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F 
 قدمةالـم

 احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
)العاّمة( يف كالم أهل العلم رمحهم اهلل، ويف موضوعات شّّت،  كثريًا ما يرد هذا االسمف

م فيه، حيث يذكرون  فتارة يوردون هذا االسم عند كالمهم على مراتب الناس يف العلم وتفاوِته
 أن العامة جيهلون أموراً ال خيفى مثلها على غريهم.

يث ُُتَصُّ العامة بالعذر سائل اليت يُعَذر جبهلها، حالـموبالتايل يرد هذا االسم عند إيراد 
 وضوعات اليت يرتدد هذا االسم فيها.الـمإىل غري ذلك من  (1)فيها

وقد صنف بعض أهل العلم يف ذم أفعال العامة اجلارية على غري الصواب، وأحالوا 
حيث يكثر هذا يف العامة الذين ينأون عن  ،(2)السبب فيها إىل جهل العواّم وقلة بصريِتم

واضع اليت يقل فيها نور العلم والسُّنَّة، الـمن يف أمورهم خبط عشواء، وكذا يف علمائهم، وخيبطو 
 ويظهر فيها اجلهل والبدعة.

وقد تناولت الفهرق كلمة )العاّمة( تناواًل عجيباً، فإن العامة عند الشيعة مثاًل هم 
هبا  خصومهم من أهل السنة، حيث جيعلون هذه الكلمة مقابل كلمة )اخلاصة( اليت يريدون

 .(3)أنفسهم

                                                 

 (.77-23انظر كتاب عارض اجلهل، أليب العال الراشد )ص (1)
( بابًا يف تلبيس إبليس على العوام، ذكر فيه ستة عشر فصال، 404-333أفرد ابن اجلوزي يف كتاب تلبيس إبليس )ص (2)

 فيها أنواع كثرية من جهاالت العامة.
أن رجالً سأل جعفراً الصادق عن اخلربين، أحدمها يوافق العامة، واآلخر خيالفهم، فبأي ( 1/63يف للكليين )يف أصول الكا (3)

 ".ما خالف العامة ففيه الرشاد!!"فقال:  اخلربين يؤخذ؟
= 
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 وهذا يعين أهنم يوسعون دائرة العامة؛ ليدخل فيها سائر خصومهم، حّت من أهل العلم.
ومثلهم الباطنية الذين جعلوا للنصوص معىن باطنًا ال يفهمه إال اخلواص، فأما 

عروف منها يف لسان العرب فهم عندهم جمرد الـمتعاملون مع النصوص حسب ظاهرها الـم
 .(1)ة هلم بُكْنه األمور وحقائقهاعواّم ال دراي

أولئك الذين اقتصر نظرهم على هم أما الصوفية فإن العامة عند ذوي االحنراف منهم 
 .(2)حبةالـمعلماء الرسوم والعّباد الذين مل يصلوا إىل مقام  منعلم الشريعة، 

ة،  سلك الذوقّي لدى الصوفية فإنه معدود ضمن العامّ الـموهذا يعين أن من مل يسلك 
 كائنا من كان.

ترمي هبا هذه الطوائُف من خالفها، فصارت كلمة )العامة( َأْشَبه ما تكون بالسُّبَّة اليت 
 وقد يرتّبون عليها ـ فضال عن ذلك ـ أحكاماً عظيمة تتعلق بأصل عقد اإلسالم.

 قرروا أن معرفة اهلل ال تكون إال من خالل األدلة لـّماتكلمني الـموهلذا فإن طوائف من 
العقلية اليت رتّبوها فقد شددوا القول يف احلكم على العاّمة الذين ال حيسنون التعامل مع هذه 

 .(3)األدلة
ما يتعلق  منه وضوع يعتوره هذا التجاذب الكثري فقد َعنَّ يل أن أحبثالـمهذا وملا كان 

القرون ، ولكن ليس لدى أهل األهواء، بل لدى سلف هذه األمة ـ خري بحكم اعتقاد العامة
 جليلة تضمنت اآليت: ول  قُ ـ ال سيما وقد وردت عنهم نُـ 

                                                 = 
ة ال يصح عنه هذا وحنوه، ولكن الغرض من إيراده بيان مدلول كلم بالعامة أهل السنة، وال خيفى أن جعفرًا  راداملو 

 "العامة" عند الشيعة.
فّرق بين ( يف ترمجة حممد بن علي بن شهرا شوب أحد مصنفي الشيعة أنه 5/310وقد نقل ابن حجر يف لسان الـميزان )

 ."يعني أهل السنة والشيعة"من سماهم رجال الخاصة ورجال العامة، قال ابن حجر: 
ألمثلة الـمفصلة يف كتاب اإلمساعيلية لألستاذ إحسان إهلي ظهري انظر بيان ذلك والنقوالت الدالة عليه من كالمهم، مع ا (1)

 (، الفصل السادس: اإلمساعيلية والتأويل الباطين.572-453)ص
 (.2/337انظر الـمعجم الصويف، للدكتور حممود عبد الرزاق ) (2)
 يأيت إن شاء اهلل بيان ذلك يف الـمسألة األوىل من الـمطلب الثالث. (3)
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 أواًل: الوصية بلزوم ما عليه العامة.
 ثانيًا: الخوف على اعتقاد هؤالء العوام من التغير.

ثالثاً: نقول أخرى أورد فيها السلف أقوااًل للعامة في مسائل من أهم مسائل 
 .أوردوها مستحسنني هلا، مشيدين هبااالعتقاد، 
من هنا حرصت على جتلية هذا املوضوع من زواياه الثالث اليت ذكرت، ال سيما وقد و 

حترير مقولة ُفسِّرت بعض هذه النقول تفسريًا جمانبًا للصواب، اشتدت معه احلاجة إىل 
السلف، وإيضاح مدلوهلا السليم، مع نقد الفهم اخلاطئ الذي محل تلك النقول على غري 

 مراد أهلها.
مخسة مطالب، ، مشتملني على وضوع إن شاء اهلل من خالل مبحثنيالـمهذا وسأتناول 

 مسبوقة بتمهيد، وذلك على النحو اآليت:

 يف بيان معنى العامة. متهيد

 ، وفيه ثالث مطالب:دراسة الروايات الواردة بحث األول:الـم
 احلكم على الروايات من جهة السند، وفيه مسألتان: طلب األول:الـم

 رفوعة.الـماألوىل: الروايات سألة الـم
 قطوعة.الـموقوفة و الـمسألة الثانية: الروايات الـم

 بيان مضامني ما نقل، وفيه مسألتان: طلب الثاني:الـم
 سائل العقدية الواردة.الـمسألة األوىل: أقسام العامة، و الـم
 راد بالعبارات.الـمسألة الثانية: حتديد الـم

 اطئ، وفيه مسألتان:دفع الفهم اخل طلب الثالث:الـم
 سألة األوىل: مسلك من محل النقول على التفويض.الـم
 سألة الثانية: مسلك من صرف النقول عن معناها.الـم
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بحث الثاني: خوف السلف على اعتقاد العامة، مع حكاية أقواهلم يف مسائل الـم

 .وفيه مطلباناالعتقاد، 

 داللته، وفيه مسألتان::  خوف السلف على اعتقاد العامة و طلب األولالـم
 سألة األوىل: سبب حرص السلف على عزل العامة عن أهل البدع.الـم
 سألة الثانية: تصنيف بعض كتب االعتقاد، خوفاً على العامة.الـم

 حكاية السلف أقوال العامة يف أمور االعتقاد، وداللته.طلب الثاني: الـم
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 العامة معنى متهيد يف بيان

 لغة.أواًل: العامة يف ال

من الفعل الثالثي )َعَمَم( والَعمُّ: اجلماعة الكثرية، كاأَلَعمِّ، وُكلُّ ما اجتمع وَكثـَُر فهو 
 َعمهيم ، والَعَمُم اسُم مجٍع للعاّمة، وهي خالف اخلاّصة.

َكُقمِّي   تفرقون، ورجل ُعمِّي  الـموَعمَّ الشيُء ُعُموماً: مشل اجلماعة، والعمائُم: اجلماعاُت 
 .(1)وُقْصرهي  أي خاص   أي عام ،

 .(2)ومجع العاّمة َعَوام ، والنسبُة إىل العامة عامِّي ، واهلاء يف العاّمة للتأكيد
ومن خالل ما تقدم يعرف أن هذه الكلمة يراد هبا يف لغة العرب اجَلْمع الكثري الذي 

وعمومهم يف البلد، كما يشمل أعدادًا غفرية، يطلق عليهم العاّمة والعواّم، مُسُّوا بذلك لكثرِتم 
 .(3)يقول الراغب األصفهاين

وهم يف ذلك خبالف اخلاصة اليت هي عدد قليل ال يشمل إال أفرادًا ُمَعيَّنني، متّيزوا بأمر 
وا باخلاصة، متييزاً هلم عن هذه اجلماعات الكثرية.  ال َتْشركهم فيه العامة، فلذا ُومسه

 .ثانيًا: العاّمة يف االصطالح
معىن العامة اللغوي ومعناه االصطالحي وثيقة جّداً، فإن كلمة العامة كما الصلة بني 

تقدم يف التعريف اللغوي خالُف اخلاصة، فإذا ُحّدد األمر الذي فارقت به اخلاصُة سائَر 
 العامة َسُهل متييز العامة، بأهنم من افتقد هذا األمر الذي انفردت به اخلاصة دوهنم.

                                                 

(، وذكر كثريًا مما نقلت هنا ابن منظور يف لسان العرب 155-4/154موس الـمحيط للفريوز آبادي )انظر القا (1)
(12/425-423.) 

 (.163انظر الـمصباح الـمنري للفيومي )ص (2)
 (.535انظر الـمفردات )ص (3)
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نعني بالعاّمي من ُفِصل عن ": (1)ول ابن الزاغوين احلنبليويف إيضاح معىن العامة يق
أرباب االختصاص في إحراز العلم وكثرة التبّحر، وإنما ُسمِّي عاّمّياً من جهة قلة العدد في 

، فخواص العلماء يف كل زمان آحاد  يسري  عدُدهم، خواص العلماء باإلضافة إلى َمن بقي
"عدداً، فلهذا مُسّي َمن َقلَّ علمه عاّمّياً، ومن مجلة العاّمةوالناُس غريهم أَعمُّ وجوداً وأكثر 

(2). 
الصواب أنه نسبة إىل "، فقال: وتطرق ابن تيمية ملعىن العامة عند كالمه على معىن األميّ 

بما تمتاز به  (3)عن العامة نسبة إلى العامة التي لم تتميزعاّمّي، األّمة، كما يقال: 
"الخاصة

(4). 
راد هبذه الكلمة، فإن العامة يف االصطالح هم كّل َمن الـميتضح قدم ما تومن خالل 

َوى أهل العلم الشرعي، وهلذا َقلَّ عدد اخلاصة ـ أهله  العلم ـ بالنسبة إىل مجهور َمن عداهم  سه
 من عامة الناس الذين هم أكثر عدداً وأعم وجوداً.

ه حبالنسبة إىل اخلاصة، كما رج ؛ لعمومهم وكثرِتم،هبذا االسممُسُّوا  إمنا وإذًا فالعامة
 .(5)النووي

                                                 

، انظر ترمجته يف سري 527ام هو أبو احلسن علي بن عبيد اهلل البغدادي، صاحب التصانيف، من مشاهري احلنابلة، تويف ع (1)
 (.607-11/605أعالم النبالء للذهيب )

 (.7/444نقله عنه ابن تيمية يف درء تعارض العقل والنقل ) (2)
 الظاهر أن قوله: "عن العامة" خطأ من الناسخ، والكالم ال يستقيم إال حبذفها. (3)
 .17/435جمموع الفتاوى  (4)
 (.3/45انظر ِتذيب األمساء واللغات ) (5)

وحيسن التنبيه إىل أن ورود كلمة العامة يف كالم أهل العلم، مضافة إىل العلماء، يراد هبا اتفاقهم كلهم أو ُجّلهم على أمر 
إجزاء ، كما ذكره عند كالمه على "عامة أهل العلموالعمل على هذا عند "من األمور، وذلك يف مثل قول الرتمذي: 

 ( "باب ما جاء يف الوضوء ثالثا ثالثا" وغريه.1/13) نضله ثالث. انظر السنوأف ،الوضوء مرة مرة، ومرتني أفضل
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 بحث األول: دراسة الروايات الواردةالـم

وقوف الـم، ومنها رفوع إىل النيب الـمورد ذكر اعتقاد العامة يف روايات عدة، منها 
وضوع إىل الـمهمة اليت حيتاج باحث هذا الـم الـمعالـمقطوع، وتضمنت الروايات مجلة من الـمو 

 ا يف الروايات نفسها، قبل أن جيتهد يف فهمها فهماً جمرداً عن ذلك.أن يقف عليه
نقول يف هذا الباب، من حيث الرواية والدراية؛ ألن الـموهذا ما دعا إىل البدء بدراسة 

 سألة حبق أو باطل.الـمنقول هو عمدة من تكلم يف هذه الـمهذا 
ثم بحث، الـمن هذا وسأبدأ ببيان حال الروايات من جهة السند، في أول مطلب م

 بحول اهلل. ،الذي يليهطلب الـمأثّني ببيان مضامينها في 
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 طلب األول: احلكم على الروايات من جهة السندالـم

 رفوعة.الـمسألة األوىل: الروايات الـم

 حديثان مها: رفوعة إىل النيب الـمالذي وقفت عليه من األحاديث 
إذا كان آخر »بلفظ:  ابن عمر ما رواه الديلمي من طريق  األول:الحديث 

 .(1)«الزمان، واختلفت األهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء
واحلديث أورده ابن حبان يف ترمجة حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين، يرويه عن أبيه عن 

حّدث عن أبيه بنسخة، "، وقال ابن حبان يف ابن البيلماين: عن النيب  ابن عمر 
ائيت حديث، كلها موضوعة، ال جيوز االحتجاج به، وال ذكره يف الكتب إال على  جهة شبيهاً مب
"التعجب

(2). 
"ليس بشيء"وقال ابن معني يف ابن البيلماين: 

منكر "، وقال أبو حامت الرازي: (3)
"احلديث

"كان احلميدي يتكلم فيه"، والبخاري، وزاد: (5)، وكذا قال النسائي(4)
(6). 

"ل ما روي عن ابن البيلماين فالبالء فيه من ابن البيلماينك"وقال ابن عدي: 
(7). 

وقد أورد الذهيب هذا احلديث يف ترمجة ابن البيلماين، ونقل ما تقدم عن البخاري وأيب 
"َضعَّفوه"حامت وابن حبان من تضعيفه، وَأمْجََل احلكم عليه بقوله: 

(3). 
                                                 

 (.1002) (1/311) فردوس األخبار (1)
 (.2/264كتاب الـمجروحني ) (2)
 (.7/311رواه ابن أيب حامت بسنده يف كتاب اجلرح والتعديل ) (3)
 (.7/311الـمصدر نفسه ) (4)
 (.215)صكتاب الضعفاء والـمرتوكني للنسائي  (5)
 (.1/163التاريخ الكبري ) (6)
 (.6/131الكامل يف الضعفاء ) (7)
 (.5/63ميزان االعتدال ) (3)
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ضعيف "ال يف ابن البيلماين: شتهرة، وقالـموذكر السخاوي احلديث، ضمن األحاديث 
"جداً 

(1). 
"سنده واه"ومثله السيوطي، وقال: 

(2). 
ويف سند احلديث أيضًا حممد بن احلارث احلارثي، الراوي عن ابن البيلماين، قال فيه ابن 

"ليس بشيء"معني ما قاله يف شيخه ابن البيلماين: 
ضعيف "، وقال أبو حامت الرازي: (3)

"احلديث
"ترك أبو زرعة حديثه"يب حامت: ، وقال ابن أ(4)

(5). 
إذا روى عن ابن البيلماين حممُد بن احلارث هذا فجميعًا ضعيفان، "وقال ابن عدي: 

"حممد بن احلارث وابن البيلماين، والضعف على حديثهما بنيِّ 
(6). 

ونقل ابن حجر قول عمرو بن علي يف ابن احلارث: روى أحاديث منكرة، وهو مرتوك 
 .(7)احلديث
"ضعيف"ص ابن حجر رأيه فيه بقوله: وخل

(3). 
ومن "، وقال "ضّعفوه"أما الذهيب فقال يف ابن احلارث هذا ما قال يف ابن البيلماين: 

، مع أن احلمل فيه على ابن (1)وذكر هذا احلديث "عجائبه حديث إذا كان آخر الزمان...
 وضوعة، كما تقدم.الـمالبيلماين صاحب النسخة 
وابن ي قد ضعفه كثري من أئمة اجلرح والتعديل، كما ترى، فهو واحلاصل أن احلارث

                                                 

 .«عليكم بدين العجائز»(، عند كالمه على احلديث اآليت: 210الـمقاصد احلسنة )ص (1)
 .301(، رقم150الدرر الـمنتثرة )ص (2)
 (.7/231كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (3)
 (.7/231الـمرجع نفسه ) (4)
 (.7/231الـمرجع نفسه ) (5)
 (.6/131الكامل يف الضعفاء ) (6)
 (.1/105ِتذيب التهذيب ) (7)
 .(5717رقم)( 473تقريب التهذيب )ص (3)
 (.4/424ميزان االعتدال ) (1)



 

00 

 د يف سنده واحد منهما، فكيف إذا اجتمعا!جه ت  باحلديث إذا وُ البيلماين ضعيفان، ال حيُ 
وضوعات، بالنظر إىل أن ابن البيلماين هو الـمولذا أورد ابن اجلوزي هذا احلديث يف 

 .(3)والشوكاين (2)، وكذا أورده ابن عراق(1)تهم بوضعهالـم
 .«عليكم بدين العجائز» الحديث الثاني:

تكلمني له يف  الـموهذا اللفظ قد اشتهر أكثر من اللفظ السابق، بسبب تداول كثري من 
 بحث اآليت.الـمكتبهم، كما يأيت بيان ذلك، حبول اهلل يف 

ىل كما قال السخاوي، الذي أشار عند ذكره له إ  "ال أصل له هبذا اللفظ"وهو مما 
وذلك ألنه مسند ميكن دراسة رواته، خبالف هذا  (4)اللفظ السابق من طريق ابن البيلماين

تداوله العامة، ومل أقف له على أصل يرجع إليه من رواية "اللفظ، فإنه كما قال ابن طاهر: 
 .(5)مث أشار إىل حديث ابن البيلماين الذي تقدم "صحيحة وال سقيمة

 (7)، وكذا الفتين(6)شتهرة على األلسنةالـموضوعات الـم ولذا أورد الصغاين احلديث يف
 .(3)والقاري

"ال أصل له هبذا اللفظ"وذكره السمهودي يف الغماز، ونقل عن ابن حجر أنه قال: 
(1) 

، وأورده العجلوين يف (10)تقدمالـموذكره ابن طولون يف الشذرة، وقال حنوًا من كالم السخاوي 
                                                 

 (.272-1/271كتاب الـموضوعات ) (1)
 .(1/311) تنـزيه الشريعة عن األخبار الشنيعة الـموضوعة (2)
 (.505الفوائد الـمجموعة يف األحاديث الـموضوعة )ص (3)
 .714( رقم210الـمقاصد احلسنة )ص (4)
 ( عن كتاب التذكرة البن طاهر.3/34نقل ذلك العراقي يف الـمغين عن محل األسفار، بذيل اإلحياء ) (5)
 .72( رقم43كتاب الـموضوعات )ص (6)
 (.16تذكرة الـموضوعات )ص (7)
 .304( رقم243سرار الـمرفوعة يف األخبار الـموضوعة )صاأل (3)
 ومل أقف على كالم ابن حجر الذي نقله. ،153( رقم143الغماز على اللماز يف الـموضوعات الـمشهورات )ص (1)
 .614( رقم400-1/311الشذرة يف األحاديث الـمشتهرة ) (10)
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 .(1)احلديث، وُحْكَم الصغاين عليه بالوضعالكشف، ونقل قول السخاوي يف 
ذكورين لم يَرَِدا في شيء من كتب الـمومن خالل ما تقدم يتضح أن الحديثين 

 .عروفة؛ لشدة ضعف األول، وكون الثاني ال أصل لهالـمالحديث 
د األول يف مسند الفردوس للديلمي، وهو مليء بالضعيف، كما قال اإلمام جه ولذا وُ 

ية: "كتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثرية، أمجع أهل العلم على أن احلافظ ابن تيم
 .(2)جمرد كونه رواه ال يدل على صحة احلديث"

 وإمنا أورده ابن حبان وغريه ممن ذكرنا يف ترمجة راويه، تنبيهاً على بطالنه.
لك الكتب وأما اللفظ الثاين فألنه مما اشتهر على األلسنة فقد كان معظم ما رجعنا إليه ت

 اليت اعتنت ببيان حال ما اشتهر من األحاديث اليت يتداوهلا الناس، وكثري  منها مما ال أصل له.
 بعضقولة، حيث نسبها إىل الـمولذا حترز الذهيب ـ لعلمه باحلديث ـ عند نسبة هذه 

 قولة ليست حبديث مرفوع.الـم، إشارة إىل أن هذه (3)األئمة
قولة إليه هبذا اللفظ هو داود بن علي، وورد حنو الـمة هذه وأَْقَدُم َمن وقفت على نسب
 .(4)منها عن الثوري، كما يأيت حبول اهلل

                                                 

 .1774( رقم2/12لباس )كشف اخلفاء ومزيل اإل (1)
 (، حيث رّد على ابن الـمطهر احتجاجه حبديث موضوع، نقله من كتاب الفردوس.7/131السنة ) منهاج (2)
 يأيت نقل كالمه كامال حبول اهلل، يف الـمسألة الثانية من هذا الـمطلب. (3)
 وذلك يف الـمسألة الثانية. (4)
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 .(1)قطوعةالـموقوفة والـمسألة الثانية: الروايات الـم
ن بعدهم كثري يف هذا الباب، وسنتتبع حبول اهلل ما أمكن مَ الوارد عن الصحابة والتابعني فَ 

 سندة.الـملروايات الوقوف عليه، مبتدئني با
 ما يأيت:  فمما ورد عن الصحابة

يأتي على الناس زماٌن خيُر دينهم دين »أنه قال:  ما ورد عن عمار بن ياسر  -1
 .(2)«تحدث أهواء وبدع يحضون عنها»قال: فّم ذاك؟ م: و له ليقف، «األعراب
مر به رجل فقال: قداد بن األسود يومًا فالـمما رواه جبري بن نفري قال: جلسنا إىل  -2

، واهلل لوددنا أنّا رأينا ما رأيت، وشهدنا ما طوىب هلاتني العينني اللتني رأتا رسول اهلل »
شهدت فاستغضب، فجعلت أعجب، ما قال إال خرياً! مث أقبل إليه فقال: ما حيمل الرجل 

َأَوالَ »ىل قوله: إ «على أن يتمىن حمضراً َغيَّبه اهلل عنه، ال يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟
قد ُكفهيتم البالء  ال تعرفون إال ربكم، مصدقين لما جاء به نبيكم؟ حتمدون اهلل إذ أخرجكم

 .(3)«بغريكم

                                                 

َمن دونه من أتباع التابعني، فَمن بعدهم )انظر نـزهة الـموقوف هو ما انتهى إىل الصحايب، والـمقطوع ما انتهى إىل التابعي، و  (1)
 (.57النظر البن حجر ص

قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا زيد عن األحوص عن زكريا بن حيىي عمن  ،رواه ابن وضاح من طريق حممد بن سعيد (2)
 (.171ذكره عن عمار )كتاب فيه ما جاء يف البدع ص

 ."إسناده من مل أهتد إىل ترمجته، وهو األحوص، وكذلك زكريا بن حيىي يف"قال حمقق الكتاب بدر البدر:  
 ، فالسند ال يصح، ومل أره عند غري ابن وضاح.قلت: وفيه أيضاً الرجل الـمبهم الذي يرويه عن عمار 

ين عبد الرمحن بن ( من طريق يعمر بن بشر، ثنا عبد اهلل بن الـمبارك أنا صفوان بن عمرو حدث6/3رواه أمحد يف الـمسند ) (3)
جبري بن نفري عن أبيه، ورواه البخاري يف األدب الـمفرد من طريق بشر بن حممد قال: أخربنا عبد اهلل به )انظر فضل اهلل 

 (.37رقم 170-1/161الصمد يف توضيح األدب الـمفرد 
 تقريب التهذيب البن حجر ورجال السند من ابن الـمبارك إىل جبري كلهم ثقات )انظر على الرتتيب أرقام ترامجهم يف

(3570 ،2123 ،3327 ،104.) 
أما يعمر بن بشر شيخ أمحد فهو اخلراساين، ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: روى عنه عثمان بن أيب شيبة وأبو كريب 

 (.1/211والدارمي وأهل العراق )كتاب الثقات 
= 
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 (2)اإلسالم كما يدرس وشي (1)َيْدرس»حديث  روى حذيفة بن اليمان  لـّما -3
كتاب اهلل عز   على (3)الثوب، حّت ال يدرى ما صيام وال صالة وال نسك وال صدقة، ولُيْسَرى

 الشيخ الكبير والعجوزفال يبقى يف األرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس،  ،وجل يف ليلة
ما تغين »:(4)فقال له صلة «فنحن نقوهلا، ال إله إال اهلل :يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة

؟ فأعرض عنه وال صدقةعنهم ال إله إال اهلل وهم ال يدرون ما صالة وال صيام وال نسك 
يف الثالثة، فقال: يا  عليه حذيفة، مث ردها عليه ثالثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، مث أقبل

 .(5)«تنجيهم من النار، ثالثاصلة 
                                                 = 

( فاخلرب 701رقم) (124)ص رجاء )التقريبأما بشر بن حممد شيخ البخاري، فهو السختياين، صدوق رمي باإل
 ثابت عن الـمقداد.

(: "هذا إسناد صحيح ومل خيرجوه" يعين أهل الكتب الستة، وصححه األلباين يف صحيح 3/30قال ابن كثري يف التفسري )
 (.64/37) رقم 60األدب الـمفرد ص

 (.1/175( وأبو نعيم يف حلية األولياء )15432)( 3/2741وقد روى اخلرب أيضاً ابن أيب حامت يف تفسري القرآن العظيم )
(، لكن دون ذكر هذه الـمناقشة بني الـمقداد وبني الرجل ـ وهي موضع الشاهد 11/34أما الطربي فرواه يف جامع البيان )

 ـ.
 (.2/215كما يف القاموس )  ،يقال: َدَرَس الّرْسُم دروساً، عفا (1)
 (.4/400)الوشي: نقش الثوب، كما يف القاموس  (2)
 (.14/331انظر لسان العرب البن منظور ) ت ليالً،رْ يت ُسًرى وَمْسًرى وأسريت مبعىن، إذا سه رَ يقال: سَ  (3)

وإمنا رجعت يف بيان معاين الكلمات الثالث السابقة إىل كتب اللغة، دون كتب غريب احلديث؛ ألين مل أر مصنفيها 
 الـمعروفني تعرضوا هلا.

 .(152رقم)( 273انظر تقريب التهذيب )ص ،بسي، تابعي كبري، مات يف حدود السبعنيهو صلة بن زفر الع (4)
حدثنا أبو معاوية، حدثين أبو مالك األشجعي، عن ربعي "( قال: 1665( )2/513رواه نعيم بن محاد يف كتاب الفنت ) (5)

 ."بن حراش عن حذيفة
حدثنا أبو معاوية به، واللفظ الـمنقول هنا من ابن ( من طريق علي بن حممد قال: 4041( )2/1344ورواه ابن ماجه )

 ماجه.
(: "ثقة، أحفظ الناس 5341رقم( )554أبو معاوية هو حممد بن خازم الضرير، قال فيه احلافظ يف تقريب التهذيب )ص

 م يف حديث غريه"، روى له اجلماعة.هه حلديث األعمش، وقد يَ 
 (.2240رقم( )276التقريب )صوأبو مالك األشجعي هو سعد بن طارق، ثقة كما يف 

 (.1371رقم( )247وربعي بن حراش، هو العبسي أبو مرمي، ثقة عابد خمضرم، كما يف التقريب )ص
= 
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وهم  (1)دخلت على ابن زياد»، قال: ما رواه محيد عن أنس بن مالك  -4
الوا: يا أنس، ما تقول يتذاكرون احلوض، فلما رأوين اطّلعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس، فق
لقد ون يف احلوض، كُّ يف احلوض؟ فقلت: واهلل ما شعرت أين أعيش حّت أرى أمثالكم تشُ 

 دينة، ما تصلي واحدة منهن إال سألت ربها أن يوردها حوض محمدالـمتركت عجائز ب
»(2). 

