)، اللالكائي: (1/101).). ورواه البخاري بلفظ: (( يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً، فإن أخذتم … ))(() كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب (1).).
قال الحافظ في الفتح: "زاد محمد بن يحيى الذهلي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه: (( فإن استقمتم فقد سبقتم )) أخرجه أبو نعيم في المستخرج"(() (13/271)).
وعن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: (( عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، أو قال أصحابه ))، وقال: (( عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم(() أي الذي أخذتموه عن أصحابه، أصحاب رسول الله  قبل أن يقبضوا.)، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق ))(() أي ما كان عليه أصحاب رسول الله  من العلم والفهم والطريقة والهدى. اللالكائي: (1/97).).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب على من استدل بأثر ابن عمر المتقدم على التقليد المذموم، وهو جواب على قول من يقول بالتزام فقه الفقهاء، قال رحمه الله:
"الوجه السادس والأربعون: قولكم قال عبد الله بن مسعود: (( من كان مستناً منكم فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد )) فهذا من أكبر الحجج عليكم من وجوه:
فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء وأنتم تقلدون الأحياء والأموات.
الثاني: أنه عيَّن المُستَنَّ بهم بأنهم خير الخلق وأبر الأمة وأعلمهم وهم الصحابة رضي الله عنه وأنتم معاشر المقلدين لا ترون تقليدهم ولا الاستنان بهم، وإنما ترون تقليد فلان وفلان ممن هو دونهم بكثير.
الثالث: أن الاستنان بهم هو الاقتداء بهم، وهو بأن يأتي المقتدي بمثل ما أتوا به، ويفعل كما فعلوا، وهذا يبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة عليه.
الرابع: أن ابن مسعود قد صح عنه النهي عن التقليد وأن يكون الرجل إمعة لا بصيرة له، فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد"(() (2/172).).
ثم قال الأسمري:
"هل مطلق الترك يقتضي التحريم أو لا ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء في عهده من غير مانع تركه لها، من غير مانع، هل يعني تحريم ما تركه لو فعله من بعده ؟ أجيبوا، هل يقتضي التحريم ؟
طيب، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه ؟"           قيل: غير جائز.
قال: "ليه ؟"                                             قيل: بدعة.
قال: "تقولون غير جائز، ليه ؟"                         قيل: …… المتابعة.
قال: "المتابعة، لا، ليه ؟"                                 قيل: لمجرد الترك.
قال: "بمجرد الترك، أن الرسول لم يفعله فدل ذلك على عدم جوازه، وأن الصحابة لم يفعلوه فدل ذلك على عدم جوازه. وهل مجرد الترك يقتضي التحريم والمنع !؟
إذا قلتم هذا القول يقول لكم إنسان: أنتم الآن تحرمون المولد، هل مطلق الترك يقتضي المنع ؟؟ قول جمهور الأصوليين أنه لا يقتضي المنع، إذا قيل بذلك، هل يحرم المولد أم لا ؟ على القاعدة لا يحرم.
ولذلك إيش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم تجاه المولد ؟".
وقام أحدهم فتكلم …
فقال الأسمري: "الترك له مناحي، وما تفضل به الأخ نحن بصدده هو المقصود، فمسألة إذا قام المقتَضَى(() هكذا بالألف المقصورة.) على فعل شيء، فلم يفعل لا لمانع، فهل يدل على التحريم ؟ جمهور الأصوليين على ما سبق، وهو عدم التحريم.
لذلك إيش قال شيخ الإسلام في المولد ؟ شيخ الإسلام لم يحرم المولد مطلقاً، ولم يمنعه مطلقاً، بل فرق بين المؤمن المسدد الرشيد وبين عامة الناس.
والمقصود حكاية قاعدة ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية"، انتهى كلام الأسمري.
والجواب:
لقد زعم الأسمري أن ترك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب المقتضي، وعدم وجود مانع من الفعل لا يدل على المنع، وزعم أن هذا هو قول جمهور الأصوليين.
وزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يحرم المولد مطلقاً لأجل هذه القاعدة، ثم زعم أنه فرق بين المؤمن المسدد الرشيد وبين عامة الناس.
وبذلك شوش على الناس، وأفسد الحق الذي قد تقرر عندهم، وهذا يظهر واضحاً جلياً من الحوار الذي دار بينه وبينهم، ومن قوله بعد ذلك: "ربما أول مرة يعرف الإنسان …" كذا وكذا، "وأول مرة يعرف بعض الناس …" كذا وكذا.
فكان له السبق في إدخال هذه الشبه، وإفساد ما كان مستقراً من الحق عند كثير منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فأما قوله إن مطلق الترك لا يقتضي المنع، وأن ترك الفعل مع قيام المقتضى مع عدم المانع لا يدل على المنع، وزعمه أن جمهور الأصوليين على هذه القاعدة.
فالجواب:
أن هذه قاعدة أهل البدع والتصوف؛ فكل من انتصر لشيء من البدع، سواء الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من البدع؛ ادعى هذه القاعدة الخلفية وانتصر لها، وأقل أحواله أن ينكر القاعدة السلفية، وهي قول أهل العلم والسنة: لو كان خيراً لسبقونا إليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة))، وقوله: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وقول أصحابه رضي الله عنه: ((اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)) و((إنا نقتدي ولا نبتدي و…)) وقد تقدم ذلك.
وقد قال الله تعالى: ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله))(() سورة الشورى الآية: (21).).
وأما من زعم أنه يسبق إلى خير لم يسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شابه المشركين، كما قال الله تعالى عنهم في قوله تعالى في سورة الأحقاف: ((وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه)) (() الآية: (11).).
فثبت أن الصحابة رضي الله عنه هم السابقون إلى الخير، فلا يتركون فعل شيء ويكون خيراً، بل إذا تركوا فعل شيء فلا شك أنه من البدع المنهي عنها.
وليُعْلَم أن الكلام في هذا المقام عن أمور التعبد والتدين والتقرب، لا عن أمور الدنيا كالمهن والصناعات وما شابه ذلك، إذ الأصل فيها الإباحة.
وأما زعمه أن جمهور الأصوليين على ذلك(() أي على أن ترك الفعل مع قيام المقتضي يدل على المنع.)، فهذا محض تخرص وتخمين، بل الحق خلاف ذلك وعكسه.
قال الزركشي في البحر المحيط: "القسم السابع(() أي من أقسام السنة.): الترك، لم يتعرضوا لتركه عليه السلام(() أي الأصوليين، والمراد "كثير منهم" أي لا تجد الكلام على هذه المسألة في أكثر كتب الأصول.)…" ثم قال" قال ابن السمعاني: إذا ترك الرسول شيئاً وجب علينا متابعته فيه……"(() البحر المحيط: (4/214).).
وقال الإمام الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) وهو كالاختصار للبحر المحيط: "البحث العاشر: تركه صلى الله عليه وسلم للشيء كفعله له في التأسي به فيه"(() إرشاد الفحول: (ص66).). ثم ذكر كلام ابن السمعاني.
