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الملخص
ولكنلألمة،الحضاريالبناءتقویةفيیساھماآلراءفيوالتنوعالتعددعلىیقومالذياالختالفإن

الخالف الذي یقوم على التضاد والتنازع ینتھي باألمة إلى التفرق والفشل وذھاب الریح.
والبدعاألھواءوأھلالشبھاتمعالتعاملمنھجفيوالسنةالكتابفيالواردةالنصوصتصنف

بینأونفسھا،الكتابنصوصبینسواءواالختالف،التناقضظاھرھایوھمالتيالنصوصدائرةضمن
األمةمكوناتمعالتعاملوفقھمنھجفيكبیروخالفتباینوقعولھذاالسنة؛ونصوصالكتابنصوص

من ناحیة، وبین األمة وغیرھا من األمم األخرى.
واألھواءوالبدعالشبھاتأھلومحاورةمجالسةجوازالنصوصھذهمنالعلماءبعضاستنبطفبینما

بشروط وضوابط فھم البعض اآلخر عدم جواز ذلك-بل عده من الكبائر- ولو كان بشروط وضوابط.
ونفيوحصارعزلةمناالجتماعیةالحیاةبواقعتعلقلھاعملیةأحكامالخالفھذاعلىترتبتلقد

من األوطان وعدم مناكحة، بل والحكم بكفر من یجالس أو یحاور أھل الشبھات والبدع واألھواء.
فيالشبھاتأھلمعالتعاملوفقھمنھجفيضالتھاالعصرھذافيالمتطرفةالجماعةوجدتلقد

كانواولوحتىالشبھاتألھلوالمقاطعةوالشتمالسبجوازترىألنھااإلسالمیة؛األمةمنھاعانتفتاوى
من أھل القبلة.

الكلمات المفتاحیة:
أثر- االختالف - المنھج - الشبھات -  األمة.

Summary
The difference based on pluralism and diversity of opinions contributes to

strengthening the civilizational structure of the nation, but the disagreement
based on contradiction and conflict ends the nation to disperse, failure and the
wind goes away.

The texts contained in the book and the Sunnah in the approach to dealing
with suspicions and people of passions and heresies are classified within the
circle of texts that seem to be a contradiction and difference, whether between
the texts of the book itself, or between the texts of the book and the texts of the
Sunnah; therefore, there was a great difference and disagreement in the approach
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of jurisprudence dealing with the components of the Ummah on the one hand,
and between the Ummah and other other nations.

While some scholars have deduced from these texts that it is permissible to
sit and talk to people of suspicion, heresies and whims under conditions and
controls, others understand that it is not permissible-but several of the sins -
even if under conditions and controls.

This dispute has resulted in practical provisions related to the reality of
social life, such as isolation, siege, exile from the homelands, non-conflict, and
even the judgment of disbelief of those who sit or talk to people of suspicion,
heresies and whims.

I found the extremist group in this era strayed in the approach and
jurisprudence dealing with people of suspicion in fatwas suffered by the Islamic
Ummah; because it considers it permissible to insult, cursing and boycotting
people of suspicion even if they are people of the Qibla.

Key words:
Impact-difference - approach - suspicions-nation.

المقدمة
تكونأنواالنفعالوالفعلاألحداثصناعةفيومشاركتھاوتطورھاتقدمھاسبیلفيأمةأيتحتاج

متماسكة في عقیدتھ وفكرھا وكل أوجھ الحیاة، خاصة الحیاة االجتماعیة.
علىالمؤسسالخالفذلكخاصةوالتضاد،التناقضاختالفھوتقدمھاعناألمةیعیقماأكبرإن

خلفیة عقدیة نتیجة التباین في فھم نصوص الوحي وتنزیلھا على الواقع.
ومنھجبفقھالمتعلقةالنصوصفھمفيخالفأخطرالسلف-عصرومنذاإلسالمیة-األمةواجھت

ھذاوتحلیلتفكیكإلىالبحثھذاویھدفتقدمھا،أعاقمماوالبدعاألھواءوأھلالشبھاتمعالتعامل
الخالف وبیان الفقھ والفھم الصحیح لتجنیب األمة مزیداً من الخالف.

أسئلة البحث
كیف اختلف العلماء في استنباط أحكام فقھ التعامل مع الشبھات وأھلھا؟.-1
كیف یمكن الجمع بین أقوال العلماء في قضیة الشبھات؟.-2
كیف یمكن الترجیح وأخذ األقوال التي تحقق وحدة األمة؟-3

أھداف وأھمیة البحث
الشبھات.معالتعاملكیفیةفيالواردةوالسنةالكتابنصوصحولالخالفظاھرةعلىالوقف-1
األحكاماستنباطعلىتساعدالكلیةالدینومقاصدوالواقعالسیاقمعالنصوصقراءةأنإثبات-2

والحكم والھدایات التي تساھم في وحدة األمة، وتعصمھا من التفرق.
الصورةتصحیحفيتساھموالتيوالمعتدلةالصحیحةبالمفاھیمثرٌّاإلسالميالتراثأنبیان-3

الذھنیة المغلوطة عن اإلسالم عند أھل الحضارات األخرى.



منھج البحث
فيالعلماءإلیھاتوصلالتيالترجیحقواعدمستخدمااالستقرائيالمنھجبینالجمععلىالبحثیقوم

یزالماعمليتاریخيواقععلىالقواعدھذهیطبقالذيالوصفيالمنھجوبینالدینیة،النصوصتفسیر
یلقي بظاللھ إلى الیوم.

المبحث األول: التعریفات واأللفاظ ذات الصلة:
المطلب األول: تعریف (الُشْبَھة) لغة واصطالحاً عند أھل كل فن.

ْبھةُ لغة:  أوالً: تعریف الشُّ
عالمفيوتطلقاالشتباه،مصدرهاسموھيوااللتباس،االشتباهمعنىتحملوشبھات،ُشبَھٌجمعھا

المعانيعالموفيبینھا،والتمییزالتفریقیصعببحیثبعضاً،بعضھایشبھالتياألشیاءعلىالمادیات
الجھلاختیارعلىصاحبھیحملاعتقادفالشبھةصحتھ،فيوشكاألمرعلیھخلطإذاعلیھ،ُشبِّھیقال:

(اْلُمْشتَبِھَاُت)َووااللتباس.االشتباهبسببالخطأ،منالصحیحفیھیَتَیقَُّنوالیَْعِرُففالالعلم،منویمنعھ
1)(ِمَن اْألُُموِر اْلُمْشِكَالُت.

ثانیاً: تعریف (الُشْبھَة) اصطالحاً عند أھل كل فن
ُف بینھممشتركةقواسموتوجدبمجالھم،خاصاًتعریفاً(الُشْبھَة)والمعارفالعلومفيفنكلأھلیَُعرِّ

النحوعلىالعریفاتوھذهالبحث.ھذافي((الُشْبھَة)لمعنىالمرادبالتعریفربطھایمكنالتعریففي
اآلتي: -
الكالم.علماءعند(الُشْبھَة)تعریف-1

ف إثباتعلىمعھیقتدرعلموھواألكبر،بالفقھویسّمىالكالمعلمھوبأنھالدینأصولالبركتيیعرِّ
2)(العقائد الدینیة على الغیر بإیراد الحجج ودفع الشبھة.

أكثرتكونولھذاالكالم؛علموأھدافمقاصدأھممنالشبھةدفعأنالكالمعلمتعریفمنیفھم
بسببوراسخةقویةالشبھاتدفعفيالمتكلمینمناھجوأناالعتقاد.مسائلمجالفيخطورةالشبھات

یكفربعضھمجعلتوالشروط؛والضوابطالقواعدفيبینھااختالفیوجدولكنوالحجاج،المدافعةكثرة
بعضاً، وكل فرقة ترمي األخرى بأنھا من أھل الشبھات واألھواء والبدع.

واألصول:الفقھعلماءعند(الُشْبھَة)تعریف-2
ْبھَة:أنإلىوالمناويالبركتيمنكلویذھب القویة،والحججباألدلةالثابتالشيءیُْشبِھُماھوالشُّ

الباطل،الحقویشبھالحق،الباطلیشبھأي:بالعلم،مشتبھظنفالشبھةاألمر،نفسفيبثابتولیس
والفكرالنظرفیھاأُْمِعنوإذاوالباطل،الحقبینمشتركةتبدوالتيالوجوهبعضوجوداالشتباهوسبب

2
.30صالفقھیة،التعریفاتالبركتي،ینظر:()

1
.68،69صاللغویة،الفروقالعسكري،ھاللأبووینظر:،6/59اللغة،تھذیبالھروي،األزھريینظر:)



أمحقاًصواباً"،أمخطأًحالالً،أوحراماًكونُھیُتَیَقَُّنلمماكلفيفھيوااللتباس،والفرقالشبھزال
3)(باطالً، وقد تكون الشبھة في الدلیل نفسھ مثل أدلة أھل البدع.

مثلتبدوالتيالمسائلفيالشبھةتعریفیحصرونواألصولالفقھعلماءأنالتعریفھذامنیفھم
ھناومنكذلك،لیستحقیقتھاوفياالعتراض،منالخالیةوالقویةوالمتعددةالمتنوعةباألدلةثابتةغیرھا

الدلیلعلىالشبھةفتدخلباطل؟أمحقصواب؟أمخطأحرام؟أمحالل؟ھيھلمعرفتھافيالشبھةتقع
ومواعظوحكمومعانيأحكاممنالنصمناستنبطماعلىكذلكوتدخلفھمھ،علىتدخلكمانفسھ

وھدایات.
أنالكریمالقرآنحولالمثارةالشبھاتوبین(للشبھة)واألصولالفقھعلماءتعریفبینوالعالقة

ثابتةظاھرھافيتبدوالكریمالقرآنعنشبھاتھمإیرادفيوحججأدلةمناإلسالمأعداءیقدمھمماكثیراً
التأویلیقعثمومنوالفھم،االستداللحیثمنوالالثبوتحیثمنالكذلك،لیستولكنھاوصحیحة،

الفاسد لفھم نصوص القرآن الكریم، وسوف یتضح ھذا في النماذج واألمثلة التي ترد في بابھا.

المطلب الثاني: ألفاظ ذات صلة:
منھا:الشبھةبمصطلحصلةلھاوالمعارفالعلومفنونبعضفيكمصلحاتاستخدمتألفاظتوجد

-
أوالً: اْللُْبسة:

فِي"ویقَال:االلتباس.مناسموھيالوضوح،وعدمالشبھةبالضم،(اْللُْبسة)منظور:"ابنقال
4)(َحِدیثِھ لُْبَسةٌ، أَي ُشْبھَةٌ، واللبَُس، بالفتح: مصدر قولك لبست علیھ األمر ألبس خلطت".

َرُجًاللََجَعْلنَاهَُملًَكاَجَعْلنَاهُ(َولَْوتعالى:قولھفيالكریمالقرآنفيوردتالكلمةھذهأنالھرريویرى
لھملوقعطلبواكماملكالكفارعلىأنزللوهللاأنبمعنى)،9(آیةاألنعام:یَْلبُِسوَن)َماَعلَْیِھْمَولَلَبَْسنَا
الوالشكواللبسالشبھةعلىتقومحالةطلبواألنھمآدمي؟أمملك؟ھوھلفیشكواالتخلیطأي:اللبس،

محمدأنبقولھم:"ضعفاھمعلىیلبسونكانوامثلماورؤسائھمقادتھمعلىیقعاللبسھذاوأنالبیان،على
5)(بشر ولیس بینكم وبینھ فرق" فیقعوا في الشك فال یعرفوا الصواب من الخطأ.

ومن ھذه اآلیة یتضح أن العالقة بین معنى (اْللُْبسة) والشبھة أن (اْللُْبسة) من ثمرات الشبھة ونتائجھا.
ثانیاً: الریب والشك.

ذلكونحوشك،أيفیھوارتابوالتھمة،والظنة،الشك،والریبة:والریب"منظور:ابنقال
6)(المشتبھات. وقولھ تعالى: " ال ریب فیھ" معناه: ال شك فیھ. "

یرى)،2(آیةالبقرة:سورةلِْلُمتَّقِیَن)ھًُدىفِیِھَرْیَبَالاْلِكتَاُب(َذلَِك:قولھالكریمالقرآنفيوجاء
7)(الطبري أن الریب یعني الشك.

