
  
  

  للقامسي) ميزان اجلرح والتعديل(عرض رسالة 
  

  دادـإع
  بسام بن عبداهللا صاحل العطاوي. د

  أستاذ السنة وعلومها املساعد
   ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية املعلمني يف الدمام

  
  ملخص البحث

  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآله وصحبه ومن اهتدى داه 
  :عد أما ب

 هـ كان أحد كبار     ١٣٣٢فإن الشيخ العالمة مجال الدين القامسي الدمشقي املتوىف سنة          
وقد تأثر . علماء عصره السلفيني اتهدين املربزين، تشهد له بذلك مؤلفاته الكثرية البديعة النفيسة          

ختلفة، والـيت   الشيخ القامسي بدعوة الشيخ حممد رشيد رضا إىل التقريب بني املذاهب اإلسالمية امل            
أطلقها يف جملة املنار، فألف رسالته ميزان اجلرح والتعديل اليت طغى فيها التأثر العـاطفي بـدعوة                 
التقريب على املنهج العلمي الصحيح، فزعم القامسي أن األئمة احملدثني كانوا متساحمني مـع أهـل                

ع، ودعا املعاصرين   البدع مقرين بفضلهم، واستدل على ذلك بروايتهم عمن وصف بشيء من البد           
أن يقتدوا بأسالفهم يف التسامح مع املبتدعة يف هذا العصر، وترك اإلنكار عليهم، والنظر إليهم على 

  . أم جمتهدون مأجورون 
واألساس الذي بىن عليه القامسي نتائجه غري صحيح، فلم يكن احملدثون متساحمني مع أهل              

رم ال مهاودة فيه وال حماباة، وأما روايتهم عمـن          البدع، بل كان هلم معهم موقف حازم ومنهج صا        
وصف بشيء من البدع فليس هذا مذهب مجيع احملدثني، فقد امتنعت طائفـة مـن احملـدثني مـن          
التحديث عنهم مطلقا، والرواة الذين وصفوا بشيء من البدع كثري منهم مل تثبت عليه تلك البدعة                
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جلماعة إال يف خمالفات يسرية رمـوا مـن أجلـها    اليت رمي ا، ومعظمهم على منهج أهل السنة وا  
بالبدعة، وهم جمتهدون فيها، فالتزول عدالتهم بذلك، وال يصح وصفهم بأم من أهـل الفـرق                

  . املبتدعة الضالة، ويلحقون م، ويطلب أن يعامل اجلميع معاملة واحدة كما فعل القامسي 
 عنهم احلديث فعددهم قليل جدا، ورواية من        وأما من ثبتت عليه البدعة مبفهومها الكامل ممن روي        

روى عنهم من احملدثني ال تعين عدالتهم عندهم، وإمنا محلهم على الرواية عنهم ضرورة حفظ السنة،     
واختذوا مع ذلك احتياطات كثرية حفظا للسنة وصيانة ملنهج أهل السنة اجلماعة يف معاملـة أهـل                 

  .البدع 
  .آله وصحبه أمجعني، واحلمدهللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبيه األمني و

* * *  
فإن الشيخ العالمة مجال الدين القامسي كان أحد كبار علماء عصره السلفيني اتهدين 

ميزان اجلرح ( وإن مما ألفه رسالة مساها ، تشهد له بذلك مؤلفاته الكثرية البديعة النفيسة،املربزين
 وهذا ما ، وذكر فيها ما ينبغي التوقف عنده ومناقشته،ته أغرب فيها على خالف عاد،)والتعديل 

  :قمت به يف هذا البحث الذي تكون مما يلي 
  . ترمجة موجزة للقامسي - ١
  ) .ميزان اجلرح والتعديل( عرض رسالة - ٢
  . نقد الرسالة ومناقشتها - ٣
  . خامتة - ٤

   :ترمجة موجزة للقامسي: أوال 
 من ساللة احلسني ،احلالقالقامسي ن قاسم ن حممد سعيد بب نالدي  حممد مجالهو

  . دب أل وتضلعا من فنون ا،علما بالدين ،السبط  إمام الشام يف عصره
 فنشأ يطلب العلم منذ نعومة ، يف أسرة دين وعلم، هـ١٢٨٣ولد يف دمشق سنة 

 ومهة عالية  وحرص ، بنهم كبري،أظفاره وتلقى علوم الشريعة والعربية على كبار علماء بلده
 فما أمت ستا وعشرين ، ورأوه أهال للفتيا والتعليم، وذكاء مفرط حىت أجازه شيوخه،عظيم

 وخيتاره املسؤولون مع نفر من العلماء ليتولوا ،سنة حىت عرف يف البلد عاملا يِقر له العلماء



  ١٩٥                             بسام العطاوي. د / )ميزان اجلرح والتعديل(رسالة              

 
مث  ،فأقام يف عمله هذا أربع سنوات ،السوريةوظائف التدريس واإلرشاد والوعظ يف البالد 

 . املدينة  وزار،ل إىل مصررح
 ألنه ، مسوه  املذهب اجلمايل،وملا عاد امه حسدته بتأسيس مذهب جديد يف الدين 

 فرد التهمة فأخلي ، وسألته،فقبضت عليه احلكومة  وال يرى التقليد،كان سلفي العقيدة
والعامة   فانقطع يف مرتله للتصنيف وإلقاء الدروس اخلاصة ،وايل دمشق إليه  واعتذر،سبيله
 وكان بيته مدرسة يغشاها الطالب منذ الصباح حىت ،دباألوعلوم الشريعة و التفسري يف

  .الليل 
 وغالبها ميثل ، فقد جاوزت مؤلفاته املائة،ويعد القامسي من املكثرين يف التأليف

دعوته يف احلث على االستمساك بالكتاب والسنة الصحيحة وهجر التقليد وحماربة البدع 
 وقد طُِبع يف سبعة ،)حماسن التأويل(ت  ومن أجل كتبه وأنفعها تفسريه املسمى والضالال

موعظة (و  ،)١()قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث( و،عشر جملدا يف طبعته األوىل
 ،)٣()إصالح املساجد من البدع والعوائد(و ،)٢()إحياء علوم الدين للغزايلتلخيص املؤمنني 
  .وغريها 

رمحه اهللا .  عن تسع وأربعني سنة ،هـ١٣٣٢موما يف دمشق سنة وقد تويف حم
   .)٤(تعاىل

  :عرض رسالة ميزان اجلرح والتعديل: ثانيا 
 ١٤٠٥رسالة ميزان اجلرح والتعديل رسالة صغرية طبعتها مؤسسة الرسالة سنة 

وهذه الرسالة يف األصل ثالث مقاالت نشرها . هـ يف مخسني صفحة من القطع الصغري 
 أي قبل وفاته ،)٥( هـ١٣٣١ وأول سنة  ، هـ١٣٣٠ي يف جملة املنار يف آخر سنة القامس

ويظهر أن القامسي كتب هذه الرسالة استجابة لدعوة دعاة التقريب . بنحو سنة ونصف سنة 
 ،)٦( والذي كان الشيخ حممد رشيد رضا صاحب جملة املنار أحدهم،بني أهل السنة والشيعة

 ودعا العلماء إىل مؤازرته يف ،ل تلك الوحدة أكثر من ثلث قرنفقد ذكر أنه جاهد يف سبي
 ، فنشر يف جملة املنار مقاالت تؤيد تلك الفكرة،دعوته تلك ؛ فكان ممن استجاب له القامسي
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 وقد صرح الشيخ حممد رشيد رضا يف ،منها هذه الرسالة اليت مساها ميزان اجلرح والتعديل
 أن بعض متبعي السلف أنكروا على القامسي ما تقدميه كتاب قواعد التحديث للقامسي

مث ذكر الشيخ )  نقد النصائح الكافية( وكتابه ،)تاريخ اجلهمية واملعتزلة(خالفهم فيه يف كتابه 
  . )٧(حممد رشيد رضا أن القامسي مل يقصد بذلك سوى التأليف بني فرق املسلمني الكربى

وكان حلرصه على الوفاق ومجع : وقال الشيخ حممد رشيد رضا يف ترمجته للقامسي 
 وتقريب أحدمها من ،كلمة املسلمني جيتهد يف استبانة حجة كل فريق من أصحاب املذاهب

 ومن كانت هذه طريقته فكثريا ، وحكاية ما يعارض اخلصم به،اآلخر بإظهار حجته أو شبهته
يد بعض وقد ام الفق..... ما يغضب اخلصمني معا  فيتهمه كل منهما بالتشيع لآلخر 

على شدة حرصه ) تاريخ اجلهمية واملعتزلة(السلفيني بأنه خالف مذهب السلف يف رسالته 
 مث ذكر الشيخ حممد رشيد رضا مدافعا عن القامسي أن اإلصالح بني الرجلني أو ،وحتريه إياه

 وقد أبيح فيها الكذب ، وعرف حسنها العقل،القبيلني من الناس فضيلة حث عليها الشرع
 فباألوىل يباح فيها التماس العذر لكل ، عمال بقاعدة ارتكاب أخف الضررين،ضرورةعند ال

 وهذه الطريقة ، وتوجيه ما قام عنده من احلجة أو شبه احلجة،خصم فيما خالف اآلخر فيه
إىل أن ذكر أن .. يف اإلصالح أقرب الطرق إلرضاء املعتدلني من أهل املذاهب املختلفة 

مل يكتب أحد يف هذا العصر كتابة أعدل منها يف التأليف بني ) واملعتزلةتاريخ اجلهمية (رسالة 
   . )٨( وهم أهل السنة األثرية واألشاعرة واملعتزلة والشيعة واخلوارج،فرق املسلمني الكربى

 وكان ممن هامجه كثري ،وأخريا يئس الشيخ حممد رشيد رضا من جدوى دعوته تلك
 والطعن فيه حىت اضطر إىل الرد عليهم  وتفنيد ،حذير منهمن الشيعة الذين ألفوا كتبا يف الت

إين أقسم باهللا لشديد احلرص :  فقال ، فالمه بعض الناس على هذا التغري املعاكس،أباطيلهم
 وال أعتقد أحدا يف املسلمني ، وقد جاهدت يف سبيله أكثر من ثلث قرن،على هذا االتفاق

باختباري الطويل ومبا اطلعت عليه من اختبار  وقد ظهر يل ،أشد مين رغبة وحرصا على ذلك
العقالء وأهل الرأي أن أكثر علماء الشيعة يأبون هذا االتفاق أشد اإلباء ؛ إذ يعتقدون أنه 

   .)٩(ينايف منافعهم الشخصية من مال وجاه
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واملقصود أن القامسي يف رسالته ميزان اجلرح والتعديل كان متأثرا بدعوة التقريب 

 فادعى يف هذه الرسالة أن أئمة أهل السنة واجلماعة مل ، وغريهم من أهل البدعبني أهل السنة
 ودليله ، وأم كانوا متساحمني معهم معترفني بقدرهم مشيدين بفضلهم،يعادوا أهل البدع

 ونادى يف رسالته املعاصرين أن يقتدوا ،على ذلك رواية كبار احملدثني عمن وصف ببدعة
  .وا أهل البدع بالتآلف ويطرحوا التناكر والتخالف  فيعامل،بأسالفهم يف ذلك

 ومطلب خطري طاملا جال يف النفس ،هذا حبث جليل: قال القامسي يف أول رسالته 
التفرغ لكتابة شيء فيه يكون لباب اللباب يف هذا الباب الذي اختلف فيه الناس ملا غلب 

  . وهداة األمة  ونبذوا مشرب كبار احملدثني رواة السنة،التعصب على النفوس

مث ذكر أن اهللا تعاىل قيض من األئمة من قام يف وجه الغالة الذين يعاملون خمالفيهم 
 وأقام ، فزيف رأيهم وعرف خليار كل فرقة قدرهم،بالتكفري والتفسيق والتبديع والتضليل

- كان من أعظم من صدع بالرواية عنهم اإلمام البخاري :  قال ،لكل منهم ميزان أمثاهلم
 فخرج عن كل عامل صدوق ، وجزاه عن اإلسالم واملسلمني أحسن اجلزاء-  اهللا عنه رضي

 )١١( وداود ابن احلُصني،)١٠( كِعمران بن ِحطَّان، حىت ولو كان داعية،ثَبت من أي فرقة كان
 -  عليهما الرمحة والرضوان -  فكان الشيخان ،ومأل مسلم صحيحه من الرواة الشيعة. 

نصاف وأسوة احلق الذي جيب اجلري عليه ؛ ألن جمتهدي كل فرقة من بعملهما هذا قدوة اإل
 مث تبع الشيخني على هذا ، أصابوا أو أخطأوا بنص احلديث النبوي،فرق اإلسالم مأجورون

   . )١٢(احملققون من بعدمها

 وبذلك عرف ، ونبذ كل وهم سواه،فتمت النعمة بتعديل رجال الصحيحني: وقال 
 والتصافح ، وسن للناس اطراح التعصب والتحزب،العلم قدرهم وألويل ،للرجال فضلهم

   . )١٣(على األخوة اإلميانية

التنابز باأللقاب والتباغض ألجلها الذي أحدثه املتأخرون بني األمة عقوا به : وقال 
 ،أئمتهم وسلفهم أمثال البخاري ومسلم واإلمام أمحد بن حنبل ومن ماثلهم من الرواة األبرار
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 ومجع حتت لوائه كل من ،حم األخوة اإلميانية الذي عقده تعاىل يف كتابه العزيزوقطعوا به ر
   .)١٤(آمن باهللا ورسوله

 وتعادى ألجلها ملا ،لو كانت الفرق اليت رميت باالبتداع جر ملذاهبها: وقال 
   .)١٥(أخرج البخاري ومسلم وأمثاهلما ألمثاهلم

 ونبذ ،تنادي بواجب التآلف والتعارفرواية الشيخني وغريمها عن املبدعني : وقال 
 وطرح الشنآن واحملادة واملعاداة واملضارة ؛ ألن ذلك إمنا يكون يف ،التناكر والتخالف
   .)١٦( ال يف طوائف جتمعها كلمة الدين،احملاربني احملادين

 أن يضم إىل -  وهو من هو يف نقد الرجال - وهل ميكن ملثل البخاري : وقال 
 وقد مجعه ،هدي الفرق من كان فاسقا ليصبح جانب من كتابه مرويا للفسقةصحيحه من جمت

  .؟)١٧( وهل يعقل أن جيعل رواية الفاسق حجة عند املوىل،ليجعله حجة بينه وبني ربه

 وتدبروا سرية كثري من أولئك املبدعني ،ولو نظروا يف تراجم الرجال: وقال 
 خذ لك مثال من شيوخ املعتزلة ،ز له العرشاألبطال لعلموا أن رميهم بالفسق يكاد أن يهت

وما قولك يف قوم يرون مرتكب .....  وانظر يف ترمجته إىل زهده وتقواه ،)١٨(عمرو ابن عبيد
 وغاية االبتعاد عن ، أليس يف هذا اية التعظيم للدين،الكبرية كافرا أو خملدا يف النار ؟

! بلى . ا يزع عن الكذب واالفتراء ؟  واإلشعار بامتالء القلب من خشية اهللا مب،املعاصي
 وهم على ما رأيت من التمسك بدين ،فأىن يستجيز عاقل بعد ذلك تفسيقهم!  وألف بلى 

   .)١٩(فتدبر وأنصف!  والتصلب يف احملافظة على حدوده ؟ ،اهللا

فهل بعد هذا جيوز غمز بعض من روى هلم الشيخان من أولئك األعالم : وقال 
 ، وأخذ السنة منهم، أنه ألمٍر ما عين البخاري ومسلم بالتخريج عنهماملبدعني ؟ ال جرم

.  وإنصافا لقدرهم ، وما ذاك إال إجالال لفضلهم، وجعلها حجة بينه وبني ربه،وتبليغها لألمة
 وجيعل ، واخلوارج، واملرجئة، واملعتزلة،انظر كيف يتحمل مثل البخاري عن أعالم الشيعة

 يف ، وخيلد هلم أمجل الذكر،ويفخر بذكر أمسائهم يف أسانيده ، ومرويهم سنة،حديثهم حجة
 ورميهم علماء الفرق بالفسق ، انظر هذا وقابل بينه وبني مجود املتأخرين،أشرف مصنف
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 -  وا أسفا -  حىت فات الناس ، وصد الناس عنهم، وهجرهم لعلومهم،واالبتداع والضالل

موخري كثري ،ِعلْم ج  .ونَ ما دوفما بقي من فوائدهم يف خزائن ،ن من معارفهمولئن د 
أفليس يف مجود هؤالء . صدورهم مما كان يستثار باألخذ عنهم وينال مبجالسهم أوسع وأوفر 

وما يضرون إال أنفسهم لو كانوا ! بلى . على ما ذكر عقوق لسلفهم الصاحل ؟ 
  . )٢٠(يشعرون

 مث تكلم يف آخر ،والوقد سار القامسي يف سائر صفحات رسالته على هذا املن
وذكر أمثلة متنوعة لوقائع مؤملة حدثت بسبب ، رسالته عن خطر التعصب للرأي واملذهب 

