الثبات وعدم التلون من أعظم سمات أهل السنة
د /خالد بن ضحوي الظػيري
َّ
إن من أطظم سؿات أهل السـَّة والجؿاطة ال َّثبات طؾى الدين وطدم التؾون بحسب األهواء
والؿصالح والعؼول ،وذلك أل َّكفم يؼقؿون ديـفم واطتؼادهم طؾى كتاب اهلل تعالى وسـَّة كبقه 
طؾى ففم السؾف الصالح من الصحابة والتابعقن ومن سار طؾى درهبم واقتػى أثرهم ،ففم
يعبدون ربا واحدً ا ،ويسؾؽون در ًبا وحدً ا ،ويسقرون طؾى مـفج وطؼقدة واحدة ،فال يجد ال َّتؾون
سبقال.
إلقفم صري ًؼا ،وال التذبذب إلقفم ً
طز َّ
وجل -طباده بطؾب االستؼامة وسؾوك صراصفا ،فؼال :ﮋﭧ ﭨ
لذلك أمر اهلل َّ -
توجه العباد إلقه بطؾب ذلك ،قال تعالى:
ولؿا كان الثبات من اهلل –تعالىَّ -
ﭩ ﮊَّ ،
ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ.
األولقن لقثبت أهل اإليؿان طؾى إيؿاهنم ،وأصحاب السـَّة
وأخرب اهلل أهل اإليؿان بؼصص َّ
طؾى سـَّتفم ،قال تعالى :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ.
وقد ذ َّم اهلل تعالى أهل التؾون يف الدين ،والؿتؼؾبقن بحسب أهوائفم وآرائفمَّ ،
فؽل يوم طؾى
مذهبَّ ،
وكل حقن بدين ورأي غقر ما كاكوا يعتؼدون ،حتَّى أصبحوا كؿن يعبد اهلل تعالى طؾى
هوة الضالل ،ووديان الفوى واالكحراف،
الحا َّفة ،فلي فتـة جاءهتم أسؼطتفم طؾى وجوهفم يف َّ
قال تعالى :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ.
فؿن ترك الؽتاب والسـَّة ،وترك التوكل طؾى اهلل واطتؿد طؾى طؼؾه ورأيه؛ فال َّ
شك بضالله،
تعود
وطدم ثباته طؾى الحق والسـَّة ،يؼول شقخ اإلسالم ابن تقؿقة -رحؿه اهلل« :-ولفذا تجد من َّ
معارضة َّ
الشرع بالرأي ال يستؼر يف قؾبه اإليؿان».
طباد اهلل:
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طؾى العبد أن يؽون ثاب ًتا طؾى ديـه ،وال يؽون كؿن ذ َّمه اهلل من الؿذبذبقن ،قال تعالى:
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ.
قال الطربي -رحؿه اهلل« :-وإ َّكؿا طـى اهلل بذلك :أن الؿـافؼقن متحقرون يف ديـفم ،ال
صحة ،ففم ال مع الؿممـقن طؾى بصقرة ،وال مع الؿشركقن طؾى
يرجعون إلى اطتؼاد شيء طؾى َّ
جفالة ،ولؽـفم حقارى بقن ذلك ،فؿثؾفم الؿثل الذي ضرب لفم رسول اهلل  ، »ثم ذكر
حديث ابن طؿر -رضي اهلل طـفؿا -طن الـبي  قال« :مث ُل ا ْل ُمنافق كمثل الشاة ا ْلعائرة ب ْين
ا ْلغنم ْين تع ُير إلى هذه مر ًة وإلى هذه مر ًة» رواه مسؾم.
الضرب من الـّاس يف
قال اإلمام ابن ب َّطة –رحؿه اهلل -معؾ ًؼا طؾى هذا الحديث« :كثر هذا َّ
زماكـا هذا ال ك َّثرهم اهلل ،وس َّؾؿـا وإ َّياكم من شر الؿـافؼقن ،وكقد الباغقن ،وال جعؾـا وإ َّياكم من
الالطبقن بالدين ،وال من الذين استفوهتم الشقاصقن ،فارتدوا كاكصقن ،وصاروا حائرين».