7
/1،البیانجامعالطبري،ینظر:()

6
.1/442العرب،لسانمنظور:ابن()

5
.9/206،الروححدائقالھرري،ینظر:()

4
.6/202العرب،لسانمنظور،ابن()

3
.201ص:المناوي،وینظر:،119صالفقھیة،التعریفاتالبركتي،ینظر:()



سواء.حدعلىأمرینبینالذھنترددھوالشك:والشك:الریببینالفرقأنعساكرابنویرى
لَِكقولھعلیھودلتھمة.معشكفھوالریبوأما ُب﴿َذٰ ].2﴾[البقرة:٢لِّۡلُمتَّقِیَنھُٗدىفِیِھَۛرۡیَبَۛالٱۡلِكتَٰ

اَرۡیٖبفِيُكنتُۡم:﴿َوإِنوقولھ مَّ ۡلنَامِّ فيشكھممع-المشركینفإن﴿]،23﴾[البقرة:٢٣...َعۡبِدنَاَعلَٰىنَزَّ
(المریة).منھویقربآخرون!قومعلیھوأعانھافتراهالذيھوبأنھالنبيیتھمونكانوا-القرآن

ٓأَیُّھَا:﴿قُۡلقولھوأما نَشّكٖفِيُكنتُۡمإِنٱلنَّاُسیَٰ یكونأنفیمكن]104﴾[یونس:١٠٤...ِدینِيمِّ
الكذبإلىینسبھوالواالمانةبالصدقالنبيیعرفكانممنغیرھمأوالكتابأھلمعالخطاب
8)(والخیانة.

شكعلىوتنطويومبھمة،غامضةكانتالشبھاتدائرةفيتقعالتيالمسائلمنكثیراًأنویالحظ
والفكریة،العقدیةالصراعاتمنكثیرفيسبباًوفھمھاتعریفھافيالعلماءاختالفوكانوریب،

والتعصب الفقھي؛ مما أثر في وحدة األمة وفرقھا.
المبحث الثاني: منھج التعامل مع الشبھات وأھلھا:

بینوأھلھا،بالشبھاتتتعلقالتيالنصوصفھمفيوخلفاًسلفاًالمسلمینعلماءبینكبیرتباینوقع
أممثلھم؟كافراًیكونذلكفعلمنوھلذلك،یجیزومنعلیھم،والردومحاورتھممجالستھمیحرممن

وكیفیجوز؟الأنھأمالمسلمین؟غیرمعتقداتسبیجوزوھلوالمحاورة؟،المجالسةھذهعلىیؤجر
اتبعتالتيالفرقوھلاإلسالم؟مصادرغیرمصادرعلىاالطالعمنیمنعظاھرھاالتيالنصوصتفھم

ثمومنوالبدع؟واألھواءالشبھاتأھلمسمىفيتدخلوالسنةالكتابنصوصتأویلفيمعیناًمنھجاً
وأھلاإلسالمملةمسمىفيتدخلھيأموالزنادقة؟المالحدةعلىیطبقالذيالمنھجذاتعلیھایطبق

القبلة؟ وعلیھ ال یجوز تكفیرھا؟
موجةظھوربعدخاصةیتعاظموالبدعواألھواءالشبھاتمعالتعاملمنھجفيالتباینھذایزالوما

من األلحاد في مستفیدة من مواقع التواصل االجتماعي.
التاریخیة،والشواھدالسلفوفعلوالسنةالكتابمنوحججھأدلتھالمسلمینعلماءمنفریقولكل

والحجج العقلیة، ویمكن تناول ھذا المبحث وفق المطالب اآلتیة: -
المطلب األول: مجالسة ومجادلة  أھل الشبھات.

أممستشرقینأممالحدةأمزنادقةكانواسواءالعلمیةحواراتھمفيمعھماالشتراكبالمجالسةیقصد
من أھل الفرق الضالة من أھل األھواء والبدع.

اَغْیِرِهَحِدیٍثفِيیَُخوُضواَحتَّىَعْنھُْمفَأَْعِرْضآَیَاتِنَافِيیَُخوُضوَنالَِّذیَنَرأَْیَت(َوإَِذاتعالى:قال َوإِمَّ
ْكَرىبَْعَدتَْقُعْدفََالالشَّْیطَاُنیُْنِسیَنََّك َشْيٍءِمْنِحَسابِِھْمِمْنیَتَّقُوَنالَِّذیَنَعلَىَوَما)68(الظَّالِِمیَناْلقَْوِمَمَعالذِّ

].69-68[آیة:األنعام:سورة)69(یَتَّقُوَنلََعلَّھُْمِذْكَرىَولَِكْن
انقسم علماء المسلمین في حكم مجالسة أھل الشبھات- بناء على فھم ھذه اآلیة-  إلى فریقین: -

الفریق األول: المانعون
أھلمنأوزنادقةأومالحدةأوكفاراًكانواسواءالشبھات-أھلومحاورةلمجالسةالمانعونفھم
اآلیةھذهأنفھمواوالتكذیب-والكفرواللعبباالستھزاءالنصوصفھمفيالخائضینوالبدع-األھواء

دلیل على المنع من مجالستھم، وعلة وسبب النھي عندھم  یعود ألمرین- كما یرى الھرري- : -
األمر األول: ھذه المجالسة تغریھم وتزیدھم في التمادي في طرح شبھاتھم والترویج لھا.

األمر الثاني: ھذه المجالسة دلیل على الرضا والمشاركة.

8
.1/264اللغویة،الفروقمعجمالعسكري،ینظر:()



مجاھركافرمنإالیقعالظاھركفروالمشاركة،والرضاالتمادي،علىحملھمأي:األمرین،وكال
9)(أو منافق كثیر المراء.

علىوالدلیلوشامل؛عاماآلیةھذهفيالخطابأنالشبھاتأھللمجالسةالمانعالفریقھذاویرى
ُم ھذا الفریق مجالسة الفئات اآلتیة: ذلك صیغة العموم في لفظ( الذین)، وعلیھ یَُحرِّ

الفئة األولى: المالحدة والزنادقة والكفار.
الفئة الثانیة: أھل البدع في ھذه األمة.

الفئة الثالثة: أھل الغلو والتطرف الذین یتأولون النصوص لتكفیر وتضلیل المخالف.
ذلكفيالبدعوأھلالفاسدة،المعتقداتونشرلتقویةالدینیةالنصوصتأویلھيالدینفيفتنةوأكبر

ھناومنالشبھات.ھذهعنبدفاعھمهللادینینصرونأنھمیعتقدونألنھموالزنادقة؛المالحدةمنأخطر
ومخالطةمجالسةعنالتحذیرمنوأشدأكثرواألھواءالبدعأھلومخالطةمجالسةعنالسلفتحذیركان

10)(المالحدة والزنادقة والكفار.

خطورةیظھرال؟أمالبدع؟منھيھلمسألةوثالثینبضعفيالسلفاختالفأنالباحثیرى
اختالفاتمناألمةھذهفيوقعوماوالزندقة،األلحادأھلمنأخطراألمةھذهفيالبدعأھلاعتبار
فياالضطرابھذاسببھعمليعنفإلىتحولتماوكثیراًاللفظي،بالعنفاتسمتوفكریةعقدیة

توصیف وبیان مصطلح البدع.
زضوابطاًوالشروطاًالشبھات-أھللمجالسةالمانعالفریق-ھذایرىوال مجالستھمتجوِّ

ِمْنِحَسابِِھْمِمْنیَتَّقُوَنالَِّذیَنَعلَىوھي(َوَمااآلیةلھذهالسیاقفيالتالیةاآلیةبأنویحتجونومجادلتھم،
مجالسةجوازمنھاالبعضیفھمقدوالتي)-69(آیة:األنعام:سورةیَتَّقُوَن)لََعلَّھُْمِذْكَرىَولَِكْنَشْيٍء

مجالسةجوازعلىبھااالستداللیجوزالاآلیةھذهبأنیحتجونبھم-یتأثراللمنالشبھاتأھلومجادلة
نسختھاأي:ومقاتل،جریجوابنالمسیببنسعیدقولعلىبناءمنسوخةألنھاالشبھات؛أھلومجالدة

َل:﴿َوقَۡدقولھوھيالنساء،سورةفيالتياآلیة ِبفِيَعلَۡیُكۡمنَزَّ ِتَسِمۡعتُۡمإَِذاأَۡنٱۡلِكتَٰ َِءایَٰ بِھَایُۡكفَُرٱ�َّ
ۡثلُھُۡمۗإِٗذاإِنَُّكۡمَغۡیِرِهۦَٓحِدیٍثفِيیَُخوُضوْاَحتَّٰىَمَعھُۡمتَۡقُعُدوْافََالبِھَاَویُۡستَۡھَزأُ َإِنَّمِّ فِقِیَنَجاِمُعٱ�َّ فِِریَنٱۡلُمنَٰ َوٱۡلَكٰ

].140﴾[النساء:١٤٠َجِمیًعاَجھَنََّمفِي
وتركمجالستھموعدممجانبتھمتجبأنھمالك-اإلمامفتوىعلىبناءالقیرواني-زیدأبوویرى

دینھجعلمنفإنأوطانھم.منوإخراجھمخلفھمالصالةوعدمالكالم.علممسائلفيخاصةجدالھم
11)(عرضاً للخصومات أكثر التنقل، وال یحدث ھذا إال لرجل سوء ال ینشد الحق.

ما،حدإلىمقبولةتكونقدوالزنادقةالمالحدةمعالتعاملفقھفيالفتوىھذهمثلأنالباحثویرى
وتعیشھعاشتھالذيواالنقساماالختالفحجمیظھرتعریفھافيالمختلفالبدعأھلعلىاسقاطھاولكن
منأنھمبحجةأوطانھممنكثیرةلجماعاتإخراجاإلسالميالتاریخفيوقعوقدالفھم،ھذاجراءاألمة

أھل البدع، وما تفعلھ الجماعات المتطرفة في ھذا العصر من تھجیر للناس یعتمد على مثل ھذه الفتاوى.
والبدع-الشبھاتأصحابمناألھواءأھلومجادلةلمجالسةالمانعینمنوھوالھروي-ویورد

وخلقالقدرمثلالكالمعلممسائلفيخاصةالشبھات-أھلومجادلةمجالسةمنتمنعللسلفكثیرةنقوالً
األعمال،تحبطوالمجادالتالخصوماتھذهألنیكلمھم،منوتكلیمبلمعھمالكالمعنفینھونالقرآن-
والمنھجالقلب،أمراضأخطرھيوالشبھاتاألھواءوأنالمسلم،علىوتلبسالضاللةفيوتغمس

11
.546-14/539والزیادات،النوادرالقیرواني،ینظر:()

10
.390-8/371الروح،حدائقتفسیرالھرري،ینظر:()

9
.390-8/371الروح،حدائقتفسیرالھرري،ینظر:()



الكالمعلممناألوزاعيویحذركلمة،نصفوالتسمعالحتىأذنیكفيأصبعكتضعأنالصحیح
ْنَدقَِةإِلَىنََسبُوَكاْلُمْنتَھَىفِیِھبَلَْغَتإَِذاِعْلًما(اْجتَنِْبفیقول: اْلُمبَاَرِكاْبُنوقالَوالتَّْقلِیِد).بِاِالْقتَِداِءَعلَْیَكالزَّ

12)((َمْن َكاَن ِعْنَدهُ ِكتَاُب اْلِحیَِل فََعِمَل بَِما فِیِھ فَھَُو َكافٌِر)، وھجرانھم یكون لألبد إالَّ إذا تابوا.

أوجادلأوجالسمنلكلوالتكفیربالتضلیلتنتھيالمانعالفریقھذانقولخالصةأنالباحثویرى
التكفیرعلىالتكفیرلفظیحملالولكنفقط؛والتقلیداالقتداءعلىوتركزوالبدع،الشبھاتأھلحوار
واسعاًالبابالحكمھذافتحھذاومعوالعرض،المالاستحاللإلىیؤديألنھالملة؛عنالمخرجاألكبر

للتطرف والغلو؛ إذ فھم اتباعھ أنھ كفر مخرج عن الملة.
الفریق الثاني: المجیزون.