واهلل أما »ويف لفظ يرويه ثابت عن أنس أنه ملا بلغه إنكار زياد أو ابنه احلوَض قال: 
 .(3)وذكر حنوه «ألسوءنه غداً 

                                                 = 
فالسند رجاله ثقات، وال سيما واحلديث قد رواه مسدد يف مسنده عن أيب عوانة عن أيب مالك بإسناده ومتنه، كما ذكر 

 (.3/254البوصريي يف مصباح الزجاجة )
 (.7407رقم( )674عوانة هو الوضاح بن عبد اهلل، وهو ثقة ثبت، كما يف التقريب )صوأبو 

( بعد أن رواه بسنده إىل حذيفة: "هذا حديث 3636( )533-4/537واحلديث قال عنه احلاكم يف الـمستدرك )
 صحيح، على شرط مسلم، ومل خيرجاه". 

 يح، رجاله ثقات".(: "هذا إسناد صح3/254وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة )
 (: "أخرجه ابن ماجه بسند قوي".13/16وقال ابن حجر يف الفتح )

 تنبيه:
أوردت هذا اخلرب يف الـموقوفات ـ مع كون القسم األول منه مرفوعاً ـ بسبب أن الـمرفوع من احلديث ليس فيه إال اإلخبار مبا 

ه، أما الـموقوف على حذيفة ففيه بيان حكمهم ـ وهو سيكون عليه احلال آخر الزمان، دون التطرق حلكم الـمذكورين في
 موضع البحث الذي حنن بصدده ـ.

، فاستشنع الناس ذلك، وقتل عبيد اهلل هذا هو عبيد اهلل بن زياد بن أبيه، أمري العراق، ويف زمنه قتل احلسني بن علي  (1)
لعن هذا ودونه، وحنن نبغضهم يف اهلل، ونربأ يوم عاشوراء سنة سبع وستني، قال الذهيب: الشيعي ال يطيب عيشه حّت ي

  (.541-3/545منهم وال نلعنهم، وأمرهم إىل اهلل، انظر ترمجته يف السري للذهيب )
أخربنا حممد بن أيب عدي "( فقال: 1061( )560يف زوائده على كتاب الزهد البن الـمبارك )صاملروزي رواه احلسني  (2)

 ."أخربنا محيد عن أنس
 (.1544، 5617دي، ومحيد ثقتان )انظر تقريب التهذيب وابن أيب ع

 ( من طريق أيب حممد بن صاعد قال: حدثنا احلسني به.333( )1263-3/1267ورواه اآلجري يف الشريعة )
من كتاب السنة البن أيب  303وقال األلباين يف سند اآلجري هذا: "إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات". )انظر ص

 (.613( )307حمقق كتاب الشريعة د.الدميجي )ص عاصم( وصححه أيضاً 
 ".حدثنا هدبة، ثنا محاد بن سلمة عن ثابت"( قال: 613( )307رواه ابن أيب عاصم يف كتاب السنة )ص (3)

= 
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إىل  (2): عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل ينميه(1)نقل ابن األثري عن جامع رزين -5
ُترِكتم على الواضحة، ليلها كنهارها، وكونوا على دين األعراب »عمر بن اخلطاب أنه قال: 

 .(3)«وغلمان الُكتَّاب
ن قوله هو، مه مسندًا عن عمر بن عبد العزيز سألة إن شاء اهلل حنو الـموسيأيت يف هذه 

 أنه لكن ثبت عن عمر بن اخلطاب 
فإهنم أصل  ،أوصيه باألعراب خرياً »قال ـ يف ضمن وصاياه للخليفة من بعده ـ:  -6

 .(4)«العرب وماّدة اإلسالم

                                                 = 
(، وصحح إسناده حمقق الكتاب األلباين، وقال: "على 310، 1411، 7261ورجاله كلهم ثقات )انظر تقريب التهذيب 

 شرط مسلم".
 محاداً من رجال مسلم وحده، أما هدبة وثابت فمن رجال البخاري ومسلم. قلت: ألن

لقد »( من طريق ثابت خمتصراً، وفيه أن ابن زياد سأل أنسا عن احلوض فقال: 3355( )6/16ورواه أبو يعلى يف مسنده )
 وصحح سنده حمقق الكتاب حسني سليم أسد. ،بنحوه« تركت بالـمدينة لعجائز...

(، وصحح سند إحدى رواياته عند أيب يعلى من طريق ثابت عن أنس،  11/561ن حجر يف فتح الباري )واخلرب ذكره اب
 كما صحح طريقا أخرى يف فوائد العيسوي عن محيد عن أنس.
 وللخرب طرق أخرى ضعيفة أعرضنا عن ذكرها، اكتفاء مبا ثبت.

-20/204، انظر سري أعالم النبالء )535م معاوية األندلسي، صاحب كتاب جتريد الصحاح، تويف عا بن هو رزين (1)
(، وكتاب رزين هذا يرويه ابن األثري عنه بواسطة شيخه الـمبارك بن الـمبارك الواسطي، كما ذكره يف مقدمة جامع 205

 (.1/205األصول )
 ."مَنيُت الشيء أمنيه إليه: إذا أسندتَه إليه، ورفعته"(: 1/213قال ابن األثري يف جامع األصول ) (2)
وهذه "(: 1/211(، وقد نقله عن رزين مع أربعة آثار أخرى، وقال عنها كما يف )213-1/212جامع األصول ) (3)

 ."أحاديث وجدِتا يف كتاب رزين، ومل أجدها يف األصول
، فلو صح السند إليه لكان منقطعا، على أن جامع رزين قلت: وعمر بن عبد العزيز رمحه اهلل مل يلق عمر بن اخلطاب 

(: "أدخل كتابه زيادات واهية، لو تنـزه 20/205ع ذلك غري مسند، وقد قال الذهيب يف ترمجة رزين من كتاب السري )م
 عنها ألجاد".

 وحيسن التنبيه إىل أن جامع رزين غري مطبوع إىل اآلن، وإال لنقلت منه مباشرة إن شاء اهلل.
-3/337(، وابن سعد يف الطبقات )37051( )436-7/435( وابن أيب شيبة يف الـمصنف )3700رواه البخاري ) (4)

 .(، ضمن خرب قتل عمر وبيعة عثمان من بعده 331
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فإهنم  ،أوصيكم باألعراب»وملا سأله أهل العراق الوصية قال ـ يف ضمن وصاياه ـ: 
 .(1)«ماّدتكمأصلكم و 

 .(2)«إخوانكم وعدوُّ عدوِّكمأوصيكم باألعراب، فإهنم »ويف لفظ: 
 .ت عليه مما ورد عن الصحابة فهذا ما وق

 ، فمنه:أما ما ورد عن التابعين ومن بعدهم من األئمة 
ؤمنني املما جاء عن عبيد اهلل بن عدي بن اخليار رمحه اهلل يف خرب مناصحته خلاله أمري  -1
؟ رسول اهلل  أدركتَ  ،أخي ابنَ »حيث قال له عثمان:  (3)يف شأن الوليد بن عقبة عثمان 

 .(4)«َخَلَص إلي من علمه واليقين ما يخلص إلى العذراء في سترهافقال: ال، ولكن 
ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل أن رجال سأله عن شيء من األهواء فقال:  -2

                                                 
قال: )حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ، قال مسعت أبا مجرة الضبعي حيدث عن جويرية  (،1/51رواه أمحد يف الـمسند ) (1)

 بن قدامة(، به.
 وهذا اسناد صحيح.قلت: 

 .(5737رقم) (472ص)وف بغندر، ثقة صحيح الكتاب، إال أن فيه غفلة، انظر التقريب حممد بن جعفر هو املعر 
 .(2710رقم) (266ص)، ثقة حافظ متقن، انظر التقريب وشعبة هو اإلمام املشهور: شعبة بن احلجاج

 .(7122رقم) (561ص)وأبو مجرة الضبعي هو البصري، نصر بن عمران، ثقة ثبت، انظر التقريب 
 .(131رقم) (143ص)دامة، هو التميمي، ثقة خمضرم، انظر التقريب وجويرية بن ق

 .وكل هؤالء من رجال الشيخني، غري جويرية فمن رجال البخاري وحده
، كلهم من طريق (3/337(، وابن سعد يف الطبقات )37062( )7/437ابن أيب شيبة يف الـمصنف )واخلرب رواه 

 .جويرية
 جاج، أنبأنا شعبة، مسعت أبا مجرة الضبعي حيدث عن جويرية(.قال: )ثنا ح (،1/51رواه أمحد ) (2)

مضى الكالم على ثالثة من رجاله، وبقي حجاج، وهو حجاج بن حممد املصيصي، روى له الشيخان، ثقة  سنادوهذا اإل 
 .(1135) (153ص)اختلط آخر عمره ملا قدم بغداد قبل موته، انظر التقريب  هثبت، لكن

 (.3/337) لفظ يف الطبقاتهبذا ال ابن سعدورواه 
يف  حيث ُشههد عليه بشرب اخلمر فطََلَب الـمسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن األسود من عبيد اهلل هذا أن يكلم عثمان  (3)

ـ بعد أن أنكر على الناس عدم إعطائه من احلق ما كانوا يعطونه أليب بكر وعمر ـ رد بقوله:  شأنه، وقد رد عليه عثمان 
 «.ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه باحلق إن شاء اهلل، مث دعا عليّاً فأمره أن جيلد، فجلدهأما ما »

 (.3616( ـ وهذا لفظه ـ والبخاري )1/66رواه أمحد ) (4)
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 .«واْلُه عما سوى ذلك ،(1)م في الُكتَّابعليك بدين األعرابي والغال»
 .«...فاتبعهانظر دين األعرايب والغالم يف الُكتَّاب »ويف لفظ: 
 .(2)«...دين الصيباْلَزْم »ويف لفظ: 

عليكم بدين »وإليه ذهب داود بن علي األصبهاين يف قوله: "وزاد اهلروي بعد روايته: 
 .(3)«العجائز
لقد أدركت وما »من قوله:  رمحه اهلل (4)د بن هرمزما جاء عن عبد اهلل بن يزي -3

فعليكم بدين العواتق الالتي دينة أحد يـُتَّهم بالقدر إال رجل من جهينة، يقال له: معبد، الـمب
                                                 

 (.1/121الُكتَّاب، َكرُمَّان، والـَمْكَتب، كَمْقَعد: موضع التعليم، انظر القاموس الـمحيط للفريوزآبادي ) (1)
أخربنا قبيصة بن عقبة قال أخربنا سفيان عن جعفر بن برقان قال: جاء »( قال: 5/374اه ابن سعد يف الطبقات )اخلرب رو  (2)

 «.رجل...
، وسفيان هو الثوري اإلمام اجلليل، وجعفر (5513)( 453قبيصة هو السُّوائي صدوق، رمبا خالف كما يف التقريب )ص

( عن ابن معني وابن منري 475-3/474أيب حامت يف اجلرح والتعديل )بن برقان، صدوق يهم يف حديث الزهري، نقل ابن ا
 أنه ثقة يف غري حديث الزهري، وقال أمحد: إذا حدث عن غري الزهري فال بأس به.

 قلت: وهذا ليس من حديث الزهري.
 من طريق حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان به. 311( 1/16ورواه الدارمي يف السنن )

قة فاضل، يقال: أخطأ يف شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك على عبد الرزاق، كما يف وحممد بن يوسف ث
 .(6415)( 515التقريب )ص

 ، بسنده إىل حممد بن يوسف به.34( 1/15ورواه البيهقي يف الشعب )
هما إىل عبد بسندي 250( 1/135، والاللكائي يف شرح أصول االعتقاد )322( 4/33ورواه اهلروي يف ذم الكالم )

 الرمحن بن مهدي اإلمام الشهري عن سفيان به.
 بسنده إىل معاوية بن هشام عن سفيان به. 2050( 2547-5/2546ورواه اآلجري يف الشريعة )

 .(6771)( 533ومعاوية صدوق له أوهام، كما يف التقريب )ص
وذلك لكثرة األسانيد اليت ترويه عن سفيان قلت: (، 2/22واخلرب صحح النووي إسناده، كما يف ِتذيب األمساء واللغات )

 مبا ينجرب به ضعف بعض رواته عنه، ولومل يكن إال متابعة اإلمام اجلليل عبد الرمحن بن مهدي.
ا مبسبب متابعة حممد بن يوسف وابن مهدي، وفاته أن قبيصة تابعه ،وحّسن د.الدميجي السند يف حتقيقه لكتاب الشريعة

 أيضا، كما عند ابن سعد.
 (.4/33)ذم الكالم  (3)
(: فقيه الـمدينة، أحد األعالم، عداده يف التابعني، وقلما روى، وجالسه مالك  6/371قال الذهيب يف سري أعالم النبالء ) (4)

 .143كثرياً وأخذ عنه، مات سنة 
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 .(1)«ال يعرفن إال اهلل
َحمَّالون والنساء في ـالعليكم مبا عليه »: حيث قال ما جاء عن سفيان الثوري -4

 .(2)«تّاب من اإلقرار والعملالبيوت والصبيان في الكُ 
أنه قيل له: يا أبا عبد اهلل، ال يزال قوم يسألون عن اإلسالم، ما  وجاء عنه  -5

، فإذا فانظر إلى أدنى َحمَّال فاسأله عنهإذا غدوت إىل السوق »اإلسالم؟ فقال لسائله: 
 .(3)«أخربك عنه فهو ذاك

                                                 

ن عياض حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا أنس ب»قال:  346( 205رواه الفريايب يف كتاب القدر ص) (1)
 «.قال: أرسل إيل عبد اهلل بن يزيد بن هرمز فقال...

، وأنس بن عياض هو الـمدين، ثقة كما يف التقريب (336)( 103إسحاق ثقة متقن كما يف التقريب )ص
 .(564)( 115)ص

 فالسند إىل ابن هرمز صحيح.
 من طريق الفريايب به. 556(  2/151ورواه اآلجري يف الشريعة )

فقال: "قال أبو ضمرة عن عبد اهلل ابن  151( 2/403قدسي يف كتاب احلجة على تارك الـمحجة )وذكره نصر الـم
 وأبو ضمرة هو أنس بن عياض.« عليكم بدين العواتق...»يزيد: 

 ( من طريق احلسن بن عرفة، قال حدثنا أنس بن عياض.1160( )2/300ورواه ابن بطة يف اإلبانة )
حدثنا سليمان بن أمحد ثنا بشر بن موسى ثنا عبد الصمد بن حسان قال: »( قال: 7/30رواه أبو نعيم يف احللية ) (2)

 «مسعت سفيان
 وسليمان بن أمحد هو اإلمام أبو القاسم الطرباين، أحد كبار احلفاظ وأئمة احلديث الـمربزين، ال خيفى مثله.

قدمي السماع، كان أبو عبد اهلل ـ وبشر بن موسى هو األسدي أبو علي احلافظ، قال اخلالل: "شيخ جليل مشهور، 
يعين أمحد بن حنبل ـ يكرمه، وكتب له إىل احلميدي إىل مكة"، وقال الدارقطين: "ثقة نبيل"، وقال اخلطيب 

 (.3523( )7/31البغدادي: "كان ثقة أميناً"، كل ذلك منقول من تاريخ بغداد )
بو حامت: "صاحل احلديث" )اجلرح والتعديل البن وعبد الصمد بن حسان، هو الـمروروذي، خادم سفيان، قال عنه أ

(، ووثقه ابن سعد، وقال البخاري:  3/334(، وقال الذهيب: "صدوق إن شاء اهلل" )ميزان االعتدال 6/51أيب حامت 
 (.260كتبت عنه، وهو مقارب احلديث )تعجيل الـمنفعة البن حجر ص
( بال إسناد، وفيه 1/217البغوي يف شرح السنة )قلت: فهذا اخلرب عن سفيان ثابت هبذا السند، وقد أورده 

 (.11/125)اجلمالون( باجليم، واجلمَّالة: أصحاب اجلهمال، مثل اخليّالة واحلّمارة، انظر لسان العرب البن منظور )
 حدثنا القاضي أبو أمحد ثنا أبو عمر بن عقبة وأمحد بن حممد بن مصقلة»( قال: 7/23رواه أبو نعيم يف احللية ) (3)

 «.قال: ثنا احلسن بن عرفة حدثين مبارك بن سعيد عن أخيه سفيان
= 
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ڈ ڈمن زعم أن »ية؟ فقال: ما جاء عن يزيد بن هارون، حيث سئل: من اجلهم -6

 .(2)«في قلوب العاّمة فهو جهمي (1)يَِقرعلى خالف ما  [5]سورة طه:ڈژ ژ ڑ
 .فهذا ما وقفت عليه مما روي بالسند

                                                 = 
القاضي أبو أمحد هو العسال، إمام متقن، قال ابن مردويه: "أحد األئمة يف علم احلديث، فهماً وإتقاناً وأمانة"، وقال 

 (.337-3/336أبو نعيم: "من الكبار يف الـمعرفة واإلتقان واحلفظ" )تذكرة احلفاظ للذهيب )
و عمر بن عقبة، صوابه أبو َعْمرو، وهو عبيد اهلل بن أمحد بن عقبة، قال أبو الشيخ: "كان من خيار الناس، أب

 (.3/315صاحب عبادة وصالة، حيّدث عن ابن عرفة والـمحدثني الكبار" )طبقات الـمحدثني بأصبهان 
دثنا عنه القاضي، مث ذكر بعض ما ( وقال: جماب الدعوة، ح1016) 2/62وترمجه أبو نعيم يف كتاب تاريخ أصبهان 

 روى عنه.
( 1535( )2/163( واألوسط )66أمحد بن حممد: أصبهاين، من شيوخ الطرباين، روى عنه يف معجمه الصغري )ص

ومل أجد فيه كالمًا إال قول أيب نعيم األصبهاين: "كتب عن العراقيني واحلجازيني" مث روى بعض ما حدثه به والده 
 (.147) 1/164اب تاريخ أصبهان والطرباين عنه، كت

 وبكل حال فالقاضي أبو أمحد يرويه عنه وعن أيب عمرو بن عقبة معاً.
 .((1255) (162)صاحلسن بن عرفة هو العبدي أبو علي، صدوق )التقريب

 .((6463)( 511)صمبارك بن سعيد صدوق أيضاً )التقريب 
 فالسند ثابت عن سفيان إن شاء اهلل.

 (.5/210أي سكن وثبت، انظر اللسان البن منظور )َوقـََر يَقهر:  (1)
حدثين عباس العنربي، قال: حدثنا شاذ بن حيىي قال: »( قال: 54( )1/123رواه عبد اهلل بن أمحد يف السنة ) (2)

ثنا أمحد بن سنان قال: »( قال: 1733( )360وهذا لفظه، ورواه أبو داود يف مسائل اإلمام أمحد )ص« مسعت يزيد
 بنحوه.« بن حيىي...مسعت شاذ 

 ( باإلمام الثبت احلافظ.2/524وعباس، وصفه الذهيب يف تذكرة احلفاظ )
(، وقال 4/312وشاذ بن حيىي هو الواسطي، ذكره ابن أيب حامت، ومل يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل )اجلرح والتعديل 

رفته، وذكره خبري، ِتذيب الكمال (: "شيخ صدوق"، وسأل أبو داود أمحد عنه فقال: ع10/434الذهيب يف )السري 
 (.2633) 12/342للمزي 

( 30أما شيخ أيب داود، وهو أمحد بن سنان، فهو أبو جعفر القطان الواسطي، ثقة حافظ، كما يف التقريب )ص
(44.) 

 (.163قال األلباين بعد أن ذكر سند أيب داود: "هذا إسناد جيد" )خمتصر العلو ص
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 أما ما نقل عن بعض السلف، ولم أجده مسندًا، فمنه:
]سورة  ڈڈ ژ ژ ڑڈمن ال يوقن أن »من قوله:  (1)ما جاء عن القعنيب -1

 .(2)«فهو جهمي قلوب العامة كما تقرر في [5طه:
 تقدمة.الـموهي عبارة قريبة من عبارة يزيد بن هارون 

 .(3)«ديننا دين العجائز»ومما جاء عن سفيان الثوري أنه قال:  -2
َحدََّث حُمدِّث وأنا عنده »: (4)ومما جاء أيضًا أن اإلمام أمحد بن حنبل قال له األثرم -3

وعنده غالم فأقبل على الغالم فقال: إن هلذا تفسرياً، فقال  (5)حبديث )يضع الرمحن فيها قدمه(
 .(6)«!!انظر إليه، كما تقول الجهمية سواءأبو عبد اهلل: 

                                                 
، انظر تذكرة 221 بن مسلمة الـمدين احلافظ، صاحب اإلمام مالك بن أنس، مات سنة هو أبو عبد الرمحن عبد اهلل (1)

 (.334-1/333احلفاظ للذهيب )
قال بنان بن أمحد: كنا عند القعنيب فسمع رجاًل يقول "( فقال: 130ذكره ابن القيم يف اجتماع اجليوش اإلسالمية )ص (2)

(، وقال: 412( )2/165ونقلها الذهيب يف العلو )" ...استوىل، فقال القعنيب: [5]سورة طه:ڈڈ ژ ژ ڑڈ
 أخرجها عبد العزيز القحيطي يف تصانيفه.

وبنان بن أمحد هو أبو حممد القطان، قال الدارقطين: مل يكن به بأس، كتب الناس عنه، وحدثوا عنه، وقال مرة: ال بأس به، 
 (.7/103ب يف تاريخ بغداد ما علمت إال خرياً، كان شيخاً صاحلاً، فيه غفلة )ذكره اخلطي

 (.173وعلق األلباين بأن أمحد ال بأس به، وأنه مل يعرف القحيطي )خمتصر العلو ص
وقد ذكره الذهيب أيضاً ضمن من قالوا: إن اهلل ُمستٍو على ، وأنه صاحب مصنفات، قلت: وكالم الذهبي يفيد أنه يعرفه

 ، واهلل أعلم.(2/1211. انظر العلو )بل وسماه "المفتي"العرش بذاته، 
( غري مسند، وما تقدم نقله عن سفيان مسنداً 2/431ذكره قوام السنة األصبهاين يف كتاب احلجة يف بيان الـمحجة ) (3)

 يعطي هذا الـمعىن، والعلم عند اهلل، حيث أوصى بلزوم ما عليه النساء يف البيوت واحلّمالون وصبيان الُكتَّاب.
أمحد بن حممد بن هانئ، صاحب اإلمام أمحد، كان ذا حافظة قوية، وله يف ذلك أخبار عجيبة، هو احلافظ الثقة أبو بكر  (4)

 (.571-2/570. انظر تذكرة احلفاظ )"أظنه مات بعد الستني ومائتني"قال الذهيب: 
ل من يُلقى يف النار، وتقول: ه»( عن أنس مرفوعاً، ولفظ البخاري: 2343( ومسلم )4343احلديث رواه البخاري ) (5)

(، ومسلم 4350، 4341، وروياه من حديث أيب هريرة مرفوعاً، البخاري )«مزيد؟ حّت يضع قدمه، فتقول قط قط
(2346.) 

(، وظاهر صنيع أيب يعلى يشعر بأنه ينقله عن كتاب 116، 75ذكره أبو يعلى احلنبلي يف كتاب إبطال التأويالت )ص (6)
ة عن اإلمام أمحد، وصنفها ورتبها أبوابًا كما يقول ابن أيب يعلى يف طبقات لألثرم، حيث نقل األثرم يف كتبه مسائل كثري 

 (، وقد ولد أبو يعلى بعد وفاة األثرم بنحو مثانني سنة، فعهده ليس بالبعيد عن األثرم وكتبه.1/66احلنابلة )
= 
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ومن علماء السلف من تطرقوا العتقاد العامة يف مصنفاِتم، حيث بينوا أن مسائل 
على أهل ؤمنني، والغالب أهنم يذكرون هذا عند ردهم الـماالعتقاد معلومة حّت عند عوام 

 ومعرفة العامة واخلاصة هلا. ،سائل مع شهرِتاالـماألهواء الذين ضلوا يف تلك 
ذكر البيان أن اهلل عز وجل يف السماء، كما أخربنا »: فمن ذلك قول ابن خزمية 

سلمين، الـممفهوم في فطرة يله، وعلى لسان نبيه عليه السالم، وكما هو نـز يف حمكم ت
 .(1)«م ومماليكهم، ذُكرانهم وإناثهم، بالغيهم وأطفالهمعلمائهم وجهالهم، أحراره

على علو اهلل تعاىل، وإنكار  ومثله قول عثمان بن سعيد الدارمي ملا ذكر داللة النصوص
يل نـز فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغين فيه بالت»اجلهمية لداللتها: 

فهذه األشياء اليت اقتصصنا يف هذا »إىل أن قال:  (2)«ويعرفه العامة والخاصةعن التفسري، 
... وليس هذا من العلم الذي يشكل كثير منها إلى النساء والصبيان  مخلص علالباب قد 

 .(3)«لحدة يف آيات اهللالـمعلى أحد من العامة واخلاصة إال على هذه العصابة 
أحاديث رسول اهلل  ولو شئنا أن جنمع يف حتقيق»وملا تكلم عن عرش الرب تعاىل قال: 

إلى النساء نا، ولكن َعلهْمنا أنه َخَلص علم ذلك واإلميان به معوأصحابه والتابعني جل 
 .(4)«إال إىل هذه العصابة والصبيان

ويلك، وهل بقي أحد من »أن معىن الكرسي هو العلم قال:  (5)ريسيالـموملا نقل دعوى 
ش والكرسي، وآمن هبا إال أنت ورهطك؟ وليس إال وقد عقل أمر العر سلمين وصبيانهم الـمنساء 

                                                 = 
 فإن كان األمر كما ظهر يل فاخلرب عن أمحد صحيح ال غبار عليه، والعلم عند اهلل تعاىل.

 (.1/254كتاب التوحيد ) (1)
 (.65الرد على اجلهمية )ص (2)
 (.67الـمصدر السابق )ص (3)
 (.31الـمصدر السابق )ص (4)
هو بشر بن غياث البغدادي، عني اجلهمية يف عصره، مقته أهل العلم لسوء مذهبه، صنف عدة مصنفات، فوقع كالمه  (5)

 (.202-10/111) للذهيب ، انظر سري أعالم النبالء213ة فيها إىل عثمان بن سعيد الدارمي فرد عليه، مات سن
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 .(1)«ا األخبارموُتكّيف فيه ،ا اآلثارمالعرش والكرسي مما ينبغي أن يسند يف تثبيته
فهذه مناذج مما ذكر فيه أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم اعتقاد العامة، وسيأيت بيان 

 طلب الثاين حبول اهلل.الـممضامني ما نقلناه يف 

                                                 

 (.72رد عثمان بن سعيد على الـمريسي )ص (1)
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 لثاني: بيان مضامني ما ُنقل.طلب االـم

همة اليت سنركز ـ إن شاء اهلل ـ الـمضامني الـمحوت الروايات والنقول السابقة مجلة من 
؛ ألن احلديث عن هذه الروايات ال ينبغي ـمن خالل ألفاظها  ـها الـمتجليتها وبيان مععلى 

نه  الـمة متكاملة، كما هو بعد مجع طرقها والنظر فيها نظر  ،أن يكون بعيداً عن حتليل ألفاظها
 .(1)العلمي السليم للتعامل مع النقول الواردة يف أي باب من أبواب العلم

وسيكون بيان مضامني ما تقدم من الروايات والنقول السابقة مبثوثا ـ حبول اهلل ـ يف 
 سألتني اآلتيتني، ومها:الـم

 .سائل العقدية الواردةالـمسألة األولى: أقسام العامة و الـم
 راد بالعبارات.الـمسألة الثانية: تحديد الـم

                                                 

 (.111-110ينظر يف هذا ما كتبه ابن تيمية يف كتاب اإلميان )ص (1)
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 سائل العقدية الواردة.الـمسألة األوىل: أقسام العامة والـم

ُمعتِقدون من ر فيها كه بالنظر يف جمموع ما تقدم جند أن الروايات والنقول السابقة ُذ 
 العامة، ومسائل اعتقادية.

