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  �سم اهللا ا�ر�ن ا�رحيم

  

  مذهب أهل ا�سنة وا�ماعة

  

ا�مد هللا رب العا�� وا�صالة وا�سالم � سيدنا �مد أفضل 

  األن�ياء وا�رسل�، و�عد

فهذه نظرات � ا�عر�ف بأهل ا�سنة � س�يل اإل�ال، و�شارة 

. وجودهم  إ�
ً
 و��نتهم ب� ا�سلم� إ�اال

ً
  تار�يا

  تمهيد: 

اشتهر عند العلماء أن أهل ا�سنة وا�ماعة هم من سار � نهج 

وأصحابه ا�كرام عليهم رضوان اهللا تعا�، و�م ينحرفوا بابتداع  ا�� 

  وال بهوى. 

وجاءت �س�تهم إ� ا�سنة إشارة إ� حفاظهم عليها، وعملهم بها، 

 �كونها و
ً
ن رسول اهللا حيا من عند اهللا تعا�، و�كونها صادرة ع�قيقا

  نْ ا�ي ال ينطق عن ا�وى، و� مقابل مَ  ص� اهللا عليه وسلم
َ
 ش

�
 ك

َ
�  ك

 
َ
 األ

ْ
 تببها و� اع ذِ خ

ً
 ال���ع، كبَ  رِ �صادِ  نْ مِ  ارها �صدرا

ْ
ا�بتدعة  ِض ع

عم من هذا ا�ز� وافقوهم �  نْ ا�ين رفضوا العمل بها مع القرآن، ومَ 

� مقابل �ذ�ك و ن العلمان�� أو منحر� األفهام.ا�عا��ن سواء �نوا م

ا من ا�سنة ال بصورة ��ة، ل�ن �ش� ضم�، من أن�ر كث�ً 

��شيعة ا�ين رفضوا كث�ا من روايات أهل ا�سنة �رفضهم كث�ا من 
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ا�سنة،  رجال أهل ا�سنة، فآل ذ�ك ا�وقف منهم إ� رفض كث� من

  ا من األحداث واألح�م عند ا�سلف. و�ن�ار كث� �ا �ن واقعً 

ا �س�تهم إ� ا�ماعة، فا�قصود منهم إ�اال �اعة ا�ق، وأم� 

 
ً
 وقصد

ً
 ا�� عليه ا�صالة وا�سالم،وذ�ك أصحابة  ا أوال

�
أهل ا�سنة  ن

أعظم الفرق اإلسالمية ال� حفظت �م مقامهم العظيم من اإلسالم، فلم 

يقدحوا � أ�ابرهم كما فعل ا�وارج، وا�شيعة، و�م يتهاونوا � اتباع 

  اجتهاداتهم واالستفادة منها كما وقع فيه غ�هم. 

 ثم صار اسم أهل ا�سنة وا�ماعة عَ 
َ
ا بهم، و�ن زعم ا �صوًص مً ل

  أو �وقر ألصحابه عليه ا�سالم.  ا��  غ�هم أنه ��ل بما جاء عن

 أ��يندرج فيه  أهل ا�سنةء أن اسم وقد اشتهر عند العلما

� �تلف العلوم ا�ي�ية وا�نيو�ة، و�ذ�ك يندرج فيهم أ�� العلماء 

� ا��ق والغرب �ا ال  ا�لوك وا�سالط�، ومعهم أ�� دول اإلسالم

وأ�� ا�لوك � أقا� ا�الد �نوا � قدرة �ا � ذكره � هذا ا�قام، 

إ� زمان نهاية دولة اإلسالم بإزالة ا�الفة  وا�ماعةطر�قة أهل ا�سنة 

  . ا إ� زماننا هذا، ثم صار األ�ر بعد ذ�ك �تاج تفصيال خاًص العثمانية

أ�� العوام � �ر� ا�س��، �يث إن �ذ�ك يندرج فيهم و

 
ًّ
  ل. من قبيل ا�حايعت� ا إحصاءهم وعدهم عد

مذهب أهل ا�سنة � -العظيم األ�ر هذا ومن أعظم من قام ب

  -وا�ماعة
�
هم ا � خصومه من ا�فاع عنه وال�و�ج �فاهيمه ورد

 
ُ
  األشاعرة

ُ
  .وا�اتر�دية

ه)، ٣٢٤أتباع اإلمام أ� ا�سن األشعري (ت  فاألشاعرة

  . ه)٣٣٣م أ� منصور ا�اتر�دي (تأتباع اإلما وا�اتر�دية
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. فمن وافقهم و�ن �م ين�سب إ�هم و�دخل � ذ�ك 
ً
  يعد منهم حكما

