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املوقف من أتباع الفرق اإلسالمية :دراسة يف ضوء املتغريات
حسن حممد األمسري
أستاذ مشارك بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة ،بكلية الشريعة وأصول الدين ،جامعة امللك خالد
ملخص البحث :يهدف ويقدم البحث رؤية حول املوقف من أتباع الفرق واملذاهب ،مستقاة من منهج أهل السنة واجلماعة ،وتراعي
املتغريات املعاصرة اليت حتيط ابملسلمني ،فما من فرقة أو مذهب إال وله ثالثة مكوانت أساسية :املنظومة العقدية والفكرية ،األئمة ،األتباع وهذا
البحث يركز على األئمة واألتباع ،وخيرج بثالثة مواقف مع األئمة :التحذير والرد واملناظرة وثالثة أخرى مع األتباع :اإلحسان والتزكية والنصيحة
والتنبيه مع اإلشارة ملا يلزم من املعايري املنهجية والقيم األخالقية وقد استعنت لتحقيق ذلك مبنهجييت الوصف والتحليل وخرجت بنتائج تراعي
حال أمة مليارية حتيط هبا التحدايت حبيث حتقق هذه النتائج اإلصالح مع حفظ بيضة املسلمني.
كلمات مفتاحية :املوقف ،الفرق العقدية ،األئمة واألتباع ،املخالفة ،املتغريات.
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املقدمة

السالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدينّ ،أما بعد:
احلمد هلل ،و َّ
الصالة و َّ
ُ
السنة من أتباع هذه الفرق،
فمن بني املوضوعات املهمة اليت ترتبط ابلفرق اإلسالمية وما شاهبها ،موضوع موقف أهل ُّ

املقصود هنا احلديث عن أحكام ما وقعوا فيه ،وإمنا طريقة التعامل معهم حبسب حاهلم.
وليس
ُ
كما َّ
خمصص بواقع املسلمني اليوم ،حيث يوجد منهم أكثر من مليار ونصف مسلم ،كلهم من َّأمة حممد
أن املوضوع هنا
ٌ
صلّى هللا عليه وسلم ،ومن أهل القبلة ،جتمعهم شعائر اإلسالم الظاهرة وعقائده الباطنة ،مع ما يقع من التقصري أو االحنراف
من بعضهم وهم يعيشون يف واقع خيتلف عن اترخينا اجمليد ،فهو واقع تقوده األمم العلمانية يف القوة املادية والعلمية التجريبية،
فيحتك أبصناف األداين والعقائد والشبهات واألهواء ،بل هناك ماليني املسلمني
ويسهل على املسلم االنتقال من مكان ملكان،
ّ
كل املوضوعات دون حدود كما َّ
بكل أبعادها ،وخباصة الثقافية
يعيشون يف بلدان غري إسالمية يـُناقش فيها َّ
أن ظاهرة العوملة ّ
ٍ
حتدايت كبرية ،فلم ُيعد األمر حباجة للسفر أو البحث عن أشخاص
والفكرية واإلعالمية واالتصالية ،تضع املسلمني أمام
كل شيء ينبثق على شاشة بلمسة أصبع فالنظر للموقف من أتباع الفرق وما شاهبها يف هذا الواقع املعقَّد حباجة
وجمالستهم ،بل ّ
للبحث والدراسة ،وهذه حماولة متواضعة يف هذا اجلانب بعنوان :املوقف من أتباع الفرق اإلسالمية :دراسة يف ضوء املتغريات.
السنة ،وت َّ
شكل على أثر هذه
وهذا املوضوع ،وإ ْن كان َّ
صا ألتباع الفرق ،فإنه يدخل فيه من وقع يف خمالفة للكتاب و ُّ
خمص ً

تيار ،كما هو حال أصحاب املذاهب الفكرية املعاصرة ذات االحنرافات البيّنة(.)1
املخالفة مدرسة أو اجتاهٌ أو ٌ

ال تتناول الدراسة هنا مسألة "األمساء واألحكام" ،وهي مسألة عظيمة ،وقد كتب فيها العلماء والباحثون لبيان الفرق بني
اإلميان والكفر ،ومن ُُيكم عليه ابلكفر والبدعة والفسق ،وأحكامهم يف الدنيا واآلخرة( ،)2وإمنا تتناول موقفنا العملي معهم،
ماذا نعمل مع أتباع الفرق ومن شاهبهم؟
( )1إذا كانت الفرق اإلسالمية معروفة يف تراثنا ،فإن املذاهب الفكرية اشتهرت يف القرن الرابع عشر اهلجري بعد االحتكاك ابحلضارة الغربية تنشأ الفرقة من ُشْبهة حول
موضوع عقدي جاء يف الوحي ،بينما املذهب الفكري ينشأ من تفكري العقل يف قضية ذات إشكالية ومثال ذلك :حرية اإلنسان ،هل هي مستقلة أو غري
مستقلة! فهي موضوع جاء ذكره يف الوحي يف ابب القدر ،وينشأ من اخلالف فيه الفرق الدينية :مثل القدرية واجلربية بينما املذاهب الفكرية قد كان منشؤها من
استقالل العقل عن الوحي يف حبثه يف هذه املوضوعات ،فنشأ من ذلك مذهبان فكراين مها :اجلربية واحلتمية .وينظر حول موقف الفرقتني :القدرية واجلربية ،القضاء
والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ،د .عبدالرمحن احملمود ،الباب الثالث وحول موقف املذهبني الفكريني :احلتمي والالحتمي ،ينظر يف فلسفة
العلم من احلتمية إىل الالحتمية ،د .ميىن اخلويل ،الفصل الثالث.
مثال  :قواعد األمساء واألحكام عند شي اإلسالم ابن تيمية ،حممد السفيا؛ي ضوابط التكفري ،د .عبدهللا القر؛ي نواق اإلميان االعتقادية
( )2من املراجع يف ذلك ً
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مشكلة البحث:

خاص منها :وهو العالقة مبن وقع يف خمالفة الكتاب
يتعلق البحث مبوضوع العالقة بني املسلمني ،واحلديث عن ابب ٍّ
السنة من أتباع الفرق اإلسالمية ومن شاهبهم ،فإننا جند دراسات كثرية حول التعريف ابلفرق وبدعها ،وأحكام هذه البدع
و ُّ
نقصا ملحوظًا يف بيان التعامل مع قادة الفرق واألتباع وظهرت احلاجة أكرب ملثل هذا األمر يف زمننا،
ومناقشتها ،ولكن هناك ً
حيث كل فرقة متلك وسائل متنوعة للتعبري عن آرائها ،وأصبح التواصل مع هذه الفرق أوسع مع تطور االتصاالت واملواصالت،
فينشأ عن ذلك سؤال مهم :كيف تكون العالقة أبتباع هذه الفرق؟ وما املواقف العلمية والعملية املناسبة للقادة واألتباع؟
أهداف البحث:
يقوم البحث على جمموعة أهداف ،وهي:

-1
-2
-3
-4

الفرق بني حال الفرق اإلسالمية اليوم ومن شاهبهم وبني حاهلم التارخيي.
بيان ْ
الفرق بني قيادات الفرق وبني األتباع.
بيان ْ
حتديد املواقف املقرتحة من القيادات هلذه الفرق.
حتديد املواقف املقرتحة من األتباع يف هذه الفرق.

حدود الدراسة:
يركز البحث على واقع أتباع الفرق يف زمننا هذا والذي يُطلق عليه زمن العوملة ،فهو يركز على املرحلة اليت تبتدئ مع مطلع
شهدْتا تقنيات اإلعالم واالتصال واملعلوماتية ،واليت كانت ثوراْتا الكبرية
القرن اخلامس عشر اهلجري ،وخباصة مع التطورات اليت
ْ
بكل املسلمني الذين يش ّكلون ُُخس العامل تقريبًا ،مبا يفوق املليار والنصف مسلم
يف السنوات الثالثني األخرية ،كما أنه يرتبط ّ
يعيشون على الكرة األرضية اليوم.
منهجية البحث:
وصف واقع املنتسبني للفرق اإلسالمية اليوم ومن
يعتمد منهج الدراسة على املنهجني :الوصفي والتحليلي ،وذلك مبحاولة ْ
ووصف الواقع احمليط هبا ،وحتليل عناصر املوقف مع تنسيق منهجي لعناصر املواقف املقرتحة من أتباع هذه الفرق.
شاهبهمْ ،

وضوابط التكفري ،د .حممد الوهييب ،وغريها.
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لسورها وأرقامها وكذلك
وقد ُ
سرت يف إجراءات البحث على الطرق املعتادة يف البحوث العلمية ،من عزو اآلايت الواردة ُ
عزو األحاديث ملصادرها بذكر الكتاب ورقم احلديث ،وذكر احلكم عليه من أحد احملققني القدامى أو املعاصرين إ ْن كان يف غري
وقمت ابلتوثيق واإلحالة
الصحيحني وأكتفي يف التعريف ابلشخصيات أو املصطلحات أو املسميات مبا ليس مبشهور منها
ُ
وختمت ذلك بذكر مراجع البحث.
وفق األعراف العلمية
ُ
الدراسات السابقة:

أييت هذا املوضوع يف أبواب خمتلفة من الفقه ،كما َّ
أن ُكتب العقائد تتناوله وخباصة يف مقدمات ُكتب الفرق ،وكذلك يف
يتيسر يل الوقوف على دراسة مستقلة يف هذا الباب ،وخباصة فيما يتعلق بزمن
أثناء شرح حديث االفرتاق املشهور ،ولكن مل َّ

السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع" ،وقد
املسلمني املعاصر ،ابستثناء كتاب الدكتور /إبراهيم عامر الرحيلي "موقف أهل ُّ
موضوعا ،وهي :تكفري أهل البدع ،وتفسيقهم ،ول ْعنهم ،والدعاء عليهم ،وقبول
جاء يف أربعة أبواب ،وحتدَّث عن اثنني وعشرين
ً
وحكم
وحكم قبول توبتهم ،والصالة خلفهم ،ومناكحتهم ،وأ ْكل ذابئحهم ،وعيادة مرضاهم ،وشهود جنائزهمُ ،
أعماهلم عند هللاُ ،
موارثتهم ،واملوقف من بُغضهم ،وغيبتهم ،والسالم عليهم ،وجمالستهم ،وإهانتهم ،وجمادلتهم ومناظرْتم ،وعقوبتهم ،ومن قبول
شهادْتم ،وروايتهم ،وتل ّقي العلم عنهم ،ومشاركتهم يف اجلهاد.
حبث مشرتك يف مسائله بني العقيدة والفقهَّ ،
فإن الفقهاء يتعاملون مع موضوعات عملية ويبيّنون أحكام الشريعة فيها،
وهو ٌ
وكيف تنزل على أنواع الناس حبسب العمر واجلنس والداينة ،فإذا جاء ابب اإلمامة يف الصالة انقشوا ُحكم تقدمي املبتدع لإلمامة،
والشك َّ
عقدي،
أن هذه املوضوعات ذات أصل
وإذا جاء ابب النكاح حتدَّثوا عن ُحكم الزواج من أصحاب البدع ،وهكذا،
َّ
ٍّ
وقد انقش املؤلف هذه املوضوعات املختلفة ،ولكن هناك مداخل متنوعة هلذا الباب املهم ،كما َّ
أن زوااي النظر تُعيد ترتيب

املسائل ،وهلذا جاء هذا البحث ملناقشة قضية املوقف لواقع ُحمدَّد ،وهو واقع املسلمني اليوم ،يف هذا الظرف التارخيي ،املتَّسم
ٍ
بسمات ينبغي مراعا ُْتا عند احلديث عن املوقف ،وأهم هذه السمات :ظاهرة العوملة الكبرية ،وأثرها يف صناعة واقع خمتلف

للمسلمني ينبغي مراعاْتا يف إنشاء املواقف ،فعامة املسلمني اليوم يعيشون يف بيئات ذات مناهج مبتدعة أو بيئات فيها طوائف
احلق هلم واستنقاذهم ممّا ُييط هبم من الشبهات
وفرق ومذاهب خمتلفة ،وهم حباجة ملن يقف معهم ويسهم يف دعوْتم وبيان ّ
واألهواء فكيف تؤثر هذه الزاوية من النظر يف إعادة ترتيب املواقف مبا ُيقق نتائج جيدة لواقع املسلمني اليوم؟ فكان حبثي
املتواضع هو حماولة إكمال املسري يف هذا اجلانب.
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خطة البحث:

ومبحثني وخامتة ،على النحو اآليت:
جاءت ُخطة البحث يف مقدمة ومدخل
ْ

املقدمة :وتشمل :أهداف البحث ،ومشكلته ،وحدوده ،ومنهجه ،والدراسات السابقة فيه ،واخلطة.

مدخل :مفهوم الفرقة واختالف أحوال أتباع الفرق.
املبحث األول :املوقف من األئمة والرموز.

املطلب األول :املواقف من األئمة والقادة( :التحذير والرد واملناظرة).

اثي من املناظرات.
املطلب الثا؛ي :منوذج تر ّ
املطلب الثالث :مسائل منهجية يف املوقف من اإلمام أو القائد والرمز.
املبحث الثاين :املوقف من عامة الناس من أتباع الفرق.

مسات األتباع بني خاصية اخلريية ومأزق اجلهل.
املطلب األولُ :

املطلب الثا؛ي :املواقف من األتباع( :اإلحسان ،والتزكية ،والنصيحة والتنبيه).

اخلامتة :وفيها النتائج والتوصيات.
املراجع.
أوفيت املوضوع حقه ،وال السالمة من النقص واخلطأ،
اجتهدت ق ْدر وسعي وطاقيت يف كتابته ،وال أدعي أ؛ي
أخريا ،فقد
ُ
ُ
ً

حاولت اإلسهام يف هذا اجملال املهم ،فما كان من صواب فمن فضل هللا وكرمه ،وما كان من نقص أو خطأ فمن
وحسيب أنين
ُ
نفسي ،فاهلل أسأل السداد والتوفيق ،وأ ْن ينفع هبذا البحث.
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مدخل :مفهوم الفرقة واختالف أحوال أتباع الفرق.

اإلسالمي ،مث بيان حال أتباعها اليوم ،وهو املقصد األهم
يتناول هذا املدخل التعريف املوجز مبفهوم الفرقة ،وأهم صورها يف العامل
ّ
هلذه الدراسة ،وذلك يف مسائل:
املسألة األوىل :تعريف الفرقة واالفرتاق.
فرق .والفْرقةُ :طائفة من الناس)( ،)3ويف معجم معاصر "الفرقة" يف
قال ابن منظور( :الفْر ُق والفْرقةُ والفر ُ
يق :الطائفة من الشيء املُت ّ
اللغة( :الطائفة من الناس ،يقال فرقة التمثيل ،وفرقة األلعاب ،وفرقة املطافئ ،)4()...وعند الكفوي( :الفرقة ابلكسر ،اسم جلماعة مفرتقة
()5
من الناس ،بواسطة عالمة التأنيث َّ
السنة
وعّرفت الفرقة
اصطالحا بـ( :اخلروج عن ُّ
ألن االسم يكون للجمع ابلتأنيث كاملعتزلةُ . )...
ً
واجلماعة يف أصل أو أكثر من أصول الدين االعتقادية منها أو العملية ،أو املتعلقة ابملصاحل العظمى لألمة ،ومنه اخلروج على أئمة
املسلمني ومجاعتهم ابلسيف)(.)6
ومن هذه التعاريف خنرج ابملكوانت األساسية هلذا املفهوم ،وهي :اجلماعة من الناس البدعة الربوز والظهور واالشتهار عقد
وصف يعطي الفرقة هويتها ومييزها عن
اجتماعي يربط هذه اجلماعة من الناس اجلماعة املتكونة البد فيها من قيادة وأتباع اسم أو ْ
غريها.
مكونة من
ت هذه
السنة ،وهذه اجملموعة َّ
تلتف جمموعة حول بدعة أو خمالفة للكتاب و ُّ
املكوانت يف جمموعة ،كأ ْن ّ
فإذا اجتمع ْ
ُ
أصال ،فإهنم أيخذون ُحكم الفرقة أو املذهب الفكري ،وليس هدفنا هنا ذكر أمساء هذه
قيادات وأتباع ،وهذه البدعة أو املخالفة تُع ّد ً
الفرق واملذاهب.

املسألة الثانية :أهم االجتاهات املعاصرة وما فيها من الفرق واملذاهب.

ومع َّ
أن البحث ال يهدف لتسمية الفرقة املوجودة فقد يكون من املستحسن بيان املنهجيات العامة اليت تعطينا صورة عن حال
ٍ
االجتاهات هي:
ويتبعها ُخسة اجتاهات ،وهذه
ُ
املسلمني اليوم ،وميكن إعادْتا خلمس منهجياتُ ،

األول :االجتاه السلفي ،وهو االجتاه الذي ُيرص على الدين كما كان يف القرون املفضَّلة ،عقيدة وشريعة وعبادة وسلوًكا ،ويواجهون

احملداثت يف العقائد والعبادات.
( )3لسان العرب.300/10 ،

( )4املعجم الوسيط.685/2 ،
( )5الكليات ،ص.1087

( )6دراسات يف األهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها ،د .انصر العقل ،ص .23ويُنظر :حقيقة االفرتاق يف كتاب :االعتصام ،الشاطيب.161/3 ،
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الدمج بني علم الكالم يف التصور وعلم
الثاين :االجتاه الكالمي/الصويف ،وذلك أنه قد غلب على طائفة كبرية من املسلمني
ُ
مثال :أنه على معتقد املتكلمني ،ويف السلوك أنه يتبع طريقة من الطرق الصوفية( .)7مع أنه قد
التصوف يف السلوك ،فتجد يف ترامجهم ً
توجد بع املنهجيات الصوفية املستقلة عن علم الكالم.
ٍ
مشكالت يف الرؤية واملنهج ،يف املسائل والدالئل
ويتميز هذا االجتاه ابتّباعهم يف العقائد ما متّ تقريره يف علم الكالم ،وُيتوي على
مؤسس من قبل شيوخ الطرق الصوفية.
كما أهنم يف اجلانب املسلكي ،غالبًا ما يتعبدون وفق منوذج َّ

قوسني! ،حيث إهنا لفظة حادثة ،وأتيت مبعنيني :األوىل مبعىن الوعي
الثالث :االجتاه العصرا؛ي ،مع ْ
وضع كلمة العصرانية بني ْ
ابلعصر ،والثا؛ي مبعىن املنهج الفكري الذي اشتهر بتمييع قضااي الدين لتتفق مع معطيات احلضارة احلديثة.
والوعي ابلعصر غري مقصود هناَّ ،
غلت يف اخلضوع
فإن َّ
كل االجتاهات ْتتم ابلعصر ،ومتلك رؤيتها حوله ،فيبقى معنا تلك الفئة اليت ْ
ت يف منهجية التيسري،
ملستجدات العصر،
فتوسعت يف التأويالت من أجل إخضاع النصوص اخلربية هلذه املستجدات النظرية ،وتوسع ْ
ْ
ت منهجية مائعة ُْت ّون من أحكام الشريعة تلبيةً هلذه املستجدات.
وهي منهجية إسالمية أصيلة ،ولكنها مع العصرانيني أصبح ْ
وليس هلم كيان واحد على غرار الفرق الدينية واملذاهب الفكرية ،بل هم موجودون يف كل االجتاهات ،وهلم رموز علمية وفكرية،
وتنتشر غالبًا يف املتعلمني.
غلوا الزيدية ،مع أن يف الزيدية فرقة اجلارودية اليت تقرتب
أمره لثالثة أقسام ،أخفَّها ًّ
الرابع :االجتاه الشيعي ،وهو اجتاهٌ قدمي ،وقد آل ُ

مع عقائد اإلمامية الغالية ،ومن ذلك زعمهم (أن الصحابة كفروا برتكهم بيعة علي)( ،)8مث أييت بعدهم اإلمامية االثين عشرية ،مث الباطنية.

