
  
  

  الـفــرق املـنـهـجـي
  بني أهل السنة وأهل األهواء

  
  إعــداد

  عبد اهللا بن عبد العزيز العنقري/ د
  أستاذ مساعد جبامعة الـملك سعود، 

كلية التربية، قسم الثقافة اإلسالمية، شعبة العقيدة 
  

  ملخص البحث
 منه يتعلمون، وبه متيز أهل السنة مبوقفهم الثابت من النص، حيث جعلوه أصلهم ومعوهلم،

  .يستدلون، وإليه يرجعون، حبيث وصار كل ما سوى النص مردوداً إليه، غري مقدم بني يديه

أما أهل األهواء فأتوا إىل النص؛ ليقودوه إىل مقررات سابقة حددوها، ونظروا إىل النص يف 
حبسب مصدر كل ضوئها، فالنص عندهم مسبوق ال سابق ومقُود ال قائد، وتلونت معارضة النص 

  .طائفة يف التلقي

فالـمتكلمون قدموا عليه عقوهلم، ومنحرفو الصوفية قدموا كشوفهم، وغالة الـمقلدين 
  .قدموا أقوال معظَّميهم

سطر العلماء يف بيان حقيقة هذا الفرق الـمنهجي كلمات نفيسة، تنبئ عن عميق معرفتهم 
  .مبأخذ االستدالل السليم من الفاسد
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ا على أن الـمسلك الباطل يف التعامل مع النص أمر يشترك فيه أهل األهواء كافة، صو ون
  .حىت صار هو الفرقان بني أهل احلق وأهل الباطل

ونظراً لعظم شأن هذا الفرق الـمنهجي فقد ترتبت عليه نتائج كبرية، من أبرزها اشتداد 
جع فيها، مع سالمتهم من أي انتماء عناية أهل السنة بالنصوص رواية ودراية، حىت صاروا هم الـمر
  .باطل؛ ألم إمنا ينتمون إىل النص، مما أوجد لديهم األلفة واالتفاق

أما خصومهم فكانوا بضد ذلك، حيث شِرقُوا بكل نص خمالف، وأظهر تعاملُهم مع الدليل 
القدمي بعدهم عن الـمنهج العلمي، مع وقوعهم يف انتماءات باطلة فرقت األمة وأضعفتها يف 

  .واحلديث

*  *  *  

  مقدمــــة
وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله األمني وعلى آله وصحبه   رب العاملنياحلمد هللا

  .أمجعني

  :دــــــــأما بع
فال يرتاب الباحث يف موضوع الِفرق أن مثة وجوه اختالف كثرية بينها، بيد أن 

تقوا حوله ـ رغم تباين مشارم ـ الـملفت للنظر هو اتفاق أهل األهواء يف أصل جامع ال
وأهل السنة يف ِشق صاروا بسببه يف ِشق.  

ويتركز هذا الفَرق حول النص الشرعي من القرآن والسنة، حيث يقرر أهل السنة 
جبالء أن إقرار العبد بالشهادتني يفرض عليه أن جيعل كالم من آمن به رباً ومعبوداً، وكالم 

بالـمقام الذي ال يدنو منه مقام، فيلزم العبد عندهم أن يترك كل من آمن به نبياً ورسوالً 
، فإن النهي قد ورد )١(قول وعقْد خيالف النصوص مهما مالت إليه النفس وأُشِربه القلب

، وتوعد الرب من فعل ذلك حببوط عمله صرحيا عن جمرد رفع الصوت فوق صوت النيب 
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العمل، فكيف فإذا كان رفع الصوت فوق صوت الـمبلغ عن ربه سبباً حلبوط 
أليس أوىل أن يكون حمبطاً ! بتقدمي اآلراء واألذواق والسياسات على ما جاء به ورفعها عليه

  ؟ )٢(لألعمال
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أي ال يصدقون يب وبك ومبا أنـزل إليك حىت يحكِّموك : ((رمحه اهللاقال ابن جرير 
حىت جيعلوك حكَماً بينهم فيما اختلط بينهم من أمورهم فالْتبس : فيما شجر بينهم، يقول

Ν§ ®... عليهم حكْمه èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` t ym $ £ϑ Ï iΒ |M øŠ ŸÒ s% 〈ال جيدوا يف أنفسهم :  يقول
ضيقا مما قضيت، وإمنا معناه مث ال حترج أنفسهم مما قضيت، أي ال تأمث بإنكارها ما قضيت 

  .)٣())وشكّها يف طاعتك، وأن الذي قضيت به بينهم حق ال جيوز هلم خالفه

تاب والسنة، مع دعواهم اإلميان مبا وقد ذم اهللا قوماً أرادوا التحاكم إىل غري الك
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إنكار من اهللا عز وجل على من يدعي اإلميان مبا : (( رمحه اهللاوهذا كما قال ابن كثري 
أنـزل اهللا على رسوله وعلى األنبياء األقدمني، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم يف فصل 

  .)٤())اخلصومات إىل غري كتاب اهللا وسنة رسوله، كما ذُِكر يف سبب نـزول هذه اآلية

واآلية أعم من : ((وملا ذَكَر ما قيل يف سبب نـزول اآلية قال ـ مبيناً سعة مدلوهلا ـ
ذلك كله، فإا ذامة ملن عدل عن الكتاب والسنة، وحتاكموا إىل ما سوامها من الباطل، وهو 

  .)٥())الـمراد بالطاغوت هنا

  .هكذا يعتقد أهل السنة يف هذه النصوص

ن ـ وهم الفُرقاء الـمتنافرون ـ على عدم الرفع من أما خصوم أهل السنة فيتفقو
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شأن النص إىل هذا احلد، ويصفون أهل السنة بسبب موقفهم هذا بسيل من األوصاف ـ اليت 
وإن انطوى بعضها على إقذاع وجتن ـ فإن منها ما قد أُطِلق على أهل السنة رد متسكهم 

  .)٦(نك عارها ـبالنص وعضهم عليه بالنواجذ ـ وتلك شكاة ظاهر ع

وقد عين أهل العلم بإيضاح مسلك الفريقني مع النص، وقرروا أنه الـمعلَم األكرب 
  .الذي ميز أهل السنة عن خمالفيهم، حبيث صار فرقاً منهجياً يعرف به الـمتِبع من الـمبتدع

 يف وسطَّر أهل العلم يف بيان هذا األمر العظيم وبيان ما ترتب عليه من نتائج عبارات
  .غاية احلسن والنفاسة

  :وسيكون بسط هذا الـموضوع ـ إن شاء اهللا ـ من خالل الـمبحثني اآلتيني

يف بيان هذا الفرق يف جانب أهل السنة وأهل األهواء، وفيه : الـمبحث األول
  :مطلبان

  .جانب أهل السنة: الـمطلب األول

  .جانب أهل األهواء: الـمطلب الثاين

  .م نتائج هذا الفرقيف أه: الـمبحث الثاين

  :مصطلحات البحث

وضح واستبان، : نهج الطريق نهجاً ونهوجاً: تقول العرب:  الـمنهجي-١
  .)٧(الـمنهاج: الطريق الواضح واخلطة الـمرسومة، والـمنهج: والـمنهاج

، ولزوم األصل أنه يقابل أهل البدعة، للزوم األولني لسنة النيب :  أهل السنة-٢
  .)٨(لـما ابتدعوهاآلخرين 

ويطلق على أهل السنة أمساء مقبولة ال تدل على أي من أنواع االنتماء الباطل 
الضيق، ومن أشهرها تسميتهم بأهل احلديث؛ ألم اعتقدوا ما جاء يف احلديث، فإذا عبر ذا 

  .االسم يف جمال االعتقاد انصرف إىل أهل السنة

صرين على مساعه أو كتابته أو روايته، بل وليس الـمقصود بأهل احلديث الـمقت
  .)٩(الـمراد م من كان أحق حبفظه وفهمه واتباعه ظاهراً وباطناً
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  :)١٠(يطلق ويراد به معنيان) أهل السنة(بيد أن لفظ 

عام يدخل فيه مجيع الفرق الـمنتسبة لإلسالم، سوى الشيعة، وهو اصطالح : األول
  .العامة

ل احلديث والسنة الـمحضة، فال يدخل فيه إال من يثبت خاص، يراد به أه: الثاين
  .األصول الـمعروفة عند أهل احلديث والسنة

هم ـ عند السلف ـ كل من خرج عن موجب الكتاب والسنة :  أهل األهواء-٣
 فقد اتبع من الـمنسوبني إىل العلماء والعباد، ألن من مل يتبع العلم الذي بعث به النيب 

  .)١١(هواه

  :اسات السابقةالدر

ال يعلم الباحث أن هناك دراسة أفردت هذه الـمسألة بعينها بالبحث، وإن كانت 
  .الدراسات العامة يف بيان منهج أهل السنة، ونقد مناهج أهل األهواء كثرية حبمد اهللا

  :أهداف البحث

 حتديد السبب الرئيس يف وجود الـمخالفات العقدية الـمنوعة لدى أهل -١
  .األهواء

 بيان فَرِق ما بني منهج أهل السنة ومنهج خمالفيهم يف التعامل مع النصوص، -٢
  .ومسائل االعتقاد

 جتلية أهم اآلثار الـمترتبة على هذا الفَرق الـمنهجي يف جانب أهل السنة، ويف -٣
  .جانب الـمخالفني

  :منهج البحث

  .جياًسيكون منهج البحث ـ إن شاء اهللا ـ منهجاً استقرائياً استنتا

  :إجراءات البحث

يركز الباحث على تبيني هذا الفرق الـمنهجي من خالل كالم أهل العلم، حىت ال  •
  .يكون الـموضوع جمرد وجهة نظر ارتضاها الباحث
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يستفيد الباحث يف بيان الـموضوع من كالم أهل العلم، وإن كان الواحد منهم  •
  .ث هو حقضمن دائرة أهل السنة العامة، ألن احلق يقبل من حي

فأما اإلجراءات الـمتعارف عليها علمياً فال أرى حاجة للنص عليها؛ ألا من 
  .الـمسلمات يف البحوث العلمية

 

  الـمبحث األول
  .يف بيان هذا الفرق يف جانب أهل السنة وأهل األهواء

  :وفيه مطلبان
  .جانب أهل السنة: الـمطلب األول

  .جانب أهل األهواء: الـمطلب الثاين

  ـمطلب األولال
  .جانب أهل السنة

  .تفاوت أهل العلم يف بيان هذا الفرق بني مسِهب وموِجز، وبني واصف وحملِّل

 عند دفاعه عن أهل السنة وما )١٢(وممن عين ببيان هذه الـمسألة أبو حممد بن قتيبة
مسوا فأما أصحاب احلديث فإم الْت: ((يروونه من النصوص، حيث قال مبيناً منهج أهل السنة

 وطلبهم احلق من وجهته وتتبعوه من مظانه، وتقربوا من اهللا تعاىل باتباعهم سنن رسول اهللا 
  .)١٣())آلثاره وأخباره

وصف دقيق ملنهج أهل السنة يف تلقي )) التمسوا احلق من وجهته: ((رمحه اهللافقوله 
  .احلق، حيث سلكوا السبيل الـموصل إليه

ليه وما ميتنع عليه هو أصل الدين وأساس وذلك أن معرفة ما جيب هللا وما جيوز ع
 إال وهو يف غاية التمام اهلداية وأفضل ما اكتسبته القلوب، فال ميكن أن يتركه الرسول 

  .)١٤(والبيان

ومن هنا حرص أهل السنة على الْتماس هذه الـمطالب العظام وغريها من أمور 
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مقررات سابقة ـ لتقودهم هذه الدين يف نصوص الوحي الـمباركة، فأتوا إليها ـ دون أدىن 
  .النصوص، ال ليقودوها، ولتوقفهم هي على احلق الذي جيب لزومه

وهلذا ارتبط منهج أهل السنة بالنصوص نفياً وإثباتاً وتوقّفاً، فال جتد هلم قوالً إال ما 
وكل فئة تتحيز إىل : (( بدقة، حيث قال)١٥(دلت عليه، وهذا ما عبر عنه اخلطيب البغدادي

رجع إليه، أو تستحسن رأياً تعكف عليه، سوى أصحاب احلديث فإن الكتاب عدم، هوى ت
  .)١٦())والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم

كل من اعتقد مذهباً فإىل صاحب مقالته اليت أحدثها : (()١٧(وحنوه قول الاللكائي
، فهم إليه  رسولُ اهللا ينتسب، وإىل رأيه يستند إال أصحاب احلديث، فإن صاحب مقالتهم

، وبرأيه يقتدون، وبذلك )١٨(ينتسبون، وإىل علمه يستندون، وبه يستدلون، وإليه يفزعون
 تـماماً كما وقع لإلمام أمحد مع )١٩())يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقرم منه يصولون

 كتاب هل معك يف هذا:  يف  الـمحنة الـمعروفة، حيث قال له أمحد)٢٠(خصمه ابن أيب دؤاد
وهل : ((رمحه اهللاوأنت ال تقول إال مبا يف الكتاب والسنة؟ فقال : أو سنة؟ فقاالبن أيب دؤاد

  .)٢١())يقوم اإلسالم إال بالكتاب والسنة؟

وبذلك ندرك أن ألهل السنة وخصومهم يف هذا السبيل مرحلتني اثنتني، بيد أن 
  .الفرق اجلليل هنا يف نقطة البدء

يهم أولُ من النص، فهو األصل وعليه الـمعول، وبعد هذه فأهل السنة ال مرحلة لد
الـمرحلة يأيت بناء القواعد، وذلك يعين أن ما سوى النص مسبوق ال سابق ومقُود ال قائد، 

قل هلم فليعطُوا القرآن : (( لـما أُبلغ سالم إخوان لهرضي اهللا عنهعلى حد قول أيب الدرداء 
  .)٢٣())قرآن مثل اخلزام يف أنف أحدكم، فاتبعوه واعملوا بهاجعلوا ال: (( أي)٢٢())خبزائمهم

وهذا الـمنهج العظيم يف التعامل مع النص مما ال خيتلف فيه أهل العلم، كما قال  
أنه ال يلزم قول ... مل أمسع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إىل علم خيالف يف : ((الشافعي

  .)٢٤())أن ما سوامها تبع هلما، وبكل حال إال بكتاب اهللا أو سنة رسوله 

  .وذلك أما اإلمام الدالّ على كل خري

وحق اإلمام أن يتقدم من ائتم به، ويكون الـمأموم له تبعاً، وبه مقتدياً، فبذلك 
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  .تتضح الـمعامل وتتحدد اَألولويات وتدي األمة إىل رشدها

أما بعد فاختذ : ((لك ـومن هنا قال عمر بن عبد العزيز ـ موصياً ابنه عبد الـم
  .)٢٥())احلق إماماً

من أمر السنة على نفسه قوالً وفعالً نطق باحلكمة، : (()٢٦(وقال أبو عثمان احلريي
  :ومن أمر اهلوى على نفسه نطق بالبدعة، ألن اهللا تبارك وتعاىل يقول

® β Î) uρ çνθ ãè‹ ÏÜ è? (#ρß‰tG ôγ s? 〈] ٢٧())]٥٤:النور(.  

نص هي ـ كما أسلفنا ـ من الواجبات اليت يفرضها وهذه الـمكانة السامية لل
الواجب على أهل : (()٢٨(الرضا باهللا رباً ومبحمد رسوالً وباإلسالم ديناً، كما قال البوشنجي

 وأن جيعلوا األصول اليت نـزل ا القرآن )٣٠( لألتباع)٢٩(العلم واإلسالم أن يلزموا القصد
  .)٣١()) وال جيعلوا العقول غايات لألصول غايات للعقول،وأتت ا السنن من الرسول 

فأما خصوم أهل السنة فالـمسألة عندهم بضد ذلك، إذ إن مرحلة بناء القواعد 
  .سابقة ملرحلة النص، وهلذا جعلوها األصل وجعلوا النص هلا تبعاً، كما يأيت بيانه حبول اهللا

مد اهللا ـ مرتبة وإمنا سلم أهل السنة من هذه الورطة؛ ألن اَألولويات لديهم ـ حب
  .بدقة

 بعد كالم له عن )٣٢(ويف بيان هذه احلقيقة الكبرية يقول أبو الـمظفر السمعاين
وأما أهل احلق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين من : ((مسلك أهل األهواء

افقاً ِقبلهما، وما وقع هلم من معقوهلم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه مو
هلما قبلوه وشكروا اهللا حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه، وإن وجدوه خمالفاً هلما تركوا ما وقع 

  .)٣٣())هلم وأقبلوا على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم

هو )) جعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما: ((فقوله عن أهل السنة
، بيد أن ))التمسوا احلق من وجهته: ((ة فيما تقدم، حني قال عنهمبعينه ما أراده ابن قتيب

السمعاين أشار إىل ما ذكرناه بشأن الـمرحلتني، حيث قال بعد كالمه هذا ـ وهو كالم عن 
وما وقع هلم من معقوهلم وخواطرهم عرضوه على الكتاب : ((الـمرحلة األوىل ـ

  ...)).والسنة
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واليت يكون فيها تأسيس القواعد واألقوال، بل وهذا كالم عن الـمرحلة الثانية، 
  .واخلواطر مبنياً على نصوص الوحي

وحيث إن مرحلة بناء القواعد تأيت عقب مرحلة النص، فإن النص فيها هو 
فإن صححه الـمحكَّم، وهلذا رد إليه أهل السنة كل شيء، وجعلوه الـميزان الذي ال يكذَّب، 

لن يزال هللا نصحاء يف األرض من عباده، : ((ل احلسن البصريقُِبل، وإن خالفه رد، كما قا
يعرضون أعمال العباد على كتاب اهللا، فإذا وافقوه محدوا اهللا، وإذا خالفوه عرفوا بكتاب اهللا 

  .)٣٤())ضاللة من ضل، وهدى من اهتدى

وهذا أعظم ما ميكن التشبث به، لتمييز احلق من الباطل، فإن أهل احلق ال يقدمون 
مجاع الفرقان بني : (( شيئاً كائناً ما كان؛ فلهذا قال ابن تيميةعلى كالم اهللا وكالم رسوله 

احلق والباطل، واهلدى والضالل، والرشاد والغي، وطريِق السعادة والنجاة، وطريِق الشقاوة 
ل واهلالك أن جيعل ما بعث اهللا به رسله وأنـزل به كتبه هو احلق الذي جيب اتباعه، وبه حيص

الفرقان واهلدى والعلم واإلميان، فيصدق بأنه حق وِصدق، وما سواه من كالم سائر الناس 
يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن مل يعلم هل وافقه أو خالفه، لكون 
ذلك الكالم جممالً ال يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده، ولكن مل يعرف هل جاء الرسول 

  .)٣٥())يقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فال يتكلم إال بعلمبتصد

مل يكن  ((وهذا ما درج عليه سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني ومن سلك سبيلهم
أحد منهم يعارض النصوص مبعقوله، وال يؤسس ديناً غري ما جاء به الرسول، وإذا أراد معرفة 

فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر والرسول، شيء من الدين والكالم فيه، نظر فيما قاله اهللا 
  .)٣٦())ويتفكر، وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة

  .)٣٧())الواجب أن جيعل ما قاله اهللا ورسوله هو األصل((فـ 

وإذاً فالـمسألة مسألة حتديد األصل الذي يبدأ به ما هو؟ حىت ينطلق منه أوالً، مث 
  .يرجع إليه، وحيال عند التنازع عليه

ووصفه ويلحظ كثرة ما أبدى أبو العباس وأعاد يف نسبة هذا الـمسلك ألهل السنة، 
ذلك بأنه هو أصلهم، وعليه معوهلم، وأم يف ذلك مستنون بسلفهم الكرام الذين كان هذا 
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هديهم، فمن النص يتعلمون، وبه يتكلمون، وفيه ينظرون ويتفكرون، وبه يستدلون، لـما أن 
للفرقان بني احلق والباطل، فلذلك صار كل ما سوى النص مردوداً إليه، غري ذلك هو السبيل 

‘Í ®: مقدم بني يديه، كما قال ابن كثري عند قول اهللا تعاىل x‹ós uŠù= sù t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ô⎯tã ÿ⎯Íν Íö∆ r& 

β r& öΝåκ z:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷F Ïù ÷ρ r& öΝåκ z:ÅÁ ãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9r& 〈]وزن ((:]٦٣:النوراألقوال واألعمال بأقواله فت 
  .)٣٨())وأعماله، فما وافق ذلك قُبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان

إمنا جعل ((وهذا الـمسلك هو مسلك غري الـمبتدع كما يقول الشاطيب، فإنه 
لراسخ يف العلم  إذ ا)٣٩())اهلداية إىل احلق أول مطالبه، وأخر هواه ـ إن كان ـ فجعله بالتبع

  .)٤٠(من يطلب احلق من األدلة

ومن هنا قال الاللكائي بعد نقده منهج من عدل عن تأسيس أصوله على الكتاب 
ولو أخذ سبيل الـمؤمنني، وسلك مسلك الـمتِبعني لبىن مذهبه عليهما، واقتدى : ((والسنة
  .)٤١())ما

السنة، فإن سبيل الـمؤمنني وهذه اجلملة ـ رغم إجيازها ـ بليغة يف بيان منهج أهل 
الذي أشار إليه هو الذي يبىن فيه الـمذهب على النص، ويقتدى به، كما قدمنا، وهو السبيل 

 tΒuρ È,Ï%$t±ç„ tΑθß™§9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ⎯ ®:  تعاىل هـــد اهللا من حاد عنه بقولــالذي توع

t⎦̈⎫t6s? ã&s! 3“y‰ßγø9$# ôìÎ6−Ftƒuρ uöxî È≅‹Î6y™ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ⎯Ï&Îk!uθçΡ $tΒ 4’̄<uθs? ⎯Ï&Î#óÁçΡuρ zΝ̈Ψyγy_ ( ôN u™!$ y™ uρ 

#·ÅÁ tΒ 〈]١١٥:النساء[.  