طباد اهلل:
ولخطورة التؾون وطدم الثبات طؾى الدين ،جاءت آثار كثقرة طن السؾف من الصحابة
والتابعقن ومن بعدهم يف ذم التؾون يف الدين ،والتـؼل بقن األهواء ،وطدم الثبات طؾى السـَّة
والحق ،وجعؾوا ذلك من أطظم طالمات أهل األهواء والبدع ،بل واقع أهل البدع وتاريخفم
يثبت حقرهتم وتؼؾبفم بقن األهواء بحسب الؿصالح واألغراض ،وباختالف العؼول واألهواء.
دخل أبو مسعود األكصاري  طؾى حذيػة  فؼال :أوصـا يا أبا طبد اهلل .فؼال حذيػة :أما
حق الضاللة :أن تعرف القوم ما كـت تـؽر
جاءك القؼقن؟! قال :بؾى وربي .قال« :فنن الضاللة َّ
قبل القوم ،وأن تـؽر القوم ما كـت تعرف قبل القوم ،وإ َّياك والتؾون ،فنن دين اهلل واحد».
طن حذيػة  قال« :إن الػتـة تعرض طؾى الؼؾوب ،فلي قؾب أشرهبا كؽتت فقه كؽت ٌة
أحب مـؽم أن يعؾم أصابته الػتـة أم ال؟
سوداء ،وأي قؾب أكؽرها كؽتت فقه كؽت ٌة بقضاء ،فؿن َّ
ً
ً
حالال؛ فؼد أصابته».
حالال كان يراه حرا ًما ،أو حرا ًما كان يراه
فؾقـظر فنن رأى
وطن طدي بن حاتم  قال« :إ َّكؽم لن تزالوا بخقر ما لم تعرفوا ما كـتم تـؽرون ،وتـؽروا ما
كـتم تعرفون ،وما دام طالؿؽم يتؽ َّؾم بقـؽم غقر خائف».
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وسئل محؿد بن كعب الؼرضي :ما طالمة الخذالن؟ قال« :أن يستؼبح الرجل ما كان
قبقحا».
يستحسن ،ويستحسن ما كان ً
غرضا لؾخصومات أكثر التـؼل».
وطن طؿر بن طبدالعزيز –رحؿه اهلل -قال« :من جعل ديـه ً
وطن إبراهقم الـخعي –رحؿه اهلل -قال« :كاكوا يرون التؾون يف الدين من شك الؼؾوب يف
اهلل».
مالك –رحؿه اهلل« :-الداء العضال :التـؼل يف الدين» .وقال :قال ٌ
وقال ٌ
رجل« :ما كـت
الط ًبا به فال تؾعب َّن بديـك».
واستؿع إلى كصقحة هذا اإلمام وهو اآلجري -رحؿه اهلل -فؼد قال بعد ذكره ألحاديث
الػتن« :وقد ذكرت هاهـا صر ًفا مـفا ؛ لقؽون الؿممن العاقل يحتاط لديـه ،فنن الػتن طؾى وجوه
كثقرة ،وقد مضى مـفا فتن طظقؿة ،كجا مـفا أقوام ،وهؾك فقفا أقوام باتباطفم الفوى ،وإيثارهم
خقرا فتح له باب الدطاء ،والتجل إلى مواله الؽريم ،وخاف طؾى ديـه،
لؾدكقا ،فؿن أراد اهلل به ً
يتؾون يف ديـه ،وطبد
وحػظ لساكه ،وطرف زماكه ،ولزم
الؿحجة الواضحة السواد األطظم ،ولم َّ
َّ
ر َّبه تعالى ،فرتك الخوض يف الػتـة ،فنن الػتـة يػتضح طـدها خؾق كثقر ،ألم تسؿع إلى قول الـبي
بح الر ُج ُل ُم ْؤم ًنا ،و ُي ْمسي كاف ًرا،
صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،وهو محذر أ َّمته الػتن ؟ قالُ « :ي ْص ُ
بح كاف ًرا »».
وي ْص ُ
و ُي ْمسي ُم ْؤمنًاُ ،
فالؾفم إكا كسللك الثبات طؾى الحق والسـة إلى أن كؾؼاك ،أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل
العظقم لي ولؽم من كل ذكب فاستغػروه إكه هو الغػور الرحقم.