( )7لقد خلص هذا االجتاه الفقيه املالكي عبدالواحد ابن عاشر (1040هـ) يف متنه املشهور ،فقال:
يف عقد األشعري وفقه مالك ويف طريقة اجلنيد السالك
وقد درج الشراح على بيان هذه العالقة ،وقد جاء ابن عاشر بقسم من متنه يف العقيدة وفق مذهب أيب احلسن األشعري ،وقسم حول التصوف ،ينظر :العرف الناشر
يف شرح وأدلة فقه منت ابن عاشر ،قسم العقيدة والتصوف ،املختار العريب الشنقيطي ،ص ،23ابن حزم ،بريوت ،ط1435 ،1هـ .ومن أوائل من مجع بني التصوف
والكالم احملاسيب ( 243هـ) ،ذكر عنه د .احملمود أنه كان من رواد التصوف الكبار (الذين كونوا مدرسة كربى ربطت بني الكالم والتصوف فيما بعد) ،موقف ابن تيمية
من األشاعرة ،456/1 ،الرشد ،الرايض ،ط 1415 ،1هـ وأييت يف القرن اخلامس أبو حامد الغزايل (505هـ) يف الشهرة يف اجلمع بني الكالم والتصوف ،وهو الذي
يقول يف كتابه (ميزان العمل) (لعلك تقول :كالمك يف هذا الكتاب انقسم إىل ما يطابق مذهب الصوفية ،وإىل ما يطابق مذهب األشعرية وبع املتكلمني) ،ص،405
حتقيق د .سليمان دنيا ،املعارف ،مصر ،ط1964 ،1م وينظر حول العالقة بني التصوف وعلم الكالم :الطرق الصوفية -نشأْتا وعقائدها وآاثرها ،د .عبدهللا السهلي،
ص ،30-26كنوز إشبيليا ،الرايض ،ط1426 ،1هـ ومن يقرأ يف (طبقات املناوي الكربى) ،للمناوي (1031هـ) ،أو يف الوفيات املذكورة يف (اتري عجائب اآلاثر)
للجربيت (1240هـ) ،جيد شواهد ذلك.
( )8الفرق بني الفرق ،البغدادي ،ص.30
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شيعي ُيوي خباصة
وعادة ما ُّ
ين يشمل أكثر املسلمني يف القدمي واحلديث ،وقسم ّ
يتم التقسيم الكلي للمسلمني إىل قسمني :قسم ُس ٍّّ
هذه الطوائف الثالث ،ويقوم جوهر معتقدهم على مفهوم اإلمامة ،واليت ترتبط آبل البيت.
اخلامس :االجتاه التغرييب ،وهو اجتاه قريب يف عمومه من االجتاه الثالث ،من جهة عدم وجود كيان واضح يشمل هؤالء ،فهم
شخصيات ومذاهب ومدارس متنوعة ،جتمعهم بوصلة االجتاه حنو الغرب وثقافته وحضارته ،فهو النموذج الذي ينبغي عندهم أ ْن ُيتذى،
ٌ
وليسوا سواء يف ذلك ،فمنهم الغايل ومنهم من هو دون ذلك.
وأخطر ما يكون مع هذا االجتاه هو حجم قناعة الفرد أو اجملموعة ابلرؤية العلمانية ،فغالة املتغربني يذهبون مع العلمانية الشاملة
ومرضا جتب حماربته ،مث أتيت منه علمانية جزئية مداهنة ،ترى الفصل بني الدين وبع جماالت احلياة ،مع االختالف
اليت ترى الدين خرافة ً
وقعت يف االحنراف من املسلمني مع حرصهم على شعائر اإلسالم على املستوى الشخصي،
يف طبيعة هذه اجملاالت ،ورمبا الطائفة اليت ْ
هم من يدخلون يف دائرة البحث.
ما سبق ،يق ّدم صورة عامة الجتاهات املسلمني اليوم ،وعامة املسلمني هم تبع هلذا االجتاه أو ذلك دون أ ْن يكون لدى أغلبهم
أيضا إىل مستوى هذا العموم لوضع موقف مناسب من أتباع
معرفة جيدة أبصول االجتاه الذي يتبعونه ومن مث فهذا البحث يرتفع ً
االجتاهات املخالفة.

املسألة الثالثة :اختالف أحوال املخالفني.

لقد جاء يف النصوص ما يُ ّبني وقوع االفرتاق يف هذه األمة ،وقد خرجت أول الفرق يف زمن الصحابة رضي هللا عنهم ،ويف القرون
رصيدا علميًّا وعمليًّا
املفضَّلة،
فظهرت مواقف الصحابة والتابعني وسلف األمة وعلمائها من هذه الفرق وأهلها ،وهذا األمر يصنع لنا ً
ْ
هما ملا نتبنّاه من مواقف.
ُم ًّ
اثنتني وسبعني فرقة ،وتفرقت النصارى على
فمن األحاديثُ ،
قول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :افرتقت اليهود على إحدى أو ْ
اثنتني وسبعني فرقة ،وتفرتق َّأميت على ثالث وسبعني فرقة)( ،)9وقوله صلى هللا عليه وسلم( :أال َّ
إن من قبلكم من أهل الكتاب
إحدى أو ْ
ثنتني وسبعني ملَّة ،و َّ
إن هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعني ،ثنتان وسبعون يف النار ،وواحدة يف اجلنة ،وهي اجلماعة)(.)10
افرتقوا على ْ
صلب عقائد
مهمي :مسار البدع واملخالفات للكتاب و ُّ
وميكن أ ْن نُعيد حال الفرق ملساريْن ْ
السنة اليت أصبحت مع الزمن من ُ

هذه الفرق ،وهذا الباب ليس موطن احلديث هنا ومسار احلاملني هلذه البدع واملخالفات ،وهم مقصد هذه الدراسة.

( )9أبو داود ،رقم ( ،)4596والرتمذي ،رقم ( ،)2640وابن ماجة ،رقم ( ،)3991من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح،25/5 ،
ويُنظر :السلسلة الصحيحة لأللبا؛ي 356/1 ،برقم (.)203

( )10أبو داود رقم ( )4597من حديث معاوية رضي هللا عنه قال حمققه :إسناده حسن ،سنن أيب داوود ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،حممد قره.6/7 ،
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أن احلاملني هلذه البدع واملخالفات ليسوا على حال واحدة ،وليست خمالفاْتم مبستوى واحد ،مع َّ
ومعلوم َّ
أن اجلميع ضمن بيت
فكل من قال" :ال إله إال هللا ،حممد رسول هللا" ،فقد دخل هذا البيت ،إال َّ
أن سكان هذا البيت
اإلسالم الذي يشمل مجيع املسلمنيُّ ،
مجيعا من أمة حممد ،صلى هللا عليه وسلم ،كما جاء يف حديث االفرتاق السابق ،وفيه( :تفرتق
ليسوا سواءً يف ْ
الفضل والق ْدر ،مع أهنم ً
أميت ،)..فجعلهم النيب صلى هللا عليه وسلم من َّأمته.
مجيعا داخل بيت اإلسالم،
وأهل اإلسالم منازهلم معلومة :فأعالهم السابق ابخلريات ،مث يليهم املقتصد ،وأقلهم الظامل لنفسه ،وهم ً
قال تعاىل :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ابن كثري رمحه
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ [فاطر .]32 :قال ُ

اصطفينا من عبادان ،وهم هذه األمة ،مث
هللا( :يقول تعاىل :مث جعلنا القائمني ابلكتاب العظيم ،املص ّدق ملا بني يديْه من الكتب ،الذين
ْ
ُ
حملرمات" .ومنهم ُمقتصد"
امل
:
فرط يف فعل بع الواجبات ،املرتكب لبع ا َّ
َّ
قسمهم إىل ثالثة أنواع ،فقال" :فمنهم ظامل لنفسه" وهو ُ ّ
ُ
سابق ابخلريات إبذن هللا"
للم َّ
وهو :امل ّ
حرمات ،وقد يرتك بع املستحبّات ،ويفعل بع املكروهات" .ومنهم ٌ
ؤدي للواجبات ،التارك ُ
ُ
للمحرمات واملكروهات وبع املباحات)( ،)11وقال السعدي رمحه هللا ...( :فكلُّهم اصطفاه
التارك
املستحبات،
و
اجبات
و
لل
الفاعل
وهو:
َّ
فلكل منهم ق ْسط من وراثته ،حىت الظامل لنفسهَّ ،
فإن ما
اصطفاه هللا تعاىل ،لوراثة هذا الكتاب ،وإ ْن تفاوتت مراتبهم ،و ْ
متيزت أحواهلمٍّ ،
معه من أصل اإلميان ،وعلوم اإلميان ،وأعمال اإلميان ،من وراثة الكتاب َّ
ألن املراد بوراثة الكتاب ،وراثة علمه وعمله ،ودراسة ألفاظه،
واستخراج معانيه)(.)12
وبيت اإلسالم اليوم يشمل أكثر من مليار ونصف مسلم ،ومعلوم َّ
أن فيهم الكثري ممَّن يتَّبع فرقة من الفرق أو مذهبًا من املذاهب،
ُ
والسؤال الكبري :كيف تكون العالقة بني سكان هذا البيت؟
َّ
السنة ببقية الفرق من املوضوعات العظيمة ،واليت هي حباجة للتأصيل العلمي املتني ،مع مراعاة متغريات العصر،
إن عالقة أهل ُّ
نفرق بني عصريْن :عصر
فهناك متغري ٌ
ات ضخمة يف واقع البشرية ،وهذه املتغريات ممتدَّة األثر إىل عامل اإلسالم اليوم ،وينبغي -هنا -أ ْن ّ
( )11تفسري القرآن العظيم.546/6 ،
( )12تيسري الكرمي الرمحن ،ص ، 689ويف ثنااي حديث لشي اإلسالم ابن تيمية عن الصوفية ما يبني أهنم داخلون يف هذا التقسيم ،قال....( :تنازع الناس يف طريقهم
فطائفة ذمت "الصوفية والتصوف" .وقالوا :إهنم مبتدعون خارجون عن السنة ،ونقل عن طائفة من األئمة يف ذلك من الكالم ما هو معروف ،وتبعهم على ذلك
طوائف من أهل الفقه والكالم .وطائفة غلت فيهم وادعوا أهنم أفضل اخللق وأكملهم بعد األنبياء ،وكال طريف هذه األمور ذميم .و"الصواب" أهنم جمتهدون يف
طاعة هللا كما اجتهد غريهم من أهل طاعة هللا ،ففيهم السابق املقرب حبسب اجتهاده ،وفيهم املقتصد الذي هو من أهل اليمني ،ويف كل من الصنفني من قد
جيتهد فيخطئ ،وفيهم من يذنب فيتوب أو ال يتوب .ومن املنتسبني إليهم من هو ظامل لنفسه عاص لربه) ،جمموع الفتاوى.18-17/11 ،
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ما قبل التقنية والصناعة والثورة االتصالية واملعلوماتية ،وعصر تلك الثورة ،عصر العوملة وما داخلها من ثور ٍ
غريت الكثري من العالقات،
ات َّ
تغرية ،بل أحكامها اثبتة ،واجلديد منها ُيكم عليه أبصل متقدم.
وال يعين فقه هذه املتغريات أن أحكام البدع اليت وقع فيها أتباع الفرق ُم ّ
متداخال ،وأصبح املسلمون يف جبهة أمام العامل كله أبداينه وفرقه ومذاهبه ،فالعامل من
فقد أصبح عامل اإلسالم اليوم عال ًما متقارًاب
ً
كل مكان ،وتقام فيها صلواْتم ،وقد
حولنا يعرف املسلمني أبهنم أتباع حممد صلى هللا عليه وسلم ،وأهنم يتَّجهون ملكة ،ومساجدهم يف ّ
التفرق والفرق بني املسلمني( ،)13بل من اقتنع ابإلسالم وأراد الدخول فيه ،فإنه يذهب ملن حوله من املسلمني،
يعرف الكثري عن حجم ُّ
ال ُ
أو يبحث عرب حمركات البحث عن طريق اإلسالم ،على أنه شيء واحد .أمام هذا التحول التارخيي العظيم والتغري الكبري حنن حباجة
لبحث العالقة بعمق ووعي.

املسألة الرابعة :أصول التعامل بني املسلمني ضمن مبدأ حق األخوة وواجب النصيحة
ُخوة ،ولألخوة حقوقها وواجباْتا ،وتبدأ مبا جيب لكل مسلم على أخيه
القاعدة العامة يف العالقة بني املسلمني أهنا تقوم على األ ّ
اسم اإلسالم ،قبل اسم الفرقة أو احلزب أو اجلماعة ،كيف وهي
املسلم ،مث تتفاضل وإنه مما ينبغي أ ْن يُلتفت له ً
أوال ويُعتىن به هو ُ
ومنازل اإلسالم معلومة :اإلسالم مث اإلميان مث اإلحسان كما يف حديث جربيل
مذمومة إن قامت على بدعة أو تسبّبت يف الفرقة،
ُ
السابق ابخلريات ،مث يليهم املقتصد ،وأقلّهم الظامل لنفسه .وقد جاء يف سياق
املشهور( ،)14وأهل اإلسالم منازهلم معلومة :فأعالهم
ُ
ٍ
حديث لشي اإلسالم ابن تيمية حول بع من ك ّفر أتباع الفرق ،قوله....( :وليس هو قول األئمة األربعة والغريهم ،وليس فيهم من
كل مبتدع ،بل املنقوالت الصرُية عنهم تُناق ُ ذلك ،ولكن قد يُنقل عن أحدهم أنه َّ
َّ
كفر من قال بع األقوال ،ويكون مقصوده
كفر َّ
كل من قاله مع اجلهل والتأويلَّ ،
َّ
كفرا أ ْن يُ َّ
حق الشخص
كفر ُّ
فإن ثبوت الكفر يف ّ
أن هذا القول ٌ
كفر ليحذر ،وال يلزم إذا كان القول ً
كفارا مل يكونوا
َّ
املعني كثبوت الوعيد يف اآلخرة يف حقه ،وذلك له شروط وموانع كما َّ
بسطناه يف موضعه .وإذا مل يكونوا يف نفس األمر ً
كل من سبقه من قرون األمة ابإلميان ،وإن كان قد أخطأ يف أتويل
منافقني فيكونوا من املؤمنني ،فيُستغفر هلم ويُ َّ
رتحم عليهم ، ،يقصد َّ
السنة ،أو أذنب ذنبًا ،فإنه من إخوانه الذين سبقوه ابإلميان ،فيدخل يف العموم ،وإ ْن كان من الثن ْتني والسبعني فرقة فإنه
َّ
أتوله فخالف ُّ
وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة املؤمنني ،والنيب
كفارا ،بل مؤمنني ،فيهم ٌ
ما من فرقة إال وفيها خ ٌ
ضالل ٌ
لق كثري ليسوا ً
رجهم من اإلسالم ،بل جعلهم من َّأمته ،ومل ي ُقل إهنم ُخيلَّدون يف النار .فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته.)15()....
صلى هللا عليه وسلم ملْ ُخي ْ

( )13وجيدر التنبيه هنا أنه وإن كان الكثري من غري املسلمني غري عارف هبذه الفرق ،إال أن هناك خنب سياسية وفكرية ذات دراية جيدة هبذه الفرق ،بل وهناك مراكز
متخصصة لدراستها ،وتوظف عادة يف الصراعات السياسة والغزو الفكري للعامل اإلسالمي.
( )14واحلديث يف مسلم ( ،)8من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما.
السنة النبوية ،141-140/5 ،ونعلم من نصوص شي اإلسالم –رمحه هللا -أنه َّإمنا أراد -هنا -فرق َّ
( )15منهاج ُّ
األمة املعنيَّة حبديث االفرتاق ،وملْ يُرد الفرق الَّيت ملْ
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()16
أعظم درجات النصيحة :النصيحة
ومن حقوق األخوة :النصيحة ،فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلمُ ( :
الدين النصيحة)  ،و ُ
السنة ،وحتبيبها إليهم والنصيحة هنا ال تعين التباغُ والتدابُر بني املسلمني ،بل
يف الدين إلخراج أهل البدع من بدعهم ،وتقريبهم إىل ُّ
تعين إيصال اخلري للغري أبفضل قالب ،وقيام العالقة على حماسن األخالق ،بل إنه حىت لو تقرر حبق أحدهم عقوبة شرعية فإنه جيب أ ْن
وإحساان إليهم ،قال ابن تيمية رمحه هللا( :وهلذا ينبغي ملن يعاقب الناس على الذنوب
يكون مقصدها اإلصالح وأ ْن تكون رمحةً ابخللق
ً
الطبيب معاجلة املري )( ،)17إىل أ ْن قال:
الد أتديب ولده ،وكما يقصد
أ ْن يقصد بذلك اإلحسان إليهم والرمحة هلم ،كما يقصد الو ُ
ُ
الرد على أهل البدع من الرافضة وغريهم :إ ْن مل يُقصد فيه بيا ُن احلق وهدى اخللق ورمحتهم واإلحسان إليهم ،مل يكن عمله
(وهكذا ُّ
ذم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد ،كما يف نصوص الوعيد وغريها .وقد يهجر
صاحلًا .وإذا غلظ يف ّ
الرجل عقوبة وتعز ًيرا ،واملقصود بذلك ردعه وردع أمثاله ،للرمحة واإلحسان ،ال للتشفي واالنتقام)(.)18
لقسمني :األئمة أو القادة واألتباع ،وينبين على ذلك اختالف املوقف
وبناءً على ما سبق ،فإنه ميكن تقسيم أتباع الفرق واملذاهب
ْ
حبسب هذا األمر.

أول :األممة والقادة.
ً

الناس
من ُسنن اجملتمعات ُ
وجود القادة ،ونسبتهم يف العادة قليلة ،ولكنهم أصحاب الدور األخطر ،فهم املُقتدى هبم الذين يتبعهم ُ
السنة قلّدهم أتباعهم يف ذلك
ويتأثرون هبم وأمرهم عظيم ،فما أصابوا فيه أصاب من يُقلدهم ،وما أخطأوا فيه أو خالفوا فيه الكتاب و ُّ

وقد ظهر صدُّهم عن دين هللا يف حال األمم قبلنا ،قال تعاىلﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱠ [التوبة ،]34 :قال

ابن كثري رمحه هللا( :واملقصود :التحذير من علماء السوء وعباد الضالل كما قال سفيان بن عيينة :من فسد من علمائنا كان فيه شبه
ُ
كب سنن من كان قبلكم حذو القذة ابلقذة.
من اليهود ،ومن فسد من عبادان كان فيه شبه من النصارى .ويف احلديث الصحيح" :لرت ُ َّ
قالوا :اليهود والنصارى؟ قال :فمن؟")(.)19
األمة.
يُدخلها العلماءُ يف عداد فرق َّ
يعرب هبا عن مجلة :وهي إرادة اخلري للمنصوح له ،وليس
( )16مسلم ،رقم ( )205من حديث متيم الداري رضي هللا عنه ،وقال ابن األثري رمحه هللا"( :النصيحة" كلمة ّ
يعرب عن هذه اللفظة بكلمة واحدة حتصرها وجتمع معناها غريها ،وأصل النصيحة يف اللغة :اخللوص) ،جامع األصول ،البن األثري.558/11 ،
ميكن أ ْن ّ

السنة النبوية.237/5 ،
( )17منهاج ُّ
( )18املرجع السابق.239/5 ،
( )19تفسري القرآن العظيم ،138/4 ،واحلديث يف البخاري ،رقم ( ،)3456مسلم ،رقم ( )2669من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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اف على أميت
وقد جاء يف األحاديث بيان خطر األئمة املضلني ،ومن هذه األحاديث قول الرسول صلى هللا عليه وسلم« :إمنا أخ ُ
ُ
األئمة املضلني»(.)20
سن ُسنَّة حسنة واقتدى الناس به فيها ،فقد جاء يف دعاء عباد الرمحن:
كل من َّ
ويقابل أئمةُ الضاللة أئمة اهلدى ،ويدخل فيهم ُّ

ابن كثري رمحه هللا( :وقوله :ﱡﭐﲝ ﲞ
ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ [الفرقان ،]74 :قال ُ

ابن عباس ،واحلسن ،وقتادة ،والسدي ،والربيع بن أنس :أئمة يُقتدى بنا يف اخلري)(.)21
ﲟﱠ قال ُ

ومتبوعا وله شأنه يف هذه الفرق أو
مؤثرا
والسؤال املهم هنا :ما
ُ
ً
املوقف املناسب من هؤالء األئمة أو القادة ،ويدخل فيهم من كان ً
املذاهب؟ .هذا ما سيكون جوابه إبذن هللا يف املبحث األول.

اثنيًا :األتباع.

تصوراْتم دون
كل فرقة أو طائفة أو مذهب ،ويتميزون خبصائص جتعلهم غالبًا غري قادرين على بناء ُّ
األتباع هم ُ
العدد األكرب يف ّ

االستعانة ابلقادة ،وأكرب ما يواجه هؤالء من املخاطر هو ما أييت من التقليد ،فلطاملا كان ابب التقليد منبع الشر للعامة ،وهو العنصر
الذي يربطهم ابلقادة.
ومع َّ
أن أحكام العامة من أهل البدع ليست مثل أحكام اخلاصة ،وخباصة يف استيعاب حتقُّق الشروط فيهم وانتفاء املوانع فليسوا
فيها مثل القادة َّ
الظن مبن يقتدى به من قادة الفرق أو املذاهب ،فيقع يف فتنة التقليد بسبب ذلك ،فيكون
ألن غالبهم ممَّن ُُيسن ّ
الواجب معهم خمتل ًفا عن الواجب مع القادة.
وقد جاء هذا االحنراف يف األمم من قبلنا ،فوقعوا بسببه يف شرك الطاعة ،وجاء التحذير من سلوك مسلكهم ،قال تعاىل :ﱡﭐ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ [التوبة ،]31 :قال القرطيب رمحه هللا( :قال أهل
املعا؛ي :جعلوا أحبارهم ورهباهنم كاألرابب حيث أطاعوهم يف كل شيء).