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: "وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون فيه، وهو المكروه والممنوع، فتركه صلى الله عليه وسلم دال على مرجوحية الفعل"(() الموافقات: (4/421) ولا أدري هل هذا حقه الإحراق أيضاً كالاعتصام –كما نقل ذلك الأسمري وأيده- أم لا ؟؟!!).
وقال العلامة ابن النجار في شرح الكوكب المنير: "وإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا كان أيضاً من السنة الفعلية، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما قُـدِّم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله، أمسك الصحابة رضي الله عنه وتركوه حتى بين لهم أنه حلال ولكنه يعافه"(() شرح الكوكب المنير: (2/165).).
أي لما عُلم أن تركه صلى الله عليه وسلم لأجل أن نفسه لم تقبله، علم أنه وجد هناك مانع له صلى الله عليه وسلم وأنه لا يَمنَعُ غيره من أمته من أكله، فأكله الصحابة رضي الله عنه على مائدته.
وقال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين: "فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه، كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق"(() إعلام الموقعين: (2/284).).
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم:" فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً -لو كان مصلحة(() أي فيما يظهر.)- ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة"(() (ص598).).
وقال فيه:" فأما ما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله تعالى …"(() (ص599).).
ثم قال: "بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتضياً وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة، فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة وأعداد الركعات أو الحج، فإن رجلاً لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح، لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكاناً آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره، لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة، ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهياً خاصاً عنها، أو أن نعلم ما فيها من المفسدة، فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له، وزوال المانع لو كان خيراً، فإن كل ما يبديه المُحْدِثُ لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس…"(() (ص600)، وانظر الفتاوى: (26/171-172).).
وفي المسودة مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن ترك الفعل مع المقتضي له يدل على عدم كونه مشروعاً، كترك النهي مع الحاجة إلى البيان"(() (ص298)، وانظر (ص 489-490).).
قلت: وفي هذه النقول عن الأئمة الأعلام؛ بيانٌ واضح، وردٌ جلي للقاعدة التي يزعمها الأسمري وينسبها زوراً إلى جمهور الأصوليين، مع العلم بأن جمهورهم لم يتعرض للكلام في هذه المسألة، كما قاله الزركشي في البحر المحيط، وهو من أكثرهم تتبعاً لأقوال الأصوليين.
قال الأسمري:
"قول جمهور الأصوليين أنه لا يقتضي المنع" [وقد تبين ما فيه من تهور وتهوك] ثم قال: "إذا قيل بذلك هل يحرم المولد أم لا ؟ على القاعدة لا يحرم، ولذلك إيش قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم تجاه المولد …… شيخ الإسلام لم يحرمه مطلقاً ولم يمنه مطلقاً …"
والجواب:
أن الأسمري قد نسب لشيخ الإسلام القول بأن ترك الفعل مع قيام المقتضي وعدم وجود المانع من الفعل لا يدل على التحريم، لأن قول الأسمري "لذلك" يعني لما تقدم من هذه القاعدة وقول الجمهور بهـا -فيما يزعم-"يقول شيخ الإسلام" كذا وكذا، وهذا يعني اعتبار شيخ الإسلام لها وقوله بها، فإن اللام في قوله "لذلك" لام التعليل، أي لأجل ذلك قال شيخ الإسلام كذا وكذا.
وهذا محض تقول على شيخ الإسلام، بل هو افتراء عليه، وقد قدمت عدة نقول عنه رحمه الله تعالى تبين أنه بريء مما نَسب إليه الأسمري وحاول إلصاقه به، بل إنه يقول بخلاف ما نَسبه إليه تماماً.
قال الأسمري: "شيخ الإسلام لم يحرم المولد مطلقاً ولم يمنعه مطلقاً في اقتضاء الصراط المستقيم، بل فرق بين المؤمن المسدد الرشيد وبين عامة الناس".
والجواب:
إن هذا نوع آخر من الافتراء والتقول على أهل العلم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد صرح في اقتضاء الصراط المستقيم في مواطن كثيرة على عدم جواز البدع والأعياد والاحتفالات المخترعة، وأنها من مشابهة الكفار، وإن ظنها كثير من الناس حسنة، فإنها لا تجوز ولا تشرع، بل هي بدع محرمة، ومن ذلك المولد، وقد صرح فيه بخصوصه أنه لا يجوز وأنه بدعة محرمة، فقال:
"فإن هذا -أي المولد- لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيراً (() أي على قول من يقول إنه حسن وإنه خير، لم يفعله السلف مع وجود المقتضي وعدم المانع، ولو كان خيراً عندهم لفعلوه، فدل أنه عندهم ليس خيراً محضاً ولا راجحاً.)، ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص"(() اقتضاء الصراط المستقيم: (2/619).).
فافهم هذا فإنه واضح وصريح بأن المولد ممنوع منه وأنه ليس بخير محض ولا راجح، وما تركه السلف إلا لأن تركه هو الصواب وهو الخير.
وقد صرح قبل ذلك شيخ الإسلام أن فعل المولد من البدع التي يفعلها بعض الناس، مضاهاة للنصارى، أو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
قلت ومن فعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ضاهى بفعله ومحبته النصارى أيضاً، فإنهم يفعلون مثل ذلك أيضاً محبة لعيسى، وليس كل محبة تقع، تكون محبة شرعية مقبولة، ولا كل ما يفعل بدافع المحبة، يكون مقبولاً، بل لا يكون مقبولاً إلا ما وافق الكتاب والسنة، وصَاحَبَهُ الإخلاص لله تعالى كما هو معروف ظاهر.
قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى: "والمنكرون لبدعة المولد كثيرون، ومنهم شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه [اقتضاء الصراط المستقيم] فقد بسط القول في ذم أعياد المشركين من أهل الكتاب والأعاجم وغيرهم، ثم قال بعد ذلك:
ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نُهي عنها لسببين:
أحدهما: أن فيها مشابهة للكفار.
والثاني: أنها من البدع، فما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب، لوجهين:
أحدهما: أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر مرفوعاً: ((…وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة )) وفي رواية للنسائي ((وكل ضلالة في النار))…"(() الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي: (1/216).).
وأما العبارة التي استخدمها الأسمري فهي للتلبيس والتدليس؛ وقد استخدمها أئمة في الضلال قبله سبقوه في هذا الميدان، فقد عنون محمد علوي المالكي في رسالة له في عمل المولد عنواناً، فقال: "رأي شيخ الإسلام في المولد يقول: قد يثاب بعض الناس على فعل المولد".
وهذا مثل زعم الأسمري أن شيخ الإسلام لم يمنعه مطلقاً ولم يحرمه مطلقاً، بل فرق بين المؤمن المسدد الرشيد وبين عامة الناس، والطيور على أشكالها تقع.
وقد رد على دعوى ابن علوي هذه؛ الشيخ العلامة إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى في كتابه [القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل](() (2/411، 513) ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي.)، وكذا الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى، فقد بين موقف شيخ الإسلام من هذه البدع والأعياد خير بيان، في كتابه [الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي](() المصدر السابق: (1/216) وما بعدها.).