فيوالبدعواألھواءالشبھاتأھلومجادلةلمجالسةاألمة-ھذهوخلفسلفمنالمجیزون-ویختلف
فھم ھذه النصوص مع المانعین من وجوه جمعھا الھرري في تفسیره ھي: -

ِحَسابِِھْمِمْنیَتَّقُوَنالَِّذیَنَعلَى(َوَماآیة:بأنجریجوابنالمسیببنسعیدإلیھذھبمااألول:الوجھ
أنھایرونإذالجمھور؛خالفھمنسوخة)-69(آیة:األنعام:سورةیَتَّقُوَن)لََعلَّھُْمِذْكَرىَولَِكْنَشْيٍءِمْن

والمخالطةالمجالسةإباحةشرطبینتأنھاكماالنسخ؛یدخلھالوالخبرخبر،ألنھافیھا؛نسخالمحكمة
13)(ألھل الشبھات وھو التذكیر والموعظة؛ وعلیھ فإنھ تجوز مجالستھم للتذكیر والموعظة.

َعْنھُْمفَأَْعِرْضآَیَاتِنَافِيیَُخوُضوَنالَِّذیَنَرأَْیَت(َوإَِذااآلیةھذهأنالعلماءمنكثیرفھمالثاني:الوجھ
اَغْیِرِهَحِدیٍثفِيیَُخوُضواَحتَّى ْكَرىبَْعَدتَْقُعْدفََالالشَّْیطَاُنیُْنِسیَنََّكَوإِمَّ ال)68(الظَّالِِمیَناْلقَْوِمَمَعالذِّ

ولكنلذلك،أھلھولمنشبھاتھمعلىالردبقصدالشبھاتأھلومجالسةمخالطةعنالنھيبھایقصد
النھي عن المخالطة والمجالسة متوجھ للعوام الذین تخشى علیھم الفتنة والتأثر بالشبھات.

عنالنھيعلىتحملالكریمالقرآننصوصمنوغیرھااآلیةھذهأنالطبريیرىالثالث:الوجھ
األممھالكفيهللاسننمنفإنالمراء،بقصدالدینفيالمؤمنینجماعةبینتقعوفرقةاختالفكل

14)(تضییع الوقت والجھد في ھذا النوع من الجدال.

للعلماءعلیھموالردفئاتھمبكلالشبھاتأھلمعالمجالسةاستثناءاآلیةمنیفھمالرابع:الوجھ
الكتابخاصةوالمعارفالعلومفنونكلفيوالراسخینوالجدال،الحجاجألسالیبالحاذقیناألتقیاء
الللذیناالستثناءفجاءالطواف،أداءنستطیعفلنمجالستھمتركنالوقال:عباسابنأنرويفقدوالسنة،
ِذْكَرىَولَِكْنَشْيٍءِمْنِحَسابِِھْمِمْنیَتَّقُوَنالَِّذیَنَعلَىَوَماقولھ:فيوشبھاتھمومعاصیھمبشركھمیتأثرون

15)().69(یَتَّقُوَنلََعلَّھُْم

تبدوالشبھاتأھلوجدالمجالسةأمرفيوالسنةالكتابمنالدیننصوصبأنحزمابنویرى
عنوالتحذیرالنھيوبینومناظرتھمجدالھمعلىوالحضوالحثاألمربینظاھرھافيمتعارضة
ھوماإلىوالجدالالمناظرةبتقسیمواالختالفالتناقضیوھممایزولولكنومناظرتھم،مجادلتھم

معوالواجببلالمحمود،والجدالالمناظرةففيمحمود؛غیرھووماالحق،بأنھعلیھهللاأثنىمحمود
ْنقَْوًالأَْحَسُن{َوَمْنقال:الشبھاتأھل ِإِلَىَدَعاِممَّ [فصلت:اْلُمْسلِِمیَن}ِمَنإِنَّنِيَوقَاَلَصالًِحاَوَعِمَلهللاَّ
أَْعلَُمھَُوَربََّكإِنَّأَْحَسُنِھَيبِالَّتِيَوَجاِدْلھُْماْلَحَسنَِةَواْلَمْوِعظَِةبِاْلِحْكَمِةَربَِّكَسبِیِلإِلَى{اْدُعقال:و]33
والجدالالمناظرةوجوبإثباتھابجانبفاآلیة]،125[النحل:بِاْلُمْھتَِدیَن}أَْعلَُمَوھَُوَسبِیلِِھَعْنَضلَّبَِمْن

15
.390-8/371(،الروححدائقتفسیرالھرري،ینظر:()

14
.11/438سابق،مصدرالطبري،ینظر:()

13
)8/391(والریحان،الروححدائقتفسیرینظر:()
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.5/191وأھلھ،الكالمذمالھروي،ینظر:()



الحجةأوجبتھماإلىوالرجوعالحق،والتزاموالبیان،الرفقمنوالجدالالمناظرةآدابجمیعمنھایتعلم
القاطعة.

ِریَنإالاْلُمْرَسلِیَننُْرِسُل{َوَما:قالالمذموموالجدالالمناظرةحالةوفي َویَُجاِدُلَوُمْنِذِریَنُمبَشِّ
ترىكماتعالىفذم]56[الكھف:ھُُزًوا}أُْنِذُرواَوَماآیَاتِيَواتََّخُذوااْلَحقَّبِِھلِیُْدِحُضوابِاْلبَاِطِلَكفَُرواالَِّذیَن

ِآیَاِتفِيیَُجاِدلُوَن{الَِّذیَنتعالى:وقالالباطل.فيوالجدالحجة،بغیرالجدال َكبَُرأَتَاھُْمُسْلطَاٍنبَِغْیِرهللاَّ
ِِعْنَدَمْقتًا ُیَْطبَُعَكَذلَِكآَمنُواالَِّذیَنَوِعْنَدهللاَّ والجدالفالمناظرة].35[غافر:َجبَّاٍر}ُمتََكبٍِّرقَْلِبُكلَِّعلَىهللاَّ

بشغبللباطلناصراًوجادلناظرمنوالثاني:علم،بغیروجادلناظرمنأحدھماوجھان:لھالمذموم
16)(وتمویھ بعد ظھور الحق إلیھ، وینھى عن المناظرة والجدال مع كل شخص فاقد لألھلیة.

وإنھالبدعكثیربلدناإنأنس:بنمالكإلىكتبأنھفروخ:"ابنعن-:هللارحمھ–الشاطبيوقال
علیھمیردُّالفتھلك،تزلَّأنخفُتبنفسكذلكظننَتإنلھ:یقولمالكإلیھفكتبعلیھمالردفيكالماًألَّف
فإنيذلك:غیروأمابھ،بأسالفھذاعلیھ،یعرجواأنیقدروناللھمیقولبماعارفاًضابطاًكانمنإال

17(ذلك".علىتمادیاًویزدادوافیطغوابشيءمنھیظفرواأوخطئھ،علىفیمضوافیخطئیكلمھمأنأخاف

(

واالقتصادیةالتجاریةاألعمالمثلالحیاةضروراتتقتضیھاالتيوالمجادلةوالمخالطةوالمجالسة
منوالتابعینوأصحابھللنبيالعملیةفالسنةمباحة؛ھيبلالنھيفيتدخلالھذهفإنوالزراعیة

مدرسةفيكالمدرسالمسلمین،غیریجالسأنعملھ-بحكماإلنسان-یضطروقدذلك،علىتدلبعدھم
أنفعلیھواستھزاءطعناهللاآیاتفيھؤالءخاضإذاإالفیھ،حرجالمّمافھذاومسلمكافرفیھایدّرس

18)(یوقفھم عند حّدھم وإذا لم یستطیع فعلیھ أن یقوم.

المطلب الثاني: حكم سب معتقدات غیر المسلمین
حكمفياختلفوامثلماالشبھاتأھلمنالمسلمینغیرمعتقداتسبجوازحولالعلماءآراءتباینت

مجالستھم ومحاورتھم، ویعود سبب الخالف حول ھذه المسألة إلى التباین في فھم نصوص الكتاب والسنة.
ُِدوِنِمْنیَْدُعوَنالَِّذیَنتَُسبُّوا((َوَال:قولھالتفسیراتفیھاتباینتالتيالنصوصومن َفَیَُسبُّواهللاَّ هللاَّ

ٍةلُِكلَِّزیَّنَّاَكَذلَِكِعْلٍمبَِغْیِرَعْدًوا سورة)108(یَْعَملُوَن))َكانُوابَِمافَیُنَبِّئُھُْمَمْرِجُعھُْمَربِِّھْمإِلَىثُمََّعَملَھُْمأُمَّ
األنعام.

أوالً: المانعون من السب:
أھلمعتقداتسبعنالنھيخطابأناآلیةھذهمنعطیةابنومنھمالمسلمینعلماءبعضفھم
معتقداتھمسبفیكونهللاقدریعرفونالجھلةالشبھاتأھلألنوالمؤمنین؛للنبيمتوجھالشبھات

أنیعلممنأنعلىدلیلاآلیةوفيالقیامة،یومإلىمنسوخغیرباقاآلیةھذهوحكم،هللالسبذریعة
فيالمنكرصاحبیتركبلیفعل،فالوقتلوشتمضربمنمنھشرھوماإلىیؤديسوفالمنكرتغییر

18
)3/1676(التفسیرفياألساسحوي:سعیدینظر:()

17
.1/12االعتصام،الشاطبي،اإلمام()

16
).23-1/19(األحكامأصولفياإلحكامحزمابنینظر:()



حقونحوھاوالكنیسةالصلیبأواآللھةونقدفسبومنعة؛قوةفيالشبھةصاحبكانإذاخاصةمنكره،
19)(وواجب وطاعة، ولكن سّداً للذریعة یجب تركھ. واآلیة فیھا ضرب من الموادعة.

نزلتالتياآلیةھذهعلىبناءوالزنادقةوالمالحدةالكفارشبھاتنقدیجوزأنھالرازيالفخرویرى
طریقعنمحمدأخذھااألولینأساطیرھوبلهللاعندمنوحیاًلیسالقرآنبأنالزاعمینقریشفي

تحولإذاوالحوارالجدلوقفعلىاآلیةفيالسبعنالنھيویحملمكة،فيروميحدادمعمدارستھ
الدینمنالكفارنفرربماالحالةتلكعلىالجدلاستمرولوبالعقالء.یلیقالوسفھومشاتمةجھلإلى

(:قالكمااإلسالمإلىدعوتھمفيبالكفارالرفقالدینمقاصدومنقلوبھم.والغضبالغیظودخل
ُرلََعلَّھُلَیِّناًقَْوًاللَھُفَقُوال 20)(]44[طھ:یَْخشىأَْویَتََذكَّ

اآلیة،ظاھرعلىبناءمطلقاًالجدالیمنعالفھوباالشتراط،اآلیةھذهفيالنھيالرازيالفخروقید
وال یرى المواصلة فیھ إالَّ إذا تحول إلى مراء وجھل ومشاتمة وسفھ.

اإلسالم،علیھاحثالتيالقیممن-ضرراًتجلبقدألنھاالفضیلة-تركسلوكأنالقاسميویرى
هللانبينصیحةمنھذافُِھموقدالحسد،إلىیؤدياإلظھارھذاكانإذاالنعمةإظھارتركجوازمثل

كانإذاالحسنفإنوالمكروه.الحسدخشیةبرؤیاهأخوتھیخبرالبأنیوسفالبنھالسالمعلیھیعقوب
21)(سبباً للقبیح قبح.

فیرىاآلیة،لھذهفھمھعلىبناءالشبھاتأھلمعواإلكراهالقوةاستخدامعبدهمحمدالشیخویرفض
والھدایةوالعملبالقولالدعوةوبیانتبلیغالرسلعلىأنوبینترسختاآلیةلھذهالسابقةاآلیاتأن

الناسیخلقأناقتضتهللاسنةألنوسبھم؛معتقداتھمفيللناسواإلكراهوالجبرالسیطرةعنبعیداًللناس
بالحلمإالوسبھموإعراضھمجحودھمیقابلوافالاالعتقاد،حریةلھموكفلالعقلیة،قدراتھمفيمتفاوتین
عنتختلفبصورةولكنهللایعظمالكافرألنآلھتھم؛سبعنالنھياآلیةھذهعلىوعطفوالصبر.
اإلسالمیة،والمذاھباألدیانأھلبینحتىیقعوصفھفيواالختالفهللاذاتفياالتفاقوھذاالمسلم،

اإلسالمیةالفرقحالةوفيعیسى،سبفيالمسلمفیقعالمسلمنبيالمسیحيیسبقداألدیانأھلحالةففي
ھوھذا-المتبادلالفعلردفيوالعلة-والسببجمیعاً،علیاًالسنيفیسبوعمرأبابكرشیعيیسبقد

22)(الجھل وحب الذات واالنتصار للنفس.