 سمين هما:ذكورون من العامة فيمكن أن يُقسموا إلى قالـمفأما 
 األول: جنس العامة.

 الثاني: أنواع معينة من هذا الجنس.
 «كما يقر يف قلوب العامة»فالقسم األول )جنس العامة( يظهر يف عبارة يزيد بن هارون 

 .«ويعرفه العامة»وحنوها عبارة القعنيب، وكذا يف قول الدارمي: 
ذكورين يف القسم األول، الـمالعامة أما القسم الثاين فهو يف احلقيقة مبثابة التفصيل ألنواع 

 عند النظر يف جمموع من ذُكهر منهم جند أهنم على النحو اآليت:و 
وذلك يف وصية عمر بن عبد العزيز والثوري بلزوم ما عليه غالم الُكتَّاب،  الصبيان: -1

ير ملا غاالـمحّدث الذي أقبل على غالم؛ ليذكر له تفسري اجلهمية الـموكذا يف إنكار أمحد على 
 فهمه ذلك الغالم من احلديث.
، وهكذا الدارمي يف أكثر من موضع، كقوله: «... وأطفاهلم»ومن ذلك قول ابن خزمية 

 .«حّت الصبيان»
 جناته، حني روى حديث دروس اإلسالم. حيث ذكر حذيفة  الشيخ الكبير: -2
، وملا ذكر عمر يف أمر عمر بن عبد العزيز بلزوم دين األعرايب ذكرهم ورد األعراب: -3

 األعراب وصفهم بأهنم اإلخوان، عدوُّ العدّو، مادُة اإلسالم. بن اخلطاب 
 ورد يف كالم الثوري يف موضعني. الَحمَّال: -4
كبارهن يف قوله:    وردت شاملة كبارهن وصغارهن، فذكر أنس النساء:عواّم  -5

وذكر عبيداهلل س اإلسالم، وذكر حذيفة جناة العجوز الواردة يف حديث درو  «كت عجائزتر »
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كما ورد اسم العواتق ـ وهن   «... ما خلص إىل العذراء»بن عدي صغارهن يف قوله: 
 «النساء»ـ يف قول ابن هرمز، ووردت يف كالم الثوري والدارمي شاملة جلميعهن  (1)الشابات

 .«وإناثهم»وكذا قول ابن خزمية 
 وردت يف كالم ابن خزمية. ماليك:الـم -6
 وردت يف كالم ابن خزمية أيضاً. هال:الج -7

وعليه فقد ذُكرت يف هذه الروايات والنقول األصناف كلها من الذكور واإلناث، الصغار 
 والكبار.

اليت ذكروا عندها اعتقاد العامة فهي مسائل كبرية القدر، يأيت سائل العقدية الـمفأما 
 لم، قوال وعمال.سالـماليت جيب أن يكون عليها  حقيقة اإلسالمعلى رأسها 

وبالتايل جاءت كلمة )الدين( يف عدد من العبارات، مضافة إىل هؤالء العامة، كما يف 
وكذا  «دين العواتق»وقول ابن هرمز:  «دين األعرابي والغالم»قول عمر بن عبد العزيز: 
 أقوال سفيان الثوري الثالثة.

الواردة يف   وجل على عرشهكاستوائه عز ، صفات اهلل تعالىسائل أيضاً مسألة الـمومن 
 كالم يزيد بن هارون والقعنيب والدارمي.

 ، الواردة يف كالم أمحد.وَوْضع اهلل لها على النار ،مدَ وكصفة القَ 
 الواردة يف كالم ابن خزمية والدارمي. وكصفة العلو

بن الواردة يف كالم امسألة الَقَدر سائل اليت أوردوا عندها اعتقاد العامة أيضًا الـمومن 
 هرمز.

 .الواردة يف كالم أنس  حوض النبي سائل أيضاً مسألة الـمومن 
 .بحقيقة الدين كلهمنها ما يتعلق  ،ذكورةالـمسائل الـمف

                                                 

الديها ومل تُزوّج، العاتق: الشابة أّول ما تُدرهك، وقيل: هي اليت مل َتِبه من و "(: 171-3/173قال ابن األثري يف النهاية ) (1)
 ."وقد أدرَكْت وشبَّْت، وجُتمع على الُعّتق والعواتق
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 .اإليمان باهلل تعالىومنها ما يتعلق بركن 
 .اإليمان بالقدرومنها ما يتعلق بركن 
 .اإليمان باليوم اآلخرومنها ما يتعلق بركن 
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 عبارات.الراد بالـمية: حتديد سألة الثانالـم

فإن اعتقاد  ،ال ريب أن السلف لم يحيلوا الناس إلى لزوم ما عليه العامة أيًّا كان
لقَّنهم من العامة من العامة ليس مصدرا من مصادر التلقي، حّت حُيال الناس إليه، وذلك أن 

 ، كبدعة سب الصحابة أئمة الضالل مجلة من البدع، نشأوا عليها صغارًا وتشبثوا هبا كباراً 
 وتكفريهم، وبدع صرف العبادة لغري اهلل تعاىل، من دعاء وسجود وذبح وحنوها.

قصودين في كالمهم، بل وحددوا األمر الذي ينبغي أن الـم ولذا حّدد السلُف العامةَ 
 .يُلَزم في مسلك هؤالء العوام

ا به حتديداً، وذلك ما وقد تضمنت الروايات والنقول السابقة ما يوضح مرادهم مبا أوصو 
 نصوص عباراِتم، مث نُعرّج على ما يؤكده من كالم أهل العلم.مسنبينه إن شاء اهلل، مأخوذاً من 

من قوله للرجل الذي  قداد الـم ما ذكره ومن أحسن ما يبني مراد السلف رمحهم اهلل
ون إال ربَّكم، ال تعرفأَوال حتمدون اهلل إذ أخرجكم »: متىن أنه شهد ما شهده الصحابة 

 .«البالء بغريكم مقد ُكفيتُ  ُمصّدقين لما جاء به نبيكم؟
، وهو معرفتهم لرهبم الذي صح بسببه اعتقاد العامة األول األساسففي قوله هذا بيان 

 نجية.الـمعرفة الـم
، وبذلك صح عقدهم من خالل إقامتهم اهلل  هو تصديقهم بنيب واألساس الثاني

 ال اهلل، حممد رسول اهلل.ال إله إشهادة احلق: 
ـ قد ُولدوا  ـ كهذا الرجل الذي متىّن رؤية النيب  قداد الـموذلك أن الذين خياطبهم 

قداد خماطباً الـمبه َمن قبلهم من أهل اجلاهلية؛ ولذا قال  يعلى فطرة سليمة، فلم يُبتلوا مبا ابتل
ال يدري لو شهده كيف كان يكون  الرجل على أن يتمىّن حمضرًا غيّبه اهلل عنهما حيمل "هلم: 

مل جييبوه ومل  ،فيه؟ واهلل لقد حضر رسوَل اهلل أقوام  أَكّبهم اهلل على مناخرهم يف جهنم
"يصدقوه

(1). 
سلمني يف بيئة صاحلة يغمرهم اليقني الراسخ، ويصدق عليهم قول عبيد الـمفنشأ أحداث 

                                                 
 (.14-13انظر ُتري  اخلرب )ص (1)
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خلص إيّل من علمه »؟ ـ  : صحبَت رسول اهللاهلل بن عدي ـ جوابًا لسؤال عثمان 
 .«واليقني ما خلص إىل العذراء

فالعذراء ـ رغم صغر سنها ـ قد حصل هلا من اليقني الذي صح به اعتقادها، بل والعلمه 
 .(1)مبا ال عذر ألحد يف اجلهل به ما نشأت معه على فطرة سوية

حُيَدث وسُتحدهثون و إنكم ُولدتم على الفطرة،»: يوضح هذا ما قاله ابن مسعود 
 .(2)«فعليكم باألمر األوللكم، فإذا رأيتم حُمَْدثة 

فَحَكَم بأهنم نشأوا على فطرة اإلسالم السوية البعيدة عن البدع والضالالت؛ فلذا امتدح 
ما هم عليه ذلك الوقت، وحذرهم من االبتداع الذي سيقع، وأمرهم عند حدوثه أن يلزموا 

أي القدمي  (3)«عليكم بالعتيق»رّب عنه بقوله: ي األول الذي نشأوا عليه، وهو ما عَ داهل
 .(4)األول

 «عليك بدين األعرابي والغالم»ما أراده عمر بن عبد العزيز، حني قال:  بعينه وهذا
الحّمالون  عليكم بما عليه»وقول الثوري:  «فعليكم بدين العواتق»وكذا قول ابن هرمز: 

ذكورين يف كالمهم الـم هؤالء األصناف ، فإن«والنساء في البيوت والصبيان في الُكّتاب
على لزوم ما   مكالمهكالمه و   ، فاتفقكانوا على اهلدي األول الذي ذكره ابن مسعود   

سلمون على السُّنَّة، الـمكان عليه أهل اإلسالم أواًل قبل ظهور أّي من البدع، حيث كان 
 خاّصتهم وعاّمتهم.

إمنا قال ذلك عندما سأله رجل عن شيء  ومما يوضح هذا أيضًا أن عمر بن عبد العزيز
                                                 

مل يكن مكتومًا وال  أراد ابن عدي بذلك أن علم النيب "(: 73-7/72ويف هذا يقول ابن حجر يف فتح الباري ) (1)
 ."ـمسترتةخاّصاً، بل كان شائعاً ذائعاً، حّت وصل إىل العذراء ال

( واللفظ له، واهلروي يف ذم الكالم 133( )1/330(، وابن بطة يف اإلبانة )31( )13رواه حممد بن نصر يف السنة )ص (2)
(3/47( )541.) 

( 3/47(، ورواه اهلروي يف ذم الكالم )1/53(، والدارمي يف السنن )20465( )11/252رواه عبد الرزاق يف الـمصنف ) (3)
 بنحوه. جبل  ( عن معاذ بن543)

 (.3/171انظر النهاية يف غريب احلديث، البن األثري ) (4)
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يعين من هذه األهواء  «واْلُه عما سواه»مث قال:  ،فأمره بلزوم ما عليه أولئك العاّمة ،من األهواء
وأصحابه من بعده  اليت مل يكن أهل اإلسالم يعرفوهنا، وإمنا يعرفون ما بينه هلم نبيهم 

. 
دينة أحد يتهم بالقدر إال الـمأدركت وب لقد»يوضح هذا أيضًا قول عبد اهلل بن هرمز: 

 .«يقال له معبد ،رجل من جهينة
سلمني خيالف ما جاءت به الـمأحدًا من  أنه مل يدرك يف مدينة النيب  فبني 

ما عليه العواتق؛  قبل أن يظهر معبد؛ فلذا أوصى بلزوم ،النصوص الصرحية يف إثبات القدر
 األمر األول البعيد عن ضالل معبد ومن سايره من القدرية.ألهنن لزهْمَن ما كان عليه الناس من 

بلغه إنكاره للحوض، مث  لـّماأن يسوء زيادًا أو ابنه  ويوضح ذلك أيضًا َحلهف أنس 
ما عرفته العجائز الاليت قد جيهلن كثرياً مما ـب احلوض بأن استشهد على ثبوت ،بني كيف يسوؤه

فلم  ،ؤمنات باحلوض ال يشككن فيه، إذ ورد به النصيعرفه هذا الوايل، ومع ذلك فقد ُكّن م
 يبق إال التسليم.

في مسألة االستواء على وجوب اإلقرار وهذا سبب نّص يزيد بن هارون والقعنبي 
، وأن من مل يكن كذلك فهو من اجلهمية نفاة الصفات؛ ألن األمر بها كما تقر بها العاّمة

نصوص الدالة عليها وصراحة ألفاظها، كما قال فيها من الوضوح مبكان عظيم، بسبب كثرة ال
 ."سلمني وصبياهنم إال وقد عقل أمر العرش والكرسي؟الـموهل بقي أحد من نساء "الدارمي: 

حدِّث الذي أراد أن يفسر حديث َوْضع الرّب قدمه الـمومن هنا أنكر أمحد على ذلك 
ما أن ، حّت من الغلمان؛ له ةعلى النار تفسريًا خيالف ما يفهمه من معناه كل ذي فطرة سوي

ة للخاصة والعامة مجيعاً، كما قرره ابن خزمية َجلهّياً، بقوله عن علو اهلل مسائل معلو الـمهذه 
 .«سلمين علمائهم وجهالهمالـمفطرة كما هو مفهوم يف »تعاىل: 

بني الـم، أن ثناء السلف إنما هو على اعتقاد العامة الراسخومن خالل ما تقدم يتبني 
حيث يتلقون منه معرفتهم بربهم، وسائر أبواب  ،تعاملهم السليم مع مصدر التلقي على

 .دينهم
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وتابعيهم بإحسان يصنعون، حيث كان  متامًا كما كان أئمتهم من أصحاب النيب 
، فمنه الواحد منهم إذا أراد معرفة شيء من الدين والكالَم فيه نظر فيما قاله اهلل ورسوله 

ـ كما أوضح ابن تيمية ـ قد تكلم  ، فإن النيب (1)كر، وبه يستدل ويتكلموفيه يتف ،علمتَ يَـ 
وفيهم الذكي والبليد بالكالم الذي يُفهم معناه، وأعاده مرات كثرية، خماطبًا به اخللق كلهم، 

 .(2)، وأوجب عليهم أن يتدبروا ذلك اخلطاب ويعتقدوا ُموَجَبهوالفقيه وغير الفقيه
ا دلت عليه هذه النصوص بال تردد، ولم يطرأ على ومن هنا اعتقدت العامة م

بعيدة عن الشَُّبه،  أذهانهم ما يثيره أهل الباطل من الشَُّبه بالكلّية، فبقيت قلوبهم نقية
قصود مجرد االعتقاد دون الـمإذ ليس  ،مضيفين إلى هذا االعتقاِد العمَل الذي اْلتَـَزموه

 .العمل بال ريب
ِمَن اإلقرار » ـ: حني أوصى بلزوم ما عليه أولئك العوامّ ـ  وهذا ما أبانه الثوري بقوله

 .«والعمل
فقرن بينهما؛ ألن اإلميان ال يكون إال كذلك، اللهم إال أن يوجد عذر قاهر ال يتمكن 
معه العبد من إقامة شعائر دينه، سوى التوحيد ـ كما يف حديث دروس اإلسالم ـ فيعذر بذلك 

يف "ما ميكنه، نظرًا لتغري األحوال ذلك التغري العظيم، فإنه  وينجو من النار؛ ألن هذا غاية
أوقات الفرتات وأمكنة الفرتات يُثاب الرجل على ما معه من اإلميان القليل، ويغفر اهلل فيه ملن 

"احلجة عليه مل يُقم احلجة عليه ما ال يغفر به ملن قامت
(3). 

كوهنم لزموا التوحيد الذي ذكورين يف احلديث؛ لالـمنجاة ب حذيفة  جزمومن هنا 
 سلمني.الـمأدركوا عليه سلفاً هلم من 

نجاة أولئك القوم ـ وهم من أعظم العامة جهاًل بأمور دينهم ـ فإن بحذيفة  جزموإذا 

                                                 

 (.13/63مستفاد من كالم البن تيمية، انظر الفتاوى ) (1)
 (.362-6/361انظر الفتاوى ) (2)
(، وقد استدل على احلالة اليت ذكر بنفس حديث 1/65منقول من كالم البن تيمية يف جمموعة الرسائل والـمسائل ) (3)

 وساق حديث حذيفة. "كما يف احلديث الـمعروف"هذا، فقال عقب كالمه: 
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 قيمني ألركان دينهم كلها من باب َأْوىل.الـمغريهم من العوام 
تقدم ـ مبا ال األعراب يف وقته ـ وهم صنف من العامة كما  ومن هنا وصف عمر 

إخوانكم » (1)«مادة اإلسالم»يوصف به إال ذوو االعتقاد الصحيح، حيث وصفهم بقوله: 
 .«وعدّو عدوكم

 فهذا مجمل ما دلت عليه هذه الروايات والنقول، مأخوذاً من ألفاظها نفسها.
ه الذين تطرقوا هلذ أهل العلم من عىن الذي قررناه يف معناها قد ذكره غري واحدالـموهذا 
 العبارات.

فابن تيمية بعد أن ذكر أن نصوص الشرع وإمجاع السلف مع الفطرة وأدلة العقل متفقة 
كما   (2)على أن اهلل فوق خملوقاته، عاٍل عليها، قد فطر اهلل على ذلك العجائز والصبيان واألعراب

بدين  : عليكهذا معنى قول عمر بن عبد العزيزو"قال:  ،فطرهم على اإلقرار باخلالق تعاىل
فطر عباده على الحق، فإن اهلل  ،األعراب والصبيان يف الكتاب، وعليك مبا فطرهم اهلل عليه

"ال بتحويل الفطرة وتغيريها والرسل بُعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها،
(3). 

راد ترك الخوض في الكالم الـمو"ذكر ابن اجلوزي قول عمر بن عبد العزيز قال:  لـّماو 
 .(4)«والتسليم للمنقول

كونوا على دين »: له قول ابن األثري يف بيان معىن ما روي عن عمر بن اخلطابثوم
الوقوف عند قبول أراد بقوله: دين األعراب والغلمان والصبيان، ": «األعراب وغلمان الكتاب

                                                 

تقوى أي الذين يعينوهنم ويكثرون جيوشهم، ويُ "( يف معىن )مادة اإلسالم(: 303-4/307قال ابن األثري يف النهاية ) (1)
 ."بزكاة أمواهلم، وكلُّ ما أعنت به قوماً يف حرب أو غريه فهو مادة هلم

والصبيان "وهو خطأ يدل عليه ما بعده من ذكر العبارة على الصواب  "والصبيان واألعراب يف الكتاب" األصل: الذي يف (2)
كما هو لفظ الرواية، فإن الصبيان هم الذين يكونون يف الُكتَّاب الـمخصصة لتعليمهم، مث وجدت العبارة   "يف الكتاب

( 21عتق هلذه الفتوى يف جملة البحوث اإلسالمية، العدد )هكذا على الصواب يف النسخة اليت حققها د.عوّاد الـم
 .303ص

 (.260-5/251الفتاوى ) (3)
 (.1/272كتاب الـموضوعات ) (4)
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، وتنقير عن أقوال أهل الزيغ واألهواء ،هظاهر الشريعة واتّباعها من غير تفتيش عن الشُّبَ 
 .(1)«ه: عليكم بدين العجائزومثله قول

: (2)وت على ما متوت عليه عجائز نيسابورالـموقال الذهيب بعد نقله كالم اجلويين يف 
مؤمنات باهلل على فطرة هذا معىن قول بعض األئمة: عليكم بدين العجائز، يعين أهنن "

 .(3)«اإلسالم، لم يدرين ما علم الكالم
أال "ه: لقو ب «دينة...الـمعجائز بتركت لقد »: وعّقب اآلجري على مقولة أنس 

يتعجب ممن يشك يف احلوض، إذ كان عنده أن احلوض مما  ترون إىل أنس بن مالك 
أن يسقيهن من حوضه  حتى إن العجائز يسألن اهلل  ،والعامةيؤمن به اخلاصة 

 .(4)«؟
ا مذهب ذهف"عىن السليم الستواء اهلل على عرشه: الـموقال ابن تيمية عند كالمه على 

سلمين الباقين على الفطرة الـمعامة  عندسلمني، وهو الظاهر من لفظ )استوى( الـم
 وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارونثيل، متاليت مل تنحرف إىل تعطيل وال إىل  ةالـمالس

من زعم »تفق على إمامته وجاللته وفضله، وهو من أتباع التابعني، حيث قال: الـم الواسطي
فإن خالف ما يقر يف نفوس العامة فهو جهمي،  [5]سورة طه:ڈڑ ڈ ژ ژڈأن 

 .(5)«سماواتهالذي أقره اهلل تعالى في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق 
الذي تقرر في "وملا أورد ابن القيم قول يزيد بن هارون عقب عليه بقول ابن تيمية: 

هها إلى ربها تعالى عند النوازل قلوب العامة هو ما فطر اهلل تعالى عليه الخليقة من توج
ال يلتفت مينة وال يسرة، من غري ُموقهف  والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو،

                                                 

تقدم يف الـمسألة األوىل من الـمطلب األول أنه روي مرفوعاً وال « عليكم بدين العجائز»(، وقوله 1/213جامع األصول ) (1)
 يصح.

 امال يف الـمطلب الثالث.    يأيت حبول اهلل نقله ك (2)
 (.2/1345العلو ) (3)
 (.3/1263الشريعة ) (4)
 (.2/562التسعينية ) (5)
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وقفهم عليه، ولكن فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها، وما من مولود إال وهو يولد على هذه 
"الفطرة، حّت جُيّهمه وينقله إىل التعطيل من يُقيَّض له

(1). 
والذي مراده هبم مجهور األّمة وأهل العلم،  ،وقال الذهيب بيانًا ملعىن كالم يزيد: "العامة

عليه ليس   يستو الـممع يقينهم بأن َوقـََر في قلوبهم من اآلية هو ما دل عليه الخطاب، 
، وأذهاهنم الصحيحة، ولو كان له معىن وراء هذا الذي وقر في فطرهم السليمةكمثله شيء، 

هوا به وملا أمهلوه، ولو تأول أحد منهم االستواء لتوفرت اهلمم على نقله، ولو نُقل ذلك تفوّ 
أو قياساً  ،الشتهر، فإن كان يف بعض جهلة األغبياء من يفهم من االستواء ما يوجب نقصا

ر وُعلِّم،  ،وللمخلوق على اخلالق ،للشاهد على الغائب وما فهذا نادر، فمن نطق بذلك ُزجه
 .(2)«من العامة يقر في نفسه ذلك أظن أن أحداً 

ولما كان اعتقاد العاّمة فطريًّا وسليما كما بيّـنّا فقد أنكر أهل العلم على من طعنوا 
تكلمني فيما أوجبوه من النظر بنيَّ ـ يف  الـمظفر السمعاين حني ناقش الـمفأبو  في اعتقادهم،

فإن غاية توحيدهم اْلتهزام ما وجدوا كالم طويل ـ أن من قبيح ما يلزمهم تكفري العوام بأمجعهم، 
واظبة على وظائف العبادات الـمو  ،عليه سلفهم وأئمتهم يف عقائد الدين والعّض عليها بالنواجذ

بقلوب سليمة طاهرة من الشبهات والشكوك، ال يحيدون عما اعتقدوه، وإن ُقطعوا إرباً، 
 .(3)فهنيئاً لهم هذا اليقين، وطوبى لهم هذه السالمة

وصبيان  عليكم بدين العجائز»فإنه ملا سئل عن أحاديث الصفات قال:  وهلذا
 .(4)«الكتاتيب

ديننا دين »فقال:  ،ملا سئل عن مذهبه يف األصول (5)ومثله جواب أيب بكر اخلوارزمي

                                                 

 (.171اجتماع اجليوش اإلسالمية )ص (1)
 (.2/1031العلو ) (2)
 (.146-2/145تلميذه قوام السنة األصبهاين يف كتاب احلجة ) هنقله عن (3)
( والذهيب يف السري 17/33( يف ترمجته، وأورده ابن اجلوزي يف الـمنتظم )12/154ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية ) (4)

 «.وصبيان الكتاتيب»(، بدون قوله: 11/111)
هو شيخ أهل الرأي حممد بن موسى، انتهت إليه رئاسة مذهب أيب حنيفة، كان الربقاين يذكره باجلميل ويثين عليه، تويف  (5)

= 
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 .(1)«ولسنا من الكالم يف شيء ،العجائز
وغريهم قد  جمهور الناس من العامة والنساء والتجار والصُّنَّاعوبني ابن حزم أن 

يف م وسكنت قلوهبم إىل اإلميان، وه استقرت نفوسهم إىل تصديق ما جاء به الرسول 
ذلك غري مقلِّدين آلبائهم وكربائهم؛ ألهنم ُمقرُّون بألسنتهم، حمقِّقون يف قلوهبم أن آباءهم 

من  ورؤساءهم لو كفروا الستحّلوا قتلهم والرباءة منهم، ويرون أن حرقهم بالنار أخف عليهم
"خمالفة دين اهلل

(2). 
 أن كثيرًا من أهل اإلسالم أو أكثرهممن استقرأ أحوال الناس رأى "وقال ابن القيم: 

تكلمني وأرباب النظر واجلدل، وجيد الـمأعظم توحيدًا وأكثر معرفة وأرسخ إميانًا من أكثر 
أصح مما عند عندهم من أنواع األدلة واآليات اليت يصح هبا إمياهنم ما هو أظهر وأوضح و 

"تكلمنيالـم
(3). 

 ،وعلمائهم أهل السنة واجلماعة ؤمنينالـمعوام قصود أن ما عند الـم"وقال ابن تيمية: 
أمر ال ينازهع فيه  ،عرفة واليقني والطمأنينة واجلزم باحلق والقول الثابت والقطع مبا هم عليهالـممن 

"إال من سلبه اهلل العقل والدين
(4). 

إذا حصل أحدهم يف سن التمييز "ؤمنني كما ذكر ابن تيمية أيضًا الـموذلك أن عامة 
حيصل له من األسباب اليت توجب معرفته باهلل ورسوله ما حيصل هبا يف نفسه علم ضروري 

"ويقني قوي
(5). 

صحيحاً، فإن كثرياً  (6)من أمعن النظر يف أحوال العوام )وجد اعتقادها("وقال الشوكاين: 

                                                 = 
 (.11-4/10خطيب )(، انظر تاريخ بغداد لل403سنة )

 (.4/11تاريخ بغداد ) (1)
 (.71-4/70انظر الفصل يف الـملل واألهواء والنِّحل ) (2)
 (.1/125(، وانظر حنوه يف )437-3/436مدارج السالكني ) (3)
 (.4/41الفتاوى ) (4)
 (.7/424درء تعارض العقل والنقل ) (5)
 صل )وجدها(، قال: ولعل الصواب ما قدرناه.نبه حمقق الكتاب يف احلاشية إىل أن املوجود يف األ (6)
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"صدره كاجلبال الرواسيمنهم جتد اإلميان يف 
(1). 

الناشئ عن  ،وكثري منهم هلم من اليقني احلقيقي"عّلمي متحدثًا عن العامة: الـموقال 
مع عناية اهلل عز وجل وتأييده  ،الفطرة والنظر العادي واجتماع أمور كثرية يفيد جمموعها اليقني

"ما ليس ألكابر النظار
(2). 

، قررنا في معنى الروايات والنقول السالفةوما سقناه عن أهل العلم هنا يؤكد ما 
 واحلمد هلل.