دا القواعد واهتما  فهذان اإلمامان هما إماما أهل ا�سنة ا��ان قع�

أبلغ االهتمام بن�ة طر�قتهم وا�رد � خصومهم، وا�ب عن �واقفهم 

سا مدرس�� متوافقت� � � مدار ا�ار�خ، وهما اإلمامان ا��ان أسّ 

أنه تال� مع  األصول وأ�� الفروع، و�ن �م يعرف عن واحد منهما

ا ا�ي ماآلخر، بل �نا � ب�ين بعيدين عن بعضهما، ول�ن توافقه

 � 
ً
عرفه العلماء من بعد معرفتهم ب�تاج هذين اإلمام�، �ن د�ال

� الطر�ق  اقواعد األئمة العظام، وس�هم ا، واتباعهماصواب نظرهم

ا�ظري� ا�صحيح. و��ك اتبعهم أ�� العلماء من بعُد، وان�سبوا إ�هما 

  . عن ر� ومعرفة وعلم �قيقة آرائهما وما قرراه � كتبهم

 
ً
ا، وال �اباة و�م ي�ن اتباع األعالم العلماء �ذين اإلمام� تقليد

ضة، كما ، وال بأثر من عوا�ل سياسية ��جرد ا�حبة وال �واطأة �ما

�لو �كث� من ا�غرض� وا�خالف� والعلمان�� وا�لحدين � هذا 

 � تنف� ا�اس ا�زمان أن يزعموا
ً
  .، حرصا
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  تعر�ف �وجز با�ذهب األشعري

  أوال:�ؤسسه

و��ه ي�سب أهل ه)، ٣٢٤-٢٦٠هو اإلمام أبو ا�سن األشعري (

بُوا 
�
ق
ُ
ة وا�ماعة، حّ� ل

ّ
ق ابن ا�ّسب�ّ . باألشاعرةا�سن

ّ
�  قال اإلمام ا�حق

  تر�ة اإلمام أ� ا�سن األشعرّي: 

"عّ� ابن إسماعيل بن أ� �� واسمه إسحاق ابن سا�م بن 

بن بالل بن أ� بردة ابن صاحب رسول  إسماعيل بن عبد ا�لـه بن �و�

م أ� �و� عبد ا�لـه بن ق�س. شيخنا 
ّ
 ا�لـه عليه وسل

ّ
ا�لـه ص�

يخ أبو ا�سن األشعرّي 
ّ
طر�قة  خا��ّي شي وقدوتنا إ� ا�لـه تعا� ا�ش

ة سّيد ا�ر
ّ
م�، ونا� سن

ّ
ة وا�ماعة، و�مام ا�ت�

ّ
اّب أهل ا�سن

ّ
سل� وا�

 يب� أثره إ� يوم 
ً
عن اّ�ين، وا�ّسا� � حفظ عقائد ا�سلم�، سعيا

ع من 
ّ

يقوم اّ�اس �رّب العا��. و�مام ح�، وتّ� بّر، ح� جناب ا��

:
ً
 �ؤّزرا

ً
ة اإلسالم فن�ها ن�ا

ّ
  ا�ديث ا�ف�ى، وقام � ن�ة �ل

  �داتها ا�ّسأم نْ ل�س مِ  ةٍ مَ زْ وعَ     بهّمة � ال�ّ�ا إثر أ�صها 

 وما برح يُ 
ْ
 ا�ّصدور  جُ لِ د

ّ
شم�، حّ� ن�

ّ
و�س�، و�نهض �ساعد ال�

 
ً
 ا�ّوب األبيض من اّ��س، وقال فلم ي�ك مقاال

ّ
به، كما ين�

ّ
من ا�ش

 �
ّ
يخ سنة س�

ّ
لقائل، وأزاح األباطيل، وا�ّق يدفع تّرهات ا�اطل. و� ا�ش

  ". )١(ومائ��

                                                           