   .)٢١(تعصب بعض الفقهاء ملذهبهم الذي محلهم على ظلم خمالفيهم واضطهادهم

  اجلهمية تاريخ(  كتابه يف أيضاكره يف هذه الرسالة ذ القامسي نادى به وما 
وم البخاري الشيخان هلما روى ممن واملعتزلة اجلهمية رجال بعنوان فصال دعق إذ ؛ )واملعتزلة

 يف سلم
املبدع عن الرواية يتجافوا مل واألثر الرواية أئمة أن األصول يف املقرر من : فقال ،صحيحيهما

 الشيخني تصلب ومع ،وغريهم واخلوارج والقدرية واملرجئة يعةــالش عن حتملوا فقد ين
واستقاء للعلم انتجاعا ؛ ببدعة رمي من أعالم عن الرواية من مانعا يريا مل ريهماوحت الرواة يف
 يتممه مما رأيت واملعتزلة اجلهمية يف حبثنا كان وملا : قال أن إىل .... اـمناهله من للحكمة 

ببد رمي عمن األخذ يف احملدثني تسامح بذلك لنعلم الصحيحني يف رجاهلما من مسي من إيراد
 ذوي درـبق واعترافا للتعصب طرحا ،منه السنة تلقي ويف ،اـــصدوق ثقة انك إذا ،عة

اتهد العلماء كسائر جمتهدون واملعتزلة اجلهمية أن يثبت أن يـالقامس حاول مث. )٢٢(الفضل
 ،منصف فيه يرتاب ال أمر ماللمجتهدين هلا جمتهدة الفرق هذه فكون وباجلملة : قال مث ،ين
 نبزه يصح  فأىن اتهد عن  اإلمث انتفى وإذا ،أخطأ وإن  ،مأجور بل  ذورـــمع واتهد 
 هذا إال رحيها وأذهب عاشي وجعلها ،األمة قرفَ وهل .؟ عليه واحلفيظة ،السوء ابـباأللق 

   .)٢٣(اإلسالم أخوة من الكل جيمع ما مع املعيب واإلزراء التنابز

د تأثر به كثري من املثقفني وال سيما  ودعا إليه ق،وما قرره القامسي يف هذه الرسالة
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 وقد قرأت مجلة من مقاالم يف ،أنصار دعوة التقريب بني أهل السنة وغريهم من املبتدعة
 بل اطلعت على حبث ، فكانوا كثريا ما يستدلون برسالة القامسي وما ذكره فيها،ذلك

يف صحيحيهما من الرواة الذين أخرج الشيخان حديثهم : للدكتور أمني أبو الوي مساه 
 وقد تبىن يف هذا البحث فكرة القامسي ،أصحاب الفرق بني املعايري احلديثية والتسامح املذهيب

  . وإن مل يشر إىل القامسي وال إىل رسالته ،نفسها وأدلته عليها

  .نقد الرسالة ومناقشتها : ثالثا 

ني عن تتلخص رسالة القامسي يف االستدالل برواية احملدثني والسيما الشيخ
 وأم متساحمون معهم مقرون ،املوصوفني بالبدعة على أن احملدثني يقرون بعدالة أهل البدع

بفضلهم وأن على أهل هذا العصر أن يقتدوا بأسالفهم يف التسامح مع أهل البدع يف هذا 
  . العصر واإلقرار بفضلهم والكف عن اإلنكار عليهم 

  :ت التالية وستكون مناقشة ما ذكره القامسي يف الوقفا

  ما املراد بالتسامح مع أهل البدع ؟ : الوقفة األوىل 

رر يف رسالة القامسي إطالق لفظ التسامح مع أهل الفرق يف وصف احملدثني ــتك
 صح إن  مطاطية  كلمة  التسامح كلمةو ،رين إىل ذلكـ ويف دعوة املسلمني املعاص ،بذلك

!  املصطلح هذا تحت الباطل من اإلسالم إىل بِسن فكم التعبري 
 وبني ،الدعاة ألسنة على رددـتت اليت املصطلحات من وغريمها واملساواة كاحلرية فالتسامح 

ةـغامض كانت ورمبا ،فضفاضة مضامني ذات مصطلحات وهي ،نيـواملؤلف الكتاب سطور
يف فيقعون ،وضوابطها ملفهومها مدركني غري املسلمني أبناء بعض اــيستعمله فقد ؛ أحيانا 
نيـتغلــمس األعداء يستعملها أو ،منه ماليس اإلسالم إىل ينسبوا بأن يةـالشرع احملاذير 
  .  اإلسالمي العامل يف اهلدامة الدعوات أخطر من دعوة نشر يف الفرص 

التعايش أو ،األديان بني التقريب أو التسامح باسم اإلسالم إماعة حياولون الذين إن
)٢٤(اإلسالم يقره الذي التسامح ملعىن وفهمهم ،اإلسالمي نللدي فهمهم يف طئونخي السلمي 
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 ،بالكلية مواالم فيه يدخل إذ ؛ عــواس مفهوم له املبتدعة مع التسامح مصطلح وكذلك

 ،بدعهم لنبذ مـدعو وترك ،منهم والتحذير عليهم اإلنكار وعدم ،بدعهم عن والسكوت
وماعليه ، اهللا رسول وسنة ،اهللا تابك يف ملا خمالف هذا وكل،عليهم إنكارا هجرهم وترك

ومع ذلك فقد دعا القامسي يف هذه  ،بإحسان هلم والتابعني ةالصحاب من واجلماعة السنة أهل 
  . الرسالة إليه 

  .هل احملدثون متساحمون مع أهل البدع مقرون بفضلهم ؟ : الوقفة الثانية 

ه أن جيتهد يف إن من أصول البحث املتفق عليها أن الباحث يف موضوع يلزم
 ،اإلحاطة به من مجيع جوانبه وفروعه وجزئياته حىت تكون نتيجة حبثه صادقة موافقة للواقع

 ، فهو نظَر إىل املوضوع من جانب واحد بىن عليه النتيجة،وهذا ما مل يتوافر يف رسالة القامسي
 واحدة  إنه نظر إىل جزئية،وأعرض عن جوانب املوضوع األخرى اليت تنقض هذه النتيجة

 وبىن عليها دون أن يقيم عليها أدلة صرحية من أقوال احملدثني ،غري صرحية ضخمها
 وال خيفى أن األخذ جبزء من النصوص دون البقية سبب ضالل أكثر املبتدعة قدميا ،ومواقفهم
 واملرجئة أخذوا ، فضلوا، وتركوا نصوص الوعد، فالوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد،وحديثا

 والذين دعوا إىل مواالة املستعمر الكافر ، فضلوا، وتركوا نصوص الوعيد،وعدبنصوص ال
كالشيخ حممد عبده الذي جعل األصل السابع من أصول اإلسالم مودة املخالفني يف العقيدة 

ِرجوكُم من ال ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخ{: استدلوا بقوله تعاىل 
قِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهربأَن ت اِركُمفحملوا اآلية ،]٨: املمتحنة [ }ِدي 

 ، وأعرضوا عن النصوص األخرى اليت تنهى عن مواالة الكافرين،على غري معناها الصحيح
ليس يف كتاب اهللا حكم فيه :  رمحه اهللا )٢٥(وهي كثرية جدا حىت قال الشيخ محد ابن عتيق

 وحترمي ،بعد وجوب التوحيد] يعين الوالء والرباء [ من األدلة أكثر وال أبني من هذا احلكم 
 وكذلك فعل مجال الدين األفغاين وتلميذه حممد عبده وغريمها حني دعوا إىل وحدة ،ضده

ِإنَّ الَِّذين آمنواْ {ا بقوله تعاىل  واستدلو،األديان السماوية وتقارا  وأا كلها على حق
 مهرأَج ماِلحاً فَلَهِملَ صعِم اآلِخِر ووالْيِباللَِّه و نآم نم اِبِئنيالصى وارصالنواْ واده الَِّذينو
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 اآلية على غري  فحملوا،]٦٢: البقرة [ }ِعند ربِهم والَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ 
ومن يبتِغ غَير اِإلسالَِم ِديناً {: وأعرضوا عن النصوص األخرى كقوله تعاىل ،معناها الصحيح

اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي اآلِخر وهو هلَ ِمنقْب٢٦(] ٨٥: آل عمران  [}فَلَن ي( .  

هم بناء على ي قرر أن احملدثني متساحمون مع أهل البدع مقرون بفضلــإن القامس
 ومن له أدىن معرفة بكتب االعتقاد ومناهج األئمة يدرك بكل ،روايتهم عن املوصوفني ببدعة

 وكل من يطلق القول بأن احملدثني كانوا متساحمني مع أهل ،سهولة أا تنقض نتيجته بصراحة
البدع ال يصف حقيقة الواقع ؛ إذ إنه جيهل أو يتجاهل منهج احملدثني الصريح 

بكل املبتدعة على الرد يف الكتب مئات ألفوا فقد ،ةـواملبتدع البدعة من الصارمة همومواقف
 ،جماملة أدىن بدون  األوصاف شد بأمـووصفوه ،منهم وحذروا ،حججهم واـفأبطل ،قوة 
 جممل فيها يذكرون اليت كتبهم نصوص من البدع أهل من هذا مـمبوقفه التصريح وجعلوا 

ألولئك تشهد حتصى ال وقائع على يقف والتراجم التاريخ كتب يف رأـيق والذي ،ماعتقاده
  .  البدع أهل على بغلظتهم األئمة 

 أهل من عموما واحلديث السنة أهل فـموق تبني اليت وصـصالن بعض كـوإلي
  . البدع

ومل يزل أهل السنة يعيبون :  هـ ٣٩٩قال اإلمام حممد بن أيب زمنني املتوىف سنة 
   .)٢٧( وخيوفون فتنتهم، وينهون عن جمالستهم،أهل األهواء املضلة

  بيان يف هـ٤٩٩ املتوىف سنةالصابوين  بن عبدالرمحنإمساعيل عثمانأبو اإلمام قالو
  ،منه  ماليس  الدين يف أحدثوا الذين البدع أهل ويبغضون :احلديث أصحاب السلف عقيدة
  ،الدين يف جيادلوم وال مجيالسو وال ،كالمهم يسمعون وال ،يصحبوم وال  حيبوم وال
  . )٢٨(أباطيلهم مساع عن آذام صون ويرون ، مـيناظرو الو

 مضت : هـ٥١٦ املتوىف سنة البغوي  احملدث احلسني بن مسعودامــاإلم وقال 
البدعة أهل معاداة على متفقني جممعني هذا على السنة وعلماء وأتباعهم والتابعون الصحابة 
  . )٢٩(ومهاجرم 
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 هجرة  ذكر  باب يفهـ ٣٦٠ املتوىف سنة  اآلجري أبوبكر احملدث اإلمام لوقا 

  : واألهواء البدع أهل 

مجيع يهجر أن )الشريعة (كتاب وهو ،هذا كتابنا يف ارمسناهمب متسك من لكل ينبغي 
املعتزلة إىل ينتسب من وكل ،واجلهمية واملرجئة ةـوالقدري وارجـاخل مثل من األهواء أهل 
،ضاللة ةـبدع مبتدع أنه لمنيـاملس أئمة نسبه من وكل ،النواصب ومجيع روافضال ومجيع 
 وال يزوج وال خلفه واليصلى،جيالس وال عليه يسلم وال يكلم أن ينبغي فال ذلك عنه وصح 

 وإذا ،له باهلوان يذله بل جيادله وال يناظره وال يعامله وال هـيشارك وال عرفه من إليه يتزوج
 مقول لك  ذكرته الذي  وهذا : قال أن إىل..... أمكنك إن غريها يف خذتأ طريق يف لقيته 
   .)٣٠(   اهللا رسول لسنة وموافق ،املسلمني أئمة من تقدم من 

  : األهواء ألهل واألمري اإلمام عقوبة باب يف وقال

أهل من رجل بـمذه عنده حـص إذا بلد كل يف وألمرائه املسلمني إلمام ينبغي 
،قتله لهـيقت أن منهم تحقـاس فمن ،ديدةــالش العقوبة يعاقبه أن أظهره دق ممن األهواء 
منه وحذر نفاه ينفيه أن استحق ومن ذلك به فعل به وينكل وحيبسه يضربه أن استحق ومن 
 ما ذكر مث.... الناس 

زمان كل يف بعدهم األمراء يزل ومل :الــوق والتابعني ةـالصحاب آثار من ذلك على يدل
 التنكره  ،يرون ما حسب على عاقبوه ذلك عندهم صح إذا واءـاأله أهل يف ريونــيس 
   .)٣١( العلماء 

 نيوالتابع  الصحابة  عامجإ  هـ٤٥٨ احلنبلي املتوىف سنة يعلى أبو القاضي نقلو
  . )٣٢(املبتدعة هجر على 

 جمالسة عن  ينهون  السلف كان :  هـ٦٢٠ احلنبلي املتوىف سنة  قدامة ابن وقال
 مث نقل اتفاق الصحابة وتابعيهم ،مــلكالمه تماعـواالس ،مكتبه يف والنظر ،البدع أهل 

   . )٣٣( يف مجيع األمصار واألعصار على هجر أهل البدع بإحسان
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 ٧٢٨ املتوىف سنة تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال
،مشهاد تقبل ال البدع إىل الدعاة إن : واألئمة السلف من قال من قول حقيقة وهذه : هـ

  .  )٣٤(ينتهوا حىت هلم عقوبة فهذه  يناكحون وال ،العلم عنهم يؤخذ وال ،خلفهم يصلى وال 

 املتوىف سنة القيم ابن وقال
وحذروا ،األرض أقطار من بأهلها وصاحوا ،للبدعة واألئمة السلف نكري واشتد : هـ٧٥١

إذ ؛ والعدوان والظلم شالفواح إنكار يف يبالغوا مل مبا ذلك يف وبالغوا ،التحذير أشد فتنتهم 
  . )٣٥(أشد له ومنافاا للدين وهدمها البدع مضرة 

،املبتدعة من واحلديث السنة لـأه موقف فيها يذكرون األئمة نصوص بعض فهذه
  . ! ؟البدع أهل مع متسامح بأنه املوقف هذا يقف من يوصف فهل 

 حتت القاعدة يؤصل علماء اإلسالم هجر املبتدع ديانة: قال الشيخ بكر أبو زيد 
 وهذه القاعدة من مسلمات االعتقاد يف اإلسالم ؛ ،قاعدة الوالء والرباء: العقدية الكربى 

 ومن أوىل مقتضياا اليت يثاب فاعلها ،لكثرة النصوص عليها من الكتاب والسنة واألثر
  على، ومعادام وزجرهم باهلجر وحنوه،ويعاقب تاركها الرباءة من أهل البدع واألهواء

   .)٣٦( وهذا معقود يف عامة كتب اعتقاد أهل السنة واجلماعة،التأبيد حىت يفيئوا

  واألخطاء والضالالت البدع على الرد فيها اليت الكتب أمساء أن وحسبك :وقال 

   . )٣٧(جملدات بل كبريا جملدا تبلغ واملخالفات

 كتابا أمساء سبعة وثالثني) تاريخ تدوين العقيدة السلفية(وقد سرد صاحب كتاب 
 والرد على ، كالرد على اجلهمية،"الرد" ألئمة أهل السنة واجلماعة يبدأ كل منها بكلمة 

 ، والرد على املبتدعة، والرد على املرجئة، والرد على اللفظية، والرد على الكرامية،القدرية
   .)٣٨(وغريها

ني يف من عناوين أبواب كتب كبار احملدث إمجاال ذكره ماتقدم على أمثلة ولنأخذ
  .ذلك 
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باب ترك : مث قال . )٣٩(وبغضهم األهواء أهل جمانبة باب : فقال أبوداود بوب

   .)٤٠(السالم على أهل األهواء

وروى،للخوارج بابا وعقد ،واجلدل البدع اجتناب باب : فقال هـماج ابن وبوب
  . )٤١(اجلهمية باب يف فعل وكذلك ،ذمهم يف الواردة األحاديث 

  . )٤٢(واخلصومة والبدع األهواء أهل اجتناب يف بابا الدارمي وعقد

الزجر عن جمالسة أهل الكالم والقدر أو : وعقد ابن حبان بابا يف صحيحه فقال 
   . )٤٣(مفاحتتهم باجلدال

   .)٤٤(باب النهي عن جمالسة أهل البدع ومكاملتهم: وعقد البيهقي بابا فقال 

  . لسلف يف هذا املعىن وجتد حتت هذه األبواب كثريا من اآلثار املروية عن ا

    .)٤٥(واآلثار املروية عن السلف يف ذلك تقدر باملئات إن مل تبلغ اآلالف

  . املبتدعة من احملدثني أئمة مواقف من أمثلة ولنأخذ

-  حبيب بن طلق إىل جلست جبري بن سعيد رآين : السختياين أيوب لقا 
  .)٤٦ ( جتالسنه ال ،حبيب بن طلق إىل جلست أرك أمل : يل فقال - مرجئا وكان

أبابكر يا : فقاال اجلليل التابعي سريين بن حممد على األهواء أهل من رجالن دخلو
 ،؟ اهللا كتاب من آية عليك فنقرأ : قاال ،ال : قال ؟ حبديث حندثك 