)(22

( )20سنن الرتمذي ،رقم ( )2229من حديث ثوابن رضي هللا عنه ،وقال :وهذا حديث حسن صحيح ،سنن أيب داود ،)4252( ،وصححه األلبا؛ي يف السلسلة
الصحيحة.110/4 ،
السنة وأئمة الضاللة ،يُنظر :كتابه ،رسالة السجزي فيمن أنكر احلرف
( )21تفسري القرآن العظيم ،133/6 ،وهناك مبحث لطيف لإلمام السجزي عن الفرق بني أئمة ُّ
والصوت ،ص 205وما بعدها.
( )22اجلامع ألحكام القرآن.120/8 ،

3396
جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3432 -3384مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
املوقف من أتباع الفرق اإلسالمية :دراسة يف ضوء املتغريات

بتخصص يف اجملاالت احلديثة وبرع فيها
املوقف املناسب من هؤالء األتباع ،ويدخل فيهم حىت من اشتهر
والسؤال املهم هنا :ما
ُّ
ُ
من األطباء واملهندسني وغريهم الذين ال ميلكون القدرة العلمية الشرعية الكافية يف املسائل الدينية؟ .هذا ماسيكون جوابُه إبذن هللا يف
املبحث الثا؛ي.
املبحث األول :املوقف من األممة والرموز:
تتكون الفرقة -أو ما يُشاهبها من املذاهب -من ثالثة عناصر مهمة ،هي:
مكون
-1العقائد واألفكار اليت ُمتيّز الفرقة أو املذهب-2 ،املؤسسون والدعاة واملنظرون-3 ،املتأثرون هبم وهم األتباع .ولكل ّ
موقف يناسبه ،فما يناسب العقائد واألفكار املخالفة هو النق والنقد وهذا قد ال ينسحب على أصحاهبا والتحول من نقد (الفكرة)
ٌ
حتوال شائ ًكا ،فالتحول للرموز والقيادات
إىل التعامل مع (صاحبها)- ،وخباصة من أنشأها أو يواصل إنتاجها والدعوة هلا ،-يُع ّد ً
واألشخاص حباجة ملوقف آخر خيتلف عن املوقف من البدع ذاْتا ،فكيف يكون؟ أييت هذا املبحث ملناقشة أخطر طريف األتباع ،وهم
القادة ،وسيكون ذلك يف ثالثة مطالب.
املطلب األول :املواقف من األممة والقادة( :التحذير والرد واملناظرة).
الرد،
توجد جمموعة من املواقف ألهل ُّ
السنة مع قيادات وكبار أهل البدع ُيفظها لنا التاري ونراها يف الواقع ،من مثل :اإلمهالّ ،

النقد ،النق  ،التحذير ،التشويه ،التوبي  ،البيان ،النُّصح ،الدعوة ،املناظرة ،اجلدل ،وغريها ،وميكن إعادْتا إىل ثالثة أنواع :التحذير،
الرد ،واملناظرة.
و ّ

أول :التحذير.
ً

التحرز والتيقظ( ،)23فمن ُُي ّذر هو من ينبّه غريه ،ويطلب منه أ ْن يكون متيقظًا بشأن أمر ما.
احلذر يف اللغة يعين ُّ

ويغلب على املوقف التحذيري –هنا -أ ْن يكون ببيان خطر الشخص وإظهار سوء حاله ،وقد يصل التحذير إىل إطالق أقسى
مقصودا وإمنا من حوله.
األقوال حب ّقه .وهو خطاب يتوجه ابألساس للجمهور احمليط هبذا الرمز ،فليس الرمز
ً
فطري وإنسا؛يّ نقوم به يف كل حلظة ،كما يفعل اآلابء مع أبنائهم من حتذيرهم من بع األشرار
واخلطاب التحذيري هو موقف ّ
وهو يرتبط ابلواجب األخالقي ملن علم ضرر هذه البدع واالحنرافات وأصحاهبا ،فكما َّ
عمن
أن أخالق املسلم ال تسمح له ابلسكوت َّ
يؤذي أخاه املسلم يف األمور احلسية فم ْن ابب أوىل ما يُفسد دينه وعقيدته.
إال َّ
أن املوقف التحذيري قد يتجاوز حدوده املشروعة ،فيخرج عن طور العدل إىل الظلم والكالم يف الناس البد أ ْن يكون بعلم
وعدل ،وأ ْن تكون مجيع مواقفنا مؤطرة أبخالق اإلسالم وقيمه ،فالغرية على الدين ال تعين االنفصال عن أخالق اإلسالم ،وحقيقة
( )23يُنظر :معجم مقاييس اللغة ،البن فارس.37/2 ،
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اإلسالم أ ْن تتقيد املواقف أبخالقه وآدابه ومن مثَّ جاءت النصوص العظيمة يف أمهية اخلُلق احلسن ومنازل أهله العالية ،كما جاءت آمرة
جتران عواطفنا أل ْن نبالغ يف مدح
ابلعدل مع من حنب ومن ال حنب ،وأ ْن نبذل قصارى اجلهد يف ضبط انفعاالتنا يف الغضب والرضا ،فقد ُّ
ذم من نكره.
من حنب ،أونبالغ يف ّ
ومبا أنه يتع ّذر إلغاء التحذير من األشخاص وبيان معائبهمَّ ،
وخلق ،واألصل أ ْن يوضع
فإن الواجب هو ضبطه ،فيكون بعلم وعدل ُ
يف موضعه ويُق ّدر بق ْدره ،فال يكون هو الطابع العام ،بل هو االستثناء ،ويـُوازن بني مصاحله ومفاسده ،ويكون بعد استنفاد النصح
أحسن ،وأ ْن ال يتسبب يف منكر ُمسا ٍو أو أكرب ،وهذا ما أنخذه من هذا املعىن القرآ؛ي العظيم:ﭐﱡﭐ ﲜ
والدعوة والبيان ابليت هي
ُ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﱠ [األنعام ،]108 :قال السعدي رمحه هللا:
(ويف هذه اآلية الكرمية ،دليل للقاعدة الشرعية ،وهو َّ
أن الوسائل تُعترب ابألمور اليت توصل إليها.
وكتب الرتاث تنقل لنا أشكال التحذير ،وكالم العلماء مشهور وحمفوظ يف التحذير من رموز البدع وأهل األهواء ،قال ابن تيمية
السنة فإ َّن بيان حاهلم وحتذير
السنة ،أو العبادات املخالفة للكتاب و ُّ
رمحه هللا( :ومثل أئمة البدع من أهل املقاالت املخالفة للكتاب و ُّ
اجب ابتفاق املسلمني.)25()..
األمة منهم و ٌ
وحتذيرا دون تدليل وتعليل.
قدحا
ومما ينبغي يف هذا الباب ُ
عدم االكتفاء ابلتحذير ،بل يُربط ابالحنراف وتوضيح خطره ،فال يكون ً
ً
للسب والشتم ،بل هو حتذير من املشكلة،
كما ينبغي أ ْن نعلم حدودها النافعة واجلائزة فال نتجاوزها ،فليس املقصود هو إطالق العنان
ّ
الشر ونصيحتهم ،وذلك من وجوه :منها:
فيكون ذلك حبدوده املناسبة ،قال النووي رمحه هللا فيما يباح من الغيبة( :حتذير املسلمني من ّ
مبتدع ،أو
جرح اجملروحني من الرواة والشهود ،وذلك جائز إبمجاع املسلمني ،بل واجب للحاجة ،....ومنها :إذا رأى متف ّق ًها َّ
يرتدد إىل ٍ
ٍ
فاسق أيخذ عنه العلم ،وخاف أ ْن يتضرر املتفقه بذلك ،فعليه نصيحته ببيان حاله ،بشرط أ ْن يقصد النصيحة ،وهذا مما يُغلط فيه .وقد
ُيمل املتكلم بذلك احلسد ،ويلبس الشيطا ُن عليه ذلك ،وخييل إليه أنه نصيحة فليتفطّن لذلك .اخلامس :أ ْن يكون ُجماهًرا بفسقه أو
وُيَّرم ذكره بغريه من العيوب ،إال أ ْن يكون جلوازه سبب آخر مما ذكرانه)( ،)26ويف املعىن نفسه
بدعته  ....فيجوز ذكره مبا جياهر به ُ
السنة ،وخياف
السنة ،أو يسلك طري ًقا خيالف الكتاب و ُّ
مبتدعا يدعو إىل عقائد ختالف الكتاب و ُّ
يقول ابن تيمية رمحه هللا( :وإذا كان ً
أمره للناس ليتقوا ضالله ويعلموا حاله .وهذا كله جيب أ ْن يكون على وجه النُّصح وابتغاء وجه هللا
أ ْن يُ َّ
الرجل الناس بذلك :بُّني ُ
ضل ُ
)(24

( )24تيسري الكرمي الرمحن ،ص .269
( )25جمموع الفتاوى.231/28 ،
( )26رايض الصاحلني ،ص.432
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حتاسد أو تباغُ أو تنازع على الرائسة ،فيتكلم مبساويه
تعاىل ،ال هلوى الشخص مع اإلنسان :مثل أ ْن يكون بينهما عداوة دنيوية أو ُ
لكل امرئ
ً
مظهرا للنصح ،وقصده يف الباطن الغ من الشخص واستيفاؤه منه ،فهذا من عمل الشيطان و"إمنا األعمال ابلنيات ،وإمنا ّ
ما نوى" بل يكون الناصح قصده َّ
أن هللا يصلح ذلك الشخص ،وأ ْن يكفي املسلمني ضرره يف دينهم ودنياهم ،ويسلك يف هذا املقصود
أيسر الطرق اليت ُمت ّكنه)(.)27
وخنتم هذا املوقف مبلحوظة جديرة ابلعناية ،وهي أنه ينبغي تضييق دائرة التحذير بعكس الرد واملناظرة ،ومن ذلك أنه غالبًا يرتبط
احلي الذي ميارس الفعل التأثريي ابحلال واملقال ،ويلتف الناس به
ابملؤثرين من األحياء خبالف األموات ،فامليت تناقش ُ
أفكاره ،خبالف ّ
أيضا ينبغي إعمال قاعدة املصاحل واملفاسد بعناية يف هذا الباب ،فقد يكون امل َّ
حذر منه صاحب أعمال حسنة ،وميلك عناصر إجيابية
ً
ُ
سليمة وانفعة ،مث وقع منه خمالفة خطرية ،ويعمل على بثّها ،فيُنظر لذلك حبكمة.
اثنيا :الر ّد.

رده عن األمر
ردا :صرفه .... ،و َّ
وردهُ عن وجهه ي ُّرده ًّ
ًردهُ يف اللغة مبعىن( :صرف الشيء ور ْج ُعه .والرد :مصدر رددت الشيءّ .
()28
ورده :أرجعه
ولدَّه أي صرفه عنه برفقَّ ....
ورد عليه الشيء إذا مل يقبله ،وكذلك إذا خطّأه)  ،وجند يف معجم معاصر( :منعهُ وصرفهّ .
()29
مهمني :منعه وصرفه ودفعه ،وإعادته للطريق الصحيح ومها معنيان
ردهُ إليه :أعادهُّ .
ويقالّ :
مبعنيني ْ
وردهُ على عقبه :دفعه)  ،فنخرج ْ
مهمان يف الرد ،أ ْن يُدفع الباطل ويُ ّرد صاحبه للحق.
ٍ
ومردود عليه ،فكيف إذا كان األمر يف جانب العقائد ،فله أمهيته وفوائده( ،)30وهو
والرد موقف إنسا؛يٌّ مشهور ،فالناس بني ر ٍّاد
للحق وهلذا ع ّده العلماء من أعظم
ابب عظيم ،وواجب كبري ،حىت يسلم الناس من هذه االحنرافات اليت أتى هبا هؤالء ،وال تبقى مزامحة ّ
أنواع الواجبات اليت ُُيمى هبا احلق(.)31
واملهم أ ْن يكون الرد بعلم وعدل ،ومع َّ
أن الرد متصل ابلنقد ،وهو مناقشة األقوال والنصوص ،واتباع خطوات النقد املناسبة فيها،
(ونرد على مقولة فالن بكذا وكذا) ،فيذ ُكر
إال أنه يف ابب الرد يظهر صاحب القول مع قوله ،وقد يدخل معها التحذير منه ،كأن يقالُّ :
يتم الرد على كتاب أحدهم،
امسه وما يستدعي التحذير منه ،مث أييت ُّ
الرد مبعناه النقدي املتجه للبدعة والفكرة .وهذه تكون أظهر عندما ُّ
تبطت ابمسه فال تُذكر إال وأييت امسه ،فمن الطبيعي أ ْن يظهر امسُه يف الرد.
أو على مقولة
ْ
اشتهرت له وار ْ
( )27جمموع الفتاوى.221/28 ،
( )28لسان العرب ،البن منظور ،173-172/3 ،مع االختصار.
( )29املعجم الوسيط ،ص.337
( )30حول فائدته وأمهيته يُنظر :فقه الرد على املخالف ،خالد السبت ،ص 158وما بعدها.
( )31يُنظر :رسالة بكر أبو زيد :الرد على املخالف من أصول اإلسالم ،ضمن كتاب الردود ،ص.47-7
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والقاعدة العامة يف هذا البابَّ :
رد القول الباطل ،وال يُشرتط عند ذكر املقالة أن يُذكر
أن ذكر الشخص غري مراد( ،)32وإمنا املراد ُّ
ابلرد يف كتابه املشهور "اجلواب الصحيح" ،ومع
صاحبُها ً
خص شي اإلسالم رسالة ألحد علماء النصارى ّ
مقروان ابلذم والتنقيص ،وقد ّ
َّ
ضال بصريح الوحي ،وحتوي رسالته أعظم الكفر ،وكان األصل أ ْن تكون فاحتة الكتاب حمتوية على
أن صاحب الرسالة
صاحب دين ٍّ
ُ
أضل قومه ،إال أنه ملا كان املقصود هو املقالة ،كانت فاحتة شي اإلسالم يف هذه الرسالة خمتلفة إذ
عبارات شديدة بشأن صاحبها مبا ّ
يقول ..( :وكان من أسباب نصر الدين وظهورهَّ ،
كتااب ورد من قربص فيه االحتجاج لدين النصارى ،مبا ُيتج به علماء دينهم وفضالء
أن ً
ملّتهم ،قدميًا وحديثًا ،من احلُجج السمعية والعقلية ،فاقتضى ذلك أ ْن نذكر من اجلواب ما ُيصل به فصل اخلطاب ،وبيان اخلطأ من
الصواب لينتفع بذلك أولو األلباب ،ويظهر ما بعث هللا به رسله من امليزان ،والكتاب)( ،)33بل جند عبارة حمايدة ال تستفز اخلصم وفيها
وعززها اتليًا،
ما يُشعر ابالحرتام ،ولعلها تشجع النصرا؛ي على مطالعة ّ
الرد فيستفيد منه ،وهي قوله( :علماء دينهم وفضالء ملتهم)ّ ،
فقال( :وما ذكروه يف هذا الكتاب هو عمدْتم اليت يعتمد عليها علماؤهم يف مثل هذا الزمان ،وقبل هذا الزمان ،وإ ْن كان قد يزيد
بعضهم على بع حبسب األحوال َّ
فإن هذه الرسالة وجدانهم يعتمدون عليها قبل ذلك ،ويتناقلها علماؤهم بينهم ،والنس هبا موجودة
قدمية ،وهي مضافة إىل بولص الراهب ،)34()..وعندما بدأ مع دعوى هلم ،جنده يقول( :فهؤالء القوم يف هذا املقام َّادعوا َّ
حممدا -
أن ً
وجهني ،)35()..فاكتفى هنا بعرض الدعوى.
صلى هللا عليه وسلم -مل يُرسل إليهم ،بل إىل أهل اجلاهلية من العرب فهذه الدعوى على ْ
أييت هذا األسلوب مع الكفار ،فمن ابب أوىل أ ْن يكون مع املبتدع املسلم ،ومع ذلكَّ ،
فإن القول فيها حباجة لتفصيل يف بع
ٍ
ذم أشخاص وانتقاصها بعبارات شديدة ،فهي توزن ابملصاحل واملفاسد،
األحوال ليس هنا مقامه ،وخباصة عندما جند مقوالت لعلماء يف ّ
فكما َّ
أن األب قد يضطر لتحذير أبنائه من شخص بعينه ووصفه أبشد األوصاف ،فالعامل هو مسؤول عن بيان احلق للناس وحتذيرهم
من بع األشخاص مبا يناسب التحذير كما سبق يف فقرة التحذير ،إال َّ
كل مبتدع ،وليست
كل أحد ،وليست يف ّ
أن هذه ال تكون من ّ
يف كل زمان ومكان.
كما َّ
السنة ،فمن األول ما أييت من الكفار من االعرتاضات
أن الرد أييت غالبًا يف جواب ما يثريه املخالف على اإلسالم أو على ُّ
السنة ،فهم يُلقون أقواهلم
السنة وأحكام اإلسالم مما خيالف الكتاب و ُّ
على اإلسالم ،ومن الثا؛ي ما أييت من قيادات الفرق واملذاهب على ُّ
الباطلة بني املسلمني ،هنا يتصدى القادر من املسلمني ابلرد ،ومن األمثلة على ذلك كتاب ابن القيم رمحه هللا (هداية احليارى يف أجوبة
( )32يُنظر :الرد على املخالف ..ضمن كتاب الردود لبكر أبو زيد ،ص.63
( )33اجلواب الصحيح.98/1 ،
( )34املرجع السابق.99/1 ،
( )35املرجع السابق.130/1 ،
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اليهود والنصارى) ،حيث َّبني يف مقدمة كتابه َّ
أن هناك من زعماء النصارى من ألقى ُْتمه وشبهاته حول اإلسالم على شكل أسئلة
()36
(الرد على اإلخنائي) ،فقد كتب اإلخنائي
فوجب الرد عليها  .ومن األمثلة داخل املسلمني كتاب شي اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ّ
رأيه يف مسألة عقدية مشهورة ،وخالف فيها الدليل ،وعارض فيها شي اإلسالم ،فانزعج البع من ذلك ،وأُيت هبذا الكالم إىل شي
علي أ ْن أكتب عليه شيئًا ليظهر
اإلسالم ،ويف ذلك يقول ابن تيميةَّ ( :
لكن املقصود هنا أنه أرسل ّ
إيل ما كتبه هذا القاضي ،وأقسم ابهلل ّ
أن صاحب هذا النص قد اْتم ابن تيمية بتُهم ابطلة ،إال َّ
جهل مثل هؤالء الذين يتكلمون يف الدين بغري علم)( ،)37ومع َّ
أن ابن
للناس ُ
فأما ما فيه من االفرتاء والكذب
تيمية مع ذلك يُثين على ما فيه من الدين ،وأنه ال يريد ابلرّد االنتصار لنفسه ،يقول شي اإلسالمّ ( :
على اجمليب فليس املقصود اجلواب عنه ....بل املقصود االنتصار هلل ولكتابه ولرسوله ولدينه ،وبيان جهل اجلاهل الذي يتكلم يف الدين
أيضا العدوان على أحد ال املعرتض وال غريه ،وال خبْس حقه،
ابلباطل وبغري علم .فأذكر ما يتعلق ابملسألة وابجلواب .وليس املقصود ً
وال ختصيصه مبا ال خيتص به ،مبا يشركه فيه غريه ،بل املقصود الكالم مبوجب العلم والعدل والدين ،كما قال تعاىل :ﱡﭐ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ
ذم ويُنهى عنه وُُي َّذر عنه
أيضا املقصود َّ
ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﱠ [املائدة .]8 :وليس ً
ذم شخص معني ،بل املقصود بيان ما يُ ّ

ابل رجال يقولون أو يفعلون كذا» .فيذم ذلك الفعل
من اخلطأ والضالل يف هذا الباب ،كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول« :ما ُ
وُيذر عن ذلك النوع ،وليس مقصوده إيذاء شخص معني .ولكن ملا كان هذا صنَّف مصن ًفا وأظهره وشهره مل يكن بد من حكاية
الرد عليه وعلى من هو مثله ممَّن ينتسب إىل علم ودين ،ويتكلم يف هذه املسألة مبا يناق دين املسلمني ،حيث جيعل ما بعث
ألفاظه و ّ
فالرد عليه ردٌّ عليهم)(.)38
كفرا ،وهذا رأس هؤالء املب ّدلنيُّ ،
هللا به رسوله ً
اعا من الردود ،ومنها الردود على طوائف أو مقوالت ،مثل :الرد على اجلهمية ،الرد على أهل األهواء والبدع،
وُيفظ لنا تراثنا أنو ً
ويف املقوالت مثل :الرد على من قال خبْلق القرآن ،الرد على القائلني بوحدة الوجود ،وهكذا ،وهذه األنواع ليست مقصودة هنا ،وإ ْن
الرد على شخصية حمدَّدة ،فهي تركز على املوضوع وليس صاحبهّ ،أما ما يتوجه للشخص وقوله
كثريا عن ّ
كانت يف حمتواها قد ال ختتلف ً
فهو املقصود هنا.

( )36يُنظر :حول هذه األسئلة ،مقدمة حمقق كتاب -هداية احليارى -د .حممد احلاج ،ص.131
( )37املرجع السابق ،ص.103
( )38املرجع السابق ،ص ،111-110واحلديث يف مسلم ،رقم ( ،)1401عن أنس رضي هللا عنه.
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اثلثًا :املناظرة.