الكالموعلماءالفقھعلماءعنداستخدامھغلبفإنھالكفر)بمصطلح(مثالًعبدهمحمدالشیخویضرب
ھذاُكتَّابعرففيولكنشرعاً،الصحیحاإلیمان)مصطلح(یقابلمابأنھالحدیثصناعةوعلماء
،َعزَّهللاِلُِوُجوِداْلُمْنِكِریَناْلُمَعطِّلِیَناْلَمَالِحَدِةإلىإالینصرفالالعصر ھذافيإطالقھصاروَوَجلَّ
إطالقیجوزالفإنھاآلیة-ھذهفھمعلىوبناءوعلیھ-وتعییراً؛وإھانةسباًمتدینكلعلىالعصر

علىوتأسیساًحرام،وأذیتھممؤذیة،داللتھألنالسماویة؛األدیانأھلمنشخصأيعلىالكفرمصطلح
يََّشتََمإَِذاالمسلمبأناألحنافعلماءأفتىالفھمھذا مِّ ُرالذِّ يِّقَاَلَولَْوَمْعِصیَةً.اْرتََكَبِألَنَّھُیَُعزَّ مِّ َكافُِریَالِلذِّ

یَأْثَُم إِنَّ َشقَّ َعلَْیِھ َذلَِك.
یلعنھ؛لناإلسالمغیرعلىماتماشخصاًأنفعلمالحجابلھكشفلوعبدهمحمدالشیخویزعم

یلعنھلمفمنالالعنونویلعنھالشیطانلعنفا�المسلمین،بینوالفرقةالشقاقفيیتسبباللعنھذاألن

22
.7/553المنار،تفسیرعبده،محمدینظر:()

21
.4/463التأویل،محاسنالقاسمي،ینظر:()

20
.110-13/109الغیب،مفاتیحالرازي،الفخرینظر:()

19
.2/332الوجیز،المحررعطیة،ابنینظر:()



منلیسلعنھألنالعلماء-منكثیریرىكماالقیامة-یومذلكعنیسألھلنهللافإنعمرهفيمرةوال
23)(الطاعات الواجبة التي أمرنا بھا.

أھلمعوالحوارالفكريالتالقحضرورةیرىأنھالنصوصلھذهعبدهمحمدالشیخفھممنوواضح
للجمعواضحةمحاولةفياإلسالم،لھدعاالذيوالتسامحالرفقمنھجعلىبناءالفئات،كلمنالشبھات

بین المشترك بین الحضارات.
كلعلىاألمةھذهفيباقالمسلمینغیرمعتقداتسبعنالناھیةاآلیةھذهحكم"القرطبي:قال

یسبأنلمسلمیحلفال،هللاأوالنبيأواإلسالمیسبأنوخیفمنعةفيالكافركانفمتىحال،
علىوالحضالبعثبمنزلةألنھذلك،إلىیؤديماإلىیتعرضوالكنائسھم،والدینھموالصلبانھم

دلیلوفیھاالذرائع،بسدالحكموجوبعلىودلیلالموادعة،منضربأیضااآلیةھذهوفيالمعصیة.
عمرعنرويماالمعنىھذاومنالدین.فيیكونضررإلىأدىإذالھحقعنیكفقدالمحقأنعلى

إنالعربي:ابنقالالقطیعةمخافةالقراباتذويبینالحكمتبتواالقال:أنھعنھهللارضيالخطاببن
24)(كان الحق واجبا فیأخذه بكل حال وإن كان جائزا ففیھ یكون ھذا القول".

نفسمن106اآلیةفيجاءالذياإلعراضلنوعومبینةشارحةاآلیةھذهأنعاشورابنویرى
الكفاردعوةتركبھمقصودلیساإلعراضفھذا])106[اْألَْنَعام:اْلُمْشِرِكیَنَعِنَوأَْعِرْضالسورة(

وتعییروشتمسبمنعنھمیصدرماعناإلعراضبھمقصودبلعلیھم،الحججبإقامةشبھاتھموإزالة
كانولوحتىآلھتھموشتملسبالتعرضعدماإلعراضجملةومنواإلسالم،ورسولھ�بذيءوقول

ھذا السب یقوم على الحق، ومن األمور التي ال تدخل في معنى السب: -
النسبة إلى خطأٍ في الرأي.-1
النسبة إلى خطأٍ في العمل.-2
النسبة إلى ضالل في الدین لمن ھو مخالف للدین.-3

یشملوالذلك،إلىالغیرةتدفعھمالذینالمسلمونبھمراداآلیةفيوالشتمالسبعنالنھيوخطاب
25)(والشتم.السبوبینبینھیحولعظیمخلقعلىكانألنھ؛النبيالنھي

النافيوالدلیلبالحجةوالمعاصيالشبھأھلمخاطبةوجوبتثبتاآلیةأنإلىالقشیريویذھب
ویقال.هللالذكراإلجاللتركعلىذلكفیحملھموالعادة،النّفسنوازعموجبعلىتكلّمھموالللشبھة،

(وفسقھم.كفرھملزیادةوعلّةسببافعلكفسیكونغیّھم،فيجرأةفیزدادوایفعلونماقبیحعلىتطابقھمال

(26

ینفذونبأنھموغیرهعبدهمحمدالشیخواتھمنفاق،عنینمالبعضعندالفھمھذامثلأنالباحثیرى
وھذاالكلیة،الدینمقاصدوفقالنصوصلھذهفھمھمذلكفيوالسببالمسلمین،بالدفيالماسونیةأجندة

ما یبین حجم االختالف المؤثر في تقدم األمة وشھودھا الحضاري.
ثانیاً: المجیزون للسب.

منوكلالرازيوالفخرعطیةوابنوالزمخشريللطبريمغایراًفھماًاآلیةذاتمنالشوكانيیفھم
العنادبدافعالحقأھلعلىتجرأمنكلأنیرىفھوالمسلمین،غیرمعتقداتسبجوازعدمیرى

بالدینالمتالعبونالبدعأھلفيواضحھووھذاالسیف،إالمعھینفعالمنھجھذلكوكانوالبغض

26
.1/494اإلشارات،لطائفالقشیري،ینظر:()

25
.7/427والتنویر،التحریرعاشور،ابنینظر:()

24
.7/61القرآن،ألحكامالجامعالقرطبي،ینظر:()

23
.7/557نفسھ،المصدرینظر:()



وجل؛والخوفدونالشرعیة،باألدلةلباطلھمیحتجونألنھمالزنادقةمنشرٌّفھمبالشرائعوالمتھاونون
اْآلیَةَھَِذِهأَنَّإِلَىاْلِعْلِمأَْھِلُجْمھُوُرَذھََبَوقَْدسّراً،وكفرھموباطلھمشبھاتھمیمارسونالزنادقةبینما

بَِھ. ِق إِلَى الشُّ َرائِِع َوقَْطِع التَّطَرُّ 27)(ُمْحَكَمةٌ ثَابِتَةٌ َغْیُر َمْنُسوَخٍة، َوِھَي أَْصٌل أَِصیٌل فِي َسدِّ الذَّ

عدمھو:الشبھاتأھلمعالتعاملفيالصحیحالمنھجأناآلیةلھذهالشوكانيفھممنواضح
یشیربھذاولعلھمجالستھم،فيالمؤمنینمنألحداستثناءوالوقتلھم،بلالوشتمھم،وسبھمبلمجالستھم

إلى سیاسة أبي بكر رضي هللا عنھ مع أھل الردة.
فياآلخرمناإلسالمیةالفرقموقففيھذاالناسیومإلىاآلیةھذهفھمفيالتباینھذاأثروقد

ذلكألناآلخر؛لمعتقداتالسبتحریمیرىمنرجحانوواضحلمعتقداتھم.والتعییروالسبالشتممسألة
حریةقیمفیھترسختالذيالعصرھذافيخاصةالدعوة،نشرفيویساھمالكلیة،الدینمقاصدیخدم

الفكر والرأي والتعبیر.
المطلب الثالث: حكم من جالسھم وجادلھم

التكفیربینوالبدعواألھواءالشبھاتأھلومحاورةبمجالسةتمسكمنعلىالحكمفيالفریقانانقسم
داخلاإلسالمیةاألمةفرقعالقةفياإلسالميالتاریخعبرعمیقاًأثراًتركاالختالفوھذاوعدمھ،
اآلتي:النحوعلىاالختالفھذاوكانالمسلمة،غیرالمجتمعاتمعالتعاملفيوكذلكالمسلمین،مجتمع

-
أوالً: من یرى الكفر

َلَوقَْد(:قولھعلىبناءیجالسھممنبكفرالشبھاتأھللمجالسةالمانعالفریقویحكم فِيَعلَْیُكْمنَزَّ
ِآَیَاِتَسِمْعتُْمإَِذاأَْناْلِكتَاِب إِنَُّكْمَغْیِرِهَحِدیٍثفِيیَُخوُضواَحتَّىَمَعھُْمتَْقُعُدوافََالبِھَاَویُْستَْھَزأُبِھَایُْكفَُرهللاَّ

َإِنَِّمْثلُھُْمإًِذا ).140(اآلیة:النساء:سورةَجِمیًعا)َجھَنََّمفِيَواْلَكافِِریَناْلُمنَافِقِیَنَجاِمُعهللاَّ
الشبھاتأھلیجالسمنكفرعلىدلیلِمْثلُھُْم)إًِذاإِنَُّكْمقولھ(فيالحنبليالمقدسيالدینمجیرفیرى

َإِنَّاآلیة(بفاصلةالحكمھذاوأكدكفر،بالكفروالرضاالموافقةألنالملة؛منمخرجاًكفراً َجاِمُعهللاَّ
28)(اْلُمنَافِقِیَن َواْلَكافِِریَن فِي َجھَنََّم َجِمیًعا).

والمنافقین،والكفاروالزنادقةالمالحدةمنالشبھاتأھلكلأنالدینمجیرقولمنویُْعلَُم
والمجالسین لھم من المسلمین عن موافقة و رضا كفار خارجین عن الملة، وأن مصیرھم النار.

والخطاب في اآلیة كما یرى الھرري  یشمل اآلتي: -
جماعة من المسلمین یجلسون في مجالس كفار قریش في مكة.-1
بالقرآنواستھزاءسخریةفیھامجالسفيوالیھودالمشركینمعیقعدونالمنافقینمنجماعة-2

الكریم في المدینة.
الاللفظبعمومفالعبرةالشرعیة؛باألدلةویستھزؤونینتقصونقومفیھومجلسموقفكل-3

سخریةوالسنةبالكتابالرجالآراءالمستبدلینالتقلیدأھللذلكمثالوأوضحالسبب.بخصوص
واستھزاء.

بالدین،ویستھزؤونهللاآیاتفيیخوضونالبالدفيالملحدینیرونالذینالمسلمینمنكثیر-4
ا وال إعراًضا. 29)(وھم یسكتون عن ذلك، وال یبدون إنكاًرا وال اشمئزاًزا وال صّدً

29
.6/420الروح،حدائقالھرري،ینظر:()

28
.3/215القرآن،تفسیرفيالرحمنفتحالمقدسي،ینظر:()

27
.2/171،172القدیر،فتحالشوكاني،ینظر:()



ثانیاً: من ال یرى التكفیر:
ُسوِل َال یَْكفُُر، بَْل  َوَال یَْفُسُق إَِذا اْجتَھََد فَأَْخطَأَ. َل الَِّذي قَْصُدهُ ُمتَابََعةُ الرَّ یقول ابن تیمیة:" أَنَّ اْلُمتَأَوِّ

ا َمَسائُِل اْلَعقَائِِد فََكثِیٌر ِمَن النَّاِس َكفََّر اْلُمْخِطئِیَن فِیھَا. َوھََذا َوھََذا َمْشھُوٌر ِعْنَد النَّاِس فِي اْلَمَسائِِل اْلَعَملِیَِّة. َوأَمَّ
ِة اْلُمْسلِِمیَن، َوإِنََّما ھَُو فِي َحابَِة َوالتَّابِِعیَن لَھُْم بِإِْحَساٍن، َوَال َعْن أََحٍد ِمْن أَئِمَّ اْلقَْوُل َال یَُعَرُف َعْن أََحٍد ِمَن الصَّ
اْألَْصِل ِمْن أَْقَواِل أَْھِل اْلبَِدِع، الَِّذیَن یَْبتَِدُعوَن بِْدَعةً َویَُكفُِّروَن َمْن َخالَفَھُْم، َكاْلَخَواِرِج َواْلُمْعتَِزلَِة َواْلَجْھِمیَِّة،

افِِعيِّ َوأَْحَمَد َوَغْیِرِھْم." ِة، َكبَْعِض أَْصَحاِب َمالٍِك َوالشَّ .)(َوَوقََع َذلَِك فِي َكثِیٍر ِمْن أَْتبَاِع اْألَئِمَّ 30

التكفیرھذاأنالفقھ،مسائلأواالعتقادمسائلفيسواءالتكفیریرفضالذيتیمیةابنكالممنیفھم
لم یقع من أھل البدع وحدھم، بل وقع في قضایا الفروع بین بعض أصحاب المذاھب الفقھیة.