  . )٤٧(ألقومن أو عين لتقومانِّ ،ال : قال

 ،فوىل ،كلمة عن أسألك !أبابكر يا : السختياين أليوب البدع أهل من رجل وقال
  . )٤٨(كلمة نصف وال : يقول وهو

  ،كافر : فقال أبابكر يشتم رجل عن  الثوري سفيان احلديث يف املؤمنني أمري سئلو

  ،ال إله إال اهللا ؟: كيف يصنع به وهو يقول  : قيل ،ال : قال ،؟ عليه ىصلفي : قيل

  . )٤٩( ه قرب يف تواروه حىت باخلشب ارفعوه ،بأيديكم متسوه ال : قال
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 فتجاوزها رواد أيب بن عبدالعزيز جبنازة أيت احلرام املسجد يف الثوري سفيان وبينما
فاضال رجال كان عبدالعزيز أن مع ،اءـاإلرج رىـي كان ألنه ؛ عليه يصل ومل يورــالث
 الصالة ألرى إين واهللا : فقال امتناعه عن فيانــس سئل وقد ،احملاسن عظيم العبادة كثري 

  .)٥٠(بدعة على مات أنه الناس أري أن أردت ولكن عندي هدون هو من على

آكل أن من إيل أحب والنصراين اليهودي عند آكل ألن : عياض بن الفضيل وقال
اقتد بدعة صاحب عند أكلت وإذا ،يب يقتدى ال عندمها أكلت إذا فإين بدعة صاحب عند 
  .)٥١( الناس يب ى

 قد هذا حي ابن : حي بن صاحل بن احلسن يف الشهري احملدث قدامة بن زائدة وقال
يصلبه أحدا وماجند ،زمان منذ بلَاستص، 
احلسن أتى من يستتيب وكان ،أصحابه ومن منه الناس حيذر دـاملسج يف جيلس زائدة وكان

 ،صاحل بن 
من بأنه الذهيب هـوصف وقد ،والسنن مسلم رجال من عابد فقيه ثقة صاحل بن احلسن أن مع
 أنه مع وجورهم لظلمهم زمانه أمراء على اخلروج يرى كان ببدعة بسهتل لوال اإلسالم أئمة 
  .)٥٢(قط يقاتل مل

 ٢٦٥ تلميذ اإلمام أمحد املتوىف سنة النيسابوري هاىنء نب  إبراهيم وقال 
 رجل عليه لمــوس ،اجلامع دــمسج طرق يف أمحد اإلمام يعين أباعبداهللا شهدت : هـ
  . )٥٣(عليه يسلم ومل أبوعبداهللا فدفعه ،عليه فأعاده ،السالم عليه يرد فلم ةالشاكَّ من

سلم وإذا ،ال : قال . ؟ عليه مــيسل رافضي جار له رجل عن أمحد اإلمام وسئل
 ،؟ عليه يسلم بدعة صاحب عن أيضا وسئل ،عليه يرد ال عليه 

   . )٥٤(عليه يسلم وال عليه يصلى فال داعية رافضيا أو قدريا أو جهميا كان إذا : قال

ــ ــضا الوق ــة املرجــىء كــان إذا : أي  عــن  وســئل ،تكلمــه فــال داعي
:فقال اإلرجاء من رديئة ةـمبقال يقول هو إذاــف يعلم ال وهو الــرج ابنته زوج رجل 
   .)٥٥(عنده تقيم وال ابنته خيلع أن رأيت إليه ويدعو ،ذلك يف يغلو كان إذا 
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 احلـديث   أئمـة  أقـوال   فيه روى  طويال فصال   يف كتاب السنة   اللاخلَ وعقد

بابا وعقد ،فيهم والطعن اجلهمية على للرد اــأبواب وعقد ،القرآن خبلق قال من تكفري يف 
ابن عن سئل حني أمحد اإلمام قول وروى ،اقــالفس وأصحابه دؤاد أيب ابن ذكر : فقال 
أيام يف املعتزلة رأس يـالقاضأمحد هو دؤاد أيب وابن .)٥٦(العظيم باهللا كافر : فقال دؤاد أيب 
 جهمي بغيض هلك سنة أربعـني  ،أمحد بن أيب دؤاد القاضي:  قال الذهيب يف ترمجته   ،املأمون 

   )٥٧(ومائتني

  . )٥٨(الكفار اهللا أعداء ومقالتهم اجلهمية ذكر : فقال بابا اخلاللوعقد

 ،)٥٩(اجلهمية كفـار  : وهذا اإلمام الكبري واحملدث الشهري عبداهللا بن املبارك يقول          
   .)٦٠( واتهد معذور،هم جمتهدون كسائر العلماء اتهدين: قول والقامسي ي

وهذا اإلمام احملدث الكبري علي بن املديين أمري املؤمنني يف احلديث ملا خاف علـى               
 فامتنع عدد من    ،نفسه من بطش املعتزلة أيام املأمون وافقهم على القول خبلق القرآن مكرها           

   . )٦١(وأيب زرعة الرازي،  وإبراهيم احلريب ،م أمحدأئمة احلديث عن التحديث عنه كاإلما

قرأت على عبد اهللا بن أمحد كتاب العلل عن أبيه فرأيت فيه حكايات : قال العقيلي 
 وكتب فوقه حـدثنا رجـل مث        ،كثرية عن أبيه عن علي بن عبد اهللا مث قد ضرب على امسه            

ا عنه مث أمسك عن امسـه       كان أيب حدثن  :  فقال   ، فسألت عبد اهللا   ،ضرب على احلديث كله   
 وذكر عبداهللا بن أمحد أن أباه مل حيدث        ،)٦٢(حدثنا رجل مث ترك حديثه بعد ذاك      : وكان يقول   

 فهذه معاملة إمام أهل السنة واحلديث أمحد بن حنبـل           ،)٦٣(عن ابن املديين بعد احملنة بشيء     
ل يعقل أن يتسامح     فه ،إلمام يف السنة واحلديث أيضا قال ببعض مقالة املعتزلة مكرها مضطرا          

  ! مع رؤوس املبتدعة أنفسهم ؟

من ومواقفهم ةـاألئم أقوال حبر من وقطرة ،فيض من غيض إال ماهو ماتقدم وكل
 لـأه مع ونــمتساحم بأم كله هذا بعد يوصفون فكيف،الكتب ا تطفح اليت املبتدعة 

الستشهاد بتخرجيهما  أكثر القامسي من ا    اللذين ومسلم للبخاري موقف بذكر ولنختم ؟البدع
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للموصوفني بالبدع يف صحيحيهما مستدال بذلك على تساحمهما وتسامح احملدثني عامة مـع             
  .أهل البدع 

بأقس املبتدعة على فيه رد مطبوع وهو ،العباد أفعال خلق مساه كتابا البخاري ألف
 يبدلوا أن يريدون الذين ةـللمعطل العلم أهل ماذكر باب : فقال بابا فيه وعقد ،الردود ى

 احلــديث  أئمــة عــن النــصوص  عــشرات بالبــا  هــذا يف  وذكــر ،اهللا كــالم
الول أيب قول نقل أن وبعد . املعتزلة مقالة وهي ،خملوق القرآن بأن القائلني اجلهمية تكفري يف 
 ،كـافر  فهـو  خملـوق   القـرآن  قـال  من :هـ  ٢٢٧ احملدث املتوىف سنة      الطيالسي يد
ـ  خارج فهو  مبخلوق ليس  القرآن أن  على قلبه يعقد مل ومن  ـ  - اإلسـالم   نع   الـق

،مـمنه مــكفره يف أضل فمارأيت واوس والنصارى اليهود كالم يف نظرت : البخاري
 أيـضا  البخـاري   وقـال  ،)٦٤(كفـرهم  يعـرف  مل من إال يكفرهم ال من ألستجهل وإين 
ــه يف  ــا : كتاب ــايل م ــليت أب ــف  ص ــي خل ــضي  اجلهم ــليت أم والراف  ص
 ،يشهدون وال ،ونــيناكح وال ،يعادون وال ،عليهم يسلم وال ،والنصارى اليهود خلف 

  . )٦٥(ذبائحهم والتؤكل

النصو هذه من القامسي موقف وما  ؟ املخالفة الفرق أهل مع املزعوم التسامح فأين
 من بعض عن رويا الشيخني أن بشبهة ومتسك ،الصراحة غاية يف وهي عنها أعرض اليت ص

وأذكر  ؟البدع أهل مع متساحمون احملدثني أن من ماادعاه على دليله  وجعلها لبدعةبا وصف
 أكابر من وكالمها ،املشهورة اللفظ مسألة يف الذهلي حيىي بن حممد من البخاري موقف هنا 

ــة ــل أئمـ ــسنة أهـ ــة الـ ــيس - واجلماعـ ــك يف لـ ــك أدىن ذلـ -  شـ
 املــ لكــن ؛ خملــوق غــري اهللا كــالم القــرآن أن يعتقــد وكالمهــا 

اهللا كالم القرآن : قال ؛ ؟ خملوق غري أم هو خملوق بالقرآن اللفظ يف ماتقول :البخاري سئل
 ،أفعالنـا  مـن  وألفاظنـا   خملوقـة  أفعالنـا  : قـال  أو ،خملوقة العباد وأفعال  خملوق غري 

 قال من : الذهلي فقال ،خملوق بالقرآن لفظي : يقول ممن البخاري أن هذا من الذهلي ففهم
إمساع بن حممد إىل هذا بعد ذهب ومن يكلم وال جيالس ال مبتدع فهو خملوق بالقرآن لفظي :
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  ،مذهبـه  مثـل   علـى   كـان   مـن  إال  جملـسه  حيضر ال  فإنه  ؛ فاموه البخاري يل

 لفظـي  بـأن  القـول  إطـالق  مـن   امتنعـوا  والـسلف  ،بـذلك  يصرح مل والبخاري
 ،وبـاطال  حقـا  حيتمـل  جممـل  لفـظ  نـه أل ؛ املـراد  تبـيني  غـري  من خملوق بالقرآن 

 بينهما جرت أنه إال واجلماعة السنة أهل أئمة من إمام والبخاري يـالذهل من كالً أن ومع
  داالعتقا مسائل من مبسألة متعلقة  واحدة جزئية يف اآلخر منهما كل أوخطَّ ،ةـووحش شقة

ههذ أجل من جمالسته عن واهم اريـالبخ من الناس الذهلي حذر كيف رـوانظ
  منه مسع وكان ،أهخطَّ ملا أيضا والبخاري ،؟ البدع أهل من موقفه يكون فكيف اجلزئية 

أن الذهلي باسم صرح إن يــوخش صحيحه يف يرويها أن احتاج نبوية أحاديث
 حممد حدثنا : يقول فأحيانا ،امسه يف رفــبتص عنه روى هـرأي على يوافقه أنه منه يفهم 

 مجع هذا على نبه كما إطالقا، هــبامس يصرح ومل ،وهكذا ،هجد إىل ينسبه وأحيانا ،مهمال
وافق ممن لمـــمس كان وقد. )٦٨(رــحج وابن)٦٧( والذهيب )٦٦(كالغساين ،العلماء من

 جمالس ترك يف له يستجب ومل ،يــالذهل ذــتالمي من وـوه ،قوله على اريــالبخ 
حيل فال باللفظ قال من : يوما الذهلي قال حىت،الرجلني جمالس حضور يف فاستمر ،البخاري 
 ،إليه وأرسله ،الذهلي حديث من ماكتبه كل ومجع ،وخرج مسلم فقام ،جملسنا حيضر أن له 
  . )٦٩(غريه يف وال صحيحه يف ال شيئا عنه يرو ومل

 جزئية يف أخطأ أنه رأيا حني السنة أئمة من إمام من ومسلم البخاري موقف فهذا
  . ؟ البدع أهل مع يتسامح مثلهما أن يصدق فهل ،العقيدة مسائل من 

وما تقدم ذكره من مواقف أهل السنة واجلماعة من البدع وأهلها قد أيده القامسي              
 مـن  أرى :قال  )والعوائد البدع من املساجد إصالح ( كتابه أول يف فهو ،يف كتبه األخرى  

اهللا رسول اتبع من : وقال ،)٧٠(واملنكرات البدع من ا أملَّ مبا الناس إعالم الواجبات أهم 
  لـه  ويغفـر  ،اهللا حيبـه  ممـن  وهـو   املستقيم اهللا صراط على  فهو فعله أو  قوله يف 

وعد فيمن داخل غري الشيطان لسبيل متبع مبتدع فهو فعله أو قوله يف هـخالف ومن ،ذنوبه 
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  .)٧١(واإلحسان واملغفرة باحملبة اهللا 

  

 ،الـدين  يف البدعـة  رد وفصل  ،االبتداع من الترهيب  فصل يف ماكتبهكذلك  و 
 إىل يدعو كان فإن ؛ املبتدع اهللا يف يبغضون الذين ِمن : فيه قال الذي املبتدع بغض وفصل 

وحتق عنه واالنقطاع ومعاداته بغضه إظهار فاالستحباب اخللق لغواية سبب ضاللة وهي بدعته
  . )٧٢(عنه الناس وتنفري ،ببدعته عليه والتشنيع يره

  مـن  : فيـه  قـال  الـذي  البدع على  اإلقرار مفاسد فصل يف بهماكتوكذلك  
 ،واستقباحه ،واطراحه وهجره ،منه وليس ،بالدين ألصق ما تعطيل ولدينه ولرسوله هللا الغرية
  ،رسـالتيه  يف كتبـه  ممـا  هـذا  فـأين  ،مـاذكره  آخـر  إىل ،)٧٣(عنـه  النـاس  وتنفري
  !.؟ املبتدعة من وموقفهم السلف مذهب أنه وادعى

 بنصوص العمل بعدم هلم اام البدع أهل مع متساحمون بأم نيــاحملدث فوص إن
من وحاشاهم ،مواالم بعدم اآلمرة ،هلم الذامة ،وأهلها البدع من ذرةـاحمل والسنة الكتاب 
   . لألدلة تعظيما وأكثرهم والسنة للكتاب اتباعا الناس أشد فإم ذلك  

 النهي السورة وهذه ،النساء يف مضى :  اماألنع سورة تفسري آخر يف القرطيب قال
وِإذَا رأَيت  {:  تعاىل فقال حكمهم حكمه جالسهم من وأن ،واألهواء البدع أهل جمالسة عن

               كننـِسيـا يِإمِرِه وِديٍث غَيواْ ِفي حوضخى يتح مهنع ِرضا فَأَعاِتنونَ ِفي آيوضخي الَِّذين
ــاِلِمني الــشيطَانُ فَــالَ ــوِم الظَّ ــع الْقَ ى مالــذِّكْر ــد عب ــدقْع٦٨:األنعــام [ } ت[، 

:  تعـاىل     فقال به اهللا أمر ما وخالف ذلك فعل من عقوبة مدنية وهي النساء سورة يف بني مث
}            ا وِبه كَفَراِت اللَِّه يآي متِمعاِب أَنْ ِإذَا سِفي الِْكت كُملَيلَ عزن قَدواْ     وـدقْعا فَالَ تأُ ِبهزهتسي

 ِفي  ِفِرينمعهم حتى يخوضواْ ِفي حِديٍث غَيِرِه ِإنكُم ِإذاً مثْلُهم ِإنَّ اللَّه جاِمع الْمناِفِقني والْكَا             
 ،ـــم جالـــسهم مـــن  فـــأحلق،]١٤٠: النـــساء  [}جهـــنم جِميعـــاً 

ــد ــب وق ــذا إىل ذه ــة ه ــن مجاع ــةاأل م ــم، ئم ــذه  مبوجــب وحك ــات ه  اآلي
املبارك وابن واألوزاعي حنبل بن أمحد منهم ،واملخالطة املعاشرة على البدع أهل مجالس يف 
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 أحلق وإال انتهى فإن جمالستهم عن ينهى : قالوا البدع أهل جمالسة شأنه رجل يف قالوا فإم 

  .)٧٤( احلكم يف يعنون ،م

 أنه قال يف تفسري آية النـساء        - ي اهللا عنهما  رض- وقد نقل البغوي عن ابن عباس       
   .)٧٥( وكل مبتدع إىل يوم القيامة،دخل يف هذه اآلية كل حمدث يف الدين: السابقة 

ويف هذه اآلية الداللة الواضحة على النهي عن جمالسة أهل الباطل           : وقال الطربي   
   .)٧٦(من كل نوع من املبتدعة والفسقة عند خوضهم يف باطلهم

:  أنـه قـال    عن النيب -  رضي اهللا عنهما - داود بسنده عن ابن عمر    وروى أبو 
 فهـل يف    ،" وإن ماتوا فال تشهدوهم      ،إن مرضوا فال تعودوهم   . القدرية جموس هذه األمة     "

 فذكر املنذري أن له عن ابـن        ،واحلديث خمتلف يف ثبوته   . )٧٧(هذا تسامح مع أهل البدع ؟       
 وذهـب   ،)٧٩(الدارقطين وقفه على ابن عمـر      وصحح   ،)٧٨(عمر طرقا ليس فيها شيء يثبت     

 كالعالئي وابن حجر واأللباين     ، مبجموع طرقه  آخرون إىل القول بثبوته مرفوعا إىل النيب        
   .)٨٠(وغريهم