حمكوما ابملصاحل واملفاسد املعتربة ،والرد يعود للنقد املتجه للموضوع وليس للشخص ،وأييت الشخص ضرورة
إذا كان التحذير
ً
كونه يثري أسئلة هي حباجة جلوابَّ ،
فإن املناظرة هي املوقف األهم الذي ينبغي أ ْن يُسلك مع القيادات والرموز ألهنا حتقق مقاصد

التحذير والرد وزايدة ومن مثَّ نقف معها مبا يُ ّبني أمهيتها مبا يتسع له املقام.
يقني حول موضوع ،لكل منهما وجهة نظر فيه ختالف وجهة نظر الفريق اآلخر ،فهو ُياول
عرفها عبدالرمحن امليدا؛ي :بـ(احملاورة بني فر ْ
يُ ّ
إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر خصمه ،مع رغبته الصادقة بظهور احلق واالعرتاف به لدى ظهوره)(.)39
واملناظرة فيها نقدَّ ،
فإن "املدعي" و"املعرتض" يقومان ابلنقد ،فاملدعي يق ّدم دعواه ،وينتقد اعرتاضات املعرتض ،واملعرتض إمنا هو انق ٌد
املخصص للبدع مفصولة عن أصحاهبا؟ النقد املخصص للبدع ال يكون فيه حماوره ،وإمنا يقوم
ابعرتاضه ،فبماذا خيتلف النقد هنا عن النقد
َّ
الرد ،وال ينتظر االعرتاض ،فهو يُ ّبني خلل املسائل وخطأ االستدالل ،خبالف النقد يف املناظرة.
الناقد ابلنق و ّ
وقد يتحول النق والنقد جملادلة ،كأن يتخيل الناقد أهل هذه األصول املبتدعة ،فإ ْن فعل ذلك ،فعليه أ ْن يقيم املناظرة بشروطها،
حبيث يعطيهم احلق يف الدعوى واالعرتاض ،وإال فليكتف ابلنق .
وقد حت ّدث املصنّفون يف املناظرة عن أركاهنا وشروطها وآداهبا ومراحلها ،وسأكتفي هنا مبا وضعه د .طه عبدالرمحن ،يف كتابه :سؤال
املنهج ،وذلك ابختصار يوضح أهم معاملها.
شروط املناظرة العامة أو أركاهنا:
جانبني.
 ال بد هلا من ْ ال بد هلا من دعوى.اجلانبني.
 ال بد هلا من مآل أو هناية يكون بعجز أحدْ
 لكل من اجلان ْبني وظائف وآداب.منطقي(.)40
أخالقي ،ومنها ما هو
 من هذه الشروط ما هوٌّ
ٌّ

( )39ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،ص 371ويُنظر :منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد ،د .عثمان علي حسن 28/1 ،رسالة اآلداب:
آداب البحث واملناظرة ،حمي الدين عبداحلميد ،ص.9
( )40يُنظر :سؤال املنهج ،طه عبدالرمحن ،ص 200ضوابط املعرفة ،امليدا؛ي ،ص.374
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آداب املناظرة وأخالقها:
قيمه األخالقية يف اإلسالم ،ومنها -هنا -على
وهو ابب واسع ،ومعلوم أنه ال يوجد ابب من أبواب التعامل بني البشر إال وله ُ
سبيل املثال :التقارب املعريف بني املتناظرين جتنُّب اإلساءة للخصم أ ْن يكون احلق مطلبه وأ ْن ال يناظر من ليس مذهبه إال املضادة
والقاعدة العامة هو أ ْن نتمثل أحسن القيم يف املناظرة(.)41
منطقيات املناظرة:
هنا ندخل يف طريقة أداء املناظرة ،وعناصر احلركة فيها ،حبيث تكون وفق قواعد منهجية متفق عليها ،وسأجتنب االصطالحات
اخلاصة أبهل الفن ألهنا ليست مقصودان هنا ،وإمنا اهلدف كيف تكتمل شروط املناظرة اجليدة؟
أولُُ :ي ّد ُد موضوع املناظرة ،والذي يكون مع زعماء الفرق أو املذاهب ،فإن قبل املناظرة ،يتخذ دور العارض أو املعتقد ،ويقابله
ً

العارض فيما يعرضه ،وشروط مثلها يلتزم هبا املعرتض.
املعرتض أو املنتقد .وهناك شروط مهمة يلتزم هبا
ُ
اثنيا :من حق املعرتض أو املنتقد أ ْن يوجه ملوضوع العارض ثالثة اعرت ٍ
اضات ،وهي:
ّ
ً
ّ
 )1االعرتاض على لفظ الدعوى ملا قد يكون فيها من ألفاظ غريبة أو جمملة.
انقال.
 )2االعرتاض على صحة النقل إذا كان العارض ً

 )3االعرتاض على املضمون ،وهو خيتلف حبسب اقرتانه ابلدليل أو عدم االقرتان به ،كما يلي:
أ .إذا كان دون دليل ،يكون االعرتاض ابملنع ،أب ْن يطلب الدليل عليها.
ب .إذا كان بدليل ،فهناك ثالثة اعرتاضات ،وهي :املنع والنق واملعارضة ،على النحو اآليت:
 .1فاملنع كما سبق هو بطلب الدليل ،ولكن هنا بطلب الدليل على مقدمة من مقدمات دليل الدعوى.
 .2النقض ،أ ْن يُبطل دليل العارض ،ببيان أنه ال يستلزم الدعوى ،أو أنه يستلزم احملال.

يتم هذا
 .3املعارضة ،أ ْن يُبطل دعوى العارض إبقامة الدليل على نقيضها أو على دعوى تساوي نقيضها أو أهنا تستلزمه وقد ُّ

اإلبطال بدليل العارض عينه وهو املعارضة ابلقلب ،أو بدليل آخر مياثله صورةً وهو املعارضة ابملثل ،أو خيالفه فيها وهو املعارضة ابلغري.
ومعلوم َّ
حق فمن جهة الواجب مثل أ ْن يُقدم الدليل على دعواه إذا طُلب منه ،ومن احلق،
أن العارض واملعتقد هو بني واجب أو ٍّ
ٌ
يرد االعرتاضات ،كل اعرتاض مبا يناسبه من الرد ،ومن ذلك َّ
َّ
مثال -يف "املعارضة" أ ْن يدفع هذا االعرتاض إبحدى
أن من حقه ً -
أن له أ ْن ّ
الوظائف الثالث :املنع أو النق

أو املعارضة ،إذ يصري كاملعرتض يف التزام وظائفه.

( )41يُنظر :سؤال املنهج ،ص 201منهج اجلدل واملناظرة 741/2 ،ضوابط املعرفة ،ص 372وما بعدها وبتوسع فقه الرد على املخالف ،ص 171وما بعدها.
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اثلثًا :من الواجب أ ْن تنتهي املناظرة ّإما إبلزام املعرتض الناقد أو إفحام العارض املعتقد ،كما يلي:
 .1اإللزام ،فاملعرتض يفقد حقوقه يف متابعة اعرتاضاته مىت انتهى دليل العارض إىل قضية ُمسلَّم هبا عند املعرتض.
 .2اإلفحام ،فالعارض يفقد حقوقه يف متابعة دعواه إذا عجز عن إقامة الدليل عليها(.)42

اثي من املناظرات.
املطلب الثاين :منوذج تر ّ
مبا َّ
مميزا من مناذج املناظرات،
منوذجا ً
أن املناظرة هي األهم من بني الصور الثالث :التحذير والرد واملناظرة فمن املناسب أ ْن نقدم ً
ومتيّزه أييت من كونه يرجع خلري القرون ،ويف موضوع مهم تسبَّب يف نزاع عظيم ،فننظر كيف أقيمت املناظرة يف هذا املوضوع وفق منوذج
ُُيتذى.
مناظرة ابن عباس -رضي هللا عنهما -للخوارج:

علي رضي هللا عنه ،وكان سبب ظهورهم ُشبه وقعوا فيها يف ابب اإلميان ،وبسببها انفصلوا عن
ظهرت اخلوارج األوىل يف زمن ٍّ
سياسي عصيب ،فذهب إليهم عبدهللا بن عباس -رضي هللا عنهما -ملناقشتهم يف األمر ،فقامت بينه وبينهم مناظرة
املسلمني يف وقت
ٍّ
مميزة ُيكيها لنا فيقول:
لعلي :اي أمري املؤمنني ،أبرْد ابلصالة ،لعلّي أكلّم هؤالء القوم ،قال:
(ملا خرجت احلرورية اعتزلوا يف دار ،وكانوا ستة آالف ،فقلت ٍّ
ت عليهم يف دار نصف النهار وهم أيكلون ،فقالوا :مرحبًا بك اي ابن عباس،
قلت :كال،
فلبست َّ
لت ودخل ُ
وترج ُ
ُ
إ؛ي أخافهم عليكُ .
عم النيب صلى هللا عليه
فما جاء بك؟ ُ
قلت هلم :أتيتُكم من عند أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :املهاجرين واألنصار ،ومن عند ابن ّ
أعلم بتأويله منكم ،وليس فيكم منهم أح ٌد ألبلغكم ما يقولون وأبلّغهم ما تقولون .فانتحى يل
وسلم وصهره ،وعليهم نزل القرآ ُن فهم ُ
قلت :ما ُه َّن؟
عمه ،قالوا :ثالثُ ،
نفر منهمُ ،
قلت :هاتوا ما نقمتُم على أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وابن ّ
ٌ
قال :أما إحداهن :فإنه َّ
قلت :هذه واحدة.
حكم الرجال يف أمر هللا ،وقال هللا" :إن احلُكم إال هلل" ،ما شأن الرجال واحلكم؟ ُ
قلت:
كفارا لقد َّ
حل سبيُهم ولئن كانوا مؤمنني ما ح َّل سبيُهم وال قتا ُهلمُ .
قالوا :و ّأما الثانية :فإنه قاتل ومل يسب سباهم ومل يغنم ،إ ْن كانوا ً
هذه ثنتان ،فما الثالثة؟ -وذكر كلمة معناها -قالوا :حمى نفسه من أمري املؤمنني ،فإ ْن مل يكن أمري املؤمنني فهو أمري الكافرين.
وسنَّة نبيه صلى
أت عليكم من كتاب هللا َّ
ُ
قلت هلم :أرأيتكم إ ْن قر ُ
قلت :هل عندكم شيءٌ غري هذا؟ قالوا :حسبُنا هذاُ ،
جل ثناؤهُ ،

يرد قولكم ،أترجعون؟ قالوا :نعم.
هللا عليه وسلم ،ما ُّ

( )42ابختصار عن سؤال املنهج ،ص 205-202ويُنظر بشكل أوسع :ضوابط املعرفة ،امليدا؛ي ،ص 377وما بعدها.
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قلتّ :أما قولكمَّ :
حكم الرجال يف أمر هللا ،فإ؛ي أقرأ عليكم يف كتاب هللا أ ْن قد صري حكمه إىل الرجال يف ُثن ربع درهم ،فأمر

هللا تبارك وتعاىل أ ْن ُيكموا فيه ،أرأيت قول هللا تبارك وتعاىلﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ [املائدة:
أحكم الرجال
 ،]95وكان من ُحكم هللا أنه صريه إىل الرجال ُيكمون فيه ،ولو شاء ُيكم فيه ،فجاز فيه ُحكم الرجال ،أنش ُدكم ابهللُ ،

قلت :ويف املرأة وزوجها :ﱡﭐ ﱮ ﱯ
يف صالح ذات ْ
البني وح ْقن دمائهم أفضل أو يف أرنب؟ قالوا :بلى ،بلى هذا أفضلُ .
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ [النساء ،]35 :فنشدتُكم ابهللُ ،حكم

خرجت من هذه؟ قالوا :نع ْم.
الرجال يف صالح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من ُحكمهم يف بُضع امرأة؟ ،أ
ُ

قلت :و ّأما قولكم :قاتل ومل يسب ومل يغنم ،أفت ْسبون َّأمكم عائشة ،تستحلون منها ما تستحلون من غريها ،وهي ُّأمكم؟ فإ ْن قلتُم:

أبمنا ،فقد كفرُمتﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
إان نستحلُّ منها ما نستحلُّ من غريها ،فقد كفرُمت ،وإ ْن قلتُم ليست ّ
أفخرجت من هذه؟ قالوا :نع ْم.
ضاللتني ،فأتوا منها مبخرج،
ﲫﲬ ﲭ ﲮﲯ ﱠ [األحزاب ،]6 :فأنتم بني
ْ
ُ

و ّأما حمي نفسه من أمري املؤمنني ،فأان آتيكم مبا ترضونَّ ،
أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية صاحل املشركني ،فقال ،لعلي:
ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ما قاتلناك! ،فقال رسول هللا
علي :هذا ما صاحل عليه حممد رسول هللا" قالوا :لو نعلم أنك ُ
"اكتُب اي ّ
علي ،واكتُب :هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد هللا" وهللا
عليَّ ،
اللهم إنك تعلم أ؛ي رسول هللاُ ،
صلى هللا عليه وسلمُ " :
امح اي ّ
امح اي ّ
أخرجت من هذه؟ قالوا :نع ْم،
علي ،وقد حمى نفسه ،ومل يكن حموه نفسه ذلك حماه من النبوة،
ُ
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ٌ
خري من ّ
سائرهم ف ُقتلوا على ضاللتهم ،قتلهم املهاجرون واألنصار)( .)43فبعد إقامة احلُجة عليهم ،ونقاش ابن عباس هلم،
فرجع منهم ألفان ،وخرج ُ
علي رضي هللا عنه ،وانتصر عليهم ،يف النهروان،
وقع ْ
ت منهم ٌ
أمور شنيعة ،فقتلوا بع املسلمني ً
ظلما وعدو ًاان ،عند ذلك قاتلهم ّ
سنة38هـ(.)44

( )43السنن الكربى ،النسائي ،479 /7 ،رقم ( ،)8522وقد ُمجعت أطراف هذه املناظرة يف حبث "مناظرة ابن عباس رضي هللا عنه للخوارج وأثرها يف علم اجلدل
واملناظرة" ،د .رحيم سلوم مرهون ،د .أمحد صاحل حسني ،ص.271-261
( )44يُنظر تلك األحداث يف :البداية والنهاية ،البن كثري.319/7 ،
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ومما خنرج به من هذه احلادثة املشهورة ما يلي:
(ُمتثّل هذه املناظرة قيمة علمية ميكن أ ْن نستلهم منها األصول والقواعد والضوابط اليت تستطيع األمة اإلسالمية من خالهلا مواجهة
صحايب دعا له النيب صلى هللا عليه وسلم ابلفقه والعلم
التحدايت املعاصرة ،فهي تشكل أساس علم اجلدل واملناظرة)( ،)45وخباصة من
ٍّ
يف الدين(.)46
وخنرج من هذه احلادثة َّ
معتربا يف التعامل مع املخالفني ،وأهنم أقاموها وفق قوانني وأخالقيات ،فكانوا
أبن املناظرة كانت طري ًقا ً
حق تقدمي ما يعتقده ،وما يستدل به ،مث ُجياب عنها ابلدليل النقلي أو العقلي ،فلم يسكتوا عنها لتؤثر يف الناس ،وال
يُعطون للمخالف َّ
تركوا أهلها دون نصيحة ومناقشة.
قال شي اإلسالم ابن تيمية يف سياق ما جاء من التوجيه الراب؛ي للخلق..( :وحضَّهم على املناظرة واملشاورة ،الستخراج الصواب
يف الدنيا واآلخرة ،حيث يقول ملن رضي دينهم :ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ [الشورى ،]38 :كما أمرهم ابجملادلة واملقاتلة ،مل ْن
ﲢ
ﲡ
آمرا وانهيًا لنبيه واملؤمنني ،لبيان ما يرضاه منهم :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ
عدل عن السبيل العادلة ،حيث يقول ً

ﱠ [النحل ،]125 :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ
ﱠ [العنكبوت.]46 :
يردوهم إىل سواء امللة ،كمجادلة ابن عباس -
فكان أئمةُ اإلسالم ُممتثلني ألمر املليك ّ
العالم ،جيادلون أهل األهواء املضلة ،حىت ّ
رضي هللا عنهما -للخوارج املارقني ،حىت رجع كثري منهم إىل ما خرج عنه من الدين ،وكمناظرة كثري من السلف األولني لصنوف املبتدعة
املاضني.)47()...
هدف العامل املناظر هو إزالة هذه
ترتبط البدع ابلشبهات ،وكل شبهة ُّ
يتم بناء حمتواها واعتماد أدلتها من قبل أهلها ،فيكون ُ
ُ
الشبهات وذلك مبناقشة أهلها ومناظرْتم مبا يُبطل االستدالل وما نتج عنه من شبهات .وقد استنطق ابن عباس -رضي هللا عنهما-
القوم ،فاستخرج شبهاْتم وأدلتها ،وطلبهم إ ْن كان عندهم غريها ،مث قام إببطاهلا حبُجج قوية ُمقنعة ،شبهة شبهة.
وجند َّ
ذكرها يف منطقيات املناظرة متضمنة يف هذه املناظرة املشهورة ،على النحو
أن العناصر األساسية الثالثة للمناظرة اليت سبق ُ
اآليت:
( )45مناظرة ابن عباس للخوارج ،د .مرهون ،ص.247

( )46يُنظر :ما جاء يف هذا الدعاء ورواايته ،جامع األصول ،ابن األثري.63 /9 ،
( )47تنبيه الرجل العاقل على متويه اجلدل الباطل.4-3 /1 ،
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أول :موضوع املناظرة ،فقد حت ّدد عند طلب ابن عباس -رضي هللا عنهما -إايهم( :هاتوا ما نقمتُم) ،ومتّ حصرها يف ثالث مسائل،
ً
أت
وسأهلم بعدها( :هل عندكم شيء غري هذا؟ قالوا :حسبنا هذا) ،وقبلوا املناظرة ،وقبلوا ابملرجع الفاصل يف النزاع( :أرأيتكم إ ْن قر ُ

يرد قولكم ،أترجعون؟ قالوا :نعم) ،فاختذوا هم دور العارض أو
وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،ما ُّ
عليكم من كتاب هللا َّ
جل ثناؤهُ ،
املعتقد ،واختذ ابن عباس رضي هللا عنهما دور املعرتض أو املنتقد.

ورد عليهم
ابن عباس -رضي هللا عنهما -اعرتاضه ونقده بعلم وعدل وحكمة ،فلديهم مسائل أبدلتها حبسب فهمهمَّ ،
اثنيًا :ق ّدم ُ

وضع يسمح هلم ابلرد ،وخباصة أهنم أصحاب األرض ،وقد كان -رضي هللا عنه-
ابلنق واملعارضة ،مسألةً مسألةً .كما أهنم كانوا يف ْ
أي قوة ،ومع ذلك فقد سلّموا له ابلصواب.
بينهم ً
جمردا من ّ

خرجت
اثلثًا :من الواجب أ ْن تنتهي املناظرة ّإما إبلزام املعرتض الناقد أو إفحام العارض املعتقد ،وقد كانوا يُسلمون البن عباس( :أ
ُ
كبري.
من هذه؟ قالوا :نعم) ،وقد كانت النتيجة أ ْن رجع منهم ٌ
عدد ٌ
ومن جهة األسلوب احلواري فقد جاء يف قالب من األدب واألسلوب الراقي ،كما َّ
(حسن الصياغة ابلتزام اللسان العريب
أن فيه ُ
الرد ،واالقتصاد يف السياق ،فيؤتى ابأللفاظ على ق ْدر املعا؛ي دون تطويل
الفصيح ،واإلتيان ابلكالم الطيب ً
بعيدا عن الشتم والفظاظة يف ّ
ميل)(.)48
خيل و ُّ
ال حاجة له ،أو تكرار ُّ
املطلب الثالث :مسامل منهجية يف املوقف من اإلمام أو القامد والرمز.

املؤسس والدعاة املتّبعي للمؤسس.
ً
أول :منزلة القامد والفرق بي ّ

تسيريا :فالتأسيس
خطريا يف الدايانت إال مع شخصيات،
أتسيسا أو ً
تنشأ البدع غالبًا مع شخصيات مشهورة ،فإننا ال جند منعط ًفا ً
ً
مثل بوذا وكنفشيوس مؤسسي البوذية والكنفشيوسية ،أو بولس وأثره يف النصرانية ،كما َّ
أن الفرق الدينية واملذاهب الفكرية ترجع
لشخصيات ،حىت أننا جندها تنسب إليهم ،كاجلهمية يف الفرق أو املاركسية يف املذاهب ،وال ميكن احلديث عن فرقة أو مذهب إال وأييت
املؤسسني واملنظّرين واملتّبعي للمؤسس من الدعاة والقائمني عليها ابلرعاية ،فكل فرقة أو مذهب إمنا تستمر بسبب وجود
احلديث عن ّ
املؤسس ،ويستمر مع الدعاة والرعاة خيتلف عما يظهر من اجملتمع ضمن دائرة
من يقوم بنشرها وتدريسها والدفاع عنها وما يظهر مع ّ
مثال.
مؤسس معروف كاألعراف ً
املتغريات االجتماعية دون ّ
وتطورت قرًان بعد قرن ،لتتحول إىل نظام
أصبحت الفرق أبنية عقدية مكتملة ،أتسست يف املاضي من قبل شخصيات مشهورة،
ْ
معتقدات الفرقة ،وتتورط األجيال الالحقة يف
منهجا ،وموضوعات هي
معريف ميكن أ ْن نُطلق عليه ً
ُ
عقال أو ً
ديين كاملُ ،م َّزود أبسلوب ٍّ
ٍّ
( )48مناظرة ابن عباس للخوارج ،د .مرهون ،ص.280
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هذا النظام ،لتكون ضحية له ،وال يتجاوز دور املميز منهم غالبًا عن حماولته فهم قواعد وموضوعات هذا النظام وتعليمه ،فيكون دور
قائما على تسيري هذا النظام وتسيريه.
الشخصيات املميزة الالحقة ً
فال تقاس مناقشة السلف ملؤسسي الفرق بعصران َّ
املؤسس تكون مع شخص متم ّكن من موضوعه ،وهلذا جتده أكثر
ألن مناقشة ّ
زعيما ،فهو غري قادر على تقبُّل النقد وتعديل اخلطأ ،وقد يكون لبعضهم
مرونة يف التعديل والتغيري ،خبالف املقلد وإ ْن ع ّده أصحابه ً
مكاسب من اجلاه أو املال خيسى خسارْتا.
للفرق بني املؤسس وبني املقلّد الذي يقوم بعملية التسيري للبدعة يف طريقة التعامل معه ،فال
ومن مثّ فنحن حباجة إلعادة االعتبار ْ
ُحن ّمل املقلّدين ماال طاقة هلم به ،وإمنا تكون مناظرْتم ومناقشتهم ابلطريق األنفع ،وال نستغرب حصول القصور األخالقي منهم ،فهم
املؤسسني ،وُياولون تغطية ضعفهم بسوء القول.
ليسوا مبكانة ّ
أغلب رموز الفرق اليت يتوجه هلا الشأن تكون يف املاضي فهي مشهورة يف تراثنا اإلسالمي َّ
ألن الفرق أتسست يف املاضي ،أما
الشخصيات املعاصرة فهم غالبًا مقلّدون ملن سلف ،ويقومون بتسيري ما ورثوه ،أشبه ابملوظف الذي يقوم إبدارة عمل ،فهم يف ُحكم
املقلد ،واملقلد يتّسم أبحوال تُضعف قدرته على استيعاب النقد وفهمه ،وهو يف أحسن أحواله يعتقد َّ
أن إمام الفرقة التارخيي ال ميكن أ ْن
ختْفى عليه هذه املطاعن واليت مل يستطع هو اإلجابة عليها.
عند عودتنا لرتاثنا الديين ،جنده ُيفظ لنا صور ْتني لبع