انجیم:"ابنیقول والذياْلقِْبلَِة"أَْھِلتَْكفِیِرَعَدُماْلَحقَِّألَنَُّمنَاَكَحتِِھْم؛ِحلُّاْلَوْجِھفَُمْقتََضىاْلُمْعتَِزلَةَُوأَمَّ
ْستُْغفَنِيَُّوقَاَلبقولھ:"ھونقلھماھذاعلىنجیمابنحمل نَِّةأَْھِلبَْیَناْلُمنَاَكَحةُتَُجوُزَالالرُّ (َواِالْعتَِزاِل".السُّ

(31

الالعقدي،الخالفمسائلفيحتىالتكفیریجوزالأنھمننجیمابنإلیھذھبماأنالباحثیرى
ْستُْغفَنِيُّبھیقبل بینتقعالتيالفتنفيسببكانوھذااالجتماعیة؛المقاطعةمرحلةوصلالذيالرُّ

أصحاب المذاھب.

الشبھاتأھلمنكانولوالمسلم-تكفیرفيالتسرعمنوتمنعتحذرالتياألدلةوأقوىأظھرومن
الّذینأیّھا{یا:قولھاألدلةأظھرمنوالمال،الدماستحاللعلیھیترتبالتكفیروألنوالبدع-واألھواء

الحیاةعرضتبتغونمؤمناًلستالّسالمإلیكمألقىلمنتقولواوالفتبیّنواهللاسبیلفيضربتمإذاآمنوا
(النساء:خبیراً}تعملونبماكانهللاإّنفتبیّنواعلیكمهللافمّنقبلّمنكنتمكذلككثیرةمغانمهللافعندالّدنیا
94.(

ورطةوھيكذلك،ولیسالمسلمینمنأحداًأكفرلمنعظیموعید"وھذاالعید:دقیقابنویقول
العقائد،فياختلفوالماالحدیثوأھلالسنةإلىالمنسوبینومنالمتكلمین،منكثیرخلقفیھاوقععظیمة

32)(فغلظوا على مخالفیھم، وحكموا بكفرھم ".

منیسلموالماإلسالمیةوالمعارفالعلوممنفنأھلكلأنیثبتالعیددقیقابنإلیھأشاروما
ظاھرة تكفیر أھل القبلة.

32
).4/76(األحكامعمدةشرحاألحكامإحكامالعید،دقیقابن()

31
.3/110(الرائقالبحرنجیم،ابن()

30
).5/240(السنةمنھاجتیمیة،ابنینظر:()



القصاصمنجسدهوبراءةالحقوق،منذمتھبراءةالمسلم][فياألصل"السالم:عبدبنالعزقال
33)(والحدود والتعزیرات، وبراءتھ من االنتساب إلى شخٍص معین، ومن األقوال كلھا، واألفعال بأسرھا".

یعودوتكفیرهاإلسالمملةمنالمسلمإخراجعنالناھیةالنصوصوتكاثرتعددإنالوزیرابنویرى
وتجنبھاإلسالم،بأركانوقیامھونبوات،توحید،منالدینبأصولالمسلمھذاوإیمانشھادةقوةإلى

بدعةمناإلسالمملةمنوأخرجھَكفََّرهمنیسلمالقدمنھخرجتبدعةبمجردتكفیرهیمكنفالالكبائر،
بلشرعاًوالعقالًالمنھایسلمأنھیعنيالالظنوحسنذلك،منألحدعصمةالألنھمنھا؛أكبرأومثلھا

34)(الغالب على أھل البدع شدة العجب بنفوسھم واالستحسان لبدعتھم ".

عنوإخراجھمالشبھاتأھلتكفیرعنالبعدضرورةعلىیدلالبدعفيوخلفاًسلفاًالعلماءواختالف
الملة، ولكن الواقع غیر ذلك.

القبلة،أھلعلىوالتفسیقالتكفیرإطالقعناالمتناعالصحابةخاصةالسلففقھدقةمنكانولھذا
"قلتقال:سفیانأبيعنالبرعبدابنأوردفكریة،أوعقدیةوانحرافاتشبھاتمنمنھمصدرمھما

35)(لجابر: أكنتم تقولون ألحد من أھل القبلة: كافر؟ قال: ال. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ هللا. وفزع".

فروا.الشركمنال،قال:ھم؟أمشركونوصفین:الجملأھلعنطالبأبيبنعليسئلولما
بغواإخوانناقال:حالھم؟فمالھقیل:قلیالً.إالهللایذكرونالالمنافقینألنال،قال:أمنافقون؟فقیل:

36)(علینا".

ولكنالداللة،وقطعیةالثبوتقطعیةشرعیةوأدلةنصوصعلىواألفكارالعقائدعلىالحكمیقوم
كثرتولھذاعقلي؛اجتھاديأمراآلخرینوأفكارعقائدعلىالحكماعتبرعندماالبعضعندااللتباسوقع

كانلمامخالفمنھجوھذایخالفھ.منكلعلىوالردةوالضاللوالنفاقوالزندقةوالشركبالكفراألحكام
عندھماآلخرعلىالحكمألنالورع؛أساسھوالذيالناس،علىحكمھمفياألمةھذهسلفمنھجعلیھ
حكملمنعلیھالمترتبوألنوالدرایة؛والرأيواالجتھادالعقلعلىالوالروایة،والشرعالنقلعلىیقوم

علیھ بالخروج من الملة إباحة دمھ وعرضھ ومالھ، بل وخلوده في النار.

حكمالكفرأنأقوالھم:وجماعوالباقالني،حزم،وابنعیاض،القاضيمنكلالمنھجھذاأكدفقد
فیدركشرعي،ومدركھوالبراء،والوالءالنار،فيبالخلودوالحكمالدمإباحةعلیھیترتبألنھشرعي؛

منأوضحقطعیاًسمعیاًإالیكونالوالفسقالكفرعلىالدلیلوھذامنصوص،علىبقیاسوإمابنص،إما
القولیكونفقدبالعقل،یكشفالملتبسأمرفھوالرأي،والالقولالالتكفیرفيیقبلفالالنھار،شمس
أخطأوإنالمسلمین،منأحداًیكفرأنألحدفلیسصحیح،والعكسالشرعفيصوابالعقلفيخطأً

36
).16/324(سابق،مصدرالقرآن،ألحكامالجامع)4(()

35
).17/21(التمھیدالبر،عبدابنینظر:()

34
).385(الخلقعلىالحقإیثارالوزیر،ابنینظر:()

33
).2/26(األناممصالحفياألحكامقواعدالسالم،عبدبنالعزینظر:()



یزالالبلبالشك،عنھذلكیُزللمبیقینإیمانھثبتومنالمحجة،لھوتبینالحجة،علیھتقامحتىوغلط
37)(إال بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبھة".

السنةأھلغالةوبعضالبدعأھلھمیحتاطوالوالردةبالتكفیرالحكمفيیسارعالذيفالفریق
والجماعة، وھذا المنھج مخالف إلجماع األمة.

الخطأوإن..االحتیاط.تخالفبینةمفسدةكفرھمفيالمختلفبتكفیرالحكمفي"الوزیر:ابنقال
والتوفیقوالسالمةاإلصابةونسألھالجمیع،فيالخطأمنبا�نعوذالعقوبة،فيالخطأمنخیرالعفوفي

38)(والھدایة".

علىوالزندقةوالردةبالكفرالحكموتماإلسالميالتاریخفيالخطأھذامثلوقعقدأنھالباحثویرى
أشخاص فقتلوا، وقد وجد من أئمة العلم والدین في عصرھم من عارض ھذا الحكم.

وھذهصدراً،بالكفرشرحمنعلىإالالكفركلمةیطلقالأنمسلمكلعلىحتمأنھالشوكانيویرى
39)(المسارعة تنتھي بكفر المكفر نفسھ.

سبیالً،إلیھوجدماالقبلةأھلتكفیرمناالحترازإلیھالمحصلیمیلأنینبغي"والذيالغزالي:وقال
هللا)رسولمحمدهللا،إالإلھ(البقول:المصرحینالقبلةإلىالمصلینمنواألموالالدماءاستباحةفإن
دممنمحجمةسفكفيالخطأِمنأھونالحیاةفيكافرألفتركفيوالخطأخطأ،لھاالمناقضینغیر

40)(مسلم ". فإن التكفیر فیھ خطر، والسكوت ال خطر فیھ".

وجوهوجدتلوأنھالقبلة،أھلتكفیرفيالتسرعوعدموالتثبتاالحتیاطبابمننجیمابنویرى
الواحدالوجھبھذااألخذواألولىفالواجبالتكفیرمنیخرجھواحدووجھالمسلم،تكفیرإلىتؤديكثیرة

41)(تحسیناً للظن بالمسلم.

وھذاالتكفیر،فيالتسرععدمواالحتیاطالتریثھوالراجحالصحیحالمنھجأنالملیباريویرى
42)(المنھج علیھ أئمة الفقھ والدین قدیماً وحدیثاً.

تكفیربھایقصدوالبدعاألھواءأھلحقفيالسلفعنصدرتإذاالتكفیرعبارةأنالبغويویرى
إذاإالشھادتھم،وتجوزیكفرونالالمخطئینالمتأولینولكناإلسالم،عنتخرجھببدعةمنھمأتىمن

42
).4/138(المعینفتحالملیباري،ینظر:()

41
.5/134،135(الرائقالبحرنجیم،ابنینظر:()
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.224–223االعتقاد،فياالقتصادالغزالي،ینظر:()

39
.579–4/578(الجرارالسیلالشوكاني،ینظر:()

38
.378–377(الخلقعلىالحقإیثارالوزیر:ابنینظر:()

37
.2/578(السبكيفتاوىالباقالني،وینظر:،3/392(والنحلواألھواءالمللفيالفصلحزم،ابنوینظر:،2/282(الشفا،عیاض،القاضيینظر:()



الصالةتجوزالھؤالءفكلخالفھم،منكفرواإذاالقدریةأووالرافضة،الخوارجمثلالصحابةكفروا
43)(خلفھم وال تقبل شھادتھم. وأحكام قضاتھم غیر نافذة.

منصادرالشبھاتأھلتكفیرفيالمسارعةعدمعلىالقائمالواضحالمنھجھذاأنالباحثویرى
الغلوعلىیقومبدینلوصفھاإلسالمأعداءواستغلھظاھراًیكونكادالذيالمنھجولكنعظام،أئمة

والتطرف ونفي اآلخر ھو األعلى صوتاً.

المطلب الرابع: حكم النظر واالطالع على غیر مصادر التشریع اإلسالمي:
–السابقةالدینیةالكتبخاصةمنھا-واألخذاألخرىالثقافاتعلىاالطالعوالنظرقضیةتتعلق

عنالمطلقالنھيظاھرھامنیفھمقدالسنةمننصوصووردتالشبھات،مناإلسالمبموقفتتعلق
لیساألمرأنآخرونیرىبینماللشبھات،مثیرةأنھابحجةاألخرىاألممتراثعلىاالطالعوالنظر

على إطالقھ، واختلف في ھذه المسألة العلماء إلى فریقین على النحو اآلتي: -
الفریق األول: المانعون وأدلتھم.