  :تنبيه 

 وحيسن التنبيه ذكر ما قاله الـشيخ        ،تقدم ذكر نصوص األئمة يف هجر أهل البدع       
 لكن ليس عامـا يف  ،ع هو هجر املبتدعاألصل يف الشر  :  قال   ،بكر أبوزيد يف ضوابط اهلجر    

 وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفريط علـى         ، ولكل مبتدع  ، ومن كل إنسان   ،كل حال 
 وأن مشروعية اهلجر    ، وهجر هلذا الواجب الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلمجاع        ،أي حال 

 وهـذا ممـا خيتلـف    ،هي يف دائرة ضوابطه الشرعية املبنية على رعاية املصاحل ودرء املفاسد    
 واخـتالف املكـان     ، واختالف مبتدعها واختالف أحوال اهلاجرين     ،باختالف البدعة نفسها  

 ، وهكذا من وجوه االختالف واالعتبار اليت يرعاها الشرع        ،والقوة والضعف والقلة والكثرة   
وميزاا للمسلم الذي به تنضبط املشروعية هو مدى حتقق املقاصد الشرعية يف اهلجر مـن               

 ، وضمان السنة من شائبة البدعة     ، وحتجيم املبتدع وبدعته   ، ورجوع العامة  ،لزجر والتأديب ا
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   .  )٨١(هذا حمصل الضوابط الشرعية للهجر

  

  .هل أهل احلديث جممعون على الرواية عن أهل البدع ؟ : الوقفة الثالثة 

ذهب رأ رسالة القامسي يرسخ يف ذهنه أن الرواية عن أهل البدع هي مـإن الذي يق
 وهو ،ل البدعـــاحملدثني عامة ؛ ألن القامسي مل يشر إىل مذهب من ال يرى الرواية عن أه

  .مذهب مجاعة من كبار احملدثني أيضا 

مسوا :  فلما وقعت الفتنة قالوا ،مل يكونوا يسألون عن اإلسناد:قال حممد بن سريين 
 أهل البدع فال يؤخذ  وينظر إىل، فيؤخذ حديثهم، فينظر إىل أهل السنة،لنا رجالكم

   . )٨٢(حديثهم

   .)٨٣(ال تسمعوا من أهل األهواء: وقال احلسن 

 ،لقد تركت مجاعة من أهل املدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئا: وقال مالك 
 فمنهم من كان كذابا يف غري علمه تركته ، وكانوا أصنافا،وإم ملمن يؤخذ عنهم العلم

 ومنهم من ،عنده فلم يكن عندي موضعا لألخذ عنه جلهله ومنهم من كان جاهال مبا ،لكذبه
   .)٨٤(كان يدين برأي سوء

 وهي الرواية عن ،وهذه املسألة اختلف فيها العلماء قدميا وحديثا: وقال ابن رجب 
 وحكي حنوه عن ، فمنعت طائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سريين،أهل األهواء والبدع

 وغريهم ورخصت ، وعلي بن حرب، ويونس بن أيب إسحاق، واحلميدي، وابن عيينة،مالك
 ،وفرقت طائفة أخرى بني الداعية وغريه.... طائفة يف الرواية عنهم إذا مل يتهموا بالكذب 

  . )٨٥(فمنعوا الرواية عن الداعية إىل البدعة دون غريه 

   .هل ثبتت البدعة على رواة الشيخني املتهمني بذلك ؟ : الوقفة الرابعة 

:  ومها ، سؤاالن مهمان البد من التوقف عندمهاوهنا
؟ البدع من بشيء واـوصف ممن حديثهم الشيخان خرج الذين الرواة على البدعة ثبتت هل
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 ؟ ببدعة متلبسون الرواة أولئك بأن يسلمان الشيخان وهل 

؛ عليهم ذلك بثبوت انـيسلم ال الشيخان كان أو ،الرواة أولئك على البدعة تثبت مل فإذا
 . النتقاض أساسها الذي بنيت عليه  تنتقض حبث القامسي نتيجة فإن 

 ليسوا وهم ،بالبدعة يوصفون قد الرواة من كثريا فإن األول بالسؤال مايتعلق أما
 املذاهب من مذهب عليه ادعي من كل كان لو : الطربي جرير ابن امـــاإلم قال كذلك

 ما عليه ثبت الرديئة 
ألنه ؛ األمصار حمدثي أكثر ترك للزم بذلك هـشهادت وبطلت تهعدال وسقطت به عليه ادعي

   . )٨٦(عنه به مايرغب إىل قوم نسبه وقد إال مامنهم  

يف عدوا والتعديل اجلرح رجال أن وهو ،له التفطن ينبغي أمر هاهنا : القامسي وقال
 أنه كــأولئ من أحد عن يقال كان ما ذلك يف وسندهم ،ببدعة رمي ممن كثريا مصنفام 

 ،وافتراًء الوقَت يكون قد ذكر مبا عنهم القول أن مع ذلك غري أو ناصيب أو خارجي أو شيعي
 ، أصال الشيعة تعرفهم ال حيحنيـالص رواة من يعـبالتش رمي ممن كثريا أن عليه يدل ومما
 رماهم ممن فمارأيت ،)٨٨(والنجاشي ،)٨٧( الكشي كتاب الشيعة رجال كتب من راجعت وقد

 وعدهم الشيخان هلم خرج ممن)٩٠("التقريب "كتابه يف بالتشيع سلفه عمن نقال )٨٩(يالسيوط
 بذلك دناـاستف وقد ،ذكرا الكتابني ذينك يف للبقية أر ومل ،راويني إال راويا وعشرين مخسة
 فبها رجاهلا مصنفات إىل ببدعة املرمي يف الرجوع ينبغي أنه وهي ،جديدة وفائدة ،مهما علما
    . )٩١(املنكور من واملعروف ،الدخيل من األصيل يظهر

 ال يتورعون عن البدع أهل  بعضأن إىل التنبه ينبغي امسيـالق ذكره مبا األخذ ومع
  .أن ينسبوا إليهم من ليس منهم 

 ضـبع ألفه اكتاب رأى أنه والده عن نقال السبكي عبدالوهاب ماذكره ذلك ومن
  . )٩٢(عنه اهللا رضي مسعود بن عبداهللا ربذك وافتتحه ،)املعتزلة طبقات(مساه املعتزلة

وقر ،منها بريئا وكان ،الرواة من بالبدعة ام ملن رسالته يف فصال القرين عقد وقد 
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)٩٣(متعسر وحصرهم ،الرجال كتب يف كثريون منها براء وهم ،بالبدعة رموا الذين أن فيه ر

 هؤالء غالب : قال مث ،ترامجهم وراجع ،الصحيحني رواة من باإلرجاء رمي من أمساء وذكر
يثبت مل من همـومن ،إرجائه عن رجع من فمنهم ،البدعة هذه عنهم نفيت املرجئة من الرواة

تؤيد ال حيحنيـالص يف روايته نـولك ،البدعة عليه ثبتت من ومنهم ،أصال اإلرجاء عنهم 
  . )٩٤(ا تشيد وال ،بدعته

 رمي ممن خاريـالب جالر أحد طهمان بن يمـإبراه وهو ،مثاال ذلك على ولنأخذ
  ،اءـاإلرج إىل مييل كان : جزرة صاحل وقال ،األئمة أحد : حجر ابن فيه قال فقد باإلرجاء
؟هذه واحلالة ،دعـمبت مرجىء هإن : يقال أن يصح فهل،اإلرجاء عن رجع أنه احلاكم وذكر
    . )٩٥(الشواهد يف البخاري له ماخرج وأكثر : حجر ابن قال ذلك ومع

  .)٩٦(القدر بدعة عليه تثبت مل أنه داود أيب قول ذكر قتادة حجر ابن ذكر وحني

تربئته يف األئمة من عدد أقوال ونقل ،عنه دافع عباس ابن موىل عكرمة ذكر وحني 
  .فعل يف كثري من الرواة أمثاهلم  وهكذا ،)٩٧(اخلوارج بدعة من به ام مما

 : صحيحه مقدمة يف ممسل اإلمام قال فقد الثاين الؤبالس يتعلق ما وأما  
،هاـوسقيم الروايات حـصحي بني التمييز عرف أحد كل على الواجب أن اهللا وفقك اعلم

،ناقليه يف تارةـوالس خمارجه صحة ماعرف إال منها يروي أال املتهمني من هلا الناقلني وثقات
لـع يالقامس علق وقد،)٩٨( البدع أهل من واملعاندين التهم أهل عن كان ما منها يتقي وأن

مسل ؛ألن باالبتداع يوصفون ال فيهم املتكلم الصحيحني رواة أن يعلم هنا من : بقوله ىهذا
  . )٩٩(أدق شرطه ألن ؛ البخاري فباألوىل مبتدع عن يروي أال أوجب - اهللا رمحه- ما

وصحة عنده لعدالته مقتٍض كان راو ألي الصحيح صاحب ختريج :حجر ابن وقال
 وصف ممن البخاري هلم خرج من اءـأمس رـحج ابن رـذك وحني،)١٠٠(غفلته وعدم ضبطه
 أورمي ،بالتشيع رمي أو ،بالنصب رمي :عبارة التزم اريـالس ديـه هـمقدمت يف بالبدعة
  . مرجىء أو قدري أو شيعي أو ناصيب : يقل ومل ،باإلرجاء رمي أو ،ربالقد
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 ومسلم اريالبخ شيوخ من بالبدعة املوصوفون الرواة أولئك هل  :ةامساخل الوقفة

  .؟ ال أو املباشرين

راويا وستون تسعة وهم ،البخاري رواة من بالبدعة املوصوفني تراجم راجعت فقد 
 من مـفه الباقون وأما ،فقط رواة تسعة سوى املباشرين البخاري شيوخ من منهم أجد فلم 

ه إن :الـيق ىتـح مباشرة معهم يتعامل مل فهو ،البخاري يلقهم مل الذين العليا الطبقات رواة
 يقال وهكذا ،م الفتنة وأمن موم بعد وذلك ،بواسطة أحاديثهم روى وإمنا ،معهم متسامح
  ،حنبل بن أمحد اإلمام رأسهم وعلى ،احملدثني من كثري مذهب وهذا،مباشرة عنهم أخذ فيمن
ب بسب منه يسمع فلم تركه ببدعة موصوفا والضبط الصدق أهل راويامن أدرك إذا كان فقد
ه لـقب ماتوا وقد ،يدركهم مل الذين الرواة من كذلك كان من أما،وتنفرياعنه ،له زجرا تهبدع
وهلذا ،احلديث من حفظوه مما النافع العلم غري عنهم ماينقل يبق مل ألنه ؛ حديثهم يروي فإنه
  . )١٠١(هلم خرج

 حيام حال البدع أهل عن التحديث من التحذير يف األئمة عن املنقولة والنصوص
، )١٠٢( كثرية بباطلهم يغتر ال حىت
 أكتب فلم ،التيمي )١٠٤(ابوج وا ،)١٠٣( جبرجان مررت : يقول الثوري سفيان اإلمام فهذا
  . )١٠٥(مرجئا كان ألنه ؛ عنه يكتب مل أنه أبونعيم بني مث،عنه رجل عن كتبت مث عنه

يخني املوصوفون بشيء من البدع هم من أهل ـهل رجال الش: ادسة ـالوقفة الس
  الفرق ؟ 

فقد كرر القامسي وصف من رمي بشيء من البدع من رجال الصحيحني بأم من  
  . كما تقدم ذكره يف عرض الرسالة ،أهل الفرق

يوصفوا أن إطالقا يصح ال البدعة من بشيء وصفوا الذين الشيخني رواة معظم نإ
 نةـالس أهل من أم وضوح بكل جيد وسريهم ترامجهم يراجع فالذي ؛ِفرق أصحاب بأم 

 اليت الفرق أهل من ليسوا لكنهم ،بالبدعة بسببها وصفوا فيها وقعوا خمالفات سوى واجلماعة
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  . واجلماعة السنة ألهل خمالفة باطلة مناهج على بدعها أسست

وإذا ،الرواة من ريـكث به فـوص فقد عـالتشي وهو ،مثاال ذلك على ذـولنأخ
 الـوعم قاداـاعت واجلماعة السنة أهل من أم وجد منهم كثري تراجم إىل الباحث عـرج
ـ  تفـضيلهم  بـسبب  بالتشيع وصفوا أم غري  رضـي اهللا عنـهما     عثمـان  علـى  اعلي
 احلديث يف نيـاملؤمن أمري بالتشيع وصف ممن أن وحسبك ،الصحابة مجيع بفضل اإلقرار مع

 أدىن بال وعمال اوعلم اعتقادا واجلماعة السنة أهل أئمة أكابر أحد وهو ،)١٠٦(الثوري سفيان
 الثـوري   سـفيان   اإلمـام   أتـدري مـن اإلمـام ؟      :أمحـد  اإلمـام  قـال  حىت ،شك

  ،)١٠٧(قليب يف أحد يتقدمه ال 

 من كثريا حفظ الذي العظيم املصنف صاحب الصنعاين عبدالرزاق اإلمام وكذلك
امـاإلم هذين يف يقال أن يصح فهل،)١٠٨( بالتشيع موصوف السلف أئمة وآثار األحاديث

  ؟ الفرق كتب عنهم تحتدث اليت املبتدعة الفرق أصحاب من إما  :وأمثاهلما ين

 أـم  جيد مثال  بالتشيع وصفوا  الذين الرواة  أولئك  أكثر تراجم  يراجعمن   إن
 بالقدر رمي من وكذلك ،بالتشيع رميهم اقتضت يسرية خمالفات سوى حقيقة السنة أهل من
 ،منهم وقعت خمالفات سوى أحواهلم أغلب يف السنة أهل من أكثرهم اإلرجاء أو النصب أو

   .واجلماعة السنة ألهل خمالفة مناهج هلم اخترعوا الذين البدع أهل من وليسوا

    . احلقيقة هذه على العلماء من كثري نبه وقد

ابتدعوها الذين على حقيقة تطلق إمنا البدع أهل وعبارة األهواء لفظ :الشاطيب قال
 حىت همـزعم يف صحتها على واالستدالل هلا والنصر باالستنباط اهلوى شرعة فيها وأقاموا

عيف كمانقول ،عنها واجلواب ردها إىل اجاـوحمت فيها وراـمنظ وشبههم ،خالفا خالفهم د 
 لكـبت قام ملن ألقاب بأا أشبههم ومن والباطنية واخلوارج واملرجئة والقدرية املعتزلة ألقاب
 ريهاـناص على يطلق إمنا السنة أهل كلفظ ،عنها وذاب هلا وناصر اهل مستنبط مابني النحل
  .)١٠٩( لذمارها واحلامني وفقها على استنبط من وعلى
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  ،فلتة إال منه االبتداع يقع ال بدعة إىل نسب الذي اتهد أن أيضا الشاطيب وذكر

 بـاع ات يقـصد  مل صـاحبها  ألن ؛ زلـة  أو غلطة تسمى وإمنا :قال ،بالذات ال وبالعرض
 ،عمدتـه  جعلـه  وال هـواه  يتبـع  مل أي الكتـاب  تأويـل  وابتغـاء  الفتنة ابتغاء املتشابه
  . )١١٠(به وأقر له أذعن احلق له ظهر إذا أنه عليه والدليل

 نـع ينةـعي بن انـسفي امـاإلم اهلروي صاحل بن عبدالسالم الصلت أبو وسأل
 ذاك كان :فقال -  اءـرجباإل رمي ممن اريـالبخ رواة من وـوه – انـطهم بن إبراهيم
 ،عمل بال قول اإلميان أن اخلبيث املذهب هذا إرجاؤهم  يكن مل  :الصلت أبو قال  مث،مرجئا
 الغفران الكبائر ألهل يرجون كانوا أم إرجاؤهم كان بل ،باإلميان يضر ال العمل ترك وأن
  .)١١١(وغريهم اخلوارج على ردا

  البدع هذه من فليسوا املرجئة أما : تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم خـشي وقال
 لـأه من إال يعدون وماكانوا ،والعبادة الفقه أهل من طوائف قوهلم يف دخل قد بل ،املغلظة
   . )١١٢(املغلظة األقوال من مبازادوه أمرهم تغلظ حىت السنة

  به يفارقون قوال ابتدعوه ما جيعلوا مل إذا ؤالءـه ومثل :تعاىل اهللا رمحه أيضا وقال
للمؤمنني يغفر وتعاىل سبحانه واهللا ،اخلطأ نوع من كان ويعادون عليه يوالون املسلمني مجاعة

  مقاالت هلم وأئمتها األمة سلف من كثري هذا لـمث يف وقع وهلذا ،ذلك لـمث يف خطأهم 
  .  )١١٣(والسنة الكتاب يف ثبت ما ختالف وهي ،باجتهاد قالوها

  : أقسام على صفني وقعة بعد األول الصدر يف الناس وكان : اهللا رمحه الذهيب وقال

 جرـش فيما اخلوض عن كافُّون للصحابة حمبون وهم ،العلم أولو وهم ،سنة أهل 
 ،عليا حاربوا ممن وينالون يتوالون شيعة مث ،وأمم لمةـمس بن وحممد عمر وابن كسعد بينهم

ن ويقرو ،صفني يوم عليا بواحار الذين وهم ،نواصب مث ،ظلمة بغاة مسلمون إم :ويقولون
 كفر شيعيا الزمان ذلك يف علمت فما ،عثمان اخلليفة خذل : ويقولون،هتوسابق علي بإسالم
شيعة اليوم صار مث ،وبغض سب يف لواـدخ بل ،وحزبه عليا كفر ناصبيا وال ،وحزبه معاوية
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 اهللا قاتلهم صديقال إىل ويتعدون وعدوانا جهال منهم ونؤربوي الصحابة رونفِّكَي زماننا

)١١٤(.  