                                                 

 (.444إرشاد الفحول )ص (1)
 (.67القائد إىل تصحيح العقائد )ص (2)
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 طلب الثالث: دفع الفهم اخلاطئالـم

عىن السليم الذي تضمنته النقول السابقة، ويف هذا الـمطلب الثاين بيان الـمتقدم يف 
تكلمني هلذه النقول، حيث أوردوها يف كتبهم ـ وال سيما الـمطلب نعرض إن شاء اهلل لفهم الـم
ـ وأثارت عندهم إشكاال حقيقيا احتاجوا معه إىل  «عليكم بدين العجائز»وضوع: الـمث احلدي

 اجلواب عنها.
، خالفة ملا قرروهالـموقد سلكوا واحداً من مسلكني معروفني هلم يف اجلواب عن النصوص 

 .(1)شكلة عندهمالـمومها متفرعان عن القانون الكلي الذي ابتكروه للجواب عن النصوص 
 سألتني اآلتيتني.الـمذكورين، مع نقدمها من خالل الـمحبول اهلل جوابيهم  وسنذكر

 سألة األولى: مسلك من حمل النقول على التفويض.الـم
 صرف النقول عن معناها.من سألة الثانية: مسلك الـم

                                                 

حيث صرحوا بتقدمي العقل يف هذه احلال؛ ملربرات هزيلة ارتضوها، مث وصلوا إىل أن هذه النصوص إما أن ُتصرف ألفاظها  (1)
 ه التأويل، أو أن تُفوَّض معانيها.عن ظاهرها ـ وإن كان جليّاً ـ وهو ما مَسُّو 

( وما 1/4) ابن تيمية له يف درء التعارض وغريه، ومناقشة (302-301انظر هلذا القانون كتاب اإلرشاد للجويين )ص
 .بعدها
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 سألة األوىل: مسلك من محل  النقول على التفويض.الـم

اهلل من خالل األدلة العقلية اليت رتبوها مسألة تكلمني يرون أن معرفة الـمملا كان غالب 
عرفة من خالل هذا الطريق، وهم الـمترتب على ذلك مباشرًة ُحْكم َمن مل تتقرر لديه  ،واجبة
فلذا قرر طوائف منهم  ؛سلمني الذين ال يدور يف خلدهم ما يقوله أهل الكالم أصالً الـمعوام 

ي يوصل العبد ـ بزعمهم ـ إىل معرفة ربه تعاىل، أن العامة آمثون برتكهم النظر الكالمي الذ
 .(1)وبالتايل فإن العامة إما كفرة أو فسقة؛ لتقصريهم يف حتصيل هذا الواجب األول

فلما جاءت هذه النقول العظيمة عن السلف تُقرِّر إميان العوام وسالمة فطرهم، بل 
ل عْ جَ تكلمني الـم فارتأى بعضوحترض على لزوم ما هم عليه أثارت كما تقدم إشكاال حقيقّياً، 

حيث هذه النقول دليال على مسلك يجنحون إليه عند ورود نّص ال يتفق مع ما قّعدوه، 
فهوم منه غير الـميقابلون النص ابتداء بالتسليم لما تضمنه، لكن مع دعوى أن ظاهره 

ما ؛ لِ مراد، وإنما ورد هكذا موّجهًا إلى العامة الذين يناسبهم هذا اللون من النصوص
راد الحقيقي الذي اختص الـمُجبلوا عليه من الضعف العلمي الذي َقُصروا معه عن فهم 

 تكلمين!الـمبه ذوو الرسوخ من 
                                                 

( وأصول الدين للبغدادي 3(، وكتاب اإلرشاد له أيضًا )ص33-31ينظر هلذه الـمسألة كتاب الشامل للجويين )ص (1)
(، ففيها تقرير إجياب النظر، وذكر خالف الـمتكلمني يف 163-1/165، وكتاب الـمواقف لإلجيي )(251-254)ص

 حكم العامة.
واعلم أن البغدادي نسب القول بإجياب النظر ملالك والشافعي وأمحد واألوزاعي والثوري! وال يشك من له أدىن معرفة هبؤالء 

الثوري وأمحد ما يدل على بطالن ما نسبه يف هذا البحث عن  قد تقدمو األئمة يف بطالن نسبة هذا القول اخلطري إليهم، 
 البغدادي إليهم.

وما حكاه األستاذ أبو منصور عن أئمة "( وقال: 444-443إرشاد الفحول )ص ونبه إىل بطالن هذه النسبة الشوكاين يف
سابقهم والحقهم االكتفاء فال يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه، بل مذهب  ،احلديث من أنه مؤمن وإن فسق

باإلميان اجلملي، وهو الذي كان عليه خري القرون... بل حرم كثري منهم النظر يف ذلك، وجعله من الضاللة واجلهالة، ومل 
 ."خْيَف هذا من مذهبهم، حّت على أهل األصول والفقه

ة يف تقرير توحيد العبادة للدكتور عبد اهلل بن عبد وانظر لنقد الـمتكلمني فيما حَنَوا إليه يف هذه الـمسألة كتاب جهود الشافعي
 (.151-113العزيز العنقري )ص
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 تكلمني الذين تناولوا النقول اليت أوردناها حول هذا.الـموقد دارت عبارات كثري من 
 «دين العجائزعليكم ب»الحظ على غري واحد منهم أهنم يوردون احلديث الباطل: الـمو 

قالة الـمالذي مّسى هذه  ،، كما صنع ذلك الغزايل والرازي واجلويينجازمني بنسبته إىل النيب 
"كلمة احلق"

(1). 
وجهة إىل منه  الـمويف هذا يقول الرازي يف تفسري سورة البقرة عند إيراده االعرتاضات 

ة والسالم: عليكم بدين وقوله عليه الصال"تكلمني ـ ومنها االعرتاض هبذا احلديث: الـم
، واالعتماد يف كل األمور على تفويض األمور كلها إلى اهلل تعالىراد إال الـمفليس  ،العجائز

"اهلل
(2). 

 .تفويض العامة خاصًة للمعاني وال ريب أن تفويض األمور إىل اهلل يدخل فيه عند الرازي

 ڳ   ڳ  ڳ ڈاهلل تعاىل  تشاهبات الوارد يف قولالـموذلك أنه حني تكلم عن فوائد ذكر 

قال عما مسّاه  [7]سورة آل عمران:ڈڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
وطبائع أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة اخلواص والعوام بالكلية، "السبب األقوى منها: 

يف أول األمر إثبات سمع من العوام يف أكثر األمر عن إدراك احلقائق، فمن  (3)تنبو العوام
ظن أن هذا عدم  ونفي، فوقع يف التعطيل  (5)ال ُمشاٍر إليهو  (4)يزحوال مبتموجود ليس جبسم 

                                                 
 إن شاء اهلل. يف هذا املطلب، يأيت نقل ذلك عنهم (1)
 (.2/106التفسري الكبري ) (2)
 ."ومل ينظر إليه ،يقال: نَبا عنه بصره يَنُبو، أي جتافَ "(: 15/301يف اللسان البن منظور ) (3)
سم والتحيز من األلفاظ الـمجملة اليت مل ترد النصوص بنفيها وال إثباِتا، وقاعدة أهل السنة يف هذه األلفاظ عدم لفظ اجل (4)

إطالقها نفياً وال إثباتاً؛ لعدم ورودها، مث االستفصال عن الـمراد هبا، فإن أريد هبا نفي الباطل صوَّبوا من نفاه، مع إنكارهم 
 لة.عليه إطالق هذه األلفاظ الـمجم

أما إن أراد هبا التوصل إىل نفي احلق الذي دلت عليه النصوص أُنكهر عليه األمران: اإلطالق، ونفي ما دل عليه النص، 
 (.114-12/113(، وكذا )357-6/355(، وكذا )37-6/36انظر فتاوى ابن تيمية )

جممع زمن النبوة، يف حجة الوداع، وذلك  أنه أشار إىل ربه تعاىل، مستشهداً إياه سبحانه يف أعظم قد ثبت عن النيب  (5)
وأنتم ُتسألون عين، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بّلغت (: »147يف حديث جابر الطويل يف صحيح مسلم )

 «.وأّديت ونصحت، فقال بإصبعه السبّابة، يرفعها إىل السماء وينكتها إىل الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد
= 



 

41 

ويكون بألفاظ دالة على ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه،  افكان األصلح أن يخاطَبو 
ذلك خملوطا مبا يدل على احلق الصريح، فالقسم األول ـ وهو الذي خُياطَبون به يف أول األمر ـ 

ات، والقسم الثاين ـ وهو الذي ُيكَشف هلم يف آخر األمر ـ هو تشاهبالـميكون من باب 
"حكماتالـم

(1). 
فجعل حّظ العامة مجرد الخطاب بما ال حقيقة له في نفس األمر، وعليه فإن 

 ۇئڈ ذكورين يف آخر اآليةالـم، فمن ترّقى منهم إىل درجة أويل األلباب فـَْرضهم التفويض

ف   ڈ ۈئ ۈئ     ۆئ ۆئ  مر.له يف آخر األُكشه
في فهم تكلمون الذين يستعملون عقولهم الـموأولوا األلباب عند الرازي هم 

كما صرح  القرآن، فما طابق منه دالئل العقول كان ُمحَكما، وما خالفها كان متشابهاً،
 .(2)بذلك كله في تفسير اآلية

 .«عليكم بدين العجائز»وبذلك يتضح معىن التفويض الذي فسر به الرازي حديث 
: عليكم بدين قال ولذلك "جاهدة: الـمه قول الغزايل عند كالمه على وحنو 

وهو تلقي أصل اإلميان وظاهر االعتقاد بطريق التقليد، واالشتغال بأعمال اخلري، فإن  ،العجائز
"اخلطر يف العدول عن ذلك كثري

(3). 
قاعدته ـ جاٍر عند الغزايل على  لتسليموهذا الكالم ـ الذي قد يبدو وكأنه تكريس  ل

الشهرية فيما جيب على العوام خاصة من الكف عن اخلوض يف الكالم ومسائله، كما شرح 

                                                 = 
رة إىل الرب تعاىل قد ثبتت يف أكثر من حديث، وهي أحد أنواع األدلة على إثبات العلو، كما قرر أهل العلم، انظر واإلشا

 ( عند قوله:1/201) نونية ابن القيم 
 نحو العلو بأصبع وبنان هذا وحادي عشرهن إشارة

 اإلشارة إىل العلو هو الـمنَكر. أمرفإنكار الـمتكلمني 
 (.7/137) التفسري الكبري (1)
 (.7/114الـمصدر السابق ) (2)
 (.3/34إحياء علوم الدين ) (3)
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قال فيه ـ بعد أن فّسر صفة اليد  "إلجام العوام عن علم الكالم"ذلك يف كتاب مستقل أمساه 
عىن وال الـمفإن كان ال يدري ذلك "تكلمني الذي يصرفها عن معناها احلقيقي ـ: الـمبأسلوب 

ُكْنه حقيقته فليس عليه يف ذلك تكليف أصال، فمعرفة تأويله ومعناه ليس بواجب عليه،   يفهم
"بل واجب  عليه أن ال خيوض فيه

(1). 
فإن قلت: فأي فائدة يف خماطبة اخللق مبا ال يفهمون؟ "مث أورد على نفسه هذا السؤال: 

لراسخون من العلماء، ُقِصد بهذا الخطاب تفهيم من هو أهله، وهم األولياء وافجوابك أنه 
وليس مهن شرط َمن خياطب العقالء بكالم أن خياطبهم مبا يفهمه الصبيان، وقد فهموا، 

ولكن على الصبيان أن والعوامُّ ـ باإلضافة إلى العارفين ـ كالصبيان باإلضافة إلى البالغين، 
ليس من شأنكم،  هذا، وعلى البالغني أن جييبوا الصبيان بأن (2)يسألوا البالغني عما يفهموه

   ہ            ہ ہ     ہ  ۀ ۀ ڈ :فخوضوا يف حديث غريه، فقد قيل للجهال ولستم من أهله،

قالوا مه فـَهَُّموهم، وإال هْ يطيقون فَـ  (3)فإذا سألوا أهل الذكر كانوا [43]سورة النحل:ڈ ھ
 ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ڈـ ف[ 35]سورة اإلسراء:ڈ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ڈهلم: 

والكيفية مجهولة، أي هبا واجب  اإلميانُ  ما لكم وهلذا السؤال؟ هذه معانٍ  [101ائدة:]سورة املڈ
"مجهولة لكم

(4). 
ذلك بأهنم يتعرضون بالسؤال ملا ال  رذكر فـَْرض السكوت الواجب على العوام برّ  لـّماو 

لقصور في فطرته، ال  ؛عاجزون عجز الرضيع عن االغتذاء بالخبز واللحميطيقون، إذ هم 
عاين جيب زجرهم الـمطلب بالسؤال هذه  اإذ كذلك العاميو"قال:  ،م الخبز واللحملعد

                                                 

 (.43-47إجلام العوام )ص (1)
هكذا يف األصل، والصواب )يفهمونه( بإثبات النون؛ لعدم الناصب أو اجلازم، وهذا باعتبار واو اجلماعة مراداً هبا البالغون،  (2)

 زم )مل( سقطت قبل الفعل، وبالتايل يكون حذف النون هو الصواب.أما إن أريد هبا الصبيان فيرتجح أن أداة اجل
لعل حرف الواو سقط قبل قوله )كانوا( حيث ال يزول االنقطاع احلاصل يف الكالم إال به؛ ليكون الكالم هكذا )...وكانوا  (3)

 يطيقونه( أو أن فعل الشرط سقط قبل قوله )كانوا( فيكون الكالم هكذا: )...فإن كانوا(.
 (.52-51إجلام العوام )ص (4)
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 .(1)"ةرّ ومنعهم وضرهبم بالدّ 
بالنسبة إىل  ،ذ هم مبثابة الصبيانإ ،خاص بالعوام عنده فتبني بذلك أن التفويض

أن  همحبيث يُقبل من ،ق التفويض، إىل التأويلااخلروج عن نط وحدهمالذين حيق هلم  ،العارفني
 خُيرجوا صفات اهلل عن معانيها احلقيقية، كما تقدم يف أول كالمه.

وذلك أن هني الغزايل عن التأويل يف بعض كتبه مبين ـ كما نبه ابن تيمية ـ على قاعدة أن 
األصلح للعوام هو إقرار النصوص على ظواهرها، فالواجب محلهم على ذلك، إذ لو أُظههرت 

 .(2)ا إال التعطيلهلم حقائق النصوص ملا فهمو 
عليكم بدين »وضوع: الـمومما سبق يعرف مراد الغزايل مبا شرح من معىن احلديث 

راد تفويض العامة خاصة، وعدم دخوهلم يف أمٍر هو من شأن اخلواص الـمإذ  «العجائز
 الراسخني.

وقوله: عليكم بدين العجائز "وعلى التفويض أيضًا محل اآلمدي احلديث، حيث قال: 
وإن كان صحيحًا فيجب حمله على الورع مة احلديث أنه مل يثبت ومل يصح، ذكر أئ

"فيما قضاه وأمضاه، مجعاً بني األدلة والتفويض إلى اهلل تعالى
(3). 

: ، ومنها لفظتكلمنيالـمعارضات الواردة على منه  الـماإلجيي عند جوابه على  ذكرو 
إلى اهلل فيما قضاه  التفويض ـلو سلمت صحته  ـراد به الـم أن عليكم بدين العجائز

 .(4)واالنقياد، مث إنه خرب آحاد ال يعارض القواطع! وأمضاه،
ن َرّده وجهًا آخر ل اخلرب على التفويض الذي بيّـنّا مراد أهل الكالم به، مث ضمَّ مَ فحَ 

ذكور خرب الـمخالفة ملا قرروه، وهو أن اخلرب الـمتكلمون عند وجود النصوص الـميسرتوح إليه 

                                                 

 (.55الـمصدر السابق )ص (1)
(، ومن الكتب اليت ذكر ابن تيمية أن الغزايل قرر فيها ذلك كتاب )إجلام العوام( و)التفرقة 10/270انظر درء التعارض ) (2)

 بني اإلسالم والزندقة(.
 (.1/167أبكار األفكار ) (3)
 .(162-1/161)الـمواقف  (4)
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 .(1)تكلمونالـمد ال تُعارض به القواطع، يعين القواطع العقلية اليت قررها آحا
خرب رجوع اجلويين عن كل ما خالف فيه السلف، وأنه ميوت على دين وملا أورد السبكي 

هل "ما ُيستنكر؛ ألن لألشاعرة قولني مشهورين يف الصفات  ذكر أن ذلك ليس فيه (2)العجائز
عزّو إىل الـميه هو نـز أو ُتؤّول؟ والقول باإلمرار مع اعتقاد الت ،يهنـز اد التمُتّر على ظاهرها، مع اعتق

عن  الرجوع فرجوعه معناهويف مواضع من كالمه،  (4)وهو اختيار اإلمام يف النظامية (3)السلف
فإهنا مسألة اجتهادية، أعين مسألة وال إنكار يف هذا وال يف ُمقابهله،  التأويل إلى التفويض،

"يهنـز أو التفويض، مع اعتقاد التالتأويل 
(5). 

وت على دين العجائز أهنا تعين التفويض الـمففهم السبكي من عبارة اجلويين يف 
تكلمون للسلف، وإن كان بعض الباحثني رأى أن كالم الـمفهوم اخلاطئ الذي ينسبه الـمب

 .(6)ويلالسبكي غري مقنع؛ بالنظر إىل أن كالم اجلويين هذا واضح ال حيتاج إىل تأ
تكلمني يف محل األمر بلزوم ما عليه العامة الـموبكل حال فهذه أقوال عدد من مشاهري 

 على التفويض.
قداد الـمما قّدمناه من شرح مراد السلف بمقولتهم تلك، بدءًا بكالم  أن وال ريب

، حيث أبانوا بأنفسهم عن القيود نقلنا عنه منهم كاٍف في الجواب نوانتهاء بآخر م 
 فال نرى حاجة إلعادة ذكر تلك القيود. ،جلية ملرادهمالـمهمة مالـ

                                                 

م يف أول هذه الـمسألة، حيث اإلشارة إىل قانون الـمتكلمني الكلي الذي قرروه عند تعارض النصوص الشرعية انظر ما تقد (1)
 مع قواعدهم.

 إن شاء اهلل. 52ص يأيت نقل ذلك (2)
، مع اعتقاد السلف حبمد اهلل واضح  وضوح الشمس، وهو قائم على إثبات ما أثبته اهلل ورسوله من الـمعاين احلقيقية للصفات (3)

الذين ادعوا أن  فليسوا معطلة وال ممثلة، كما أنهم ليسوا مفوضة كما يزعم الـمتكلموناعتقاد أن اهلل ليس كمثله شيء، 
 السلف يرون أن ظاهر النصوص غري مراد، وهو كذب على السلف أو جهل حبقيقة قوهلم.

سلف من ترك التأويل، وأن الواجب على كل ذي دين ( بنصرة ما عليه ال34-32يعين اجلويين، وأراد قوله يف النظامية )ص (4)
 أن يتبعهم.

 (.112-5/111طبقات الشافعية ) (5)
 م(.12انظر مقدمة د.فؤاد عبد الـمنعم ود.مصطفى حلمي لكتاب غياث األمم )ص (6)
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مث إن ما نقلنا من كالم أهل العلم يف توضيح مراد السلف بعباراِتم يغين عن اإلطالة يف 
 الرد على هذا احلمل اخلاطئ لكالم السلف.

ما  هنا إىل أن محل مقوالت السلف السابقة على التفويضهم أن نشير الـمبيد أن من 
هو إال فرع عن أصل معروف للمتكلمني حول مذهب السلف بعمومه، حيث يقرر 

 مذهب فيه جمرد السالمة ملن اعتقده، دون أن يكون مبنيّاً على أساس علمي. هتكلمون أنالـم
مذهب السلف أسلم، ومذهب اخلََلف أعلم "قولة اجلائرة: الـمومن هنا خرجت تلك 

"وأحكم
أجاب عن عدم استخدام السلف بعض أنواع  لـّمايين عايل اجلو الـمحّت إن أبا  (1)

علموا أنه قد يكون  لـّمافإهنم "قال ـ ضمن اجلواب عن ذلك ـ:  (2)القياس يف الرد على اخلصم
كما قال عليه ، اهلل سبحانه يخصه بجودة قريحة وزيادة فهم وفطنة وذكاء ن لعلَّ بعدهم مَ 
وأّداها كما مسعها، فُرّب حامل فقه إىل من هو  رحم اهلل امرًأ مسع مقاليت فوعاها،»السالم: 

"واقتصروا على النبذة واإلشارة! ،لواطوِّ مل يُ  ،(3)«أفقه منه، وإىل من ليس بفقيه
(4). 

تكلمون إىل مذهب السلف أنه قائم على التفويض وعدم الـمنطلق نسب الـمومن هذا 
دون تعمق يف الفهم، متامًا كما العلم مبعاين األلفاظ، واالقتصاره على جمرد تالوة النصوص، 

لة األمّيني الذين ال نـز يفعل العامي اجلاهل مبعىن ما يتلو، فالسلف عندهم كما يقول ابن تيمية مب

                                                 

-202موية )ص(، وكذا الفتوى احل371-5/373انظر لبيان بطالن هذه الـمقالة درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) (1)
207.) 

ليس من املعتنني بأقوال  احلكم بأن السلف مل يستعملوا أمرًا ما ال يصح، حّت يُلهمَّ الـمدَّعي بأقوال السلف، واجلويين (2)
 السلف حّت يصح له ذلك.

هذا الباب وغريه، ولذا فإن اجلويين ملا نقل اإلمجاع يف بعض مسائل الصفات تعقبه ابن تيمية بأنه إمنا يتكلم مببلغ علمه يف 
وكالمه يف غري وأنه إمنا برع يف فن الكالم، فأما الكتاب والسنة وإمجاع السلف وقول األئمة فكان قليل املعرفة به جداً، 

وهلذا جتده يف عامة مصنفاته يف أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع فإمنا هو ما يدعيه من قياس  موضع يدل على ذلك؛
 .(100-3/311. انظر التسعينية )ويف كثري من ذلك ما فيهعقلي أو امجاع مسعي، 

عن كما رواه أمحد  «اهلل... نّضرَ »بلفظ:  عن غري واحد من الصحابة  ورد هذا احلديث مرفوعا إىل النيب  (3)
 (.5/133(، وعن زيد بن ثابت )4/30بري بن مطعم )وعن ج(، 3/225أنس )

 بعض ألفاظ روايات احلديث يف بعض.أدخل  ، والظاهر أن اجلويين وجاء عن غريهم رضي
 (.347-346الكافية يف اجلدل )ص (4)
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 .(1)يعلمون الكتاب إال أماينّ 
تكلمين لمنهج السلف فال عجب أن يحملوا النقول الـمفإذا كانت هذه هي نظرة 

وضوع الذي راج فيهم ـ على التفويض؛ ألن الـمحديث التي أوردناها ـ أو ما في معناها كال
علمي عميق نشأ بسبب  اإلشكال ليس في مجرد حملها على ذلك، بقدر ما هو إشكال

 .الجهل بمقام أئمة السلف الكرام، من حيث علمهم ومكانتهم
سائل اليت أخطأوا فيها على السلف، الـمتكلمني يف كثري من الـموذلك داء عضال الَزَم 

محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق "ا هذه النقول، فهم كما قال ابن أيب العز: ومنه
تأخرون إال بالتكلف الـم، وتاهلل ما امتاز عنهم علومهم، وقلة تكلفهم، وكمال بصائرهم

واالشتغال باألطراف اليت كانت مهة القوم مراعاة أصوهلا وضبط قواعدها وشّد معاقدها، 
تأخرون يف شأن، والقوم يف شأن آخر، الـمطالب العالية يف كل شيء، فلـماومهُمهم مشّمرة إىل 

"وقد جعل اهلل لكل شيء قدرا
(2). 

                                                 

 (.204الفتوى احلموية )ص (1)
 (.20-11شرح الطحاوية )ص (2)
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 سألة الثانية: مسلك من صرف النقول عن معناها.الـم

 "مسلك التأويل"خالفة مسلكًا مَسَّوه الـمتقدم أن أهل الكالم يسلكون مع النصوص 
ال يتماشى مع أصوهلم عن معناه السليم إىل معىن توصلوا من خالله إىل صرف النص الذي 

 آخر، ومن ذلك هذه النقول اليت سقناها عن السلف رمحهم اهلل.
ذكورة مسلك التأويل؛ ألهنا ـ كما تضمنت احلّض على الـموإمنا استخدموا مع النقول 

اء الذين تضمنت التحذير من السبيل الذي خالفه، وهو سبيل أهل األهو  لزوم ما عليه العامة ـ 
سلمني، خاصتهم وعامتهم إىل ُسُبل من الباطل ركبوها، وجعلوا الـمخرجوا عما عليه مجاعة 

 .(1)والءهم وبراءهم فيها
الذي  ،وقد كان أسلوبهم في تأويل هذه النقول قائما على تخصيص عمومها الجلي

ل تخصيصه؛ ليتوصلوا بذلك إلى حمل النقول على طوائف معينة من أه سبيل إلى ال
ها ـ لَ عَ مما أذهب هباء تلك النقول، وجَ  األهواء، دون غيرهم ممن شاركهم في نفس باطلهم!!
نه  الـميشاركوهنم يف عني  ،دون آخرين لو صح هذا التأويل ـ نقواًل متجنية ُتص بالذم قوماً 

 الذي ُذّم به إخواهنم.
بدين األعرايب عليك »فمن ذلك ما نقله البيهقي من تأويل قول عمر بن عبد العزيز: 

أن هذا القول وما أشبهه من  (3)حيث نـََقل عن احلليمي (2)«اب، واْلُه عما سواهتّ والغالم يف الكُ 
ألنهم رأوا أنه ال ُيحتاج إليه أقوال السلف يف النهي عن اخلوض يف مسائل الكالم إمنا كان 

ج  الكافية يف إثبات إمنا بُعث ُمَؤيَّدًا باحل إذ كان النيب لتبيين صحة الدين في أصله، 
 ،هم من ال يكمل عقلهيالتوحيد والنبوة، ومل يأمنوا توسع الناس يف علم الكالم، وأن يكون ف

                                                 

 ينظر كتاب جناية التأويل على العقيدة اإلسالمية، للدكتور حممد أمحد لوح. (1)
لرواية عند غري واحد بلفظ: )عما سواه( وهي أقرب؛ وتقدمت ا "والُه عمن سواه"الذي يف شعب اإلميان للبيهقي  (2)

 ألن غري العاقل يعربَّ عنه عادة حبرف )ما(.
هو أبو عبد اهلل، احلسني بن احلسن البخاري، اعتىن البيهقي بنقل كالمه يف غري ما كتاب، وال سيما كتاب شعب  (3)

 (.234-17/231(، انظر ترمجته يف السري للذهيب )403اإلميان، تويف سنة )
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لحدين، فال يستطيع منها خمرجا، ومل ينهوا عن علم الـمفريتبك يف بعض ضاللة الضالني وُشبه 
ة اهلل ومعرفة يُتوصل به إلى معرفالكالم؛ ألن عينه مذموم، وكيف يذم وهو العلم الذي 

 .(1)رسله!
ما أن موقفهم منه معروف ال قام هنا مقام مناقشة ملوقف السلف من الكالم؛ له الـموليس 

 .(2)قامالـمسندة الناقلة ملوقفهم أكثر من أن حتصى يف مثل هذا الـمخيفى، والكتب 
السلف لم يذموا جنس الكالم، فإن كل آدمي "لكن الذي البد من بيانه هو أن 

... وال ذمُّوا كالمًا هو هوال ذموا االستدالل والنظر والجدل الذي أمر اهلل به رسوليتكلم 
"خالف للعقل أيضاً الـمخالف للكتاب والسنة، وهو الـمحق، بل ذموا الكالم الباطل، وهو 

(3). 
إذ   تكلمني،الـمطوائف السلف منصب  على هذا اللون من الكالم؛ ولذا مل يفرقوا بني  فذمُّ 
 .ؤسفالـميعاً هبذا احلال كانوا مج

وذلك أن أهل الكالم ظّلوا يقّدمون ما قرروه سلفًا من قواعدهم على نصوص الكتاب 
سلك اخلاطئ ـ الـموالسنة، وال ينظرون يف نصوص الوحي إال من خالل ذلك، فأوصلهم هذا 

وخلفائه  وال بد ـ إىل مقوالت ُتالف صراحًة ما كان عليه اعتقاد أهل اإلسالم زمن النيب 
 الراشدين.