:  بعد ذكره حال أهل البدع، وطريقتهم يف التعامل مع النصرمحه اهللاوقال ابن القيم 
له فأما أهل العلم واإلميان فطريقهم عكس هذه الطريقة من كل وجه، جيعلون كالم اهللا ورسو((

هو األصل الذي يعتمد عليه، ويرد ما يتنازع الناس فيه إليه، فما وافقه كان حقّاً، وما خالفه 
  .)٤٢())كان باطالً

مل يؤصل حزب اهللا ورسوله أصالً غري ما جاء به الرسول، : ((ولذا قال عن أهل السنة
  .)٤٤()) اليت إليها يرجعون)٤٣(فهو أصلهم الذي عليه يعولون، وجنتهم

  .و كالذي تقدم عن األعالم السابقني يف تقرير أصل أهل السنةوه

واحلق أن هذه الـمسألة من اجلالء يف منهج أهل السنة مبا ال حنتاج معه إىل سوق 
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فمن دان بدين حممد : ((رمحه اهللا )٤٥(كثري من النقول، فإن حقيقة األمر كما قال حممد بن نصر
وكما قال األوزاعي يف شأن السنة)٤٦())الفه فليقبل ما أتاه على ما وافق رأيه أو خ ، :
  .)٤٧())ندور مع السنة حيث دارت((

متاماً كما ! وهلذا يعجب العاقل كيف يخطَّأُ من هذا مسلكه ويجتهد يف تلمس عثرته
 فإنه يف غمرة فنت وأحداث طُِلب منه أن يكتب رمحه اهللا)٤٨(وقع للحافظ عبد الغين الـمقدسي

أقول كذا، لقول اهللا : (( فكتب)٤٩( يوقف فيه على ما حياسبه عليه السلطاناعتقاده؛ بغرض أن
حىت فرغ من الـمسائل اليت خيالفه ))  كذاكذا، وأقول كذا؛ لقول اهللا كذا؛ ولقول النيب 

 أقول يف هذا؟ يقول بقول اهللا وقول رسول )٥٠(أيش: ((فيها خصومه، فلما رآها الـملك قال
  .)٥١())اهللا 

هل السنة الذي ال يتزحزحون عنه يف مجيع الـمسائل، ويف سائر فهذا مسلك أ
األزمنة، فلهذا كانت عاقبة أمرهم أحسن عاقبة حبمد اهللا، كما يأيت بيانه يف الـمبحث الثاين 

  .حبول اهللا

  الـمطلب الثاني
  جانب أهل األهواء

 مرحلة إعمال تقدم أن ألهل السنة مرحلتني مرتبتني ال تسبق ثانيتهما األوىل، ومها
النص الـمعصوم، مث بناء القواعد عليه، بيد أن هذا الـمسلك القومي قد خِطئَه خصومهم، 
ِلـما أم أتوا إىل النص ليقودوه إىل مقررات سابقة زعموا أن احلق ال يعدوها، ولذا نظروا إىل 

  .النصوص من خالل نوافذ مشرعة عليها، ال ينظر إىل النص إال من خالهلا

نا وقع القوم يف ورطة عظيمة، هي خمالفة عدد من قواعدهم الـمسبقة للنص، وه
فلجؤوا إىل أمر شنيٍع، غايتهم منه سالمة الـمقررات الـمسبقة، حيث عمدوا إىل جعل النص 

يه العونق األهواء، ـــ؛ ألن النصوص ال ميكن أن تأيت على وف)٥٢(وقـــتبعاً هلا، وهذا د
Èθ ®: كما قال الرب تعاىل s9 uρ yì t7©?$# ‘, ysø9 $# öΝèδ u™ !# uθ÷δ r& ÏNy‰ |¡ x s9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$# uρ ⎯tΒ uρ 

 ∅ÎγŠ Ïù 〈]٧١:الـمؤمنون[.  
ولذلك استقر القوم على واحد من أمرين، األول يف حال موافقة النص لـما قرروه 
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  .مسبقاً، فهذا يعمل به اعتضاداً ال اعتماداً

هذا له التأويل بالـمرصاد، وإال فالتفويض مالذ  آمن والثاين يف حال الـمخالفة، ف
  .ـ زعموا ـ

وعليه فإن ورود النص وعدمه سواء؛ ِلـما أن األمر حمسوم قبله، وإمنا يستفاد من 
  .النص إذا وافق ما قُرر مسبقا

tβθä9θ ®وقد ذم اهللا يف حمكم التنـزيل قوماً من شأم أم  à) tƒ ÷βÎ) óΟ çFÏ?ρé& # x‹≈ yδ 

çνρ ä‹ã‚ sù βÎ) uρ óΟ©9 çν öθ s?÷σ è? (#ρâ‘ x‹ ÷n$$ sù 〈]فهم ـ كما بينت اآلية ـ قد قرروا ما الذي ، ]٤١:املائدة
ينتقونه وما الذي يطّرحونه ابتداًء، فما وافق اهلوى ومالت إليه النفس فإنه يؤخذ، وما مل يكن 

  .)٥٣(كذلك فإنه يحذر

وافق فيه النص؛ ألن األمر كما وال ريب أن من هذا مسلكه ال يعد متبعاً، حىت فيما 
وال تكن ممن يقبله إذا وافق : ((قال عمر بن عبد العزيز لـما أوصى ابنه باختاذ احلق إماماً

هواه، ويدعه إذا خالف هواه، فإذاً أنت مل تؤجر فيما قبلت منه، ومل تنج من اإلمث فيما دفعت 
  .)٥٤())منه، إذا خالفك

  .اه، وإمنا قبل النص عرضاًوذلك أن من هذا شأنه متبع هلو

وقد محل أهل العلم بالتفسري اآلية العظيمة الـمبينة ملسلك أهل الزيغ مع النص على 
مسألتنا هذه، حيث يقول الرب تعاىل ـ بعد أن بني أن آيات القرآن العظيم منها الـمحكم 

Β̈$ ®: ومنها الـمتشابه ـ r' sù t⎦⎪Ï% ©! $# ’Îû óΟÎγ Î/θè= è% Ô÷ƒ y— tβθ ãè Î6®K uŠ sù $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷ΖÏΒ u™ !$ tó ÏGö/ $# ÏπuΖ ÷GÏ ø9 $# 

u™ !$ tó ÏGö/ $# uρ ⎯ Ï&Î#ƒÍρ ù' s? 〈]٧:آل عمران[.  
فقد أوضحوا أن اتباع الـمتشابه الـمذكور يف اآلية يراد به ما تواطأ عليه أهل 
ر الضالل من العمل على حتريف النص وإنـزاله على أهوائهم؛ ليسلم هلم باطلهم؛ وليومهوا الغم

  .أم ميلكون الربهان الدال عليه من النص الشرعي

وإمنا سلكوا هذا الـمسلك الوعر؛ ِلـما قدمنا من أن القوم قد حددوا الـمرحلة 
األوىل اليت ينطَلق منها ـ وهي سابقة للنص كما علمت ـ فصار العمل دؤوباً إلخضاع النص 

  !!غي أن يتقدم السابقوإنـزاله على وفق هذه الـمرحلة؛ألن الالحق ال ينب
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فإذا رأيت [ : حتذيره من هذا الصنف بقوله ـ بعد أن قرأ اآلية ـوقد ثبت عن النيب 
  .)٥٥(]الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اهللا، فاحذروهم

يعين بقوله جل ثناؤه : (( عند تفسري اآليةرمحه اهللاويف بيان هذه الـمسألة يقول ابن جرير 
® tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ 〈  ت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويالت، ليحققواما تشا

بادعائهم األباطيل من التأويالت يف ذلك ما هم عليه من الضاللة والزيغ عن حمجة احلق، تلبيساً 
مث روى بسنده عن حممد )) منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه

أي ما حترف منه وتصرف؛ : (( 〉 tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ ®:  يف قوله تعاىل)٥٦(جعفر بن الزبريبن 
  .)٥٧())ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا؛ ليكون هلم حجة على ما قالوا وشبهة

 #$/u™!$tóÏGö ®: ل العلم أن معىن قول اهللا تعاىلــمث نقل ابن جرير عن آخرين من أه

⎯Ï&Î#ƒÍρù's? 〈 :)) ابتغاء تأويل ما تشابه من آي القرآن، يتأولونه إذا كان ذا وجوه وتصاريف يف
  .)٥٨())التأويالت على ما يف قلوم من الزيغ وما ركبوه من الضاللة

ما تأولوا وزينوا من ((: 〉  ?u™!$tóÏGö/$# ⎯Ï&Î#ƒÍρù's ®: وحنوه قول ابن إسحاق يف معىن قول اهللا
 يف أيديهم من البدعة، ليكون هلم به حجة على من خالفهم، )٥٩(لذينالضاللة؛ ليجيء هلم ا

للتصريف والتحريف الذي ابتلوا به، كميل األهواء وزيغ القلوب والتنكيب عن احلق 
  .)٦١()) أحدثوا من البدعة)٦٠(الذي

  .وهو كالذي ذكرنا يف بيان حال أهل األهواء مع النص

أي إمنا يأخذون منه بالـمتشابه : ((تشابهوقال ابن كثري يف بيان معىن اتباعهم الـم
الذي ميكنهم أن حيرفوه إىل مقاصدهم الفاسدة وينـزلوه عليها، الحتمال لفظه لـما 
: يصرفونه، فأما الـمحكم فال نصيب هلم فيه؛ ألنه دافع هلم وحجة عليهم؛ وهلذا قال اهللا تعاىل

® u™!$tóÏGö/$# ÏπuΖ÷GÏø9$# 〈 م حيتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو أي اإلضالل ألتباعهم، إيهاماً هلم أ
  .)٦٢()) أي حتريفه على ما يريدون〉 ?u™!$tóÏGö/$#uρ ⎯Ï&Î#ƒÍρù's ® :وقوله: ((، مث قال))حجة عليهم ال هلم

أي يتعلقون : (( 〉 tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ ®: وحنوه قول الشوكاين يف معىن
 به على الـمؤمنني، وجيعلونه دليالً على ما هم فيه من بالـمتشابه من الكتاب، فيشككون

  .)٦٣())البدعة الـمائلة عن احلق
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  .)٦٤(وقال بنحو ما تقدم يف معىن اآلية ابن سعدي يف تفسريه

وأورد الشاطيب اآلية يف الباب الذي ذكر فيه مأخذ أهل البدع يف االستدالل، 
فتنة، فهم يطلبون به أهواءهم حلصول يتبعون الـمتشابه ابتغاء ال((موضحاً أن أهل الزيغ 

 ظَرالـمستبصر حىت يكون هواه حتت حكمه، بل ن الفتنة، فليس يف نظرهم إذاً يف الدليل نظَر
طلب يف األدلة ما يصحح هواه ((، فهو إمنا )٦٥())من حكم باهلوى، مث أتى بالدليل كالشاهد له

  .)٦٦())السابق

رنا فقد تنادى أهل العلم منذ القدم بالتحذير ولـما كان األمر ذه اخلطورة اليت ذك
من هذا الـمسلك، مبا يظهر معه للمتأمل دقة حتليل السلف ألهل األهواء، ومعرفتهم العميقة 

  .مبأخذهم األعوج يف االستدالل

 )٦٧(أوه: ((فقد سئل النخعي عن مقاالت الـمبتدعة لـما كثرت بالكوفة فقال
 )٦٨(]اهللا[ِقبل أنفسهم، ليس من كتاب اهللا وال من سنة رسول دقّقوا قوالً واخترعوا ديناً من 

٦٩())هذا هو احلق، وما خالفه باطل: ، فقالوا(.  

فبني أن قوهلم الـمخترع هو عندهم الـمعيار الذي يوزن به ما سواه، فلذا حصروا 
 بأنه احلق فيه، مع أنه مبتدع ليس من الكتاب وال من السنة يف شيء، مث حكموا على ما خالفه

إن الـمؤمن يأخذ دينه عن ربه عز وجل، وإن : ((رمحه اهللاباطل، كما قال احلسن البصري 
  .)٧٠())الـمنافق نصب رأيه فاختذه دينا

 يف بيان الـمسألة، فبعد أن بني أن على العبد االتباع إذا رمحه اهللاوأفاض األوزاعي 
فإن أصحابه أوىل باحلق منا، ألن اهللا  ، فإن مل يكن فيه عن رسول اهللا بلغه أمر رسول اهللا 

:  قال]١٠٠:التوبة[〉 /t⎦⎪Ï%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9⎯≈|¡ômÎ*Î ®: أثىن على من بعدهم باتباعهم إياهم بقوله
 فما وافقه منها صدقناه، وما خالفه )٧١(ال، بل نعرضها على رأينا يف الكتاب: وقلتم أنتم((

  .)٧٢())رد ما خالف رأيه من السنة: متركناه، وتلك غاية كل محِدث يف اإلسال

فأفاد أن هذا ديدن أهل اإلحداث، يعرضون النصوص على أهوائهم، فما وافقها 
  .قبلوه، وما خالفها رفضوه، وذلك لـما عندهم من عظيم اخللل يف األولويات

  أن هذه الـمسألة اليت حنن بصدد احلديث عنهارمحه اهللاولذا قرر وكيع بن اجلراح 
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من طلب احلديث كما جاء فهو : ((تصل إىل حد الفرقان بني أهل السنة وأهل األهواء، فقال
  .)٧٣())صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة

وذلك أن السني منطلَقُه النص نفسه، فلذلك طلبه ابتداًء؛ ليستهدي به، أما 
واعد، فلذا طلب احلديث ال ليستهدي به، الـمبتدع فإمنا طلبه الحقاً بعد أن قعد لبدعته الق

  .بل ليلتمس فيه ما يؤيد بدعته فحسب

فليتق اهللا رجلٌ، وليِصر إىل ما يعود : ((وقد حذر اإلمام أمحد من هذا الـمنهج بقوله
عليه نفعه غداً من عمل صاحل يقدمه لنفسه، وال يكون ممن يحدث أمراً، فإذا هو خرج منه أراد 

 فيه وطلب احلجة لـما خرج منه حبق أو باطل؛ )٧٤(نفسه على الـمحكاحلجة له، فيحمل 
ليزين به بدعته وما أحدث، وأشد ذلك أن يكون قد وضعه يف كتاب، فأُِخذ عنه، فهو يريد 

  .)٧٥())يزين ذلك باحلق والباطل، وإن وضح له احلق يف غريه

لة من عمره وهو كالم خبري ذا الصنف من الناس، إذ كان ممتحناً م مدة طوي
الـمبارك، وهلذا تضمنت عباراته السالفة بياناً دقيقاً للمسألة، ومن ضمنه ما نبه إليه من 
تكلفهم الـمحال؛ ليجدوا ألنفسهم احلجة على ما وقعوا فيه من اإلحداث، رغبة منهم يف 

 الذي إظهار هواهم مبا يزينه، حىت وإن اتضح هلم أن احلق يف غريه؛ ألن مرادهم ترويج باطلهم
  .ابتدعوه

: وقد جهر اإلمام ذا يف وجه خصمه ابن أيب دؤاد ـ حني امتحن ـ حيث قال له
  .)٧٦())اخترعت رأياً وتأولته تأويالً تدعو إليه الناس((

لـما مل توافق ((وأوضح حممد بن نصر أن من أسباب رد الـمرجئة األخبار أا 
 ووجب عليهم االنتقال عن مذاهبهم، مل جيدوا مذاهبهم، ورأوا أم إن أقروا ا لزمتهم احلجة

  .)٧٧())أمراً أسهل عليهم من جحودها والكفر ا

وذلك أن الـمبتدع إمنا يريد تصحيح بدعته، فلما كان النص خبالفها بلغ به االعتداد 
 كيف يكون مؤمناً رمحه اهللابرأيه حداً رد معه النص الذي خالف هواه، فلذا تساءل ابن نصر 

برأيه أو برأي أحد من الناس بعده، تعمداً لذلك، أو شكّاً فيها، (( من يرد سنته الثابتة  بالنيب
أم كيف يكون ... مث يزعم أنه مؤمن عند اهللا مستكمل اإلميان! أو إنكاراً هلا حني مل توافق هواه؟



  هـ١٤٢٨ رمضان، ٤٢، ع ١٩جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج    ١٤٠
 

ال  سنته على رأيه، فما وافق منها قبل، وما مل يوافقه منها احت)٧٨(به مؤمناً من تعرض
  .)٧٩(!))لردها؟

راكض ليلَه واره يف الرد على كتاب اهللا تعاىل وسنة : ((فهو كما وصفه الاللكائي
 والطعن عليهما، أو خماصماً بالتأويالت البعيدة فيهما، أو مسلطاً رأيه على ما ال رسوله 

  .)٨٠())يوافق مذهبه بالشبهات الـمخترعة الركيكة، حىت يتفق الكتاب والسنة على مذهبه

  .فغرضه إذاً أن يسلم له مذهبه وأصله الذي أصله ابتداًء

ومحلوا قدرة الرب : (( عند كالمه على فشو األهواء وتسلط أهلها)٨١(وقال الرباري
وآياته وأحكامه وأمره ويه على عقوهلم وآرائهم، فما وافق عقوهلم قبلوه، وما مل يوافق عقوهلم 

  .)٨٢())ردوه

ا على شيء من أمور الدين يف سائر األبواب إال وأخضعوه ومراده أم مل يبقو
  .لبدعهم، وصار قبوله موقوفاً عندهم على موافقة أهوائهم

ومل يزل أهل العلم رمحهم اهللا يصفون داء أهل األهواء هذا الوصف الدقيق، ترهيباً 
 هي ، فإن حقيقة صنيع هؤالء الـمفتوننيلألمة من هذا الـمسلك الذي حذَّرها نبيها 

 ?βÎ)uρ óΟ©9 çνöθs?÷σè ®: التحذير من احلق والتواصي برده إذا خالف أباطيلهم، كما قال من قبلهم

(#ρâ‘x‹÷n$$sù 〈]٤١:الـمائدة[.  

 يف بيان هذا الفرق الـمنهجي بني أهل  رمحه اهللاوقد توسع أبو الـمظفر السمعاين
وأما سائر الِفرق : ((السنة وبني أهل األهواء فقال ـ بعد كالمه عن منهج أهل السنة ـ

فطلبوا الدين ال ِبطَريِقِه؛ ألم رجعوا إىل معقوهلم وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدين من 
، فإذا مسعوا شيئاً من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقوهلم، فإن استقام قبلوه، )٨٣(ِقبله

تأويالت البعيدة وإن مل يستقم يف ميزان عقوهلم ردوه، فإن اضطروا إىل قبوله حرفوه بال
  .)٨٤())والـمعاين الـمستنكرة، فحادوا عن احلق وزاغوا عنه، ونبذوا الدين وراء ظهورهم

وهذا بيان حلال أهل األهواء مع الـمرحلتني اللتني ذكرنا، فأهل الباطل قد طلبوا 
أقاموا كما يقول السمعاين، ألن طريقه هو النص، فلم يأتوا إليه إال بعد أن )) ال بطريقه((الدين 

قواعدهم، مث نظروا يف النص ال لالستهداء به، بل ليعرضوه على تلك القواعد، فلذا سعى القوم 
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ـ كما أوضح السمعاين ـ إىل تغيري معىن النص ليتفق مع أباطيلهم، وبذلك صار النص عندهم 
  .مقُوداً ال قائداً ومهديا ال هادياً

 هذه الـمسألة جسيماً وكبرياً قال ولـما كان الفرق بني أهل السنة وأهل األهواء يف
واعلم أن فصل ما بيننا وبني الـمبتدعة هو مسألة العقل، فإم أسسوا دينهم على : ((السمعاين

  .)٨٥())الـمعقول، وجعلوا االتباع والـمأثور تبعاً للمعقول

ومن  يف تتبع آثاره ونتائجه، رمحه اهللاأما ابن تيمية فأطنب يف بيان هذا الفرق، وأجاد 
وطريق أهل البدع والضالل : ((ضمن ذلك قوله ـ بعد ذكره مسلك أهل السنة مع النص ـ

بالعكس، جيعلون األلفاظ اليت أحدثوها ومعانيها هي األصل، وجيعلون ما قاله اهللا ورسوله تبعاً 
يعنون حنن نفسر القرآن بالعقل واللغة، : هلم، فريدوا بالتأويل والتحريف إىل معانيهم، ويقولون

أم يعتقدون معىن بعقلهم ورأيهم، مث يتأولون القرآن عليه مبا ميكنهم من التأويالت 
  .)٨٦())والتفسريات الـمتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه

والـمفترقة من أهل الضالل جتعل هلا ديناً وأصول : ((وقال يف موضع أكثر تفصيالً
آنَ واحلديثَ، فإن وافقه احتجوا به دين قد ابتدعوه برأيهم، مث يعرضون على ذلك القر

اعتضاداً ال اعتماداً، وإن خالفه فتارة حيرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غري تأويله، 
نفوض معناه إىل اهللا، وهذا فعل عامتهم، : وهذا فعل أئمتهم، وتارة يعرضون عنه، ويقولون

ون أقواهلم البدعية محكَمة جيب اتباعها وعمدة الطائفتني يف الباطن غري ما جاء به الرسول، جيعل
  .)٨٧())واعتقاد موجبها، والـمخالف إما كافر وإما جاهل ال يعرف هذا الباب

وما ذكره من أن الـمبتدعة حيتجون بالنص اعتضاداً ال اعتماداً يؤكد ما قدمنا من 
 فأضحى الكالم أن ورود النص وعدمه بالنسبة للقوم سواء، ألم قد حسموا األمر من قبل،

  .يف النص من باب حتصيل احلاصل

 من أم جعلوا أقواهلم الـمبتدعة هي الـمحكَم، حىت رمحه اهللاوالسبب ما ذكره 
جيعلون كالم اهللا ((، بينما )٨٨())وإن مل يكن معهم من األنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه((

ال اهللا، أو ال يعرف معناه إال ورسوله الذي خيالفها من الـمتشابه الذي ال يعرف معناه إ
  .)٨٩())الراسخون يف العلم، والراسخون عندهم من كان موافقا هلم على ذلك القول
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وحيث إن الـمتشابه يرد إىل الـمحكم فقد ردوا الـمتشابه عندهم ـ وهو النص 
ـ إىل الـمحكم ـ وهو قوهلم الـمبتدع ـ فترتب على ذلك جعلُ قوهلم الباطل أصالً ال 
ينبغي العدول عنه، وجعل النص تبعاً هلذا األصل، ال جيوز أن يستمسك به، مع وجود 

  .الـمحكم، عياذاً باهللا

ليس هلم سلف من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وال من أئمة ((هذا مع أم 
  .)٩٠())الـمسلمني، ال يف رأيهم وال يف تفسريهم

ويض فهو نتيجة هلذا الـمسلك، كما وأما ما ذكره من ركوم طريق التأويل أو التف
  .يأيت حبول اهللا عند ذكر نتائج هذا الفرق

ولـما كانت هذه الـمسألة اليت نبحث هي الفرق الـمنهجي الكبري بني أهل السنة 
فهذا : ((النص ـوأهل األهواء قال ابن تيمية ـ بعد أن عرض مسلك الفريقني يف التعامل مع 

  .)٩١())السنة وأهل النفاق والبدعةهو الفرقان بني أهل اإلميان و

وتقدم قوله أن هذا هو مجاع الفرقان بني احلق والباطل، واهلدى والضالل، والرشاد 
  .)٩٢(والغي، والسعادة والشقاوة

بنوا أمرهم على أصل فاسد، وهو : (( مبيناً حال أهل األهواءرمحه اهللاوقال ابن القيم 
ا أصول دينهم ومعتقدهم يف رب العالـمني هي أم جعلوا أقواهلم اليت ابتدعوها وجعلوه

الـمحكَمة، وجعلوا قول اهللا ورسوله هو الـمتشابه الذي ال يستفاد منه ِعلم وال يقني، 
فجعلوا الـمتشابه من كالمهم هو الـمحكم، والـمحكم من كالم اهللا ورسوله هو 

  . )٩٣())الـمتشابه، مث ردوا تشابه الوحي إىل حمكم كالمهم وقواعدهم

مل يزل أهل الكالم الباطل الـمذموم موكَّلني برد أحاديث رسول اهللا : ((وقال أيضاً
هذه الـمالزمة رضي اهللا عنهمث بني ))  اليت ختالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة سر 

 وكل من أصل أصالً مل يؤصله اهللا ورسوله قاده قسراً إىل رد السنة: ((للباطل ورد احلق فقال
  .)٩٤())وحتريفها عن مواضعها

 ر عنه بأسلوب غاية يف احلسن عند ذكره مسألةَ دوام فعل الرب سبحانه ومنهجوعب
  :الـمتكلمني فيها، فقال
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  فلئن سألت وقلت ما هذا الذي
 

 أداهـم خلـالف ذا التبـيان 
 

  وألي شيء مل يقـولـوا إنـه
 

 سبحانه هو دائـم اإلحسـان 
 

  م لـما أسسوافاعـلم بأن القو
 

  أصل الكالم عموا عن القرآن 
 

  وعن احلديث ومقتضى املعقول بل
 

 عن فطـرة الرمحن والربهـان 
 

  وبنـوا قواعدهم عليه فقـادهم
 

  .)٩٥(قسراً إىل التعطيل والبطالن 
  

اغتروا مبقولتهم الفاسدة ومبا أصلته هلم من أصول : ((أي أم كما يقول الشارح
موا عن القرآن باطلة، فعموا بسبب ذلك عن كل ما يصلح أن يكون حجة ودليالً، ع

واحلديث، وعموا عن الفطرة اإلنسانية وعما يقتضيه العقل السليم والنظر الصحيح، لقد 
أسسوا هلم أصالً يف الكالم وبنوا عليه مجيع قواعدهم، فقادهم هذا األصل الفاسد رغماً عنهم 

  .)٩٦())إىل التعطيل واإلنكار

ولـما كان لكل طائفة أصل مقرر عندها خيتلف عن أصل الطائفة األخرى، وكانت 
كل طائفة ـ مع ذلك ـ تسعى إىل إنزال القرآن على مذهبها ادعت كل طائفة أن القرآن 

وأنت جتد مجيع هذه الطوائف : (( كما عبر ابن القيم عن ذلك بقولهمصدق هلا دون أختها،
هبها وبدعها وآرائها، فالقرآن عند اجلهمية جهمي، وعند الـمعتزلة تنـزل القرآن على مذا

ي، وكذلك هو عند مجيع أهل الباطل، ــمعتزيل، وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافض
® $tΒuρ (#þθçΡ%Ÿ2 ÿ…çνu™!$uŠÏ9÷ρr& 4 ÷βÎ) ÿ…çνäτ!$u‹Ï9÷ρr& ωÎ) tβθà)−Gßϑø9$# 〈]٩٧())]٣٤:األنفال(.  