 وإن واملتأخرة املتقدمة البدع بني الفرق على يؤكد الكبري المـاإلس مؤرخ ذاـفه
  . نفسه االسم محلت

 دالـاالعت ميزان يف يرى حني - له علم ال من يظن قد : اهللا رمحه اللكنوي وقال
 من كثري قح يف الفن كتب من وغريها التهذيب وتقريب التهذيب وذيب الكمال وذيب
،مرجئا كان أو ،باإلرجاء رمي : يقولون حيث األثبات النقد أئمة عن باإلرجاء الطعن الرواة
 ،واجلماعــة الــسنة أهــل مــن خــارجني كــوم - عبــارام مــن ذلــك حنــو أو

،الةـالض املرجئة الفرق من معدودين ،االعتقادية بالبدعة جمروحني ،الضاللة فرق يف داخلني
 اإلرجاء إطالق ودـلوج وشيوخه؛ وصاحبيه حنيفة أيب اإلمام على نهمم كثري طعن هنا ومن
،  اإلرجـاء  قسمي أحد عن غفلتهم ظنهم ومنشأ،نقلهم على دـيعتم من كتب يف همـعلي

 إىل.....  العلمـاء  عنـد  ضـالل  هـو  الـذي  اإلرجـاء  إىل ذهنـهم  انتقـال  وسرعة
أجلة من كان وإن ،النقد أئمة من دأح قول إىل نظرا - املبادرة تنبغي ال أنه فاعرف : قال أن

 ،الضاللة فرق من بكونه القول بإطالق - املرجئني من إنه : الراوين من أحد حق يف احملدثني
    . )١١٥(الرجيح بالوجه يظهر مبا واحلكم ،التنقيح الواجب بل ،االعتقادية بالبدعة وجرحه

وهم ،وهفوات أخطاء يف عواـوق الذين أولئك بني ىوسي أن يقبل ال أنه واحلاصل
هاـعلي أقام ةـبدعي مناهج له بىن منو ،اعةـواجلم السنة أهل منهج على ذلك سوى فيما 

 ومـمبفه دمةـاملتق البدع تفسر أن يقبل وال ،واجلماعة السنة أهل العتقاد املخالف اعتقاده
 ،واحـــــد اســـــم يف اشـــــتركت وإن ،املتـــــأخرة البـــــدع

 أبوالصلت وهو ،حمددا مثاال ذلك على ولنأخذ بالشيعة لذلك ومتثيله الذهيب كالم تقدم وقد
فإذا ،الشيعة شيخ بأنه موصوف وهو ،ماجه ابن رجال من وهو ،اهلروي صاحل بن عبدالسالم

الشيعة شيخ العابد العامل بالشيخ يصفه الذهيب وجدنا مثال النبالء أعالم سري يف ترمجته راجعنا
 أهل على يرد أبوالصلت وكان :سيار بن محدأ قول يذكر مث،اللةـوج الـفض له أن ويذكر
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 أبا يقدم ورأيته ،يغلو أره فلم ،خرجهـألست ناظرته ،والقدرية واملرجئة ةـاجلهمي من األهواء
  .)١١٦(وديين مذهيب هذا : وقال ،باجلميل إال الصحابة يذكر وال ،بكر

 ،ابةـحالص يكفرون الذين املتأخرين عةـبالشي ىوـَسي املتقدم الشيعي هذا فهل
 سنة املتوىف الشيعي اجلزائري اهللا بنعمة ىوسي هذا وهل؟     وسبهم ببغضهم اهللا إىل ويتقربون
 فضالئهم وأفاخم ،املتأخرين علمائهم أعاظم من بأنه الشيعة علماء وصفه الذي ،هـ١١١٢

 ابهـكت يف قال والذي ،واحلديث والفقه واألدب العربية يف عصره دـواح وأنه،حرينـاملتب
 علـى  وال ،إلـه   على – واجلماعة السنة أهل يعين -  معهم جنتمع مل إنا :)النعمانية األنوار(
 ،نبيـه   حممـد  كـان  الـذي  هـو  رـم  إن : يقولون أم وذلك،إمام على وال ،نيب

 الـرب  إن ،الـنيب  بـذلك  وال ،الـرب  ـذا  النقـول  وحنـن  ،أبـوبكر  بعده وخليفته
 ارـاألخب أن اـأيض كتابه يف وذكر،نبينا النيب ذلك وال ،ربنا ليس أبوبكر نبيه خليفة الذي

 ،وإعرابـا  ومادة كالما القرآن يف التحريف وقوع على بصرحيها دالة املتواترة بل املستفيضة
 فهـل  ،شـيعي   واجلزائري  ،شيعي  فأبوالصلت  ،)١١٧( كتابه ا مأل اليت العظائم آخر إىل

   ! ملة كما دعا إليه القامسي يف رسالته ؟ ؟ وهل يسوى بينهما يف املعاسواء  الرجالن

وأما البدعة فاملوصوف ا إما أن يكون ممن يكفر ا أو يفسق ؛ : قال ابن حجر 
فاملكفر ا ال بد أن يكون ذلك التكفري متفقا عليه من قواعد مجيع األئمة كما يف غالة 

ن برجوعه إىل الدنيا قبل الروافض من دعوى بعضهم حلول اإلهلية يف علي أو غريه أو اإلميا
   .)١١٨( وليس يف الصحيح من حديث هؤالء شيء البتة،يوم القيامة أو غري ذلك

 ديثـاحل رواة من دعةـبالب وصف عمن حبثه يف القرين عائض الدكتورذكر وقد
 رواة  مـن  وهم  ،التشيع إىل نسبوا الذين الرواة أن ذكر؛   املاجستري درجة به نال والذي

الرواة ؤالءـه بل ،الشيعة بدع من رةمكفِّ ببدعة سبلت من فيهم ليس دمهاأح أو الصحيحني
 ومنهم ،أنـعثم على يقدمه من فمنهم ،الصحابة من غريه على علي وتفضيل تقدمي بدعتهم

  . )١١٩( وعمر بكر أيب على يقدمه  من
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  .هل رواية احملدثني عن أهل البدع تقتضي عدالتهم عندهم ؟ : السابعة  الوقفة

دل القامسي برواية احملدثني عن املوصوفني بشيء من البدع على أم يرون عدالة است
 فأكثر العلماء من احملدثني وغريهم ، وهذا غري صحيح، وسالمتهم من الفسق،أهل البدع

كما هو مقرر يف كتب ، وال اخلرب عن صدقه،يرون أن رواية العدل عن راو ال تتضمن تعديله
 فقد روى أبو حنيفة عن ،رواية العدل ليست مبجردها توثيقا :  قال ابن حجر،)١٢٠(املصطلح

   .)١٢١(ما رأيت أكذب منه:  وثبت عنه أنه قال ،جابر اجلعفي

 وقد قال ، وكيف ال يكون كذلك،العدالة جمروح  واملبتدع،والبدعة تنايف العدالة
 قاعدة  فهذه، من حديث جابر رضي اهللا عنه)١٢٢(رواه مسلم" كل بدعة ضاللة  :" النيب 

 يدخل حتتها ،عامة تستغرق مجيع أفراد البدع ؛ ألن داللة هذا اللفظ داللة كلية عامة مطلقة
 وال توجد أي قرينة شرعية تدل على ختصيص بدعٍة ما من عموم ،كل بدعة يف دين اهللا

  .)١٢٣(الضاللة

   .)١٢٤( وإما أن تكون مفسقة،وقد ذكر العلماء أن البدعة إما أن تكون مكفِّرة

 أو ،وأما البدعة فاملوصوف ا إما أن يكون ممن يكَفَّر ا:  ابن حجر قال
   .)١٢٥(يفَسق

 فال نعلم خالفا يف ،أحدمها من حيث األفعال: الفسوق نوعان : وقال ابن قدامة 
 وبه ، وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشهادة أيضا،والثاين من جهة االعتقاد. رد شهادته 
   . )١٢٦( وأبو ثور، وأبو عبيد،إسحاق و، وشريك،قال مالك

وفسق االعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون باهللا : وقال ابن قيم اجلوزية 
 ولكن ينفون كثريا مما ، ويوجبون ما أوجب اهللا، وحيرمون ما حرم اهللا،ورسوله واليوم اآلخر
 اهللا ورسوله  ويثبتون ما مل يثبته، وتقليدا للشيوخ، جهال وتأويال،أثبت اهللا ورسوله

   .  )١٢٧(كذلك

  .  البدعة من السالمة للعدالة العلماء  اشترطوهلذا
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،واملروءة التقوى مالزمة على حتمله ملكة له من دلـبالع املراد : رـحج ابن قال

  وذكـر   ،)١٢٨(بدعـة  أو فـسق  أو شـرك  من السيئة األعمال اجتناب : بالتقوى واملراد
 أن أيضا  وذكر،  )١٢٩( بالبدعة هسلبت الراوي لةعدا يف الطعن أسباب من أن أيضا حجر ابن

ــباب ــرح  أس ــدارهاو،خمتلفة اجل ــى م ــسة عل ــياء مخ ــها أش ــة من  ،)١٣٠(البدع
  . )١٣١(والسنة بالقرآن ذلك على واستدل ،عدوال ليسوا البدع أهل بأن وصرح

رواية قبول هذا ظاهر : الـفق ةـالرته يف حجر ابن كالم على قطلوبغا ابن وعلق
فيما ورع وال عدل غري املبتدع أن ينـيع وهذا ،)١٣٢(البدعة عدا فيما ورعا كان إذا املبتدع
  . ببدعته يتعلق

 يكون ال فالعدل ،دالةـالع ماهية من البدعة ترك أن عرفت وقد : الصنعاين وقال
  .  )١٣٣(بأنواعها البدعة باجتناب إال عدال

 العدالة الثقة وحد ،مبتدع توثيق ساغ كيف : ولـيق أن ائلـفلق : الذهيب وقال
 ؟ بدعة صاحب هو من عدال يكون فكيف ،واإلتقان
،قرحت وال غلو بال كالتشيع أو التشيع كغلو صغرى بدعة : ضربني على البدعة أن وجوابه
 مجلة بـلذه الءؤه ديثـح رد فلو ،دقـوالص والدين الورع مع التابعني يف كثري فهذا
  .)١٣٤(بينة مفسدة وهذه ،النبوية اآلثار من

 مبا أجاب لكنه العدالة تنايف  البدعة بأن قوله للمعترض سلم الذهيب أن ترى فأنت 
 فروع وسائر والضبط دقـبالص املشهورين هؤالء رواية لقبول اضطروا احملدثني نأ فحواه 

 ذلـك  يف همـنقـص  مع حديثهم  فقبلوا الصغرى البدعة تلك من  السالمة سوى العدالة
  : وهذا ما نبه عليه اجلوزجاين بقوله يف أقسام الرواة ،ياعالض من للسنة حفظا اجلانب

ومنهم زائغ عن احلق صدوق اللهجة قد جرى يف الناس حديثه إذ كان خمذوال يف 
بدعته مأمونا يف روايته فهؤالء عندي ليس فيهم حيلة إال أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا 

   .)١٣٥(مل يقو به بدعته فيتهم عند ذلك
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 روحـجم املبتدع وأن ،للعدالة البدعة من السالمة اشتراط يف احملدثني بني والخالف
ةتدعـاملب رواية على الكالم يوردون كتبهم يف العدالة عن يتكلمون حني فإم وهلذا العدالة
 ضرورة اقتضته  القاعدة تلك من اءـاستثن هو إمنا  املعروفة روطـبالش قبوهلا أن على تنبيها
 ،العلم أصول يف معلوم هو كما اعدةـالق لـيبط ال القاعدة من ثناءواالست   ،السنة  حفظ
  وما ،كمتللح إبطاال ذلك يعد ومل ،التخصيص دخلها قد الشريعة يف العامة كامـاألح وأكثر

   وهم،تقدم إمنا يقصد به رواة احلديث من املبتدعة الذين ثبتت عليهم البدعة مبفهومها الكامل
  من  بشيء وصفوا الذين خنيـالشي  رواة معظم السادسة ذكر أنوقد تقدم يف الوقفة  ،قلة

 ريهمـوس  ترامجهم يراجع  فالذي  ؛ ِفرق أصحاب بأم يوصفوا أن إطالقا يصح ال البدعة
ببهاـبس واـوصف فيها وقعوا خمالفات سوى واجلماعة السنة أهل من أم وضوح بكل جيد

 ألهل  خمالفة  باطلة  مناهج  على بدعها تأسس اليت الفرق أهل من ليسوا لكنهم ،بالبدعة
 فتلك املخالفات اليت وقعوا فيها متأولني ال تسلبهم العدالة كما قال اإلمام             ،واجلماعة السنة

هـذه زالت   :   أبوحامت الرازي عمن شرب النبيذ من حمدثي الكوفة           أمحد بن حنبل حني سأله    
   .)١٣٦(هلم وال تسقط بزالم عدالتهم

وكثري من جمتهدي السلف واخللف قد قالوا وفعلوا        : م ابن تيمية    وقال شيخ اإلسال  
 وإما آليات فهمـوا     ، إما ألحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة     ، ومل يعلموا أنه بدعة    ،ما هو بدعة  

   .)١٣٧( ويف املسألة نصوص مل تبلغهم، وإما لرأي رأوه،منها ما مل يرد منها

   
  . البدع أسباب رواية احملدثني عن أهل : الثامنة الوقفة

 ، لو تتبعوا ،البدعة من بشيء وصفوا الذين الرواة أن تقدم يف الوقفة السادسة ذكر
 وبعد ،الكامل مبفهومها البدعة عليهم تثبت ممن جدا قليل عدد إال منهم بقي ملا حاهلم  وحقق
 دقهمـص ثبت الذين دعةـاملبت أولئك اديثـأح يروون احملدثني جعل الذي إن :قولأ هذا

،وهـحفظ نبويا علما دعةـاملبت أولئك عند دواـوج إذ ؛ السنة حفظ ضرورة هو وضبطهم
 تساحماً دالة أهل البدع وال   ـ منهم بع  حكماًال للسنة حفظا وروايته منهم أخذه إىل فاضطروا 
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ابقة ذكر قول   ـدم يف الوقفة الس   ـتق وقد ، يف الوقفة الثانية   منهم موقفهم فِرع فقد  ؛معهم
  وصف من  كل ديثـح ترك لو أنه و ،رورةـ يف أن ذلك من باب الض      واجلوزجاين الذهيب
  .  بينة مفسدة وهذه ، النبوية اآلثار من مجلة لذهب  البدعة من بشيء

 مافيه ظـحيف الذي كالوعاء يكون من الناس من بأن  علم على احملدثون كان وقد
: صـحته  علـى  املتفـق  املـشهور  احلـديث  يف  الـنيب  قـال  كمـا  غريه إىل ليؤديه

 نقية منها انـفك أرضا ابـأص الكثري الغيث كمثل والعلم اهلدى من به اهللا مابعثين مثل "
ا اهللا عـفنف ،املاء أمسكت أجادب منها وكانت ،الكثري والعشب الكأل فأنبتت ،املاء قبلت
  .  )١٣٨(احلديث " وزرعوا وسقوا فشربوا ،الناس

 تقبل ال ما األرض من اينـالث وعـوالن : الثاين النوع على الكالم يف النووي قال
  ، والدواب الناس ا فينتفع ،لغريها املاء إمساك وهي ،فائدة فيها لكن ،هاـنفس يف االنتفاع
 يف هلم رسوخ وال ،ثاقبة أفهام هلم ليست لكن حافظة قلوب هلم الناس من الثاين النوع وكذا
مـفه ،به والعمل الطاعة يف اجتهاد عندهم وليس ،امـواألحك املعاين به طونـيستنب العقل

 فيأخذه واالنتفاع للنفع لـأه لمـالع من عندهم ملا متعطش حمتاج طالب يأيت حىت حيفظونه
  .  )١٣٩(بلغهم مبا نفعوا فهؤالء ،منهم

 أنه على أخذوه املبتدعة من والضبط الصدق أهل من احلديث أخذوا حني فاحملدثون
وِمـن  {:  تعاىل قال فقد مبسلم ليس من ا يتصف قد األمانة وحفظ ،عندهم حفظوها أمانة

كِه ِإلَيدؤِبِقنطَاٍر ي هنأْمِإن ت ناِب مِل الِْكت٧٥:آل عمران [  }أَه. [  

آراءهم همـعن يأخذوا ومل ،محلوه الذي ديثـاحل وىـس همـعن يأخذوا مل وهم
  .  معهم تساحموا إم : يقال حىت ومقاالم 