  ) وما بعدها.٣/٣٤٧الكربى ( انظر طبقات الشافعية  ( ١)
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 اإلمام األشعرّي  ابن ا�ّسب�ّ ثّم ذكر اإلمام 
ّ
�ن � بداية أ�ره قد  أن

ك القا�أخذ عن أ� عّ� ا�ّبا�
ّ
 عياض ، وتبعه � االع�ال. وقد شك

 ثّم رجع إ� هذا وَ رْ � هذا األ�ر فقال: "و�ُ 
ً
ه �ن � بادية أ�ره مع�ّ�ا

ّ
ى أن

حه هو،  ا�ذهب؛ أي إ� مذهب أهل ا�ّسنة
ّ

 ال كما وض
ّ
وهذا إن صح

 ينقصه
ُ

 � ثبات  ، فقد �ن من هو أفضل
ّ

، ثّم أسلم، بل هذا أدل
ً
منه �فرا

ه �شأ عليها، وال 
ّ
ة، إذ �م يل�مها ألن

ّ
قدمه وصّحة يقينه � ال�ام ا�سن

فه 
ّ
 بما نّور ا�لـه لـه بها من قلبه وأيّده بروحه ورشده، وت�ن

ّ
اعتقدها إال

 أخذ  من عنايته ون�ه، فذكر أبو عبد ا�لـه األزدّي 
ً
 مع�ّ�ا

ً
ه �ن أّوال

ّ
أن

م � ذ�ك � نظائره، ثّم رجع إ� ا�ّق، والعطوّي  عن ا�شحام
ّ
، وتقد

ة، فك� ا�تعّجب منه
ّ
  ". اه.)١(ومذهب أهل ا�سن

، بل �ن عملـه كما قلنا  األشعرّي  و�م ي�تدع اإلمامُ 
ً
مذهبه ابتدا�

  . عن �ح وتدعيم ألقوال أهل ا�سنةعبارة 

ف ألهل ا�سنة ا�صانيف،  � تر�ته: عياض قال القا�
ّ
"وصن

وأقام ا�جج � إثبات ا�سنة، وما نفاه أهل ا�دع من صفات ا�لـه تعا� 

ِم �مه وقدرته
َ
وأ�ور ا�سمع ا�واردة من ا��اط وا��ان  ورؤ�ته وقِد

وغ� ذ�ك من مذاهب  وا�شفاعة وا�وض وفتنة الق� �ا نفت ا�ع�لة

أهل ا�سنة وا�ديث، فأقام ا�جج ا�واضحة عليها من ا�كتاب وا�سنة 

وا�الئل ا�واضحة العقلية، ودفع شبه ا�بتدعة ومن بعدهم من ا�لحدة 

وصنف � ذ�ك ا�صانيف ا��سوطة ال� نفع ا�لـه بها األمة،  وا�رافضة،

وناظر ا�ع�لة، و�ن يقصدهم بنفسه �لمناظرة، و�م � ذ�ك، فقيل لـه: 

 بهجرهم 
َ

�رت
ُ
و�ن أ�رهم � ذ�ك ا�وقت -كيف �الط أهل ا�دع وقد أ

                                                           

  ).٥/٢٧(ترتيب املدارك يف أعالم مذهب اإلمام مالك   ( ١)
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 و�متهم ��ة
ً
ْم أهل ا�ر�اسة، وفيهم ا�وا� والقا�، ففقال:  -شائعا