أوالً: أدلتھم من السنة:
ِ:َعْبِدْبِنَجابِِرَعْنأحمداإلمامروى-1 ِمْنأََصابَھُبِِكتَاٍبالنَّبِيَّأَتَىاْلَخطَّاِبْبَنُعَمَرأَنَّ"هللاَّ
ُكوَنفَقَاَل:فََغِضَبالنَّبِيُّفَقََرأَهُاْلُكتُِبأَْھِلبَْعِض ِجْئتُُكْملَقَْدبِیَِدِهنَْفِسيَوالَِّذياْلَخطَّاِباْبَنیَافِیھَا"أَُمتَھَوِّ

بُوابَِحقٍّفَیُْخبُِروُكْمَشْيٍءَعْنتَْسأَلُوھُْمَالنَقِیَّةًبَْیَضاَءبِھَا قُوابِبَاِطٍلأَْوبِِھفَتَُكذِّ لَْوبِیَِدِهنَْفِسيَوالَِّذيبِِھفَتَُصدِّ
44)(یَتَّبَِعنِي".أَْنإِالََّوِسَعھَُماَحیًّاَكاَنُموَسىأَنَّ

المسلمینغیرتراثعلىاالطالعوالنظرتمنعالتيالسنةنصوصمنكواحدالحدیثبھذایُْستَدلُّ
أھلعنالتحدیثعنالنھيبعبارة(الحدیثلھذاالحدیثشراحویعنونالكتاب،أھلمنكانواولو

الكتاب).
علىواالطالعالنظرتحریممنھیفھمالذيعمرحدیثبینتعارضیوجدالأنھالعینيویرى

آَشكٍّفِيُكنَت{فَإِنتََعالَى:قَْولھوبیناآلخرثقافات مَّ لَقَْدقَْبلَِكِمناْلِكتَاَبیَْقَرُءوَنالَِّذیَنفَاْسأَِلإِلَْیَكأَنَزْلنَآمِّ
بَِّكِمناْلَحقَُّجآَءَك لممنُسؤالَعنھَُوإِنََّماَوالنَّْھيِمْنھُم،آمنمنبِِھفَاْلُمَراداْلُمْمتَِریَن}ِمَنتَُكونَنَّفَالَرَّ

45)(یُؤمن ِمْنھُم.

تراثترجمةأنالحدیث-ھذاعلىبناء-اآلخرینثقافاتعلىواالطالعالنظرعنالمانعونویرى
اإلسالم،فيالضالةالفرقظھورفيالسببھوكانالمأمون-عھدفيالیونانخاصةاألخرى-األمم
الذيالعصرھذافيالحداثيالتیارمعھذاتكرروقدالبدع،أھلوكذلكالكالم،علمفيخاضتوالتي

والضاللالشبھاتمنتخلوالمعاصرةقرآنیةقراءاتبھاوقدمالغرب،منالتفكیرمناھجاستورد
واالنحرافات الفكریة.

اِلَسِمَعَمْنقال:"النبيأنحصینبنعمرانعن-2 َِعْنھُ،فَْلیَْنأَبِالدَّجَّ ُجَلإِنَّفََوهللاَّ لَیَأْتِیِھالرَّ
بُھَاِت" ا یَْبَعُث بِِھ ِمْن الشُّ 46)(َوھَُو یَْحِسُب أَنَّھُ ُمْؤِمٌن فَیَتَّبُِعھُ ِممَّ

موقناًیكونقدالمسلمأنالحدیثشراحذھبفقدالحدیث.بھذاللشبھاتالتعرضمنالمانعونیستدل
فيیقعواإلنبات،واإلمطاراألمواتوإحیاءالسحرمنالدجالمعمایرىعندماولكنإیمانھ،یتزلزلال

46
.َعْنُھَسَكَتَواْلَحِدیُث).6301(الجامع""صحیحفياأللبانيوصححھ،4/431وأحمد)،38614(21/188شیبةأبيابنرواهو]5488[داود.أبورواه() اْلُمْنِذِريُّ

45
)25/74(البخاريصحیحشرحالقاريعمدةھـ)855(المتوفى:العینىینظر:()

44
() والحدیث حسنھ األلباني في "إرواء الغلیل".

43
)1/228(السنة،شرحالبغوي،ینظر:()



علیھبھسمعمنكلأنالصحیحفالموقفاالنحراف.بھذایدريالوھوالدجالفیتبعوالضاللالكفر
47)(االبتعاد عنھ، وال یأمن فتنة الشبھات على نفسھ.

َِرُسوُلقَاَلھَُرْیَرةَأَبُوقَاَلُعْرَوةُأَْخبََرنِىقَاَلِشھَاٍباْبِنَعِنُعقَْیٍلَعْن-3 الشَّْیطَاُن«یَأْتِىهللاَّ
ِ، َوْلیَْنتَِھ». 48)(أََحَدُكْم فَیَقُوُل َمْن َخلََق َكَذا َمْن َخلََق َكَذا َحتَّى یَقُوَل َمْن َخلََق َربََّك فَإَِذا بَلََغھُ فَْلیَْستَِعْذ بِا�َّ

أنفالحقیقيمجازي،واآلخرحقیقيأحدھماوجھین:علىالحدیثھذامعنىالكورانيأحمدیحمل
ظھورهمثلالشبھة،ھذهعلیھفیلقيرجلصورةفيللمرءیظھرأنیمكنللشبھاتالمثیرالشیطان

التيالوسوسةبذلكیرادأنالمجازيوالمعنىبدر،یومظھورهوكذلكنجدي،رجلصورةفيلقریش
والمفیدةالناجعةاإلجابةأنإلىالكورانيویذھبالخالق.حقیقةعنالمرءوقلبعقلفيالشیطانیلقیھا

هللاأوبا�آمنت(منھا:متعددةبطرقوردتالتيالحدیثروایاتفيجاءماھياألسئلةھذهمثلفي
ألنشيء"؛كلخالقهللا"المسلم:یقولأنوھي:للشبھةمواجھةفیھاإجابةالكورانيویفترضصمد)،

السائلمعتنفعوقدوتطویل،غموضفیھاألنالمكابر؛معمقنعةإجابةیراھاوالباطالنوالتسلسلالدور
49)(المسترشد ال المعاین، إذ ال مناظرة مع المكابرة.

ثانیاً: دلیلھم من فعل الخلفاء الراشدین.
بنعمرأنفیرونالعمریة،بالسیرةرأیھماآلخرثقافاتفيواالطالعالنظرعنالمانعونویقوي

الكریمالقرآنغیرمصادرمنوالمعرفةالعلمأخذمنلھالنبينھيمنخالفتھفياستفادقدالخطاب
نقلألنھرجالًتعزیراً--عمرجلدفقدواالنجیل،التوراةمثلوحيأصلھافيالمصادرھذهكانتولو

آیَاُتتِْلَك{الرالرحیمالرحمنهللابسمعلیھوقرأإسرائیل-بنيأنبیاءألحدكتابدانیال-كتابمننسخة
أَْوَحْینَابَِمااْلقََصِصأَْحَسَنَعلَْیَكنَقُصُّنَْحُن)2(تَْعقِلُوَنلََعلَُّكْمَعَربِیًّاقُْرآنًاأَْنَزْلنَاهُإِنَّا)1(اْلُمبِیِناْلِكتَاِب

ثالثًا،وضربھثالثًا،علیھقرأھا]،3-1[یوسف:)}3(اْلَغافِلِیَنلَِمَنقَْبلِِھِمْنُكْنَتَوإِْناْلقُْرآَنھََذاإِلَْیَك
غیركتبفيواالطالعالنظرعننھاهقدالنبيبأنالرجلعمرواخبرفتركھالنسخةھذهمحىحتى

50)(المسلمین.

ثالثاً: دلیلھم من  موقف علماء أھل الحدیث من أھل البدع:
نقوالًوالتفنیدالردبقصدولواإلسالمیة،المصادرغیرفيواالطالعالنظرمنالمانعینأدلةومن

كانفقدالرأيربیعةوشیخھالھجرةدارإماممالكاإلمامبینالعالقةذلكومنذلك،عنتنھىالسلفعن
ماتمنذالفقھحالوةذھبتمالك:اإلمامقالھذاومعبالرأي،ربیعةاشتغالبینھماالخالفسببأقوى

51)(ربیعة.

عندواضحاًیبدوالحدیثصناعةعلماءبینوالتعدیلالجرحعلمفيالراويعدالةفياالختالفإن
مصادرفيواالطالعبالنظرالقضیةھذهوتتعلقوالبدع.األھواءأھلروایاترفضأوقبولعنالحدیث

المعرفة، واستخدام العقل واالجتھاد في نصوص الكتاب والسنة.
أقوىمنالكذبصفةأنوالتعدیلالجرحمجالفيالحدیثیةالصناعةعلماءكلوأجمعاتفق
أنویرونالصالحین،هللاأولیاءمنكانولوبھا،اتصفمنروایةقبولمنتمنعالتيالصفاتوأوضح

والتاریخ؛والفقھوالحدیثالعقائدمجاالتكلفيوالصوفیةالروافضمنالغالةبھااتصفمنأكثر
منكانمنروایةیقبلونبینماوالجماعة،السنةأھلمنكانولوكذابعنجاءحدیثكلیردونولھذا

51
)9/145(المجتبىشرحفيالعقبىذخیرةوینظر:،1/157،158-1-للذھبيالحفاظوتذكرةوینظر:بعدھا،وما،6/176(المفاتیح،مرقاةوینظر:.10/89النبالءأَْعَالمسیرینظر:()

50
)184(ص:الساعةأشراطفقھینظر:()

49
)6/205(البخاريأحادیثریاضإلىالجاريالكوثرالكوراني،ینظر:()

48
وجنوده.إبلیسباب،4/123البخاري،صحیح()

47
ھلويوینظر:)،17/150(رسالنالبنداودأبيسننشرحوینظر:)،5/589(الملكالبنالمصابیحشرحینظر:() ).8/721(التنقیح،لمعاتالحنفي،الدِّ



أنفسھمعلىبالصدقاتصفواألنھماألحادیث؛أصحمنأحادیثھمأنیرىمنھناكبلالخوارج،طائفة
بنهللاعبدقالفقدالقبلة.أھلوقتلبتكفیرینتھيالذيالفكريالعقديانحرافھممنبالرغمغیرھم،وعلى

بل"الذھبي:یقولوكماللرافضة"والكذبالرأي،ألھلوالحیلوالكالمالحدیث،ألھل"الدینالمبارك:
لمإنالفاجرةواألیمانالكذبمالھمورأسوالتقیة،النفاقودثارھمالذل،فشعارھمالرافضة،صفةھذه

فيأیًضاوقال"تیمیة:ابنفیھموقالقلوبھم،فيلیسمابألسنتھمیقولونوالزندقة،الغلوفيیقعوا
دنیاوالمقبول،دینوالصحیح،نقلوالصریح،عقللھالیسأمةالرافضة"إنالفتاوى":"مجموع

دخلكمامرتد،زندیٍقكلالمسلمینعلىیُدخلودینھموجھًال.كذبًاالطوائفأعظممنھمبلمنصورة،
الصدقإلىویعمدونیعادونھم،األئمةخیارإلىیعمدونفإنھموغیرھم،واإلسماعیلیةالنّصیریةفیھم

52)(الظاھر المتواتر یدفعونھ، وإلى الكذب المختلق الذي یُْعلَم فساده یقیمونھ.

القیاسویقدمأصل،غیرعلىوالقیاسوالظنبالرأيهللادینفيیقولمنكلأنالفریقھذاویرى
وتالمیذهحنیفةأبيمدرسةبذلكویقصدونفیھ،ویقدحویذمبلقولھ،قبولعدمیجبفإنھالسنة؛على

53)(وربیعة الرأي وكل من سلك ھذا المنھج.

الفریق الثاني: المجیزون وأدلتھم:

ِ:َعْبِدْبِنَجابِِرَعْنأحمداإلمامحدیثإن َُصلَّىالنَّبِيَّأَتَىاْلَخطَّاِبْبَنُعَمَرأَنَّ"هللاَّ َوَسلََّمَعلَْیِھهللاَّ
َُصلَّىالنَّبِيُّفَقََرأَهُاْلُكتُِبأَْھِلبَْعِضِمْنأََصابَھُبِِكتَاٍب ُكوَنفَقَاَل:فََغِضَبَوَسلََّمَعلَْیِھهللاَّ اْبَنیَافِیھَا"أَُمتَھَوِّ

بُوابَِحقٍّفَیُْخبُِروُكْمَشْيٍءَعْنتَْسأَلُوھُْمَالنَقِیَّةًبَْیَضاَءبِھَاِجْئتُُكْملَقَْدبِیَِدِهنَْفِسيَوالَِّذياْلَخطَّاِب أَْوبِِھفَتَُكذِّ
قُوابِبَاِطٍل َُصلَّىُموَسىأَنَّلَْوبِیَِدِهنَْفِسيَوالَِّذيبِِھفَتَُصدِّ 54(یَتَّبَِعنِي".أَْنإِالََّوِسَعھَُماَحیًّاَكاَنَوَسلََّمَعلَْیِھهللاَّ

(

"مسنده"،فيأحمداإلمامأخرجھسنده،فيمشكلةفیھالحدیث"حجر:ابنیقولكماالحدیثھذا
55)(وفي سنده مجالد بن سعید، واألكثرون على تضعیفھ"

الكراھةوھذهالتحریم،علىالالكراھةعلىیحملالحدیثھذافيالنھيأنحجرابنویرى
نظرواوحدیثاًقدیماًاألئمةأنیشھدفالواقعواإلیمان،العلمفيالراسخینالمتمكنینمنیكنلملمنمتوجھ

56)(في كتب أھل الكتاب وردوا على انحرافاتھم، ولو ال ھذا النظر واالطالع لما استطاعوا الرد علیھم.