 حبفظ زكاة وكلين رسول اهللا :  قال البخاري عن أيب هريرة ويف صحيح 
 ،ألرفعنك إىل رسول اهللا :  فقلت ، فأخذته، فجعل حيثو من الطعام،رمضان فأتاين آٍت

إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي ؛ لن يزال عليك من اهللا :  فقال ،فذكر احلديث
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ذاك . صدقك وهو كذوب  : "   فقال النيب، وال يقربك شيطان حىت تصبح،حافظ

، فقبول تلك الكلمة من الشيطان لقيام القرينة على صدقه فيها ال يعين احلكم )١٤٠(" شيطان 
 وهكذا األمر يف الرواية عن املبتدعة فهي ال تعين احلكم ،بعدالة الشيطان كما ال خيفى

 فخذوه ولو ،ملؤمنالعلم ضالة ا :  وقد استشهد القامسي يف رسالته بقول علي ،بعدالتهم
  !، فهل أخذ العلم من املشركني يقتضي احلكم بعدالتهم أيضا ؟)١٤١(من أيدي املشركني

 ،إن الذي يعتمد عليه يف باب الرواية واألخبار هو صدق الراوي وحفظه وإتقانه
 فال تقبل رواية الكذاب وإن كان من أهل السنة لئال ،فإذا قام الدليل على صدقه قبل خربه

 وال ترد رواية الصادق وإن كان فيه ابتداع لئال يضيع ، ما ليس منها سنة النيب يدخل يف
   .)١٤٢( ما ينفرد بروايته بعض أهل البدع من أهل الصدق واإلتقانمن سنة النيب 

وقد اتفق العلماء على رد رواية الفاسق باملعاصي العملية فإن فسقه ملا كان ناجتا عن 
لكذب ؛ لضعف خمافة اهللا يف نفسه  وهذا خبالف الفسق بالبدعة نقص يف تدينه مل يؤمن منه ا

 وهلذا يتورع كثري من أهل ،االعتقادية فإن احلامل على االبتداع يف الغالب هو التدين ا
 ، فيغلب على الظن صدقهم وعدم كذم يف الرواية،البدع عن احملرمات مع ابتداعهم

 يعتقدون الكفر بالكذب وغريه من املعاصي لتعظيمهم حمارم اهللا والسيما إن كانوا ممن
 فالنفس تطمئن لتصديقهم يف ، أو ممن يعدونه ذنبا خملدا يف النار كاملعتزلة،كاخلوارج
وشهادة من يرى الكذب :  كما قال الشافعي رمحه اهللا يف شهادة املبتدعة ،)١٤٣(روايام

 عليها من شهادة من خيفف شركا باهللا أو معصية له يوجب عليها النار أوىل أن تطيب النفس
   .)١٤٤(املأمث عليها

 فلنا صدقه ،شيعي جلد لكنه صدوق: قال الذهيب يف ترمجة أبان بن تغلب الكويف 
   .)١٤٥(وعليه بدعته

إن من القواعد املقررة عند أهل السنة واجلماعة أن احلكم بكون البدعة مكفرة أو 
لفسق الحتمال وجود ما مينع انطباق مفسقة ال يقتضي احلكم على صاحبها املعني بالكفر أو ا

احلكم عليه من جهل أو تأول أو عدم بلوغ حجة أو حنو ذلك من األعذار اليت نص العلماء 
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   . )١٤٦(على اعتبارها

التكفري العام كالوعيد العام جيب القول بإطالقه : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 فهذا يقف على الدليل املعني ،ه بالنار وأما احلكم على املعني بأنه كافر أو مشهود ل،وعمومه

   .)١٤٧(؛ فإن احلكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه

فاحملدثون رووا عن أهل البدع ممن عرف بالصدق واحلفظ واإلتقان لتوافر شرط 
 ومل مينعهم من ذلك ما تلبسوا به من البدعة لصعوبة احلكم على أعيام مبقتضى ،الرواية فيهم

 وليس هذا باألمر ،ولوازمها لتوقف ذلك على ثبوت الشروط وانتفاء املوانعتلك البدعة 
  .   فرووا عنهم حفظا للسنة من الضياع ،امليسور واملتاح لكل حمدث

 تضمن املبتدع حديث ألخذ وضوابط شروطا فوضعوا للحديث احتاطوا ذلك ومع
ـ  واجلماعـة   الـسنة  أهـل  ملنهج  واحتاطوا ،)١٤٨(احلديث سالمة ـ  يغتـر  الـلئ  دـأح

 احلـديث   سـوى  عنـهم   يأخـذوا  لمف ،حديثهم يروون دثنيـاحمل يرى  حني باملبتدعة 
 وإبطال عليهم  الرد يف  الكتب فواـألو ،ومقاالم آراءهم عنهم يأخذوا ومل  ،محلوه الذي 
 ، يف الوقفـة الثانيـة     ذكـره  تقـدم  كمـا  التحـذير  أشـد  منـهم  وحـذروا  حججهم 
ذكر اخلليلـي أن    فقـد   ؛ يفعـل  الشافعي كان كما عنهم الرواية حال منهم حذروا رمبا بل

 يف املتهم حديثه يف ةـالثق :قال حيىي أيب بن حممد بن إبراهيم عن دثـح إذا كان الشافعي
 : قـال  يعقوب بن عباد عن  حدث إذا كان فقد  ؛يفعل خزمية ابن كان  وكما  ،)١٤٩( دينه

 مـن  احملـدثني  من كثري وامتنع ،)١٥٠ (يف حديثه   حدثنا عباد بن يعقوب املتهم يف رأيه الثقة         
 ،موم بعد إال عنهم حيدثوا ومل ،منهم وتنفريا عنهم زجرا حيام حال املبتدعة عن التحديث

  .كما تقدم ذكره يف آخر الوقفة اخلامسة  م الفتنة وأمن

 سـابقا  املذكورة والضوابط بالشروط املبتدعة عن  احملدثني روايةك أن يف    ـوال ش 
 مـا  أخـذ  مـن  املبتدعـة  مـن  احلازم موقفهم مينعهم مل إذ ؛ وإنصافهم عدهلم على دليال
يا أَيهـا   {:  تعاىل اهللا لقول ممتثلون ذلك يف وهم ،للسنة حفظا  النيب حديث من عندهم
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نُ قَوٍم علَـى أَالَّ تعـِدلُواْ       الَِّذين آمنواْ كُونواْ قَواِمني ِللِّه شهداء ِبالِْقسِط والَ يجِرمنكُم شنآ         
  ] .٨:املائدة [}اعِدلُواْ هو أَقْرب ِللتقْوى 

 إال عليه نقول وأال ،احلق إال نقول الأ أمرنا قد واُهللا : تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 الرافضي عن فضال نصراين أو يهودي قال إذا لنا جيوز فال ،والقسط بالعدل وأمرنا ،لمـبع

 فيـه  مـا  دون الباطـل  مـن  فيـه  ما إال نرد ال بل ،كله نرده أو نتركه أن  حق فيه قوال
  )١٥١(احلق من

يف وقعوا وقد ،الدين واـخدم الذين املربزين العلماء من ريـكث يوجد أنه شك وال
  مـن  قدموه مبا االنتفاع من منتنع وال ،الفضل من ماهلم نبخسهم ال فنحن البدع من شيء 

 وحنذر عليها وننبه ،واملخالفات البدع من فيه  وقعوا ما جنتنب نفسه وقتال ويف نافعة علوم
   .فيه حماباة ال احلق فإن منها؛

  .هل خرج البخاري حديث دعاة املبتدعة ؟: الوقفة التاسعة 

 حىت  ،ذكر القامسي أن البخاري خرج عن كل عاِلم صدوق ثَبت من أي فرقة كان             
 واحلق أن البخـاري مل حيـتج        ،)١٥٢(اود بن احلصني   ود ،ولو كان داعية كعمران بن حطان     
 وقد ذكر ابن حجر أن البخاري مل خيرج حديث داعية من            ،باملبتدعة الدعاة احتجاجا مستقال   

   .)١٥٣( أو اعتضدت روايته مبتابع،املبتدعة إال إذا كان قد تاب

 خـالل   من  يل  ثبت  الذي :  وهو أحد الباحثني املعاصرين    ،اجلديع عبداهللا وقال
 بغـري   املوصوفني  الثقات  الرواة من ةـجلماع خرجا الشيخني أن الصحيحني رجال تأمل 

 يقالن القليل وهذا ،قليال إال هـمذهب إىل الداعية فيهم يوجد يكاد ال لكن ،البدع من نوع
 مـا  ومنـه  ،متابعـة  يكـون  مـا  منـه  ذلـك  من خيرجانه وما ،حديثهم ختريج من جدا
 ،غريمهـا  عنـد  املبتـدع  روايـة  غـري  مـن  حمفـوظ  نـه لك ،الكتـاب  يف أصال يكون

 ييزـمت غري من البدع ألهل أخرجا بأما القول يطلق من اخلطأ أشد الشيخني على فيخطىء
،هـِتلَِّق على الداعية حديث ختريج يف االحتياط يراعيان أما التحقيق وإمنا ،غريه من للداعية

   . )١٥٤(طريقه غري من معلوم أصل ماله إال خيرجان فال
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 روايـة   بقبـول   قال من  مذهب : املسألةه  هذ حبث بعد رسالته يف القرين وقال

ـ أُ وأنـا   ،ضعيف  مذهب  ببدعته  يشيد ما يرو ومل صادقا كان إذا بدعته إىل الداعية   لُِّج
 بعـض   عن  ذكر ما وأما ،بدعته إىل يدعو كان راو رواية فيهما يكون أن عن الصحيحني 
 أو التوبة  بعد  أو  البدعة قبل  عنهم روي قد عنهم  روياه ما  أن شيخنيلل فالعذر الرواة 
    .)١٥٥(بالبدعة رميهما الشيخني عند يصح  مل

 فقـد   ،أما عمران بن حطان الذي ذكر القامسي أن البخاري أخرج عنه وهو داعية            
ث  وأن هلذا احلـدي    ،ذكر ابن حجر أن البخاري مل خيرج له سوى حديث واحد يف املتابعات            

على أن أبا زكريا املوصلي  :  قال ابن حجر     ،عند البخاري طرقا أخرى غري طريق عمران هذا       
حكى يف تاريخ املوصل عن غريه أن عمران هذا رجع يف آخر عمره عن رأي اخلوارج فـإن                  

   .)١٥٦( وإال فال يضر التخريج عمن هذا سبيله يف املتابعات،صح ذلك كان عذرا جيدا

 ومل ، قد ذكر ابن حجر أن ابن حبان نفى أن يكون داعيةني فـوأما داود بن احلص
   .)١٥٧( وله شواهد،خيرج له البخاري سوى حديث واحد

  . عاشرة االستدالل بقبول الصحابة أخبار اخلوارج ال الوقفة

 عنهم اهللا رضي الصحابة أن رسالته يف ماقرره على القامسي به دلـاست ما مجلة من
 ،الـسابقة   الوقفة يف  وضوابطه ذلك   دواعي ذكر تقدم وقد،  )١٥٨(جاخلوار أخبار  قبلوا
 مـع   يتـساحموا  مل - عنـهم  اهللا رضـي  -  الصحابة أن  هنا عليه التأكيد أريد الذي لكن

 ،اهلمـقتب األمر من  النيب من عوهـمامس ورووا ،منهم وحذروا ،اجتنبوهم فقد ،اخلوارج
،الرمية من السهم ميرق كما الدين من ميرقون وأم ،أدركهم إن مثود قتل قتلهم على وعزمه
:  وقوله ، حناجرهم إميام اوزـجي ال المـاألح هاءـسف وأم ،ةـواخلليق اخللق شر وأم

 ،" القيامـة  يـوم   قتلـهم  ملـن  أجـرا   قتلـهم  يف فـإن ؛   فاقتلوهم لقيتموهم فأينما" 
 بشر  وصفهم  من  ةالصحاب  مارواه آخر إىل ، )١٥٩ (الصحيح يف مروية املتقدمة اجلمل وكل

 مـن  وأن  ،السماء ظل حتت قتلى شر وأم  ،النار أهل كالب  بأم كوصفهم  األوصاف
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  رضي - والصحابة طالب أيب بن علي أن املعلوم ومن ،)١٦٠(السماء ظل حتت قتلى خري قتلوه
 شيء يف فهل ،وفتنتهم شرهم على وقضاء  النيب ألمر استجابة اخلوارج قاتلوا -  عنهم اهللا

  !  ؟ الفرق أهل مع مذهيب تسامحمما تقدم 

  .ثناء القامسي على بعض املبتدعة : الوقفة احلادية عشرة 

الته على كثري من املبتدعة عموما مث أثىن على عمرو بن عبيد ــأثىن القامسي يف رس
  وتدبروا سرية كثري من أولئك املبدعني،ولو نظروا يف تراجم الرجال: املعتزيل خصوصا فقال 

 خذ لك مثال من شيوخ املعتزلة ،ق يكاد أن يهتز له العرشـاألبطال لعلموا أن رميهم بالفس
   .)١٦١( وانظر يف ترمجته إىل زهده وتقواه،عمرو بن عبيد

  : وأعلق على هذا مبا قاله الذهيب معلقا على ثناء املنصور على عمرو بن عبيد 

 فأحال ،ع فيه القامسي أيضا وهذا ما وق،)١٦٢(ل بدعتهـ وأغف،اغتر بزهده وإخالصه
 وتناسى ما جاء يف تلك الترمجة نفسها من أقواله اخلبيثة ،واهــعلى ترمجته ليعرف زهده وتق

  . املنكرة 

يف اللوح احملفوظ فما ] ١:املسد [} تبت يدا أيب هلب{إن كانت : ومن ذلك قوله 
لو مسعت  : )١٦٤(ه حني ذكر حديث الصادق املصدوقــ وقول،)١٦٣(هللا على ابن آدم حجة

 ولو مسعت عبد اهللا ، ولو مسعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته،األعمش يقول هذا لكذبته
  يقول هذا لرددته، ولو مسعت اهللا  ولو مسعت رسول اهللا  ،بن مسعود يقول هذا ما قبلته

  . )١٦٥(ليس على هذا أخذت ميثاقنا: تعاىل يقول هذا لقلت له 

  .)١٦٦(أجزتهعثمان وطلحة والزبري على سواك ما علي وواِهللا لو شهد عندي: وقوله 

وما قولك يف قوم يرون مرتكب الكبرية كافرا أو : ي مشيدا باملعتزلة ـوقال القامس
 واإلشعار ،يــ وغاية االبتعاد عن املعاص،خملدا يف النار ؟  أليس يف هذا اية التعظيم للدين
 فأىن يستجيز !وألف بلى ! واالفتراء ؟  بلى ب بامتالء القلب من خشية اهللا مبا يزع عن الكذ

 ةـ والتصلب يف احملافظ، وهم على ما رأيت من التمسك بدين اهللا،عاقل بعد ذلك تفسيقهم
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   .)١٦٧(فتدبر وأنصف! على حدوده ؟ 

 وسار عليه الصحابة وتابعوهم ،إمنا يعظَّم الدين باتباع ما شرعه اهللا ورسوله: أقول 
 وإمنا هو استخفاف بدين اهللا ،خيالف قول اهللا ورسوله تعظيم للدين وليس يف قوٍل ،بإحسان

 وذلك من أعظم احملرمات ، وتقول على اهللا ورسوله بغري علم،وافتراء على اهللا ورسوله
قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما {:  كما قال تعاىل ،وأقبح املعاصي واملنكرات

لَى اللَِّه بقُولُواْ عأَن تلْطَاناً ولْ ِبِه سزني ا لَمِركُواْ ِباللَِّه مشأَن تو قِر الْحيِبغ يغالْبو اِإلثْمو طَن
 وبدأ ،فرتب احملرمات أربع مراتب:  قال ابن القيم ،]٣٣:األعراف  [}ما الَ تعلَمونَ 

 مث ثلث مبا هو ، وهو اإلمث والظلم، هو أشد حترميا منه مث ثىن مبا،بأسهلها  وهو الفواحش
 وهو ، وهو الشرك به سبحانه مث ربع مبا هو أشد حترميا من ذلك كله،أعظم حترميا منهما
 ويف ، وهذا يعم القول عليه سبحانه بال علم يف أمسائه وصفاته وأفعاله،القول عليه بال علم

زهد يف الدنيا ال ينفع صاحبه إذا كان من أهل  واالجتهاد يف العبادة وال،)١٦٨(دينه وشرعه
 الذي  فاخلوارج من أشد الناس اجتهادا يف العبادة بإخبار النيب ،البدع والضالالت

 وصيامكم مع صيامهم ،خيرج فيكم قوم حتقرون صالتكم مع صالم: " وصفهم بقوله 
دين كما ميرق  ميرقون من ال، ويقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم،وعملكم مع عملهم

خيرج قوم من أميت يقرؤون القرآن ليس : " ووصفهم أيضا بقوله  . )١٦٩("السهم من الرمية
 وال صيامكم إىل صيامهم بشيء ، وال صالتكم إىل صالم بشيء،قراءتكم إىل قراءم بشيء

 ميرقون من اإلسالم ، ال جتاوز صالم تراقيهم،يقرؤون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم
 فاجتهادهم يف العبادة وغُلُّوهم يف الدين الذي محلهم على ،)١٧٠("كما ميرق السهم من الرمية 