وسوف نفصل الجواب على كلام الأسمري، والرد على هذه الدعوى في: أصل هذه الطليعة إن شاء الله تعالى، والمقصود هنا الاختصار على وجه لا يحصل فيه إخلال.
فأما قول الأسمري أن شيخ الإسلام فرق بين المؤمن المسدد الرشيد وبين عامة الناس، فهذه صورة أخرى تدل على قصور الفهم أو سوء القصد عند الأسمري، وأحد الأمرين كفيل بإسقاط قوله وعدم الاعتداد بنقله عن أهل العلم، أو عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد بين قبل ذلك بياناً شافياً أن كل ما لم يفعله السلف من العبادات أُحدث وابتدع بعدهم، فإنه محرم منهي عنه، فإنه قال رحمه الله:
((وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله، ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم؛ أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها ديناً ينتفعون بها في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم، فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله، وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به كما سنذكره إن شاء الله، واعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضها))(() اقتضاء الصراط المستقيم: (584-585).).
ثم استطرد في رد الشبهة التي تمسك بها الأسمري وغيره في تحسين البدع أو بعضها، ثم تكلم عن البدع الزمانية كتعظيم أول خميس من رجب، ووسط رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو يوم هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم قال:
"وإنما يفعل مثل هذا النصارى، الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداً أو اليهود، وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله اتبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه، وكذلك ما يحدثه بعض الناس [أي في المولد] إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً"(() (619).).
وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد" 
فمراده أي يسكت عن الإنكار عليه ما لا يسكت عن المؤمن المسدد، لأن ذلك العامي لو أنكر عليه هذا المكروه؛ تركه إلى ما هو شر منه، أما المؤمن المسدد فلا يترك الإنكار عليه، ولذلك مثل رحمه الله لهذا بما روي عن الإمام أحمد أنه قيل له عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار ونحو ذلك، فقال دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب أو كما قال" وعلل ذلك بقوله:
"وليس مقصود أحمد هذا، وإنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة، وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها، فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا الفساد الذي لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور، ككتب الأسحار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم، فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند المزاحمة"(() اقتضاء الصراط المستقيم: (622).).
وقد تقدم قوله رحمه الله تعالى: "واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل شراً بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكلية، كحال المنافقين والفاسقين، وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة، فعليك هنا بأدبين، أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطناً وظاهراً في خاصتك وخاصة من يطيعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر.
الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه"(() اقتضاء الصراط المستقيم: (620-621).) إ.هـ.
فإن قال قائل: إن كانت البدعة مشتملة على أمور من الخير، كقراءة القرآن وغيره، فكيف يتعامل في الإنكار لها وعلى فاعلها ؟ فالجواب عند ذلك(() إضافة إلى الأمرين السابقين.) تتمة الكلام لشيخ الإسلام، حيث يقول: "ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذا النفوس لا تترك شيئاً إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله أو إلى خير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهاً، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجباً على الإطلاق، ومنها ما يكون واجبا على التقييد))(() اقتضاء الصراط المستقيم: (621).)إ.هـ.
وواضح من قوله رحمه الله تعالى: أن هذه الأعياد، كالمولد وغيره مذموم فاعلها معيب، وإن كان يخالطها خير، كما أن ترك واجبات الشرع وأوامره معيب.
وكان الأولى بالأسمري ومن سبقه؛ أن لا يتعلق بتلك العبارة، ويخلعها من سياقها وسباقها خلعاً، ويغفل باقي الكتاب من أوله إلى آخره، الذي امتلأ بالنصوص الدالة على تحريم المولد، وذمه وذم كل من ابتدع في الدين، والنهى عن ذلك أشد النهي، والتحذير منه أبلغ تحذير.
فأين جمع النصوص الذي كنت تردده قبل قليل ؟! وأنه من القواعد الهامة لفهم النصوص ؟! وقد قلت أن هذه القواعد تحكم في فهم النص ! فما بالك خرجت عنها، وقد شهدت وقررت أن من خرج عليها لا يجوز له أن يفقه النص ! فأرجو أن تلتزم بذلك ولا تتعرض لفهم النصوص هكذا وأنت لا تدري فحواها، فتأتي بأقوال لم يسبقك إليها إمام عدل من أهل السنة، وتكون كما قلت عن بعض الناس ((وهو يحدث من حيث يتحدث، فهذا يزعم أنه مجتهد ؟!! لاشك أن هذا يزري على نفسه، وأهل العلم يعرفون أنه لا شيء)) وهذا والله بك ألصق، وبشاكلتك أليق.
قال الأسمري:
"فإذا قال قائل هو بدعة، وكل بدعة ضلالة، ما رأيكم؟ صحيح هذا؟! كل بدعة ضلالة صحيح؟ نريد جواباً، من درس الأصول، من درس الفقه فقه الفروع، اتفقت المذاهب الأربعة أنه ما كل بدعة ضلالة، بل البدعة نوعان: النوع الأول بدعة محمودة، والنوع الثاني: بدعة مذمومة. اتفقت المذاهب الأربعة على أن البدعة نوعان: بدعة مذمومة وبدعة محمودة".
فقيل له: لغةً أم شرعاً.
فلم يلتفت إليه وأعاد كلامه فقال: "بدعة محمودة، وبدعة مذمومة. اتفقت المذاهب الأربعة على أن البدعة نوعان: بدعة مذمومة وبدعة محمودة.
ولذلك لو قال قائل المولد لا يجوز لأنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، قيل ليس بصحيح على قول أصحاب المذاهب الأربعة، فما كل بدعة ضلالة، ما كل بدعة ضلالة".انتهى.
والجواب:
أن هذه محاولة أُخرى للانتصار لبدعة المولد، إما لرضاه بها وموافقتها لهواه، أو إرضاء لمن يفعل هذه البدع وتطييباً لخاطره، فإن هذا الكلام والله لا يطيب له قلب سني موحد، ولا يرتاح لسماعه إلا أصحاب البدع والأهواء كالصوفية والروافض وأشباههم.
وإيضاحاً لهذا المقام، وكشفاً لهذا التلبيس والتشويش لا بد أن يعلم أمران.
الأول: أن من قسم البدعة إلى نوعين فإنه يريد بالبدعة كل ما أحدث مما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من أمور الدنيا، أو مما يدخل في عمومات الشريعة، أو كان من المصالح المرسلة، بل ربما أدخل في معناها بعض ما أجمع الصحابة رضي الله عنهم عليه كجمع المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه، ومن جعل لفظ البدعة شاملاً لما تقدم، استدعاه المقام إلى تقسيمها ولا بد.
 وهذا هو الذي سلكه العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى فعرفها بقوله: ((البدعة: فعل ما لم يُعهَد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة))(() القواعد الكبرى: (2/337).).
وإذا سلمنا هذا التقسيم:
فاتضح مراده أن هذه أحدثت وابتدعت بالمعنى اللغوي، وحكمها في الشرع بعد أن عرضت على نصوصه وقواعده الإيجاب، وهذه بدعة لغة، وحكمها في الشرع بعد النظر في مقاصده الاستحباب، وهكذا.