یتبینوالمأوبھللمسلمینعلمالماعلىالسلفعنجاءماوكلالنصوص،ھذهحملواالفقھاءولكن
االطالعوفیھالنظریمنعفالذلكخالفومااإلسالمي،للشرعومناقضاًمخالفاًكانأوصدقھ،منكذبھ

57)(علیھ ونقلھ وتداولھ.

علیھا؛والردالشبھاتعلىواالطالعالنظرجوازعدمإلثباتالحدیثبھذااالستشھادیصحالولھذا
حجرابنفتوجیھللمعانین،مطلقةحجةیصلحالمتنھوتوجیھشرحوفيمشكلة،سندهفيالحدیثألن

عبراألمةوواقعوالضوابط،الشروطبتلكعلیھوالردالشبھاتعلىلالطالعالمجیزینمعینسجم
تاریخھا یؤكد ضرورة التصدي للشبھات.

57
).6/499(الباري"،"فتح)4(وینظر:المنار،وینظر:ط،)،413-4/412(تعالى-هللا-رحمھكثیرابنللحافظالعظیم"القرآن"تفسیرینظر:()

56
.13/525،526البخاري،صحیحشرحالباريفتححجر،ابنینظر:()

55
.3/187،األنوارمشارقموسى،ابنینظر:()

54
() رواه: والحدیث حسنھ األلباني في "إرواء الغلیل".

53
148:2(وفضلھ"العلمبیان"جامعالبر،عبدابنینظر:()

52
).1/16(السنة""منھاجتیمیة،ابنینظر:()



العقليالمنھجیتبعونالذینالعلماءویحقرونویغمزونینتقدونالحدیثصناعةعلماءبعضكان
أنمعمطلقاًروایتھمتقبلالمجروحونھمبل،الرأي.وربیعةالكوفة،مدرسةخاصةالنصوصفھمفي

بصدقیُخلُّوالیُضعفھا،والالروایة،صحةیَجرحالوالضبطالعدالةمعبالرأيالعمُلالبعضعند
الحدیثفيحرفاًیَنقَُصأوحرفاًیزیدأنیمنُعھُالعدلووَرُعتامة،قائمةمنھالنقلفياألمانةألنالراوي،

أمصارفيبالرأيعملواالذینالعلماءوجمھوربسالمتھ.ُسمعتِِھولحفِظبروایتھ،لدیانتھیرویھ،الذي
الذھن؛إلىیتبادركماعیبالرأيإلىالنسبةفيولیسالكثرة.منعددھمحصریمكنالاإلسالمالعالم

58)(فابن تیمیة یطلق على كتب الفقھ كتب الرأي.

التكلیفمناطھيالتيالشرعیةمعانیھتدركفالبالرأي،إالیستقیمالفالحدیثالبزدوي،یرىوكما
59)(إال بالرأي، والرأي ال یستقیم إال بالحدیث.

الحدیثبینالجامعینالعلماءونبذتجریحعلىالحدیثصناعةأھلمتعصبةبعضحملوالذي
بالسنداالشتغالھواألصلیرونألنھموالروایة؛النقلفيالثقاتاألثباتالفقھاءالرواةمنوالرأي

الرأي.أھلمنأنھبحجةأحمداإلمامیضعفھمعینابنیوثقھمنتجدولھذافقط،المتنألفاظوظواھر
أنیرىیعلىأبو-القاضيمثلمنھموالمعتدلالكذب،منیخلوالبالرأياشتغلمنأنعندھمفالغالب

یقومحنبلابنمنھجأنتیمیةابنویرى)(ونحوھم.كالقدریةالمتكلمینمنالرأيأھلعلىمحمولھذا 60

األمھاتفيلھمیرَولمولھذاونحوهیوسفأبومثلالرأيأصحاببعضیوثقھذاومعھجرھمعلى
61)(كالصحیحین.

فلمالدرایة،وأھلالروایةأھلبینوتباعدجفوةھناكأنالقاسميالدینجمالالشیخالعالّمةویرى
یحكمونألنھمالسنن؛أوالمسانیدأوالصحاحكتبمنسندفيالدرایةألھلواحداًاسماًالروایةأھلیورد
62(اآلثار.علىمؤسسةآراؤھمالدرایةأھلأنیشھدوالواقعالتعصب،ذلكعلىلھموالحاملباللین.علیھم

(

رجالأشھرمنوھوحنیفة،أبيصاحبیوسفأبوالقاضيشاكرأحمدالعالمةالشیخأنصفوقد
حقعلىیكونوالموغیرھمامھديبنویحيالبخاريمنكالًوأنصدوق،ثقةأنھوحكمالرأي،مدرسة

63)(في تضعیفھ وتركھ. ولم یَختلف یحیى بن معین وأحمد بن حنبل وعلي بن المدیني في ثقتھ في النقل.

المحمودالرأيبینیفرقإذوالدرایة؛الرأيأھلعلىحكمھفيالمنصفینأكثرمنتیمیةابنیعد
أصلوالالتابعینوالالصحابةوالللنبيأثرعلىیستندولمالحیلعلىبنيمافالمذمومالمذموم،والرأي
جاءتالتياآلثاركلتحملوعلیھالحالل؛ویحرمالحرامیحللباطل،محضرأيھوبلعلیھ،لیقاس

ولوواإلجماع،والسنةالكتابمناألصولعلىویؤسسیبنىالذيالرأيیذموالالرأي،تذمالسلفعن
أھلبذلكاشتھرمنوأكثراآلثار،تلكتبلغھولمسائغ،تأویلعلىیقومأنھطالماخطأبعضھاخالف

64)(الكوفة فھم أكثر أھل العلم قیاساً وفقھاً؛ وألن اإلحاطة بالسنة أمر متعذر.

64
227:3(التحلیل"إبطالعلىالدلیل"إقامةتیمیة،ابنینظر:()

63
)11:13(أحمد"اإلمام"مسندشاكر،أحمدینظر:()

62
)24(صوالتعدیل""الجرحالقاسمي،ینظر:()

61
"المسودة")في264(ص(المبتدع)تیمیة،ابنینظر:()

60
).371:1(للذھبي،الحفاظ""تذكرةینظر:()

59
-1(محمدموطأعلىالممجدالتعلیقینظر:()

58
-.74:18الفتاوي""مجموعینظر:()



أحدالشافعياإلمامنصحفقدالمحمودالرأيألھلھاجساًالحدیثعلماءمنالمتشددالتیارشكللقد
65)(جلسائھ وكان ینشد معھ شعر ھزیل بأن ال یُعلِم بھذا أحداً من أھل الحدیث، فإنھم ال یحتملون ھذا"

أبواب-علىالحدیثالمجاھدالعابدالمحدثالفقیھخرسانعالمالمباركبنهللاعبدصنففعندما
الكوفيأسامةبنحمادالحجةاإلمامالحافظعلیھانكرالحدیث-صناعةعلماءعندمألوفغیرمنھجوھو

ماوضعتموهالذيوالتصنیفاألبواَبھذهألنكرإنيالرحمن،عبدأبایاالمبارك:البنبقولھھذامنھجھ
66)(ھكذا أدركنا المشیخة! ".

فيألنھاالكتب؛وتصنیفاألحادیثكتبیكرھونالحدیثعلماءبعضأنالغزالياإلمامویقرر
تصنیفھفيمالكعلىینكرحنبلبنأحمدوكانالكریم،القرآنوتذكروتدبرحفظعنتشغلزعمھم

كتبفيالنظرأنحنبلبناإلمامویرىبلعنھم.هللارضيالصحابةیفعلھلمماابتدعویقول:"الموطأ"،
67)(النقل أولى من النظر في الكتب المشتملة على الرأي.

إلیھوكتبللسنةمخالفةوكلھابرأیھفیھاقالمسألةسبعینمالكاإلمامعلىسعدبناللیثأحصىفقد
لملماذاسؤلولماالمنھجھذاحنیفةأبياإلمامعلىنقمأحمدواإلمامالمنھج،ھذامنویحذرهیعظھ

اإلمامحقفيھذاتبینلمولماذالھ:قیلولماحنیفة،أبيمثلمكثرغیرإنھقال:مالكاإلمامعلىیعترض
68)(مالك من باب اإلنصاف؟ سكت اإلمام أحمد.

بدعةصاحببأنھاآلخریتھموكلالحدیث،صناعةوعلماءالكالمعلماءبینكالمیةمعاركوتدور
وضار على الدین؛ ولھذا ال تخلو األحكام من قسوة وعنف لفظي وتشدد.

هللاعبدأبوفقامسوء،قومالحدیثأصحابفقال:الحدیث،أصحاببمكةقتیلةأبيالبنذكرفمثالً
سالمبننصرأبووقالالبیت.ودخلزندیق،زندیق،زندیق،وقال:ثوبھ،ینفضوھوحنبلبنأحمد

وقالبإسناده".وروایتھالحدیث،سماعمنإلیھمأبغضوالاإللحاد،أھلعلىأثقلشيءلیس"الفقیھ:
مندعناالرجل:فقالفالن،حدثنا"-:رجالًیناظروھو-الفقیھأیوببنإسحاقبنأحمدبكرأبوالشیخ
إلیناالتفتثمھذا،بعدداريتدخلأنلكیحّلوالكافر،یاقم"الشیخ:لھفقالحدثنا؟متىإلىحدثنا،

69)(فقال: " ما قلت قط ألحد ال تدخل داري إال لھذا".

ھيوالجھمیةوالقدریةالزنادقةمنوالبدعالشبھاتأھلمعرفةدالئلأھممنأنالحدیثأھلویرى
درایةوالخبرةالسذجأي:والنابتة،والمشبھةوالمجبرةبالحشویةواألثرالسنةألھلوتسمیتھموصفھم

أھلیلحقوالعصبیةعلىمؤسسةالمصطلحاتتلكوكلالناصبة؛أوالرأي،ومناھجالكالمبعلملھم
70)(السنة إال اسم واحد وھو أصحاب الحدیث.

التيالمشكلةوعظمحجمعلىتدللبعضھمالعلماءوصففيوشدةغلظةتحملالتيالنقولھذهإن
األمةتأخرإلىأدتالتياألسبابأكبرمنوأنوالبدع،واألھواءالشبھاتأھلمنبالموقفتتعلق

لفظيعنفإلىتتحولماوكثیراًالشبھات،أھلمعالتعاملمنھجفيقاسیةتبدوالتياآلراءھذهوتفرقھا
یساھم في تمزیق وحدة األمة.

70
(ص:واالنتقادالشكمنالخالصاالعتقادوینظر:)،123(صباكریممحمدللدكتورالفرقبینالسنةأھلووسطیة)،91-1/85(والنحلوالملل)،3/35(والنحلواألھواءالمللفيالفصلینظر:()
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69
).4(صالحدیثعلوممعرفةفيالحاكمأخرجھ()

68
148:2(وفضلھ"العلمبیان"جامعالبر،عبدابنینظر:()

67
.1/79الدین،علومإحیاءالغزالي،اإلمامینظر:()

66
.8/165"الحلیة"نعیم،أبوینظر:()

65
)299:17(الحمويلیاقوتاألدباء""معجمینظر:()



الخاتمة: النتائج والتوصیات:
علماءوكبارالصالح،السلفوسیرةوعملوالسنة،الكتابنصوصالبحثاستعرضأنبعد
التعاملمنھجقضیةحولالجغرافیةوأمصارھموالفقھیةالعقدیةمذاھبھمبمختلفالعصورعبرالمسلمین

النحوعلىوھيوالتوصیاتالنتائجمنجملةإلىذلككلبعدتوصلواألھواءالبدعوأھلالشبھاتمع
اآلتي:-

أوالً: النتائج:
ظنیةواألھواءوالبدعالشبھاتأھلمعالتعاملفقھفيالواردةوالنبویةالقرآنیةالنصوصمنكثیر-1

الداللة، مما یساعد على االجتھاد لوقائع غیر متناھیة.
لوحدةومحققةالكلیة،الدینلمقاصداألقربھيالنصوصھذهفھمفيالعلماءكباراجتھاداتتعد-2

األمة اإلسالمیة، واألقدر على تقدیم اإلسالم كمنھج لقیادة الحضارات.
فيوالمرجوحةالشاذةالفتاوىتأثیرمنھذاالناسیومإلىاإلسالمیةاألمةفيالفئاتبعضتتخلصلم-3

فقھ التعامل مع أھل الشبھات.
ومااألحكام،استنباطفيالقیاسالستخدامھموالضاللبالكفرالوصفمناألمةھذهأئمةكبارعان-4

محاورةضرورةیرىمنلكلھذاالناسیومحتىیجريوالزندقةباأللحاداالجتھادأھلاتھامیزال
ومجادلة ومجالسة أھل الشبھات واألھواء والبدع.