سلك أيًّا كان مشربه، وحتت أي اسم كانت الـمولذا ذم السلُف ـ حبقٍّ ـ من سلك هذا 
 .(4)بدعته

                                                 
( نقال عن احلليمي الذي مل يورد أثر عمر، بل تكلم عن سبب هني السلف 16-1/15ذكره البيهقي يف الشعب ) (1)

 عن اخلوض يف الكالم يف نظره، مث أورد البيهقي كالمه يف كتاب الشعب شارحاً به قول عمر.
 (.150-1/141وكالم احلليمي موجود يف كتابه الـمنهاج يف شعب اإلميان )

-1/421( وكتاب الشريعة لآلجري )150-1/114ينظر يف ذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي ) (2)
 ا.(، وغريمه464

 وقد أُفرد موقف السلف من الكالم بالتصنيف، كما يف كتاب ذم الكالم للهروي وغريه.
 (.13/147جمموع فتاوى ابن تيمية ) (3)
، والذي نقله عنه تقدمي ما قرروه سلفًا على النصوص كالم أيب الـمظفر السمعاين ينظر لبيان طريقة الـمتكلمني يف  (4)

 وصف. ( فقد وصفهم أبلغ146-2/145تلميذه قوام السنة األصبهاين يف كتاب احلجة يف بيان الـمحجة )
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حمل الذي ادعاه احلليمي الـمفَحْمل كالم السلف ـ كعمر بن عبد العزيز وغريه ـ على 
وشفقاً  ،ألمةبعيد كل البعد عن غرض السلف الكرمي بالتحذير من أهل األهواء مجيعا، نصحاً ل

 يف أي صورة من صوره. ،عليها أن يدب إليها داء اهلوى
من التأويل سألة ـ إلى بطالن هذا النوع الـموقد نبه ابن تيمية ـ عندما ذكر هذه 

، مث بنّي السبب احلامل عليه، حيث ذكر أن من الناس ـ كالبيهقي لكالم السلف وتهافته
فعي وغريه للكالم وأهله على القدرية خاصة، دون الشاالسلف، ك وابن عساكر ـ من مَحََل ذم

"ليخرجوا أصحابهم من الذم"غريهم من نفاة الصفات، وذلك 
 على وأقام ابن تيمية (1)

 .(2)ذلك أدلة قوية
ور يراد به حصر الذم كذ الـموهو يؤكد ما قّدمنا من أن تأويل عبارات السلف على النحو 

 تأّول.الـميف طائفة ال ينتمي إليها 
به إىل معرفة اهلل ورسله، فاحلليمي نفسه  ا ما ذكره احلليمي من أن علم الكالم يـَُتوصلأم

ثابة الـمذكر أن السلف رأوا أن الكالم ال حُيتاج إليه أصال، لتبيني صحة الدين، وما دام هبذه 
 طالب العظيمة يف التوحيد والنبوة!.الـمفكيف يتوصل به إىل تلك 
ـ قرروا  بعد أن بلغوا من الكالم ذروتهـ و تكلمني الـمأساطني  وينضاف إىل هذا أن

وأكدوا أنه إمنا يوصل صاحبه إىل  بطالن القول بأن الكالم يوصل إىل شيء من هذا، بأنفسهم
                                                 

 (.616-2/615انظر كتاب النبوات ) (1)
حيث نقل عن البيهقي وابن عساكر أهنما محال ذم  (،273-7/242بسط الـمسألة يف درء تعارض العقل والنقل ) (2)

 الشافعي للكالم على حفص الفرد وأمثاله من القدرية.
وقد حّقق ابن تيمية من خالل نقول موثقة من مقاالت األشعري أن َحْفصاً هذا مل يكن من القدرية أصال، بل كان 

 .تمن نفاة الصفا
ي دالة بوضوح على أن حفصاً من نفاة الصفات، ولذا قال ابن تيمية والـمسائل اليت ناظره الشافعي فيها معروفة، وه

(: "قد بيّـنّا أن ذم الشافعي لكالم حفص وأمثاله مل يكن ألجل إنكار القدر، فإن حفصًا ال 7/275يف الدرء )
 ينكره، وإمنا كان إلنكار الصفات واألفعال، الـمبين على دليل األعراض".

، فلو ُوجِّه ذم الشافعي حلفص إىل هذه الـمسائل ـ وهو كذلك بال ريب ـ ا األشاعرةُ وهذه الـمسألة يشارك حفصا فيه
 لشمل األشاعرة؛ ولذا محلوا ذم الشافعي على القدرية خاصة، بيد أن دليلهم كان من الضعف مبكان كما ترى.



 

49 

 ، حبول اهلل.ضد مقصوده منه، كما سيأيت نقل ذلك عنهم قريباً 
بالكالم زمن شتغلني الـممث إن البيهقي نقل عن غري احلليمي ـ دون أن يسميه ـ أن 

السلف هم أهل األهواء، فنهى السلف عن االشتغال بكالمهم لذلك، مث إن من السلف َمن 
اشتغل بالنظر واالستدالل حّت تبحر فيه ورّد على أهل األهواء دعواهم أن أصول أهل السنة 

 .عقولالـمُتالف 
من أنه كان  ،عبد اهلل بن يزيد بن هرمزذلك مبا رواه بسنده عن  البيهقي على واستدل

بصريًا بالكالم، وكان يرد على أهل األهواء، وكان من أعلم الناس مبا اختُلف فيه من هذه 
 .(1)األهواء

ومفاد هذا الكالم قريب من كالم احلليمي، حيث يراد منه حصر الذم يف طوائف معينة 
لف قد دون غريهم، ممن سلك عني مسلكهم، غري أنه امتاز بدعوى كون الس (2)بتدعةالـممن 

 انتدب طائفة منهم لتعلم الكالم؛ لريدوا به على أهل األهواء!
والحق أن السلف لم يكونوا يومًا ما عاجزين عن جواب شبهة يوردها صاحب 
هوى، بل كانوا على دراية تامة بما يحوط الدين ويذود عنه، وهم في الوقت الذي أوصوا 

الحجة التي  مهم، وأقاموا عليهفحمو بلزوم ما عليه العوام قد ردوا على أهل األهواء وأ
بطل، ولكن وفق منهج شرعي منضبط يميز بين ما ينبغي سلوكه الـميجب إقامتها على 

عن أمور ـ اجترأ عليها غيرهم ـ ال لعجز أو َعّي، بل كما قال  وبين ما ال ينبغي؛ ولذا َكفُّوا
كانوا على كشف األمور عن علم وقفوا، وببصٍر نافذ َكفُّوا، ولهم  "عمر بن عبد العزيز: 

"أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى
(3). 
مواقف مشهورة يف الرد على  «عليك بدين األعرايب...»ولعمر بن عبد العزيز القائل: 

                                                 

 (.1/16شعب اإلميان ) (1)
 يأيت حتديدها يف كالم السنوسي إن شاء اهلل. (2)
(، واهلروي يف ذم الكالم 446( )250-241(، والفريايب يف القدر )ص4612( )5/13و داود يف سننه )رواه أب (3)

 ( واللفظ له.521( )133-2/130(، واآلجري يف الشريعة )311( )4/30-31)
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 .(1)رؤوس أهل األهواء يف زمنه وإفحامهم، دون أن يتورط يف خمالفة منه  السلف يف الرد
أهل البدع، حّت إن منهم من قصد ومثله الشافعي الذي رجع على يديه عدد من رؤوس 

فلم خيرج من عنده إال وقد ترك بدعته؛ ولذا  ،الشافعي ـ ملا مسع بقدومه إىل بغداد ـ ليسخر منه
لوال أن اهلل عز وجل َمنَّ عليَّ بالشافعي للقيت اهلل وأنا "قال أبو ثور بعد أن ترك بدعته: 

"ضال
(2). 

يهقي عن ابن هرمز من أنه كان بصرياً وهذا بال ريب هو معىن األثر الذي ساقه الب
 بالكالم ويرد على أهله.

ويدل على هذا داللة واضحة أن ابن هرمز الذي ُوِصف بذلك واحد من السلف 
كما تقدم في قوله:  الذين أوصوا بلزوم ما عليه العوام، وترك ما عليه أهل األهواء،

 .«...فعليكم بدين العواتق»
ي من أنه أعلم الناس مبا اختُلف فيه من هذه األهواء أنه وليس معىن ما نقل عنه البيهق

دخل فيما هنى عنه السلف، فإن السلف مل يكونوا كما ذكرنا عاجزين عن جواب ذي هوى؛ 
ولذا اتفقت عبارة ابن هرمز مع عبارات السلف يف الوصية مبا عليه العوام، يف الوقت الذي 

 ف فيه من األهواء.له ُوصهف ابن هرمز بكونه أعلم الناس مبا اختُ 
ويوضح صحة ما وّجهنا به هذا األثر ما جاء يف وصف رجل من خيار التابعني، وهو 

ما رأيت أحدًا أَحّد ذهنا من "يف وصفه:  (3)، حيث قال ابن أيب الزنادالقاسم بن حممد 
"إن كان ليضحك من أصحاب الشَُّبه كما يضحك الفتىالقاسم بن حممد، 

(4). 
                                                 

ظراته أفرد اآلجري بابًا يف سرية عمر بن عبد العزيز يف أهل القدر، ذكر فيه عشرين أثرًا عن عمر، ويف ضمنها منا (1)
-2/117، انظر كتاب الشريعة )حججه ـمشاهري القدرية يف زمنه، ظهر فيها عليهم ظهورًا بّينًا وأفحمهم بـل

134.) 
 (.223-1/221مناقب الشافعي )والبيهقي يف (، 66-65آداب الشافعي )ص رواه ابن أيب حامت يف (2)
، صدوق تغري حفظه ملا قدم بغداد، وكان فقيها، انظر هو أبو حممد عبد الرمحن بن أيب الزناد الـمدين، موىل قريش (3)

 .(3361) (340التقريب البن حجر )ص
(، والذهيب يف 23/432(، وأورده الـمزي يف ِتذيب الكمال )41/173رواه ابن عساكر بسنده يف تاريخ دمشق ) (4)

 (.7/211تاريخ اإلسالم )
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واء، حيث  هذهن، وفسر ذلك مبا يدل عليه من حال القاسم مع أهل األفَوَصَفه حبدة ال
من ُشبههم هذا الضحك الشديد ـ وهو معىن ضحك الفّت ـ مع ما عرف عنه  كان يضحك

 .(1)من السمت العظيم والعلم اجَلمّ  
وإمنا ضحك من ُشبه أولئك؛ لتفاهة ما يوردونه من احلج  الداحضة اليت علم أهنا مل 

عن جهل بالغ أوجب له أن يضحك ضحك الفتيان، متامًا كما وقع للحسن بن تصدر إال 
فضحك  ،مع سفهاء الشيعة، ملا قيل له: إهنم يزعمون أن علّياً يرجع قبل يوم القيامة علي 
 .(2)«سبحان اهلل! لو علمنا ذلك ما زوجنا نساءه، وال سامهنا مرياثه»وقال: 

ناعهم يف بعض األحوال عن التوسع يف وقد نبه غري واحد من السلف إىل أن امت
إين "يف شيء فأجابه بقوله:  (3)جادلة ليس عجزاً منهم، كما أوضحه ابن سريين لرجل ماراهالـم

"ولكن ال أماريكراء منك، الـموأنا أعلم بقد أعلم ما تريد، 
(4). 

ولكن  لو أردت أن أضع على كل مخالف لي كتابا كبيرًا لفعلت،"بل قال الشافعي: 
"، وال أحب أن يُنسب إيل منه شيءمن شأني الكالم سلي

(5). 
، كالسنوسي وقد سلك مسلك التأويل لما ورد عن السلف في شأن العامة آخرون

راد هبا الـمـ أثناء تقريره وجوب النظر ـ على أن  «عليكم بدين العجائز»الذي محل مقولة: 
وتـَْرك ما صبيان واألعراب، التمسك مبا اجتمع عليه السلف، حّت وصل إىل العجائز وال

ال وجود له في " رجئة والجبرية والروافض وغيرهم ممنالـمبتدعة من القدرية و الـمأحدثته 
                                                 

 (.60-5/53انظر ترمجته يف السري للذهيب ) (1)
 (.3/31ابن سعد )رواه  (2)
 ."ما ريُت الرجَل أُماريه مراء: إذا جادلته"(: 15/277يف اللسان البن منظور ) (3)
 (.134( )1/453(، ومن طريقه اآلجري يف الشريعة )371( )216رواه الفريايب يف القدر )ص (4)
( 301-4/303م )(، واهلروي يف ذم الكال213( )2/410رواه الـمقدسي يف احلجة على تارك الـمحجة ) (5)

(1163.) 
وإنما أطلنا الكالم هنا، بسبب استدالل البيهقي على ما قرره بخبر ابن هرمز، فاحتجنا أن نبين الـمسألة بشيء 

 .من البسط
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"أعصار السلف الصالح، خاّصهم وعاّمهم
(1). 

 اجتمع وال ريب أن ما ذكره من محل العبارات الواردة يف الباب على وجوب التمسك مبا
بقا، لكن وفق منه  السلف السليم، ال وفق منه  عليه السلف صواب، كما قررناه سا

 التفويض الباطل.
ُعرهف  مامبكان كبري؛ له أما دعواه عدم وجود الطوائف اليت ذكر زمن السلف فمن الغرابة 

واألدلة ، من ظهور أكثر تلك الطوائف يف زمن متقدم، أدركهم فيه عدد من الصحابة 
 .(2)على ذلك أشهر من أن ُتفى

من  ،ف من السنوسي لعبارات السلف يبني حقيقة ما ذكرناتكلَّ الـماحلمل غري أن هذا 
تكلمني إىل جعل النقول الواردة يف هذا الباب سالحًا يُوجَّه إىل خصوم معينني، الـمميل هؤالء 

                                                 

 (.36شرح السنوسية )ص (1)
حتدث يف  ...مل"( أثناء كالمه على ما وقع يف األمة من الفنت: 6/231ويف هذا يقول ابن تيمية يف منهاج السنة ) (2)

خالفة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة اخلوارج الـمكّفرين لعلي، 
 وبدعة الرافضة الـمدعين إلمامته وعصمته، أو نبوته وإلهيته.

 ".بدعة الـمرجئة والقدريةيف إمارة ابن الزبري وعبد الـملك حدثت  في آخر عصر الصحابةمث ملا كان 
 يف الرباءة من معبد اجلهين وأصحابه القدرية. وقد روى مسلم يف )أول حديث( من صحيحه خرب ابن عمر 

 .ومعبد هو بعينه الـمذكور في كالم ابن هرمز، لما حذر من القدرية، وأمر بلزوم دين العواتق
يف التحذير من القدرية،  وساق الاللكائي يف شرح أصول االعتقاد أخبارًا كثرية عن الصحابة وكبار التابعني 

 .هذا ما يتعلق بالقدرية(، 725-3/662مبا يدل على إدراكهم هلذه الفرقة بال شك )انظر 
( عن زبيد اليامي أنه ملا سأل أبا وائل شقيق بن سلمة )وهو كما 43فقد روى البخاري يف صحيحه ) أما الـمرجئة

ا سأله عن الـمرجئة، روى له أبو وائل حديث: ومل يره( مل خمضرم أدرك النيب  4/161يف السري للذهيب 
لما ظهرت الـمرجئة أتيت أبا ، ويف رواية أيب داود الطيالسي عن زبيد: "«سباب الـمسلم فسوق، وقتاله كفر»

 (.245، 1/200" )مسند الطيالسي وائل فذكرت ذلك له
 ".بدعة اإلرجاء قديمةل على أن ( ـ معّقباً على هذا اللفظ ـ: "ففي ذلك دلي1/150قال ابن حجر يف الفتح )

ُأيت بزنادقة  ( أن علّياً 6122أظهر من أن جُيهل، فروى البخاري أيضاً ) فاشتهارهم زمن علي  أما الرافضة
( 12/333أحرق قوما ادعوا أنه رهّبم وخالقهم )فتح الباري  فأحرقهم، وقد حّسن ابن حجر خرباً فيه أن علّياً 

 وهؤالء أوائل الروافض.
 من خالل ما تقدم يُعرف بُعد ما قاله السنوسي عن الصواب.و 
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راد احلقيقي الـمال أهنا دالة على ذم من سلك مسلك أهل األهواء أيًّا كان مشربه، وهو 
فت ألفاظهم عنه َجَعَل السلف ـ وحاشاهم ـ أناسًا متسلِّطني، حتكمهم الذي إذا ُصره  ،للسلف

 العجرفة واهلوى، ال العلم والنََّصف.
نهج الكالمي الـمونختم الرد على مسلك من أّول عبارات السلف بما تقدم، وجعل 

به تكلمين بدقة ما أوصى الـمنختمه باعتراف كبار طريقًا مفيدًا لليقين ضّلل بسببه العوام، 
الذي يلتزمه أهله  نهج الكالميالـمالسلف، من جهة لزوم ما عليه العامة، ومن جهة ذم 

د على هه شْ ، ويُ هسنني عدداً، مث يعود الواحد منهم يف آخر عمره؛ ليوصي َمن بعده بالكف عن
 .تاب منه نفسه أنه قد

 هذه والعجيب أن منهم بعض من قدمنا كالمه يف توجيه النقول الواردة عن السلف يف
 سألة.الـم

قرأت مخسني ألفًا يف مخسني ألفاً، مث "أبو املعايل اجلويين، القائل: ومن أشهر هؤالء 
، وُغْصُت يف (1)، وركبت البحر اخلضمخليت أهل اإلسالم بإسالمهم فيها وعلومهم الظاهرة

الذي هنى أهل اإلسالم، كل ذلك يف طلب احلق، وكنت أهرب يف سالف الدهر من التقليد، 
"...واآلن فقد رجعت إلى كلمة الحق: عليكم بدين العجائز

(2). 
اشهدوا علّي أين قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما "وقال يف مرض موته: 
"أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابورقال السلف الصاحل، وأين 

(3). 

ليقرر أواخر كتبه؛  عاد يف كتاب من (4)بل إن اجلويين الذي قال عن السلف ما ال يليق
من التعرض للغوامض ومجع  تأخرونالـمصحة ما أوصى به السلف من الكف عما وقع فيه 

                                                 
 (.1/242أي الواسع، انظر الـمعجم الوسيط ) (1)
( 13/471( عن أيب جعفر احلافظ، حممد بن أيب علي، ونقله الذهيب يف السري )16/345ذكره ابن اجلوزي يف الـمنتظم ) (2)

 با الـمعايل يقول...من كالم السمعاين، قال: قرأت خبّط أيب جعفر: مسعت أ
( بسنده عن الفقيه أيب عبد اهلل الرستمي قال: حكى لنا اإلمام أبو الفتح حممد بن علي 2/1345رواه الذهيب يف العلو ) (3)

 دخلنا على اإلمام أيب الـمعايل ابن اجلويين نعوده يف مرض موته فأُقعد فقال لنا: ..."."الفقيه، قال: 
 ألهنا بلده اليت نشأ فيها، ال خلصوص عجائزها. «عجائز نيسابور»وإمنا قال: 

 (، حيث ذكر سبب عدم استخدام السلف بعض أنواع القياس.43انظر ما تقدم )ص (4)
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الشبهات وتكلف األجوبة عما مل يقع من السؤاالت، مث قال ـ منوهًا مبوقف السلف هذا ـ: 
وحصر وتبلد في القرائح،  (1)تأخرون عن َعيّ الـمعما تعرض له  وما كانوا ينكفون "

، ولكنهم استيقنوا أن اقتحام ت، قد كانوا أذكى الخالئق أذهانا وأرجحهم بياناهيها
"الشبهات داعية الغوايات وسبب الضالالت

(2). 
تكلمني مل يكن الـمتأخرون من الـمفأقر بأن انكفاف السلف عن الدخول فيما دخل فيه 

خلوض يف تلك خبطورة ادرايتهم بالغ و  ،علمهم عن عجز، بل كان انكفافهم بسبب عميقه 
عن علم »سائل اليت خاض فيها أهل الكالم، كما تقدم يف قول عمر بن عبد العزيز: الـم

 .«وقفوا، وببصٍر نافذ َكفُّوا
ومن أشهر من عرف بتأويل النصوص واآلثار الرازي، ومع ذلك فقد وصل يف آخر عمره 

كان مع غزارة "كثري:   آل أمره إىل ما قال ابنحيث إىل ما وصل إليه اجلويين، سواء بسواء، 
"كان هو الفائز  من لزم مذهب العجائزعلمه يف فن الكالم يقول: 

، وذكر حنوه ابن (3)
 .(4)حجر

"ليتني لم أشتغل بعلم الكالم، وبكى"بل قال: 
(5). 

ـ  بأن منه  أهل الكالم والفلسفة (6)اتذّ أقر يف آخر كتبه، وهو كتاب أقسام اللَّ و 
لقد تأملت "يف ضوئه مجيع كتبه ـ منه  ال جدوى منه، فقال: عمره، وألف  طوالالذي لزمه 

فما رأيتها تشفي عليال، وال تروي غليال، ورأيت أقرب ناه  الفلسفية الـم، و الطرق الكالمية

                                                 
 (.15/111يقال: َعيَّ باألمر، فهو َعي  وَعيهي  وَعيّان: عجز عنه، ومل يُطهق إحكامه، انظر اللسان البن منظور ) (1)
 (.141غياث األمم )ص (2)
 (.13/55البداية والنهاية ) (3)
 ."من التزم دين العجائز فهو الفائز"( عن تاريخ ابن الرسب )هكذا( أن الرازي قال: 4/427نقل يف لسان الـميزان ) (4)
(، وابن قاضي شهبة 2/730(، وابن كثري يف طبقات الفقهاء الشافعيني )43/211نقله الذهيب يف تاريخ اإلسالم ) (5)

 عن ابن الصالح قال: حدثين القطب الطوغاين مرتني أنه مسع الفخر الرازي... (1/317يف طبقاته )
 ."وهو كتاب مفيد"( على أن هذا الكتاب آخر كتبه، قال: 273نص ابن القيم يف اجتماع اجليوش )ص (6)
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"ومن جّرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي... الطرق طريقة القرآن،
(1). 

ناه  الفلسفية الـمكالمية و لقد اختربت الطرق ال"ما احُتضر أملى وصية جاء فيها: ـول
ها يف القرآن؛ ألنه يسعى يف تسليم العظمة ـفما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة اليت وجدت

للعلم بأن ناقضات، وما ذاك إال الـمعارضات و الـمواجلاللة هلل، ومينع عن التعمق يف إيراد 
"ّيةفخناهج الالـمضايق العميقة، و الـمالعقول البشرية تتالشى في تلك 

(2). 

على ما سواها للسبب  وهذا األمر البدهي الذي وصل إليه من ترجيح طريقة القرآن
وألجله أوصوا بلزوم ، الذي حدده، هو الذي نقلنا مضمونه في عبارات السلف السابقة

صدر الذي ال ينبغي أن يُتلّقى إال الـمألهنم كما قّدمنا إمنا يتلقون دينهم من  ما عليه العامة؛
  .و ما اعرتف الرازي بصحته، ولكن يف آخر عمرهمنه، وه

على التفويض، نصرًة  «عليكم بدين العجائز»وقال اآلمدي الذي تقدم محله حديث 
، أو كالما ما عليه العوامأمعنت النظر يف الكالم، وما استفدت منه شيئاً إال ": (3)منه للتأويل
"هذا معناه

(4). 
"فهو من أسىن اجلوائز ئزفعليكم بدين العجا"وقال الشهرستاين: 

(5). 

                                                 

ت(، وذكر ( عن كتاب الرازي )أقسام اللّذا160-1/151نقله ابن تيمية يف مواضع من كتبه، منها درء التعارض ) (1)
 حمقق الكتاب د.حممد رشاد سالـم أن الكتاب خمطوط باهلند.

مسعت وصيته كلها من الكمال "(، وقال: 222-43/220نقل الوصية كاملة احلافظ الذهيب يف تاريخ اإلسالم ) (2)
بن عمر عمر بن إلياس بن يونس الـمراغي، أخربنا التقي يوسف بن أيب بكر النسائي مبصر، أخربنا الكمال حممود 

 ."مسعت اإلمام..."الرازي قال: 
بالنصوص، اليت كان  هعلى بطالن واحيث قرر قبل هذا الـموضع وبعده صحة منه  الـمتكلمني، ورد على من استدل (3)

 منها هذا النص الذي حنا به إىل التفويض، كما تقدم.
 ."آلمدي أنه قال...ذكر الثقة عن هذا ا"(، قال: 3/262نقله ابن تيمية يف درء التعارض ) (4)
 (.4هناية اإلقدام )ص (5)
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 وقال ابن دقيق العيد:
 جتاوزت حّد األكثرين إىل العال

 

 زفاو الـميف  (1)مهوسافرت واستبقتُ  
 

 وخضت حبارًا ليس يُْدَرك قعرها
 

 فاوزالـموسرّيت نفسي يف قسيم  
 

 جت يف األفكار مث تراجع اخـوجلّ 
 

 (2)دين العجائزتياري إىل استحسان  
 

 تأولني من أهل الكالم منافحة شديدة، وزعم أنالـمالسبكي عن طريقة  ولئن نافح
ليس "وضع بأسطر ـ أنه الـمفإنه يقرر ـ وقبل هذا  الكالمية، أعدل الفرق أصحابه األشاعرة هم

العقائد أضر من شيئين: علم الكالم والحكمة اليونانية، وهما في الحقيقة علم  على
: بوضوح تام األشاعرة، مث قالإحداها فرقة  ،رتقوا ثالث فرقاف تكلمنيالـممبينًا أن  ،"واحد

، وجميع الفرق الثالث في كالمها مخاطرة، إما خطأ في بعضه، وإما سقوط هيبة"
من ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس الباقون على الفطرة  الـموالس

لكالم، ويأمر باالشتغال بالفقه، ينهى عن االشتغال بعلم ا وهلذا كان الشافعي السليمة، 
"فهو طريق السالمة

(3). 
من هاتني فعاد ليؤكد على خطورة الكالم وضرره على أهله ـ مبن فيهم األشاعرة ـ 

 .(4)يعين سقوط هيبة اهلل من القلب، عياذاً باهلل اجلهتني: اخلطأ، وسقوط اهليبة!
ا هو دأب أئمة أهل أقر بسالمة من نأى بدينه عن الكالم، كم ويف الوقت نفسه

مت فطرهم من التلطخ سلمني الذين سلالـم، بل ومن عوام (5)اإلسالم من الصحابة والتابعني

                                                 
(؛ ألن البيت 275هكذا يف األصل، والظاهر أن الصواب )واْسَتبَقيُتهم( بياء بعد القاف، كما يف خمتصر العلو )ص (1)

 ينكسر حبسب النظم الـمذكور يف األصل.
 (.2/1345نقلها عنه الذهيب يف العلو ) (2)
 (.21-20السيف الصقيل )ص (3)
أقل ما يف الكالم سقوط هيبة الرب من القلب، والقلب إذا "أصل هذه املقولة معروف عن اجلنيد بن حممد، حيث قال:  (4)

(. وروى حنوًا منه يف 1241( )4/374رواه اهلروي يف ذم الكالم ) "عرى من اإلميان عرى من اهليبة من اهلل 
 ( عن سهل بن حممد الصعلوكي.1211( )4/406)

 م نأوا عنه، ال عجزاً، وال عيًّا، بل لعلمهم مبا تضمنه من الباطل، فأما احلق فهم أهله، وأَْوىل الناس به.تقدم أهن (5)
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 بأوضار الكالم.
وال خيفى أن "قال:  وهلذا مل يكن عجيبًا أن يرتدد السبكي يف أعدل الفهَرق عنده، حيث

"ةأقرب الناس إلى أهل السننفس أهل السنة، أو هم األشاعرة إمنا هم 
(1). 