:  فقالادي ملسألتنا هذه عند كالمه على تعظيم قدر النيب وتطرق ابن عبد اهل
فإن أَصل هذا التعظيم وقاعدته اليت يبتين عليها هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخرب، ((

 وأضرابك اكتفيتم من طاعته بأن أقمتم غريه مقامه، تطيعونه فيما قاله، وجتعلون )٩٨(وأنت
  .)٩٩())م الـمعصوم إن التفَتم إليه مبنـزلة الـمتشابهكالمه مبنـزلة النص الـمحكم، وكال

كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته : ((وهكذا قال ابن أيب العز
إنه متشابه، مث : إنه حمكم وقِبله واحتج به، وما خالفه قال: وما ظنه معقوالً، فما وافقه قال

  .)١٠٠())رده
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هذه األمة إمنا ضل يف أدلتها، حيث أخذها مأخذ الـمبتدع من ((وأبان الشاطيب أن 
اهلوى والشهوة، ال مأخذ االنقياد حتت أحكام اهللا، وهذا هو الفرق بني الـمبتدع وغريه، ألن 

  .)١٠١())الـمبتدع جعل اهلوى أول مطالبه، وأخذ األدلة بالتبع

فإن فجعل هذا الـمسلك مع النص هو الفرق بني الـمتبع وذي اهلوى الـمبتدع، 
  .الضالل إمنا أتى إىل أهل األهواء من جهة تعاملهم مع األدلة على النحو الذي ذكر

يف السبب الذي ألجله افترقت فرق الـمبتدعة عن ((ولذلك أفرد الشاطيب باباً 
أهل األهواء؛ ألم اتبعوا أهواءهم، فلم ((قرر فيه أن أهل البدع سموا )) مجاعة الـمسلمني
لشرعية مأخذ االفتقار إليها والتعويل عليها، حىت يصدروا عنها، بل قدموا يأخذوا األدلة ا

  .)١٠٢())أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، مث جعلوا األدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك

ومن أهم ما نبه عليه أهل العلم ـ متعلقاً ذا الفرق ـ أن هذا الفرق الـمنهجي 
الفيهم قد اطّرد يف مجيع أهل األهواء بال استثناء، حبيث صار العظيم بني أهل السنة وخم

كالـمشرعة يعب منها كل مبتدع، مهما كانت بدعته، كيف ال وهو مل يفارق مجاعة 
الـمسلمني إال حني رضي ذا الـمسلك؟، ولو مل يفعل لـما فارق اجلماعة أصالً ولكان يف 

  .ضمنهم، مالزماً سبيلهم

م طائفة من أهل العلم بيان هذه احلقيقة الكبرية، كما يف قول وقد تقدم يف كال
  .)١٠٣(األوزاعي واخلطيب البغدادي والسمعاين وابن القيم وابن أيب العز

 Βr'sù t⎦⎪Ï%©!$# ’Îû̈$ ®: وأبلغ من ذلك ما ذكره الـمفسرون عند آية آل عمران السابعة

óΟÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ 〈 وهذه اآلية وإن كانت نـزلت : ((حيث يقول ابن جرير
...  فإا معين ا كل مبتدع يف دين اهللا بدعة)١٠٤(فيمن ذكرنا أا نـزلت فيه من أهل الشرك

كائناً من كان، وأي أصناف البدعة كان، من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو الـمجوسية، 
فإذا رأيتم الذين : [ أو قدرياً أو جهمياً، كالذي قال )١٠٦( أو حرورياً)١٠٥(أو كان سبئياً

  .)١٠٧(]جيادلون به فهم الذين عىن اهللا فاحذروهم

عىن اهللا عز وجل بذلك كل مبتدع يف دينه : ((ونقل عن آخرين من أهل العلم قوهلم
  .)١٠٨())بدعة خمالفة لـما ابتعث به رسوله حممداً 
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، مث ))طائفة من الطوائف اخلارجة عن احلقوهذه اآلية تعم كل : ((وقال الشوكاين
كما جتده يف كل طائفة من طوائف : ((قال بعد ما ذكر منهج أهل األهواء يف التعامل مع النص

  .)١٠٩())البدعة

 خبالف ليس من صاحب بدعة حتدثه عن رسول اهللا : ((ومن ذلك قول األوزاعي
ال جتد : ((... ومنه قول الشاطيب، فعمم ومل يستثن، )١١٠())بدعته حبديث إال أبغض احلديث

مبتدعاً ممن ينسب إىل الـملّة إال وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي، فينـزله على ما 
كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها : ((، وقوله أيضاً)١١١())وافق عقله وشهوته

ات مسائلهم، وإال والكون من أهلها البد له من تكلف يف االستدالل بأدلتها على خصوص
  .)١١٢())كذَّب اطّراحها دعواهم

 بعد أن رمحه اهللافهذا الداء قد سرى يف أهل األهواء كلهم أمجعني، كما قال ابن تيمية 
وهذه الطريق يشترك فيها مجيع أهل البدع الكبار : ((ذكر مسلك أهل البدع مع النص

كوا أهل البدع الكبار يف  فلم يستثن حىت أهل البدع الصغار؛ ألم شار)١١٣())والصغار
الـمنطلق الذي انطلقوا منه، وهو تنحية النص الـمخالف وتقدمي اهلوى عليه، وهو القاسم 

تركوا كلهم بعض النصوص، وهو ما جيمع تلك ((الـمشترك بني مجيع أهل األهواء، حيث 
  .)١١٤())األقوال

؛ ألن فيه وهذا من أدل شيء على عظم شأن هذا الفَرق الـمنهجي وضرورة جتليته
  .بيان الداء العضال الذي انبثقت منه الضالالت يف القدمي واحلديث

وإذْ فرغنا من عرض أقوال أهل العلم يف بيان منهج أهل األهواء، فإن من الـمناسب 
لـما كان الـمعاِرض للنص : ذكر شواهد دالة على ذلك من كالم الـمشهود عليهم، فيقال

خيتلف حبسب منهج كلٍّ يف مصادر التلقِّي، فقد تنوعت وجوه عند كل طائفة من أهل األهواء 
هذه الـمعارضة وفق ذلك، فكان العقل عند أهل الكالم ـ رغم تباين مدارسهم ـ هو 

 لدى منحريف الصوفية هو الـمقدم، وكان التعصب )١١٥(الـمقدم على النص، وكان الكشف
  .للمذهب لدى غالة الـمقلِّدة هو الـمقدم

أ بذكر الشواهد على ذلك من أقوال الـمتكلمني الذين زعموا حتقّق وقوع ولنبد
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الـمعارضة بني العقل والنص، مث بنوا على ذلك وجوب تقدمي العقل، بدعوى أن العقل هو 
أصل النقل، فلو قُدح يف دليل العقل ـ بغرض تصحيح النقل ـ ألفضى ذلك إىل القدح فيهما 

  .معاً

 جعلوه بالـمرصاد لكل نص )١١٦(ا يف شكل قانون كُلِّيوقد صاغ الـمتكلمون هذ
  !!.)١١٧(خيالف العقل بزعمهم، رغم خالفهم العميق يف الدالالت العقلية نفسها

 ـ بعد كالم مطول عن التمسك بالسمعيات ـ قال كما )١١٨(فمن ذلك أن الرازي
د مدلوله إال بشرط أن فَِإذَنْ الدليل السمعي ال يفيد اليقني بوجو: (()١١٩(يف كتابه اية العقول

ال يوجد دليل عقلي على خالف ظاهره، فحينئذ ال يكون الدليل النقلي مفيداً للمطلوب إال 
إذا بينا أنه ليس يف العقل ما يقتضي خالف ظاهره، وال طريق لنا إىل إثبات ذلك األمر إال من 

النقلي، وحينئذ يصري وجهني، إما أن نقيم داللة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل 
االستدالل بالنقل فَضالً غري حمتاج إليه، وإما بأن نـزيف أدلة الـمنكرين ملا دل عليه ظاهر 

فخرج مما ذكرناه أن األدلة النقلية ال جيوز التمسك ا : ((إىل أن قال)) النقل، وذلك ضعيف
  .)١٢٠())يف الـمسائل العلمية

بوت الـمعاد أورد إشكاال يلزم على كالمه ولـما ناقش الرازي الفالسفة يف ث
قد دللتم على أن التمسك بظواهر اآليات واألخبار ال يفيد القطع، : قولكم: ((السابق فقال

مل نتمسك يف هذا الـموضع بآية معينة وال حبديث معين، وإمنا متسكنا مبا عِلم ضرورةً من : قلنا
  .)١٢١())البديندين األنبياء عليهم السالم يف إثبات الـمعاد 

مل : ((مع قوله للفالسفة)) يصري االستدالل بالنقل فَضال غري حمتاج إليه: ((ففي قوله
ما جيلِّي قوة هذا الـمعاِرض العقلي عند الرازي، حبيث ...)) نتمسك يف هذا الـموضع بآية
ليه، ؛ ولذا صرح بأنه غري حمتاج إ)١٢٢(أي شيئاً زائداً) فضالً(صار النقل معه، كما يقول 

وبالتايل احتاج الرازي إىل الرباءة من أن يكون قد بىن اعتقاد ثبوت الـمعاد على النصوص ـ 
  .رغم تواترها وقطعية داللتها ـ وكأن يف بناء االعتقاد عليها ما يستجلب النقص

 أثناء كالمه على األحاديث وأقسامها، )١٢٣(ومن ذلك أيضاً قول القاضي عبد اجلبار
وإن كان مما طريقُه االعتقادات : ((د ـ حني ذكر حديث اآلحاد ـمن حيث القبول والر
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ينظر، فإن كان موافقا حلجج العقول قُِبل واعتقد موجبه، ال ملكاِنه، بل للحجة العقلية، وإن مل 
  . )١٢٤())يكن موافقاً هلا فإن الواجب أن يرد

ص؛ بل هي موقوفة ومراده أن قبول النص هنا ليس راجعاً إىل مكانة سامية تبوأها الن
  .على ِإذْن العقل بالقبول، ليس إال

أن جهة حجة العقل قد تنسخ : (()١٢٥(ولذلك فال عجب من أن يقول سلَفه النظّام
  .؛ ألن النص ـ وفق نظرة الـمتكلمني ـ أضحى وكأنه مل يِرد)١٢٦())األخبار

أما أهل التصوف فلما كان الـمعاِرض للنص عندهم هو الكشف فقد قال 
 عند كالمه على التأويل، وتباين الـمواقف منه ـ حىت وصل األمر بالفالسفة إىل )١٢٧(يلالغزا

وحد االقتصاد بني هذا االحنالل كله وبني مجود : ((حد تأويل النعيم والعذاب األخروي ـ
 دقيق غامض، ال يطّلع عليه إال الـموفّقون الذين يدركون األمور بنور إهلي، ال )١٢٨(احلنابلة
، مث إذا انكشفت هلم أسرار األمور على ما هي عليه نظروا إىل السمع واأللفاظ بالسماع

الواردة، فما وافق ما شاهدوه بنور اليقني قرروه، وما خالفه أولوه، فأما من يأخذ معرفة هذه 
  .)١٢٩())األمور من السمع الـمجرد فال يستقر له فيها قَدم

 شيء من األمور العلمية، بل لرسول ومضمون هذا الكالم أن ال يستفاد من خرب ا
إمنا يدرك ذلك كل إنسان مبا حصل له من هذه الـمشاهدة والـمكاشفة، رغم أن اإلنسان 
كثرياً ما يرى صورة اعتقاده، فيكون ما حصل له بالـمكاشفة هو عني الباطل الذي اعتقده، 

 وسلم ـ، فمن أين حيصل وليس أحد معصوماً أن يقر على خطأ إال األنبياء ـ صلى اهللا عليهم
  .)١٣٠(لغريهم هذا النور الذي تدرك به احلقائق الـمغيبة على ما هي عليه؟

ورمبا نِسبت هذه الوجهة يف التعامل مع النص لبعض مشاهري الصوفية؛ لتروج فيمن 
: فانظر إىل وزيريك: ((...)١٣١(حيسنون به الظن، وذلك كالـمقولة الـمنسوبة للجيالين

استفت نفسك، وإن !! ، خذ مشورما، فإن أفتياك توقف، ال تستعجل، ال تِشرالكتاب والسنة
أفتاك الـمفتون، النفس إذا جاهدا وخالفتها انسكبت مع القلب، صارا شيئاً واحداً، 

pκ$ ®خوِطبت ونوِديت  çJ−ƒr' ¯≈ tƒ ß§ø ¨Ζ9 $# èπ̈ΖÍ× yϑôÜ ßϑ ø9$# 〈]صار عندها خرب من القَلب،  ]٢٧:الفجر
  .)١٣٢()) من السر، والسر خرب من احلق عز وجلوالقلب خرب
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وال ريب أن فتوى الكتاب والسنة توجب اإلقدام، ال التوقف الذي يعقبه أن يستفيت 
  .الـمرء نفسه، وإن أفتاه الـمفتون

وهذا اللون من التعامل مع النص هو الذي برر به أهل الغلو من الصوفية خمالفتهم 
  :للشرع، على حد قول شاعرهم

  .)١٣٣(إن كنت يف علم الشريعة عاصيا     فإين يف حكم احلقيقة طائعف

أما غالة الـمقلدة فبلغ م التعصب ألقوال مقلَّديهم مبلغاً شـديداً، حـىت قـال               
ال جيوز تقليد ما عدا الـمذاهب األربعة، ولو وافق قول الصحابة واحلديث             : (()١٣٤(الصاوي

ربعة ضال مضل، ورمبا أداه ذلـك للكفـر؛ ألن          الصحيح واآلية، فاخلارج عن الـمذاهب األ     
  .)١٣٥())األخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر

ويف هذا أوضح دليل على شدة هذا الـمعاِرض لدى غالة الـمقلدة، إىل احلد الذي              
حيكم معه على التمسك بالنصوص بأنه أصل من أصول الكفر، مع ما يف هـذا القـول مـن                   

ب األئمة رمحهم اهللا، حيث تصور قائله بأن لألئمة أقواالً مبنية على خمالفة             اإلساءة البالغة ملذاه  
  .)١٣٦(}الكتاب والسنة وقول الصحابة 

ولئن محل التعصب للمذاهب األربعة على هذه العبارة فقد محل التعصب لبعض هذه             
األصل أن كل آية ختـالف قـول        : (()١٣٧(الـمذاهب على مثلها، فقال أبو احلسن الكرخي      

بنا فإا حتمل على النسخ أو على الترجيح، واَألوىل أن حتمل على التأويـل مـن جهـة                أصحا
  .)١٣٨())التوفيق

األصل أن كل خرب جييء خبالف قول أصـحابنا فإنـه حيمـل علـى               : ((وقال أيضاً 
  .)١٣٩(...))النسخ

وهذا عكس لألصل الـمعلوم من منهج التلقي، إذ األصل هو القرآن والسنة، فـإن              
  .ال فذاك، وإال وجب ردها بال ترددوافقته األقو

أما أن يقرر الـمقلد أن قول أصحابه هو األصل، فإذا خالفه النص التزم أن حيملـه                
على الـمحامل الـمتكلَّفة من دعوى النسخ أو التأويل أو غريمها، فإن ذلك سـيوقعه يف رد                

  .أ والصوابنصوص ال يأتيها الباطل، وإبداهلا بأقوال الرجال اليت هي عرضة للخط
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جيـب علـى كافـة العـاقلني وعامـة          : (()١٤٠(ومن هذا قول أيب الـمعايل اجلويين     
الـمسلمني، شرقا وغربا، بعداً وقُرباً انتحال مذهب الشافعي، وجيب على العوام الطغام واجلهال             

  .)١٤١())األنذال أيضا انتحال مذهبه، حبيث ال يبغون عنه ِحوالً، وال يريدون به بدال

  !هذه الكلمات لو قيلت يف نصوص الكتاب والسنةوما أحسن 

وفيما تقدم نقله من النماذج السابقة الـمتعلقة بالـمتكلمني والـمتصوفة وغـالة           
األهواء ـ لـيس    ما يوضح أن كالم أهل العلم الذي سقناه ـ بياناً ملنهج أهل  )١٤٢(الـمقلدة

  .تعانجتنياً عليهم، بل هو واقعهم الـمقرر يف كتبهم، واهللا الـمس

  
  

  الـمبحث الثاني
أهم نتائج هذا الفرق

َ
  

 ال ريب أن نتائج هذا الفرق كثرية جداً، إذ هي نتائج الفرق بني منهٍج لزم أهلُه احلق
فقادهم إىل أكرم نتيجة وأحسن مثرة، وبني منهٍج لزم أهله الباطل فقادهم إىل ما يقود إليه عادة 

  .من مر الثمار وعواقب السوء

ركيز هنا سيكون حبول اهللا على نتائج هذا الفرق الكربى، وهي بعد النظر بيد أن الت
  :يف كالم أهل العلم على النحو اآليت

  : النتيجة األوىل

عظم عناية أهل السنة بالنصوص رواية ودراية، إذ هي أصلهم، وعليها معوهلم، فإن 
  .ل ما ناقضهكل طائفة إمنا تنصر أصلها وتدافع عنه، وتسعى جاهدة إلحقاقه وإبطا

ذلك معه، ولـما مل يكن ألهل السنة أصل سوى الوحي الـمعصوم فقد فعلوا كل 
 ΡÎ) ß⎯øtwΥ $uΖø9̈“tΡ tø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ̄$ ® :فنالوا شرف التسبب يف حفظ الذِّكر الـموعود به يف قول اهللا تعاىل

…çµs9 tβθÝàÏ≈ptm: 〈]٩:احلجر[.  
معانيه ((دة، منها ما ذكره السعدي من حفظ        وقد حتقق هذا الوعد اإلهلي من جهات ع       
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من التبديل، فال حيرف حمرف معىن من معانيه إال وقيض اهللا له من يبني احلق الـمبني، وهذا مـن                   
  .)١٤٣())أعظم آيات اهللا ونعمه على عباده الـمؤمنني

واحلق أن هذا إمنا متّ على يد أهل السنة الذين دفعوا عن هذه النصوص أباطيل أهـل                 
  .ألهواء كلهما

وال خيفى أن الـمعاين السليمة للنصوص لو مل تحفظ وتعرف كما أراد اهللا ا مل ينتفع                
حبفظ ألفاظها، ما دامت كل فرقة ستنـزل هذه األلفاظ على أهوائها، حبيث جتعـل اجلهميـة                

ـ   الم ابـن  القرآن جهمياً، وجتعله الـمعتزلة معتزلياً، وهكذا مجيع أهل الباطل، كما تقدم يف ك
  .القيم

واعتِبر ذلك مبا حدث أللفاظ التوراة واإلجنيل، فإن كثرياً من نسخ التوراة واإلجنيـل              
، وقد عبث ذه    )١٤٤( كانت يف الغالب متفقة، وإمنا ختتلف يف اليسري من ألفاظها          زمن النيب   

ين هـذه  األلفاظ من خالل حتريف معانيها، بينما حفظ اهللا ألفاظ الوحي يف هذا الـدين ومعـا         
  .األلفاظ بأهل السنة، وكفى ذه النتيجة وما ترتب عليها شرفاً

              الـمِحب ومما يدخل يف هذه النتيجة أيضاً عناية أهل السنة بالنصوص النبوية اليت أقر
والـمبِغض أن إىل أهل السنة الـمرد فيها، حيث بذلوا يف حفظها وبيان صحيحها من الدخيل               

 أمته عليها، فهـم كمـا قـال         حت الـمحجة اليت ترك نيب اهللا       عليها أعمارهم، حىت اتض   
 بنقلهم الشريعة واحنفظت م أصول السنة، فوجبت هلم بذلك          )١٤٥(الذين تعهدت : ((الاللكائي