  . بأم ميرقون من الدين  فأخرب عنهم النيب ،اإلحداث يف دين اهللا مل يغفر هلم بدعتهم

وإذا كان املعتزلة معظِّمني للدين بقوهلم بتخليد العاصي يف النار كما يقول القامسي 
 وهل من يرد على اهللا ،د ردوا النصوص الواضحة من الكتاب والسنة اليت ترد قوهلمفإم ق

يؤتى يب يوم : مسعت عمرو بن عبيد يقول : قال قريش بن أنس !  قوله يكون معظما للدين ؟
أنت :  فأقول ،إن القاتل يف النار؟: مل قلت : فيقول يل ،القيامة فأقام بني يدي اهللا عز وجل



  هـ١٤٢٨، مجادى الثاين ٤١، ع ١٩القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج جملة جامعة أم      ٢٣٠
 

حىت فرغ من ]٩٣:النساء[ }ومن يقْتلْ مؤِمناً متعمداً فَجزآؤه جهنم{ذه اآلية قلته مث تال ه
ِإنَّ اللَّه {: أرأيت إن قال لك إين قد قلت  : -  وما يف القوم أصغر مين - قال فقلت له . اآلية

ِمن أين علمت أين ال ] ٤٨:النساء [ }  الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاء
   .)١٧١(فما رد علي شيئا: أشاء أن أغفر هلذا ؟  قال 

  

  ةـــخامت
تأثر الشيخ القامسي بدعوة الشيخ حممد رشيد رضا إىل التقريب بني املذاهب 

 فألف رسالته ميزان اجلرح والتعديل اليت طغى ، واليت أطلقها يف جملة املنار،اإلسالمية املختلفة

 فزعم القامسي أن األئمة ،فيها التأثر العاطفي بدعوة التقريب على املنهج العلمي الصحيح

 واستدل على ذلك بروايتهم عمن ،احملدثني كانوا متساحمني مع أهل البدع مقرين بفضلهم

 ودعا املعاصرين أن يقتدوا بأسالفهم يف التسامح مع املبتدعة يف هذا ،وصف بشيء من البدع

  .  والنظر إليهم على أم جمتهدون مأجورون ، اإلنكار عليهم وترك،العصر

 فلم يكن احملدثون متساحمني ،واألساس الذي بىن عليه القامسي نتائجه غري صحيح

وأما .  بل كان هلم معهم موقف حازم ومنهج صارم ال مهاودة فيه وال حماباة ،مع أهل البدع

 فقد امتنعت طائفة من ، مجيع احملدثنيروايتهم عمن وصف بشيء من البدع فليس هذا مذهب

 والرواة الذين وصفوا بشيء من البدع كثري منهم مل تثبت ،احملدثني من التحديث عنهم مطلقا

 ومعظمهم على منهج أهل السنة واجلماعة إال يف خمالفات ،عليه تلك البدعة اليت رمي ا

 وال يصح ،عدالتهم بذلك فالتزول ، وهم جمتهدون فيها،يسرية رموا من أجلها بالبدعة

 ويطلب أن يعامل اجلميع معاملة ، ويلحقون م،وصفهم بأم من أهل الفرق املبتدعة الضالة

  . واحدة كما فعل القامسي 

وأما من ثبتت عليه البدعة مبفهومها الكامل ممن روي عنهم احلديث فعددهم قليل 
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 وإمنا محلهم على الرواية ،عندهم ورواية من روى عنهم من احملدثني ال تعين عدالتهم ،جدا

 واختذوا مع ذلك احتياطات كثرية حفظا للسنة وصيانة ملنهج أهل ،عنهم ضرورة حفظ السنة

  .السنة اجلماعة يف معاملة أهل البدع 

  . واحلمدهللا رب العاملني ،وصلى اهللا وسلم على نبيه األمني وآله وصحبه أمجعني
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  اهلوامش والتعليقات

يطار وتقدمي حممد رشيد رضا عدة طبعات منها طبعة دار النفائس يف وقد طبع بتحقيق حممد جة الب )١(
   .١٤٠٧سنة 

   .١٤١٥وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق مأمون اجلنان، نشرا دار الكتب العلمية يف  )٢(
   .١٣٩٠وقد طبع بتعليق العالمة األلباين، ونشره املكتب اإلسالمي يف لبنان يف سنة  )٣(
مجال الدين وعصره، لظافر القامسي، مجال الدين القامسي لرتار أباظة، األعــالم : رمجته انظر يف ت )٤(

   .٣/١٥٧، معجم املؤلفني لكحالة ٢/١٣٥للزركلي 
 اجلزء ١٦، والد ٩١٢ ص ١٢ اجلزء ١٥، والد ٨٥٧ ص ١١ اجلزء ١٥انظر جملة املنار الد  )٥(

    ٣٠ ص ١
   .٢/١٩٢ل السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري انظر مسألة التقريب بني أه )٦(
   .٢٣/انظر تقدمي الشيخ رشيد رضا يف أول كتاب قواعد التحديث للقامسي  )٧(
   .٦٣٣ ص ٨ اجلزء ١٧جملة املنار الد  )٨(
، وهو يف املختار من املنار للشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ٢٩٠ ص ٤ اجلزء ٣١جملة املنار الد  )٩(

  .  د خصص هذا اجلزء ملا يتعلق بدعوة التقريب ، وق٩/٦٥
رجع عن : هو عمران بن حطَّان السدوسي، صدوق إال أنه كان على مذهب اخلوارج، ويقال  )١٠(

   .٧٥٠/تقريب التهذيب . ذلك، مات ستة أربع ومثانني 
برأي اخلوارج، هو داود بن احلُصني، األموي موالهم، أبوسليمان املدين، ثقة إال يف عكرمة، ورمي  )١١(

   .٣٠٥/تقريب التهذيب . مات سنة مخس وثالثني ومائة
   .٥/ ميزان اجلرح والتعديل  )١٢(
   .٧/السابق  )١٣(
   .١٠/السابق  )١٤(
   .١٠/السابق  )١٥(
   .١١/ السابق  )١٦(
   .١٣/السابق  )١٧(
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 املشهور،كان هو عمرو بن عبيد بن باب، مبوحدتني التميمي موالهم، أبو عثمان البصري، املعتزيل )١٨(
تقريب . داعية إىل بدعته،  امه مجاعة مع أنه كان عابدا، مات سنة ثالث وأربعني ومائة أو قبلها 

   .٧٤٠/التهذيب
   .١٩- ١٨/السابق  )١٩(
   .٢٢ - ٢١/ السابق  )٢٠(
   .٥٠- ٣٩، ٣٢/انظر السابق  )٢١(
   .٧٥/تاريخ اجلهمية واملعتزلة للقامسي  )٢٢(
   .٨٠/السابق )٢٣(
   .٣٨ /احلسني عبداللطيفلدكتور ل املسلمني مع الغرب حتسام)٢٤(
هو محد بن علي بن حممد بن عتيق، أحد كبار علماء الدعوة السلفية يف جند يف القرن الرابع عشر  )٢٥(

   .٢/٢٧٢انظر األعالم .  يف األفالج، وله عدة كتب نفيسة ١٣٠١اهلجري، تويف سنة 
سامح الغرب مع املسلمني للدكتور عبداللطيف احلسني  يراجع يف بيان هذه االحنرافات كتاب ت)٢٦(

/٣٢٢- ٣١٦   
   .٣/١٠٢٤أصول السنة البن أيب زمنني  )٢٧(
   .١٠٠/عقيدة السلف  )٢٨(
   .١/٢٢٦شرح السنة للبغوي  )٢٩(
   .٥/٢٥٤٠الشريعة لآلجري  )٣٠(
   .٥/٢٥٥٤الشريعة لآلجري  )٣١(
   .١/٢٥٠انظر اآلداب الشرعية البن مفلح  )٣٢(
   .١/٢٥١ السابق انظر )٣٣(
   .٢٨/٢٨٠ الفتاوى جمموع)٣٤(
   .١/٣٢٧مدارج السالكني  )٣٥(
   .١٩، ١٨/هجر املبتدع  )٣٦(
   .٣٨/الرد على املخالف من أًصول اإلسالم  )٣٧(
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   .١٧٩/انظر تاريخ تدوين العقيدة السلفية لعبدالسالم بن برجس  )٣٨(
   .٥/٦سنن أيب داود  )٣٩(
   .٥/٨السابق  )٤٠(
   .١٧٢،١٧٩، ٧٣/ ١بن ماجه انظر سنن ا )٤١(
   .١/٣٨٧انظر مسند الدارمي  )٤٢(
   .١/٢٨٠اإلحسان البن بلبان  )٤٣(
   .٢٧٢/االعتقاد للبيهقي  )٤٤(
   .٢/٥٣٠انظر موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع للدكتور الرحيلي  )٤٥(
   .١/٣٨٧انظر مسند الدرمي )٤٦(
   .٢/٤٤٥  كتاب اإلميان- اإلبانة البن بطة  )٤٧(
   .٦/١٠٥، والسنة للخالل ٢/٤٤٧السابق  )٤٨(
   .٧/٢٥٣، سري أعالم النبالء ٣/٤٩٩السنة للخالل  )٤٩(
   .٧/١٨٦سري أعالم النبالء  )٥٠(
   .٨/١٠٣حلية األولياء  )٥١(
   .٣٧١- ٧/٣٦١سري أعالم النبالء  )٥٢(
   .٢/١٥٣مسائل ابن هاىنء  )٥٣(
   . ٣/٤٩٣السنة للخالل  )٥٤(
   .٥٥، ٤/٥٤الل السنة للخ )٥٥(
   .٥/١١٧السنة للخالل  )٥٦(
   .١/٩٧ميزان االعتدال  )٥٧(
   .٥/١٢١السابق  )٥٨(
   . ٢/٥٦ كتاب القدر - اإلبانة الكربى البن بطة  )٥٩(
   .٨٠/انظر تاريخ اجلهمية واملعتزلة للقامسي  )٦٠(
  .١٠٠/، اإلمام علي بن املديين إلكرام اهللا ١١/٥٩انظر سري أعالم النبالء  )٦١(
   .٣/٢٣٩ الضعفاء الكبري للعقيلي )٦٢(
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   .١٤/٣٧٣املسند ألمحد طبعة الرسالة  )٦٣(
   .٢٤/خلق أفعال العباد  )٦٤(
   .٣٣/السابق  )٦٥(
   .٣/١٠٣٧انظر تقييد املهمل بتحقيق العمران  )٦٦(
   .٢/٢٢٩انظر الكاشف  )٦٧(
   .٨/٣٤٣، فتح الباري ٢٣٥/انظر هدي الساري  )٦٨(
، العقيدة ١/٣٤٤، اإلمام حممد بن حيىي الذهلي حمدثا ٤٩٠/ هدي الساري انظر تفصيل ماتقدم يف )٦٩(

   .٢٣٩/السلفية للجديع 
   .٧/إصالح املساجد  )٧٠(
   .١٠/السابق  )٧١(
   .١٧/السابق  )٧٢(
   .١٩/السابق )٧٣(
   .٧/٩٢  القرآن ألحكام اجلامع )٧٤(
   .١/٤٩١تفسري البغوي  )٧٥(
   .٥/٣٣٠تفسري الطربي )٧٦(
   .٤٦٩١ ح ٥/٦٦ باب يف القدر - لسنة يف كتاب ا )٧٧(
   .٧/٥٨خمتصر سنن أيب داود للمنذري  )٧٨(
   .٩٧- ٩٦انظر العلل للدراقطين الد الرابع من املخطوط ل  )٧٩(
، أجوبة احلافظ ابن حجر عن أحاديث املصابيح املطبوع يف أول ٢٩/ انظر النقد الصحيح للعالئي )٨٠(

، ٣٥٩/، النهج السديد للفهيد ٣٩٢٥ود لأللباين ح ، صحيح سنن أيب دا١/٨٢مصابيح السنة 
   .٢٩/جنة املرتاب 

   .٢١٣-  ٢٨/٢٠٣، وانظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ٤١/هجر املبتدع  )٨١(
  .١/١٥) املقدمة( صحيح مسلم )٨٢(
   .٢/٣٣اجلرح والتعديل  )٨٣(
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   .٦٥/ ١ التمهيد البن عبد الرب )٨٤(
   .١/٥٣شرح علل الترمذي  )٨٥(
    .عباس ابن موىل عكرمة ترمجة يف ٤٤٩/ الساري هدي )٨٦(
كتاب الرجال، أليب عمرو حممد بن عمر الكشي الشيعي، وهو أهم وأقدم كتب الشيعة يف : امسه  )٨٧(

واملوجود من هذا الكتاب هو مااختاره الطوسي منه ومساه اختيار معرفة ، اجلرح والتعديل وعمدا 
   .٢٦/انظر رجال الشيعة يف امليزان لعبدالرمحن الزرعي . ويف إيران الرجال، وقد طبع يف العراق 

  .امسه كتاب الرجال ألمحد بن حممد النجاشي الشيعي، وهو مطبوع يف إيران  )٨٨(
، فقد ذكر يف صفة من تقبل روايته أمساء )، طبعة الفاريايب١/٣٨٩(يعين يف كتابه تدريب الراوي  )٨٩(

  . من رمي ببدعة من رواة الصحيحني
  .يعين احلافظ ابن حجر يف كتابه تقريب التهذيب  )٩٠(
   .٢٠٣/  للقامسي التحديث قواعد )٩١(
   .٣/٣٦٥ الكربى الشافعية طبقات انظر )٩٢(
   .١٦٣/البدعة للقرين  )٩٣(
   .١٩٠/السابق  )٩٤(
    .٤٠٧/الساري هدي انظر )٩٥(
   .٤٣٦/انظر السابق  )٩٦(
   .٤٢٥/انظر السابق )٩٧(
   .١/٨مسلم صحيح   مقدمة)٩٨(
   .٢٠ /والتعديل اجلرح ميزان)٩٩(
    .٤٠٣/الساري هدي )١٠٠(
   . ١/٢٥٠، منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث ١٠/انظر علوم احلديث للجديع  )١٠١(
   .١/٣٧٢انظر الكفاية للخطيب  )١٠٢(
ء جرجان مدينة مشهورة عظيمة بني طربستان وخراسان، وقد خرج منها خلق من األدباء والعلما)١٠٣(

   .٢/١١٩معجم البلدان . والفقهاء واحملدثني 
   .٢٠٤/تقريب التهذيب . هو جواب بن عبيداهللا التيمي الكويف، صدوق رمي باإلرجاء  )١٠٤(
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   .١/٨٠ والتعديل اجلرح )١٠٥(
   .٧/٢٥٣، سري أعالم النبالء ٧/٣١انظر حلية األولياء  )١٠٦(
   .٧/٢٤٠سري أعالم النبالء  )١٠٧(
   .٦٠٧/هذيب انظر تقريب الت )١٠٨(
   .١/٢٧٥ سلمان مشهور بتحقيق االعتصام )١٠٩(
   .١/٢٤٧السابق  )١١٠(
   .٧/٣٨٠  النبالء أعالم سري )١١١(
   .٣/٣٥٧  الفتاوى جمموع)١١٢(
   .٣/٤٩  الفتاوى جمموع)١١٣(
   .٥/٣٧٤  النبالء أعالم سري)١١٤(
   .٣٥٢،٣٦٨/ والتكميل الرفع)١١٥(
   .١١/٤٤٦  النبالء أعالم سري)١١٦(
)١١٧( 

ا مال حملمد الكتابني وكال ،٨٨/ القرآن وحتريف الشيعة ،٢٣/ السنة أهل من الشيعة موقف انظر
    .هللا

   .٣٨٥/هدي الساري  )١١٨(
   .٢١٨/للقرين البدعة )١١٩(
   .٢/٤٠انظر فتح املغيث  )١٢٠(
   .١١٣/ ٩فتح الباري )١٢١(
  ٨٦٧ ح٢/٥٩٢ باب ختفيف الصالة واخلطبة -  كتاب اجلمعة -  صحيح مسلم )١٢٢(
   .٢/١٩٢البدعة للغامدي   حقيقة)١٢٣(
، حقيقة البدعة  ١/٥٩، األحكام املترتبة على الفسق ١٠٠/، نزهة النظر ١/٣٦٧انظر الكفاية  )١٢٤(

٢/١٩٢   
   .٣٨٥/هدي الساري  )١٢٥(
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   .١٤/١٤٨املغين  )١٢٦(
   .١/٢٧٧مدارج السالكني  )١٢٧(
   .٥٥ / عتر الدين نور بتحقيق النظر نزهة)١٢٨(
   .٨٥/انظر السابق  )١٢٩(
   .٤٠٣/ الساري يهد)١٣٠(
    .١٣/٣١٦  الباري فتح انظر )١٣١(
   .١٠١/ قطلوبغا ابن حاشية )١٣٢(
   .٤٧ / للصنعاين األثر علم يف النظر مثرات )١٣٣(
   .١/٥ االعتدال ميزان )١٣٤(
   .٣٢/ أحوال الرجال )١٣٥(
   .٢/٢٦ اجلرح والتعديل )١٣٦(
   .١٩/١٩١جمموع الفتاوى  )١٣٧(
، ومسلم يف كتاب ٧٩ ح١/٤٢اب فضل من علم وعلم  ب- رواه البخاري يف كتاب العلم  )١٣٨(