ُ
هم ه

 و�علم أن 
�

ِ�ْ إ�هم فكيف يظهر ا�ق
َ
�ر�استهم ال ي��ون إّ�، فإن �م �

 با�جة
ً
  ؟)١(ألهلـه نا�ا

..... فلما ك�ت توا�فه وانتفع بقولـه، وظهر ألهل ا�ديث والفقه 

وأخذوا عنه ودرسوا  ذبّه عن ا�س� وا�ين، تعلق ب�تبه أهل ا�ّسنة

عليه وتفقهوا � طر�قه، و�� طلبته وأتباعه �علم تلك الطرق � ا�ّب 

عن ا�سنة، و�سط ا�جج واألدلة � ن� ا�لة، فسّموا باسمه، وتالهم 

أتباعهم وطلبتهم فعرفوا بذ�ك، و�نما �نوا يُعرفون قبل ذ�ك با�ث�تة، 

 أث�توا من ا�سنة وا��ع ما نفوهسمة عرفتهم بها ا�ع�لة
ْ
  . ، إذ

 �ن يعرف أئمة ا�ب عن ا�سنة من أهل ا�ديث 
ً
فبهذه ا�ّسمة أوال

  ��حاس� و
� ُ

إ�  ،وا�كراب��ّ  وعبد العز�ز بن عبد ا�لك ا��ّ  بابن �

 
ُ
سب طلبته وا�تفقهة عليه � علمه أن جاء أبو ا�سن وأشهر نفسه ف�

 
ُ
وأ� حنيفة  إ� �سبه، وأصحاب ما�ك سب أصحاب ا�شاف�ب�سبه، كما �

وغ�هم من األئمة إ� أسماء أئمتهم ا�ين درسوا كتبهم وتفقهوا بطرقهم 

وا� ا���عة، 
ُ
ِدث

ْ ُ
  . . فكذ�ك أبو ا�سنفيها ما ل�س منها وهم �م �

فأهل ا��ق وا�غرب �ججه �تجون و� منهاجه يذهبون، وقد 

  أث� عليه خلق كث� منهم، وأثنوا � مذهبه وطر�قه. 

اُر أهل ا�ديث راضون عنه مقت�سون منه، وقد درس 
�

ظ
ُ
.... و�

وصنفوا عليه و� أصحابه منهم �اعة ح� صاروا أئمة � طر�قه 

  ".)٢(ا�كتب � نهج طر�قته وتصانيفه

                                                           

  وهذه كلمة حقيقة أن تكتب مباء الذهب لتكون نرباسا وعربة وقاعدة للعاملني.  ( ١)

  ).٥/٢٤ترتيب املدارك، (  ( ٢)
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  وقال اإلمام تاج ا�ين ا�سب�:

 
ْ
، و�م يُ�

ً
، و�نما هو  ِش "اعلم أن أبا ا�سن �م يبدع رأيا

ً
مذهبا

 مُ 
َ
، ، مناضل عما �نت عليه أصحاب رسول �ذاهب ا�ّسلف رٌ ر� ق

، فاالن�ساب إ�ه إنما هو باعتبار أنه عقد � طر�ق 
ً
ا�سلف نطاقا

وتمسك به وأقام ا�جج وال�اه� عليه، فصار ا�قتدي به � ذ�ك 

، ولقد قلت �رة �لشيخ اإلمام 
ً
ا�سا�ك س�يلـه � ا�الئل �س� أشعرّ�ا

ـ : أنا أعجب  يقصد وا�ه اإلمام ا�جتهد ت� ا�ين ا�سب� ر�ه ا�لـه ـ

 � عَ  من ا�افظ ابن عساكر
�
 د

َ
من أتباع ا�شيخ، و�م يذكر إال  ه طوائف

ه الستوعب �لب علماء 
�
 االس�يعاَب حق

�
 قليال، و�و و�

ً
، وعددا

ً
 �س�ا

ً
نزرا

إنما : فقالا�ذاهب األر�عة، فإنهم برأي أ� ا�سن يدينون ا�لـه تعا�، 

من ذكر من اشتهر با�ناضلة عن أ� ا�سن، و�ال فاأل�ر � ما ذكرت 

  . أن �لب علماء ا�ذاهب معه

أن  وقد ذكر ا�شيخ شيخ اإلسالم عز ا�ين بن عبد ا�سالم

، وا�نفية وفضالء ا�نابلة وا�ا�كية عقيدته اجتمع عليها ا�شافعية

شيخ ا�ا�كية � زمانه أبو عمرو بن ووافقه � ذ�ك من أهل ع�ه 

  ".)١(ا�اجب، وشيخ ا�نفي�ة �ال ا�ين ا�ص�ّي 

  وقال � �وضع أخر:

: و�م ي�ن أبو ا�سن أول مت�م بلسان أهل " قال ا�آيُْرِ�� 

ا�سنة إنما جرى � س� غ�ه، و� ن�ة مذهب معروف، فزاد ا�ذهب 

 
ً
 انفرد به، أال ترى أن حجة و�يانا

ً
و�م ي�تدع مقالة اخ�عها وال مذهبا

، ومن �ن � مذهب أهل ا�دينة مذهب أهل ا�دينة �سب إ� ما�ك

                                                           

  ).٣/٣٦٥الكربى ( طبقات الشافعية  ( ١)
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يقال لـه ما�ّ�، وما�ك إنما جرى � س� من �ن قبلـه و�ن كث� 

 عزي إ�ه، كذ
ً
 و�سطا

ً
�ك أبو االتباع لـهم، إال أنه �ّما زاد ا�ذهب بيانا

، ال فرق، ل�س لـه � مذهب ا�سلف أ�� من �سطه ا�سن األشعري

  و�حه وتوا�فه � ن�ته. 

 من �لة إ� أن يقول القا��ّ 
ً
: وما أبو ا�سن إال واحدا

القائم� � ن�ة ا�ق، ما سمعنا من أهل اإلنصاف من يؤخره عن رتبة 

ؤثر عليه � ع�ه غ�ه، ومن بعده من أهل ا�ق سلكوا ذ�ك، وال من ي

  س�يلـه. 

يوم مات، وأهل ا�سنة باكون عليه،  لقد مات األشعريإ� أن قال: 

  ".)١(وأهل ا�دع �س��ون منه

  تراجعه عن األشعر�ة:  عنما يقال 

وا�حقيق أن كتابته �كتاب اإلبانة �ن � أوائل رجعته من ا�ع�لة 

كما ذكره اإلمام ا�كوثري، ول�س من أواخر �صنفاته، و�ن �اطب به 

بعض ا�نابلة الظاهر�ة ير�د بذ�ك إرشادهم إ� ا�ذهب ا�ق، 

و�رجاعهم عن ظاهر�تهم ال� قد تؤول بهم إ� ال�ش�يه. � أن ما ب� 

ن ال�سخ من هذا ا�كتاب �ها قد تالعبت بها األيدي، ح� �م أيدينا م

يعد باإل��ن ا�قة بها،و� ا�كتاب شواهد � ن� ا�جسيم وا�حديد 

 يبعد أن ت�ون 
ً
واألعضاء واألر�ن، وفيه استدالالت ضعيفة أيضا

 .   صدرت من اإلمام األشعري�

                                                           

  )٣/٣٦٧الكربى( طبقات الشافعية  ( ١)
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ذهب أهل فيكون اإلمام بعد تراجعه عن االع�ال قد أقام � م

ا�ق يقيمه و��� أر�نه و�ناظر ا�خالف�، وما يزعم من ردوعه إ� 

  مذهب ا�شبهة �رد �م ال د�ل عليه. 

وها � كتبه ال� بقيت ب� أيدينا، �شهد بأنه �م ي�ن يميل إ� 

�سيم وال �ش�يه، خصوصا كتاب ا�لمع ومذاهب اإلسالمي�، وما نقله 

�عارف يؤ�د ذ�ك، ومن ذ�ك ا�كتاب ا�ي عنه األ�ابر من العلوم وا

�ص فيه ابُن فورَك معارف اإلمام األشعري (�رد مقاالت األشعري) 

اعتمد فيه � كتبه ال� �نت ب� يدي ابن فورك، و�ع ب� أقوا� 

و�ماته ا�فرقة عن أصول معتمدة، وهو كتاب معتمد يرجع إ�ه أ�ابر 

 �  العلماء من ا�وافق� وا�خالف�
�

�ألشعري، و�ه ت��ه ومعارف تدل

علو كعب هذا اإلمام، فال يلتفت إ� ما يزعمه بعض ا�اس �ا يناقض 

  ذ�ك. 