والأمثلة التي ضربها لتوضيح مقصده تدل على هذا الذي ذكرنا، فقد مثل للواجب منها بتعلم اللغة لفهم كلام الله  وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لاشك أنه مطلوب شرعاً، وهو من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ويؤكد ذلك أنه رحمه الله تعالى كان مشهوراً بمحاربة بعض البدع، والنهي عنها، والتحذير منها، وقد أزال كثيراً من البدع التي كان الخطباء يفعلونها من دق السيف على النبر وغير ذلك، وأبطل صلاتي الرغائب ونصف شعبان ومنع منهما))(() انظر طبقات السبكي: (8/210).).
ويوضح ذلك قول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ((وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع؛ فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك، فقال: (نعمت البدعة هذه) ……)) (() (2/128).).
الثاني: أن الإحداث والابتداع في الدين مذموم شرعاً مطلقاً، والبدعة هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب والسنة، ولا في عمل الخلفاء الأربعة(() انظر: الحوادث والبدع: (ص21)، جامع العلوم والحكم: (2/127)، البدع والنهي عنها لابن وضاح: (ص35) وما بعدها، الاعتصام للشاطبي: (1/49).)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته(() صحيح البخاري: (2697)، صحيح مسلم: (1718).)، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) أخرجه مسلم(() (1718).)، وقوله: ((… وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)) (() مسند أحمد: (4/126)، سنن أبي داود: (4607)، سنن الترمذي: (2676)، سنن ابن ماجة: (42)، صحيح الجامع: (2546).)(() كما قاله العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، انظر: "البدع والمحدثات وما لا أصل له" (ص117).).
قال الحافظ ابن رجب –رحمه الله تعالى- في قوله صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة)): ((والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه))(() جامع العلوم والحكم: (2/127).).
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ((ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله ((كل بدعة ضلالة)) بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل))(() اقتضاء الصراط المستقيم (2/195) ).
وقد قال الله تعالى: ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)) (() سورة المائدة الآية: (3).) قال ابن الماجشون سمعت مالكاً يقول: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمداً خان الرسالة، لأن الله يقول: ((اليوم أكملت لكم دينكم)) فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً)(() ذكره صاحب تهذيب الفروق: (4/225)، والشاطبي في الاعتصام: (1/62)، كما في هامش الاعتصام تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله تعالى.).
وقال الحافظ ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم ((من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد)):
((وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام؛ … فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء…)).
وقال الحافظ ابن حجر: ((وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه، قال النووي هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به كذلك …)).
وقال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
((قوله صلى الله عليه وسلم : ((رد)) بمعنى مردود …… وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجملة شرطية، أن من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو مردود على صاحبه، حتى إن كان إحداثه عن حسن نية، فإنه لا يقبل منه، لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع، ولهذا كان من القواعد المقررة عند أهل العلم، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على المشروعية، قال تعالى: ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) وهذا إنكار عليهم))(() البدع والمحدثات وما لا أصل له: (ص 63) عن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين: (5/259).)إ.هـ.
وفي حاشية السندي:
((((محدثاتها)) يريد المحدثات التي ليس في الشريعة أصل يشهد لها بالصحة وهي المسماة بالبدع، كذا ذكره القرطبي، والمراد المحدثات في الدين، وعلى هذا فقوله ((وكل بدعة ضلالة)) على عمومه ((وكل ضلالة في النار)) أي صاحبها في النار))(() (3/189).).
فإذا علم ما تقدم علم أن الأسمري لم يكن ناصحاً ولا مخلصاً حين زعم أنه ليس كل بدعة ضلالة بل البدعة نوعان، ولم يبين أن البدعة التي قيل بتقسيمها هي البدعة اللغوية بل إمعاناً منه في التضليل والتلبيس وانتصاراً للبدع وأهلها، لما قال له قائل: لغة أم شرعاً -أي تقسيم البدعة إلى محمود ومذموم- لم يلتفت إليه، وأعاد كلامه مؤكداً له ومرسخاً، وضاع أمل ذلك القائل في بيان الحق وعدم تأخيره عن وقته، والله حافظُ دينه، يسخر لذلك من يصطفي من خلقه، ولو كره المبطلون.
وأما زعمه أن المذاهب الأربعة متفقة على تقسيم البدعة(() أي البدعة في الدين كما يدل عليه كلامه وكما هو ظاهرٌ من عبارته وأمثلته، فإنه يمثل لذلك بالمولد، ويدعي أنه قول الإمام الشافعي في الرسالة، وقول غيره من العلماء.) إلى بدعة محمودة وبدعة مذمومة فهذه دعوى عارية عن الدليل، كسابقاتها ولاحقاتها، بل هي مجرد مجازفة، وتقول منه على المذاهب كما هي عادته، وقد تبين على كل حال أنه ليس ممن يوثق بقوله ولا ممن يعتمد على نقله.
أما المذاهب الأربعة وأئمتها فعلى خلاف ذلك وإن قال به بعض من ينتسب إليها لا سيما من المتأخرين، والصوفية، والمتفلسفين.
ومما يدل على بطلان هذا التقسيم واختلاقه، وبطلان دعوى نسبته للمذاهب الأربعة، أن الفقهاء في كتبهم، عند ذكر أحكام المُبتَدِعَة كما في كتاب الصلاة أو الشهادات وغيرها لا يذكرون هذا التقسيم، ولا يعلقون عليه حكم، بل ربما ذكروا الفرق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة وحكم كل منها.
وإليك بعض الأمثلة:
قال الإمام الشافعي في الأم: ((وكذلك أكره إمامة الفاسق والمظهر البدع، ومن صلى خلف واحد منهم أجزأته صلاته ولم تكن عليه إعادة إذا أقام الصلاة))(() (1/166).).
ولم يفرق بين بدعة وبدعة، بل أطلق ذمها، وكراهة إمامة من تلبس بها.
وفي المدونة، قال مالك: ((لا ينكح أهل البدع، ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا يصلي خلفهم ولا تشهد جنائزهم))(() (1/84)، وانظر بداية المجتهد (1/174).).
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ((وذكر في المنتقى رواية عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع، والصحيح أنه إن كان هوىً يُكَفِّرَه لا تجوز، وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة))(() (1/157).).
وقال المرداوي في الإنصاف: ((وذلك قسمان:
أحدهما: أهل البدع، والصحيح من المذهب أنه لا يصلى عليهم، وعنه يصلى عليهم، وهذا ظاهر كلام المصنف هنا.
الثاني: غير أهل البدع، فيصلي عليهم مطلقاً على الصحيح من المذهب…))(() (6/186).).
قلت: فهل ترى هؤلاء الأئمة فرَّقوا بين بدعة وبدعة، إلا المكفرة وغير المكفرة، ولو كان هناك بدعة حسنة فلم لم يذكر حكمها، وكيف يطلق القول بكراهة الصلاة خلف المبتدع مطلقاً.