 وسقيمه،  )١٤٦(وكل طائفة من األمم مرجعها إليهم يف صحة حديثه        ... الـمنة على مجيع األمة   
  .)١٤٧())مورهومعوهلا عليهم فيما يختلف فيه من أ

وغري خاف على ذي لب أن مجلة كبرية من نصوص القرآن العظيم ال ميكن فهمها فهماً                
، وقد نبه إىل هذا أمري الـمؤمنني الــملهم عمـر بـن             )١٤٨(سليما، بلْه العمل ا بدون السنة     

سيأيت ناس جيادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالـسنن،        : ((، حيث قال  رضي اهللا عنه  اخلطاب  
  .)١٤٩())إن أصحاب السنن أعلم بكتاب اهللا تعاىلف

وهو دليل على ما قدمنا من أن شرف حفظ معاين ألفاظ القرآن مل يتم إال علـى يـد           
أهل السنة الذين مل يقتصروا على رد باطٍل رام أهل األهواء إمراره من خالل النص، بل إـم                  
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نفس الدليل الـذي    : ((ال ابن تيمية  جعلوا الدليل الذي يستدل به الـمبِطل دليالً عليه، كما ق         
حيتج به الـمبِطل هو بعينه إذا أُعطي حقه، ومتيز ما فيه من حق وباطل وبني ما يدل عليه، تبني                   
أنه يدل على فساد قول الـمبطل الـمحتج به يف نفس ما احتج به عليه، وهذا عجيب، قـد                  

  .)١٥٠())تأملته فيما شاء اهللا من األدلة السمعية فوجدته كذلك

  : النتيجة الثانية

وضوح األدلة عند السني وانشراح صدره ا، وسلوكه مع ما تشابه منها الـمسلك 
  .الذي أُمر به من رده إىل الـمحكم، وهو مسلك الراسخني الذين أثىن اهللا عليهم

فالسني ال يشرق أبداً بشيء من نصوص الشرع مهما كانت؛ ألنه كاجلمل 
 Ÿξsù y7În/u‘uρ Ÿω ®: نصوص انقاد، ممتثالً قول ربه تبارك وتعاىل حيث قادته هذه ال)١٥١(األِنف

šχθãΨÏΒ÷σãƒ 4©®Lym x8θßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù tyfx© óΟßγoΨ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝÎηÅ¡àΡr& %[ t̀ym $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% 

(#θßϑÏk=|¡ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡n@ 〈] ٦٥:النساء[.  
ضيق به الصدر، فإن الكثري من كالم ربه أما الـمبتدع فجمهور األدلة عنده مما ي

 خيالف أباطيله إىل حد يصل معه إىل كره مساعه، كما تقدم يف كالم وكالم رسوله 
 خبالف بدعته حبديث إال أبغض ليس من صاحب بدعة حتدثه عن رسول اهللا : ((األوزاعي
  )).احلديث

وإال فكل النصوص عند  ورد على سبيل التمثيل باحلديث النبوي، رمحه اهللاوكالمه 
فال جتد قط مبتدعاً إال وهو حيب كتمان : ((أهل اهلوى ذه الـمثابة، كما قال ابن تيمية

النصوص اليت ختالفه، ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث ا، ويبغض من يفعل 
  .)١٥٢())ذلك

 ρr& 5=ÍhŠ|Áx. z⎯ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# ÏµŠÏù÷ ®: وقد استنبط ابن القيم هذا من قول الرب تعاىل

×M≈uΚè=àß Ó‰ôãu‘uρ ×−öt/uρ tβθè=yèøgs† ÷ΛàιyèÎ6≈|¹r& þ’Îû ΝÍκÍΞ#sŒ#u™ z⎯ÏiΒ È,Ïã≡uθ¢Á9$# 〈]وهذا : ((فقال ]١٩:البقرة
 البصائر يف كثري من نصوص الوحي، وإذا وردت عليه خمالفة لـما )١٥٣(حال كثري من خفافيش

الظن ورآها خمالفة لـما عنده عنهم هرب من تلقّاه عن أسالفه وذوي مذهبه ومن حيسن به 
دعنا من هذه، ولو : النصوص وكره من يسمعه إياها، ولو أمكنه لسد أذنيه عند مساعها، ويقول
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  .)١٥٤())قدر لعاقب من يتلوها وحيفظها وينشرها ويعلمها
 /sŒÎ)uρ 4’n?÷Gè? öΝÎγøŠn=tæ $uΖçF≈tƒ#u™ ;M≈oΨÉit# ®: ول اهللا تعاىلــبل قد قال الشوكاين عند ق

Ú’Í÷ès? ’Îû Íνθã_ãρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. tx6Ζßϑø9$# ( šχρßŠ%s3tƒ šχθäÜó¡o„ š⎥⎪Ï%©!$$Î/ šχθè=÷Gtƒ 

öΝÎγøŠn=tæ $uΖÏG≈tƒ#u™ 〈]وهكذا ترى أهل البدع الـمضلة، إذا مسع الواحد منهم ما ((: ]٧٢:احلج
صحيحة، خمالفاً لـما اعتقده من يتلوه العامل عليهم من آيات الكتاب العزيز أو من السنة ال

الباطل والضاللة رأيت يف وجهه من املنكر ما لو متكن من أن يسطو بذلك العامل لفعل به ما ال 
  .)١٥٥())يفعله باملشركني، وقد رأينا ومسعنا من أهل البدع ما ال حييط به الوصف

رك واهلدى وهذه النتيجة ذات شأن كبري، ألن اهللا عز وجل سمى هذا الوحي باملبا
، فمن مل يكن )١٥٦(والربهان والنور والشفاء والرمحة، والفرقان والفصل والقيم والبصائر والبيان

الوحي بالنسبة له كذلك فما ذاك إال خللل يف منهجه، وإال لـما ختلَّف الوحي عن هذا 
  .الوصف يف حقه

ام، فإنه بعد أن نبه ومن املهم عند بيان هذه النتيجة إيراد ما حلظه الشاطيب يف هذا املق
إىل أن من سلك املسلك القومي مع النص وجد مجهور األدلة ومعظم الكتاب واضحاً يف الطلب 
الذي حبث عنه فوجد اجلادة، وما شذَّ له فإما أن يرده إليه، وإما أن يِكله إىل عامله وال يتكلف 

 tβθã‚Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù=Ïèø9$# tβθä9θà)tƒ $̈ΖtΒ#u™ ⎯ÏµÎ/ @≅ä. ô⎯ÏiΒ ®: البحث عن تأويله، استدل بقول اهللا تعاىل

Ï‰ΖÏã $uΖÎn/u‘ 〈]وإن : ((مث قال، ]٧:آل عمران ،ن هذه حاله مبتدعاً وال ضاالى مسمفال يصح أن ي
حصل يف اخلالف أو خفي عليه، أما أنه غري مبتدع فألنه اتبع األدلة، ملقياً إليها حكمة 

ل فألنه على اجلادة سلك وإليها جلأ، فإن خرج عنها يوماً فأخطأ وأما كونه غري ضا... االنقياد
  .)١٥٧())فال حرج عليه، بل يكون مأجوراً

وذلك أن الراسخ يف العلم ال يتعمد خمالفة األدلة أبداً، وحىت لو أخطأ يف فهم نص 
ألئمة وليعلم أنه ليس أحد من ا: ((فإن خطأه ليس ناجتاً عن سوء يف املنهج، كما قال ابن تيمية
 يف شيء من سنته دقيق وال املقبولني عند األمة قبوالً عاماً يتعمد خمالفة رسول اهللا 

  .)١٥٨())جليل

 ثابتاً عنه، أما أن خنالف حديثاً عن رسول اهللا : (( رمحه اهللاكما قال الشافعي 
ة، فأرجو أن ال يؤخذ ذلك علينا إن شاء اهللا، وليس ذلك ألحد، ولكن قد جيهل الرجلُ السن
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  .)١٥٩())فيكون له قول خيالفها، ال أنه عمد خالفها، وقد يغفل املرء وخيطئ يف التأويل

ومن هنا فإن هذا العامل يسهل رجوعه عن خطئه إذا رد إىل األصل العام ألهل السنة، 
  .ووضحت له املسألة اليت أخطأ فيها، هذا من جهة

د وأخطأ يف مسألة حصل له ما ذكره ومن جهة أخرى فإنه إذا كان من أهل االجتها
الشاطيب وغريه من أهل العلم من السالمة من اإلمث، ألنه سلك على اجلادة ومل خيرج عنها يف 

  .أصل منهجه، بل ندت له هذه املسألة بعينها

ال جيري على طريق الراسخ بغري حكم االتفاق، ((فتبني أن الزيغ كما يقول الشاطيب 
  .)١٦٠())عه بالقصد البتةوأن الراسخ ال زيغ م

وهذا حتديداً ما افتقده أهل األهواء الذين ضاقوا بالنصوص نفسها ذرعاً، وجعلوا ما 
  .خالف أصلهم منها متشاا غري مفيد للعلم واليقني

  : النتيجة الثالثة

مشوباً بالباطل، أن البصري بأهل األهواء إذا دقَّق يف أمرهم وجد عندهم شيئاً من احلق 
جده مأخوذاً من النصوص،فإذا مض هذا احلق الذي بأيديهم وإذ ال بد يف كل بدعة ـ عليها (( ح

ما يوجب : ويوافَق عليه أهل السنة واحلديث طائفة كبرية ـ من احلق الذي جاء به الرسول 
  .)١٦١())قبوهلا، إذ الباطل احملض ال يقبل حبال

مجعته إىل النصوص، كما قال وعلى هذا فإن احلق الذي مع كل فرقة سيعود بك إذا 
 بعد أن ذكر اتفاق أهل األهواء على االحتجاج بالنصوص املواِفقة دون رمحه اهللابن تيمية 

وهؤالء كلهم ليس معهم من احلق إال ما وافقوا فيه الرسول، وهو ما متسكوا به من : ((غريها
  .)١٦٢())شرعه، مما أخرب به وما أمر به

  :وقال ابن القيم فيهم
 عند الورى من كثرة اجلوالن  نصيحة من له خبر مباوامسع
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  ما عندهم واهللا خري غري ما
   

  أخذوه عمن جاء بالقرآن 
 

  والكل بعد فبدعة أو فرية
  

  )١٦٣(أو حبث تشكيك ورأي فالن 

  

وأرباب هذه املذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب، وبعضهم : ((وقال أيضاً
طأ، وأدلة كلٍّ منهم وحججه إمنا تنهض على بطالن خطأ الطائفة األخرى، ال على أقرب إىل اخل

  .)١٦٤())إبطال ما أصابوا فيه

وذلك أن ما أصابوا فيه مأخوذ من الدليل، فإذا دحضت طائفة باطالً قالت به أخرى 
مل تتمكن من دحض احلق الذي معها ـ رغم سعي اخلصم إىل ذلك ـ لـما قدمنا من أن ما 

  .ت فيه كل طائفة مرده إىل النصوص، فال سبيل إىل دحضه، وإن قال به مبتدع ضالّأصاب

ومن هنا كان موقف أهل السنة قائماً على نصرة احلق أياً كان القائل به كما قال ابن 
  .)١٦٥())من جاءك باحلق فاقبل منه، وإن كان بعيداً بغيضاً: ((رضي اهللا عنهمسعود 

وأهل السنة وحزب : ((مه السالف عن تلك الطوائففلذا قال ابن القيم بعد كال
الرسول وعسكر اإلميان ال مع هؤالء وال مع هؤالء، بل هم مع هؤالء فيما أصابوا فيه، وهم 
مع هؤالء فيما أصابوا فيه، فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقوم فيه، وهم براء من 

  .)١٦٦())باطلهم، فمذهبهم مجع حق الطوائف بعضه إىل بعض

وما ذاك إال أن أهل السنة ينصرون احلق املبين يف النصوص، فإذا قالت به طائفة من 
أهل األهواء وافقوهم عليه، ال ألم تبع هلم، بل ألم قالوا باحلق يف مسألة ما، وهكذا يصنعون 

  .مع بقية الطوائف، فاجتمع هلم بذلك حق الطوائف كله

  .ج أهل السنة وثباتهوهذا من أدل شيء على استقامة منه

  .ومن جهة أخرى فإنه يثبت أن احلق الذي مع كل طائفة مبين يف النصوص أحسن تبيني

وبالتايل فإن يف النصوص الغنية عن األهواء وأهلها، ألن النصوص ليس فيها إال احلق 
ىل احملض، وأما هذه األهواء فتشوب احلق بالباطل، فمن سلك مسلك أهل السنة مع النص قاده إ

  .احلق احملض، وأغناه عن بدع الناس وأهوائهم
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  : النتيجة الرابعة

أن منهج أهل األهواء يف مجلته منهج غري علمي، ألن املبتدعة قرروا بدعهم ابتداًء، مث 
سعوا يف الدفاع عنها وحشدوا يف هذا السبيل كماً كبرياً مما يدعونه حججاً يدفعون ا شبه 

كل ذلك ليسلم هلم !  يف القطع مبحاالت يعجب العاقل من قطعهم اخصومهم، وتورطوا كثرياً
  .)١٦٧(ما قرروه

وهذا األسلوب من التعامل مع األدلة ليس أسلوباً علمياً؛ ألن الذي يقرر أمراً مث ينظر 
  .يف الدليل ال حيق له أن يدعي أن ما ينظر فيه الحقاً دليل له اعتبار اإللزام

مية يقتضيان صاحبهما أن ال يلِزم الدليل بالشهادة لقوله، بل والنصف واألمانة العل
  .النصف واألمانة يوجبان عليه أن ال يأيت مبقرر سابق يفرضه على الدليل

 حق وصواب بكل حال، وليس يشك أهل األهواء أن مضمون كالم اهللا ورسوله 
الً حيرفونه إليه؛ ليكون ، بيد أن أهل البدع يزعمون أن له مدلو)١٦٨(وال يقول خبالف هذا مسلم
  .شاهداً لبدعهم كما تقدم

وبذلك نعلم أن هذا الفرق املنهجي الذي حنن بصدد احلديث عنه هو السبب احلقيقي 
، )١٧٠( والتفويض)١٦٩(يف خروج أخطر مسلكني عبث من خالهلا بالنصوص، ومها مسلك التأويل

  .فهما جمرد نتيجة من نتائجه املرة

  .معىن النص إلفساد داللته على املسألة موضع اخلالف ملنهجهمفالتأويل حقيقته حتريف 

أما التفويض فحقيقته إفراغ النص من مدلوله، وادعاء أنه ـ مع ذلك ـ ال يراد به 
  .ظاهره

ولئن كان منهج أهل األهواء بعيداً عن املنهج العلمي، الختاذهم مع الدليل املخالف ما 
واِفق ليس علمياً أيضاً، ألنه مستند إىل مسلكهم اخلاطئ يف تقدم ذكره، فإن منهجهم مع الدليل امل

  .انتقاء ما وافق اهلوى دون غريه

ومن نفيس ما ذكره أهل العلم يف بيان بعد منهج أهل األهواء عن املنهج العلمي قول 
 وأهل األهواء ال يكتبون )١٧١(أهل العلم يكتبون ما هلم وما عليهم: ((رمحه اهللاوكيع ابن اجلراح 
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  .)١٧٢())ال ما هلمإ

ومراده أن ذا اهلوى ال يرفع بالنص رأساً إال إذا راق له، فعند ذلك يكتبه؛ ليعضد به 
بدعته، بينما يفرض املنهج العلمي مجع كل األدلة وعدم انتهاج أسلوب االنتقاء معها؛ ألن مجع 

لتركيز على ما وافق األدلة والنظر يف جمموعها هو السبيل العلمي الرصني لفهمها والعمل ا، أما ا
  .اهلوى ورد ما خالفه فليس من املنهج العلمي يف قليل وال كثري

قويت قلوب الرافضة لـما :  لـما قال لإلمام أمحد)١٧٣(ولذا فإن سلمة بن شبيب
كان يبلغين عنك أنك أمحق، وكنت أدفع :  رد عليه أمحد بقوله)١٧٤(أفتيت أهل خراسان باملتعة
، أتركها ي أنك أمحق، عندي أحد عشر حديثاً صحاحاً عن النيب عنك، واآلن فقد ثبت عند

  ؟)١٧٥(لقولك

وذلك أن أئمة السنة يبنون أقواهلم على النصوص، بقطع النظر عن مثل هذه اهلواجس 
  .)١٧٦(الفارغة البعيدة عن املنهج العلمي

 ومن هنا نص الشافعي على مسألة فقهية دقيقة تؤكد هذه النتيجة، وهي قوله يف كتاب
لو أن رجالً أوصى بكتبه من العلم آلخر، وكان فيها كتب الكالم مل يدخل يف ": ((الوصايا"

  .)١٧٧())لو أوصى ألهل العلم مل يدخل أهل الكالم: الوصية؛ ألنه ليس من العلم، وقال

ومراده أن أهل الكالم ليسوا يف ضمن العلماء حىت يدخلوا يف الوصية، كما أن كتبهم 
ىت تدخل يف وصية من أوصى بكتبه من العلم؛ ألن الكتب العلمية يلتزم ليست كتباً علمية ح

  .أهلها املنهج العلمي، فأما جمرد كتاب كُِتب إلثبات هوى مال إليه صاحبه فليس كتابا علمياً

 إمجاع الفقهاء وأهل األثر من مجيع األمصار على أن أهل )١٧٨(وقد حكى ابن عبد الرب
  .)١٧٩( يف طبقات الفقهاء، وإمنا العلماء أهل األثر والتفقه فيهالكالم ال يعدون عند اجلميع

  .وإمنا نص أهل العلم على ذلك؛ لـما قدمنا من بعد أهل األهواء عن املنهج العلمي

  : النتيجة اخلامسة
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أن أهل السنة سِلموا من أي من أنواع االنتماء الباطل، ألن من انتمى للوحي ال يرتضي 
  .ير، فضالً عن أن يستبدل الذي هو أدىن بالذي هو خريأن يزاحم الوحي غَ

الذي : ((من السني؟ فقال:  الذي سئل)١٨٠(يوضح ذلك على اجللية أبو بكر بن عياش
  .)١٨١())إذا ذكرت األهواء مل يتعصب لشيء منها

وذلك أن هذه األهواء لـما خالفت الكتاب والسنة استوت عنده مجيعاً من جهة 
ن ما خالف الكتاب والسنة فهو حري عند اللبيب أن ال يرفع به رأساً، فضالً االنتساب هلا، أل

عن أن يتعصب له، وإن كان يعي ـ مع ذلك ـ أن أهل األهواء ليسوا على درجة واحدة يف 
  .)١٨٢(الضالل، كما يأيت إن شاء اهللا

ء إليها، ، ألم أوىل الناس باالنتما))أهل السنة((وقد لزم أهلَ احلق هذا االسم الكرمي 
  .إذ كانوا أحق ا وأهلها

أهل السنة الذين ليس : ((من أهل السنة؟ حيث قال: وعلى ذلك جواب مالك ملن سأله
  .)١٨٣())هلم لقب يعرفون به، ال جهمي وال رافضي وال قدري

وذلك أن هذه األلقاب أعالم على أهل األهواء، فمن ركب مسلكاً من مسالك اهلوى 
، أو يرفض إمامة الشيخني أيب بكر وعمر فيسمى )١٨٤(لقدر فيسمى قدرياًسمي به، كأن ينفي ا

  .، وهكذا بقية أهل األهواء)١٨٦(، أو ينفي الصفات فيسمى جهمياً)١٨٥(رافضياً

وأهل السنة بريئون من هذه األهواء كلها، مالزمون لـما بينه صاحب الرسالة يف 
وال : (()١٨٧(الصابوين كما قال أبو عثمان سنته، فلم يكن هلم لقب يلحقهم إال السنة نفسها،
  .)١٨٨())يلحق أهل السنة إال اسم واحد، وهو أصحاب احلديث

  .)١٨٩())ما ال اسم له غري السنة: ((ما السنة؟ قال: ولذا فإن مالكا لـما سئل

  .)١٩٠())يعين أن أهل السنة ليس هلم اسم ينسبون إليه سواها: ((قال ابن القيم

 من االنتماء لغري اإلسالم والسنة، كما قال ميمون ابن ومن هنا حذّر أهل العلم
  .)١٩٢())إياكم وكل هوى يسمى بغري اإلسالم: (()١٩١(مهران

ومن السنة ومتام اإلميان وكماله الرباءةُ من كل اسم خالف : (()١٩٣(وقال ابن بطة
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  .)١٩٤(...))الرافضة والشيعة واجلهمية: وذلك مثل قوهلم... السنة

فال خالف بني املسلمني أن الرابطة اليت تربط أفراد أهل (: ()١٩٥(وقال الشنقيطي
، فال جيوز البتة "ال إله إال اهللا"ببعض، وتربط بني أهل األرض والسماء هي رابطة األرض بعضهم 
  .)١٩٦()) غريهاالنداء برابطة

ومن خالل هذه النتيجة يتبني للمنصف أن أهل السنة قد حفظوا من االنتماء الباطل، 
فادعوا املسلمني بأمسائهم، مبا مساهم اهللا عز : (( حيث قال للحق، امتثاالً ألمر النيب بانتمائهم
  .)١٩٧())املسلمني، املؤمنني، عباد اهللا عز وجل: وجل

  : النتيجة السادسة

اتفاق أهل السنة وائتالفهم، وافتراق أهل األهواء واختالفهم، وهي نتيجة ال بد منها 
اق وسالمة القلوب مثرةُ مالزمة احلق، كما أن التنافر وتباغض القلوب يف اية املطاف، فإن االتف

  .مثرة اتباع اهلوى

وقد نبه إىل هذا علماء األمة قدميا وحديثاً، فمن ذلك ما رواه ابن جرير بسنده يف بيان 
يث أورد  ح،]١١٩-١١٨:هود[〉 ‘Ÿωuρ tβθä9#t“tƒ š⎥⎫ÏÎ=tGøƒèΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) ⎯tΒ zΜÏm§‘ y7•/u ®هذه اآلية 

، كما أورد ]فريقاً يرحم فال خيتلف، وفريقاً ال يرحم خيتلف: خلقهم فريقني: [{قول ابن عباس 
الناس خمتلفون على أديان شىت إال من رحم ربك، فمن رحم غري : ((قول احلسن البصري

ن وقول اب)) فأهل رمحة اهللا أهل مجاعة، وإن تفرقت دورهم وأبدام: ((، وقول قتادة))خمتلفني
  .)١٩٨())أهل احلق ليس فيهم اختالف: ((املبارك

 ـ بعد أن رمحه اهللا )١٩٩(وإمنا أوجد االختالف يف األمة هذه األهواء كما قال أبو العالية
  .)٢٠٠())وإياكم وهذه األهواء اليت تلقي بني الناس العداوة والبغضاء:  ((حثَّ على لزوم السنة ـ

جة عند ذكره للفرق املنهجي بني وقد توسع أبو املظفر السمعاين يف عرض هذه النتي
ومما يدل على أن أهل احلديث هم على احلق أنك لو : ((أهل السنة وأهل األهواء حيث قال

طالعت مجيع كتبهم املصنفة من أوهلم إىل آخرهم، قدميهم وحديثهم، مع اختالف بلدام وزمام 
قطار وجدم يف بيان االعتقاد وتباعد ما بينهم يف الديار، وسكون كل واحد منهم قُطراً من األ

... على وترية واحدة، ومنط واحد، يجرون فيه على طريقة ال حييدون عنها، وال مييلون فيها،
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 Ÿξsùr& tβρã−/y‰tFtƒ tβ#u™öà)ø9$# 4 öθs9uρ tβ%x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã ®: وهل على احلق دليل أبني من هذا؟ قال اهللا تعاىل

Îöxî «!$# (#ρß‰y ùθs9 ÏµŠÏù $Z≈n=ÏF÷z$# #ZÏWŸ2 〈]٨٢:النساء[.((  
وأما إذا نظرت إىل أهل األهواء والبدع رأيتهم : ((مث قال مبيناً حال أهل األهواء

 شيعا وأحزابا، ال تكاد جتد اثنني منهم على طريقة واحدة يف )٢٠١(متفرقني خمتلفني، أو
  .)٢٠٢())االعتقاد

يجة، إذ فيه بيان ما عليه أهل السنة وهذا النقل جاء وافياً باملقصود من إيضاح هذه النت
من االتفاق، وما عليه أهل األهواء من االختالف والشقاق، وأن سبب ذلك راجع إىل منهج كل 
منهم، فمنهج أهل السنة ثابت ثبوت اجلبال الراسيات؛ ألنه مربوط بنصوص ال يأتيها الباطل، 

  .)٢٠٣(فلذلك مل خيتلف أهل هذا املنهج

 فبضد ذلك، ألنه مردود إىل اآلراء اليت هي عرضة أبداً للتغري أما منهج أهل األهواء
  .والتبدل، وليس هلا أي ضمان من الزلل، مع إقدام أهلها على عزل كل نص خيالف أهواءهم

والنصوص من شأا أن تجمع وتؤلِّف، فإذا تركت ِفرقة ما شيئاً من النصوص، وتركت 
الذي جيمعهم، فدبت إليهم الفُرقة والبغضاء، كما قال ابن ِفرقة سواها شيئاً آخر اار األساس 

فإذا ترك الناس بعض ما أنـزل اهللا وقعت بينهم العداوة والبغضاء، إذ مل يبق هنا حق : ((تيمية
 t#þθãè©Üs)t? ΟèδtøΒr& öΝæηuΖ÷t/ #\ç/ã— ( ‘≅ä. ¥>÷“Ïm $yϑÎ/ öΝÍκö‰y‰s9 ®ل ــون فيه، بـــ يشتركجامع

tβθãmÌsù 〈]٢٠٤())]٥٣:املؤمنون(.  