ثانیاً: التوصیات:
تبنىوالتيالشائكةالقضیةھذهفيوالدكتوراهالماجستیررسائلخاصةالبحوثفيالتوسعضرورة-1

علیھا وحدة األمة.
الشاذةاآلراءمنكثیراًألنوتجرد؛ثاقبوفكربعلمالقضایاھذهمثلفياإلسالميالتراثنقدیجب-2

صادرة عن بعض األئمة المعتبرین.
التحریرفھذاعلمیة-مؤتمراتعبروالجماعة-السنةأھلھمومنالبدعةمصطلحتحریرالمھممن-3

یساعد على وحدة األمة.
المصادر والمراجع

الریاض-الوطندار،1طشیبة،أبيابنمسندم)،1997(بكر،أبوشیبة،أبيابن
والشؤوناألوقافوزارة،1طواالنتقاد،الشكمنالخالصاالعتقادم)،2011(علي،العطار،ابن

اإلسالمیة، قطر.
الكتبدار،1طذم،أوبمدحأحمداإلمامفیھتكلمفیمنالدمبحرم)،1992(یوسف،المبرد،ابن

العلمیة، بیروت – لبنان.
ُد،الملك،ابن اإلسالمیة،الثقافةإدارة،1طالبغوي،لإلمامالسنةمصابیحشرحم)،2012(محمَّ

الكویت.
أصولمنالحقالمذھبإلىالخالفاتردفيالخلقعلىالحقإیثارم)،1987(محمد،الوزیر،ابن

بیروت.–العلمیةالكتبدار،2طالتوحید،
مؤسسة،3طالقاسم،أبيسنةعنالذبفيوالقواصمالعواصمم)،1994(محمد،الوزیر،ابن

الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت.
جامعة،1طالقدریة،الشیعةكالمنقضفيالنبویةالسنةمنھاجم)،1986(الدین،تقيتیمیة،ابن

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.



الشریف،المصحفلطباعةفھدالملكمجمع،1طالفتاوى،مجموعم)،1995(الدین،تقيتیمیة،ابن
المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة.

العاصمة،دار،2طالمسیح،دینبدللمنالصحیحالجوابم)،1999(الدین،تقيتیمیة،ابن
السعودیة.

سوریا.–الرشیددار،1طالتھذیب،تقریبم)،1986(علي،الفضلأبوحجر،ابن
الھند.النظامیة،المعارفدائرةمطبعة،1طالتھذیب،تھذیبھـ)،1326(أحمد،حجر،ابن

بیروت.–المعرفةدارالبخاري،صحیحشرحالباريفتح)،ه1379(أحمد،حجر،ابن
بیروتالجدیدة،اآلفاقدار،1طاألحكام،أصولفياإلحكام)،بدون(محمد،أبوحزم،ابن

القاھرة.–الخانجيمكتبة،1طوالنحل،واألھواءالمللفيالفصل)،(بدونمحمد،أبوحزم،ابن

القاھرة-الحدیثدار،1طحنبل،بنأحمداإلماممسندم)،1995(أحمد،حنبل،ابن
ابن دقیق العید، (بدون)، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، ط( بدون)، مطبعة السنة المحمدیة

العقلوتنویرالسدیدالمعنى«تحریروالتنویرالتحریرھـ)،1984(الطاھر،محمدعاشور،ابن
تونس.–للنشرالتونسیةالدار،1طالمجید»،الكتابتفسیرمنالجدید

العربیةالمملكةالجوزي،ابندار،1طوفضلھ،العلمبیانجامعم،1994(عمر،أبوالبر،عبدابن
السعودیة

عموموزارة،1طواألسانید،المعانيمنالموطأفيلماالتمھیدھـ)،1387عمر،(أبوالبر،عبدابن
األوقاف والشؤون اإلسالمیة – المغرب.

مكتبة،1طاألنام،مصالحفياألحكامقواعدم)،1991الدین،(عزمحمدأبوالسالم،عبدابن
الكلیات األزھریة – القاھرة.

الكتبدار،1طالعزیز،الكتابتفسیرفيالوجیزالمحررھـ)،1422(محمد،أبوعطیة،ابن
العلمیة – بیروت.

عليمحمدمنشوراتالعلمیة،الكتبدار،1طالعظیم،القرآنتسیرھـ)1419(إسماعیل،كثیر،ابن
بیضون – بیروت.

بیروت.–صادردار،3طالعرب،لسانھـ)،1414(محمد،منظور،ابن
القاھرة،اإلسالمي،الكتابدار،2طالدقائق،كنزشرحالرائقالبحر(بدون)،الدین،زیننجیم،ابن

مصر.
أبو داود، سلیمان، ( بدون) سنن أبي داود، ط( بدون) صیدا – بیروت.

بیروت.العربي،الفكردار،1طالتفاسیر،زھرة)،بدون(محمد،زھرة،أبو
المجتبى»،شرحفيالعقبى«ذخیرةالمسمىالنسائيسننشرحم)،1999(محمد،الَولَِّوي،اإلثیوبي

].40-6[جـوالتوزیعللنشربرومآلدار،1ط
بیروت.–العربيالتراثإحیاءدار،1طاللغة،تھذیبم)،2001(محمد،األزھري،

األلباني، أبو عبد الرحمن، (بدون) صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، ط( بدون)، المكتب اإلسالمي،
بیروت.



-اإلسالميالمكتب،2طالسبیل،منارأحادیثتخریجفيالغلیلإرواءم)،1985(محمد،األلباني،
بیروت

للنشرالرایةدار،1طدكتوراة)،(رسالةالفرقبینالسنةأھلوسطیةم)،1994(محمد،كریم،با
والتوزیع، األردن.

علیھهللاصلىهللارسولأمورمنالمختصرالصحیحالمسندالجامعھـ)،1422(محمد،البخاري،
ترقیمبإضافةالسلطانیةعن(مصورةالنجاةطوقدار،1طالبخاري،صحیح=وأیامھوسننھوسلم

ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي).
السعودیة.الریاض،التدمریة،دار،2طالطحاویة،العقیدةشرحم)،2008(الرحمن،عبدالبراك،

فيالقدیمةللطبعةصف(إعادةالعلمیةالكتبدارالفقھیة،التعریفاتم)،2003(محمد،البركتي،
م).1986-ھـ1407باكستان

أنقرة.–النبویةالسنةإحیاءدار،1طالحدیث،أصحابشرفبدون)،(بكر،أبوالبغدادي،
السعودیة.–الجوزيابندار،2طوالمتفقھ،الفقیھه)،1421(الخطیب،البغدادي،
المنورةالمدینة-العلمیةالمكتبة،1طالروایة،علمفيالكفایة)،(بدونبكر،أبوالبغداي/

بیروت.دمشق،-اإلسالميالمكتب،2طالسنة،شرحم)،1983(محمد،أبوالبغوي،
بیروت.–العلمیةالكتبدار،2طالحدیث،علوممعرفةم)،1977(هللا،عبدأبوالحاكم،

دار،1طاألدیب،معرفةإلىاألریبإرشاد=األدباءمعجمم،1993(الدین،شھابالحموي،
الغرب اإلسالمي، بیروت.

المعاصرالفكردار،1طالكلوم،منالعربكالمودواءالعلومشمسم)،1999(نشوان،الحمیري،
(بیروت - لبنان)، دار الفكر (دمشق - سوریة).

القاھرة.–السالمدار،6طالتفسیر،فياألساسھـ)،1424(سعید،حوي،
دمشقالنوادر،دار،1طالمصابیح،مشكاةشرحفيالتنقیحلمعاتم)،2014الحق،(،عبدالدِّھلوي

– سوریا.
،1طواالعتزال،الرفضأھلكالمنقضفياالعتدالمنھاجمنالمنتقى)،(الدین،شمسالذھبي،
المغرب.الرسالة،مؤسسة،3طالنبالء،أعالمسیرم)،1985(الدین،شمسالذھبي،

القبلةدار،1طالستة،الكتبفيروایةلھمنمعرفةفيالكاشفم)،1992(الدین،شمسالذھبي،
للثقافة اإلسالمیة - مؤسسة علوم القرآن، جدة.

بیروت-لبنانالعلمیةالكتبدار،1طالحفاظ،تذكرةم)،1998(الدین،شمسالذھبي،

النموذجیة،الدار-العصریةالمكتبة،5طالصحاح،مختارم)،1999(هللا،عبدأبوالدینالرازي،
بیروت - صیدا

للكتاب.العامةالمصریةالھیئة،1طالمنار)،(تفسیرالحكیمالقرآنتفسیرم)،1990(محمد،رضا،

الكویت.الھدایة،دار،1طالقاموس،جواھرمنالعروستاجبدون)،(محمد،الزبیدي،

الكتابدار،3طالتنزیل،غوامضحقائقعنالكشاف)،ھـ1407(محمود،القاسمأبوالزمخشري،
العربي – بیروت.



القاھرة.المعارف،دار،1طالسبكي،فتاوى)،بدون(الحسن،أبوالسبكي،
السمرقندي، أبو اللیث، (بدون) بحر العلوم، بدون.

السعودیة.عفان،ابندارالموافقات،)،م1997(إبراھیم،الشاطبي،
السعودیةعفان،ابندار،1طاالعتصام،م)،1992(إبراھیم،الشاطبي،

الشھرستاني، أبو الفتح، ( بدون) الملل والنحل، ط(بدون)، مؤسسة الحلبي، القاھرة، مصر.

بیروتدمشق،-الطیبالكلمداركثیر،ابندار،1طالقدیر،فتحھـ)،1414(محمد،الشوكاني،

القاھرة.حزم،ابندار،1طاألزھار،حدائقعلىالمتدفقالجرارالسیل)،بدونمحمد،(الشوكاني،
الرسالة.مؤسسة،1طالقرآن،تأویلفيالبیانجامعم)،2000(محمد،الطبري،

التابعةاإلسالميالنشرمؤسسة،1طاللغویة،الفروقمعجمھـ)،1412(ھالل،أبوالعسكري،
لجماعة المدرسین بـ «قم».

-فضالةمطبعة،1طالمسالك،وتقریبالمداركترتیب)،م1970(القاضي،الفضلأبوعیاض،
المحمدیة، المغرب.

عمان.–الفیحاءدار،2طالمصطفى،حقوقبتعریفالشفا)،ھـ1407(الفضل،أبوعیاض،

العیني، أبو محمد محمود، ( بدون)، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، دار إحیاء التراث العربي -
بیروت

بیروت-المعرفةدار،1طالدین،علومإحیاءبدون)،(حامد،أبوالغزالي،
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التراثإحیاءدار،،3طالكبیر،التفسیر=الغیبمفاتیحھـ)،1420(هللا،عبدأبوالرازي،الفخر
العربي - بیروت

لبنان.–بیروتالفكر،دار،1طالمصابیح،مشكاةشرحالمفاتیحمرقاةم)،2002(علي،القاري،
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العامةالمصریةالھیئة،3طالقشیري،تفسیر=اإلشاراتلطائف(بدون)،الكریم،عبدالقشیري،

للكتاب – مصر.
یاداتالنَّوادر)،م1999(زید،أبوالقیرواني، نةفيَماعلىوالزِّ األُمھاِت،منغیرھامنالمَدوَّ
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حزم.بندار،1طالدین)،بمھماتالعینقرةالمسمىھوكتابھ
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