ولو كان من المبتدعة صاحب بدعة حسنة، فلماذا لم يذكر الفقهاء أن الصلاة عليه أو خلفه حسنة، لأن بدعته حسنة، ولو كان من البدع ما هو حسن لكان هذا التفصيل هو الواجب أو الصحيح، وعدم ذلك يدل دلالة واضحة أن مراد من قال بتقسيم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة أنه أراد بذلك البدعة بمعناها اللغوي، لا الشرعي، كما نبه عليه جماعة من أهل العلم، وتقدم شيء من كلامهم، فتنبه لذلك.
ثم لابد أن يعلم أن العبرة بثبوت الدليل، وما ثبت عن الصدر الأول من هذه الأمة، فإن كثرة المخالفين للصواب لا يؤثر في كونه صواباً، وكثرة المناهضين للحق لا يؤثر في جعله باطلاً،ولا يجوز العدول عن الدليل بعد ظهوره وفهمه فهماً صحيحاً، ولا أن يعارض به قول أحد كائناً من كان.
 قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ((كل ما قلت فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، لا تقلدوني))(() سير أعلام النبلاء: (10/33).).
ثم قال الأسمري:
"وهذا –أي تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة - ما قرره الشافعي في الرسالة، وجماعة".
والجواب:
أولاً: أما ما نسبته للإمام الشافعي رحمه الله تعالى من تقسيم البدعة فغير صحيح، والشافعي رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة والجماعة، ومن علماء السلف الصالح ، ومن كان من هذا الطراز، أو لاحق بركب هؤلاء الكرام؛ فهو بعيد عن تقرير البدع والتقعيد لأهل البدع.
ومعلوم أن تقسيم الأسمري إنما هو في البدع الدينية التعبدية، فإنه قد مثل لذلك بعمل المولد، ونسب هذا التقسيم إلى كتاب الرسالة للإمام المُطَّلبي، وهو كتاب يدور في رحى المسائل الشرعية التعبدية، ففيه بيان كثير من أصول الفقه وقواعده، وهو أول كتاب أُلف في ذلك، فنسبة تلك القاعدة البدعية إليه، مع التمثيل لها بما يفعله الناس تقرباً وتعبداً وهو المولد؛ إشارة واضحة في أن المراد بذلك التقسيم هو البدعة الشرعية(() وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.).
ونسبة ذلك لهذا الإمام من أبطل الباطل، وهذا كتاب الرسالة فأين هذا الموضع المزعوم، والكلام الموهوم الذي يفيد هذه القاعدة ؟
بل إن الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة يقرر خلاف ذلك، فقد قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع البيان –أي بيان الأحكام الشرعية-: 
((… وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد؛ ولا يقول بما استحسن فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق))(() الرسالة: ص(25).).
فانظر إلى قوله: ((ليس لأحد أن يقول إلا بالاستدلال)) فهل من يقول ذلك يقرر أن البدعة والإحداث في الدين منه ما هو محمود مقبول، أو أن منها ما هو هدى وليس بضلال !؟
وقد نص رحمه الله تعالى أنه لا يجوز إلا اتباع الدليل، ولا يجوز لأحد أن يحدث أموراً يستحسنها، أي بدعاً يزعم أنها حسنة، لأن ذلك شيء يحدثه، أي إحداث في الدين فتأمل ذلك.
فإن قيل قد روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن الإمام الشافعي أنه يقول: ((البدعة بدعتان بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم))(() (9/113).).
قلنا هذا كالاحتجاج بقول عمر رضي الله عنه في جمع الناس على صلاة التراويح (نعمت البدعة هي)، وقد تقدم كلام الحافظ ابن رجب في ذلك، وقد قال أيضاً في رد هذه الشبهة:
 ((ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل: أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني: ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً، لموافقتها السنة، وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا وأنه قال: المحدثات ضربان، ما أُحدث مما يخالف كتاباً، أو سنة، أو أثراً، أو إجماعاً، فهذه البدعة الضلالة.
وما أُحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا؛ وهذه محدثة غير مذمومة، وكثير من الأمور التي أحدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها هل هي بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا؟))(() جامع العلوم والحكم (2/131).).
وأقول مرة أخرى كان على الأسمري أن لا يتسرع ويجازف بنسبة تقرير قاعدة البدعة إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك في الحقيقة تحريف لكلام الإمام عن وجهه، وتلبيس على الخاصة والعامة، فإن كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في واد وكلام الأسمري في واد آخر.
بل كان من الواجب عليه أن ينكر هذا التقسيم ويرد على من يتعلق بكلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بمثل ما رد به الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فهذه هي طريقة أهل السنة؛ لا أن يُلبس الباطل ثوب الحق، فهذه طريقة أهل الأهواء والبدع.
ثانياً قوله: "وجماعة".
فالجواب: أولاً: لم تبين من هم هؤلاء الجماعة، ليتبين أمرهم، ويعرف حالهم، هل هم من أهل السنة أم من غيرهم.
وثانياً: -وهو الذي دعا الأسمري إلى إبهام أمر هذه الجماعة على السامع- وهو أن ما تدعو إليه قد قرره جماعة كما تقول، ولكنهم من الصوفية وأهل البدع، كالرفاعي وابن علوي وأمثالهم ومن حذا حذوهم، والمؤمن يخجل أن يُعد في زمرة هؤلاء في الدنيا، وينأى بنفسه أن يحشر معهم في الآخرة؛ والمرء يحشر مع من أحب، وعلامة المحبة الموافقة والاتباع.
ثم قال الأسمري: "وليس المقصود تحقيق هذه المسائل من مسألة المولد ومسألة انقسام البدعة إلى ضلالة وغيرها …".
والجواب نعم ليس هذا هو المقصود الآن، بل المقصود الآن هو تشويش أفكار الشباب، وإدخال الشبه على عقولهم، بهذا التقعيد والعرض الذي ينطوي على نصر البدع والترويج لها، وإظهارها بمظهر المسائل الخلافية الفرعية التي ليس فيها نص واضح والأقوال فيها متقاربة وبكلٍ قال إمامٌ، فيضعف الإنكار فيها ويتبلد الإحساس عند سماعها أو رؤيتها.
ويجب أن يعلم أن مثل هذه العبارة غير مجدٍ عند أهل العلم في التخلص من تبعة ما تقدم من تقعيد وتقرير بل ونسبة ذلك إلى علماء أهل السنة، فضلا عن التلبيس والتمويه؛ وقد سبقك إلى هذه الحيلة، الضال المضل عثمان بن عبد العزيز بن منصور، فقال بعد كلام له كثير، لبس فيه ودلس وحرَّف وروَّج لبعض البدع، قال: "وليس ما ذكرنا استدلا لا منا على ذلك لا إثباتاً ولا نفياً".
وقد رد عليه العلامة الهمام عبد الطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى في كتابه العظيم "مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام"، وأرجو أن لا يكون الأسمري على طريق هذا الضال الذي شهد بضلاله وانحرافه الشاهد العدل الإمام عبد اللطيف رحمه الله تعالى.