مذهب ولقد بالغت يف األصول طول عمري، مث عدت القهقرى إىل "وقال ابن عقيل: 
"كتبالـم

 .(3)الكّتابيف يعين مذهب الصبيان  (2)
انتهوا إىل  لـّماوإمنا قالوا: إن مذهب العجائز أسلم؛ ألهنم "قال ابن اجلوزي معّقبا: 

تعليالت والتأويالت فوقفوا مع مراسم غاية التدقيق يف النظر مل يشهدوا ما يشفي العقل من ال
"ماوية فسلَّمَ ـالشرع، وجنحوا عن القول بالتعليل، وأذعن العقل بأن فوقه حكمة إهلية س

(4). 
رجوع أئمتهم إلى ما يوجد من "وملا تكلم ابن تيمية عن أئمة الكالم والفلسفة ذكر أن 

"مذهب عموم أهل السنة وعجائزهم كثير
نهم مجيع ما كان عليه، ، حيث يرتك الواحد م(5)

 .(6)ويرجع إلى دين العامة الذي عليه العجائز واألعراب
 أساطينهم.وشواهد كثرة رجوعهم يؤكدها ما نقلناه هنا عن عدد من 

يشهدون "وسبب ذلك ـ كما أوضح ابن تيمية أيضا ـ أهنم لكثرة التناقض يف مقاالِتم 

                                                 

(، وهذا من دالئل االضطراب والتذبذب الذي يعانيه أهل الكالم، حّت ليرتدد الواحد 6/144طبقات الشافعية ) (1)
 أو هو أقرب إليه! منهم، هل ما اختاره هو القول احلق الذي عليه أهل السنة

 (، حتقيق د.الـمزيد.2/502نقله ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ) (2)
 ( أنه يقال: ُكتَّاب ومكتب، وهو موضع التعليم.17تقدم )ص (3)
(، وهذا الكالم من ابن اجلوزي مستقيم يف وصف حاهلم، وإن كان عفا اهلل عنه قد اضطرب  2/502تلبيس إبليس ) (4)

أن أبا "( بعد نقل كالم له يف الصفات: 4/161موضع، فهو كما قال ابن تيمية يف الفتاوى )كالمه بعد هذا الـ
الفرج نفسه متناقض يف هذا الباب، مل يثبت على قدم النفي وال على قدم اإلثبات... فهو يف هذا الباب مثل كثري 

 ."اضع كثرية من الصفاتمن اخلائضني يف هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارة، وينفون أخرى يف مو 
 (.4/23الفتاوى ) (5)
 (.5/261منهاج السنة ) (6)
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"ن العجائزديعلى أنفسهم باحلرية، ويرجعون عما يعتقدون إىل 
(1). 

عند جتد أحد هؤالء "وبعد أن ذكر ابن أيب العز احلرية العظيمة اليت تصيبهم قال: 
خالفة الـمفيقر مبا أقروا به، ويعرض عن تلك الدقائق  وت يرجع إلى مذهب العجائز،الـم

 ـ في نهاياتهمأو مل يتبني له صحتها، فيكونون  ،لذلك، اليت كان يقطع هبا، مث تبني له فسادها
"لة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء واألعرابنـز بم ـإذا سلموا من العذاب 

(2). 
جند بعض املتعلقني بعلم الكالم، املشتغلني به، اخلائضني يف معقوالته "وقال الشوكاين: 

اليت يتخبط فيها أهلها ال يزال ينقص إميانه، وتنتقض منه عروة عروة، فإن أدركته األلطاف 
جنا، وإال هلك؛ وهلذا متىن كثري من اخلائضني يف هذه العلوم، املتبحرين يف أنواعها يف  الربانية

 .(3)"دين العجائز علىآخر أمره أن يكون 
تكلمني من باب إقامة حجة اهلل تعاىل، الـمعلمي هذا الذي يصل إليه كبار الـموقد جعل 

ق فيه يف تعمَّ الـمتالل النظر وقد أبلغ اهلل تبارك وتعاىل يف إقامة احلجة على اخ"فقال: 
شهورين باالستقالل أن يرجعوا قُبيل موِتم إىل متين الـمر لبعض أكابر النظّار سَّ اإلهليات، بأن يَ 

 .(4)مث أخذ يف سرد ما يدل على ذلك من أقواهلم "سلمينالـمالحال التي عليها عامة 
وضح أموراً، منها: وعلق على رجوع اجلويين إىل دين العجائز مبا خالصته أن ذلك ي

تعمِّق، وجزُمه بأن اعتقاد تلك الـمسقوط ثقة اجلويين مبا خيالف اعتقاد العجائز من قضايا النظر 
 للويل واهلالك. القضايا ُمقتضٍ 

وَسلهْمن من الشك ومنها أنه يرى أن حاله دون حال العجائز؛ ألهنن بقني على الفطرة، 
ن يعود إىل مثل حاهلن، وإذا كانت هذه حال العجائز واالرتياب، ولزهْمن الصراط؛ فلذا متىن أ

 .(5)فما عسى أن يكون حال العلماء السلفيني

                                                 

 (.31نقض أساس التقديس )ص (1)
 (.243-247شرح الطحاوية )ص (2)
 (.444إرشاد الفحول )ص (3)
 (.61القائد إىل تصحيح العقائد )ص (4)
 (.71-70الـمصدر نفسه )ص (5)



 

59 

روية الـمتكلمين في فهم النقول الـموفيما سقناه ما نرجو أن يكون كافياً لتجلية خطأ 
نظرهم حين  بُعديبين حذق السلف و من أعظم ما  عن السلف في هذا الباب، وهو

ادوا في أواخر أعمارهم؛ عتكلمون ولم يعبؤوا به، ثم الـم، فتنكّبه أوصوا بما أوصوا به
 ليقروا بأنه الحق الذي ال مرية فيه.
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 بحث الثانيالـم

 خوف السلف على اعتقاد العامة، مع حكاية أقواهلم يف مسائل االعتقاد.

ة الـمتأمل لعدد من اآلثار الواردة عن السلف يلحظ فيها شدة خوفهم على اعتقاد العام
من التغري، ويـجد بـجانب ذلك آثارًا يورد فيها السلف أقوال العامة يف مسائل االعتقاد على 

 سبيل االستحسان هلا.
وهذان األمران جديران بالدراسة، بالنظر إىل أن اخلشية على معتقد أحد من التغري يدل 

 على حسن ذلك الـمعتقد بال ريب، وإال فلهَم اخلوف عليه؟
يدل ن نقل قول أحد يف أمر عقدي عظيم ـ على سبيل االستحسان ـ ومن جهة أخرى فإ

 على صحة هذا القول، ومطابقته للحق.
 وسنورد يف هذا املبحث إن شاء اهلل نـماذج ملا ذكرنا، من خالل الـمطلبني اآلتيني:

 خوف السلف على اعتقاد العامة، وداللته. مطلب األول:ـال
 العامة في أمور االعتقاد، وداللته. الـمطلب الثاني: حكاية السلف أقوال
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 طلب األول: خوف السلف على اعتقاد العامة وداللته.الـم

وردت عن السلف نقول عدة ُتْظههر خوفهم على العامة من تغري االعتقاد، وجتلَّى ذلك 
 يف النقول اليت حذروا فيها عوامهم من أهل األهواء، أفراد ومجاعات.

غير أنا سنركز إن شاء اهلل على ما له صلة تكاد حُتَصى، والنقول الواردة يف هذا ال 
سألتني الـمحكم اعتقاد العامة عند السلف، وذلك من خالل  منها بإيضاح موضوع بحثنا:

 اآلتيتني:
 ص السلف على عزل العامة عن أهل البدع.رْ سألة األولى: سبب حِ الـم
 عامة.سألة الثانية: تصنيف بعض كتب االعتقاد، خوفا على الالـم
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 سألة األوىل: سبب ِحْرص السلف على عزل العامة عن أهل البدع.الـم

حرص السلف كثرياً على إبعاد العامة عن أهل البدع، وجْعلهم يف منأى تام عنهم، وبّرر 
دخل عليهم أهل األهواء، ُشبهاً السلف ذلك بأمور، من أمهها خوفهم على العامة من أن يُ 

 اد السليم.تزعزع ما هم عليه من االعتق
شهور الـم، ففي خربه ؤمنني عمر بن اخلطاب الـمومن أقدم من نُقهل عنه ذلك أمري 

أن ال يجالسه كتب إىل أيب موسى األشعري »ّما ضربه ضربا موجعًا ـمع صبيغ بن عسل أنه ل
 .(1)«سلمينالـمأحد من 

ىل احلهَلق، وكأنه بعري أجرب، جييء إ ،وقد التزم الناس مقاطعة  صبيغ هذا، حّت رؤي
فكلما جلس إىل حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إىل قوم ال يعرفونه ناداهم أهل احللقة األخرى: 

 .(2)ؤمننيالـمَعْزمة أمري 
ال مُتكن صاحب هوى من أذنيك، »: ومما جاء يف هذا الباب قول ابن مسعود 

 .(3)«داء ال شفاء لها مفيقذف فيه
إنكم ستُبَتلون هبم أيتها األمة، فإن »القدرية: ملا ذكر  ومن ذلك قول أيب أمامة 

 .(4)«فيدخلوا عليكم الشبهاتسألة، الـملقيتموهم فال متكنوهم من 
ممرضة ال جتالس أهل األهواء، فإن جمالستهم »: ومن ذلك قول ابن عباس 

 .(5)«للقلوب
                                                 

( هذا اخلرب خمتصراً، 20106( )11/426بد الرزاق يف الـمصنف )( وروى ع43( )1/60رواه الدارمي يف السنن ) (1)
 «.وكتب إىل أهل البصرة أن ال جتالسوه»وفيه 

 هبجره. وخرب صبيغ هذا مشهور رواه غري واحد، لكن الـمقصود اإلشارة إىل من روى أمر عمر 
 (.1140( )3/636رواه الاللكائي ) (2)
 (.731( )4/25رواه اهلروي يف ذم الكالم ) (3)
 (.200( )123-1/122رواه الاللكائي ) (4)
 (.133( )1/452(، ومن طريقة اآلجري يف الشريعة )413( )221رواه الفريايب يف القدر )ص (5)
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يغمسوكم ال جتالسوا أهل األهواء وال جتادلوهم، فإين ال آمن أن »: وقال أبو قالبة 
 .(1)«في ضاللتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون

 .(2)«فيغيروا قلبكال متكن أصحاب األهواء مسعك، »وقال أيضاً: 
فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه ال جتالس صاحب هوى »: وقال احلسن البصري 

 .(3)«فيمرض قلبكفتهلك، أو تخالفه 
لى هذه األمة يف اعتقادها السليم من ففي هذه اآلثار ما يبني حقيقة خوف السلف ع

وذلك  ،(4)أن يتغري، فإن هني عمر عن جمالسة صبيغ إمنا كان بسبب خوضه يف متشابه القرآن
ملا يف ذلك من اخلطر البالغ على االعتقاد، كما  (5)أمر يستوجب احلذر بنص احلديث النبوي

ا مفيقذف فيه»ب اهلوى ـ: أوضحه ابن مسعود بقوله ـ ملا هنى عن اإلنصات باألذنني لصاح
 .«داء ال شفاء له

مرضة ـجالستهم مـفإن م»وهذا الداء قليب وال شك، وهو ما بّينه ابن عباس بقوله: 
 .«للقلوب

وذلك ملا يف قول صاحب  «فيقذف يف قلبك ما تتبعه عليه فتهلك»وبّينه احلسن بقوله: 
 اهلوى من الضالل.

 دم قدرتك على رد الباطل الذي مسعته.يعين لع «أو ُتالفه فيمرض قلبك»وقوله: 
                                                 

( 212(، والفريايب يف القدر )ص11( )1/137(، وعبد اهلل بن أمحد يف السنة )317( )1/114رواه الدارمي ) (1)
 (، واللفظ للدارمي.244( )1/134(، والاللكائي )366)

 (.1274( )4/631رواه الاللكائي ) (2)
 (.133( )110رواه ابن وضاح )ص (3)
 (.1/434انظر الروايات الواردة يف قصته، وتعليق اآلجري يف الشريعة ) (4)
تال هذه  أن النيب  ( من حديث عائشة 2665(، ومسلم )4547وذلك يف احلديث الذي رواه البخاري ) (5)

ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ڳڈاآلية 

: قالت: قال رسول اهلل  [7]سورة آل عمران:ڈڭى ى ڈإىل قوله:  ڈھ  ھ ے ے ۓ ۓ
 «.فإذا رأيته الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهلل فاحذروهم»
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الذي ال يقدر على رد الباطل إذا سمعه، فيبقى حائراً وهذا إنما يصدق على العامي 
 .(1)مضطرب القلب

أي عن حاله األول الذي كان اليقني يغمره،  «...فيغريوا قلبك»ولذا قال أبو قالبة: 
 رض والتغري.الـمإىل والبعد عن الضاللة طابعه، فتنقله جمالسة أهل األهواء 

ال آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم، أو يلبسوا »فمن مثَّ قال أبو قالبة يف اللفظ اآلخر: 
 .أي من الحق الذي أنتم عليه «عليكم ما كنتم تعرفون

وذلك إمنا يكون مبا قال أبو أمامة، من إدخال الشبهات إىل قلوب مل تكن هذه 
 الشبهات ُتطر هبا.

يف بيان حقيقة جمالس أهل األهواء،  (2)لى ذلك ما ذكره ابن غامنومن مجيل األمثلة ع
قعد إىل سارق، ويف كمه بضاعة، أما كان حيرتز هبا منه،  (3)أرأيت أن أحدكم"حيث قال: 

"وتحفظوا به، فدينكم أولى بأن تحرزوهخوفا أن يناله فيها؟ 
(4). 

؛ (5)هل العلموغرض السلف من ذلك تحذير العامة على وجه الخصوص، كما نبه أ
ألن العامة بسبب غلبة اجلهل عليهم ال يتمكنون من رد الّشبه عن أنفسهم، وبالتايل فإن 

                                                 

 يأيت بيان ذلك من كالم السلف قريباً، إن شاء اهلل. (1)
(، انظر ترتيب 110لرمحن، عبد اهلل بن غامن القاضي، أحد أصحاب مالك الـمشاهري، تويف عام )هو أبو عبد ا (2)

 (.71-3/65الـمدارك للقاضي عياض )
 ېڈ: 6هكذا يف األصل، ولعل صواهبا )إن( بكسر اهلمزة، وهي الشرطية، كما يف قول اهلل تعاىل يف سورة التوبة: (3)

 اهلل.، والعلم عند ڈ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې
 ( عن سحنون صاحب الـمدونة، عن ابن غامن.305نقله ابن زمنني يف أصول السنة )ص (4)
ترك جمالسة أهل البدعة ومعاشرِتم سنَّة؛ "(: 2/501يف كتاب احلجة )  قوام السنة األصبهاينويف ذلك يقول  (5)

 ."بعض بدعتهم بقلوب ضعفاء الـمسلمينلئال يعلق 
(: 123ن أحكمها متكن من الرد، قال )صإىل أهل زبيد الفصول األحد عشر اليت مَ  وملا ذكر السجزي يف رسالته

خيف فسبيلهما أن ال يصغيا إىل الـمخالف وال حيتجا عليه، فإهنما إن أصغيا إليه أو حاّجاه  وأما العامي والـمبتدئ"
 ".عليهما الزلل عاجال، واالنفتال آجال
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 اتصاهلم بأهل الضالل يعّرض اعتقادهم ـ وال بد ـ لالحنراف.
هنى  لـّماوقد بينت هذه احلقيقة عبارات غري واحد من السلف، كقول حممد بن كعب ـ 

رجل ثم لم يجعل اهلل له  ال يجالسهمفوالذي نفسي بيده » عن جمالسة القدرية وخماصمتهم ـ:
 .(1)«وعلماً في كتابه إال أمرضوه ،فقهاً في دينه

فأوضح أن الذي يتضرر مبناقشة أهل البدع وجمالستهم هم العامة حتديداً، وهم الذين 
 .«فقهاً يف دينه، وعلماً...له مل جيعل اهلل »عناهم بقوله: 

 ، إهنم يذكرون النيب حممد  أمة هل هذه األهواء آفةأ"وقال مقاتل بن حيان: 
 هالك،الـمالجهاَل من الناس، فيقذفون بهم في  فيتصيدون بهذا الذكر الحسنِ وأهل بيته، 

"فما أشبههم مبن يسقي الّصرب باسم العسل، ومن يسقي السم القاتل باسم الرتياق
(2). 

 حمرتز منهم بعلمه بعد توفيق اهلل. املفهدف أهل األهواء اصطياد اجلهلة خاصة؛ ألن الع
 نقاالت الباطلة أولئك األحداث الصغار الذيالـموملا كان من أكثر اجلهال اندفاعًا إىل 

احذروا أيها "ألحداث كانوا جيالسونه:  بن منبه  قّل نصيبهم من العلم فقد قال وهب
هلذه  (4)ف، فإهنم ُعرَّةخالالـمال يدخلوكم يف رأيهم  (3)هؤالء احلروراء األحداث األغمار

"األمة
(5). 

 فلذا خيف عليهم. ؛(6)مل جيربوا األمور نواألغمار هم الضعفاء الذي
                                                 

 (.251)( 172-171رواه الفريايب يف القدر )ص (1)
 (.60/103رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ) (2)
َحَرْوراء: بفتحتني وسكون الواو: قرية بظاهر الكوفة، وقيل: موضع على ميلني منها، كما يف معجم البلدان لياقوت  (3)

 (، والكوفة اليوم قد امتدت فشملتها.2/233احلموي )
لّياً رضي اهلل تعاىل عنه، فُنسبوا إليها، ومُسُّوا باحلرورية، انظر مقاالت وقد نـزل هبذا الـموضع أوائل اخلوارج الذين ناوؤا ع

 (.207-1/206اإلسالميني لألشعري )
الُعّر والُعرّة: اجلََرب، وقيل: الَعّر بالفتح، اجلرب، وبالضم، قروح بأعناق الَعّر و "(: 4/555قال ابن منظور يف اللسان ) (4)

 ."الُفصالن
 (.63/331 تاريخ دمشق )رواه ابن عساكر يف (5)
 (.3/52انظر الـمخصص البن سيده ) (6)
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، فإنه حني مسألة الرد على أهل األهواء من عدمهاورّتب بشر بن احلارث على ذلك 
فيتكلمون، فهل جيابون؟  (1)سئل عن الرجل يكون مع أهل األهواء يف موضع جنازة أو مقربة

وإن   ،من ال يعلم فردوا عليه؛ لئال يرى أولئك أن القول كما يقولون إن كان معك": قال
"كنتم أنتم وهم فال تكلموهم وال جتيبوهم

(2). 
حّت  ،فجعل الرد على أهل األهواء مربوطا بوجود عاّمي ال يعلم، فعند ذلك يُرّد عليهم

 .ال يضطرب اعتقاد هذا العامي، ويظن أن ما هم عليه هو احلق
احلق من الباطل، فال  الذين مييزون ،من أهل العلم والبصرية ونوجودالـمإن كان أما 
 .(3)رتتب على ترك الردالـمحذور الـم، بل ُيرتكون؛ لزوال ُيشتغل بالرد

فقد قّرر السلف أن أهل  كان تحذير العامة من أهل األهواء ال يتم إال بتعيينهم  لـّماو 
ف عن بيان حاهلم ـ بدعوى الورع عن غيبتهم ـ يفضي إىل ألن الك (4)األهواء ال غيبة هلم

 مفسدة عظيمة، هي اغرتار العامة هبم.
للسبب الذي  ؛وكان السلف يغضبون إذا طُلب منهم الكف عن بيان حال أهل األهواء

 .(5)بيّـّنا
                                                 

 أي أنه مل يتعمد لقاءهم، بل وجدهم يف هذا الـموضع، حني جاء ليصلي على جنازة، أو يزور مقربة. (1)
 (، حتقيق رضا نعسان.633( )3/542رواه ابن بطة يف اإلبانة ) (2)
(، حني تكلم على مسألة مناظرة أهل األهواء، مّت تكون؟ 464-1/454يراجع يف ذلك كالم اآلجري يف الشريعة ) (3)

 وما الذي أوصلت إليه مناظرِتم لـّما مل تراع فيها الضوابط الشرعية؟
( قول احلسن: ثالثة ال غيبة هلم، وذكر منهم: صاحب اهلوى 405الزهد )ص زوائده على روى عبد اهلل بن أمحد يف (4)

( 700( )3/312(، وروى اهلروي يف ذم الكالم )273( )1/140ه الاللكائي )الذي يدعو إىل هواه، ورواه بنحو 
 حنوه عن حيىي بن أيب كثري.

( 1/140(، والاللكائي )400( )1/114وجاء عن عدد من السلف أن أهل البدع ال غيبة هلم، كما رواه الدارمي )
( 3/310ر، وكذا عن أيب مسهر )( عن حممد بن بشا616( )3/310( عن إبراهيم التيمي، ورواه اهلروي )276)
(617.) 

من ذلك أن قتادة ملا حذر من عمرو بن عبيد، وقال له عاصم األحول: أال أرى العلماء يقع بعضهم يف بعض؟  (5)
 ."يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي هلا أن تُذكر حّت حتذر"أجابه قتادة بقوله: 

= 
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يف كالم نطلق حذر السلف من طوائف عدة، كاحلرورية اخلوارج، كما تقدم الـمومن هذا 
 به.وهب بن من

ال ": وحذروا من اجلهمية كثرياً، تنبيهًا للناس، كما يف قول يونس بن عبيد 
"فيحذروهم ،وبينوا للناس أمرهم، كي يعرفوهم جتالسوا اجلهمية،

(1). 
كان "رجئة فقد خافهم السلف على األمة أكثر من غريهم، فقال األوزاعي: الـمأما 

"رجئةالـممن خوف عندهم على األمة أوقتادة يقوالن: ليس من األهواء شيء  (2)حيىي
(3). 

د يف أقوال أهل األهواء ما هو شر  و رجئة، الـموالسبب يف هذا ظاهر، فإن قول  إن ُوجه
منه، إال أنه يسهل سريانه يف نفوس العامة خاّصة؛ ملا فيه من الرتكيز على سعة رمحة اهلل، 

 ه من أقوال أهل البدع.لنصوص الوعد، فيسري يف اجلهلة سريعا، خبالف غري  والركونه 
يف  قوهلم فإن حتذير السلف منهم راجع إىل خطورة سريان (4)ومثل هذا مذهب الواقفة

إن "ملا قيل له:  العامة أكثر من سريان قول اجلهمية الصرحاء؛ وهلذا فإن اإلمام أمحد 
يناً من هم أشد على الناس تزيبعض الناس يقول: إن هؤالء الواقفة هم شر من اجلهمية، قال: 

                                                 = 
 (.12/175(، واخلطيب يف تاريخ بغداد )1372( )731-4/733(، وكذا )256( )1/136رواه الاللكائي )

وملا جعل الفريايب يذكر أهل البدع قال له رجل: لو حدثتنا كان أعجب إلينا، فغضب، وقال: "كالمي يف أهل البدع 
 ( حتقيق الـمزيد.55( )1/134أحب إيل من عبادة ستني سنة"، رواه ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس )

 (.703( )3/313(، واهلروي يف ذم الكالم )5يف الرد على الـمريسي )صرواه الدارمي  (1)
 يعين ابن أيب كثري. (2)
( 2/632(، واآلجري )1227( )4/36(، واخلالل يف السنة )641( )1/313رواه عبد اهلل بن أمحد يف السنة ) (3)

 (.3/67(، وأبو نعيم يف احللية )1316( )5/112(، والاللكائي )301)
 ين أمسكوا عن أن يقولون يف القرآن: إنه غري خملوق، وإمنا يقولون: القرآن كالم اهلل، ويقفون عند ذلك.هم الذ (4)

وإمنا أنكر عليهم السلف ألمرين، أوهلما: أن النص على عدم خلق القرآن صار ضرورة من الضرورات بعد ظهور 
 تسهيل النتشار الباطل.القول الشنيع بأن القرآن خملوق، فعدم النص على ذلك كتمان للحق، و 

ثانياً: أن اجلهمية بعد أن ضعف سلطاهنم بظهور اخلليفة الـمتوكل تسرتوا هبذا الـمذهب، إخفاء ملذهبهم، فزعموا أهنم 
ال يقولون: إن القرآن خملوق وال غري خملوق، مع أن حقيقة مذهبهم أن القرآن خملوق، ومن هنا عّد أهل العلم الواقفة 

حيث نقل عن أبيه أن اجلهمية ثالث فرق،  72كتاب سرية اإلمام أمحد، لصاحل بن أمحد ص  ضمن اجلهمية )انظر
 منها فرقة تقول: القرآن كالم اهلل، وتسكت(.
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وذلك أن اجلهمية قد بان أمرهم، وهؤالء إذا قالوا أنا ال  الجهمية، هم يشككون الناس،
"استمالوا العامةنتكلم 

(1). 
اختار أن الواقفة أشد خطرًا على العامة من ؛ ولذا زن بني الطائفتني بالنظر إىل العامةافو 

القول خبلق القرآن ـ خبالف الواقفة اجلهمية الذين تبني للناس سوء مذهبهم ـ وال سيما بعد حمنة 
 .الذين قد يظن العامة أن الورع هو الذي حيملهم على مقولتهم، فلرمبا مالوا بسبب ذلك إليهم

ولذا فإن أمحد ملا سئل عن السالم على من قال بالوقف هنى عن ذلك، ونظر للعامة مرة 
"!كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه"أخرى، فقال: 

(2). 
ا من الطوائف الضالة فقد حذروا من أشخاص بأعياهنم، وأمروا هبجرهم وكما حذرو 
حذر بطريقة عملية، ولم يكن له غرض سوى حّت إن منهم من  (3)ألالـمونشر ذلك على 

كما فعل سفيان الثوري حني تويف عبد العزيز بن أيب رواد، وَصفَّ الناس للصالة   العامة، تنبيه
حّت خرق الصفوف والناس  جاء الثوري، جاء الثوري،لناس: اعليه، فجاء سفيان، فقال 

 .(4)ينظرون إليه، فجاوز اجلنازة، ومل ُيصّل عليها؛ ألن ابن أيب رواد كان يُرَمى باإلرجاء
واهلل إين ألرى الصالة على من هو دونه عندي، ولكين "وملا قيل لسفيان يف ذلك قال: 

"أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة
(5). 

                                                 

 (.1711( )5/135رواه اخلالل يف السنة ) (1)
 (.111( )1/530رواه اآلجري ) (2)
، حيث حذر منه احلسن البصري وأيوب وابن عون مناذج ذلك كثرية، منها حتذير السلف من عمرو بن عبيد الـمعتزيل (3)

 (.3/74وسليمان التيمي ويونس بن عبيد، كما يف ِتذيب التهذيب البن حجر )
، كما يف الاللكائي ومنها حتذيرهم من ثور بن يزيد القدري، حيث حذر منه غري واحد، كمالك بن أنس 

 .ل اهلل ( وقال: ال جُيَتمع عند رجل مبتدع يف مسجد رسو 4/724-725)
ومن ذلك حتذير أمحد بن حنبل من عدد من أهل األهواء، كتحذيره من احلارث الـمحاسيب، حّت قال: حذروا عن 

( 167(، وتلبيس إبليس البن اجلوزي )ص63-1/62حارث أشد التحذير، كما يف طبقات احلنابلة البن أيب يعلى )
 إىل غري ذلك من األمثلة اليت يصعب حصرها.