ولو أردنا رمحك اهللا أن ننتقل عن أصحاب احلديث، ونرغب عنهم : ((وقال ابن قتيبة
إىل أصحاب الكالم ونرغب فيهم، خلرجنا من اجتماع إىل تشتت، وعن نظام إىل تفرق، وعن 

  .)٢٠٥())أُنس إىل وحشة، وعن اتفاق إىل اختالف

  .كل منهج هي بالضد من نتيجة املنهج اآلخرومراده املقارنة بني املنهجني، وأن نتيجة 

وقد كان جيب ـ مع ما يدعونه من معرفة : ((ونعى على املتكلمني االختالف قائالً
القياس وإعداد آالت النظر ـ أن ال خيتلفوا كما ال خيتلف احلُساب والـمساح واملهندسون، 

الناس اختالفا؟ ال جيتمع اثنان من فما باهلم أكثر ... ألن آلتهم ال تدل إال على عدد واحد
  .)٢٠٦(!))رؤسائهم على أمر واحد يف الدين
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يعرض م فيما يدعونه من دقة منهجهم وحذق نظرم والتهوين من شأن غريهم، فلو 
كان األمر كما زعموا لكانوا أقرب إىل االئتالف واالتفاق، ألن هذا هو شأن أهل احلق، لكن 

ليس منهم واحد إال وله مذهب يف الدين ((ل على ضد ذلك، إذ واقع رؤوس أهل األهواء يد
  .)٢٠٧())يدان برأيه وله عليه تبع

لو كانت هذه األهواء كلها هوى واحداً : ((رمحه اهللا )٢٠٨(ولذا قال مطرف بن عبد اهللا
  .)٢٠٩())احلق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن احلق ال يتفرق: لقال القائل

أكثر الناس (( بيان هذه النتيجة الكبرية، فذكر أن أهل الكالم مثال وأطال ابن تيمية يف
انتقاالً من قول إىل قول، وجزماً بالقول يف موضع وجزماً بنقيضه وتكفري قائله يف موضع آخر، 

وأما أهل السنة واحلديث فما يعلم أحد من علمائهم وال صاحل عامتهم ... وهذا دليل عدم اليقني
اعتقاده، بل هم أعظم الناس صرباً على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع احملن، رجع قط عن قوله و

 وحنوهم، )٢١٠(وفُتنوا بأنواع الفنت، وهذه حال األنبياء وأتباعهم من املتقدمني كأهل األخدود
مث نبه إىل أمر دقيق جداً حيث )) وكسلف هذه األمة من الصحابة والتابعني وغريهم من األئمة

وكل من كان من : (( أن أهل السنة واحلديث أعظم الناس اتفاقاً وائتالفاً ـقال ـ بعد أن بني
الطوائف إليهم أقرب كان إىل االتفاق واالئتالف أقرب، فاملعتزلة أكثر اتفاقا وائتالفاً من 

وأهل اإلثبات من املتكلمني ـ مثل الكُلَّابية والكرامية واألشعرية ـ أكثر اتفاقا ... املتفلسفة
ولست جتد اتفاقاً وائتالفاً إال بسبب اتباع آثار األنبياء من القرآن ...  من املعتزلةوائتالفا

واحلديث وما يتبع ذلك، وال جتد افتراقاً واختالفاً إال عند من ترك ذلك وقدم غريه عليه، قال 
 ]١١٩-١١٨:هود[〉 Ÿωuρ tβθä9#t“tƒ š⎥⎫ÏÎ=tGøƒèΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) ⎯tΒ zΜÏm§‘ y7•/u‘ 4 y7Ï9≡s%Î!uρ óΟßγs)n=yz ®: تعاىل

فأخرب أن أهل الرمحة ال خيتلفون، وأهلُ الرمحة هم أتباع األنبياء قوالً وفعالً، وهم أهل القرآن 
  .)٢١١())واحلديث من هذه األمة، فمن خالفهم يف شيء فاته من الرمحة بقدر ذلك

باع األنبياء، فاالتفاق واالئتالف يف أهل السنة ليس ِبدعاً، بل هو حال أهل احلق من أت
  .من األولني واآلخرين

ليس هذا فحسب، بل إن أهل األهواء كلما كانوا أقرب إىل موافقة أهل السنة كانوا 
أقرب إىل االئتالف واالتفاق، وكلما كانوا أبعد عن موافقتهم كانوا أشد اختالفاً، وذلك أن 
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أا أن جتمع وتؤلّف كما خمالف أهل السنة منهم إمنا خيالف النص يف احلقيقة، والنصوص من ش
  .تقدم، فكل اتفاق على حق فسببه اتباع النص، وكل اختالف فسببه ترك النص

من صرب من أهل األهواء ((وأعجب من هذا حال االمتحان والفتنة على املذهب، فإن 
  .)٢١٢())على قوله، فذاك لـما فيه من احلق

قوة، فمن متسك بشيء من احلق ـ والسبب واهللا أعلم راجع إىل ما يف احلق نفسه من ال
 ورد الباطل املقابل وإن كان من أهل األهواء ـ وجد يف هذا احلق قوة تدفعه إىل الصرب والثبات

  .)٢١٣())فإن الباطل ال ثبات له مع احلق وال بقاء((هلذا احلق 

واتفاق أهل السنة وإلفتهم أشهر من نار على علَم، أما اختالف أهل األهواء 
أعجب ما فيه وقوع ذلك حىت يف الطائفة الواحدة الذين جيمعهم لَقَب واحد واضطرام ف
  .كاالعتزال مثالً

أوما مسعت أن املعتزلة ـ مع اجتماعهم يف هذا اللقب ـ : ((ويف هذا يقول السمعاين
يكفّر البغداديون منهم البصريني، والبصريون منهم البغداديني، ويكفّر أصحاب أيب علي 

، وأصحاب أيب هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر )٢١٥(ابنه أبا هاشم )٢١٤(اجلُبائي
وكذلك اخلوارج والروافض فيما بينهم، وسائر املبتدعة ... رؤوسهم وأرباب املقاالت منهم؟

  .)٢١٦())مبثابتهم

 أن املعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة، كل )٢١٧(ويذكر عبد القاهر البغدادي
، ويذكر مناذج حمددة من تكفري املعين عندهم بتكفري التالمذة )٢١٨(رهافرقة منها تكفّر سائ
  .)٢٢٠())أكثرهم يكفّرون أتباعهم املقلدين هلم((، وأن )٢١٩(ألساتذم وشيوخهم

ومن شنيع ما ذكر أن سبعة من زعمائهم اختصموا يف إحدى املسائل مرة، مث افترقوا 
  .)٢٢١(!!عن تكفري كل واحد منهم للستة اآلخرين

لص من هذه النتيجة إىل أمر عظيم يتعلق مبنهج أهل السنة وأهل األهواء مجيعاً، وخن
حاِصلُه أن الفُرقَة اليت وقعت يف األمة وأضعفت من شأا سببها أولئك الذين فارقوا احلق املبين 

يث قدموا عليه أهواءهم، منابذين مجاعة املسلمني، فالذنب ذنبهم، يف النصوص ابتداًء، ح
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 وخالف سبيل خري األمة من الصحابة والتابعني ،ول عن الفُرقة هو من ركب هذا الدربواملسؤ
  .هلم بإحسان

أما من لزم نصوص الكتاب والسنة وأخر هوى نفسه فأي ذنب اقترفه؟ وأي عالقة له 
  :ذه الفُرقة؟ على حد قول ابن القيم خماطباً أهل األهواء

  يـا قوم واهللا العظيم أسـأمتوا
 

  )٢٢٢(ئـمة اإلسالم ظن الشاينبأ 

  

  ما ذنبهم ونبيهم قد قـال مـا
 

  قالـوا كـذاك منـزل الفرقان 
 

  ما الذنب إال للنصوص لديكُم
 

  إذ جسـمت بل شبهت صنفان 
 

  ما ذنب من قد قال ما نطقَت به
 

  .)٢٢٣(من غري حتريف وال عدوان 
  

  : النتيجة السابعة

  .ل الباطل أمر متيسر ملن وعى حقيقة هذا الفَرقأن تـمييز أهل احلق من أه

فلئن كان أهل احلق يلزمون النص وجيعلونه األصل حىت صار ذلك معلماً بارزا ال 
  .يتخلف يف متييزهم، فإن أهل األهواء ينهجون جاً مغايراً هلذا متاماً، وبالضد منه

هواء ـ ال ينبغي أبدا أن وهذا يعين أن هذا الفرق املنهجي ـ بني أهل السنة وأهل األ
حيصر يف ِفرق الضالل القدمية، فإن هذا هضم فاحش هلذا الفرق العظيم، بل جيب أن يعلم أنه 

، سواء أكانوا من أهل البدع املكفِّرة أو غري املكفِّرة ، )٢٢٤(يعم مجيع أهل األهواء إىل يوم الدين
  .و من خارجهوسواء نبع ضالهلم من أهواء داخل جمتمع املسلمني أ

ومما يرتبط ذه النتيجة أيضاً بيان درجات أهل الباطل أنفسهم، فرغم أم قد 
اشتركوا مجيعا يف هذا املسلك الرديء مع النص إال أم خيتلفون يف درجة اإليغال فيه وعلى 
 ذلك فإن من كان منهم أكثر إيغاالً فهو أشد ضالالً، ومن كان دونه فهو دونه يف الضالل، وإن

  .اشترك معه يف املشرب

فليس الباطين الذي يزعم أن هلذه الظواهر يف النصوص باطناً ال حييط به إال هو 
 مثل املتكلِّم الذي اليصل إىل هذا احلد الشنيع، فضال عن املتعصب لقول إمام من )٢٢٥(وطائفته
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أئمة املسلمني، وإن كان اللّوم واقعا على اجلميع، وعلى ذلك ِقس.  

يجة مبثابة الثمرة ملعرفة هذا الفَرق، إذ من خالهلا تعرف مذاهب الناس وهذه النت
وأقواهلم باحلق، وال يعرف احلق ا، فإن احلق والباطل وإن كان لكل منهما أئمة فإن الفرق 
بينهما جلي بين، فإن أئمة السنة ـ كما بين ابن تيمية ـ ليسوا مثل أئمة البدعة، ألن األولني 

اف السنة إليهم، ألم مظاِهر م ظهرت، وأئمة البدعة تضاف إليهم، ألم مصادر عنهم تض((
  .)٢٢٦())صدرت

إن هذه النتيجة مبثابة الثمرة ملعرفة هذا الفَرق، ألن األهواء تتلون يف كل : وإمنا قلنا
هل حني، ويعامل أهلها النصوص على النحو الذي ذكرنا فإذا عِرف فَرق ما بني مسلك أ

األهواء ومسلك أهل احلق مع النص متيز الفريقان، مهما تلون الباطل ولبس أهله على الناس ما 
  .يلبسون

  .واهللا تعاىل أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
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  نتائج البحث
  :أظهر البحث النتائج اآلتية

 حيث جعله أهل السنة هو  أن الفرق املنهجي يتركز حول النص الشرعي،-١
  .األصل، وجعل أهل األهواء هلم أصوالً بديلة، قدموها على النص

 بني العلماء أن املسلك اخلاطئ يف التعامل مع النص أمر اشترك فيه مجيع أهل -٢
  .األهواء، يستوي يف ذلك أهل البدع الكبار والصغار

د املتكلمني، والكشف  أن املعاِرض للنص لدى أهل األهواء كان هو العقل عن-٣
  .عند الصوفية املنحرفني، والتعصب عند غالة املقلدين

 نبه إىل هذا الفرق املنهجي العظيم سلف األمة الصاحل منذ القدم، ويف البحث -٤
  .مقوالت عدة تدل على ذلك

 أظهر البحث دقة حتليل السلف خلصومهم، من حيث طريقة االستدالل اخلاطئة، وما -٥
  .ن نتائجترتب عليها م

 ترتب على هذا الفرق املنهجي نتائج كبرية، عرضها الباحث يف مبحث كامل، -٦
من أمهها اشتداد عناية أهل السنة بالنص وانتماؤهم إليه وحده، مما أوجد لديهم االتفاق 
واأللفة، وبالعكس من ذلك أهل األهواء، الذين نقموا على كل نص خمالف، وقبلوا النص 

  . هواهم، وانتموا إىل مشارب شتى، فرقت األمة وأضعفت من شأااملوافق؛ ملوافقته
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אאא 
  ).٦٣٠-٦١٤(، و)٦٠٨-٢/٦٠٢(معارج القبول، للشيخ حافظ حكمي : انظر )١(
  ).١/٥١(راجع إعالم املوقعني، البن القيم  )٢(
  ).٥/١٠٠(جامع البيان  )٣(
  .يات يف سبب نـزول اآليةعدة روا) ٩٨-٥/٩٦(أورد ابن جرير يف جامع البيان  )٤(
  ).١/٥١٩(تفسري القرآن العظيم  )٥(
الفتوى احلموية : انظر لأللقاب اليت أطلقها أهل البدع على أهل السنة، وجواب أهل العلم عنها )٦(

  ).٥٣٩-٥٣٢(البن تيمية ص
  ).٢/٩٥٧(املعجم الوسيط  )٧(
  ).٣٤٨-٣/٣٤٧(، وفتاوى ابن تيمية )١/٢٨(انظر مقولة ابن سريين يف مقدمة صحيح مسلم  )٨(
، ووسطية أهل السنة بني الفرق، للدكتور حممد باكرمي حممد )٤/٩٥(فتاوى ابن تيمية : انظر )٩(

  ).١٢٦-٩١(باعبد اهللا ص
  ).٣/٣٥٦(البن تيمية، والفتاوى ) ٢/٢٢١(منهاج السنة  )١٠(
  ).٢٢٥-٢/٢٢٤(االستقامة، البن تيمية : انظر )١١(
الرجل : (( التصانيف، قال الذهيبهو أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، صاحب )١٢(

، ))ليس بصاحب حديث، وإمنا هو من كبار العلماء املشهورين، عنده فنون مجة وعلوم مهمة
، ووفيات )٣٠٢-١٣/٢٩٦(تويف سنة ست وسبعني ومائتني، انظر سري أعالم النبالء للذهيب 

  ).٤٤-٣/٤٢(األعيان البن خلكان 
  ).٥١(تأويل خمتلف احلديث ص )١٣(
  ). ١٩٩-١٩٦(وى احلموية، البن تيمية صالفت: انظر )١٤(
هو أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت، صاحب التصانيف الشهرية يف علوم احلديث، معدود يف  )١٥(

-٣/١١٣٥(تذكرة احلفاظ للذهيب : علماء الشافعية، تويف سنة ثالث وستني وأربعمائة، انظر
  ).٣٩-٤/٢٩(، وطبقات الشافعية للسبكي )١١٤٦

  ).٢٨(شرف أصحاب احلديث ص )١٦(
هو هبة اهللا بن احلسن الطربي، برع يف املذهب الشافعي، مع مالزمة للسنة، تويف سنة مثان  )١٧(
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، وطبقات الفقهاء )١٠٨٥-٣/١٠٨٣(تذكرة احلفاظ للذهيب : عشرة وأربعمائة، انظر
  ).٣٧٩-١/٣٧٨(الشافعيني البن كثري 

çνρ–Šã ®: ىل الواردة يف قول اهللا تعاهذه العبارة مثل عبارة الرد إىل الرسول  )١٨( sù ’ n<Î) «!$# 
ÉΑθ ß™ §9 $# uρ 〈]الرد إىل النيب : ، ومعناها]٥٩:النساء يف حياته، وإىل سنته بعد وفاته، كما 

 .، ونقله عن غري واحد من السلف)٩٦-٥/٩٥(بني ذلك ابن جرير يف جامع البيان 
 يشِكل أو يوجب  يف حياته يكون بالفزع إليه نفسه عند حدوث ماوعليه فإن الفزع إىل النيب 

  .الفزع، وأما بعد وفاته فالفزع إىل سنته املباركة، ففيها حبمد اهللا ما يسكن الفزع وحيل الشبه
  ).٢٤-١/٢٣(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١٩(
هو أمحد بن أيب دؤاد فرج اإليادي، القاضي اجلهمي، كان داعية إىل القول خبلق القرآن ـ  )٢٠(

الـمأمون واملعتصم والواثق، ولـما توىل :  بين العباس الثالثةوالعياذ باهللا ـ زمن خلفاء
  ).١٧١-١١/١٦٩(السري للذهيب : املتوكل صادره حىت افتقر، مات عام أربعني ومائتني، انظر

  ).٥١(ذكر حمنة اإلمام أمحد، مجع حنبل ص )٢١(
، كما )١٠/١٤٢(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )٣/٣٦٨(رواه ذا اللفظ عبد الرزاق يف املصنف  )٢٢(

رضي اهللا ، حنوه عن أيب موسى )٢/٨٩٢(روى ابن أيب شيبة يف هذا املوضع، والدارمي يف السنن 
  .عنه

بعد روايته له، وقال ابن األثري يف النهاية ) ٣/٣٦٨(بذلك فسره عبد الرزاق يف املصنف  )٢٣(
مفتوحة الياء، وقيل يعطُوا ... يريد به االنقياد حلكم القرآن، وإلقاء األزمة إليه): ((٣٠-٢/٢٩(

أن يأخذوا القرآن بتمامه : من عطا يعطو إذا تناول، وهو يتعدى إىل مفعول واحد، ويكون املعىن
 )).وحقه، كما يؤخذ البعري خبزامته، واألول الوجه

واخلزائم مجع خزامة، وهي حلقة من شعر تجعل يف أحد جانيب منخر البعري، كما يف النهاية البن 
  ).٢/٢٩(األثري 

، وحنوه ما نقله قوام السنة األصبهاين يف كتاب احلجة يف )٧/٢٧٣(ب مجاع العلم ضمن األم كتا )٢٤(
  ."بعض علماء السنة"عن ) ٢/٣٩٨(بيان احملجة 

  ).٤/٨٤(رواه اهلروي يف ذم الكالم  )٢٥(
هو أبو عثمان سعيد بن إمساعيل النيسابوري العابد، عين باحلديث، وكان إذا بلغ سنة مل يعمل ا  )٢٦(
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دها حىت يعمل ا، تويف عام مثانية وتسعني ومائتني، انظر لترمجته السري للذهيب وقف عن
)٦٦-١٤/٦٢.(  

، )١٠/٢٤٤(، وهذا لفظه، وأبو نعيم يف احللية )١/٢٤٣(رواه نصر املقدسي يف كتاب احلجة  )٢٧(
: قلت: ((معقّباً على مقولته) ١٤/٦٤(، وقال الذهيب يف السري )٤/٣٨٠(واهلروي يف ذم الكالم 

ألن أبا عثمان دلّل )) ]٢٦:ص[ 〉 #$!» ™Ÿωuρ ÆìÎ7®Ks? 3“uθyγø9$# y7̄=ÅÒãŠsù ⎯tã È≅‹Î6y ®: قال تعاىلو
  .على قوله فيمن أمر السنة فقط، ومل يدلّل على قوله فيمن أمر اهلوى

هو أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي، شيخ أهل احلديث يف عصره بنيسابور، تويف سنة  )٢٨(
-٢/٦٥٧(إحدى وتسعني ومائتني، انظر لترمجته تذكرة احلفاظ للذهيب : تني، وقيلتسعني ومائ

  ).١٠-٩/٨(، وذيب التهذيب البن حجر )٦٥٩
  ).٣/٣٥٣(استقامة الطريق والعدل، انظر اللسان : القصد )٢٩(
  .حبذف اهلمز، وتشديد التاء املكسورة)) لالتباع(هكذا يف األصل، ولعل صواا  )٣٠(
  ).٣٤٨-٤/٣٤٧(لكالم رواه اهلروي يف ذم ا )٣١(
هو منصور بن حممد التميمي احلنفي مث الشافعي، برع يف مذهب أيب حنيفة واستمر عليه ثالثني  )٣٢(