ثم قال الأسمري:
"فمن أحدث قولاً خرج به عن المذاهب المتبوعة، أو قول الفقهاء وأئمة الإسلام، لا يجوز له أن يأتي بقول. ولذلك قرر الفقهاء أن من أحدث قولاً يخرج به عن المذاهب المتبوعة، فإنه يعزر ويحجر عليه، هذا الذي قرره من؟ الفقهاء، … لأن أصحاب المذاهب الأربعة وعامة الفقهاء يقولون لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة".
والجواب:
أنه قرر في بادئ الأمر: أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب المتبوعة وعن أقوال أئمة الإسلام، ولو أنه التزم هذا الإطلاق لكان أرجى له وخير، ولكنه رجع القهقرى وقيد ذلك، فزعم أنه لا يجوز الخروج على المذاهب الأربعة.
وهذا القول بدعة محدثة، حدثت بعد ظهور هذه المذاهب، وأرجو أيضاً أن لا يكون سبب التقييد بالمذاهب الأربعة بدعة وانحراف آخر عند الأسمري، وهو اعتقاد أن من خالف هذه المذاهب الأربعة أو خرج عنها؛ لا يعتبر عنده من علماء وأئمة الإسلام، ولكن للأسف هذا هو الذي يدل عليه كلامه، حيث يقول:
"إذا طبقت صفات المجتهدين وما إليه عند الأصوليين ليس هناك مجتهد، إذا طبقتها ليس هناك مجتهد" حتى شيخ الإسلام ابن تيمية لم يعتبره من المجتهدين، ونسب إلى ابن النجار ظلماً وزوراً أنه يقول بذلك.
فقال: "قال ابن النجار في شرح المختصر: جمهور أصحابنا على أن شيخ الإسلام مقلد وليس بمجتهد، وقيل هو مجتهد وهو قول ضعيف لا يصح".
قلت: وهذا مناقضٌ تماماً لما قاله العلامة ابن النجار رحمه الله تعالى فإنه قال: "فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى" (() (4/570).).
وكذلك قال المرداوي في شرح المختصر أيضاً(() ). فسبحان الله !! ألهذا الحد تصل بك الجرأة، حتى تقلب كلام أهل العلم، وتغش طلاب العلم ؟!!
ثم يقول الأسمري تأكيداً لهذا المذهب الفاسد: 
"ولذلك ماذا يقول الأصوليين؟ يقولون الاجتهاد له صفاته وركائزه، فمن اجتهد في حكم خالف فيه أحكام المجتهدين آثم، فبعضهم يظن إيش؟؟ أنه إذا اجتهد وخرج على المذاهب المتبوعة ... أنه مأجور.
على القاعدة مأجور أو مأزور؟؟ مأزور، وإن كان من كان".
قوله: "خالف فيه أحكام المجتهدين".
إن كان المراد بالمجتهدين هم جميع المجتهدين في عصر من العصور، فاتفاقهم إجماع، لا يجوز مخالفته، وإن أراد بالمجتهدين من انتسب إلى المذاهب الأربعة وهذا ما يدل عليه كلامه، بل هو نص كلامه، فمخالفة هؤلاء ليست محرمة، فإن قيل أنهم من المجتهدين في هذه الأمة؛ فليس قول عالم حجة على آخر، ولا قول مجتهد حجة على غيره، إنما الحجة في اجتماعهم، علماً بأن أكثر المنتسبين إلى هذه المذاهب يشهدون على أنفسهم بالتقليد وعدم القدرة على الاجتهاد، فإن كانت مخالفة المجتهدين جائزة لمن قام عنده الدليل على خلاف قولهم؛ فقول المقلدين لا عبرة به والحالة هذه.
قوله: "وإن كان من كان".
فيه جرأة وتطاول على أهل العلم المجتهدين، الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والفضل، وشهادة عليهم بالإثم والوزر إذا خالفوا المذاهب الأربعة، كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز والإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين والإمام العلامة ناصر الدين الألباني رحمهم الله تعالى وغيرهم من أئمة العلم قبلهم وبعدهم، ممن هو على طريقة أهل الحق، أهل السنة والجماعة، من نبذ التقليد واتباع السنة، والأخذ بالدليل.
وطامة أخرى وقع فيها الأسمري، بسبب دفاعه وتمسكه بهذا المذهب الفاسد، تدل على جهله أيضاً وعدم اطلاعه على كلام أهل العلم المعتبرين، وهي أنه لا يَعْتَدُّ بقول العلماء من الظاهرية، فقد قال في جواب سؤال وجه إليه:
"قول الظاهرية لا يعول عليه، لا في خلاف ولا في وفاق، يعني ما ينظر له أبداً، لا ينظر لقول الظاهرية لا في وفاق ولا في خلاف عند جمهور الفقهاء، وحكاه بعضهم اتفاقاً كابن الملقن في شرحه على العمدة، ولذلك كثير من المتأخرين نظروا، فخرجوا عن المذاهب، ومنهم الشوكاني، والصنعاني، وابن الوزير، وابن القيم نظر أيضاً في مذهب الظاهرية، ولذلك اتُّهِم ابن القيم أنه من هنا أتته النزعة".
وقد بَيَّت الجواب عن أصل هذه السفسطة في أصل هذه الطليعة، وزُبدة ذلك أن أئمة الظاهرية عند أهل العلم من المعتبرين المقبولين، الذين يُعْتَبَرُ خلافهم، ويُرْجَع لكلامهم، وكلٌ يُؤْخَذُ من قوله ويُرد، وليس أهل القياس والرأي بأسعد بالصواب من الظاهرية.
وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ((قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام –وكان أحد المجتهدين- " ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين" قال الذهبي: لقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما السنن الكبير للبيهقي، ورابعها التمهيد لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين، وأدمن المطالعة فيها، فهو الفقيه حقاً))(() (سير أعلام النبلاء: (18/193).) إ.هـ.
قلت: والذي يظهر من فعل هذا الرجل هو محاولة الطعن في كل من حاول النصيحة للأمة، وتخليصها من حمأة الجهل والتقليد والبدع، كالإمام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني وغيرهم من أهل العلم والاجتهاد. 
وأما زعمه أن الخروج عن المذاهب الأربعة لا يجوز، وأن فاعل ذلك يُعزر ويُحجر عليه، فهذه دعوى قديمة، قد ردها أهل العلم، وبينوا فسادها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
((ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني، مثل أن يلتزم مذهباً لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك، فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه … 
ثم قال: ((وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، مثل أن يتبين رجحان قول على قول، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله، فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه، ولا يتبع أحداً في مخالفة الله وسوله، فإن الله فَرَضَ طاعة رسوله على كل أحد في كل حال، وقال تعالى: ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً))(() سورة النساء الآية: (65).) وقال تعالى: ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم))(() سورة آل عمران الآية: (31).) وقال تعالى: ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم))(() سورة الأحزاب الآية: (36).) … 
وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم، فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده، كما يتبع الطفل في الدين أبويه وسابيه وأهل بلده، ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يقصد طاعة الله ورسوله حيث كانت، ولا يكون ممن إذا قيل لهم ((اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا))(() سورة البقرة الآية: (170).)، فكل من عدل عن اتباع الكتاب واالسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد))(() الفتاوى: (20/220-225).).