  : من أبرز تالمذة األشعري

أبو عبد اهللا بن �اهد، وعليه درس اإلمام ا�اقال� أبو ب�ر -١

 �ا وذكر األصول � حسان كتب و��مد بن الطيب. قال ابن عساكر: 

 �يل ا�دين حسن ا�س�ة حسن �ن إنه عنه شيوخنا من واحد غ�

  .الطر�قة

 اهللا ر�ه ا�اقال� بن ب�ر أبو القا��ن أبو ا�سن ا�اه�: -٢

 ر�هما فورك ابن واألستاذ االسفراي� إسحق أبو واألستاذ أنا كنت قال

 ا�سن أ� ا�شيخ تلميذ ،ا�اه� ا�سن أ� ا�شيخ درس � معا اهللا

  . األشعري
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 �رة �عة � � �ا يدرس ا�اه� ا�شيخ �ن ب�ر أبو القا� قال

 و�ن :قال ،نراه ال � و��نه ب�ننا ا�س� ير� حجاب � منا و�ن ،واحدة

  تعا� باهللا اشتغا� شدة من
َ

 مبلغ يعرف ي�ن �م ،�نون أو وا�ٍ  مثل

  ح� درسنا
ُ
 ن

َ
 ذ

�
  .ذ�ك هرَ ك

 هؤالء و�� ب�نه ا�جاب و�رسال ا�قاب سبب عن �سأل و�نا :قال

 الغفلة أهل وهم ا�سوقة ترون إن�م فأجاب ا�� عن �حتجابه ا�الثة

  . ترونهم ال� بالع� ف�و�

 أ� ا�شيخ جنب � كنت :يقول اهللا ر�ه إسحق أبا األستاذو�ن 

 :قال ا�اه� ا�سن أبا ا�شيخ وسمعت ا�حر � كقطرة ا�اه� ا�سن

  ".ا�حر جنب � كقطرة األشعري ا�شيخ جنب � أنا كنت

ا�هلب  بن �مد بن ا�س� بن بندار ا�س� أبو ومنهم -٣

و�ن بندار من أصحاب .  اهللا ر�هما ا�سن أ� خادم ا�صو� ا�ش�ازي

  ا�شب�. 

  س�ن ش�از أهل من و�ن
َ
  .أرجان

 ا�شب� �ن ،ا�قيقة علم � ا�شهور ا�لسان � ،باألصول ��ا و�ن

   .و�قدمه ي�رمه

 بن �مد � رد �سائل � مفاوضات خفيف بن �مد و�� و��نه

  ح� ،وغ�ها اإليمان �سألة � خفيف
�
 أقاو�ل � خفيف بن �مد رد

  ا�شايخ أقاو�ل بندار فصوب (ا�صوفية)، ا�شايخ
�
  ما عليه ورد

�
  .عليهم رد

 زرعة أبو وغسله ،وثالثمائة و�س� ثالث سنة بندار تو�

  .الط�ي
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 �سع. تو� سنة اهللا ر�ه ا��سابوري ا�صعلو� سهل أبو ومنهم - ٤