 (.7/21(، وأبو نعيم يف احللية )3/770قيلي يف الضعفاء )رواه الع (4)
 (.3/770رواه العقيلي ) (5)
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ألخبار وغريها كثري تدل على ما قّدمنا من أن حتذير السلف الشديد من أهل وهذه ا
 فلذا خافوا عليهم أهلَ له سبب وجيه، أال وهو علم السلف بصحة اعتقاد العامة؛ البدع 

 األهواء، خشية أن جيدوا إىل هؤالء األسوياء سبيال يوصلون من خالله باطلهم.
لى أهل األهواء، حّت بلغت مخسة عشر ولذا تنوعت أساليب السلف يف اإلنكار ع

 حفاظاً على أمة اإلسالم أن تصاب يف اعتقادها، وال سيما يف عواّمها الذين ال مييزون. (1)نوعاً 

                                                 

 (.177-1/175انظر االعتصام للشاطيب ) (1)
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 سألة الثانية: تصنيف بعض كتب االعتقاد، خوفًا على العامة.الـم

م كثر يف مصنفات علماء السلف عزو سبب التصنيف إىل اخلوف على العامة، ومن أقد
فإنه  ،ج أحاديث الرؤية ومجعها من البصرينيرَّ ما ورد يف ذلك قول محاد بن سلمة، َأوَّله من خَ 

ملا فعل ذلك قال له بعض إخوانه: لقد سبقت إخوانك جبمع هذه األحاديث يف الوصف، 
رأيت العلم خيرج،  (1)إنه واهلل ما دعتين نفسي إىل إخراج ذلك إال أين رأيت العلم خيرج"فقال: 

وبثّه في العامة؛ لئال يطمع وهو ينفض كّفه، فأحببت إحياءه  أيت العلم خيرج، يقوهلا ثالثار 
"في خرجه أهل األهواء

(2). 
فأوضح أن احلامل له على مجع تلك األحاديث هو ما رآه من اندراس العلم، فأحّب أن 

 يهم.ينشره، حّت ال يطمع أهل األهواء يف العامة، بسبب اندراسه، فيبثوا شبههم ف
ولو وسعين الفتديت من "ريسي قال ـ مبينًا سبب الرد ـ: الـموملا رد عثمان الدارمي على 

فيها  يُنشر اجلواب فيه مبحال، ولكن خفت أن ال يسع أحداً عنده شيء من البيان يكون ببلدة
ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء هذا الكالم مث ال ينقض على ناشره، ذبًّا عن اهلل، 

"وا به، أو يفتتنوا، أو يشكُّوا في اهلل وصفاتهلّ ضِ والنساء والصبيان أن يَ  الرجال
(3). 

من ضعفاء الرجال والنساء والصبيان ذوو اعتقاد سوي،  ،وذلك أن العامة الذين ذكر
 ريسي الباطلة.الـمفخشي عليهم يف اعتقادهم هذا من التغري، بسبب مقالة 

                                                 

ومل أتبينها هبذا اللفظ، بعد أن راجعت مادة  "لئال يطمع يف خرجه"هكذا وردت، ويف بقية كالمه اآليت قوله:  (1)
 معىن واضح، ميكن محل هذا اللفظ هبذا السياق عليه.)خرج( يف الـمعاجم، حيث مل يظهر يل 

وال يبعد ـ والعلم عند اهلل ـ أن يكون الصواب إمهال اخلاء من النقط، حبيث تكون الكلمة يف هذه الـمواضع باحلاء 
 (، وذلك يعين االندراس واالضمحالل.2/234الـمهملة، من احَلرَج، مبعىن الضيق، كما يف اللسان )

 ، حّت لو مل تتضح هذه الـمفردة بعينها.سياق الكالم وسباقه يُفَهم منه مراد محاد وعلى كل حال ف
 ، أحد الرواة عن ابن معني وسليمان( عن كتاب العظمة إلبراهيم اخلتلي1/50نقله أبو يعلى يف إبطال التأويالت ) (2)

 (.632-12/631شيخ اإلمام احلافظ". انظر ترمجته يف السري )الالذهيب: " بن حرب، قال فيه
 (.207رد الدارمي على الـمريسي )ص (3)
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ه حني َقّل الفقهاء، وقُبض العلماء طمع كل وهلذا ذكر يف كتاب الرد على اجلهمية أن
متعوِّذ من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، فَجدُّوا يف هدم اإلسالم وأظهروا أغلوطات 

فحني رأينا ذلك "يوقعون هبا الشك يف قلوب أهل اإلسالم، مث قال ـ وهذا موطن الشاهد ـ: 
اهبهم رسومًا من الكتاب والسنة وكالم العلماء منهم، وَفطَّنا ملذهبهم... رأينا أن نبني من مذ

ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى 
"وجيتهدوا يف الرد عليهم، حمتسبني، منافحني عن دين اهلل تعاىل أوالدهم وأهليهم،

(1). 
 ره االشتغال بتصنيفٍ وأوضح ابن خزمية يف مقدمة كتاب التوحيد أنه أتى عليه زمان يك

بتصنيف كتب الفقه اخلالية من الكالم  كان  يشوبه شيء من جنس الكالم، وأن أكثر شغله
ناظرين من الـموكنت أحسب أن ما جيري بيين وبني "يف موضوع القدر والصفات، مث قال: 

جالس الـمأهل األهواء يف جنس الكالم يف جمالسنا، ويظهر ألصحايب الذين حيضرون 
اظرة من إظهار حّقنا على باطل خمالفينا كاٍف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا نالـمو 

أسمع من بعض أحداث طالب العلم كنت "إىل أن قال:  "وبطالن مذاهب القوم
عطلة والقدرية الـمممن لعله كان حيضر بعض جمالس أهل الزيغ والضاللة من والحديث 

من القول إىل الُبهت والضالل والصواب ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق عتزلة الـم
فاحتسبت يف تصنيف كتاب جيمع هذين اجلنسني من  (2)يف هذين اجلنسني من العلم

"العلم
(3). 

تلقِّني للعلم على نوعني، أّوهلما: أهل البصرية، كأصحابه الذين يتبني هلم الـمفأوضح أن 
 فلم تكن مَثَّ حاجة إىل من مناظرات شيخهم ألهل األهواء ظهور حجته عليهم، وبالتايل

 تصنيف كتب تقرر هلم ما قد َوَعوه وعقلوه.
أما النوع الثاين: فهم األحداث الذين ليس هلم رسوخ يف العلم، فهم يف احلقيقة أقرب ما 

 عىن.الـميكونون إىل العوام؛ ولذا عرب عنهم باألحداث، تنبيها إىل هذا 

                                                 

 (.23-22الرد على اجلهمية )ص (1)
 ا القدر، والصفات.ميعين هب (2)
 (.11-1/10كتاب التوحيد ) (3)
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 ،ألن اخلوف عليهم من الزيغ قائم فهؤالء هم الذين استوجب حاهلم تصنيف الكتاب؛
 بسبب حداثة الّسّن وقلة العلم، مع ما انضاف إىل ذلك من حضورهم جمالس أهل األهواء.

فإنكم سألتموين ": "الدين الـمالتبصري يف مع"وقال الطربي، مبينًا سبب تصنيف كتابه 
ن مسألتكم إياي ... وإتبصريكم سبل الرشاد يف القول فيما تنازعت فيه أمة نبينا حممد 

ما صحَّ عندي وتقرر لدي من خصوص صادفت مين فيكم حترّياً، ووافقت مين لكم احتساباً؛ له 
فيكم، واستعالء أعالم  (1)عظيم البالء ببلدكم، دون بالد الناس سواكم، من ترؤس الرويبضة

"وإصغاء عوامكم لهمجهرة بينكم، الكفر الفجرة عليكم، وإعالهنم صريح 
(2). 

 ن أسباب تصنيفه الكتاب إصغاء العوام هلؤالء الذين صرحوا بباطلهم.فجعل ضم
وقال ابن بطة يف مقدمة كتاب اإلبانة بعد أن ذكر ما صار يف األمة من غلبة األهواء: 

مّنا ما به  ة حلتها...وترك اجلمهورسغرتون بتمويهاِتا، وتباهى الزائغون واجلاهلون بلبالـمفقد كثر "
مبينًا ما حصل من انفراد كل قوم ببدعتهم، واُتاذ أهل اإلحلاد رؤوساً:  إىل أن قال "رنامه أُ 
"تهّوك في العسرة العامُة وأهُل األسواقو "

 .(4)أي حتريوا (3)
َسَرَد فيه دعته إلى تصنيف الكتاب، بابًا يف ذكر األخبار واآلثار اليت  مث بّوب 

ب اإلحداث يف الدين، أو أن أخبارًا تدور على وجوب لزوم احلق والصرب على ذلك، وجتن
فإن اهلل جل ثناؤه، وتقدست أمساؤه قد جعل يف كل زماٍن فرتة "عة، مث قال: رء إمّ الـميكون 

من الرسل، ودروسًا لألثر مبا هو تعاىل بلطفه بعباده، ورفقه بأهل عنايته، ومن سبقت له 
ون من ضل إىل جة يدعال خيلي كل زمان من بقايا من أهل العلم ومحلة احل ،الرمحة يف كتابه

وتى، الـمويحيون بكتاب اهلل الردى، يصربون منهم على األذى،  ويذودوهنم عن ،اهلدى

                                                 
الرويبضة: تصغري الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معايل األمور، وقعد "(: 2/135قال ابن األثري يف النهاية ) (1)

 ."يادة التاء للمبالغةعن طلبها، وز 
 (.106-103التبصري )ص (2)
 (، حتقيق رضا بن نعسان.165-1/164اإلبانة ) (3)
 (.3/325انظر القاموس الـمحيط للفريوز آبادي ) (4)
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"أهل الجهالة والغبا ويبّصرون بعون اهلل أهل العمى، وبسنة رسول اهلل 
(1). 

 إىل تصنيف هذا الكتاب. فهذا ما دعاه 
 كانوا متوافرين يزجرون قدسي ذكر أن السلف حنيالـمويف مقدمة كتاب احلجة لنصر 

وساعده على ذلك من "بتدع، ويُقّومون الزائغ، فلما ذهبت العلماء ركب كل واحد هواه الـم
ومن ال علم له من العوام، وتوقع بهم الظنة واإليهام، ووجد على ذلك الجهاَل أعوانا، 

تزينوا بها فاسة، أعداء العلم إخوانا... وقد متثلت هلم به الرياسة، فزادهم ذلك يف الباطل ن
 ."للعامة

فلما رأيت ذلك قد كثر، وزاد األمر فيه واشتهر، حّت َقّل من يتكلم بعلم، أو "مث قال: 
لون يف أمورهم عليهم؛ ملا أوغره رؤساؤهم عوّ يدين بفهم، إال بقايا ال يرجع اجلهال إليهم، وال يُ 

... عليهم، ورجوعهم إليهمرغبة في اجتماع العوام اجلهال يف صدورهم، وقرروه يف نفوسهم، 
"سألت اهلل العظيم التوفيق يف مجع هذا الكتاب

(2). 
فأفاد كالمه أن أهل األهواء يف زمنه قد خلصوا إىل كثري من العامة، الذين حسنوا هبم 
الظن، وأعانوهم على الباطل، وصار علماء احلق عند جهلة العوام غري ُمعوَّل عليهم، بسبب 

 قدسي هذا الكتاب.الـمعليهم، فمن أجل ذلك صنف  مأهل البدع صدوره رإيغا
تقدمة في الـمذكور في الروايات الـموالحاصل أن الخوف على اعتقاد العوام 

سألة يدل بوضوح على الـمذكور في هذه الـمصنفين الـمسألة األولى، أو في كالم الـم
، إذ حسنهصحة هذا االعتقاد، فإن السلف لم يحملهم على الخوف عليه إال علمهم ب

ثال الذي ذكره ابن غامن الـماخلوف إمنا يكون على الشيء النفيس، دون غريه، كما تقدم يف 
الكي يف الرجل يقعد إىل سارق، ويف ُكّمه بضاعة، فإنه حيرتز هبا من هذا السارق، وخياف الـم

 .عليها

                                                 

 (.117-1/131اإلبانة ) (1)
 (.205-1/204احلجة ) (2)
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 أحرزه الرجل يف كمه، وعهَظم قدره. ماوما ذاك إال لنفاسة 
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 طلب الثانيالـم

 السلف أقوال العامة يف أمور االعتقاد وداللته. حكاية

ال خيفى أن معرفة احلق من الباطل مردُّه إىل النصوص، بـَْيد أن ما وافق احلق من كالم 
 الناس يُنقل من باب االستئناس به، نظراً جلريانه على الصواب.

م ـأل»ل: مسروراً، تربق أسارير وجهه، وقا دخل على عائشة  وقد ثبت أن النيب 
تري أن جمّززًا املدجلي دخل علي فرأى أسامة وزيداً، وعليهما قطيفة قد غطّيا رؤوسهما وبدت 

 .(1)«فقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض ،أقدامهما
، إال أن هذه الكلمة ملا فمع أن نسبة أسامة لزيد ليست حمل إشكال عند النيب 

 .(2)وحكاها وافقت احلقَّ ُسرَّ هبا 
السلف لكالم العامة يف موضوعنا هذا هو من هذا القبيل، إْذ كان نقلهم إياه  ايةوحك

 على سبيل التنويه به، واالستحسان له.
وال عجب في ذلك فإن اعتقاد السلف متفق مع اعتقاد عواّمهم، حيث لم يكن 

عم كما تقدم يف كالم يزيد بن هارون والقعنيب أن َمن ز   للسلف اعتقاد يختصون به دونهم،
 .(3)أن استواء اهلل على عرشه على خالف ما يَقهر يف قلوب العامة فهو جهمي

بعينه ما وقر يف قلوب سلفهم، كما قال  هو وذلك أن ما َوقـََر يف قلوب العامة من معناه
                                                 

 (.1460، 1451(، ومسلم )6771، 6770رواه البخاري ) (1)
مسعت أمحد بن صاحل يقول: كان أسامة أسود، شديد السواد مثل القار، وكان "(: 2/700 سننه )قال أبو داود يف (2)

 ."زيد أبيض، مثل القطن
ا قال ما قال يف شأن زيد وابنه، مع اختالف لونيهما؛ لكون مَّ ـبقول جمزز، وهو من القافة، ل ومن هنا ُسّر النيب 

، وانظر فتح وا يقدحون يف نسبه؛ الختالف لونه عن لون أبيه قوله كافًّا هلم عن الطعن يف أسامة، حيث كان
 (.70-12/61الباري البن حجر )

 (.20انظر ما تقدم )ص (3)
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 .(1)"هذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي"الذهيب لـّما ذكر اعتقاد عدم مماثلة اهلل خللقه: 
لماء عن العامة يف مقدار العلم، وفيما يرتتب على هذا العلم من وإمنا يتفاوت الع

 .(2)تبعات
وقد أورد غري واحد من السلف أقوال العامة يف مناسبات عدة، تارة بذكر قول هلم جيري 
على وفق ما قرره أهل السنة يف باب من أبواب االعتقاد، وتارة بذكر قوٍل فيه رّد على طائفة 

 .من أهل األهواء
 طلب مناذج من ذلك موجزة حبول اهلل.الـمر يف هذا وسنذك

حلف أن  ملا بلغه إنكار زياد أو ابنه حوَض النيب  وقد تقدم أن أنس بن مالك 
يسوءه، فلما أتاهم أنس من الَغد وسألوه عن احلوض مل يـَْروه هلم يف ذلك حديثا مرفوعا ـ مع 

دينة ما تصلي واحدة منهن إال الـملقد تركت عجائز ب"أنه أحد رواة هذا احلديث ـ بل قال: 
"سألت رهبا أن يوردها حوض حممد 

(3). 
فنقل عن أولئك العجائز تصديقهن باحلوض، وسؤاهلن اهلل أن يَرهْدنه، مستصوبًا فعلهن 

 اجلاري على الصواب، وُمَعرِّضاً بالوايل الذي َجههل ما علمته العجائز.
ما رواه زيد بن أسلم عن ابن عمر  ها السلف قول العامة،في أوردواقف التي الـمومن 

ا، (4)أنه َمّر براعي غنم فقال: يا راعي الغنم هل من جزرة»  ؟ فقال الراعي: ليس ههنا رهبُّ
 فرفع الراعي رأسه إلى السماء، ثم قال: فأين اهلل؟فقال ابن عمر: تقول: أكلها الذئب، 

                                                 
 (.11/441السري ) (1)
أكثر الـمؤمنني إمنا عندهم إميان جممل، وأما اإلميان الـمفصل مبا جاء "(: 106-105يقول ابن القيم يف الفوائد )ص (2)

، وعلما، وإقراراً، وحمبة، ومعرفة بضده، وكراهيته وبغضه، فهذا إميان خواص األمة وخاصة معرفة به الرسول 
 ."الرسول، وهو إميان الّصّديق وحزبه

(، ورواية أنس حلديث احلوض مشهورة معروفة، رواها البخاري عنه من ثالثة طرق، كما 16-15انظر ما تقدم )ص (3)
 (.2304، 2303سلم عنه من أربعة طرق )(، ورواها م6532، 6531، 6530يف صحيحه )

، ساق منها عن أنس وحده تسعة طرق، انظر كتابه النهاية وملا أورد ابن كثري مرويات احلوض عن الصحابة 
 (.1-6)ص

 (.2/267اجلزرة هي الشاة الصاحلة ألن جُتزر: أي تذبح لألكل، كما يف النهاية البن األثري ) (4)
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واشرتى الغنم  ،: فأين اهلل؟ فاشرتى ابن عمر الراعيَ فقال ابن عمر: فأنا واهلل أحق أن أقول
 .(1)«فأعتقه، وأعطاه الغنم

الراعي، فلما أعجبه جوابه الدال على مراقبته هلل وال ريب أن ابن عمر أراد مبقولته اختبار 
 يف السر، وإميانه الفطري بعلو اهلل كافأه ابن عمر بالعتق، وهبة تلك الغنم.

، حيث روى أخذ يردد مقولة الراعي، مستحسنًا لهاعمر  ولذا جاء يف لفظ أن ابن
دينة، ومعه أصحاب له، ووضعوا سفرة فمر هبم الـمنافع أن ابن عمر خرج يف بعض نواحي 

راعي غنم فدعاه ابن عمر إىل األكل، فقال: إين صائم، فقال: أتصوم يف مثل هذا اليوم احلار، 
أبادر أيامي اخلالية، فقال له ابن  ،: أي واهللوأنت يف هذه اجلبال ترعى هذا الغنم؟ فقال له

عمر ـ وهو يريد خيترب ورعه ـ: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه، فنعطيك مثنها، ونعطيك 
من حلمها، فتفطر عليه؟ فقال: إهنا ليست يل، إهنا غنم سيدي، فقال ابن عمر: فما عسى 

رافع أصبعه إلى اعي عنه، وهو الذئب؟ فوىل الر سيدك فاعال إذا فقدها فقلت: أكلها 
قال الراعي: "فجعل ابن عمر يردد قول الراعي، يقول:  السماء، وهو يقول: أين اهلل؟

 .(2)"فأين اهلل؟
 .(3)قولة العظيمة من الراعيالـمويف لفظ أن ابن عمر أبكته هذه 

قيل ألعرايب: أمؤمن "ومن ذلك ما رواه سليمان بن حرب عن محاد بن زيد أنه قال: 
"فجعل يقول: أزكِّي نفسي! قال سليمان: كان حماد يعجبه قولهنت؟ قال: أ

(4). 
                                                 

 (.3614( )6/337(، والبيهقي يف الشعب )13054( )12/204م الكبري )رواه الطرباين يف الـمعج (1)
 (.5211( )4/321رواه البيهقي يف الشعب ) (2)
(، وساق من سنده أبا حازم الـمديين عن عبد اهلل بن دينار قال: خرجت مع ابن 3/216أورده الذهيب يف السري ) (3)

 عمر...اخل، ومل أعثر على هذا اللفظ يف كتاب مسند.
(، حيث روى أن َرْوح بن زنباع 105قد روى اخلطيب البغدادي قريبًا من هذا يف كتاب اقتضاء العلم العمل )صو 

تصوم يف نـزل يف يوم صائف وقـَرََّب غداءه فاحنط راع من جبل فدعاه روح إىل الغداء، فقال: إين صائم، فقال روح: أوَ 
 ال؟ فأنشأ روح يقول: هذا احلر الشديد؟ فقال الراعي: أفأدع أيامي تذهب باط

 إذ جاد بها روح بن زنباعِ  لقد ضننَت بأيامك يا راعِ 
 (.1353( )5/1007رواه الاللكائي ) (4)
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سألة، مستحسنًا له، وذلك ملطابقة ما الـمجواب األعرايب على هذه  فساق محاد 
قال هذا العاّمي للصواب، حيث إن جزم العبد بأنه مؤمن عند اهلل كما ينبغي يقتضي أنه يزكي 

 .(1)جلنة، كما بنّي أهل العلمنفسه، بل ويقتضي أنه من أهل ا
 فمهن هنا أعجب محاداً جواب األعرايب السديد.

آخر واَفَق جوابه احلّق يف باب  من جواب لعاّميّ  وقريب من هذا ما نقله ابن عيينة 
من أبواب االعتقاد، وهو باب القدر، فقد قيل البن عيينة: هاهنا رجل يكذب بالقدر،  عظيم
: اللهم إليك خرجت، وأنت أخرجتين، وقف يقولالـمأعرابّيًا بوما يقول!؟ سمعت "فقال: 

"وعليك قدمت، وأنت أقدمتين...
(2). 

بتدع؛ ملا الـموإمنا أورد ابن عيينة كالم هذا الرجل العامي يف إثر إخبارهم له بقول ذلك 
 فيه من إثبات القدر ونسبة الفضل إىل اهلل تعاىل.

ألة جلي واضح، حّت عند العامة، فكيف ُيكذِّب سالـمومراد ابن عيينة أن احلق يف هذه 
 أحد بالقدر بعد ذلك!

إهلي َمن أوىل بالزلل  سمعت أعرابيا عائذًا بالبيت يقول:"ومثله قول ابن عيينة أيضاً: 
"والتقصري مين وقد خلقتين ضعيفاً؟ ومن أوىل بالعفو منك، وقضاؤك حميطا...

(3). 
: اللهم َمن أوىل وهو يقول ،ستلقي بعرفةسمعت أعرابّيا وهو م"وكذا قول الثوري: 

جلأت إليك استجارة بك، علمًا بأن أزّمة األمور بيدك، وأن "إىل قوله:  "بالزلل والتقصري مين؟
"مصدرها عن قضائك

(4). 
ففي هذه األخبار التي يحكيها السلف عن هذا الصنف من العوام ويوردها 

ونها عندهم، وأنها تنبئ عن اعتقاد صنفون في كتب االعتقاد ما يدل على صحة مضمالـم
 سليم يستحق أن ينقل ويحتفى به.

                                                 
 (.417انظر شرح الطحاوية البن أيب العز )ص (1)
 (.1136( )4/653رواه الاللكائي ) (2)
 (.1137( )4/653الـمصدر نفسه ) (3)
 (.1133( )4/653الـمصدر نفسه ) (4)
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ري فصحبه مرحوم دَ أن رجال أراد أن يشرتي جارية من قَ   (1)وروى مرحوم العطار
إليه، فدعا القدري اجلارية، وأمرها أن تسقيه، فجاءت بقدح فوضعه على راحته مث رفعه إىل 

شرب هذا، وترى هاهنا حائال؟ مث قال: هي حرة إن مل فيه، مث قال: يزعم ناس أين ال أستطيع أ
، قال مرحوم: اءالـمقميصها فوقع القدح واهراق  (2)فضربت الجارية القدح بُرْدنأشربه، 

 .(4)فكانت ُتدعى موالة السُّنَّة (3)معنا ُمقنَّعة تْ خرجَ ف"
رّدت على ة بفعلها، حني د( من باب اإلشاموالة السنة) لقبوإمنا أُطلق عليها هذا ال

شيئة النافذة حّقا هي مشيئة اهلل، الـمالقدري اعتقاده الباطل بطريقة عملية، أثبتت له هبا أن 
فإن ذلك القدري أراد بقوله: "يزعم ناس...اخل"، تأكيد استقالل العبد مبشيئته، على ما تقرره 

 عتزلة.الـم
 قطعه، فقد روىواشتهرت قصة األعرايب الذي رد على رأس القدرية عمرو بن عبيد، و 

أن أعرابيا جاء عمرو بن عبيد، وقال: إن ناقيت ُسرهقت، فادع اهلل أن يردها  ابن بطة بسنده
ارددها عليه، فقال  معلي، فقال: اللهم إن ناقة هذا الفقري ُسرقت ومل تُرهد سرقتها، الله

ال راد أن ألنه إن أمنها، قال: وكيف! قال:  األعرايب: يا شيخ، اآلن ذهبت ناقيت، وأيستُ 
 .(5)، وهنض من عنده منصرفاُتسرق فُسرِقت لم آمن أن يريد رجوعها فال ترجع

وهذا اجلواب السديد فيه رد مفحم على نفاة القدر، من خالل إلزامهم مبا يرتتب على 
 مذهبهم من الباطل، وهو نوع جليل من أنواع الرد على أهل األهواء.

                                                 
(، انظر تقريب التهذيب البن 133هو أبو حممد مرحوم بن عبد العزيز األموي، ثقة، روى له اجلماعة، تويف عام ) (1)

 (.6552( )525حجر )ص
 ."الرُّدن بالضم: أصل الُكمّ "(: 4/227قال يف القاموس الـمحيط ) (2)
ْقَنعة: ما تـَتَـَقنَّع به الـمرأة من يقال: تقنّـَعْت به، وقـَنـََّعْت رأَسها، وقنَّعُتها: ألبستها القناع، ف (3) تَقنـََّعْت به، والقهناع، والـمه

 (.3/300ثوب تغطي به رأسها وحماسنها، انظر اللسان البن منظور )
 وإمنا خرجت اجلارية مقنعة؛ ألهنا عتقت، فلزمها ما يلزم احلرائر من السرت.

 (.1340( )4/726رواه الاللكائي ) (4)
واللفظ  (1376( )4/740الاللكائي )أورده ، و (، حتقيق األثيويب1114( )2/230)بانةرواه ابن بطة يف اإل (5)

 .لاللكائي
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موا من ورائها نصرة االعتقاد وتثبيت وقد يذكر السلف للعامة مواقف محمودة را
 .أئمته، حسب طاقتهم

كنت كثريًا أمسع والدي يقول: رحم "ومن ذلك ما نقله عبد اهلل بن اإلمام أمحد، قال: 
اهلل أبا اهليثم، غفر اهلل أليب اهليثم، عفا اهلل عن أيب اهليثم، فقلت: يا أبت، من أبو اهليثم؟ قال: 

فيه للسياط، ومددت يداي  جتُ خره داد، اليوم الذي أُ بو اهليثم احلأال تعرفه؟ قلت: ال، قال: أ
إذا أنا بإنسان جيذب ثويب من ورائي ويقول يل: تعرفين؟ قلت: ال، قال: أنا أبو  (1)للعقابني

ؤمنني أين ُضربت مثانية عشر ألف الـممكتوب يف ديوان أمري  (3)رالّلص الطرّا (2)اهليثم العّيار
ألجل الدنيا، فاصرب أنت يف طاعة  ،ت يف ذلك على طاعة الشيطانيق، وصرب ر سوط بالتفا

"الرمحن ألجل الدين
(4). 

عصية؛ ألنه قد سعى إىل نصر احلق يف الـمتلّبس بالـمفرتحم أمحد على هذا الرجل العاّمي 
مقام صعب، من خالل حرصه على تثبيت هذا اإلمام وحثه على الصرب ألجل الدين، ضارباً 

يث صرب ألجل ُدنيًا فانية، ويف سبيل الشيطان، فكيف ال يصرب هذا اإلمام ثل، حالـمبنفسه 
 ُمقتَدى به، ألجل الدِّين!ـال

احلق على الثبات، وذلك بعينه  وقف ـ رغم غرابته ـ يعني صاحبالـموال خيفى أن مثل هذا 
 (5)ما وقع لإلمام أمحد مع عامي آخر جتشم خطر خماطبة اإلمام، وهو يف طريقه إىل طرسوس

أمون، وأراد ذلك العامي أن يوصل ألمحد رسالة مماثلة لرسالة أيب اهليثم، وبنّي الـمأشخصه  حيث
                                                 

 (.1/621ومها خشبتان، َيْشَبح الرجُل بينهما اجلهْلد، كما يف اللسان ) (1)
سأله: ما بلغ أبو اهليثم هذا يقال له: خالد احلداد، كان ُيضرب الـمثل بصربه، نقل ابن اجلوزي أن اخلليفة الـمتوكل  (2)

مهن َجَلدك فقال: امأل يل جرايب عقارب، مث أدخل يدي فيه، وإنه ليؤملين ما يؤملك، فلما سئل عما يدعوه إىل هذا 
 (.315التحمل، قال: أحب الرياسة، ذكره ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس )ص

نباري: العّيار من الرجال الذي خيلي نفسه والَعيَّار، قال الفيومي يف معناه: "كثري احلركة، كثري التطواف، وقال ابن األ
 (.167وهواها، ال يروعها، وال يزجرها". الـمصباح الـمنري )ص

(: "الطَّّر: القطع، ومنه قيل للذي يقطع اهلَمايني:َطرَّار"، قلت: وهو واضح بقوله 4/411قال ابن منظور يف اللسان ) (3)
 قبله: اللص.