وقال العلامة القاضي ابن أبي العز الحنفي، شارح الطحاوية في كتابه "الاتباع":
((فمن تعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ورأى أن قول هذا هو الصواب الذي ينبغي اتباعه، دون قول الأئمة الباقين فهو جاهل ضال(() وهذا هو ما يزعمه الأسمري ويردده، ومن ذلك قوله: "فإذا رأيت شافعياً لا تنكر عليه مادام أنه التزم مذهب الشافعي، حنفياً لا تنكر عليه،  أما إذا خرج عن المذاهب الأربعة فهذا ".
ومراده أنه ينكر عليه، ويدل على ذلك قوله إن استفتاء الحنفي للحنبلي يجوز في حال الضرورة، فهو عنده كحكم أكل الميتة، الأصل فيه الحرمة، إلا من اضطر إليه فإنه يباح له، نعوذ بالله من الخذلان.).
وإن اعتقد أنه يجب على الناس اتباعه، دون غيره من هؤلاء الأئمة، فإنه يخشى عليه، فإن الأمة قد اجتمعت على أنه لا يجب طاعة أحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غاية ما يقال إنه يسوغ، أو ينبغي، أو يجب للعامي(() العامي المقصود بالكلام هو العامي الصرف الجاهل، الذي لا تمييز له، ولا يعرف معاني النصوص.) أن يقلد واحداً من الأئمة، من غير تعيين زيد أو عمرو.
وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان دون غيره، فهذا هو المحذور، فمن تعصب لواحد من الأئمة دون الباقين، فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي تعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة، فهذه طرق أهل الهوى، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا رفض وتشييع، لكنه تشييع(() في الأصل"تشنيع" في الموضعين.) في بعض الطوائف والعلماء، لا في تفضيل بعض الصحابة ……))(() (ص79).)، إلى آخر كلامه القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في جواب له عن بعض المسائل:
وأما قول السائل -وفقه الله لفهم المسائل- حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى؟.
فنقول: هذا الإجماع حكاه غير واحد من المتأخرين، وكلهم نسبوه إلى الوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة، صاحب الإفصاح عن معاني الصحاح، فإنه ذكر نحوا من هذه العبارة وليس مراده أن لإجماع منعقد على وجوب تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة، وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز؛ فإن كلامه يأبى ذلك.
وإنما أراد الرد على من اشترط في القاضي أن يكون مجتهداً، وأن المقلد لا ينفذ قضائه، كما هو مذهب كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وحمل كلام من اشترط في القاضي أن يكون مجتهداً على ما كانت عليه الحال قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة، وأما بعد استقرار هذه المذاهب فتجوز تولية المقلد(() ليس مراد الشيخ رحمه الله تعالى بالمقلد هنا العامي، بل من انتسب إلى العلم واشتغل في طلبه، ولعل السائل كغيره ممن يطلق اسم المقلد على كل من لم يحصل درجة الاجتهاد المطلق، أو لم يبلغ منزلة الأئمة الأربعة، فجاراهم الشيخ في اصطلاحهم، لئلا يطول الكلام ويتشعب ويخرج عن المقصود، والله أعلم.) لأهلها وينفذ قضائه(() ليس كما يزعم هذا الأسمري، أن قضاة اليوم لا ينالون رتبة القضاء، أي لا ينفذ حكمهم و……
والعجب من هؤلاء أهل الغلو والتعصب، كيف أعماهم ذلك، فقلبوا كلام الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى وقالوا بضد قوله، وعكسوا مراده، فأوجبوا التقليد، وكلامه لا يقتضيه، وطعنوا في القضاة، وإنما أراد رفع الطعن عنهم.).
وليس في كلامه ما يدل على أنه يجب التقليد لهؤلاء الأئمة، …
ثم نقل عبارته في الإفصاح ثم قال:
فقضية كلامه أن المقلد لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة، بل يجتهد في أقوالهم، ويتوخى ما عليه أكثرهم إلا أن يكون للواحد منهم دليل، فيأخذ بقول من كان الدليل معه، فيكون من ((الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه))(() سورة الزمر (الآية: 18).)…
ثم قال:
وهذه الشبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعي العلم، وصال بها أكثرهم فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا المجتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل، وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل، فقد خرج عن التقليد، ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق(() وكان آثما كما يزعم ذاك الأسمري الذي تشرب هذه الشبهة!
وطريقة الإرجاف والتشنيع هذه قد أكثر منها الأسمري، ومن ذلك أنه لما قال بتأثيم المقلد إذا خرج عن مذهب المجتهد، قيل له: إذا وافق الحق؟!  إذا في دليل؟!  فقال: الدليل يشمل الكتاب و السنة والإجماع و القياس وأقوال الصحابة والاستحسان وو… ثلاثين دليل، هل نظر هو في جميع الأدلة.إ.هـ.
قلت: وهذا نوع من كيده، وتهويله للأمور، وتخويفه للطالب من سلوك طريق العلماء، فيقنع بالتقليد، ويرضى بالجهل، ويزهد في طلب الحجة والدليل.
وقد تكلم أهل العلم من الأصوليين وغيرهم في الأدلة التي يستدل بها في المسائل الشرعية، ففي شرح الكوكب المنير (2/6)، أن الأدلة المتفق عليها أربعة، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، على الصحيح، والأدلة التي اشتهر الخلاف فيها خمسة، الاستصحاب، وشرع من قبلنا، والاستقراء ومذهب الصحابي، والاستحسان، وهذه تسعة أنواع.
وهكذا الإمام الشاطبي في الموافقات (3/227)، عد ثمانية أو تسعة، وقريبا من ذلك ما ذكره الباجي في إحكام الفصول (ص 187). ابن قدامة في الروضة (1/145)، والشنقيطي رحمه الله في المذكرة (ص 52)، وذكر تحكيم العرف وسد الذرائع، وجميع ما ذكر في هذه الكتب -وغيرُها مثلُها- عشرة أو إحدى عشر دليلاً، ما بين متفق عليه ومختلف فيه.
فلماذا هذا التهويل، وتخويف طالب العلم من الاستدلال وطلب الدليل واتباعه، وهب أن الأدلة كما تزعم، فإنها درجات، بعضها فوق بعض، فإذا جاء النص من الكتاب، وبينته السنة، وعملُ الصحابة، لم يعد مكان ولا حاجة للنظر في القياس، والاستحسان، وشرع من قبلنا، والبراءة الأصلية، فضلا عن بضعة عشر دليلا مجهولا، ومن القواعد المشهورة، أنه لا قياس مع النص، وأكثر المسائل وعامة ما يحتاج إليه عامة الناس، قد جاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه ويبينه ويوضحه، وما أُجمل من ذلك، تبينه أفعال الصحابة رضي الله عنهم، وأقوالهم، والقليل جدا بل النادر من الأحكام، ما يخرج عن هذه الأصول الثلاثة.