عاماً مث حتول شافعياً، ومال إىل طريقة السلف ونصرها، تويف سنة تسع ومثانني وأربعمائة، انظر 
الفقهاء الشافعيني البن ، وطبقات )٣/٢٩٩(لترمجته كتاب األنساب حلفيده أيب سعد السمعاين 

  ).٤٩٠-٢/٤٨٩(كثري 
، ونقله السيوطي )٢/٢٢٤(نقله عنه تلميذه قوام السنة األصبهاين يف كتابه احلجة يف بيان احملجة  )٣٣(

  ).١٦٧-١٦٦(يف صون املنطق ص
عن كتاب القطعان البن وضاح، وروى أبو نعيم يف احللية ) ١/٣٤(نقله الشاطيب يف االعتصام  )٣٤(

  .واً منه عن احلسنحن) ١٥٨-٢/١٥٧(
  ).١٣٦-١٣/١٣٥(جمموع الفتاوى  )٣٥(
  ).١٣/٦٣(جمموع الفتاوى  )٣٦(
  ).١٣/١٤٥(املصدر نفسه  )٣٧(
  ).٣/٣٠٧(تفسري القرآن العظيم  )٣٨(
  ).١/١٣٥(االعتصام  )٣٩(
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  ).١/٢٢٠(املصدر نفسه  )٤٠(
  ).١/١١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٤١(
  ).٣/٩٩١(الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة  )٤٢(
  ).٣/٢١٠( ما وقَى، القاموس احمليط للفريوز آبادي كل: اجلُنة بالضم )٤٣(
  ).٢٥(شفاء العليل ص )٤٤(
هو أبو عبد اهللا حممد بن نصر املروزي، إمام يف السنة، وكان من أعلم الناس يف زمنه باختالف  )٤٥(

الصحابة والتابعني، تويف سنة أربع وتسعني ومائتني، انظر لترمجته تذكرة احلفاظ للذهيب 
، حيث تعده )٢٨٢-١/٢٧٧( الفقهاء الشافعية البن الصالح ، وطبقات)٦٥٣-٢/٦٥٠(

  .الشافعية منهم، ألخذه عن تالميذ الشافعي
  ).٢/٦٥٢(تعظيم قدر الصالة  )٤٦(
  ).١/٦٤(رواه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٤٧(
هو أبو حممد عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي، أحد كبار علماء احلنابلة، القائمني باألمر  )٤٨(

باملعروف، تويف سنة ستمائة، وقد مجع احلافظ ضياء الدين املقدسي سريته يف جزءين، استفاد 
-٢١/٤٤٣(السري للذهيب : الذهيب عامة ما أورد يف ترمجته منها، كما صرح بذلك، انظر

  ).٣٩-١٣/٣٨(، والبداية والنهاية البن كثري )٤٧١
لك الديار املصرية أربعني سنة، وكافح الفرنج هو امللك الكامل حممد بن امللك أيب بكر بن أيوب، مت )٤٩(

  ).١٣١-٢٢/١٢٧(سري أعالم النبالء للذهيب : براً وحبراً، تويف سنة مخس وثالثني وستمائة، انظر
  ).١/٣٤(املعجم الوسيط )) مبعناه، وقد تكلمت به العرب) أي شيء(منحوت من (( )٥٠(
 ).٢١/٤٦٣(سري أعالم النبالء، للذهيب  )٥١(

 حني ناقشه محاد بن زيد يف مسألة دخول  رمحه اهللان امللك يذكِّر مبوقف أيب حنيفةوهذا املوقف م
األعمال يف اإلميان، واحتج عليه حبديث عمرو بن عبسة املرفوع، وفيه التصريح بأن أفضل اإلميان 

إلميان، ا: أي اإلسالم أفضل؟ قال: أال تراه يقول: اهلجرة، وأن أفضل اهلجرة اجلهاد، وقال له محاد
  مث جعل اهلجرة واجلهاد من اإلميان؟

مب أجيبه، وهو حيدثين ذا : أال جتيبه يا أبا حنيفة؟ فقال: فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه
؟ أورده الطحاوي، كما نقل ذلك شارح الطحاوية ابن أيب العز احلنفي عن رسول اهللا 
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  .رمحة اهللا على اجلميع) ٤٩٤(ص
جنم أمحر : ((، والعيوق)١/٢٦٤(جممع األمثال للميداين : ملا يتعذر وجوده، انظرمثَلٌ تضربه العرب  )٥٢(

  ).٢/٦٣٧(املعجم الوسيط )) مضيء يف طرف ارة األمين، يتلو الثريا ال يتقدمها، ويطلع قبل اجلوزاء
أن اآلية نـزلت يف شأن اليهوديني اللذين زنيا، وسأل ) ٦٠-٢/٥٨(جزم ابن كثري يف تفسريه  )٥٣(

 عن حكمهما، واتفقوا على أنه إن حكم فيهما بالتحميم واجللد أخذوا يهود رسول اهللا ال
حبكمه، وإن حكم بالرجم ـ الذي هو حكم التوراة ـ حِذروه، مث أفاض ابن كثري يف ذكر 

، وفيها التصريح )١٧٠٠( يف صحيح مسلم {الروايات بذلك، ومنها رواية الرباء بن عازب 
ثر هذه الواقعة، وتفسري اآلية ا، وهذا قول اجلمهور يف سبب نـزول هذه بنـزول اآلية يف إ

، ومنهم ابن جرير يف تفسريه، والذي أورد )٢/٣٥٨(اآلية، كما يف زاد املسري البن اجلوزي 
  ).١٥١-٦/١٤٩(جامع البيان : أقواال أخرى يف سبب النـزول، ورجح ما ذكرناه هنا، انظر

  ).٤/٨٤(رواه اهلروي يف ذم الكالم  )٥٤(
  .<من حديث عائشة ) ٢٦٦٥(ومسلم ) ٤٥٤٧(رواه البخاري  )٥٥(
هو حممد بن جعفر بن الزبري بن العوام املدين، أحد فقهاء املدينة وقرائها، تويف سنة بضع عشرة  )٥٦(

  ).٩/٩٣(ذيب التهذيب البن حجر : ومائة، انظر
  ).٣/١١٨(جامع البيان  )٥٧(
  ).٣/١٢١(املصدر نفسه  )٥٨(
  ).الذي(واب هكذا يف األصل، ولعل الص )٥٩(
هكذا يف األصل، وهو خطأ قطعا، فإن معىن هذا الكالم أن احلق قد أحدثه أهل االبتداع، ويترجح  )٦٠(

إلفادة التعليل، فيكون املعىن أم مالوا عن احلق، ألجل الذي ) الذي(بالٍم قبل ) للذي(أن الصواب 
  ).٥١-١٤/٥٠(بن سيده املخصص ال: أحدثوه من البدعة، واهللا تعاىل أعلم، وانظر ملعاين الالم

  ).٦٩-٢/٦٨(رواه ابن أيب حامت يف تفسريه  )٦١(
  ).١/٣٤٥(تفسري القرآن العظيم  )٦٢(
  ).١/٣١٥(فتح القدير  )٦٣(
  ).١٢٢(تيسري الكرمي الرمحن ص )٦٤(
  ).٢٢١-١/٢٢٠(االعتصام  )٦٥(
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  ).١/٢٢١(املصدر نفسه  )٦٦(
  ).٤/٢٨٠(القاموس احمليط : بفتح الواو املشددة، كلمة تقال عند الشكاية أو التوجع، انظر )٦٧(
  .سقط لفظ اجلاللة هنا، وهو موجود يف رواية اهلروي، كما يأيت خترجيه إن شاء اهللا )٦٨(
، وورد )٤/١٠٣(ـ وهذا لفظه ـ واهلروي يف ذم الكالم ) ٤/٢٢٣(رواه أبو نعيم يف احللية  )٦٩(

  .بالراء بدل الدال من الترقيق، وله وجه)) رقّقوا قوالً((عنده بلفظ 
  ).٢/٥٢٠(على تارك احملجة رواه املقدسي يف احلجة  )٧٠(
، وأشار حمقّق كتاب ذم الكالم إىل أن الكلمة قد ضبب عليها ))يف الكتاب((هكذا وردت بلفظ  )٧١(

  .يف إحدى النسخ
، وكذا )٢/٢٩٨(، واهلروي يف ذم الكالم )١٤٦(رواه عثمان الدارمي يف رده على املريسي ص )٧٢(

)٤/١٥٠.(  
  ).٢/٢٧٠(رواه اهلروي يف ذم الكالم  )٧٣(
  ).١/١٩٠(ما يحك به من حجر وغريه كما يف املعجم الوسيط : ردت، واِملحكهكذا و )٧٤(
، وهو ضمن رسالة كتبها اإلمام إىل رجل سأله )١٦٤(مسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه صاحل ص )٧٥(

  .عن مناظرة أهل الكالم واجللوس معهم
  ).٥١(ذكر حمنة اإلمام أمحد، رواية حنبل ص )٧٦(
  ).٢/٦٤١(تعظيم قدر الصالة  )٧٧(
  .بداللة ما قبله وما بعده) يعرض: (ا يف األصل، والظاهر أن الصوابهكذ )٧٨(
  ).٦٥٩-٢/٦٥٨(تعظيم قدر الصالة  )٧٩(
  ).١٢-١/١١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٨٠(
هو أبو حممد احلسن بن علي بن خلف، الفقيه احلنبلي، كان قواالً باحلق، مالزماً معتقد السلف،  )٨١(

، وشذرات الذهب البن )٩٣-١٥/٩٠( السري للذهيب :تويف سنة مثان وعشرين وثالمثائة، انظر
  ).٣٢٣-٢/٣١٩(العماد 

  ).٩٠(شرح السنة ص )٨٢(
سائغ يف اللغة، بأن يعاد إىل كلمة تفيد التذكري مثل )) من قبله: ((عود الضمري مذكّراً يف قوله )٨٣(

 uρ ö/ä3s9(βÎ¨ ®: أو حنوها، وقد وقع مثل هذا يف أفصح الكالم، كما يف قول اهللا تعاىل) األمر املتقدم(
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’Îû ÉΟ≈yè÷ΡF{$# Zοuö9Ïès9 ( /ä3‹É)ó¡Σ $®ÿÊeΕ ’Îû ⎯ÏµÏΡθäÜç/ 〈] فأعيد الضمري مفرداً مذكّراً، مع ]٦٦:النحل ،
 .أنه عائد إىل األنعام

، وفتح القدير للشوكاين )٧/٨٩(جامع البيان للطربي : انظر ملزيد من الشواهد واألمثلة
  ).٢٣٩-١/٢٣٦(شنقيطي يف التفسري ، والعذب النمري يف جمالس ال)٣/١٧٤(

، والسيوطي يف صون )٢/٢٢٤(نقله عنه قوام السنة األصبهاين يف كتابه احلجة يف بيان احملجة  )٨٤(
  ).١٦٦(املنطق ص

  ).١/٣٢٠(نقله أيضا قوام السنة يف احلجة  )٨٥(
  ).١٧/٣٥٥(جمموع الفتاوى  )٨٦(
  ).١٣/١٤٢(املصدر نفسه  )٨٧(
  ).١٣/١٤٣(املصدر نفسه  )٨٨(
  ).١٣/١٤٣(جمموع الفتاوى  )٨٩(
  ).١٣/٣٥٨(املصدر نفسه  )٩٠(
  ).١٣/٦٣(املصدر نفسه  )٩١(
  ).٤١٦(، وكذا ص)٢٧٣(، واإلميان ص)٥/٩٥(وللمزيد انظر منهاج السنة  )٩٢(
  ).٣/٩٩٠(الصواعق املرسلة  )٩٣(
  . مناذج للنصوص اليت ردا ِفرق الضالل، تبعاً ألصلهم هذار رمحه اهللا، وذك)٢٥(شفاء العليل ص )٩٤(

  ).١/١٦٦(القصيدة النونية  )٩٥(
  ).١/١٦٧(ة النونية للشيخ حممد خليل هراس شرح القصيد )٩٦(
  ).١٤٧-١٤٦(شفاء العليل ص )٩٧(
  .يريد القاضي علي بن عبد الكايف السبكي، حيث صنف ابن عبد اهلادي كتابه الصارم يف الرد عليه )٩٨(
  ).٤٦٣(الصارم املنكي يف الرد على السبكي ص )٩٩(
  ).٥٠٠(شرح الطحاوية ص )١٠٠(
  ).١/١٣٤(االعتصام  )١٠١(
  ).٢/١٧٦(املصدر نفسه  )١٠٢(
، ))رد ما خالف رأيه من السنة: وتلك غاية كل حمدث يف اإلسالم: (( قال األوزاعيحيث )١٠٣(



  هـ١٤٢٨ رمضان، ٤٢، ع ١٩جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج    ١٧٢
 

وأما سائر : ((، وقال السمعاين...))وكل فئة تتحيز إىل هوى ترجع إليه: ((وقال اخلطيب
وكل من أصل أصالً مل يؤصله اهللا : ((، وقال ابن القيم...))الفرق فطلبوا الدين ال بطريقه

كل فريق من أرباب البدع : ((، وقال ابن أيب العز...))راً إىل رد السنةورسوله قاده قس
  ...)).يعرض النصوص على بدعته

 مبتشابه القرآن، إما أن اآلية نـزلت يف الذين جادلوا رسول اهللا ) ٣/١٢٠(اختار كما يف  )١٠٤(
  اهللا  ـ وهم وفد نصارى جنران ـ أو اليهوِد الذين جادلوا رسولعليه السالميف أمر عيسى 

ته، وذكر أن هذا الثاين أشبهيف قدر مدة أجله وأجل أُم.  
، انظر >فرقة من فرق الشيعة الغالة، وهم أصحاب عبد اهللا بن سبأ الذي ادعى ربوبية علي  )١٠٥(

، وكتاب عبد اهللا بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة للدكتور )١/١٧٤(امللل والنحل للشهرستاين 
  .سليمان بن محد العودة

من ألقاب اخلوارج، سموا بذلك لنـزوهلم حبروراء يف أول أمرهم، انظر مقاالت لقب  )١٠٦(
 ).٢٠٧-١/٢٠٦(اإلسالميني لألشعري 

موضع على ميلني : هي قرية بظاهر الكوفة، وقيل: بفتحتني وسكون الواو، قيل: وحروراء
م البلدان لياقوت معج: ، فنسبوا إليها، انظر>منها، نزل به اخلوارج الذين خالفوا علياً 

  ).٢/٢٨٣(احلموي 
  ).٣/١٢١(جامع البيان  )١٠٧(
  ).٣/١١٨(املصدر نفسه  )١٠٨(
  ).١/٣١٥(فتح القدير  )١٠٩(
: قال يل األوزاعي: عن بقية قال) ١٣٦(رواه اخلطيب البغدادي يف شرف أصحاب احلديث ص )١١٠(

ليس من صاحب : قوم سوء، قال: يا أبا حممد، ما تقول يف قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قلت
  .إخل...بدعة

  ).١/١٣٤(االعتصام  )١١١(
  .، الباب الرابع يف مأخذ أهل البدع باالستدالل)١/٢٢٠(املصدر نفسه  )١١٢(
  ).١٧/٣٥٥(جمموع الفتاوى  )١١٣(
  ).١٣/٢٢٨(املصدر نفسه  )١١٤(
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عرفه الغزايل بتعريف طويل، خالصته أنه نور يظهر يف القلب عند تطهريه، فينكشف من ذلك  )١١٥(

اين جمملة، فتتضح إذ ذاك، حىت حتصل له املعرفة احلقيقية النور أمور كان يسمع ا، فيتوهم هلا مع
بذات اهللا وصفاته وأفعاله، وحبكمه يف خلق الدنيا واآلخرة، وكذا معىن النبوة والوحي واملالئكة 
والشياطني، وكيفية ظهور امللَك لألنبياء، وكيفية وصول الوحي إليهم، واملعرفة مبلكوت 

اجلنة والنار وعذاب القرب، حبيث يرتفع الغطاء، حىت تتضح السموات واألرض، ومعرفة اآلخرة و
إحياء علوم : انظر!!. له جلية احلق يف هذه األمور اتضاحاً جيري جمرى العيان الذي ال يشك فيه

 ).١/٣١(الدين 
  .وال خيفى ما يف هذا الكالم من اازفة واملبالغة العظيمة

، وكتاب أساس )٣٠٢-٣٠١(رشاد للجويين صكتاب اإل: انظر هلذا القانون على سبيل املثال )١١٦(
وغريمها، ولئن اشتهر هذا القانون يف كتب ) ١٢٦-١٢٥(التقديس يف علم الكالم، للرازي ص

متأخري األشاعرة، فإن من الباحثني من يرى أن من املعتزلة من سبقهم إليه، وال سيما القاضي 
 وآراؤه الكالمية والفلسفية حملمد فخر الدين الرازي: عبد اجلبار، وأبو احلسني البصري، انظر

  ).٣٢٠(صاحل الزركان ص
قد نقض ابن تيمية هذا القانون من وجوه عدة، وقابله بقانون شرعي بين به ما انطوى عليه  )١١٧(

  .وما بعدها) ١/٤(درء تعارض العقل والنقل : قانوم هذا من الباطل، انظر
سري : ، انظر٦٠٦تأخرين، تويف عام هو الفخر، حممد بن عمر التيمي، أحد رؤوس األشاعرة امل )١١٨(

  ).٢٥٢-٤/٢٤٨(، ووفيات األعيان البن خلكان )٥٠١-٢١/٥٠٠(أعالم النبالء للذهيب 
هذا الكتاب قد أبدى الرازي إعجابه الشديد به، فذكر أنه أورد فيه من احلقائق والدقائق ما ال  )١١٩(

لفني، ووصفه بصفات يكاد يوجد يف شيء من كتب األولني واآلخرين، من املوافقني واملخا
، فكان من املناسب النقل عن هذا الكتاب )٢/١٥٧(تطول، كما نقل ذلك ابن تيمية يف الدرء 

 .بالذات
  .بيد أنه ال يزال خمطوطاً؛ ولذا سأنقل عنه بواسطة، مع حتديد املوضع يف املخطوط، إن شاء اهللا

حممد رشاد سامل حمقِّق .نقال عن د)  توحيد٧٤٨نسخة دار الكتب، رقم  (١/١٣اية العقول  )١٢٠(
) ٣٣٢-٥/٣٣١(، حيث قابل ما نقله ابن تيمية يف الدرء )٥/٣٢٨(درء التعارض البن تيمية 

  ). ٣٢٠(على كتاب الرازي هذا، ونقله أيضا الزركان يف كتابه فخر الدين الرازي وآراؤه ص
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الرمحن نقال عن موقف ابن تيمية من األشاعرة، للدكتور عبد )  ـ ب٢٦٦(اية العقول  )١٢١(

  ).٢/٩٠٤(احملمود 
  ).١١/٥٢٦(لسان العرب البن منظور : انظر )١٢٢(
هو عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين، انتهت إليه رياسة املعتزلة، وصار اعتمادهم على كتبه، كما  )١٢٣(

، )١١٢(طبقات املعتزلة البن املرتضى ص: ، انظر٤١٥يقول احلاكم اجلشمي املعتزيل، تويف عام 
  ).٢٤٥-١٧/٢٤٤(والسري للذهيب 

  ).٧٧٠-٧٦٩(شرح األصول اخلمسة ص )١٢٤(
هو إبراهيم بن سيار البصري، من مشاهري املعتزلة، وزعيم إحدى طوائفهم املنسوبة إليه، وهي  )١٢٥(

، )٥٢-٤٩(طبقات املعتزلة البن املرتضى ص: النظّامية، تويف سنة بضع وعشرين ومائتني، انظر
  ).٥٩-١/٥٣(وامللل والنحل للشهرستاين 

، ضمن )٣٢( قتيبة ـ أحد معاصريه ـ يف كتاب تأويل خمتلف احلديث صنقل ذلك عنه ابن )١٢٦(
، وأساء القول فيهم، وقد أطال ابن قتيبة يف }أقوال كثرية منكرة تعرض فيها لكبار الصحابة 

  .مناقشته
هو أبو حامد حممد بن حممد الطوسي، اعتىن الصوفية بكتبه، وأثر يف اجتاه التصوف بعده كثريا،  )١٢٧(

، ووفيات األعيان البن )٣٤٦-١٩/٣٢٢(السري للذهيب : انظر لترمجته، ٥٠٥تويف عام 
  ).٢١٩-٤/٢١٦(خلكان 

ويصوبون إليه سهام نقدهم، على ) قول احلنابلة(كثرياً ما يطلق أهل األهواء على قول السلف  )١٢٨(
أنه قول للحنابلة، دون غريهم، واحلق أن اعتقاد السلف رمحهم اهللا قدمي معروف قبل أن خيلق 

، حظُّ أمحد منه كحظ  عن نبيهم } أمحد، بل وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي، تلقَّاه الصحابة اهللا
املذهب ملالك والشافعي، والظهور ألمحد؛ ألن مذاهب األئمة يف : غريه من السلف؛ ولذا قيل

، ودرء تعارض )٦٠٦-٢/٦٠١(االعتقاد واحدة، كما نبه إىل ذلك ابن تيمية يف منهاج السنة 
  ).٦-٥/٥(قل والنقل الع

  ).١/١٢٤(إحياء علوم الدين  )١٢٩(
  ).٣٥٣، ٥/٣٤٨(درء التعارض البن تيمية : انظر )١٣٠(
السري للذهيب : ، انظر٥٦١هو الشيخ عبد القادر بن عبد اهللا اجليالين احلنبلي، تويف عام  )١٣١(
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)٤٥١-٢٠/٤٣٩.(  
ين، لكن قال ، وال ريب أن هذا مما يستغرب صدوره عن اجليال٣٠٣الفتح الرباين، للجيالين ص )١٣٢(

عليه مآخذ يف بعض أقواله ودعاويه، واهللا املوعد، وبعض ): ((٢٠/٤٥١(الذهيب عنه يف السري 
  )).ذلك مكذوب عليه

  ).١٩٧(إيقاظ اهلمم البن عجيبة ص )١٣٣(
األعالم للزركلي : ، انظر١٢٤١هو أمحد بن حممد اخللويت املالكي، تويف باملدينة النبوية عام  )١٣٤(

  ).١/٢٦٩(لعمر رضا كحالة ، ومعجم املؤلفني )١/٢٤٦(
  ).٣/١٠(حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني  )١٣٥(
 وا عن تقليدهم، وأمروا باعتماد الدليل يف عبارات جلية ال حتتمل أي }احلق أن األئمة  )١٣٦(

حتريف؛ ولذا أوصوا من أَخذ عنهم العلم إذا رأى يف أقواهلم ما خيالف النص أن يطّرح أقواهلم 
إعالم املوقعني البن القيم : لك هو مذهبهم املنسوب إليهم، انظرويعتمد النص، وجيعل ذ