 أخذ وعنه �تبا صوفيا مت�ما شاعرا أديبا فقيها و�ن ،وثالثمائة وس��

  . ن�سابور وفقهاء الطيب أبو ابنه

 ب�ر أبو ذكر.  اهللا ر�ه ا�رزوي�مد بن أ�د  ز�د أبو ومنهم -٥

  . خراسان أهل من األشعري ا�سن أ� من ستفادا �ن نهأ فورك بن

  . وثالثمائة وسبع� إحدى سنة رجب � بمرو مات

 أبو أخذ وعنه .با�زهد �شهورا ا�ظر حسن �لمذهب حافظا و�ن

  .�رو وفقهاء ا�رزوي القفال ب�ر

. اهللا ر�ه ا�صو� ا�ش�ازي خفيف بن اهللا عبد أبو ومنهم -٦

  صحب
ً
 منصور بن ا�س� ول� ،عطاء بن العباس وأبا وا�ر�ري رو�ما

 من ا���عة بعلوم متمس� الظاهر بعلوم�ن  ،ا�شايخ أعلم من وهو

  . ا�شاف� مذهب � فقيه وهو ،وا�سنة ا�كتاب

 تو�. اهللا ر�ه باالسماعي� ا�عروف ا�رجا� ب�ر أبو ومنهم -٧

 أر�ع � و�ن وثالثمائة وسبع� إحدى سنة رجب غرة ا�سبت يوم

  . و� �ر�ج � كتاب �مد بن إسماعيل ا�خاري. سنة و�سعون

 ور�اسة وا�ديث الفقه ب� و�ع وثالثمائة وسبع� نيف سنة مات

  .جرجان وفقهاء سعد أبو إبنه عنه وأخذ ا�صحيح وصنف ،وا�نيا ا�ين

 جرجان دخلت :اهللا ر�ه الط�ي الطيب أبو اإلمام القا� وقال

  . ألقاه أن قبل فمات � وهو إ�ه قاصدا

 �ط � صحيحا وصنف ،وا�ديث والفقه األصول ب� عَ �َ 

  ا�خاري
�

  .عليه وقف �ن كث� فضل � يدل



١٣ 
 

 الط�ي اسحق بن �مد بن العز�ز عبد ا�سن أبو ومنهم -٨

 و�ن ا�سن أ� أصحاب أعيان من �ن.  اهللا ر�ه با��ل �عروفا

  .مذهبه بها و�� ا�شام إ� وخرج به �رج

 ا�فس� � كتابه الط�ي جر�ر بن �مد جعفر أ� عن و�تب

  . منه وسمعه

 غز�ر وعلم كث� فضل � يدل األصول � تأ�ف � قديما �و

  ).ا�ستهدي و�ص�ة ا�بتدي ر�اضة كتاب( سماه

 أبا صحب.  الط�ي مهدي بن �مد بن ع� ا�سن أبو ومنهم- ٩

 وصنف منه واقت�س به و�رج عنه وأخذ ،مدة با��ة اهللا ر�ه ا�سن

 ا�كتاب ألف ا�ي وهو ،بارع وفضل واسع علم � تدل عدة تصانيف

  .ا�صفات � ا�واردة ا�ش�ت األحاديث تأو�ل � ا�شهور

. وذكر ابن اهللا ر�ه ا�قاش ا�غدادى ا�سل� جعفر أبو ومنهم -١٠

 و�ن :قال .ثقة فقال ا�قاش جعفر أ� عنسئل  األزهريعساكر أن 

  .ا��م شاذان بن ع� أبو تعلم ومنه ،األشعري مذهب � ا�ت�م� أحد

 و�سع� أر�ع سنة األو� �ادي من �لنصف ا�قاش جعفر أبو و�

 �ست ،اإلث�� أو األحد يوم وثالثمائة وسبع� �سع سنةوتو�  .ومائ��

  . ثقة و�ن ا�حرم من خلون

 �مدوهو: .  با�شاف� ا�عروف األصبها� اهللا عبد أبو ومنهم-١١

 ي�تحل ،ا�سنة أهل مذهب � مت�م ا�شاف� اهللا عبد أبو سماالق بن

 و�س� ثالث سنة أصبهان إ� �د .األشعري ا�سن أ� مذهب

 منه خلت ع�ة ث��ال ا�معة يوم األول ر�يع � بها وتو� وثالثمائة

  . وثالثمائة وثمان� إحدى سنة
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  . واألح�م والفقه األصول � ا�صنفات كث� بالعراق ا�كث� سمع

قال ابن عساكر: .  اهللا ر�ه ا�زهري القر� �مد أبو ومنهم-١٢

 أبو ا�زهري ا�ر�ن عبد بن �مد بن سماالق ابن أ�د بن ا�واحد عبد قال

 ا�ت�م الفضل أ� ابن وهو عوف بن ا�ر�ن عبد و� من روا�ذك �مد

 وسمع ،وأقرانهما القطان ب�ر وأبا ،بالل ابن حامد أبا سمع ،األشعري

  .يوم� � � القرآن و�تم ا�هر يصوم و�ن ،ا�كث� معنا

 من ع� ا�امن ا�م�س غداة ،بن�سابور اهللا ر�ه ا�زهري تو�

   .وثالثمائة وثمان� اث�ت� سنة األول ر�يع شهر

.  اهللا ر�ه الفقيه باألود� ا�عروف ا�خاري ب�ر أبو ومنهم-١٣

 األود� ثم ا�خاري ب�ر أبو الفقيه �مد بن اهللا عبد بن �مدوهو: 