فتهويل الأمر بهذه الصورة، محض افتراء وتدليس وتلبيس، وكأن الأسمري يقول للطالب: احذر من النظر في الدليل، فأنت لا تقدر على ذلك، إنها ثلاثين وكيف لك بالثلاثين، أنت عاجز أشد العجز عن النظر فيها بل عن معرفتها، بل إنك لو نظرت في الكتاب، وفي السنة، وفي أقوال الصحابة، وفي الإجماع، والقياس، والاستحسان، ثم حكمت بحكم، أو رجحت قول على قول، فإنك مع كل ذلك آثم، غير قادر على معرفة الحق من الباطل.
فما أبشع هذا المذهب، وما أقبحه وما أبطله!! وهل يتوقف الاستدلال بالكتاب والسنة على القياس أو الاستحسان، أو ما دون ذلك ؟؟!! إن القياس مبني على الكتاب والسنة والإجماع، فكيف يكون حكماً عليهما!؟ بل إن هذا التقرير الخاطئ وهذه المجازفة تقتضي أن هناك بضعة عشر أمراً لا ينفذ للكتاب والسنة أمر، ولا يُقْضى حكم حتى تحكم بإمضائه، وتأمر بإبرامه. سبحانك هذا بهتان عظيم.).
واستقرت هذه الشبه في قلوب كثير حتى آل الأمر بهم إلى أن ((تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون)) (() سورة المؤمنون الآية 53.) وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه، وإن خالف نص كتاب أو سنة، فصار إمام كل مذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز الخروج عن قوله، ولا تجوز مخالفته… إلى أخر كلامه (() الدرر السنية في الأجوبة النجدية (4/46-55).).
ثم قال الأسمري:
"ولذلك(() الإشارة إلى الاتفاق المزعوم على تحريم الخروج عن المذاهب الأربعة، وأن فاعل ذلك يُحجر عليه ويُعزر.) لما أفتى شيخ الإسلام أن زيارة القبر بشد الرحل لا تجوز، ماذا فعل به ؟؟ ماذا فعل به ؟؟ الجواب: عزر، لماذا ؟ لأنه خرج عن المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة باتفاق أن شد الرحال إلى القبور جائز وليس محرم ولا ... فكيف يكون فوق ذلك، فتعزيرهم لشيخ الإسلام على هذه القاعدة صحيح أم لا ؟؟ الجواب: صحيح، وحجرهم عليه بسجنه صحيح أم لا ؟ صحيح".انتهى كلامه.
أقول:
لم تصل الوقاحة بكثير من أهل البدع إلى هذا الحد، ولم تصل بهم السفاهة إلى هذا الذي وصل إليه الأسمري، وهذا لا يُذَكِّر إلا بالجهمي الحنفي المتعصب محمد زاهد الكوثري، الذي لم يألو جهداً في السب والقدح في علماء أهل السنة، ولعل الأسمري قد حصل على نصيب وافر من تركة هذا المنحرف المبتدع؛ عن طريق شيخه تلميذ الكوثري عبد الفتاح أبي غدة، فإنه من التلاميذ الأوفياء للكوثري، والشيوخ الفضلاء للأسمري(() وقد نص الأسمري على أن أبو غدة شيخ له، كما في بحث له في علامات الترقيم، نشر في إحدى المجلات.).
وهذه الطامة الأخرى لم يدفع الأسمري لها إلا الانتصار لهذا المذهب الفاسد، وموافقة أهل البدع والانتصار لبدعهم، لماذا يا صالح تظهر علماء أهل السنة بمظهر الضعف والمخالفة والشذوذ ؟؟!!
لماذا تتنقص منهم ؟؟!!
لماذا تتهمهم بمخالفة أهل العلم؛ وهو لم يخالفوا إلا أهل البدع ؟؟!!
لماذا تكذب على أهل العلم ؟! انتصاراً لأهل البدع وطعناً في أهل السنة ؟؟!!
لماذا تلبس على طلابك هذه القضايا الأساس، والمحاور الرئيسة في منهج الطلب والتلقي ومعرفة الحق ؟؟!!
لماذا تحجبهم عن هذه الحقائق وتحول دونهم ودون هؤلاء العلماء ؟؟!!
إن من الواجب عليك عند ذكر ما فعل بشيخ الإسلام من السجن وغيره؛ أن تبين حقيقة الأمر، وأنه كان مظلوماً، قال كلمة الحق وانتصر لدين الله، فقام عليه أهل البدع وناصبوه العداء، لا أن تقول خالف العلماء والمذاهب فاستحق ما فُعل به، وأن ذلك باتفاق المذاهب وموافقاً للقواعد.
وسوف يأتي الجواب والكلام في مسألة شد الرحل في القسم الثاني إن شاء الله تعالى، والمراد هنا التنبيه على الظلم الذي وقع فيه الأسمري لشيخ الإسلام، فأظهره بمظهر المخالف، وأظهر من اعتدى عليه وظلمه بمظهر العلم والفقه والموافقة لكلام أهل العلم وقواعد العلماء.
إن هذا ليس ظلماً فقط لشيخ الإسلام، بل وتعد على دين الله، وهضم للحق، وتَنكُّر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه، واغترار بالكثرة، واتباع للهوى، وتقديم للدنيا على الدين، والعاجلة على الآجلة.
وإني أنصح إخواني بأن لا يسلكوا هذا المسلك الرديء، الذي سلكه صالح الأسمري، ولا يغتروا بكثرة الهلكى، ولا يستوحشوا من قلة السالكين، فعن سليمان بن يسار أنه قال لابنه: ((يا بني، لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا))(() حلية الأولياء: (3/72).).
بل الواجب اتباع الحق، والتمسك بالسنة، وأن لا يقدم عليها رأي، ولا ذوق، ولا حال، ولا شيخ، ولا مذهب، وعليكم بآثار العلماء العاملين، من الصحابة والتابعين وأهل العلم المعتبرين، من أئمة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين.
هذا وإني أعلم أن بعض من سوف يقرأ هذه الورقات، سوف يدفعه حبه للأسمري وتعظيمه له – لاسيما إن لم يكن قد خالط أهل العلم – سيدفعه ذلك إلى عدم اتباع الحق بعد ظهوره، ويؤثر الحفاظ على مكانة محبوبه ومعظمه في قلبه سالمة من الخدش على اتباع الحق والتزامه، لاسيما إن كان قد حصل له بذلك شيء من حطام الدنيا، من جاه أو ثناء أو مال أو مكانة أو نظر الناس إليه أو غير ذلك، فيكون والحالة تلك أبعد وأبعد عن قبول الحق واتباعه.
فاحذر يا أُخيَّ أن تكون كذلك، واحذر أن تكون من هذا الصنف، الذي يقدم هواه ومن يهواه على الحق والهدى، فإني أنأى بك عن ذلك وأُكبِرُكَ إن كنت طالب علم وطالب حق عن هذه المسالك وأدعو الله أن يعصمك من الهلاك في هذه المهالك.
وفقني الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا من أنصار دينه، الذابين عن سنة نبيه، الشاربين من حوضه، المحشورين في زمرته.
اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، ووفقنا لحسن الاعتقاد وحسن العمل، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين آمين.
آخر القسم الأول من طليعة القول الجلي في بيان أخطاء الأسمري
كتبه أخوكم
أبو عمر بن حسن الكعبي