زعماء الفرق ومشاهريها ،الصورة األوىل سلبية :وهي دورهم يف صناعة

البدع وقوهلم مبا خيالف الوحي والصورة الثانية إجيابية :وهي َّ
أن منهم اجملتهد يف ابب من أبواب العلم ،كاإلمام يف التفسري أو احلديث،
حرر مناطق أخرى أو حرس ثغور
أو الفقيه العظيم ،أو األصويل واللغوي املتبحر ،واجملاهد الذي فتح هللا على يديْه مناطق جديدة أو َّ
املسلمني ونشر اإلسالم.
والبع ال ُُيسن التوازن يف هذا الباب ،فإما أنه يُرّكز على ما متيَّز به ،أو يلتفت ملا وقع منه.
موجودا يف اترخينا ،فليس أمامنا سوى منهجية النقد مع بدعته ،فإذا كان
واملوقف الذي أتتلف به الصورة :أنه إذا كان الشخص
ً
إمام يف التفسري أو احلديث أو اللغة أو الفقه،
علما أو ً
جهادا ،فيقال فيه القول العدل ويُتعامل معه ابألدب ،فهو ٌ
ذا شأن يف اترخينا ً
غمط العلم والعمل
فيؤخذ عنه علمه ،وما وقع منه فيُ ّبني خطأ ذلك األمر ،وتُذكر مناقشة العلماء له عند احلاجة ،فالنقد هنا ال يعين ْ
وقواي للبدعة ويكون التعامل معه أبدب اإلسالم .فمن جهة مل
الذي معه ،ومثل هؤالء ال ينبغي
انتقاص أشخاصهم ،فيكون النقد متينًا ًّ
ُ
نقبل البدعة ،ومن جهة أخرى ،حفظْنا له فضله ومنزلته فيما أحسن فيه .أما املعاصر منهم ،فأفضل املواقف معه هو موقف املناظرة،
يد ٍ
بيان يف فقرة املوازنة بني املصاحل واملفاسد.
على أ ْن ُحتفظ ألهل الفضل منهم منزلته ،وهلا مز ُ
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املسري هلا ،وإ ْن كان احلال يف املذاهب
مؤسس وهناك الناشر و ّ
واألمر نفسه أييت مع املذاهب الفكرية يف الشكل العام ،فهناك ّ
املؤسس غالبًا من رموز الفكر الغريب ،ويكون حال أتباعهم من املسلمني هو التقليد فقط ،نسمع أمساء كبرية
الفكرية خيتلف يف كون ّ
ولكن يف النهاية ال جتد سوى مقلد ،يقوم إبعادة تدوير األفكار الغربية يف العامل اإلسالمي ،قد يكون هناك فقط شخصيات تبدع يف
التقليد.
اثنيًا :العدالة والضبط:
املنهجي لألشخاص يف تراثنا وفق قواعد علمية صارمة مع علم احلديث ،وخباصة يف ابيب اجلرح والتعديل ،وذلك من
لقد بدأ النظر
ُّ
مهمتني :العدالة والضبط ،فما املقصود هبما؟
جهتني
ْ
ْ
)
49
(
العدالة :االستقامة والتقوى  ،وهذا املعىن له صلة مبوضوعنا ،من خالل احلديث عن رواية املبتدع ،وذلك َّ
أن العدالة هنا تتعلق
ابملعتقد والقيم اليت ُيملها الراوي ،فكيف نظر علماء اإلسالم هلذا املفهوم؟ وكيف نُوظّفه يف اببنا؟

حتمله لغريه بدون زايدة أو نقصان( ،)50وموضوع الضبط مسألة فنية يف ظاهرها ،وخباصة يف عامل
الضبط :أب ْن يؤدي الراوي ما ّ

أعز األقارب ولو كان األب ،أو من أعبد الناس ،فال أتثري
الرواية ،وامليزة اإلسالمية هي ارتفاع اجملامالت عنها ،فسواء كان الشخص من ّ
وترك رواية من ُيبون من آابئهم
هلا يف اجلرح والتعديل ،بل ُعرف عن أهل ُّ
السنة قبول رواية بع املبتدعة ملا ُعرف عنهم من قوة الضبطْ ،
وشيوخهم لضعف ضبطهم ،قال اخلطيب البغدادي رمحه هللا( :فليس أح ٌد من أهل احلديث ُيايب يف احلديث أابه ،وال أخاه ،وال ولده.
إمام احلديث يف عصره ،ال يُروى عنه حرف يف تقوية أبيه ،بل يروى عنه ضد ذلك)( ،)51ويف املقابل
علي بن عبد هللا املديين ،وهو ُ
وهذا ّ
يُقبل احلق ممَّن جاء به ،قال شي اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :ولكن احلق يُقبل من كل من تكلم به وكان معاذُ بن جبل يقول... :
فاجرا -واحذروا زيغة احلكيم .قالوا :كيف نعلم َّ
أن الكافر يقول كلمة احلق؟
كافرا -أو قال ً
اقبلوا احلق من كل من جاء به وإ ْن كان ً
قالَّ :
قوال فيه
أيضا( :وأُمْران ابلعدل والقسط فال جيوز لنا إذا قال
افضيً ،
يهودي أو نصرا؛يًّ ،
نورا ،)..وقال ً
ّ
إن على احلق ً
فضال عن الر ّ
نرد إال ما فيه من الباطل دون ما فيه من احلق)(.)52
نرده كله ،بل ال ُّ
حق أ ْن نرتكه أو َّ
ٌّ
منهجي غري مسبوق يف
وهذه املنهجية ميكن القول أبهنا األرضية اليت يتأسس من خالهلا التعامل مع األشخاص ،وهي منوذج
ٌّ
ذهيب البن رجب رمحه هللا ،قال فيه:
املناهج اإلنسانية ،فمن خالهلا جاءت املواقف من األشخاص يف مجيع اجملاالت ،وبني أيدينا ٌّ
نص ٌّ
( )49يُنظر :نزهة النظر ،ابن حجر ،ص 68مصطلح احلديث ،حممد ابن عثيمني ،ص.10
( )50يُنظر :نزهة النظر ،ص 96مصطلح احلديث ،ص.11-10
( )51شرف أصحاب احلديث ،ص.41
السنة.342/2 ،
( )52منهاج ُّ
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(وال فرق بني الطعن يف رواة حفَّاظ احلديث وال التمييز بني من تُقبل روايته منهم ومن ال تُقبل .وبني ت ْبيني خطأ من أخطأ يف فهم معا؛ي
متسك مبا ال يُتمسك به ،ليُح ّذر من االقتداء به فيما أخطأ فيه ،وقد أمجع العلماء
السنة َّ
وأتول شيئًا منها على غري أتويله و َّ
الكتاب و ُّ
أيضا وهلذا جند يف ُكتبهم املصنَّفة يف أنواع العلوم الشرعية من التفسري ،وشروح احلديث ،والفقه ،واختالف العلماء
على جواز ذلك ً
ف أقواله من أئمة السلف واخللف ،من الصحابة والتابعني وم ْن بعدهم.
وغري ذلك ممتلئة ابملناظرات ّ
ورد أقوال من تُضعَّ ُ
نقصا ،اللهم إال أ ْن يكون املصنّف ممَّن
ومل يرتك ذلك أحد من أهل العلم ،وال ادعى فيه طعنًا على من َّ
رد عليه قوله ،وال ًّ
ذما وال ً
رده وخمالفته ،إقامةً للحجج الشرعية واألدلة املعتربة.
يُفحش يف الكالم ،ويُسيءُ األدب يف العبارة فيُنكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل ّ
وسبب ذلك َّ
أن علماء الدين كلُّهم جممعون على قصد إظهار احلق الذي بعث هللا به رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وأل ْن يكون الدين
كله هلل ،وأ ْن تكون كلمته هي العليا.)53()...
فهذا النص يُ ّبني توسيع النظر لألشخاص ،وخباصة يف جمال العقائد ،و َّ
أن ُكتب العلماء (ممتلئة ابملناظرات والردود) ،مع ما يتضمن
نكر على الر ّاد إذا تع ّدى ابلفحش واإلساءة .وهذا يقودان للفقرة التالية:
من الدعوة لألدب يف الرد ،بل يُ ُ

تعامل.
وحسن ُ
اثلثًا :أ ْن يكون املوقف من الرموز بعلم وعدل ُ

وهو مأخوذ من قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﱠ [النحلَّ ،]125 :
فإن اجملادلة ال تستقيم صحيحة إال بعلم
ظان َّ
تعام ًال ورمحة ،فال يظن ٌّ
أن التحذير منهم يرفع ُحسن التعامل معهم
وعدل ،وال تؤدي أثرها وفائدْتا إال ْ
بقصد احلسن فيها ُ

والرفق هبم(.)54
السنة واجلماعة وأهل العلم واإلميان فيهم العلم والعدل والرمحة فيعلمون احلق الذي يكونون
قال ابن تيمية رمحه هللا( :وأئمة ُّ

به موافقني للسنة ساملني من البدعة ،ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم ،كما قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ

الشر هلم ابتداءً بل
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ [املائدة ،]8 :ويرمحون اخللق فرييدون هلم اخلري واهلدى والعلم ،ال يقصدون َّ
إذا عاقبوهم وبيَّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان احلق ورمحة اخللق ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،
وأ ْن يكون الدين كله هلل وأ ْن تكون كلمة هللا هي العليا)(.)55
( )53الفرق بني النصيحة والتعيري ،ص.8
( )54يُنظر :مجيل ما سطره خالد السبت يف فقه الرد على املخالف ،ص.268-259
( )55االستغاثة يف الرد على البكري ،ص.251
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ومن خصائص الرؤية اإلسالمية التوازن والوسطية والعدل يف التصورات واملواقفَّ ،
فإن املسلم وفق مبدأ الوالء والرباء يُبغ
السنة ،ومن يقوم على
ما يبغضه هللا ورسوله ،وُيب ما ُيبُّه هللا ورسوله ،ومن ذلك البدع والعقائد واألفكار املخالفة للكتاب و ُّ
حرصه على هداية اخللق من أعلى مطالبه،
نشرها والدعوة إليها ،ويف الوقت نفسه ال يقع يف الظلم واجلهل مع املخالفني ،ويكون ُ
فيستقيم عنده بغ العقائد الفاسدة وأهلها مع العدل والتعامل احلسن والرمحة ابخللق(.)56
ابعا :مراعاة املصاحل واملفاسد.
رً

البد من االنتباه للموازنة بني املصاحل واملفاسد يف التعامل مع األشخاص وخباصة يف عصرانَّ ،
فإن الرجل منهم قد يكون له
من احلسنات والنفع للمسلمني ما يوجب احليطة يف التشهري به ،كما َّ
أن لبعضهم يف بيئاْتم مواقف عظيمة يف مواجهة اإلحلاد
والعلمانية والتغريب ،فيكون بقاؤه مع ما تلبَّس به من بدع -اليت ال تقارن ابإلحلاد والعلمانية -أهون من التشهري به وتنقيصه
اجلو ،وقد كان لبعضهم من املواقف املشهودة يف
والتحذير منه ،فيجدها العلمانيون فرصة إلسقاط مكانته ومنزلته ليصفو هلم ُّ
الدفاع عن شرائع ظاهرة ومسلَّمات دينية عظيمة انتهكها العلمانيون ما يُشكرون عليه ،وينبغي أخ ُذها ابالعتبار ،وجيب التشاور
أنسب من التعامل مع الرموز املعاصرة.
بني العلماء والدعاة فيما هو
ُ
يسودها النصح
بل قد يكون األنفع يف معركة املسلمني اليوم مع خصوم اإلسالم ،هو االكتفاء ابملناقشة واملناظرة يف أجواء ُ
ودوره يف شأن الدين ومواجهة العلمانيني ،مث ننعطف على ما عنده ابلطريقة
واالحرتام ،وغري معلنة ،وعند الضرورة فيُ َّبني فضلُه ُ
دخال للعلمانيني يف إسقاطه.
اليت يظهر فيها ُّ
احلق دون أ ْن تكون م ً
السنة ،إال َّ
أن املطلوب هو فقه ُجممل موقف
شك ،نصوص علمائنا بيّنة وواضحة يف التحذير ممَّن خالف الكتاب و ُّ
وبدون ٍّ

السلف ،حبيث يُعرف مىت يتم البيان والتحذير ،فإذا كانت فائدة ذلك غري متحققة ،أو يوجد من املفسدين من يستثمر ذلك،
فلنا طرق كثرية بديلة ،تؤدي الغرض  -وهلل احلمد  -وال تفتح الباب خلصوم اإلسالم على املسلمني.
وهناك ملحظ آخر ينبغي أخ ُذه يف االعتبار يف ابب املوازنة َّ
نفسي
فإن التوجه للشخص املشهور الذي له أتباع ،بُع ٌد ٌّ
ينبغي التنبه لهَّ ،
العزة ابإلمث
فإن نقد األشخاص يرفع من انر الغضبُ ،
وجيدها الشيطان فرصة للتغلغل يف ذات املبتدع ،فتدعوه ّ

صر على رأيه ،ويستميت يف الدفاع عنه ،ويُكثر من طرحه ،ويصبح هو ديدنه يف كل مناسبة ،ولسنا قادرين على خماطبة
أ ْن يُ ّ

( )56ويُنظر :للمزيد :هجر املبتدع ،بكر أبو زيد ،ص.58-48
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شجعه على العمل املستمر ،خبالف حاله قبل توجيه اللوم له ،فقد كان يتحدث عنها حبسب
كل من خاطبهم ،وكنا كمن ّ
الظرف املناسب ،ودون أ ْن يتشدد يف طلب كل مداخلها وخمارجها ،ومن مث كانت احلكمة يف مداواة النفوس ،وليس يف فضحها.
احلي وامليت
ً
خامسا :التفريق بي ّ

احلي ،فامليت ،ينبغي االكتفاء أبقواله دون ذاته ،فيكون النقد ملا كتب أو قال،
يُ َّ
فر ُق يف القيادات بني امليت منهم وبني ّ

والبد من بيان ما وقع فيه من خطأ عند احلاجة ،وخباصة من كان له كتب مقروءة ،وهلا أمهيتها يف ابهبا ،كما رأينا من ثناء أهل
العلم على تفسري الزخمشري يف أبواب اللغة والبالغة القرآنية ،مع التحذير مما فيه من اعتزاليات( .)57أما احلي ،فهناك واجب

الدعوة والنصيحة واملناقشة واحلوار واجملادلة واملناظرة ،وغريها.

حديث حباجة للمراجعة ،وذلك أنه يتم االحتفاء برموز بدعية من قبل االستشراق والتغريب ،كرموز يف
مسلك
وقد ظهر
ٌ
ٌ
التصوف والفلسفة واالعتزال وغري ذلك ،وهلم أهدافهم يف ذلك العمل ،فيقوم البع يف املقابل ،ومن ابب التحذير ،إبصدار
ذم هذا الشخص الذي جاء إبر ُازه من قبل أهل االستشراق والتغريب ،وجند يف عصران ظهور
املقاالت واملقوالت واملؤلفات يف ّ

ذمه أو تكفريه ،وكل من قال فيه أقبح األقوال
ُكتب عن مثل هذه الرموز ،يقوم املؤ ُ
كل األقوال اليت يستطيع مجعها يف ّ
لف جبمع ّ
وأشنعها ،ويقصد من ذلك حتذير املسلمني ،وقد يغفل عن حتقيق هذه األقوال ودراستها حبسب واقعها التارخيي.
فهذه الوسيلة اإلسقاطية ليست مما ُي ُسن يف هذا الباب ألهنا ال تُركز على نقد أقواله وبدعه ،وإمنا عمدْتا نقل أحكام
ذم رموز إسالمية عظيمة كاإلمام النووي واإلمام ابن حجر ،وهي وإ ْن كانت
الغري عليه ،بل وقع التوسع من بع الناس يف ّ

شاذة إال أهنا تعتمد الوسيلة نفسها.
توج ْهنا للقائل فيكون بعلم وعدل ،ووفق قيم اإلسالم،
فيكون األصح هنا –وهللا أعلم -هو التوجه للقول وليس القائل ،فإذا َّ
وحىت لو أتينا يف هناية النقد أبمساء من سبقنا يف هذا النقد ،وأخذ نقدهم املدلل فقط دون ما قالوه من عبارة القدح ،لكان ذلك

حمق ًقا ملقصد أتكيد وجود إنكار له ونقد ألقواله من علماء معتربين.

( )57ينظر مثال كالم الشي ابن عثيمني يف كتابه :شرح مقدمة التفسري -شي اإلسالم ابن تيمية ،ص ،102-101دار الوطن ،الرايض.
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سادسا :التمكن من الرد أو التحذير أو املناظرة
ً

يُشرتط يف القيام هبذا العمل أ ْن يكون القائم به على مقدرة علمية ومنهجية ،فقد يقود احلماس والغرية البع خلوض هذا
اجملال وهو غري مؤهل له ،فيقع من فعله عكس املقصود ،فقد تقوى البدعة ويتسع أمرها ،ويكثر أتباعها بسبب فشل القائم
ابملناظرة عن القيام هبا كما جيب.
وهناك ثالثة مواطن ينبغي التأكد من اكتماهلا قبل خوض هذا األمر ،وهي :العلم املتني مبوضوع املناظرة ،والتمكن اجليد
من أساليب النقاش واملناظرة ،واالمتالء العميق ابلثقة وضبط النفس فإذا مل يكن عنده هذه املكوانت فال يقتحم هذا اجملال،
جسداي ومهارًّاي ملواجهة العدو ،فيُهزم يف أول
تطوع للدفاع عن املسلمني يف معركة مادية ،ولكنه غري مؤهل
ًّ
وهو يشبه من َّ

املواجهة ،ويقتحم العدو جمال املسلمني ،واألمر أعظم يف األمور الفكرية والعلمية.
وينقل لنا الشاطيب  -رمحه هللا  -مكاتبة إىل اإلمام مالك بن أنس ،يقول صاحبها لإلمامَّ ( :
أن بلدان كثريُ البدع ،وأنه ألّف
كالما يف الرد عليهم .فكتب إليه مالك يقول له" :إ ْن ظننت ذلك بنفسك خفت أ ْن تزل فتهلك ،ال يرد عليهم إال من كان
هلم ً
ضابطًا عارفًا مبا يقول هلم ال يقدرون أ ْن يعرجوا عليه ،فهذا ال أبس به و ّأما غري ذلك فإ؛ي أخاف أ ْن يكلمهم فيخطئ فيمضوا

متاداي على ذلك)(.)58
على خطئه أو يظفروا منه بشيء ،فيطغوا ويزدادوا ً
اكتفيت هنا مبا هو يف صلب املوضوع ،على
وما يرتبط ابلقائد والداعية من املسائل والضوابط والقواعد ميدا ٌن كبريٌ ،وقد
ُ
أ ْن يكون يف املذكور إشارة ملا مل يُذكر ،واآلن وبعد أ ْن أُهني احلديث عن القائد ومنهج مناظرته ،ننتقل لألتباع وطريقة التعامل

مهم.

املبحث الثاين :املوقف من عامة الناس من أتباع الفرق
ال تكتمل الفرقة أو املذهب إال بوجود األتباع ،وقد جنحت بع

الفرق واملذاهب يف استقطاب أعداد كبرية ،أبدو ٍ
ات

عما استجد يف عصران.
وطرق خمتلفة ،وبعضها ذات امتداد
اترخيي طويلً ،
فضال ّ
ٍّ
النظر إىل املنتمني إىل الفرق واملذاهب على أهنم شيء واحد ،وخباصة يف ابب التعامل فهناك العامل والقائد
ومن اخلطأ ُ
واملنظّر واملف ّكر والداعية والقائم على ن ْشر البدعة أو االحنراف الفكري وهناك الفاهم هلذه القضااي دون علمه مبا يقابلها من
ُ
تقليدا وليس عندهم معرفة حبقيقة هذه البدع واالحنرافات مع إعالن االنتساب،
احلق وهناك الذين يتَّبعون الفرقة أو املذهب ً
( )58االعتصام ،39-38/1 ،حتقيق :الشقري واحلميد والصيين ويُنظر :حول هذا املسألة :الرد على املخالف ضمن كتاب الردود ،بكر أبو زيد ،ص.57
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الظن يف مشاهريهم،
واألخري هو ُ
حال الكثري ممَّن ينتسب للفرق واملذاهب ،فيقلدون الرموز واملشاهري والقادة ،فهم ُُيسنون َّ
ويرون فيهم الصدق واألمانة والوعي والنظر ،وال يقبلون قول من يشكك فيهم أو خيطّئهم(.)59
وكما سبق يف القادة َّ
ابب عظيم يف الدراسات العقدية ،من جهة احلكم
أبن احلديث هنا ليس عن احلكم عليهم ،وهو ٌ
ابلكفر والبدعة على األشخاص ،وحبث حتقَّق الشروط وانتفاء املوانع ،والتفريق بني من قامت عليه احلُجة ومن مل ت ُقم عليه ،وإمنا

املقصود هنا بيان املوقف اإلصالحي ،يف واقعنا اليوم.

مسات األتباع بي خاصية اخلريية ومأزق اجلهل
املطلب األولُ :

إجيايب مناسب ينجح يف حتقيق اإلصالح حنن حباجة ملعرفة مسات األتباع وخصائصهم يف العامل
لكي خنرج مبوقف ٍّ
السنة واجلماعة ،وهذه السمات
اإلسالمي ،ومرجع هذه املعرفة من خالل الوعي ابلتاري والواقع ،ومن خالل الرجوع ملنهج أهل ُّ
وصف اثبت هلذه األمة ،ولكن يصاب بع أهلها ابلضَّعف والنقص واجلهل،
ميكن إرجاعها ْ
لبابني :ابب اخلريية الذي هو ْ

فيقع منهم ما يؤثّر فيهم ،وهو الباب الثا؛ي.