الخطبة الثانية
من تدبر حال أهل السـة السؾػققن يجدهم ثابتقن طؾى ديـفم ال تتغقر مواقػفم بحسب
مصالحفم وأهوائفم ،فؿا يروكه حراما وبدطة ففو حرام طؾى كل حال وما يروكه حالال وسـة
ففو حالل طؾى كل حال ،مرجعفم إلى الـصوص الشرطقة من الؽتاب والسـة وإجؿاع األمة.
يؼول شقخ اإلسالم ابن تقؿقة -رحؿه اهلل« :-من أطرض طن الطريؼة السؾػ َّقة الـبو َّية
الشرط َّقة اإللف َّقة فن َّكه البدَّ أن َّ
يضل ويتـاقض ،ويبؼى يف الجفل الؿر َّكب أو البسقط».
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ففذه هي الطريؼة السؾػ َّقة ال تـاقض فقفا وال ضالل ،وال يؿؽن لؾعبد الؿسؾم أن يجؿع بقن
الحق والباصل ،وبقن أهل السـَّة والبدطة ،فالحق واحد وواضح ،والضالل كثقر وفاضح.
أما أهل البدع ففم أشد الـاس حقرة واضطرابا ،يتؾوكون بحسب مصالح أحزاهبم ،فؿا رآه
الحزب حسـا ففو حسن ،وما رآه الحزب سقئا ففو سيء ،الؿؼقاس الؿصؾحة ،والغاية الوصول
إلى الحؽم ،بل الغاية طـدهم تربر كل وسقؾة ولو كاكت من الشرك باهلل تعالى ،يؼول شقخ
ً
اكتؼاال من قول إلى قول
اإلسالم ابن تقؿقة -رحؿه اهلل« :-إ َّكك تجد أهل الؽالم أكثر الـَّاس
وجز ًما بالؼول يف موضع ،وجز ًما بـؼقضه وتؽػقر قائؾه يف موضع آخر؛ وهذا دلقل طدم القؼقن».
طباد اهلل :من تدبر أحوال أهل البدع واألحزاب الضالة وجد التؾون شعارهم ،والتـؼل بقن
األهواء دثارهم ،فنن كان الحاكم مـفم وطؾى ديـفم ففو خؾقػة الؿسؾؿقن وإمام الؿتؼقن ال يجوز
الخروج طؾقه وال الؿظاهرات ،ولو كان يؼر الزكا والشذوذ وشرب الخؿور ،أو كان ال يرى
الػرق بقن الـصارى والؿسؾؿقن أو يـؽر الحدود ،ومن خرج طؾقه وجب قتؾه وحبسه ،وحل ماله
ودمه ،وإن كان ولي األمر لدولة مسؾؿة لقس طؾى صريؼتفم وحزهبم ففو مؾعون مذموم يسبوكه
لقل هنار ويؼقؿون الدورات والـدوات لتحريض الشعوب لؾخروج طؾقه ،ويحثون طؾى
الؿظاهرات واالطتصامات ،ولو كان صالحا داطقا لؾتوحقد والسـة ،أو خادما لؾحرمقن والؼرآن.
وإذا كان الرجل الداطقة مـفم ففو الؼدوة الشفقد اإلمام ولو كان يسب الصحابة أو يؽػر
الؿجتؿعات أو قائم طؾى بدع وضالالت ،فال يضره ذكب ما دام أكه مـفم ،وإذا كان العالم الرباين
داطقة التوحقد والسـة الؼائم طؾى شرع اهلل الداطي إلى اهلل طؾى بصقرة لقس مـفم ففو الؽافر
الؿـافق طبد السؾطان والؿال.
فقا هلل العجب ،ما أكثر تـاقضفم وأكثر فضائحفم والتاريخ يشفد ويسطر ،والـاس ترى
وتبصر ،فاحذروا طباد اهلل هذه األصـاف فنهنا الداء الؼاتل والسم الزطاف ،وطؾقؽم بؾزوم
الؽتاب والسـة وصريؼة أهل السـة السؾػقة الحؼة ،والرجوع إلى أهل العؾم الؽبار الؿشفود لفم
بالعؼقدة والعؾم والػضل .ودطوا طـدكم بـقات الطريق.
الؾفم يا مؼؾب الؼؾوب ثبت قؾوبـا طؾى ديـك........... ،
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