)٢٧٩-٢/٢٠١.(  
سري أعـالم النبالء للذهيب : ، انظر٣٤٠هو عبيد اهللا بن احلسني الكرخي احلنفي، تويف عـام  )١٣٧(

  ).٢/٣٥٨(، وشذرات الذهب البن العماد )٤٢٧-١٥/٤٢٦(
  ).٣٧٣(أصول الكرخي ص )١٣٨(
  ).٣٧٣(املصدر نفسه ص )١٣٩(
السري للذهيب : ، انظر٤٧٨لك بن عبد اهللا اجلويين، من مشاهري الشافعية، تويف عام هو عبد امل )١٤٠(

  ).٤٧٠-٢/٤٦٦(، وطبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري )٤٧٦-١٨/٤٦٨(
  ).١٦(مغيث اخللق يف ترجيح القول احلق ص )١٤١(
 عند ذكر ما من شك يف أن املقلدة ليسوا يف درجة املتكلمني أو الصوفية، كما يأيت حبول اهللا ـ )١٤٢(

النتيجة السابعة يف املبحث الثاين ـ بيد أن األمر اجلامع هلم كلهم هو جعل النص تابعاً ألصل 
  .قرروه ال متبوعاً

  ).٤٢٩(تيسري الكرمي الرمحن ص )١٤٣(
، ونقل كالم )٤٥٢-٢/٤١٠(أطال ابن تيمية النفَس يف بيان ذلك يف كتابه اجلواب الصحيح  )١٤٤(

ضهم بأن التوراة واإلجنيل ال حرمة لشيء منها، حىت جوز أهل العلم يف املسألة، ونقد قول بع
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واإلجنيل ما يعلمون أن اهللا أنـزله، إذ ال يؤمرون أن حيكموا مبا أنـزل اهللا، وال يعلمون ما 

زنيا، وفيه أن يف قصة اليهوديني اللَّذَين ) ٤/٥٩٧(، وأورد لفظاً رواه أبو داود ))أنـزل اهللا
آمنت بك : [ لـما أتوه بالتوراة نـزع وسادة من حتته ووضع التوراة عليها، وقالالنيب 

  ).٤٩٣-٢/٤٨٠(إغاثة اللهفان البن القيم : ، وانظر]ومبن أنـزلك
بامليم، ألن ) متهدت(هكذا يف األصل، ومل يظهر يل وجهها، ولعل صواا ـ والعلم عند اهللا ـ  )١٤٥(

متكّنت : ، فيكون املعىن)٣/٤١١(، واللسان )١/٣٣٩(كّن، كما يف القاموس مت: معىن متهد
  .بنقلهم الشريعة

  .الضمري يعود إىل النيب  )١٤٦(

  ).١/٢٣(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١٤٧(

باباً يف التحذير من معارضة السنة بالقرآن، وبني أن ) ٤٢٥-١/٤١٠(أفرد اآلجري يف الشريعة  )١٤٨(
الزكاة ال يتحقق بدون السنة، فأين يف كتاب اهللا أعداد الركعات أمر اهللا بإقام الصالة وإيتاء 

وأين يف كتاب اهللا أنصبة الزكاة؟ وروى يف التحذير من هذا املسلك مخس عشرة رواية، ما بني 
باب موضع السنة من "حديث مرفوع وأثر، وانظر جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، 

  .)١١٩٨-٢/١١٨١ ("الكتاب وبياا له

  ).١/٤١٩(، واآلجري يف الشريعة )١/٥٣(رواه الدارمي يف سننه  )١٤٩(

  ).٦/٢٨٨(جمموع الفتاوى  )١٥٠(

أي الـمأنوف، وهو الذي عقَر اِخلشاش أنفه، فهو ال ميتنع ): ((١/٧٤(قال ابن األثري يف النهاية  )١٥١(
 عود جيعل يف عظم أنف((، واِخلشاش ))الذَّلول: األِنف: على قائده للوجع الذي به، وقيل

  ).٦٥(كما ذكر الفيومي يف املصباح املنري ص)) البعري

  ).١/٢٢١(درء تعارض العقل والنقل  )١٥٢(
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، القاموس احمليط ))الوطْواط، سمي لصغر عينيه وضعف بصره ودماغه: اخلُفَّاش كرمان(( )١٥٣(

: الوطواط، انظر: ، ويطلق على ضعيف العقل والبدن من الرجال)٢/٢٧٢(للفريوزابادي 
  ).٢/١٠٤٢(ط املعجم الوسي

  ).٤٣(اجتماع اجليوش اإلسالمية ص )١٥٤(

، ولعله أخذ هذا املعىن مما رواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم )٣/٤٦٨(فتح القدير  )١٥٥(
  .عن مالك بن أنس حني تال هذه اآلية، لـما أقبل قوم من املبتدعة) ٢/١١٠٨(

  ).٢٧٦-١/٢٧٣(الربهان يف علوم القرآن للزركشي : انظر )١٥٦(

  ).١/١٣٥(االعتصام  )١٥٧(

  .١٠-٩رفع الـمالم ص )١٥٨(

  ).٢١٩(الرسالة ص )١٥٩(

  ).١/٢٢٣(االعتصام  )١٦٠(

أن ينبه )) عليها طائفة كبرية(( يريد ذا القيد ة رمحه اهللا، وكأن ابن تيمي)٤/٥١(جمموع الفتاوى  )١٦١(
إىل أن العدد القليل قد يتفق على باطل حمض ال يروج إال فيهم، خبالف البدع ذات األتباع الكثر، 

ا إال اللتباس احلق فيها بالباطل، مث يربز هذا احلق؛ ليكون سبباً يف جلب عدد فهذه مل ترج يف أهله
غري قليل من األتباع، الذين حيملهم اهلوى على غض النظر عن باطل كثري يف بدعهم، بدعوى أم 

  . مل يبعث إال به دون غريهمستمسكون بكذا وكذا مما جاء به الرسول، وكأنه 

  .)١٣/٢٢٧(جمموع الفتاوى  )١٦٢(

  ).٥٦-١/٥٥(القصيدة النونية  )١٦٣(

  ).٩٤(شفاء العليل ص )١٦٤(

  ).١/٢٣٤(شرح السنة، للبغوي  )١٦٥(

  ).٩٥-٩٤(شفاء العليل ص )١٦٦(



  هـ١٤٢٨ رمضان، ٤٢، ع ١٩جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج    ١٧٨
 
طفرة النظَّام وأحوال أيب هاشم : انظر على سبيل املثال ال احلصر عجائب الكالم الثالث )١٦٧(

، )٥٩(وكسب األشعري، انظر لألوىل كتاب املعتزلة وأصوهلم اخلمسة للدكتور عواد املعتق ص
، وانظر للثالثة كتاب موقف ابن )١٩٦-١٩٥(وانظر للثانية الفرق بني الفرق للبغدادي ص

  ).٤٣١-١/٤٢٧(تيمية من األشاعرة للدكتور عبد الرمحن احملمود 

إن أهل املقاالت وإن اختلفوا ): ((٥٩(ويف هذا يقول ابن قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث ص )١٦٨(
ا إليه، فإم جممعون ال خيتلفون على أن من اعتصم ورأى كل صنف منهم أن احلق فيما دع

  ...). فقد استضاء بالنور واستفتح باب الرشدبكتاب اهللا عز وجل ومتسك بسنة رسول اهللا 

: رجع، وأول إليه الشيء: آل الشيُء يؤول أوالً ومآالً((أصل التأويل يف اللغة مأخوذ من  )١٦٩(
 اصطالح السلف من أهل الفقه واحلديث ، ويراد به يف)١١/٣٢(كما يف اللسان )) رجعه

 .احلقيقة اليت يؤول الكالم إليها: تفسري الكالم، والتأويل يف لغة القرآن

بيد أن كثرياً من املتأخرين جعلوا للتأويل معىن ال وجود له عند السلف، حيث جعلوه صرف 
  .اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح؛ لدليل يقتضيه عندهم

: قد غلب هذا املعىن وانتشر لكثرة تناقله، حىت صار يطلق على من يعطِّلون صفات الرب تعاىلو
  .أهل التأويل

، ويف )١٠-٩(وخمتصر الصواعق املرسلة ص) ٢٩٤-٢٩٠(انظر الفتوى احلموية البن تيمية ص
قضية اإلمام ابن تيمية و(كالم مهم عن أنواع هذا التأويل الباطل، وانظر أيضاً كتاب ) ١١(ص

  .للدكتور حممد السيد اجلليند) التأويل

كما يف اللسان )) صيره إليه، وجعله احلاكم فيه: فوض إليه األمر((التفويض يف اللغة من  )١٧٠(
)٧/٢١٠.( 

صرف : وحقيقته االصطالحية مطابقة حلقيقته اللغوية، ويراد به إذا أطلق يف نصوص الصفات مثال
  . املعىن املراد، بل يفوض علمه إىل اهللاللفظ عن ظاهره، مع عدم التعرض لبيان

  ).١٥٦-١٥٢(كتاب مذاهب أهل التفويض للدكتور أمحد بن عبد الرمحن القاضي ص: انظر
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يريد به متشابه النصوص اليت قد حيتج ا أهل البدع؛ لتقوية بدعهم، ال أن )) وما عليهم: ((قوله )١٧١(

  .اش هللايف النصوص ما هو حجة على أهل السنة، يبطل به قوهلم، ح

  ).٤/٢٤٩ذم الكالم للهروي  )١٧٢(

سلمة بن شبيب الـِمسمعي النيسابوري، أحد احملدثني الثقات، روى عنه اإلمام أمحد، وهو من  )١٧٣(
ذيب التهذيب البن حجر : شيوخه، مات سنة سبع وأربعني ومائتني، وقيل غري ذلك، انظر

)١٤٧-٤/١٤٦.(  

 .احلجتقول بفسخ : يعين متعة احلج، ولذا قال يف رواية )١٧٤(

 أمر من أهلّ باحلج وحده ـ ممن مل يسق اهلدي ـ أن ِحيلّ بطواف وأمحد أفىت بذلك؛ ألن النيب 
بالبيت وبني الصفا واملروة ويقصر، مث يقيم حالالً إىل يوم التروية، فيهل باحلج، كما هو معلوم من 

حلج، وفسخ احلج ملن باب التمتع والقران واإلفراد با"صحيح البخاري، : ، انظرأخبار حجته 
  ).١٢١٨-١٢١٦(، ومسلم )١٥٦٩-١٥٦١(، األحاديث "مل يكن معه هدي

-٥/٢٥١(ـ طبعة مكتبة الرياض ـ ) ٤٠٠-٣/٣٩٨(وانظر املسألة يف املغين البن قدامة 
ومن كان مفرداً أو قارناً أحببنا له أن يفسخ : ((ـ طبعة هجر ـ عند شرح قول اخلرقي) ٢٥٥

  ...)).ا عمرة، إال أن يكون معه هديإذا طاف وسعى، وجيعله

ـ ) ٣/٣٩٩(غري معزو، ونقله ابن قدامة يف املغين ) ٤/١٥٢(ذكره ابن تيمية يف منهاج السنة  )١٧٥(
ـ طبعة هجر ـ من شرح أيب حفص بسنده إىل أمحد بسياق ) ٥/٢٥٣(طبعة مكتبة الرياض ـ 

  )).عندي مثانية عشر حديثا: ((آخر بنحوه، وفيه

، )١٥٥-٤/١٤٩(محة اهللا عليه يف بيان هذه املسألة اجلليلة يف منهاج السنة أفاض ابن تيمية ر )١٧٦(
ال الرافضة : الذي عليه أئمة اإلسالم أن ما كان مشروعاً مل يترك رد فعل أهل البدع: ((وقال

، مث مثّل مبسائل اختارها األئمة أو بعضهم ـ ))وال غريهم، وأصول األئمة كلها توافق هذا
 .ل ـ ومل يلتفتوا إىل كون الشيعة يقولون ااتباعاً للدلي

  .ونبه إىل ضابط نافع يف املستحب إذا كان شعاراً ألهل البدع مىت يعمل به ومىت ال
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عن الربيع بن سليمان عن الشافعي، ورواه اهلروي يف ) ١/٢١٨(نقله البغوي يف شرح السنة  )١٧٧(

)) فعي يقول يف كتابه الوصايامسعت الشا: ((بسنده إىل الربيع قال) ٢٩٨-٤/٢٩٧(ذم الكالم 
  ...)).لو أوصى ألهل العلم((ومل يذكر 

هو أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطيب، حافظ املغرب، كان ظاهرياً مث صار مالكياً،  )١٧٨(
تذكرة احلفاظ للذهيب : مع ميل إىل فقه الشافعي، مات سنة ثالث وستني وأربع مائة، انظر

)١١٣٠-٣/١١٢٨.(  

  ).٢/٩٤٢( العلم جامع بيان )١٧٩(

أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي املقرئ، صحح ابن حجر أن امسه أبو بكر، وأنه ليس كنية،  )١٨٠(
 من العباد املالزمني للسنة، ومن الثقات، إال أنه لـما كرب ساء رمحه اهللاوكذا الذهيب، وكان 

، )٢٦٦-١/٢٦٥(، والتذكرة للذهيب )٣١٣-٨/٣٠٣(حفظه، انظر احللية أليب نعيم 
  ).٦٢٤(وتقريب التهذيب البن حجر ص

  ).١/٦٥(رواه الاللكائي  )١٨١(

  .انظر النتيجة السابعة يف هذا املبحث )١٨٢(

  ).٣٥(االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء البن عبد الرب ص )١٨٣(

مسي هؤالء قدرية إلنكارهم القدر، وكذلك تسمى اجلربية، والتسمية على الطائفة األوىل أغلب،  )١٨٤(
، وقد روى مسلم يف صحيحه يف أول حديث منه )٧٩لطحاوية البن أيب العز صانظر شرح ا(

مث ساق خرب تربؤ عبد )) كان أول من قال يف القدر بالبصرة معبد اجلهين: ((قول حيىي بن يعمر
عن األوزاعي أن أول من نطق فيه ) ٢٠٦(اهللا بن عمر منهم، وروى الفريايب يف القدر ص

عن ابن عون أن ) ٢٢٦(، وعنه أخذ معبد، وروى ص)سوسن(عى نصراين، أسلم مث تنصر، يد
 .مث تكلم معبد) سنسويه بن يونس األسواري(أول من تكلم يف القدر 

يزعمون أن ال ((وهؤالء هم القدرية األوائل الذين ينفون علم اهللا، ولذا جاء يف رواية مسلم أم 
  )).قدر، وأن األمر أُنـف
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مقاالت : ، انظر))القدرية(( وهم أشهر من أطلق عليه اسم وقد خلفهم املعتزلة بعد ذلك،
والفرق بني الفرق )) شرح قول املعتزلة يف القدر((وما بعدها ) ١/٢٩٨(اإلسالميني لألشعري 

  .وما بعدها) ١١٤، ١٨(للبغدادي ص

وانظر ألنواع القدرية كتاب الدرة البهية شرح القصيدة التائية للشيخ عبد الرمحن السعدي 
  ).٢٥-١٦(ص

، ومن أهل العلم من ذهب إىل أن تسميتهم بذلك )١/٨٩(انظر مقاالت اإلسالميني لألشعري  )١٨٥(
كانت عندما رفضوا زيد بن علي يف خالفة هشام بن عبد امللك بسبب ترحمه على أيب بكر 

: ظر، فرفضه قوم من أتباعه فسموا رافضة، وسمي من مل يرفضه زيدياً؛ النتسام إليه، ان{وعمر 
  ).٣٥-١/٣٤(منهاج السنة البن تيمية 

نسبة إىل اجلهم بن صفوان الترمذي، تلميذ اجلعد بن درهم، وكان فصيح اللسان، ومل يكن له  )١٨٦(
 .عن أيب معاذ البلخي) ٣٨١-٣/٣٨٠(علم وال جمالسة ألهله، كما روى الاللكائي 

: أو إنكار الصفات، حىت قالوقد حنا اجلهم إىل الغلو يف كل أقواله، سواء يف اإلرجاء أو اجلرب 
ال يوصف اهللا بصفة يوصف ا خلقه، فنفى عن الرب تعاىل صفة احلياة والعلم وحنومها من 

  .صفات الكمال

ولـما كان اجلهم أشهر من عرف بنفي الصفات فقد نسب إليه السلف من ينفي صفات اهللا أو 
شاعرة يف توحيد اهللا خلالد بن بعضها، انظر لدرجات التجهم كتاب منهج أهل السنة ومنهج األ

، وانظر للجهم وأقواله كتاب امللل والنحل للشهرستاين )٤٩-١/٤٦(عبد اللطيف نور 
  ).٢١٢-٢١١(، والفرق بني الفرق للبغدادي ص)٨٨-١/٨٦(

هو أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن النيسابوري الشافعي، التزم منهج السلف، مع عبادة  )١٨٧(
، وطبقات )٤٤-١٨/٤٠(ربعني وأربعمائة، انظر السري للذهيب وورع، تويف سنة تسع وأ
  ).٤٠٩-١/٤٠٧(الفقهاء الشافعيني البن كثري 

عالمة : ((، وعقّب به على قول أيب حامت الرازي)٣٠٥(عقيدة السلف وأصحاب احلديث ص )١٨٨(
 ...)).الزنادقة تسميتهم أهل األثر حشوية، وعالمة القدرية تسميتهم أهل السنة جمربة
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  )).وال يلحق أهلَ السنة إال اسم واحد: ((بعد رواية قول أيب حامت) ١/١٧٩(قول الاللكائي وحنوه 

  ).١/٥٨(ذكره الشاطيب يف االعتصام  )١٨٩(

  ).٣/١٧٦(مدارج السالكني  )١٩٠(

هو أبو أيوب ميمون بن مهران الرقِّي، عامل اجلزيرة، حدث عن طائفة من الصحابة، واستعمله  )١٩١(
احللية : جلزيرة وخراجها، مات سنة سبع عشرة ومائة، انظرعمر بن عبد العزيز على قضاء ا

  ).٩٩-١/٩٨(، وتذكرة احلفاظ للذهيب )٩٧-٤/٨٢(أليب نعيم 

  ).١٥٤(، وأورده ابن بطة يف كتابه الشرح واإلبانة ص)٤/٩٢(رواه أبو نعيم يف احللية  )١٩٢(

 سبع ومثانني وثالمثائة، هو أبو عبد اهللا، عبيد اهللا بن حممد العكربي احلنبلي، إمام عابد، تويف سنة )١٩٣(
  ).١٢٤-٣/١٢٢(، وشذرات الذهب البن العماد )٥٣٣-١٦/٥٢٩(السري للذهيب : انظر

  ).٣٦٨(الشرح واإلبانة ص )١٩٤(

هو الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، األصويل املفسر، علم شامخ، وفد إىل اململكة  )١٩٥(
يس، إىل أن تويف سنة ثالث وتسعني وثالمثائة العربية السعودية حاجاً، مث استقر ا وتصدى للتدر

، لتلميذه الشيخ عطية )٦٤-١/٣(وألف، انظر ترمجته مبسوطة يف مقدمة كتابه أضواء البيان 
  .حممد سامل

  ).٣/٤٤٨(أضواء البيان  )١٩٦(

ـ وهذا لفظه ـ ) ٤/١٣٠(، وأمحد يف مسنده )١١/٣٣٩(رواه عبد الرزاق يف مصنفه  )١٩٧(
أبواب األمثال، باب ما جاء يف مثَل الصالة (والترمذي يف سننه ، )٢/٩٤( يف تفسريه والنسائي

حديث حسن : ، قال الترمذي)٣٠٧-٩/٣٠٢(عارضة األحوذي : ، انظر)والصيام والصدقة
، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )١/٥٨(صحيح غريب، وحسنه ابن كثري يف التفسري 

ل تطرق الضعف إليه بتدليس أحد احتما) ١(يف احلاشية رقم ) ١/٣٥٦(، ونفى يف )١٧٢٤(
  .رواته وهو حيىي بن أيب كثري؛ ألنه صرح بالتحديث، وكذا ضعِف الراوي عنه؛ ألنه توبع

عن عمر بن عبد العزيز ) ٤/٨٣(، وروى اهلروي يف ذم الكالم )٨٦-١٢/٨٥(جامع البيان  )١٩٨(
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  )).أهل الرمحة ال خيتلفون: ((قوله يف اآلية

 الفقيه املقرئ، مسع من عدد من كبار الصحابة، وكان ابن عباس هو رفيع بن مهران الرياحي، )١٩٩(
طبقات ابن سعد : يرفعه على سريره، وقريش أسفل منه، مات سنة ثالث وتسعني، انظر

  ).٦٢-١/٦١(، وتذكرة احلفاظ للذهيب )١١٧-٧/١١٢(

، والاللكائي يف )١/٣٠١(، واآلجري يف الشريعة )١١/٣٦٧(رواه عبد الرزاق يف املصنف  )٢٠٠(
 .ـ واللفظ لآلجري والاللكائي ـ) ١/٥٦(رح أصول اعتقاد أهل السنة ش

: وقالت حفصة بنت سريين لراويه)) صدق ونصح: ((ولـما بلغ كالمه هذا احلسن البصري قال
فحدثه إذاً، تعين أخاها حممد بن سريين، وذلك لعظم قدر ما : ال، قالت: حدثت حممداً ذا؟ قال

  .رمحه اهللاقاله 

بالواو، ومل يرجح أحد اللفظني، واألظهر ـ )) وشيعا((ىل أن يف إحدى النسخ أشار احملشي إ )٢٠١(
  .واهللا أعلم ـ أن الصواب يف النسخة اليت أشار إليها يف احلاشية، ال يف نسخة األصل

، والسيوطي يف صون املنطق )٢٢٥-٢/٢٢٤(نقله عنه تلميذه قوام السنة يف كتابه احلجة  )٢٠٢(
  ).١٦٧(ص

الختالف املذموم الذي كان عليه أهل األهواء، فأما ما وقع من اخلالف يف أي أم مل خيتلفوا ا )٢٠٣(
مسائل يسوغ فيها اخلالف فليس من هذا القبيل الذي نتحدث عنه، كما قال احلسن البصري 

أما : ((]١١٩-١١٨:هود[ 〉 ‘Ÿωuρ tβθä9#t“tƒ š⎥⎫ÏÎ=tGøƒèΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) ⎯tΒ zΜÏm§‘ y7•/u ®: عند قول اهللا تعاىل
  ).١٢/٨٦جامع البيان للطربي )) (محة اهللا فإم ال خيتلفون اختالفاً يضرهمأهل ر

  ).١٣/٢٢٨(الفتاوى  )٢٠٤(

  ).١٤(تأويل خمتلف احلديث ص )٢٠٥(

  ).١٣(املصدر نفسه ص )٢٠٦(

  ).١٣(املصدر السابق ص )٢٠٧(

هو أبو عبد اهللا مطرف بن عبد اهللا بن الشخري العامري، كان رأساً يف العلم والعمل، وحدث  )٢٠٨(
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، )١٤٦-٧/١٤١(طبقات ابن سعد : ، مات سنة مخس وتسعني، انظر} عن عدد من الصحابة
  ).٦٥-١/٦٤(وتذكرة احلفاظ للذهيب 