فسمة اخلريية تظهر يف جوانب أمهها :أهنم ميثلون جسم األمة األكرب ،أهل القبلة ،والصالة ،واجلهاد ،وفيهم من ينصر هللا

به هذا الدين ،وإ ْن تلبّس ببدع ،كما حفظ اترخينا بطوالت ممَّن رفع راية اجلهاد ،وحفظ هللا به الثغور ،ونشر العلم واإلسالم.

وحي
ويغلب على املسلمني -ممَّن يتبعون الفرق -اتصافُهم مبا يوافق الفطرة فهم من َّأمة حممد صلى هللا عليه وسلم ،أمة ْ
وفطرة ،وهو ما جيعلهم ضمن أمة هي بكاملها من خري األمم ،وفيهم السابق ابخلريات واملقتصد والظامل لنفسه ،وهذه اخلريية
العامة بسبب ما يقوم هبم ممّا يتفق مع ظاهر اإلسالم والفطرة.
تعظيم لشعائر اإلسالم حىت وإ ْن وقع منهم التقصري ،فقيامهم بشعامر اإلسالم الظاهرة يكشف متيّزهم ،وهم
ويظهر منهم ٌ

ضمن هذه املاليني من عوام املسلمني املهتمني بدينهم ،وبعوام أهل السنة مع عوام أهل الفرق متتأل املساجد ابملصلني شرق
ُ
األرض وغرهبا ،بل وجتد يف الدول غري املسلمة عشرات املساجد ،وكل مسجد جتد من يعمره واألمر أوضح يف اجلُمع ،ويف
العيديْن ومثل ذلك يف الصيام والعمرة واحلج ،وغريها من شعائر اإلسالم ،وهي األركان اليت كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم

 -أيمر رسله ودعاته بتبليغها.

( )59هناك قسمان من العامة :قسم يتبع الفرق واملذاهب ،وهم املقصود هنا ،وقسم ال يتبع فرقة أو مذهبًا ،وإمنا هم تيار اجتماعي مرتبط ابحنرافات خطرية ،من مثل بدع
القبور والسحرة والتربك.
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أيضا ،معرفتهم للمحرمات ،وابتعادهم عنها ،ومن وقع فيها وقع حتت ضغط الشهوات ،وجتد نفسه اللوامة
ومن ذلك ً

طهر نفسه
تؤنّبه ،وهو يشعر ابلذنب ُّ
كمل هلوية املسلم ،فهو الذي يؤدي العبادات ويُ ّ
ويقر ابخلطأ ،و ّ
ميين نفسه ابلتوبة .وهذا ُم ّ
من الذنوب.
وأما من جهة العامة ممن ينتمون هلذه الفرق واملذاهب فغالبهم فيما يظهر للمتأمل أهنم غري قادرين على استيعاب أصول
مذهبهم :إما َّ
أن تلك األصول ختالف الفطرة ،فيسمعوهنا من علمائهم ،وتدخل من أذُن وخترج من األخرى ،وكذا األمر مع
املذاهب الفكرية احلديثة ،حيث حتوي يف تفاصيلها مايعاكس الفطر ،وكل ما معهم منها عموميات من هذه املذاهب ،ال تصمد

أمام ماهو متج ّذر يف فطرْتم أو ما معهم من الوحي أو لصعوبتها ،فهي مبنية على مبادئ عقلية يف غاية التعقيد كما نشاهد
ظاهر فيما يُسمى
من األنظمة العقدية الكالمية والفلسفية اليت بُني ْ
ت عليها ،يف ابب الصفات والقدر واإلميان وغريها ،وهو ٌ
يصعب على امل تعلمني فهمه ،فكيف بعامة الناس؟! ،وكذا احلال مع تفاصيل املذاهب احلديثة ولذا فما
بدقيق الكالم الذي ُ
يتلقاه عامة املسلمني من هذه التنظريات يبقى على السطح ،وهم جيدون ما معهم من القرآن مواف ًقا للفطرة ،وهو ما يرجعون له

غالبًا يف هناية املطاف.

ويف مقابل اخلريية أييت ابب آخر عكس ذلك ،حيث يقع بع

املسلمني يف مشكالت بسبب اجلهل واتّباع أهل األهواء،

فتُطبع حا ُهلم أبوصاف سلبية ،من أمهها يف موضوعنا :نشوء كثري منهم يف بيئات تلك الفرق املشهورة ،فالطرق الصوفية تفتخر
بعدد املبايعني لزعمائها ،ومنهم من يتأثر بقيادات علمية تتبىن املذاهب الكالمية ،ومنهم من هو يف فلك تيار ٍ
ات جديدة حتت
أتثري احلضارة الغربية.
حبق أو ابطل ،فعندهم
كما أهنم أكثر ً
انقيادا لرؤوسهم ورموزهم ،وهو حال العامة عاد ًة يف اتّباع اآلابء واملشهورين واملعظمني ٍّ
طواعية لرؤوسهم ،كما أهنم فيما أخذوه عن مشاهريهم يف غاية التعصب له والتصلب فيه ،فالتقليد فيهم قيمة راسخة ،والتقاليد
اتباعا لقناعاْتا أو
اثبتة ،فثباْتم على ما ألفوه كبري ،خبالف الطبقات املتعلمة اليت تتصف مبرونة يف التحول والتغري ،ورمبا أكثر ً
لما عليه دليل من العامة الذين ال يركزون على الدليل وما يُقنع من الطرح ،فما ألفوه من العوائد يتصلبون عليه ويتعصبون له.
نفسي يرتبط حبال األتباع املقلدين ،فالواحد منهم من جهة يثق يف إمامه وقدوته ،كما أنه ال يقبل أ ْن ينتقد
وهناك جانب ٌّ
أحد إمامه أو ينتقصه أو يتهمه ،فلو قام مصلح ابنتقاد ما هم عليه أو انتقاصه ،فسيلجأ العامي مباشرة إىل الدفاع عن حاله
نص ثني أليب حامد الغزايل  -رمحه هللا  -يقول
بذكر إمامه ومن يقلّده ،فإن انتُقص هذا اإلمام استثار ُّ
تعصب التابع ،وهنا ٌّ
تعصبهم وقع
فيه( :وأما
احلق بنوع جدل ميكن أ ْن َّ
يرد إليه مبثله قبل أ ْن يشتد التعصب لألهواء فإذا اشتد ُّ
ُّ
صرف عن ّ
العامي إذا ُ
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اليأس منهم إذ التعصب سبب يرس العقائد يف النفوس وهو من آفات علماء السوء فإهنم يبالغون يف التعصب للحق وينظُرون
إىل املخالفني بعني االزدراء واالستحقار ،فتنبعث منهم الدعوى ابملكافأة واملقابلة واملعاملة ،وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة
الباطل ،ويقوى غرضهم يف التمسك مبا نسبوا إليه ،ولو جاءوا من جانب اللطف والرمحة والنصح يف اخللوة -ال يف معرض
التعصب والتحقري -لنجحوا فيه ،ولكن ملا كان اجلاه ال يقوم إال ابالستتباع وال يستميل األتباع مثل التعصب واللعن والشتم
ُّ
ّ
ورسوخ
هالك اخللق
ذاب عن الدين
ً
ونضاال عن املسلمني ،وفيه على التحقيق ُ
للخصوم ،اختذوا التعصب عادْتم وآلتهم ،ومسّوه ًّ
ُ
البدعة يف النفوس)(.)60
وخنلص من احلالي :حالة اخلريية ،وحالة الضعف إىل َّ
أن حال العامة ممَّن يتبعون الفرق أهنم يؤدون فرائ اإلسالم،
ويُقيمون شعائره ،ويعرفون احلالل واحلرام ،بل َّ
السنة يف
وإن منهم من يُعلن بلسانه انتسابه هلذه الفرق ،بينما حالُه هو ُ
حال أهل ُّ

اجلملة وهذا ظاهر يف أتباع الفرق الداخلة يف حديث االفرتاق الذين جاء وصفهم أهنم من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ،وال

ينطبق ذلك على املس الذي جاء مع الفرق الغالية ممن أضلوا أتباعهم حىت ضاع اإلسالم معهم من أمثال الباطنية.
فإذا كان حا ُهلم جمموع ما سبق بيانُه فالقاعدة العامة اليت ينبغي أ ْن يُنطلق منهاَّ :
أن العالقة بني املسلمني تقوم كما سبق

على األخوة ،وهي تتعاظم عندما تكون متصلة بعامة املسلمني ،وذلك أهنم لضعفهم ْأوىل بواجبات األخوة ومن مثَّ كان الواجب

مع العامة غري الواجب مع النُّظار والقادة ،فعامة املسلمني ينبغي أ ْن يُنبَّهوا أبسلوب حكيم خبطورة هذه البدع واالحنرافات الفكرية
دون احلديث عن ذواْتم ،فنُظهر حمبتنا هلم والشفقة عليهم واحلرص على ما ينفعهم ،وذلك عرب بوابة عظيمة هي بوابة اإلحسان.

غرس احلق يف قلوهبم وتربيتهم عليه
فمن يذهب إليهم ال ي ُكن مهُّه فضحهم ُ
ونقدهم وبيان ابطلهم والشماتة هبم ،وإمنا ُ
احلق يف إزالة الباطل ،وينجح اإلحسان يف تقبُّلهم للحق .ويكون ذلك مبشاريع
ابلتدرج وتزكيتهم :تصفية وحتلية حىت ينجح ُّ
اإلصالح هلم ،حبيث تتميز هذه املشاريع بثالثة أمور :موقظة ومنرية وقائدة فتكون موقظة هلم من غفلتهم ،وتكون ُمنرية هلم،
للسنة ،عرب
اضحا بعد االستيقاظ من غفلتهم ،و َّ
لكن العامة لن تسري فيه إال بقائد ،فيكون يف املشروع قائد ُّ
فريون الطريق و ً
قدو ٍ
للسنة ومن املذاهب املنحرفة
ات حية بينهم ،جتمع بني اإلحسان هلم وبني أخذهم إىل البدائل الواجبة ،فيخرجون من البدعة ُّ

للمذهب احلق.

( )60إحياء علوم الدين.40/1 ،

3416
جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3432 -3384مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
املوقف من أتباع الفرق اإلسالمية :دراسة يف ضوء املتغريات

وهبذا ،تتحقق وسطية اإلسالم مع أهل القبلة ،فما وقع منهم من ٍ
ذنوب أو بدع ال ُخترجهم عن أهل القبلة واإلميان ،ومن
خالل اإلحسان ميكن معاجلتُها ،فعقيدة الوالء بني املسلمني هي األصل ،وأقلها عظيم فكيف أبعالها! ،فتُعصم بذلك دائرة
اإلخوة اليت جاء فيها قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ [احلشر.]10 :
فرقون بني أصناف الناس ،ويتكلمون بكالم
وقد وقع من بع طلبة العلم التسرعُ يف التعامل مع مجهور املسلمني ،فال يُ ّ
حق يُطلب
كل ما يُعلم ممّا هو ٌّ
لكل األصناف ،وهذا خيالف مبدأ التزكية ،قال الشاطيب رمحه هللا( :ومن هذا يُعلم أنه ليس ُّ
واحد ّ
لب علم الشريعة،
علما ابألحكام ،بل ذلك ينقسم فمنه ما هو
ُ
ن ْش ُره وإ ْن كان من علم الشريعة وممّا يفيد ً
مطلوب النشر ،وهو غا ُ
حال أو ٍ
ومنه ما ال يطلب ن ْشره إبطالق ،أو ال يطلب نشره ابلنسبة إىل ٍ
وقت أو شخص .ومن ذلك تعيني هذه الفرق فإنه
ُ
ُ
ُ
ُ
ممنوعا بثُّه .ومن ذلك علم املتشاهبات والكالم فيها َّ
وإ ْن كان ًّ
فإن
حقا فقد يثري فتنة ،كما تبني تقريره فيكون من تلك اجلهة ً
كرت وعُرضت للكالم فيها ،فرمبا ّأدى ذلك إىل ما هو ُمستغىن عنه.)61()...
هللا َّ
ذم من اتبعها ،فإذا ذُ ْ
مث بعد فقر ٍ
ات ،ختم كالمه بضابط لذلك فقال( :وضابطُه أنك تعرض مسألتك على الشريعة ،فإ ْن ص َّحت يف ميزاهنا،

ضها يف ذهنك على العقول ،فإ ْن قبلْتها ،فلك
كرها إىل مفسدة ،فاعر ْ
فانظر يف مآهلا ابلنسبة إىل حال الزمان وأهله ،فإ ْن مل ّ
يؤد ذ ُ
وإما على اخلصوص إ ْن كانت غري الئقة ابلعموم ،وإ ْن
أ ْن تتكلم فيها ّإما على العموم إ ْن كانت مما تقبلها
ُ
العقول على العمومّ ،
فالسكوت عنها هو اجلاري على وفق املصلحة الشرعية والعقلية)(.)62
مل يكن ملسألتك هذا املساغ،
ُ

وحبث
اجب العظيم لعامة املسلمني أمانةٌ بني أيدي العلماء والدعاة واملصلحني ،وهذه األمانة توجب الرعاية واخلدمة ْ
وهذا الو ُ
أحسن الطرق لعالج هذه األمراض .ونعلم َّ
الناصح بتجرمي هؤالء ونقدهم والتحذير من أخطائهم ،فهو العمل
أن أيسر األمور أ ْن يقوم
ُ
للسنة
السهل ،ولكنه لن ُيقق املطلوب ،وإمنا الواجب هو
البحث عن أفضل األساليب يف انتشاهلم ممّا هم فيه من خمالفات ،وحتبيبهم ُّ
ُ
السنة هلم ،وميكن أ ْن يكون ذلك عرب ثالث خطوات ،وهي :اإلحسان ،والتزكية ،والنصيحة والتنبيه.
وحتبيب ُّ

املطلب الثاين :املواقف من األتباع( :اإلحسان ،والتزكية ،والنصيحة والتنبيه).

( )61املوافقات.168 -167/5 ،
( )62املرجع السابق ،172/5 ،ويُنظر :فقه الرد على املخالف ،د .خالد السبت ،ص.80-77
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يف ضوء ما سبق ،ميكن أ ْن ُحتدَّد جمموعة مواقف من العامة ،حبيث حتقق لنا اجلمع بني مقصد حتقيق األخوة ،ومقصد
حتقيق اإلصالح ومبا يتناسب مع عامة املسلمني ممَّن يرتبطون هبذه الفرق أو املذاهب املخالفة ،وميكن إعادْتا إىل ثالثة مواقف،
وهي :اإلحسان ،والتزكية ،النصيحة والتنبيه.
فإذا كانت املناظرة هي األنفع مع القادةَّ ،
فإن اإلحسان هو األنفع مع األتباع ،فاإلحسان هو بوابة املوقف العملي معهم،
احلرص على تزكيتهم ،وال يعين ذلك إغفال تنبيههم خلطر ما ُهم عليه ،ويكون ذلك
ومن اإلحسان إليهم أييت املوقف الثا؛ي وهو
ُ
ابلنصيحة والتنبيه.

أول :اإلحسان:
ً

مير عرب بوابة اإلحسان ،واإلحسان حبسب الكفوي( :ف ْعل ما ينفع غريه حبيث
مفتاح العالقة مع أتباع الفرق من العامة ُّ
يصري الغري حسنًا به ،كإطعام اجلائع أو يصري الفاعل به حسنًا بنفسه فعلى األول اهلمزة يف أحسن للتعدية ،وعلى الثا؛ي
للصريورة يقال" :أحسن الرجل" إذا صار حسنًا أو دخل يف شيء حس ٍن)( ،)63وإىل حقيقة اإلحسان (ترجع أصول وفروع
الصحبة)(.)64
وآداب املعاشرة كلّها يف املعاملة و ّ
السنة الواردة يف اإلحسان تُ ّبني (جبالء أ ّن اإلحسان يش ّكل مع العدل -جوهر العالقة بني اإلنسان
ونصوص الكتاب و ُّ

عامة)(.)65
وأخيه اإلنسان ،وأ ّن دائرة هذا اإلحسان تتّسع لتشمل النّفس واألسرة واألقارب مثّ اجملتمع واإلنسانيّة ّ
كل شيء)( ،)66فاإلحسان يف
وقد مجع نبينا -صلى هللا عليه وسلم -هذه املعا؛ي فقال( :إ ّن هللا كتب اإلحسان على ّ
اإلسالم قيمة ُمطلقة ،فقد كتب هللا اإلحسان على كل شيء ،وعامة املسلمني هم أوىل الناس هبذا اإلحسان ،فيكون معهم
أعلى درجات الرمحة واإلحسان ،وإذا كان التوجيه الراب؛ي ابإلحسان يف جمادلة أهل الكتاب ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ [العنكبوت ]46 :فمن ابب ْأوىل ابملسلمني.
وقد قال الشاعر(:)67

( )63الكليات ،ص.53
( )64التحرير والتنوير ،ابن عاشور.256-255/14 ،
( )65نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،جمموعة مؤلفني.73/2 ،
( )66مسلم ،رقم ( ،)1955من حديث ش ّداد بن أوس رضي هللا عنه.
( )67أبو الفتح البسيت رمحه هللا ( 401هـ) ،علي بن حممد بن احلسني البسيت ،أبو الفتح :شاعر عصره وكاتبه .ولد يف بست (قرب سجستان) وإليها نسبته .وكان من
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أحس ْن إىل النّاس تستعبد قلوهبم  ...فطاملا استعبد اإلنسان إحسا ُن
ابب اإلحسان إليهم ،ففي
ومن مداخل اإلحسان املهمة
أحوج الناس هلا ،فهي ُ
مدخل الرمحة ابخللق ،وعوام املسلمني هم ُ
ُ
()68
ابن حجر رمحه هللا( :وعند أيب داود والرتمذي واحلاكم بلفظ:
احلديث الصحيح( :من ال يرحم الناس ال يرمحُه هللا)  ،قال ُ
ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء) ،ونقل عن ابن بطال رمحه هللا( :فيه احل ُّ على استعمال الرمحة جلميع اخللق

السقي والتخفيف يف احلمل
البهائم،
ُ
اململوك منها وغري اململوك ،ويدخل يف الرمحة التعاهد ابإلطعام و َّ
فيدخل ُ
الكافر و ُ
املؤمن و ُ
وترك التعدي ابلضرب)(.)69
كما َّ
يتم اإلحسان
وحسن خ ْلق عالقة متينة ،فلن ُُيقق املصلح إصالحه دون ُحسن اخللق ،ولن َّ
أن العالقة بني اإلحسان ُ
اإلسالم من شأنه،
يبني أمهيته ودرجته العالية ما جاء من النصوص يف فضله وأمهيته ،فقد أعلى
إال مبحاسن األخالق ،ومما ّ
ُ

ورتَّب عليه األجور العظيمة ،وربط بينه وبني الدعوة واإلصالح ،فقد وصف هللا -تعاىل -رسوله صلى هللا عليه وسلم هبذا املعىن،
فقال :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱠ [آل عمران ،]159 :وجاء األمر مع
أنبياء آخرين ،كما جاء مع موسى وهارون -عليهما السالم -ومها يذهبان لطاغية زماهنما ،أبن يلينا معه ،فقال تعاىل :ﱡﭐ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﱠ [طه ]44 :وهذا الواجب قائم مع ورثة األنبياء أب ْن يسلكوا مسلك األنبياء يف التعامل

مع الناس ،فيكون اإلحسا ُن إليهم عرب بوابة حماسن األخالق.
السنة بيا ُن منزلة ُحسن اخللق ،وبيان أنه األثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة ،وأنه -مع التقوى -من أكثر ما
وقد جاء يف ُّ
يُدخل الناس اجلنة ،و َّ
أحب الناس إىل الرسول صلى هللا عليه
أن صاحب ُحسن اخلُلق يدرك بذلك درجة الصائم القائم ،وأنه ُّ
جملسا منه يوم القيامة ،وضمن له الرسول بيتًا يف أعلى اجلنة .ويف املقابل ،جاء التحذير الشديد من سوء اخللق،
وسلم و ُ
أقرب ً
فاهلل يبغ صاحبه ،ويبغضهم رسوله صلى هللا عليه وسلم(.)70

تفعت مكانته عند األمري سبكتكني ،وهو صاحب القصيدة املشهورة اليت مطلعها" :زايدة املرء يف دنياه نقصان" ،األعالم
كتاب الدولة السامانية يف خراسان ،وار ْ
للزركلي.326/4 ،
( )68البخاري ،رقم ( ،)7376ومسلم ،رقم ( ،)2319من حديث جرير رضي هللا عنه.
( )69فتح الباري.440/10 ،
( )70يُنظر :جمموع هذه األحاديث :جامع األصول البن األثري.3/4 ،
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ومبا َّ
أن غالب التعامل يبدأ من القول ،فاللغة هي وسيلة التواصل اإلنسا؛ي ،واملصلحون هم ْأوىل الناس عنايةً بقوهلم ،وخباصة
تقييده ابحلُسن أو جعله األحسن ،قال
الناس ،وألمهية القول جاء ُ
عندما يكون معنيًّا مبناقشة األخطاء واالحنرافات اليت يقع فيها ُ
ووجهه منبسطًا
تعاىل :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ [البقرة ،]83 :قال القرطيب رمحه هللا( :فينبغي لإلنسان أ ْن يكون قوله للناس لينًا ُ
يظن أنه يُرضي مذهبه َّ
ألن هللا تعاىل
الس ّين واملبتدع ،من غري مداهنة ،ومن غري أ ْن يتكلم معه بكالم ُّ
الرب والفاجر ،و ُّ
طل ًقا مع ّ
قال ملوسى وهارون:

ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ

فالقائل ليس أبفضل من موسى وهارون ،والفاج ُر ليس أبخبث من فرعون،
ﲛ ﱠ [طه.]44 :
ُ

قلت لعطاء :إنك رجل جيتمع عندك انس ذوو أهواء خمتلفة ،وأان رجل
وقد أمرمها هللا تعاىل ابللني معه .وقال طلحة بن عمرُ :
يف حدة ،فأقول هلم بع القول الغليظ فقال :ال تفعل ،يقول هللا تعاىل :ﱡﲶ ﲷ ﲸﱠ فدخل يف هذه اآلية اليهود
َّ
وروي عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال لعائشة" :ال تكو؛ي فحاشة َّ
فإن ال ُفحش لو كان
والنصارى فكيف ابحلنيفي؟!ُ .
رجال لكان رجل سوء.)71()"...
ً
أيضا قوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱠ [اإلسراء ،]53 :قال ابن عاشور رمحه هللا:
ويف أمهية إحسان القول ً
بعضا حبُسن املعاملة وإالنة القول َّ
ينم عن املقاصد،
ألن القول ُّ
(واملقصد األهم من هذا التأديب أتديب األمة يف معاملة بعضهم ً
بقرينة قولهَّ :
إن الشيطان ينزغ بينهم)(.)72
موضعني من القرآن،
أي :أ ْن تُدفع ،وقد جاء ذلك التوجيه خلاصة املؤمنني يف
ْ
ومن ُ
صور اإلحسان أ ْن تُدرأ السيئة ابحلسنة ْ
قال تعاىل :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ [الرعد 22 :القصص ،]54:قال اإلمام الطربي رمحه هللا يف تفسري آية الرعد( :ويدفعون إساءة
من أساء إليهم من الناس ،ابإلحسان إليهم)( ،)73فهنا بيا ٌن ألثر اإلحسان على من أساء إلينا ،فكيف بغريه! ،ومن اآلايت
اجلامعة هلذا الباب قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﱠ[

فصلت- 33 :

.]34
( )71اجلامع ألحكام القرآن 16/2 ،واحلديث أصله يف مسلم ،رقم ( )2165بلفظ( :اي عائشة «ال تكو؛ي فاحشة» فقالت :ما مسعت ما قالوا؟ فقال" :أوليس قد
رددت عليهم الذي قالوا ،قلت :وعليكم" ) ،وأما الرواية اليت ذكرها اإلمام القرطيب فقد حسنها الشي اإللبا؛ي يف السلسلة برقم ( 73/2 ،)537وذكر أهنا عند
العقيلي يف الضعفاء (.)259
( )72التحرير والتنوير.132/15 ،
( )73جامع البيان عن أتويل آي القرآن.422 /16 ،
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فقاعدة اإلحسان هنا تعين أ ْن يقوم التعامل مع العامة ممَّن يتبعون الفرق على األحسن ،وهو اختيار أحسن األساليب يف
قوال فقط ،بل لو جاء منهم ما هو مسيءٌ للداعية والعامل واملصلح ،فعليه أ ْن يدفع ذلك ابليت هي
تنبيههم ،وال يكون ذلك ً
ُ
وحسن اخللق.
أحسن ،وأ ْن يطبع أعماله وأقواله معهم ابلرمحة ُ
ُ
وال ينبغي ربط هذا التعامل بقصد تغيري حاهلم فقط ،بل هو إحسا ٌن دون شرط ،وال يتغري حبال ،سواء قبلوا النصيحة أو
مل يقبلوها َّ
أخص ،وهنا تظهر حقيقة متثل الداعية لإلحسان،
ألن اإلحسان أييت هكذا ،يبذل للجميع ،ولعامة املسلمني بشكل ّ

ّأما الثمرة فستأيت ولو بعد حني.
تعامله مع عوام املسلمني ممَّن يتَّبعون الفرق أو املذاهب :أ ْن يقول فيهم القول الغليظ،
ومما يقع فيه بع ُ الناس عند ُ
األسلوب ضرره أكثر من نفعه ،مع خمالفته حلقيقة اإلحسانَّ .
وإمنا الواجب أ ْن ُيرص الداعية يف
ويتعامل معهم بشدة وهذا
ُ ُ ُ
إزالة البدع واملخالفات أبحسن ما يكون ،فيكسي دعوته أحسن لباس ،حىت تؤيت ثارها.

اثنيًا :التزكية.

عامة أهل الفرق القيام مبهمة التزكية ،واملقصود هنا َّ
أن عامة الناس ال يذهب ما يف نفوسهم
من أهم صور اإلحسان إىل َّ
من املخالفات بكلمة زاجرة لما هم عليه ،وإمنا هم حباجة ملن يسري معهم حبكمة وصرب ،فيكون كالطبيب الذي ُُي ّدد املرض،

صور ذلك :مزامحة الباطل الذي ألفوه ابحلق ،وهذا لن يكو ُن إال
مث يضع العالج ،ومدته وكمياته ،لكي يرفع املرض ،ومن ُ
ابلتزكية.
()74
مهمني :التخلية
مبعنيني :التطهري والزايدة  ،فإذا استعملناها يف مهمة اإلصالح ،فإهنا تشمل أمريْن ْ
أتيت التزكية يف اللغة ْ
والتحلية ،وذلك بسلوك الطريق املناسب مع النفس والغري من أجل إزالة املخالفات وتطهري القلب منها ،وهذه هي التخلية،
ابلسنة ،فيبين املعتقد السليم مكان البدع املزالة ،قال ابن عثيمني رمحه هللا( :فالرتتيب
ولكن ال يصلح ْترك املكان فار ًغا ،بل يُتبعه ُّ
أيُ :خيلى
السليم أ ْن يبدأ ً
أوال ابلتطهر ،مث بعد ذلك يبىن عليه ،وهلذا من العبارات املعروفة عند العلماء« :التخلية قبل التحلية»ْ ،
املكا ُن من األذى ،مث ُُيلّى بعد ذلك)( ،)75وهذه هي التزكية املطلوبة.

( )74يُنظر :معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس.17/3 ،
( )75الشرح املمتع على زاد املستقنع.91/8 ٍ،
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رب العاملني على هذه األمة أب ْن أرسل هلم من يُزكيهم ،فقال تعاىل:
وجاء يف القرآن الكرمي االمتنا ُن من ّ

ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﱠ [آل عمران ،]١٦٤ :وقال تعالى:

ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [اجلمعة.]2 :
قال ابن تيمية رمحه هللا( :والزكاة يف اللغة :النماء والزايدة يف الصالح .يقال :زكا الشيء إذا منا يف الصالح ،فالقلب ُيتاج
يضره فال
أ ْن يرتىب فينمو ويزيد حىت يكمل ويصلح كما ُيتاج البدن أ ْن يُرىب ابألغذية املصلحة له ،وال بد مع ذلك من منع ما ُّ
يضره،
ينمو البدن إال إبعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره ،كذلك القلب ال يزكو فينمو ويتم صالحه إال حبصول ما ينفعه ودفع ما ُّ
وكذلك الزرع ال يزكو إال هبذا)(.)76
أوجب ما تكون من ورثة األنبياء لعامة اخللق ،وهي لعامة املسلمني أوجب ،فيأخذون هبم برفق وعلم
وهذه التزكية هي
ُ
ويتدرجون هبم من حال إىل حال ،فليست املسألة أتليف كتاب أو إعالن فتوى أو توبي قوم ولومهم،
وصرب وحلم خطوة خطوةَّ ،

املكي ويف العهد املد؛يّ ،فهو كل يوم مع
بل هي عمل طويل يف اإلصالح ،وهو حال النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف العهد ّ
أصحابه يعلّمهم ويزّكيهم ،وهذا ما ينبغي لورثة األنبياء مع الناس ،فإزالة ما علق ابلناس من البدع واالحنرافات حباجة لعمل حكيم
وصرب كبري ،قال تعاىلﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱠ [آل عمران ،]79 :قال اإلمام

الطربي رمحه هللا يف معىن "الرابنيني"( :و ْأوىل األقوال عندي ابلصواب يف الرّابنيّني أهنم مجْ ُع راب؛يّ ،و َّ
الرّابن،
أن الراب؛ي املنسوب إىل ّ
ب
ب الناس ،وهو الذي يُصلح أمورهم ،ويـ ُرُّهبا ،ويقوم هبا)( ،)77مث قال( :وكان العامل ابلفقه واحلكمة من املصلحني ،ير ُّ
الذي يـ ُر ُّ
أمور الناس ،بتعليمه إايهم اخلري ،ودعائهم إىل ما فيه مصلحتهم ،وكان كذلك احلكيم التقي هلل ،والوايل الذي يلي أمور الناس،
على املنهاج الذي وليه املقسطون من املصلحني أمور اخل ْلق ،ابلقيام فيهم مبا فيه صالح عاجلهم وآجلهم ،وعائدة النفع عليهم
مجيعا يستحقون أ ْن يكونوا ممَّن دخل يف قوله عز وجل" :ولكن كونوا رابنيني" .فـالرابنيون إذ ْن هم عماد
يف دينهم ودنياهم ،كانوا ً
الناس يف الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا ولذلك قال جماهد" :وهم فوق األحبار" َّ
ألن األحبار هم العلماء ،والراب؛ي اجلامع
( )76جمموع الفتاوى.96 /10 ،
( )77جامع البيان عن أتويل آي القرآن.543/6 ،
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إىل العلم والفقه البصر ابلسياسة والتدبري ،والقيام أبمور الرعية ،وما يُصلحهم يف دنياهم ودينهم)( ،)78وقال السعدي رمحه هللا:
أي :علماء حكماء حلماء معلمني للناس ومربيهم ،بصغار العلم قبل كباره ،عاملني
أي :ولكن أيمرهم أب ْن يكونوا رابنينيْ ،
( ْ
بذلك ،فهم أيمرون ابلعلم والعمل والتعليم اليت هي مدار السعادة ،وبفوات شيء منها ُيصل النقص واخللل)(.)79
ومن فقه العمل التزكوي أ ْن ال أيتيهم من األبواب اليت تفتح عليهم املشاكل حىت ولو كانت من مسائل الدين ،فمعلوم َّ
أن
مسائل الدين منها ما هو واجب ّبني ُحمكم ،ومنها ما هو من األمور املشتبهة أو اليت فيها نزاع من دقيق املسائل ،فال أيت مبا
ابلنص
ابن تيمية رمحه هللا( :والواجب أمر العامة ابجلُمل الثابتة
ّ
يورث الشك أو يوقعهم يف الفرقة وهم ال يستطيعون فهمه ،قال ُ
واإلمجاع ومنعهم من اخلوض يف التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة واالختالف َّ
فإن الفرقة واالختالف من أعظم ما هنى هللا عنه
ورسوله)(.)80
خاص ،حبيث ُحتصر البدع أو االحنرافات
فمبدأ التزكية هنا يقوم على التوجه ألتباع الفرق واملذاهب وعامتهم بطريق تربوي ٍّ

اليت هم عالقون فيها ،وليس كل ما يوجد يف الفرقة أو املذهب َّ
ألن الكثري مما يُنسب هلم ال يعرفه عامتهم ،هلذا كان الواجب
النظر فيما هو موجود فقط ،مث وضع الطرق املناسبة إلزالتها من قلوهبم ،مستعينًا يف ذلك مبا سبق يف ابب اإلحسان ،ويدخل

السنة ،وما فيها من آاثر على القلب والبدن ،وآاثر يف الدنيا واآلخرة ،فيختار أحسن
أثناء ذلك عناصر التحلية ،ببيان منزلة ُّ
السنة وتُصرفُهم عن البدعة ،مث يُل ّقنهم السنن ُسنَّة ُسنَّة ،ويتابعهم عليها حىت تتمكن من قلوهبم وجوارحهم،
الطرق اليت حتبّبهم يف ُّ
مهما حول هذا الباب( :فال بد من هذه الثالثة :العلم والرفق والصرب .العلم قبل األمر والنهي
كالما ًّ
قال ابن تيمية رمحه هللا ً
كل من الثالثة مستصحبًا يف هذه األحوال وهذا كما جاء يف األثر عن بع السلف ورووه
والرفق معه والصرب بعده .وإ ْن كان ٌّ
( )78املرجع السابق.544/6 ،
( )79تيسري الكرمي الرمحن ،ص .136
( )80جمموع الفتاوى 237/12 ،ومع أن بع

االحنرافات البد فيها من مناقشة بع

املوضوعات الشائكة ،فعليه االجتهاد أن يكون ذلك أبوضح الطرق وأيسرها،

مسرتشدا يف ذلك بفقه الصحابة رضي هللا عنهم ،كما قال علي رضي هللا عنه" :حدثوا الناس مبا يعرفون أحتبون أن يكذب هللا
حىت ال يكون ذلك فتنة للعامي،
ً
قوما حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة" (مسلم ،رقم )14 :قال
ورسوله" (البخاري ،رقم ،)127:وقول ابن مسعود رضي هللا عنه" :ما أنت مبحدث ً
ابن حجر رمحه هللا" :قوله :مبا يعرفون ،أي :يفهمون ،وزاد آدم بن أيب إايس يف كتاب العلم له عن عبد هللا بن داود عن معروف يف آخره :ودعوا ما ينكرون ،أي
قوما حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان
يشتبه عليهم فهمه ... ،وفيه دليل على أن املتشابه ال ينبغي أن يُذكر عند العامة ومثله قول بن مسعود :ما أنت حمد ًاث ً
لبعضهم فتنة" (فتح الباري ،ابن حجر ،)225 /1 ،وقد يسأل سائل :فما املوقف؟ هل يكتم احلق- ،ويف كتمانه حتذيرات كبرية-؟ فاجلواب :أن جيتهد العلماء
وبث العلم النافع الذي يرفع عنهم أسباب اللبس ،مث يذكر احلق هلم بعد أمن الفتنة عليهم( ،ينظر :القول املفيد على كتاب التوحيد،
يف تصحيح حياة الناسّ ،
العثيمني ،193-192/2 ،ط ،2ابن اجلوزي ،السعودية1424 ، ،هـ).
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فقيها فيما
ً
فقيها فيما أيمر به ً
مرفوعا ذكره القاضي أبو يعلى يف املعتمد" :ال أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر إال من كان ً
حليما فيما ينهى عنه")(.)81
ينهى عنه رفي ًقا فيما أيمر به رفي ًقا فيما ينهى عنه
حليما فيما أيمر بهً ،
ً

اثلثًا :النصيحة والتنبيه.

حبق النصيحة لعامة املسلمني وتنبيههم( ،)82واخلطاب القرآ؛ي ُيفل بتنبيه املسلم من املضلني
القيام ّ
تمم اإلحسان ُ
ومما يُ ّ
تبعا لذلك ُُي ّذرون الناس من هذه األهواء والبدع نصيحةً هلم .والتنبيه يتفق
وأصحاب األهواء وكذا ُّ
السنة النبوية ،وكان السلف ً
مع قيمة فطرية يف كل إنسانَّ ،
أشخاص ُيبهم وُيبونه ،وعلم
احلق وعلم ما يقابله من أخطار ،وكان حوله
فإن املسلم إذا علم َّ
ٌ
َّ
أن فيهم من ابتعد عن احلق أو وقع يف اخلطر ،فإنه ينشط َّأميا نشاط لتنبيههم وحتذيرهم.
العامي الصادق واملخلص واحلريص هو ْأوىل ابملساعدة ،خبالف القادر ومع َّ
عاما لكل أحد ،إال َّ
أن
والتنبيه وإ ْن كان ًّ
أن ّ
اإلسالم يوجب املسؤولية على كل أحد ،فاألصل أ ْن يستخدم عقله ويُطلق إرادته فيما جيب دون االعتماد على التقليد ،ولكن

من ض ُعف عن ذلك فيجب مساعدته ،ومن ذلك تنبيهه للمخاطر وحتذيره منها.
وإذا كان التنبيه من أبواب النصيحة احملمودة َّ
إغضااب له ،وإمنا هي بذل
فإن النصيحة هنا ليست فضيحة للمنصوح أو
ً
اخلري للمنصوح يف أحسن قالب ،وقد جاء من حديث متيم الداري -رضي هللا عنهَّ -
أن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال« :الدين
النصيحة» قلنا :ملن؟ قال« :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم»(.)83
ويعود كالم العلماء املاضني واملعاصرين يف معىن نصيحة العامة إىل ٍ
معان متقاربة ،وميكن إرجاعها ألمريْن:
األول :وهو يتعلق بطريقة النصيحة وقالبها وذلك ابلتلطف معهم والرفق هبم والشفقة عليهم.

ُيب ألخيه ما ُيب لنفسه» حيث كرره
يؤمن أح ُدكم حىت َّ
الثاين :حول حمتواها وهو ابالمتثال للحديث الشريف «ال ُ

أغلب الشراح(.)84

( )81املرجع السابق.137/28 ،
( )82أخذت هذا املعىن من كتاب اإلمام األصبها؛ي "التوبي والتنبيه" ،وقد أتى فيه أببو ٍ
اب شريفة بدأها بباب :ذكر ما يلزم املسلم ألخيه املسلم من النصيحة والشفقة
عليه.
( )83صحيح مسلم ،رقم ( )95من حديث متيم الداري رضي هللا عنه.
ُيب للناس ما ُيب
( )84البخاري ،رقم ( )13مسلم ،رقم ( ،)45من حديث أنس رضي هللا عنه ،ويف املسند جاءت الرواية مطلقة لكل الناس" :ال يؤمن أحدكم حىت ُّ
لنفسه» ،رقمه ( ،)13875وقال احملقق :إسناده صحيح على شرط الشيخني.353/21 ،
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وهذه أقوال خمتارة ألهل العلم تؤكد ما سبق ،قال النووي رمحه هللا( :و ّأما نصيحة عامة املسلمني وهم من عدا والة األمر:

وسرت
كف األذى عنهم ،فيعلمهم ما جيهلونه من دينهم ،ويعينهم عليه ابلقول والفعلْ ،
فإرشادهم ملصاحلهم يف آخرْتم ودنياهم ،و ّ
ُ
عوراْتم وس ّد خالْتم ،ودفع املضار عنهم وجلب املنافع هلم ،وأمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر برفق وإخالص ،والشفقة عليهم،

ب لنفسه من اخلري ويكره هلم ما يكره لنفسه من املكروه )....
ُيب هلم ما ُي ُّ
 ....وأ ْن َّ

()85

وقال ابن رجب رمحه هللا( :ومن

ورد من زاغ منهم عن احلق يف قول أو عمل ابلتلطف
أنواع نصحهم بدفع األذى واملكروه عنهم :إيثار فقريهم وتعليم جاهلهمُّ ،
()86

وقال ابن حجر رمحه هللا( :والنصيحة لعامة

ردهم إىل احلق ،والرفق هبم يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر )...
يف ّ
ُيب
ُيب هلم ما ُّ
كف وجوه األذى عنهم ،وأ ْن َّ
املسلمني :الشفقة عليهم ،والسعي فيما يعود نفعُه عليهم ،وتعليمهم ما ينفعهم ،و ّ
لنفسه ،ويكره هلم ما يكره لنفسه)( .)87ومن املعاصرين يقول السعدي رمحه هللا( :وأما النصيحة لعامة املسلمني :فقد وضَّحها

النيب صلى هللا بقوله" :ال يؤمن أح ُدكم حىت ُُيب ألخيه ما ُيب لنفسه" .وذلك مبحبة اخلري هلم ،وكراهة الشر واملكروه هلم،
ُّ
والسعي يف دفْع ذلك ودفْع أسبابه ،وتعليم جاهلهم ،ووعظ غافلهم ،ونصحهم يف أمور دينهم ودنياهم ،وكل ما حتب أ ْن يفعلوه
معك من اإلحسان فافعله معهم .)88()....ويقول ابن عثيمي رمحه هللا( :وعامتهم يعين :عامة املسلمني ،وهم التابعون

لألئمة)( ،)89مث ح ّدد حدودها ،فقال( :فإذا قال قائل :ما هو ميزان النصيحة لألمة؟ فامليزان هو ما أشار إليه النيب عليه الصالة
ُيب ألخيه ما ُيب لنفسه" ،فإذا عاملت الناس هذه املعاملة فهذا هو متام النصيحة.
والسالم بقوله" :ال يؤمن أحدكم َّ
حىت َّ
شخص هبا؟ فإ ْن كنت ال ترضى فال تعامله هبا!)(.)90
فقبل أ ْن تعامل صاحبك بنوع من املعاملة فكر هل ترضى أ ْن يعاملك
ٌ
ظل الفرق حباجة لإلحسان والتزكية َّ
ومع َّ
فإن الواجب األخالقي يقتضي يف بع املوافق
أن عامة املسلمني ممَّن يعيشون يف ّ
تنبيههم من بع من يُقحمهم يف البدع ،ولكن ينبغي أ ْن يكون األمر عند ذكر األشخاص وفق املصلحة ،فإذا كان غالب الظن
َّ
وإال فال يذكر الشخص ،وُيمل كالم العلماء فيما فعلوه من التنبيه والتحذير أنه على من ابن
أن التنبيه ابلتعيني ينفع ،فليكنّ ،
( )85شرح النووي على مسلم.39/2 ،
( )86جامع العلوم واحلكم.223 /1 ،
( )87فتح الباري.138/1 ،
( )88الرايض الناضرة واحلدائق النرية الزاهرة يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة ،ص.42
( )89شرح العقيدة الواسطية.342/2 ،
( )90املرجع السابق.344-343/2 ،
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قليال -للشاطيب رمحه هللا ،يقول فيه( :فمن هنا ال ينبغي للراس يف العلم
نص ثني -وإ ْن طال ً
خطره ،وبني أيدينا ّ
ُ
ضرره وعظُم ُ
موطنني:
أ ْن يقول :هؤالء الفرق هم بنو فالن وبنو فالن! وإ ْن كان يعرفهم بعالمتهم حبسب اجتهاده ،اللهم ّإال يف
ْ
أحدمها :حيث نبَّه الشرع على تعيينهم كاخلوارج ..... ،والثاين :حيث تكون الفرقة تدعو إىل ضاللتها وتزيينها يف قلوب
العو ّام ومن ال علم عندهَّ ،
فإن ضرر هؤالء على املسلمني كضرر إبليس ،وهم من شياطني اإلنس ،فالبد من التصريح أبهنم من