 ح ١٧٨٧/ ٤ باب بيان مثل ما بعث به النيب  صلى اهللا عليه وسلم  من اهلدى والعلم - الفضائل 
  . من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه ٢٢٨٢

   .١٥/٤٨  مسلم على النووي شرح)١٣٩(
   .٣١٠١ ح٣/١١٩٤ باب صفة إبليس وجنوده - كتاب بدء اخللق  )١٤٠(
   .٨/ميزان اجلرح والتعديل ) ١٤١(
   .٢/٦٨٥انظر موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع  )١٤٢(
   .٦٧٣، ٢/٦٥٢انظر موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع  )١٤٣(
   .٢٠٦/ ٦ األم )١٤٤(
   .١/٥ميزان االعتدال )١٤٥(
   .٢/٢١٤انظر حقيقةالبدعة للغامدي  )١٤٦(
   .١٢/٤٩٨ جمموع الفتاوى )١٤٧(
   .١٠١/انظر نزهة النظر  )١٤٨(
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   .١/٣٠٨  للخليلي اإلرشاد )١٤٩(
   .٢/٣٧٦صحيح ابن خزمية )١٥٠(
   .٢/٣٢  السنة منهاج)١٥١(
   .٥/ميزان اجلرح والتعديل  )١٥٢(
   .٤٥٩/انظر هدي الساري  )١٥٣(
   .١/٢٧٠  امللقن البن احلديث علوم يف املقنع على تعليقه من )١٥٤(
    .١٩٧/للقرين البدعة )١٥٥(
   .٤٣٣/هدي الساري )١٥٦(
   .٤٠١/انظر هدي الساري  )١٥٧(
   .٢٤/ميزان اجلرح والتعديل  )١٥٨(
    .٤/٥٦٩ للشامي الصحيحني بني اجلامع انظر )١٥٩(
   .١/٣٦٥  لآلجري الشريعة انظر )١٦٠(
   .١٨/ميزان اجلرح والتعديل  )١٦١(
   .٦/١٠٥ سري أعالم النبالء )١٦٢(
   .٦/١٠٤سري أعالم النبالء  )١٦٣(
احلديث، " إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه :"  املتفق على صحته و حديث ابن مسعود وه )١٦٤(

   .٢٦٤٣، ويف صحيح مسلم برقم ٣٠٣٦يف صحيح البخاري برقم 
   .١٢٩/ ٢٢ذيب الكمال )١٦٥(
   .١٧٨/ ١٢تاريخ بغداد )١٦٦(
   .١٩- ١٨/ميزان اجلرح والتعديل  )١٦٧(
   .٢/٧٣ إعالم املوقعني بتحقيق مشهور سلمان )١٦٨(
   .١٠٦٤ ح ٢/٧٤٣، وصحيح مسلم ٤٧٧١ ح ١٩٢٨/ ٤ صحيح البخاري )١٦٩(
   .١٠٦٦ ح ٢/٧٤٨ صحيح مسلم )١٧٠(
   .٢٢/١٣١ ذيب الكمال )١٧١(

  

 



  هـ١٤٢٨، مجادى الثاين ٤١، ع ١٩القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج جملة جامعة أم      ٢٤٠
 
  

  مراجع البحث
  

 الطبعة الثالثة -  مؤسسة الرسالة-  حتقيق شعيب األرنؤوط -  اآلداب الشرعية حملمد بن مفلح املقدسي - ١
١٤١٩.   

 حتقيق رضا - فرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة لعبيداهللا بن حممد بن بطة العكربي  اإلبانة عن شريعة ال- ٢
   .١٤١٨ الطبعة الثانية -  دار الراية - نعسان  وعثمان آدم 

 مؤسسة -  حتقيق شعيب األرنؤوط -  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان لعلي بن بلبان الفارسي- ٣
   .١٤٠٨الرسالة الطبعة األوىل 

   .١٤٢٥الطبعة األوىل -  دار املنهاج - حكام املترتبة على الفسق يف الفقه اإلسالمي لفونا آدم  األ- ٤

 الطبعة -  مؤسسة الرسالة -  حتقيق صبحي السامرائي -  أحوال الرجال إلبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين - ٥
   .١٤٠٥االوىل 

 مكتبة - قيق حممد سعيد إدريس  حت-  اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليل بن عبداهللا اخلليلي - ٦
   .١٤٠٩ الطبعة األوىل - الرشد 

 الطبعة اخلامسة -  املكتب اإلسالمي -  إصالح املساجد من البدع والعوائد جلمال الدين القامسي - ٧
١٤٠٣.   

 رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية، ونقلت -  حتقيق حممد هارون -  أصول السنة حملمد بن أيب زمنني - ٨
  .بواسطة كتاب موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع للرحيلي منها 

 الطبعة األوىل -  مكتبة التوحيد -  حتقيق مشهور آل سلمان -  االعتصام إلبراهيم بن موسى الشاطيب - ٩
١٤٢١.   

   .١٤١٨  الطبعة األوىل-  رئاسة اإلفتاء -  حتقيق فريح البهالل -  االعتقاد ألمحد بن احلسني البيهقي - ١٠

   .١٩٨٩ الطبعة الثامنة -  دار العلم للماليني -  األعالم خلري الدين الزركلي - ١١
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 دار ابن -  حتقيق مشهور آل سلمان -  إعالم املوقعني حملمد بن أيب بكر الشهري بابن قيم اجلوزية - ١٢
   .١٤٢٣اجلوزي الطبعة األوىل 

 الطبعة األوىل -  دار البشائر - ام اهللا إمداد احلق  اإلمام علي بن املديين ومنهجه يف نقد الرجال إلكر- ١٣
١٤١٣.   

   .١٤١٩ الطبعة األوىل -  جامعة أم القرى -  اإلمام حممد بن حيىي الذهلي حمدثا لسليمان العسريي - ١٤

  . دار املعرفة بلبنان -  أشرف على طبعه حممد النجار -  األم حملمد بن إدريس الشافعي - ١٥

  . دار الطرفني بالطائف - راية والرواية لعائض بن عبداهللا القرين  البدعة وأثرها يف الد- ١٦

  . دار الكتب العلمية بلبنان -  تاريخ بغداد ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي - ١٧

   .١٤٠٥ الطبعة الثالثة -  مؤسسة الرسالة -  تاريخ اجلهمية واملعتزلة جلمال الدين القامسي - ١٨

 الطبعة األوىل -  دار ابن اجلوزي - لعصر احلاضر لعبداللطيف احلسني  تسامح الغرب مع املسلمني يف ا- ١٩
١٤١٩  

 -  حتقيق خالد العك ومروان سوار -  تفسري البغوي املسمى معامل الترتيل للحسني بن مسعود البغوي - ٢٠
   .١٤٠٧ الطبعة الثانية - دار املعرفة 

  . الطبعة الثالثة - مكتبة احلليب  -  تفسري الطربي املسمى جامع البيان حملمد بن جرير الطربي - ٢١

 -  دار العاصمة -  حتقيق صغري الباكستاين -  تقريب التهذيب ألمحد بن علي بن حجر العسقالين - ٢٢
   .١٤١٦الطبعة األوىل 

  . الطبعة املغربية -  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ليوسف بن عبداهللا بن عبدالرب - ٢٣

 مؤسسة الرسالة -  حتقيق بشار عواد - أمساء الرجال ليوسف بن عبدالرمحن املزي  ذيب الكمال يف - ٢٤
   .١٤٠٦ الطبعة الرابعة - 
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 الطبعة -  دار العاصمة-  حتقيق رائد صربي -  مثرات النظر يف علم األثر حملمد بن إمساعيل الصنعاين - ٢٥
   .١٤١٧األوىل 

   .١٤١٥الطبعة األوىل -  دار القلم -  اجلامع بني الصحيحني لصاحل الشامي - ٢٦

 الطبعة األوىل -  دار الكتب العلمية بلبنان -  اجلامع ألحكام القرآن حملمد بن أمحد األنصاري القرطيب - ٢٧
١٤٠٨   

 دائرة املعارف -  تصحيح عبدالرمحن املعلمي -  اجلرح والتعديل لعبدالرمحن بن أيب حامت الرازي - ٢٨
   .١٣٧٢ الطبعة األوىل - العثمانية 

   .١٤١٨ الطبعة األوىل -  دار القلم - ل الدين القامسي لرتار أباظة  مجا- ٢٩

   .١٣٨٥ الطبعة األوىل -  مكتبة أطلس -  مجال الدين القامسي وعصره لظافر القامسي - ٣٠

 الطبعة -  دار الكتاب العريب -  جنة املرتاب بنقد املغين عن احلفظ والكتاب أليب إسحاق احلويين - ٣١
   .١٤٠٧األوىل 

 -  دار الوطن -  حتقيق إبراهيم الناصر - ية ابن قطلوبغا على شرح خنبة الفكر لقاسم بن قطلوبغا  حاش- ٣٢
   .١٤٢٠الطبعة األوىل 

   .١٤١٩ الطبعة الثالثة -  مكتبة الرشد -  حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي - ٣٣

 الطبعة -  دار الكتاب العريب -   حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبداهللا األصبهاين- ٣٤
   .١٤٠٧اخلامسة 

 حتقيق فهد -  خلق أفعال العباد والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل حملمد بن إمساعيل البخاري - ٣٥
   .١٤٢٥ الطبعة األوىل -  دار أطلس اخلضراء - الفهيد 

   .١٤١١األوىل  الطبعة -  دار اهلجرة -  الرد على املخالف من أصول اإلسالم لبكر أبوزيد - ٣٦

 مكتب -  حتقيق عبدالفتاح أبوغدة -  الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل حملمد عبداحلي اللكنوي - ٣٧
   .١٤٠٧ الطبعة الثالثة - املطبوعات اإلسالمية حبلب 
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   .١٤١٠ الطبعة األوىل -  دار الراية -  حتقيق عطية الزهراين -  السنة ألمحد بن حممد اخلالل - ٣٨

  . دار احلديث بسورية -  إعداد عزت عبيد دعاس - اود أليب داود سليمان بن األشعث  سنن أيب د- ٣٩

 الطبعة األوىل -  دار اجليل -  حتقيق بشار عواد -  سنن ابن ماجه حملمد بن يزيد ابن ماجه القزويين - ٤٠
١٤١٨.   

   .١٤١٢ الطبعة الثامنة -  مؤسسة الرسالة -  سري أعالم النبالء حملمد بن أمحد الذهيب - ٤١

 املكتب -  حتقيق زهري الشاويش وشعيب األرنؤوط -  شرح السنة للحسني بن مسعود البغوي - ٤٢
   .١٤٠٣اإلسالمي الطبعة الثانية  

   .١٤٠٧ الطبعة األوىل -  دار الريان للتراث -  شرح صحيح مسلم ليحىي بن شرف النووي - ٤٣

 -  دار العطاء - حتقيق نور الدين عتر  -  شرح علل الترمذي البن رجب عبدالرمحن بن أمحد احلنبلي - ٤٤
   .١٤٢١الطبعة الرابعة 

   .١٤٢٠ الطبعة الثانية -  دار الوطن -  حتقيق عبداهللا الدميجي -  الشريعة حملمد بن احلسني اآلجري - ٤٥

   .١٤٠٢ الطبعة األوىل -  دار الوعي اإلسالمي -  الشيعة وحتريف القرآن حملمد مال اهللا - ٤٦

 الطبعة الرابعة -  دار ابن كثري -  حتقيق مصطفى البغا - مد بن إمساعيل البخاري  صحيح البخاري حمل- ٤٧
١٤١٠.   

 -  دار احلديث مبصر -  حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي -  صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج النيسابوري - ٤٨
   .١٤١٢الطبعة األوىل 

 الطبعة األوىل - عريب لدول اخلليج  مكتب التربية ال-  صحيح سنن أيب داود حملمد ناصر الدين األلباين - ٤٩
١٤٠٩   

 الطبعة -  دار الكتب العلمية -  حتقيق عبداملعطي قلعجي -  الضعفاء الكبري حملمد بن عمرو العقيلي - ٥٠
   .١٤٠٤األوىل 
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 الدار السلفية -  حتقيق بدر البدر -  عقيدة السلف أصحاب احلديث لعبدالرمحن بن إمساعيل الصابوين - ٥١
   .١٤٠٤  الطبعة األوىل- 

   .١٤٠٨ الطبعة األوىل -  العقيدة السلفية يف كالم رب الربية لعبداهللا بن يوسف اجلديع - ٥٢

 خمطوطة دار الكتب -  الد الرابع -  العلل الواردة يف األحاديث النبوية لعلي بن عمر الدارقطين - ٥٣
  .املصرية 

   .١٩٩٩ الطبعة الثالثة - المية  مركز البحوث اإلس-  علوم احلديث لعبداهللا بن يوسف اجلديع - ٥٤

  . الطبعة األوىل -  املكتبة السلفية -  فتح الباري بشرح البخاري ألمحد بن علي بن حجر العسقالين - ٥٥

 اجلامعة -  حتقيق علي حسني علي -  فتح املغيث بشرح ألفية احلديث حملمد بن عبدالرمحن السخاوي - ٥٦
   .١٤٠٧ الطبعة األوىل - السلفية باهلند 

 الطبعة األوىل -  دار النفائس -  قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث جلمال الدين القامسي - ٥٧
١٤٠٧.   

 -  حتقيق إبراهيم الدمياطي -  الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي - ٥٨
   .١٤٢٣دار اهلدى الطبعة األوىل 

   .١٤١٢ طبعة -  دار عامل الكتب بالرياض - مية  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تي- ٥٩

  . جملة املنار حملمد رشيد رضا - ٦٠

   .١٤١٦ الطبعة الثانية -  املختار من املنار لعبدالعزيز بن حممد آل الشيخ - ٦١

 مكتبة السنة -  حتقيق حممد حامد الفقي -  خمتصر سنن أيب داود لعبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري - ٦٢
  .احملمدية 

 الطبعة -  دار إحياء التراث العريب -  مدارج السالكني حملمد بن أيب بكر الشهري بابن قيم اجلوزية - ٦٣
   .١٤١٩األوىل 
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  .١٣٩٤ الطبعة األوىل - ب اإلسالمي  املكت-  حتقيق زهري الشاويش -  مسائل اإلمام أمحد البن هاىنء - ٦٤

   .١٤١٦ الطبعة الرابعة - دار طيبة  -  مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة لناصر القفاري - ٦٥

 الطبعة األوىل -  مؤسسة الرسالة -  حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين -  املسند لإلمام أمحد بن حنبل - ٦٦
١٤١٣.   

 دار -  حتقيق حسن أسد -  مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي لعبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي - ٦٧
   .١٤٢١ الطبعة األوىل - املغين 

 -  دار املعرفة -  حتقيق يوسف املرعشلي وآخرين -  مصابيح السنة للحسني بن مسعود البغوي -  ٦٨
   .١٤٠٧الطبعة األوىل 

   .١٤١٤ الطبعة األوىل -  مؤسسة الرسالة -  معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة - ٦٩

 الطبعة -  هجر  دار-  حتقيق التركي واحللو -  املغين شرح خمتصر اخلرقي لعبداهللا بن قدامة املقدسي - ٧٠
  .األوىل 

 الطبعة األوىل -  دار فواز -  حتقيق عبداهللا اجلديع -  املقنع يف علوم احلديث لعمر بن علي ابن امللقن - ٧١
١٤١٣.   

 الطبعة األوىل -  جامعة اإلمام -  حتقيق حممد رشاد سامل -  منهاج السنة النبوية ألمحد بن تيمية - ٧٢
١٤٠٦.   

 الطبعة األوىل -  وقف السالم اخلريي- ل األحاديث لبشري علي عمر  منهج اإلمام أمحد يف إعال- ٧٣
١٤٢٥.   

 -  مكتبة العلوم واحلكم -  موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع إلبراهيم الرحيلي - ٧٤
   .١٤٢٢الطبعة األوىل 

  . موقف الشيعة من أهل السنة حملمد مال اهللا - ٧٥
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  . دار املعرفة -  حتقيق علي البجاوي - ال حملمد بن أمحد الذهيب  ميزان االعتدال يف نقد الرج- ٧٦

   . ١٤٠٥ مؤسسة الرسالة -  ميزان اجلرح والتعديل جلمال الدين القامسي - ٧٧

 الطبعة -  حتقيق نور الدين عتر -  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر ألمحد بن علي بن حجر العسقالين - ٧٨
   .١٤١٤الثانية 

 الطبعة األوىل -  دار اخللفاء -  يف ختريج أحاديث تيسري العزيز احلميد جلاسم الدوسري النهج السديد- ٧٩
١٤٠٤.   

   .١٤١٠ الطبعة الثانية -  دار ابن اجلوزي -  هجر املبتدع لبكر بن عبداهللا أبوزيد - ٨٠

  . املكتبة السلفية -  هدي الساري مقدمة فتح الباري ألمحد بن علي بن حجر العسقالين - ٨١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