  ).٢/٩٢١(، ونقله ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم )١/١٤٩(رواه الاللكائي  )٢٠٩(

آية سورة الربوج على ) ٨/٨٩٢(اختلف يف املراد م على أقوال، ومحل ابن حجر يف الفتح  )٢١٠(
أبواب (والترمذي يف سننه، ) ٣٠٠٥(لواردة يف احلديث الذي رواه مسلم القصة الطويلة ا

 אعن صهيب ) ٢٤٢-١٢/٢٣٨التفسري، سورة الربوج، عارضة األحوذي 
قصِة الغالم الذي كان يتعلم من الساحر، ومير براهب يف طريقه فتابعه على دينه، إىل : مرفوعاً

امللك، فخد هلم األخاديد وأضرم فيها النريان؛ لريجعوا عن أن تبعه الناس على ذلك وتركوا دين 
 .دينهم

، لكن قال ))〉 #$}Ÿ≅ÏFè% Ü=≈ptõ¾r& ÏŠρß‰÷{W ®: يقول اهللا تعاىل: قال: ((ويف آخر حديث الترمذي
هذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كالم ): ((٤/٤٩٤(ابن كثري يف التفسري 

فيحتمل أن يكون من كالم صهيب الرومي، فإنه : حلافظ أبو احلجاج املزي، قال شيخنا االنيب 
-٣٠/٨٤(، وانظر لكالم املفسرين جامع البيان البن جرير ))كان عنده علم من أخبار النصارى

  ).٤٩٦-٤/٤٩٣(، وتفسري القرآن العظيم البن كثري )٨٧

  ).٥٢-٤/٥٠(جمموع الفتاوى  )٢١١(

  ).٤/٥١(املصدر نفسه  )٢١٢(

 〉 ö≅è%uρ u™!%y` ‘,ysø9$# t,yδy—uρ ã≅ÏÜ≈t6ø9$# ®: عند تفسريه قول اهللا) ٣/٥٩( ابن كثري مقتبس من تفسري )٢١٣(
  .]٨١:اإلسراء[

هو حممد بن عبد الوهاب اجلبائي، شيخ املعتزلة، وعليه اشتغل األشعري قبل أن ينابذه، كان  )٢١٤(
.  ثالث وثالمثائةكثري الردود، فصنف ردوداً على أصحابه املعتزلة فيما خالفهم فيه، تويف سنة

  ).٢٦٩-٤/٢٦٧، ووفيات األعيان البن خلكان )٥/٢٧١(لسان امليزان البن حجر : انظر

هو عبد السالم بن حممد اجلبائي، متكلم مشهور، إليه تنسب الطائفة اهلامشية من املعتزلة، تويف  )٢١٥(
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 ابن ، وشذرات)٣/١٨٣(وفيات األعيان البن خلكان : سنة إحدى وعشرين وثالمثائة، انظر
  ).٢/٢٤١(العماد 

  ).١٦٨-١٦٧(، والسيوطي يف صون املنطق ص)٢٢٦-٢/٢٢٥(نقله قوام السنة يف احلجة  )٢١٦(

هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، من مشاهري األشاعرة، صنف مصنفات عدة يف  )٢١٧(
وفيات األعيان البن خلكان : الكالم والعقليات، تويف سنة تسع وعشرين وأربعمائة، انظر

  ).٥٥٦-٢/٥٥٣(، وطبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح )٣/٢٠٣(

  ).١١٤(الفرق بني الفرق ص )٢١٨(

  ).٦٦٦(املصدر نفسه ص )٢١٩(

  ).١٩٧(املصدر نفسه ص )٢٢٠(

  ).١٩٨(املصدر نفسه ص )٢٢١(

  ).١/١٠١(شنأ مبعىن أبغض، انظر اللسان : الشاين هنا اسم الفاعل من )٢٢٢(

  ).١/٢٢٦(القصيدة النونية  )٢٢٣(

)٢٢٤( أهل العلم على أن مجيع أهل األهواء، مبن فيهم أهل البدع تقدم يف آخر املبحث السابق نص 
  .الصغار يشتركون يف تقدمي أهوائهم على النصوص

احلركات الباطنية يف العامل : الباطنية طوائف كثرية جيمعهم هذا التعريف، انظر لعقائدهم وفرقهم )٢٢٥(
 جلي، الفصول اإلسالمي، للدكتور حممد أمحد اخلطيب، ودراسة عن الفرق، للدكتور أمحد

  ).٢٨٠-١٩٣(الثالثة األخرية من الكتاب ص

  ).٦-٥/٥(مقتبس من درء التعارض البن تيمية  )٢٢٦(
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 املصادر واملراجع

اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي  .١
 .ات مكتبة الباز منشور مكة،الدمشقي ـ ابن القيم ـ ، حتقيق رضوان جامع رضوان،

 .هـ١٤٠٩إحياء علوم الدين، أليب حامد الغزايل، الطبعة الثانية، بريوت، دار الفكر  .٢

أسعد متيم، .اإلرشاد إىل قواطع األدلة، أليب املعايل عبد امللك اجلويين، الطبعة الثانية، حتقيق د .٣
 .هـ١٤١٣بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، 

حممد العرييب، بريوت، .ر الرازي، الطبعة األوىل، تقدمي دأساس التقديس يف علم الكالم، للفخ .٤
  .م١٩٩٣دار الفكر، 

حممد رشاد سامل، طبع جامعة .االستقامة، أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق د .٥
 .هـ١٤٠٣األوىل، . اإلمام، ط

وصول، أصول الكرخي، أليب احلسن، عبيد اهللا بن احلسني الكرخي، ملحق بكتاب كنـز ال .٦
 .للبزدوي، كراجي، مركز علم وآداب آرام باغ

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، من  .٧
  .هـ١٤٠٣مطبوعات الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية بالرياض، 

ت، دار املعرفة، االعتصام، أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، تعريف رشيد رضا، بريو .٨
 .هـ١٤٠٥

ي ـــني عن رب العاملني، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعــــإعالم املوقع .٩
  .م١٩٧٣ دار اجليل، ، تعليق طه عبد الرؤوف سعد، بريوت-  ابن القيم-الدمشقي 

  .م١٩٩٢ دار العلم للماليني، ،العاشرة. األعالم، خلري الدين الزركلي، ط .١٠

الثانية، حتقيق حممد .يب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي ـ ابن القيم ـ، طإغاثة اللهفان، أل .١١
 .هـ١٤٠٩عفيفي، املكتب اإلسالمي، 

 .إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم، ألمحد بن حممد بن عجيبة، بريوت، دار املعرفة .١٢

 .هـ١٤٠١الثالثة، املكتب اإلسالمي، . اإلميان، أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، ط .١٣
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 بريوت، ،األم، أليب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، أشرف على طبعه حممد زهري النجار .١٤
  .دار املعرفة

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء، أليب عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب، مطبعة  .١٥
  .هـ١٣٥٠ نشرته مكتبة القدسي ،املعاهد مبصر

 تعليق عبد اهللا عمر ، األوىلبعةطالرمي بن حممد السمعاين، األنساب، أليب سعد عبد الك .١٦
  .هـ١٤٠٨دار اجلنان، ، البارودي، بريوت

 مكتبة املعارف ، األوىلبعةطالالبداية والنهاية، لعماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي،  .١٧
  .م١٩٦٦ـ مكتبة النصر، 

الثانية حققه حممد أبو .  الزركشي، طالربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين حممد بن عبد اهللا .١٨
  .هـ١٣٩١الفضل إبراهيم، 

 .تأويل خمتلف احلديث، أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، بريوت، دار الكتاب العريب .١٩

 دار إحياء التراث العريب، ،األوىل. تذكرة احلفاظ، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب، ط .٢٠
  .املكتب اإلسالمي

عبد الرمحن بن عبد اجلبار .د حتقيق ،األوىل. الة، حملمد بن نصر املروزي، طتعظيم قدر الص .٢١
  .هـ١٤٠٦الفريوائي، املدينة، مكتبة الدار، 

 حتقيق أمحد ،األوىل. تفسري القرآن العظيم، أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، ط .٢٢
  .هـ١٤٠٨الزهراين وحكمت بشري، مكتبة الدار وطيبة وابن القيم، 

فسري القرآن العظيم، لعماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، بريوت، دار املعرفة، ت .٢٣
  .هـ١٤٠٣

 حتقيق صربي الشافعي ،األوىل. التفسري، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي، ط .٢٤
  .هـ١٤١٠والسيد اجلليمي، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، 

علق عليه حممد األوىل، . طد بن علي بن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، أليب الفضل أمح .٢٥
  .هـ١٤٠٦عوامة، حلب، دار الرشيد، 
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مطبعة   اهلند،،األوىل. ذيب التهذيب، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ط .٢٦
  .هـ١٣٢٥جملس دائرة املعارف النظامية 

 ،الثانية. ن ناصر السعدي، طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد الرمحن ب .٢٧
 .هـ١٤١٧بريوت، مؤسسة الرسالة، 

، دار احلديث جامع البيان يف تفسري القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، القاهرة، .٢٨
  .هـ١٤٠٧

الثالثة، حتقيق أيب األشبال . جامع بيان العلم، أليب عمر يوسف بن عبد الربالنمري، ط .٢٩
 .ـه١٤١٨الزهريي، دار ابن اجلوزي، 

اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، الطبعة  .٣٠
 .هـ١٤١٤العسكر واحلمدان، الرياض، دار العاصمة، . األوىل، حتقيق د

بدون [حاشية على تفسري اجلاللني، ألمحد بن حممد الصاوي، نشرته املكتبة اإلسالمية  .٣١
 ].معلومات

حممد . األوىل، حتقيق د. ة، أليب الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي، طاحلجة على تارك احملج .٣٢
 .هـ١٤١٩إبراهيم حممد هارون، اهلند ، نشر إدارة البحوث اإلسالمية باجلامعة السلفية ، 

احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة، أليب القاسم إمساعيل بن حممد التيمي األصبهاين  .٣٣
حممد حممود أيب رحيم، دار .د و،حممد بن ربيع املدخلي.د حتقيق ،ىلاألو.  ط،ـ قوام السنة ـ

  .هـ١٤١١الراية، 

 . دار الفكر،حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين، بريوت .٣٤

، للدكتور أمحد جلي، الطبعة األوىل، )اخلوارج والشيعة(دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني  .٣٥
  .هـ١٤٠٦كز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، نشر مر

 حتقيق ،األوىل. درء تعارض العقل والنقل، أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، ط .٣٦
  .هـ١٤٠٠ الرياض، ،حممد رشاد سامل، من مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود.د

ن بن ناصر السعدي، الرياض، مكتبة املعارف، الدرة البهية شرح القصيدة التائية،  لعبد الرمح .٣٧
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 .هـ١٤٠٦

 .هـ١٣٩٧حممد نفش، . األوىل، دراسة د. ذكر حمنة اإلمام أمحد، مجع حنبل، ط .٣٨

 حتقيق أيب ،األوىل. ذم الكالم وأهله، أليب إمساعيل عبد اهللا بن حممد اهلروي األنصاري، ط .٣٩
 .هـ١٤١٩تبة الغرباء األثرية، جابر عبد اهللا بن حممد األنصاري، املدينة النبوية، مك

مريسي العنيد، ضمن كتاب عقائد السلف، مجع علي سامي ـ اليرد عثمان بن سعيد عل .٤٠
  .م١٩٧١ ، اإلسكندرية،النشار وعمار مجعي الطاليب، الناشر منشأة املعارف

كتبة م  حتقيق أمحد شاكر، القاهرة،،الثانية. الرسالة، أليب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، ط .٤١
 .هـ١٣٩٩دار التراث، 

رفع الـمالم عن األئمة األعالم، أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، راجعه عبد اهللا  .٤٢
  .األنصاري، قطر، طبعة الشؤون الدينية

رج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي القرشي، ـر يف علم التفسري، أليب الفـزاد املسي .٤٣
  .هـ١٤٠٧، الرابعة، املكتب اإلسالمي. ط

 تعليق عزت عبيد وعادل السيد، ،األوىل. سنن أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين، ط .٤٤
  .هـ١٣٩٣دار احلديث،  محص،

سنن الترمذي أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة، ضمن شرحه عارضة األحوذي البن  .٤٥
  .العريب الـمالكي، دار الكتاب العريب

بد الرمحن بن الفضل، طبع بعناية حممد أمحد دمهان، سنن الدارمي أيب حممد عبد اهللا بن ع .٤٦
  . دار الكتب العلمية،بريوت

 أشرف على التحقيق ،التاسعة. سري أعالم النبالء، لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب، ط .٤٧
 .هـ١٤١٣والتخريج شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

ة األوىل، حتقيق عبد الكرمي عثمان، شرح األصول اخلمسة، لعبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين، الطبع .٤٨
  .هـ١٣٨٤مطبعة االستقالل، 

دار  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أليب الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي، بريوت، .٤٩
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  .هـ١٤١٤الفكر، 

 حتقيق ،األوىل. شرح أصول اعتقاد أهل السنة، أليب القاسم هبة اهللا بن احلسن الاللكائي، ط .٥٠
  .دار طيبة امدي، الرياض،أمحد بن سعد الغ.د

الثالثة، حتقيق خالد الردادي، دار . شرح السنة، أليب حممد احلسن بن علي الرباري، ط .٥١
 .هـ١٤٢١السلف، 

 حتقيق شعيب األرناؤوط، ،الثانية. شرح السنة، أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي، ط .٥٢
  .هـ١٤٠٣املكتب اإلسالمي، 

 حممد بن عالء الدين علي األذرعي الصاحلي ـ ابن أيب شرح العقيدة الطحاوية، لصدر الدين .٥٣
التركي واألرناؤوط، بريوت، مؤسسة الرسالة، .دق يقالثانية، حت.طالعز احلنفي ـ، 

  .هـ١٤١٣

األوىل، حتقيق . الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة، أليب عبد اهللا عبيد اهللا بن بطة، ط .٥٤
 .هـ١٤٢٣بة العلوم احلكم، رضا نعسان، املدينة النبوية، مكت. د

 حتقيق ،األوىل.  ط،شرف أصحاب احلديث، ألمحد بن علي بن ثابت ـ اخلطيب البغدادي ـ .٥٥
 .هـ١٤١٧عمرو عبد املنعم، مكتبة ابن تيمية، 

شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، لشمس الدين حممد بن أيب بكر  .٥٦
  .هـ١٤٠٧ بريوت، دار الكتب العلمية، ،األوىل. طالزرعي الدمشقي، ـ ابن القيم ـ ، 

الصارم املنكي يف الرد على السبكي،  أليب عبد اهللا  حممد بن أمحد بن عبد اهلادي، قابله وعلق  .٥٧
 .هـ١٤٠٣عليه إمساعيل بن حممد األنصاري، الرياض، طبع رئاسة البحوث باململكة، 

 املكتب اإلسالمي، ،الثالثة. لباين، طصحيح اجلامع الصغري وزيادته، حملمد ناصر الدين األ .٥٨
  .هـ١٤٠٨

صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، الطبعة األوىل، بريوت، دار ابن حزم،  .٥٩
 .هـ١٤١٦

الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي خمتصر  .٦٠
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علي الدخيل اهللا، الرياض، دار العاصمة، .قيق دالنشرة الثانية، حت ،الدمشقي ـ ابن القيم ـ
  .هـ١٤٠٥وكذا املختصر للموصلي، بريوت، دار الندوة اجلديدة، / هـ١٤١٢

صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  .٦١
  .علق عليه سامي النشار، دار الكتب العلمية

 أليب نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، حتقيق عبد الفتاح احللو طبقات الشافعية الكربى، .٦٢
  .وحممود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية

، طبقات الفقهاء الشافعية، أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري ـ ابن الصالح ـ .٦٣
  .هـ١٤١٣دار البشائر،   حتقيق حميي الدين على جنيب، بريوت،،األوىل. ط

هاء الشافعيني، لعماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، تعليق أمحد عمر طبقات الفق .٦٤
  .هـ١٤١٣هاشم وحممد زينهم، مكتبة الثقافة، 

  .هـ١٤٠٠الطبقات الكربى، أليب عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع البصري، دار بريوت،  .٦٥

 .هـ١٣٨٠ت، طبقات املعتزلة، ألمحد بن حيىي بن املرتضى، حتقيق سوسنه ديفلد، بريو .٦٦

األوىل، اعتىن به خالد السبت، الدمام، دار . العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري، ط .٦٧
 .هـ١٤٢٤ابن القيم، 

الثانية، .طعقيدة السلف وأصحاب احلديث، أليب عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين،  .٦٨
  .هـ١٤١٩ناصر اجلديع، الرياض، دار العاصمة، .دحتقيق 

األوىل، الرياض، . ري شرح صحيح البخاري، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر، طفتح البا .٦٩
 .هـ١٤٢١دار السالم، 

األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، .الفتح الرباين والفيض الرمحاين، لعبد القادر اجليالين، ط .٧٠
 .هـ١٤٠٣

 .ت، دار الفكرفخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية، حملمد صاحل الزركان، بريو .٧١

 ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حملمد بن علي الشوكاين، بريوت .٧٢
  .دار إحياء التراث العريب،
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محد .األوىل، حتقيق د. الفتوى احلموية الكربى، أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، ط .٧٣
 .هـ١٤١٩التوجيري، الرياض، دار الصميعي، 

لفرق بني الفرق، أليب منصور عبد القاهر البغدادي، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، ا .٧٤
 .بريوت، دار املعرفة،

  .القاموس احمليط، د الدين حممد بن يعقوب الفريوزابادي، دار الكتاب العريب .٧٥

ليل القصيدة النونية، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي ـ ابن القيم ـ، شرح حممد خ .٧٦
 .اهلراس، مصر، دار الفاروق احلديثة،

عبد اهللا الدميجي، . األوىل، حتقيق د. كتاب الشريعة، أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري، ط .٧٧
 .هـ١٤١٨الرياض، دار الوطن، 

األوىل، حتقيق عبد اهللا املنصور، الرياض، . كتاب القدر، أليب بكر جعفر بن حممد الفريايب، ط .٧٨
 .هـ١٤١٨أضواء السلف، 

. الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي، ط .٧٩
  .هـ١٤٠٩ تقدمي وضبط كمال يوسف احلوت، دار التاج، ،األوىل

  .هـ١٤١٢دار صادر،  لسان العرب، أليب الفضل حممد بن مكرم بن منظور، بريوت، .٨٠

 بريوت، مؤسسة ،الثانية. العسقالين، طلسان امليزان، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر  .٨١
  .هـ١٣٩٠األعلمي، 

الثالثة، حتقيق حممد حميي الدين عبد . جممع األمثال، أليب الفضل أمحد بن حممد امليداين، ط .٨٢
 .هـ١٣٩٣احلميد، دار الفكر، 

جمموع فتاوى أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،  .٨٣
 .هـ١٤١٢دار عامل الكتب،  ،الرياض

  .املخصص، أليب احلسني علي بن إمساعيل األندلسي، بريوت، دار الكتب العلمية .٨٤

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي  .٨٥
دار الكتاب العريب، ، الدمشقي ـ ابن القيم ـ ، حتقيق حممد حامد الفقي، بريوت

  .هـ١٣٩٢
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األوىل، إشراف طارق بن عوض، دار الوطن، . مسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه صاحل، ط .٨٦
 .هـ١٤٢٠

دار الكتب العلمية،   بريوت،،الثانية. أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، طيب عبد اهللا املسند، أل .٨٧
  .هـ١٣٩٨

  .١٩٨٧، مكتبة لبنان املصباح املنري، ألمحد بن حممد بن علي الفيومي، بريوت، .٨٨

 حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، ،الثانية. املصنف، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، ط .٨٩
  .هـ١٤٠٣املكتب اإلسالمي،  بريوت،

 .معارج القبول، حلافظ بن أمحد حكمي، املطبعة السلفية، بدون معلومات .٩٠

، الرياض، مكتبة األوىل. املعتزلة وأصوهلم اخلمسة، للدكتور عواد بن عبد اهللا املعتق، ط .٩١
 .هـ١٤١٦الرشد، 

األوىل، حتقيق فريد اجلندي، بريوت، دار . معجم البلدان، أليب عبد اهللا ياقوت احلموي، ط .٩٢
 .هـ١٤١٠الكتب العلمية، 

  .هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة،   بريوت،،األوىل. معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، ط .٩٣

  . املكتبة اإلسالمية،ن، استانبولاملعجم الوسيط، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرو .٩٤

 ،مكتبة الرياض احلديثة الرياض،-املغين، أليب حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، .٩٥
 .هـ١٤١٢، وكذا طبعة دار هجر، الثانية،  حتقيق التركي واحللو، هـ١٤٠١

ة املصرية، األوىل، مصر، املطبع.مغيث اخللق يف ترجيح القول احلق، أليب املعايل اجلويين، ط .٩٦
  .هـ١٣٥٢

شعري، حتقيق حممد حميي الدين مقاالت اإلسالميني، أليب احلسن علي بن إمساعيل األ .٩٧
 .هـ١٤١١احلميد، بريوت، املكتبة العصرية، عبد

 ،امللل والنحل، أليب الفتح حممد بن عبدالكرمي الشهرستاين، حتقيق حممد سيد كيالين، بريوت .٩٨
  .دار املعرفة،

 يف نقض كالم الشيعة القدرية، أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، منهاج السنة النبوية .٩٩
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حممد رشاد سامل، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض، .دحتقيق ، األوىل. ط
  .هـ١٤٠٦

األوىل، املدينة . منهج أهل السنة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا،  خلالد بن عبد اللطيف، ط .١٠٠
 .هـ١٤١٦غرباء، النبوية، مكتبة ال

األوىل، الرياض، مكتبة . موقف ابن تيمية من األشاعرة، للدكتور عبد الرمحن احملمود، ط .١٠١
 .هـ١٤١٥الرشد، 

النهاية يف غريب احلديث واألثر، أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ـ ابن األثري ـ  .١٠٢
 .مدية الناشر أنصار السنة احمل،حتقيق حممود الطناحي وطاهر الزاوي، الهور

وسطية أهل السنة بني الفرق، للدكتور حممد باكرمي حممد باعبد اهللا، الطبعة األوىل، الرياض،  .١٠٣
 .هـ١٤١٥دار الراية، 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس أمحد بن حممد بن خلكان، حتقيق إحسان  .١٠٤
  . دار صادر،عباس، بريوت

  

  
 