أهل البدعة والضاللة ،ونسبتهم إىل الفرق إذا قامت له الشهود على أهنم منهم.....فمثل هؤالء َّ
البد من ذكرهم والتشريد هبم،
َّ
أعظم من الضرر احلاصل بذ ْكرهم والتنفري عنهم إذا كان سبب ترك التعيني
ألن ما يعود على املسلمني من ضررهم إذا تُركواُ ،
اخلوف من التفرق والعداوة .وال شك َّ
أسهل من التفرق
أن التفريق بني املسلمني وبني الداعني للبدعة وحدهم -إذا أقيم -عليهم ُ
بني املسلمني وبني الداعني ومن شايعهم واتبعهم* ،وإذا تعارض الضرران يُرتكب ُّ
أخفهما وأسهلهما ،وبع الشر أهو ُن من
األخف وقايةً من األثقل.
أبدا :يطرح ُحكم
مجيعه ،كقطع اليد املتآكلة ،إتالفُها أسهل من إتالف النفس .وهذا شأ ُن الشرع ً
ّ
فإذا فُقد األمران فال ينبغي أ ْن يُذكروا وال أ ْن يُعيَّنوا إ ْن ُوجدواَّ ،
للشر وإلقاء العداوة والبغضاء ،ومىت
ألن ذلك أول مثري ّ
خمالف للدليل الشرعي ،و َّ
للسنة
أن الصواب املوافق ُّ
حصل ابليد منهم أحد ذاكره برفق ،ومل يُره أنه خارج من ُّ
السنة ،بل يريه أنه ٌ
تعصب وال إظهار ٍ
أوال إىل هللا تعاىل ،حىت
غلبة فهو أجنح وأنفع ،وهبذه الطريقة ُدعي اخل ْلق ً
كذا وكذا .فإن فعل ذلك من غري ُّ
إذا عاندوا وأشاعوا اخلالف وأظهروا الفرقة قوبلوا حبسب ذلك.
احلق
بتعصب مجاعة من ُج ّهال أهل احلق ،أظهروا َّ
ت يف قلوب العو ّام ُّ
أكثر اجلهاالت إمنا رسخ ْ
قال الغزايل يف بع كتبهُ :
يف معرض التحدي واإلدالء ونظروا إىل ضعفاء اخلصوم بعني التحقري واالزدراء ،فثارت من بواطنهم دواعي املعاندة واملخالفة،
َّ
حموها مع ظهور فسادها ،حىت انتهى التعصب بطائفة إىل
ورسخت يف قلوهبم
ُ
االعتقادات الباطلة ،وتعذر على العلماء املتلطّفني ُ
أن اعتقدوا َّ
أن احلروف اليت نطقوا هبا يف احلال بعد السكوت عنها طول العمر قدمية .ولوال استيالءُ الشيطان بواسطة العناد
فضال عن قلب عاقل .هذا ما قال .وهو احلق الذي تشهد
والتعصب لألهواء ،ملا ُوجد مثل هذا االعتقاد مستقًرا يف قلب جمنون ً
اجب تسكني الثائرة ما قدر على ذلك ،وهللا أعلم)(.)91
له العوائد اجلارية ،فالو ُ
عيواب نفسية  -أتيت من ضعف اإلميان يف عدم قبول النصيحة ،فالبد للناصح أ ْن يكون
وقد وضح لنا الغزايل -رمحه هللاً -
مر يف أمثالنا إىل أ ّن أبغ اخللق إلينا من
واعيًا هبا ،حىت ال يستعجل التغيري ويصاب ابليأس ،قال رمحه هللا ...( :وقد آل األ ُ
( )91االعتصام.732-726/2 ،
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مفصحا عن ضعف اإلميانَّ ،
ات وعقارب لداغة ،فلو نبَّهنا
ويعرفنا عيوبنا ،ويكاد هذا أ ْن يكون
فإن األخالق السيئة حيّ ٌ
ً
ينصحنا ّ
منبه على َّ
أن حتت ثوبنا عقرًاب لتقلدان منه منة وفرحنا به واشتغلنا إبزالة العقرب وإبعادها وقتلها ،وإمنا نكايتها على البدن ويدوم
أبدا وآالفًا من السنني ،مث إان ال
يوما فما دونه ،ونكاية األخالق الرديئة على صميم القلب أخشى أ ْن تدوم بعد املوت ً
أملها ً
كيت،
نفرح مبن ينبهنا عليها وال نشتغل إبزالتها ،بل نشتغل مبقابلة الناصح مبثل مقالته ،فنقول له :وأنت ً
كيت و ْ
أيضا تصنع ْ
كل ذلك
وتشغلنا العداوة معه عن االنتفاع بنُصحه ،ويشبه أ ْن يكون ذلك من قساوة القلب اليت أثرْْتا كثرة الذنوب ،وأصل ّ
بشكر من يُطلعنا على
ضعف اإلميان .فنسأل هللا َّ
عز َّ
ويبصران بعيوبنا ويشغلنا مبداواْتا ،ويوفّقنا للقيام ُ
وجل أ ْن يُلهمنا رشدان ّ
مساوينا مبنّه وفضله)(.)92
فمبدأ النصيحة والتنبيه يف هذا الباب يقوم على بذل اخلري للغري ،فهو يُق ّدم التنبيه يف قالب احلرص واالهتمام مبا يُشعر

انرا ،فجعل
متل ّقي التنبيه بصدق الناصح وشفقتهً ،
مقتداي بنبينا -صلى هللا عليه وسلم -القائل( :مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ً
يذهبن عنها ،وأان آخذ حبُجزكم عن النار ،وأنتم تفلتون من يدي)( )93فال يتفق مع قيمة
اجلنادب والفراش يقعن فيها ،وهو َّ
األمانة اليت حت ّملها العلماء واملصلحون والدعاة أ ْن يغفلوا عن عامة املسلمني ،فال ينبهوهنم وال ينصحوهنم ،ولكن املهم أ ْن يُسلك
األحسن.
يق
يف ذلك الطر ُ
ُ
َّ
كفيل -إبذن هللا -أب ْن ُخيفَّف من مشاكل العامة من أتباع الفرق ،وهو طريق
إن التكامل بني اإلحسان والتزكية والتنبيه ٌ
مقرتح ال يزعم استئصال البدع واالحنرافات ،ولكنه الضوء الذي ينري الطريق ،وهو أفضل من البقاء دون إصالح ،وهللا املوفق.

( )92إحياء علوم الدين.65-64/3 ،
( )93مسلم ،رقم ( )2285من حديث جابر رضي هللا عنه.
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اخلامتة:

بقي معنا يف هناية املطاف إمجال النتائج والتوصيات ،وهي:

أول :النتام :
ً

 .1خيتلف حال أتباع الفرق واملذاهب اليوم عن حاهلم يف املاضي من جهة التعامل ،فهم وإن كانت بدعهم هي هي،
وضع
عما مضى إال أن حال أتباعها اليوم يتسم أبوضاع تُوجب مراعاْتا يف بناء املواقف ،وخباصة مع ْ
وال خيتلف حكمها اليوم ّ
العوملة الشائكة ،واحلضور اإلسالمي الكثيف يف اإلعالم العاملي.
فهما للمحتوى ،خبالف الثا؛ي
 .2يُ َّ
فرق يف قادة الفرق واملذاهب بني املؤسس واملُنظّر ،وبني الداعية فاألول أكثر ً
الذي يقوم على نوع من التقليد.
.3
.4
.5

ال يتحقق اكتمال الفرق واملذاهب إال بوجود قادة وأتباع ،وهناك نوع من العقد االجتماعي الذي يربط بينهم.
تعود املواقف املقرتحة مع القادة إىل ثالثة ،وهي :التحذير والرد واملناظرة.
تعود املواقف املقرتحة مع األتباع إىل ثالثة ،وهي :اإلحسان والتزكية والتنبيه.

اثنيا :التوصيات:
-1

مثال يف التعامل مع طريقة صوفية
وضع حبوث حول أسلوب التعامل مع أصناف حمدَّدة من الفرق حبيث يفرق ً

أيضا مع أصحاب القوميات املختلفة ،فمعلوم أن للقوميات آاثرها على أهلها،
يف بيئة أمية عن طريقة أخرى يف بيئة حضرية ،و ً
كالقومية الفارسية أو الكردية ،فينظر للف رق اليت داخل هذه القوميات ،وتدرس طرق التعامل املناسبة معهم ،وذلك بدراسة
ووضع املقرتحات املناسبة لإلصالح.
التاري الثقايف واالجتماعي والنفسي هلمْ ،
وضع أدلة عملية تُناسب طالب العلم والدعاة ،توضح خبطو ٍ
ات واضحة كيفية التعامل مع عو ّام املسلمني ممَّن
-2

علقوا يف البدع واملخالفات الشرعية ،حبيث يكون منبث ًقا من اإلطار الثالثي املذكور سل ًفا.
إخراج مؤلفات خاصة يف جمال الدعوة ،تعتين ببيان األسلوب األمثل يف دعوة أتباع الفرق.
-3
شرعي يف املوقف من أتباع الفرق ،وهو جهد متواضع،
علمي
ويف اخلتام ،فإ؛ي حاو ُ
ٍّ
لت وضع رؤية إصالحية ذات أساس ٍّ
السنة وهداية نفسي واملسلمني.
أصبت فيه فأمحد هللا عليه ،وما
فما
أخطأت فيه فأستغفر هللا منه ،ويشفع يل حرصي على إحياء ُّ
ُ
ُ
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 دراسة يف ضوء املتغريات:املوقف من أتباع الفرق اإلسالمية

The Attitude Toward the Followers of Religious Sects,

A Study in the Light of Changes
Hasan mohmmed alasmary- Associate Professor, Department of Doctrine and Contemporary
Doctrines
College of Sharia and Fundamentals of Religion - King Khalid University
Abstract: This paper provides a vision of the attitude toward the followers of religious sects,
derived from the approach of Ahl al-Sunnah wa-al-Jama'a, and takes into consideration the
contemporary changes surrounding Muslims. Every sect or doctrine has three basic components:
dogmatic and intellectual system, leaders, and followers.
The focuse of this study is on the leaders and the followers. This leads to three attitudes or
positions regarding leaders: warning, response and debate; and three others about followers: kindness,
advice and alert. This is with reference to the necessary methodological standards and ethical values. I
have used to achieve two methods; description and construction. A number of outcomes have been
introduced in the end of the study, considering the statues of Muslim Ummah which is surrounded by
challenges, aiming by them to achieve reform while keeping Muslims' integrity.
Key words: sect, leaders and followers, waring, response, debate, purification, alert, advice.
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املراجع واملصادر:
 إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل (505هـ) ،دار املعرفة ،بريوت1402 ،هـ. اإلخنائية أو الرد على اإلخنائي ،ابن تيمية أمحد بن عبداحلليم (728هـ) ،حتقيق :أمحد العنزي ،دار اخلراز ،جدة ،السعودية ،ط،11420هـ.
 االستغاثة يف الرد على البكري ،شي اإلسالم أمحد بن تيمية (728هـ) ،حتقيق :د .عبد هللا بن دجني السهلي ،مكتبة دار املنهاج،الرايض ،ط1426 ،1هـ.
االعتصام ،إبراهيم بن موسى الشهري ابلشاطيب (790هـ) ،حتقيق ودراسة :د .حممد الشقري ،د سعد آل محيد ،د هشام الصيين ،دار ابن
 ْاجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،ط1429 ،1هـ.
 االعتصام ،إبراهيم بن موسى الشهري ابلشاطيب (790هـ) ،حتقيق :سليم اهلاليل ،دار ابن عفان ،السعودية ،ط1412 ،1هـ1992/م. األعالم ،خري الدين بن حممود الزركلي (1396هـ) ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط2002 ،15م. البداية والنهاية ،أبو الفداء إمساعيل بن كثري (774هـ) ،إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1408 ،1هـ. التحرير والتنوير ،مساحة األستاذ اإلمام الشي حممد الطاهر عاشور (1393هـ) ،مكتبة املدينة املنورة ،دون بياانت أخرى. تفسري الطربي ،لإلمام حممد بن جرير الطربي (310هـ) ،حتقيق :د .عبدهللا الرتكي ،عامل الكتب ،الرايض ،طبعة 1424هـ2003/م. تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن كثري) ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري (774هـ) ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة،الرايض ،ط1420 ،2هـ1999/م.
 تنبيه الرجل العاقل على متويه اجلدل الباطل ،شي اإلسالم أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية (728هـ) ،حتقيق :علي العمران ،حممد عزيزمشس ،إشراف بكر أبو زيد ،عامل الفوائد ،مكة ،ط1425 ،1هـ.
 التوبي والتنبيه ،أليب الشي األصبها؛ي أيب حممد عبدهللا بن حممد بن حيان (369هـ) ،حتقيق :أيب األشبال حسن املندوه ،مكتبة التوعيةابجليزة ،ط1408 ،1هـ.
 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،العالمة الشي عبد الرمحن بن انصر السعدي (1376هـ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن معالاللوُيق ،الرشد ،الرايض ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2000/م.
 جامع األصول يف أحاديث الرسول ،البن األثري (606هـ) ،حتقيق :عبدالقادر األرنؤوط وآخرون ،دار البيان. جامع العلوم واحلكم يف شرح ُخسني حديثًا من جوامع الكلم ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي (795هـ) ،حتقيق:شعيب األرانؤوط  -إبراهيم ابجس ،الرسالة ،بريوت ،ط1422 ،7هـ 2001/م.
 اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطيب) ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب (671هـ) ،حتقيق :أمحد الربدو؛ي وإبراهيمأطفيش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ1964/م.
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 جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية ،د .مشس الدين األفغا؛ي ،الصميعي ،الرايض ،ط1416 ،1هـ. اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبدالسالم ابن تيمية (728هـ) ،حتقيق :علي بنحسن ،عبد العزيز بن إبراهيم ،محدان بن حممد ،دار العاصمة ،الرايض ،ط1419 ،2هـ1999/م.
 دراسات يف األهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها ،د .انصر العقل ،دار إشبيليا ،الرايض ،ط1418 ،1هـ. الرد على املخالف من أصول اإلسالم ،ضمن كتاب الردود ،بكر عبدهللا أبو زيد ،العاصمة ،الرايض ،طبعة 1414هـ. رسالة اآلداب :آداب البحث واملناظرة ،حمي الدين عبداحلميد (1392هـ) ،دون بياانت أخرى. رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت ،أيب نصر عبيد هللا بن سعيد السجزي (444هـ) ،حتقيق :حممدابكرمي ابعبدهللا ،اجمللس العلمي ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،ط1413 ،1هـ.
 رايض الصاحلني ،أبو زكراي حميي الدين ُيىي بن شرف النووي (676هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،الرسالة ،بريوت ،ط،31419هـ1998/م.
 الرايض الناضرة واحلدائق النرية الزاهرة يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة ،عبدالرمحن انصر السعدي (1376هـ) ،املنهاج القاهرة ،ط،11426هـ.
 سؤال املنهج :يف أفق التأسيس ألمنوذج فكري جديد ،د .طه عبدالرمحن ،مجع وتقدمي د.رضوان مرحوم ،املؤسسة العربية للفكر واإلبداع،بريوت ،ط2015 ،1م.
 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين األلبا؛ي (1420هـ) ،مكتبة املعارف للنشروالتوزيع ،الرايض ،ط1415 ،1هـ1995/م.
 سنن ابن ماجه ،أبو عبدهللا حممد القزويين (273هـ) ،دار الفكر ،بريوت ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي.السج ْستا؛ي (275هـ) ،حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت.
 سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث ّالسج ْستا؛ي (275هـ) ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،حممد كامل قره ،عبداللطيف حرز هللا،
 سنن أيب داوود ،أبو داود سليمان بن األشعث ّدار الرسالة العاملية ،بريوت ،ط 1430 ،1هـ.
 سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن س ْورة الرتمذي ،أبو عيسى (279هـ) ،حتقيق وتعليق :أمحد شاكر وآخرون ،مكتبة مصطفى البايباحلليب ،مصر ،ط1395 ،2هـ1975 /م.
 شرح العقيدة الواسطية ،حممد بن صاحل العثيمني (1421هـ) ،بعناية سعد بن فواز الصميل ،دار ابن اجلوزي ،ط1421 ،6هـ. الشرح املمتع على زاد املستقنع ،حممد بن صاحل العثيمني (1421هـ) ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،ط1428 /1422 ،1هـ. -شرح النووي صحيح مسلم ،اإلمام حمي الدين ابن شرف النووي (676هـ) ،الفكر ،بريوت ،دون بياانت أخرى.
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 شرف أصحاب احلديث ،أبو بكر أمحد بن علي بن مهدي اخلطيب البغدادي (463هـ) ،حتقيق :د .حممد سعيد خطي أوغلي ،دارالسنة النبوية ،أنقرة.
إحياء ُّ
 صحيح البخاري ،أبو عبدهللا حممد بن امساعيل البخاري (256هـ) ،حتقيق :د .مصطفى البغا ،دار ابن كثري ،بريوت ،ط1407 ،3هـ. صحيح مسلم ،أبو احلسن مسلم بن حجاج القشريي (261هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.السنة واجلماعة ،د .عبدهللا القر؛ي ،الرسالة ،بريوت ،ط1413 ،1هـ.
 ضوابط التكفري عند أهل ُّ ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،عبدالرمحن حبنكة امليدا؛ي (1425هـ) ،القلم ،دمشق ،ط1414 ،4هـ. فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أيب عبدهللا حممد بن امساعيل البخاري ،لإلمام احلافظ أمحد بن على بن حجر العسقال؛ي (852هـ)،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،رقَّمه :حممد فؤاد عبدالباقي ،راجعه :قصي حمب الدين خطيب ،الراين ،القاهرة ،ط1407 ،1هـ1986/م.
 الفرق بني الفرق ،عبدالقاهر بن طاهرالبغدادي ،حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،دون بياانت أخرى. الفرق بني النصيحة والتعيري ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي (795هـ) ،حتقيق :علي حسن عبد احلميد ،دار عمار،عمان ،ط1409 ،2هـ1988 /م.
 فلسفة العلم من احلتمية إىل الالحتمية ،د .ميىن طريف اخلويل ،قباء ،القاهرة ،طبعة .2001 القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ،د .عبدالرمحن احملمود ،الرايض ،ط1418 ،2هـ. قواعد األمساء واألحكام عند شي اإلسالم ابن تيمية ،د .حممد بسيس السفيا؛ي ،مركز أتصيل ،جدة ،ط1435 ،1هـ. كتاب السنن الكربى ،لإلمام النسائي ،أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب (303هـ) ،حتقيق :حسن شليب ،وإشراف :شعيب األرنؤوط،الرسالة ،بريوت ،ط1421 ،1هـ.
 الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،أيوب بن موسى الكفوي ،أبو البقاء (1094هـ) ،حتقيق :عدانن درويش  -حممداملصري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1419 ،2هـ.
 لسان العرب ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور (711هـ) ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 ،3هـ. جمموع فتاوى شي اإلسالم أمحد بني تيمية (728هـ) ،مجع وترتيب :عبد الرمحن قاسم ،دار عامل الكتب ،الرايض1412 ،هـ1991/م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل (241هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1421 ،1هـ2001 /م.
 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،(261هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 مصطلح احلديث ،حممد ابن عثيمني (1421هـ) ،مكتبة العلم ،القاهرة ،ط1415 ،1هـ. -املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،ط ،4القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية1425 ،هـ.
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 معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ،أبو احلسني أحم بن فارس ( ،)395حتقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر ،بريوت ،طبعة 1399هـ. مناظرة ابن عباس رضي هللا عنه للخوارج وأثرها يف علم اجلدل واملناظرة ،د .رحيم سلوم مرهون ،د .أمحد صاحل حسني ،جملة العلومالسنة السابعة.
اإلسالمية ،جامعة تكريت ،عدد ّ ،29
السنة النبوية يف نق كالم الشيعة القدرية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية (728هـ) ،حتقيق :حممد رشاد
 منهاج ُّسامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرايض ،ط1406 ،1هـ1986 /م.
 منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد ،د .عثمان علي حسن ،إشبيليا ،الرايض ،ط1420 ،1هـ. املوافقات ،أبو إسحاق إبراهيم الشاطيب (790هـ) ،عناية :أبو عبيدة مشهور حسن ،دار ابن عفان ،السعودية ،ط1417 ،1هـ.السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع ،د .إبراهيم عامر الرحيلي ،الغرابء األثرية ،املدينة املنورة ،ط1415 ،1هـ.
 موقف أهل ُّ نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقال؛ي (852هـ) ،حتقيق أ.د.عبدهللا الرحيلي ،ط1429 ،2هـ.
 نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم ،عدد من املختصني إبشراف الشي  /صاحل بن عبد هللا بن محيدإمام وخطيب احلرم املكي ،دار الوسيلة ،جدة ،ط.4
 نواق اإلميان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف ،د .حممد الوهييب ،دار املسلم ،الرايض.السنة ،القاهرة ،ط1425 ،1هـ.
 هجر املبتدع ،د .بكر عبدهللا أبو زيد (1429هـ) ،مكتبة ُّ هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية (751هـ) ،حتقيق :حممد أمحد احلاج ،دار القلم -دارالشامية ،جدة ،السعودية ،ط1416 ،1هـ.