 ( بسنده عن عبد اهلل بن أمحد.413ام أمحد )صرواه ابن اجلوزي يف مناقب اإلم (4)
 (.34-4/33طرسوس: بلد بالشام مشرفة على البحر، قرب الـَمْرقب وعّكا، انظر معجم البلدان لياقوت احلموي ) (5)
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ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا األمر "أمحد أن تلك الرسالة الصادقة قد نفعته، حيث قال: 
تلك قال يل: يا أمحد، إن يق (1)يف رحبة طوق الذي وقعت فيه أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها
"ى قليبوَّ احلقُّ متَّ شهيدا، وإن عشَت عشت محيداً، قال: فقَ 

(2). 
ملا أخرج بنا جعلت أفكر فيما حنن فيه، حّت إذا صرنا إىل الرحبة... وإذا "ويف لفظ: 

حّت صار إيل، فوقف علي وسّلم، مث قال: أنت أمحد بن  (3)حاملالـمأعرايب يتخطى تلك 
ّت، فربك على ركبتيه فقال: أنت أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل؟ فسكتُّ تعجباً! مث أعاد فسك

أبشر واصبر، فإنما هي ضربة هاهنا، وتدخل الجنة هاهنا، ثم حنبل؟ فقلت: نعم، فقال: 
"مضى... قال: لما ُضربت بالسياط جعلت أذكر كالم األعرابي

(4)
. 

ذي تبني من طلب، والالـم وفيما قدمنا من هذه النقول ما جيلي إن شاء اهلل موضوع هذا
خالله مدلول نقل السلف عن عوامهم أقوااًل تتعلق بأمور االعتقاد، وأن ذلك ليس باألمر 

فإن ما قالته العامة موافقًا للحق ستغرب؛ ألن اعتقاد اجلميع واحد، كما قّدمنا، وبالتايل الـم
فإنه ُمسبَّب عن حسن تلقيهم من علمائهم، وانتفاعهم بما قرروه لهم في مسائل 

 .عتقاداال
ملا ذكر معىن التوحيد عند أهل احلق نسب هذا  (5)ولذا فإن إمامًا جليال كابن سري 

توحيد أهل العلم وجماعة "سلمني وعامتهم على حدٍّ سواء، فقال: الـمعىن لعلماء الـم
أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، وتوحيد أهل الباطل اخلوض يف سلمين الـم

                                                 

موضع يدعى رحبة مالك بن طوق؛ ألن مالكا هذا أحدثها زمن الـمأمون، وكانت بني الرَّقَّة وبغداد، على شاطئ  (1)
 (.3/33انظر معجم البلدان لياقوت ) الفرات،

( عن الـمروزي، قال: ثنا الـمعمري عن أمحد بن أيب احلواري، قال: ثنا 310أورده ابن اجلوزي يف مناقب أمحد )ص (2)
 إبراهيم بن عبد اهلل، قال: قال أمحد بن حنبل.

ّقانه ع3/361قال الفريوز آبادي يف القاموس  (3) لى البعري، يُـحمل فيهما الَعديالن، ج : "الـَمْحمهل، كَمْجلهس: شه
 حَمامهل".

 ( من طريق ابن أيب حامت.251-11/253أورده الذهيب يف السري ) (4)
هو أبو العباس، أمحد بن عمر بن سري ، فقيه العراَقني، حلق أصحاب سفيان بن عيينة ووكيع، وحدث عنه اإلمام  (5)

 (.204-14/201)( انظر السري للذهيب 306الطرباين ، تويف عام )
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"ألجساماألعراض وا
(1). 

سلمني وعامتهم واحد، ليس للعلماء يف معناه الـمأي أن التوحيد الذي يعرفه علماء 
 اعتقاد اختصوا به، دون عوامهم.

وهذا ما جعل ابن القيم يتعقب تقسيم أيب إمساعيل اهلروي للتوحيد إىل ثالثة أْوُجه، 
قد تبين أن هذا "بقوله: الذي يصح بالشواهد، حيث رد ابن القيم  أوَُّلها: توحيد العامة

أكمل الناس  (2)توحيد خاصة الخاصة، الذي ال شيء فوقه وال أخّص منه، وأن الخليلين
"فيه توحيدًا، فْليَـْهِن العامَة نصيُبهم فيه

(3). 
 واهلل تعاىل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

                                                 

 (.17-1/16(، وقوام السنة يف كتاب احلجة )1260( )336-4/335رواه اهلروي يف ذم الكالم ) (1)
ومراده بأهل الباطل هنا أهل الكالم الذين اخرتعوا للتوحيد معىن أقحموا فيه هذه العبارات الـمحَدثة، من اجلسم 

  التوحيد.والَعَرض، وخالفوا بذلك ما هو معلوم عند السلف من معىن
 يعين رسويل اهلل إبراهيم وحممداً، صلى اهلل عليهما وسلم. (2)
 (.3/435مدارج السالكني ) (3)
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 )اعتقاد العامة(فهرس املصادر واملراجع

أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، حتقيق وتعليق عبد  آداب الشافعي ومناقبه، -1
 دار الكتب العلمية. ،الغين عبد اخلالق، بريوت

أليب عبد اهلل، عبيد اهلل بن بطة العكربي، حتقيق رضا اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية،  -2
 هـ.1415بن نعسان، ط الثالثة، الرياض، دار الراية، ا

، أليب يعلى حممد بن احلسني بن الفرّاء، حتقيق حممد بار الصفاتإبطال التأويالت ألخ -3
 هـ.1410احلمود، ط األوىل، حويل، مكتبة دار اإلمام الذهيب، 

عيد حملمد بن علي الشوكاين، حتقيق حممد س إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول، -4
 هـ.1414سسة الكتب الثقافية، البدري، ط الرابعة، بريوت، مؤ 

أمحد املهدي، .لعلي بن حممد اآلمدي، حتقيق دفكار في أصول الدين، أبكار األ -5
 هـ.1423القاهرة، دار الكتب والوثائق، 

أليب عبد اهلل حممد بن أيب  اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطلة والجهمية، -6
بكر الزرعي الدمشقي ـ ابن القيم ـ ، حتقيق رضوان جامع رضوان، مكة، منشورات مكتبة 

 از.الب

الغزايل، الطبعة الثانية، بريوت، دار الفكر  حممد بن حممد أليب حامد إحياء علوم الدين، -7
 هـ.1401

فضل اهلل  كتاب  البخاري، ضمن محمد بن إسماعيل األدب المفرد، ألبي عبد اهلل -3
 هـ.1333لفضل اهلل اجليالين، القاهرة، املطبعة السلفية، الصمد في توضيح األدب المفرد، 

أليب املعايل عبد امللك اجلويين، ط الثانية، حتقيق د.أسعد  إلى قواطع األدلة، اإلرشاد -1
 هـ.1413متيم، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، 
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حممد .لعلي بن حممد القاري، حتقيق داألسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة،  -10
 هـ.1311الصباغ، بريوت، دار األمانة ومؤسسة الرسالة، 

ريخ وعقائد، إلحسان إهلي ظهري، الهور، إدارة ترمجان السنة، ، تااإلسماعيلية -11
 هـ.1426

طبع  ،ط األوىلأليب منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي،  أصول الدين، -12
 هـ.1346مدرسة اإلهليات بدار الفنون الرتكية باستانبول، 

ق عبد اهلل البخاري، أليب عبد اهلل، حممد بن عبد اهلل ـ ابن زمنني ـ، حتقيأصول السنة،  -13
 هـ.1415، مكتبة الغرباء، النبويةط األوىل، املدينة 

، حملمد بن يعقوب الكليين، علق عليه علي أكرب الغفاري، ط الثالثة األصول من الكافي، -14
 هـ.1333طهران، دار الكتب اإلسالمية، 

ار أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، تعريف رشيد رضا، بريوت، د االعتصام، -15
 هـ.1405املعرفة، 

أليب بكر، أمحد بن علي، اخلطيب البغدادي، حتقيق األلباين، ط اقتضاء العلم العمل،  -16
 هـ.1404اخلامسة، املكتب اإلسالمي، بريوت، 

مسيح .أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيق دإلجام العوام عن علم الكالم،  -17
 م.1113دغيم، ط األوىل، بريوت، دار الفكر، 

أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، ط. الثالثة، املكتب اإلسالمي،  يمان،اإل -13
 هـ.1401

لعماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، ط األوىل، مكتبة  البداية والنهاية، -11
 م.1166املعارف ـ مكتبة النصر، 

وي، ط أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، حتقيق سيد كسر تاريخ أصبهان،  -20
 هـ.1410األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 
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أليب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب، تاريخ اإلسالم، ووفيات المشاهير واألعالم،  -21
 هـ.1414حتقيق عمر عبد السالم، ط الثانية، بريوت، دار الكتاب العريب، 

 ي، دار الفكر.خار ، أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البالتاريخ الكبير -22

أليب بكر أمحد بن علي، اخلطيب البغدادي، حتقيق مصطفى عبد القادر، تاريخ بغداد،  -23
 هـ.1417ط األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 

أليب القاسم علي بن احلسن بن عساكر، حتقيق عمر العمروي، ط تاريخ دمشق،  -24
 هـ.1417األوىل، بريوت، دار الفكر، 

علي الشبل، .، حممد بن جرير الطربي، حتقيق دأليب جعفرالتبصير في معالم الدين،  -25
 هـ.1416ط األوىل، دار العاصمة، الرياض، 

أليب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب، ط. األوىل، دار إحياء الرتاث  تذكرة الحفاظ، -26
 العريب، املكتب اإلسالمي.

 حملمد بن طاهر الفتين اهلندي، ط الثالثة، بريوت، دار إحياءتذكرة الموضوعات،  -27
 هـ.1415الرتاث، 

لعياض بن موسى  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، -23
 اليحصيب، حتقيق حممد الطنجي، الرباط، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

حممد العجالن، ط .أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق دالتسعينية،  -21
 هـ.1420رف، األوىل، الرياض، مكتبة املعا

أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر، تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة،  -30
 بريوت، دار الكتاب العريب.

أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، حتقيق أسعد  تفسير القرآن العظيم، -31
 هـ.1417الطيب، ط األوىل، مكة، دار الباز، 
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ن إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، بريوت، دار لعماد الدي تفسير القرآن العظيم، -32
 هـ.1403املعرفة، 

 هـ.1410أليب عبد اهلل حممد بن عمر الرازي، دار الفكر التفسير الكبير، -33

أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ط. األوىل، علق  تقريب التهذيب، -34
 هـ.1406عليه حممد عوامة، حلب، دار الرشيد، 

دار الكتب  ،بريوتيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي البغدادي، أل تلبيس إبليس، -35
 هـ.1423املزيد، ط األوىل، الرياض، دار الوطن، .العلمية. وكذا النسخة اليت حققها د

، أليب احلسن، علي بن حممد بن عراق يه الشريعة عن األخبار الشنيعة الموضوعةنـز ت -36
 الصديق، ط الثانية، بريوت، دار الكناين، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد اهلل

 هـ.1401الكتب العلمية، 

أليب زكريا حيىي بن شرف النووي، عنيت بنشره وتصحيحه  تهذيب األسماء واللغات، -37
 شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية.

أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ط. األوىل، اهلند،  تهذيب التهذيب، -33
 هـ.1325 ،لس دائرة املعارف النظاميةمطبعة جم

بشار عواد، .أليب احلجاج، يوسف املزي، حتقيق د تهذيب الكمال في أسماء الرجال، -31
 هـ.1415مؤسسة الرسالة، بريوت، ط الثالثة، 

أليب السعادات، املبارك بن حممد اجلزري، حتقيق  جامع األصول في أحاديث الرسول، -40
 هـ.1331تبة احللواين ودار البيان، عبد القادر األرناؤوط، بريوت، مك

أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، القاهرة، دار جامع البيان في تفسير القرآن،  -41
 هـ.1407احلديث، 

الرتمذي، حتقيق د.بشار عواد، ط  ، حممد بن عيسىأليب عيسى الجامع الكبير، -42
 م.1113الثانية، بريوت، دار اجليل، دار الغرب اإلسالمي، 
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، أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، حتقيق عبد الرمحن بن عديلالجرح والت -43
 .هـ1371حيىي املعلمي، ط األوىل، حيدر آباد، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، 

للدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري، ط  جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة، -44
 هـ.1425األوىل، الرياض، دار التوحيد، 

أليب الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي، ط. األوىل، حتقيق  الحجة على تارك المحجة، -45
د. حممد إبراهيم حممد هارون، اهلند ، نشر إدارة البحوث اإلسالمية باجلامعة السلفية ، 

 هـ.1411

أليب القاسم إمساعيل بن حممد  الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، -46
اين ـ قوام السنة ـ، ط. األوىل، حتقيق د.حممد بن ربيع املدخلي، ود.حممد التيمي األصبه

 هـ.1411حممود أيب رحيم، دار الراية، 

أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين، بريوت، دار  حلية األولياء وطبقات األصفياء، -47
 الفكر.

حتقيق د.حممد  أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، -43
من مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض،  ط األوىل،رشاد سامل، 

 هـ.1400

 حممد بن لطفيد.جلالل الدين السيوطي، حتقيق الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة،  -41
الصباغ، ط األوىل، نشر عمادة شئون املكتبات جبامعة امللك سعود بالرياض، 

 هـ.1403

أليب إمساعيل عبد اهلل بن حممد اهلروي األنصاري، ط. األوىل، حتقيق  أهله،ذم الكالم و  -50
 هـ.1411أيب جابر عبد اهلل بن حممد األنصاري، املدينة النبوية، مكتبة الغرباء األثرية، 

حتقيق حممد حامد الفقي، الهور، رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد،  -51
 هـ.1402مطبعة األشراف، 
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أليب سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، حتقيق بدر البدر، ط الثانية، الجهمية،  الرد على -52
 هـ.1416اجلهراء، دار ابن األثري، 

 النصر ، أليبرسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت -53
حممد باكرمي، ط الثانية، عمادة البحث العلمي .عبيد اهلل بن سعيد الوائلي، حتقيق د

 هـ.1423، النبويةامعة اإلسالمية باملدينة باجل

أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حتقيق حممد السعيد بسيوين،  الزهد، -54
 هـ.1401دار الكتاب العريب، بريوت، 

لعبد اهلل بن املبارك املروزي، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، بريوت، دار الكتب الزهد،  -55
 العلمية.

بكر عمرو بن أيب عاصم الشيباين، حتقيق حممد ناصر الدين األلباين،  أليب السّنة، -56
 هـ.1405املكتب اإلسالمي، ط. الثانية 

عطية الزهراين، ط األوىل، الرياض، .أليب بكر، أمحد بن حممد اخلالل، حتقيق دالسنة،  -57
 هـ.1415دار الراية، 

 البصريي، ط األوىل، عبد اهلل.، حممد بن نصر املروزي، حتقيق دأليب عبد اهللالسنة،  -53
 هـ.1422، دار العاصمة، النبويةاملدينة 

حممد بن سعيد القحطاين، ط األوىل، الدمام، دار .لعبد اهلل بن أمحد، حتقيق د السنة، -51
 هـ.1406ابن القيم، 

حتقيق وتعليق حممد فؤاد عبد  سنن ابن ماجه أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، -60
 يب.الباقي، دار الفكر العر 

تعليق عزت عبيد وعادل السيد،  سنن أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني، -61
 هـ.1313دار احلديث،  محص،، ط. األوىل

مصطفى ديب، ط .أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، حتقيق دالسنن،  -62
 هـ.1412األوىل، دمشق، دار القلم، 
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لذهيب، أشرف على التحقيق لشمس الدين حممد بن أمحد ا سير أعالم النبالء، -63
 هـ.1413مؤسسة الرسالة، ط التاسعة، والتخري  شعيب األرناؤوط، 

فؤاد عبد املنعم، .أليب الفضل صاحل بن أمحد، حتقيق دسيرة اإلمام أحمد بن حنبل،  -64
 هـ.1415ط الثالثة، الرياض، دار السلف، 

كايف السبكي، أليب احلسن علي بن عبد الالسيف الصقيل في الرد على ابن زفيل،  -65
 املكتبة األزهرية، ]بال معلومات أخرى[.

أليب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين، حققه هلموت   الشامل في أصول الدين، -66
 هـ.1160دار العرب، القاهرة، كلوبفر، 

حملمد بن طولون الصاحلي، حتقيق كمال بن بسيوين، الشذرة في األحاديث المشتهرة،  -67
 هـ.1413دار الكتب العلمية، ط األوىل، بريوت، 

حتقيق أليب القاسم هبة اهلل بن احلسن الاللكائي،  شرح أصول اعتقاد أهل السنة، -63
 ط األوىل، الرياض، دار طيبة. د.أمحد بن سعد الغامدي،

ط أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق شعيب األرناؤوط،  شرح السنة، -61
 هـ.1403املكتب اإلسالمي، الثانية، 

للدكتور عبد الفتاح عبد اهلل بركة، ط األوىل، الكويت، دار  رح السنوسية الكبرى،ش -70
 هـ.1402القلم، 

لصدر الدين حممد بن عالء الدين علي األذرعي الصاحلي ـ  شرح العقيدة الطحاوية، -71
بريوت، مؤسسة الرسالة، الثانية،  طابن أيب العز احلنفي ـ، حتقيق د.الرتكي واألرناؤوط، 

 هـ.1413

أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق حممد السعيد بن بسيوين،  شعب اإليمان، -72
 هـ.1410دار الكتب العلمية،  بريوت، ،األوىل ط

لناصر الدين األلباين، ط الرابعة، اجلبيل، مكتبة الدليل، صحيح األدب المفرد،  -73
 هـ.1413
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حجر، ط. أليب الفضل أمحد بن علي بن  صحيح البخاري ضمن فتح الباري، -74
 هـ.1421األوىل، الرياض، دار السالم، 

أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، ط األوىل، بريوت، دار ابن  صحيح مسلم، -75
 هـ.1416حزم، 

 أليب احلسني حممد بن أيب يعلى، بريوت، دار املعرفة. طبقات الحنابلة، -76

يق عبد الفتاح أليب نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، حتق طبقات الشافعية الكبرى، -77
 احللو وحممود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية.

لعماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، تعليق  طبقات الفقهاء الشافعيين، -73
 هـ.1413أمحد عمر هاشم وحممد زينهم، مكتبة الثقافة، 

أليب عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع البصري، دار بريوت،  الطبقات الكبرى، -71
 هـ.1400

أليب حممد عبد اهلل بن حممد األنصاري ـ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها،  -30
أيب الشيخ ـ، حتقيق عبد الغفور البلوشي، ط األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة، 

 هـ.1412

، أليب العال عارض الجهل وأثره على أحكام االعتقاد عند أهل السنة والجماعة -31
 هـ.1423الرياض، مكتبة الرشد،  راشد الراشد، ط األوىل،

أليب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين،  العقيدة النظامية في األركان اإلسالمية، -32
 هـ.1313مكتبة الكليات األزهرية،  ،ط األوىلحتقيق أمحد حجازي السقا، 

ك، ط عبد اهلل الربا.أليب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق دالعلو للعلي العظيم،  -33
 هـ.1420األوىل، الرياض، دار الوطن، 

أليب احلسن السمهودي، حتقيق الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورات،  -34
 هـ.1406عبد القادر عطا، ط األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 
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أليب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين، حتقيق فؤاد  غياث األمم في التياث الظلم، -35
 دار الدعوة. اإلسكندرية، ،ط األوىلاملنعم ومصطفى حلمي، عبد 

أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق د.محد  الفتوى الحموية الكبرى، -36
 هـ.1411الرياض، دار الصميعي،  ط األوىل،التوجيري، 

هلل، ، لشريويه بن شهردار الديلمي، حتقيق فواز الزمريل وحممد املعتصم بافردوس األخبار -37
 هـ.1403ط األوىل، القاهرة، 

أليب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري،  الفصل في الملل واألهواء والنَحل، -33
 هـ.1402شركة مكتبات عكاظ،  ،ط األوىلحتقيق حممد إبراهيم وعبد الرمحن عمرية، 

حملمد بن علي الشوكاين، حتقيق عبد الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة،  -31
 هـ.1416بن حيىي املعلمي، بريوت، دار الكتب العلمية، الرمحن 

 أليب بكر الزرعي ـ ابن القيم ـ، دار الفكر ]بدون معلومات[.الفوائد،  -10

لعبد الرمحن بن حيىي املعلمي، حتقيق ناصر الدين األلباين، القائد إلى تصحيح العقائد،  -11
 هـ.1404ط الثالثة، بريوت، املكتب اإلسالمي، 

 جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزابادي، دار الكتاب العريب. ،القاموس المحيط -12

أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي ـ ابن القيم ـ، شرح حممد خليل  القصيدة النونية، -13
 اهلراس، مصر، دار الفاروق احلديثة.

أليب املعايل اجلويين، حتقيق د. فوقية حسني، القاهرة، مطبعة  الكافية في الجدل، -14
 هـ.1311ليب، احل

سهيل .، أليب أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين، حتقيق دالكامل في ضعفاء الرجال -15
 هـ.1401ذكار، ط الثالثة، بريوت، دار الفكر، 

أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، ، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب  -16
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 هـ.1414مكتبة الرشد،  الرياض، ،ط اخلامسةعبد العزيز الشهوان، د.حتقيق 

حممد بن حبان البسيت، ط األوىل اهلند، مطبعة جملس دائرة  كتاب الثقات ألبي حاتم، -17
 هـ.1403املعارف العثمانية، 

ط أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري، حتقيق د.عبد اهلل الدميجي،  كتاب الشريعة، -13
 هـ.1413الرياض، دار الوطن، األوىل، 

رمحن أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق بوران ، أليب عبد الكتاب الضعفاء والمتروكين -11
 هـ.1405الضناوي، واحلوت، ط األوىل، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، 

أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي، حتقيق محدي السلفي، ط كتاب الضعفاء،  -100
 هـ.1420األوىل، الرياض، دار الصميعي، 

قيق مسري الزهريي، ط األوىل، أليب عبد اهلل نعيم بن محاد املروزي، حت كتاب الفتن، -101
 هـ.1412القاهرة، مكتبة التوحيد، 

ط األوىل، أليب بكر جعفر بن حممد الفريايب، حتقيق عبد اهلل املنصور،  كتاب القدر، -102
 هـ.1413الرياض، أضواء السلف، 

، أليب حامت حممد بن حبان كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين -103
 ود إبراهيم زايد، بريوت، دار املعرفة.البسيت، حتقيق حمم

أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار،  -104
 هـ.1401دار التاج، ط األوىل، العبسي، تقدمي وضبط كمال يوسف احلوت، 

لعبد الرمحن بن أمحد اإلجيي، بشرح اجلرجاين، حتقيق د.عبد الرمحن  كتاب المواقف، -105
 هـ.1417، ط األوىل، بريوت، دار اجليل، عمرية

، أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي، حتقيق عبد الرمحن كتاب الموضوعات -106
 هـ.1336، املكتبة السلفية، النبويةحممد عثمان، ط األوىل، املدينة 

عبد العزيز .، أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق دكتاب النبوات -107
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 هـ.1420، ط األوىل، طبع اجلامعة اإلسالمية باملدينة، الطويان

، حملمد بن وضاح القرطيب، حتقيق بدر البدر، ط األوىل، كتاب فيه ما جاء في البدع -103
 هـ.1416الرياض، دار الصميعي، 

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس،  -101
ه أمحد القالش، ط الرابعة، بريوت، مؤسسة بن حممد العجلوين، علق علياإلمساعيل 
 الرسالة.

 هـ.1412أليب الفضل حممد بن مكرم بن منظور، بريوت، دار صادر،  لسان العرب، -110

أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ط الثانية، بريوت، لسان الميزان،  -111
 هـ.1310مؤسسة األعلمي، 

مجع عبد الرمحن بن  بن تيمية، مجموع فتاوى أبي العباس أحمد بن عبد الحليم -112
 هـ.1412بن قاسم، الرياض، دار عامل الكتب، احممد 

أليب العباس أمحد بن تيمية، ط األوىل، بريوت، دار مجوعة الرسائل والمسائل،  -113
 هـ.1403الكتب العلمية، 

أليب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب، اختصره وحققه مختصر العلو للعلي الغّفار،  -114
 هـ.1401املكتب اإلسالمي،  ،ط األوىلالدين األلباين،  حممد ناصر

 أليب احلسني علي بن إمساعيل األندلسي، بريوت، دار الكتب العلمية. المخصص، -115

أليب عبد اهلل حممد بن أيب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  -116
ريوت، دار الكتاب بكر الزرعي الدمشقي ـ ابن القيم ـ ، حتقيق حممد حامد الفقي، ب

 هـ.1312العريب، 

جستاين، حتقيق طارق سرواية أيب داود، سليمان بن األشعث ال مسائل اإلمام أحمد، -117
 هـ.1420بن عوض اهلل، ط األوىل، مكتبة ابن تيمية، 

أليب عبد اهلل احلاكم النيسابوري، حتقيق مصطفى عبد القادر، ط األوىل،  المستدرك، -113
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 .بريوت، دار الكتب العلمية

، حتقيق حسني سليم أسد، ط الثانية، مسند أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي -111
 هـ.1413دمشق، دار الثقافة العربية، 

حممد الرتكي، ط األوىل، .أليب داود، سليمان بن داود الطيالسي، حتقيق دالمسند،  -120
 هـ.1411مصر، دار هجر، 

الثانية، بريوت، دار أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، ط  المسند، -121
 هـ.1313الكتب العلمية، 

أليب العباس أمحد بن أيب بكر البوصريي، حتقيق  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، -122
 موسى حممد علي وعزت علي، دار الكتب احلديثة.

 .1137ألمحد بن حممد بن علي الفيومي، بريوت، مكتبة لبنان،  المصباح المنير، -123
ط الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، أليب بكر عبد  المصنف، -124

 هـ.1403بريوت، املكتب اإلسالمي، الثانية، 

أليب القاسم، سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق طارق بن عوض المعجم األوسط،  -125
 هـ.1415اهلل، واحلسيين، القاهرة، نشر دار احلرمني، 

بريوت،  ط األوىل،، حتقيق فريد اجلندي، أليب عبد اهلل ياقوت احلموي معجم البلدان، -126
 هـ.1410دار الكتب العلمية، 

أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، بريوت، دار الكتب العلمية،  المعجم الصغير، -127
 هـ.1403

للدكتور حممود عبد الرزاق، ط األوىل، جدة، دار ماجد عسريي، المعجم الصوفي،  -123
 هـ.1425

م، سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق محدي السلفي، ط أليب القاسالمعجم الكبير،  -121
 الثانية، بريوت، دار إحياء الرتاث.
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للحسني بن حممد بن املفضل ـ الراغب األصفهاين ـ، حتقيق  مفردات ألفاظ القرآن، -130
 هـ.1413صفوان عدنان، ط الثانية، دمشق، بريوت، دار القلم، الدار الشامية، 

أليب اخلري من األحاديث المشتهرة على األلسنة، المقاصد الحسنة في بيان كثير  -131
 ط األوىل، بريوت،بن عبد الرمحن السخاوي، علق عليه عبد اهلل حممد الصديق، احممد 

  هـ.1311دار الكتب العلمية، 
أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري، حتقيق حممد حميي الدين  مقاالت اإلسالميين، -132

 هـ.1411صرية، عبد احلميد، بريوت، املكتبة الع
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