  . مدافعة بال ع�ه � ا�هر وراء بما ا�شافعي� إمام

 مدة عندنا فأقام ان�ف ثم وحج وس�� �س سنة ن�سابور قدم

  .وس�� ست سنة �

 العبادة � اجتهادا وأ��هم ،وأورعهم الفقهاء أزهد من و�ن

  .و�نابة و�خباتا تواضعا وأشدهم تقص�ه � وأب�اهم

 �س سنة ببخارى اهللا ر�ه األود� ب�ر أبو الفقيه وتو�

  .وثالثمائة وثمان�

 �مدوهو: .  اهللا ر�ه ا��سابوري �شاد بن منصور أبو ومنهم-١٤

 العلماء العباد من ا�زاهد األديب منصور أبو �شاد بن اهللا عبد بن

  . ا�جتهدين

 عمر وأ� ا�ارزن� حامد وأ� ا�زردي عمر أ� � األدب درس

  ،وأقرانهم ا�زاهد
َ
 بن ع� أ� � و�العراق ،ا�و�د أ� � �راسان والفقه
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 بن ب�ر أ� � وا�عا� ،ا�ليطي سهل أ� � وا��مَ  ،هر�رة أ�

 ب�ر وأبا ال�از بالل بن حامد أبا �راسان وسمع ونظرائه .عبدوس

 ا�رزاز جعفر وأبا ا�صفار � و�العراق وأقرانهما القطان ا�س� بن �مد

 بها فأدرك ا�من ودخل وأقرانه األعرا� بن سعيد أبا با�جاز و وأقرانهما

  .العا�ة األسانيد

 �الطة �نب ا�نيا � ا�زاهدين العبادة � ا�جتهدين من و�ن

 �سجده �الزم وهو ا�نيا دار من خرج أن إ� وأو�اءهم ا�سالط�

 �رج بيوم يوم قوت � عليه �سلفه أوقاف بقية من اقت� قد ومدرسته

  .ا�واعظ� العلماء من �اعة به

  .�صنف كتاب ثالثماية من أ�� اتهف�صن من � وظهر

 رجب من والع��ن ا�رابع ا�معة يوم ا�صبح وقت اهللا ر�ه تو�

 ابن وهو فمات ،وثالثماية ع�ة سنة �و�ه ، و�نوثالثمائة ثمان سنة

  .سنة وسبع� اث�ت�

 ر�ه ا�ذكر ا�غدادي سمعون بن ا�س� أبو ا�شيخ ومنهم -١٥

 العلوم هذه � �ل �سان � ا�غدادي� �شايخ من ا�س� أبو كن�ته.  اهللا

 وا�رجوع ا�وقت �سان وهو ،أستاذ إ� ي�ت� ال ،ا�صوف هلأ علوم يع�

  إ� يذهب ،الظاهر آداب � إ�ه
�
 � ا�ت�م� إمام وهو ،ا�ذاهب أسد

  .ا�وقت � ا�لسان هذا

  .وثالثمائة وثمان� سبعتو� سنة 

 � مت�ما �ن.  ا�رجا� ا��و� ا�ر�ن عبد أبو ومنهم -١٦

 يعقوب أ� عن ا�ديث و�تب ،و�الطب با��وط و��ا ا�سنة مذهب

  . وثالثمائة وثمان� �سع سنة تو� طبقته � ومن ا�حوي
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 بن أ�د بن زاهر.  اهللا ر�ه ا��خ� الفقيه ع� أبو ومنهم-١٧

 ع�ه شيخ ا�حدث الفقيه ا�قري ع� أبو ا��خ� ع�� بن �مد

وا�شايخ  وثالثمائة وثالث� ثمان سنة ن�سابور إ� وان�ف. �راسان

 � ذاك إذ ا�شايخ، وجرت � مناظرة �ا�س �� سنة فأقاممتوافرون، 

  .وغ�ه اسحق بن أ�د ب�ر أ� اإلمام �لس

 اسحق أ� عند وتفقه �اهد بن ب�ر أ� � القرآن قرأ �ن وقد

 ا�صو� �� بن و�مد األنباري بن ب�ر أ� � األدب ودرس ا�رزوي

  . وأقرانهما

 ،وثالثمائة وثمان� �سع سنة من اآلخر ر�يع سلخ األر�عاء يوم تو�

  .سنة و�سع� ست ابن وهو

  من أبرز أئمة ا�ذهب

ظهر � ا�ذهب األشعري علماء جهابذة � � العلوم والفنون 

العقلية وا�قلية، واستقصاء ذكرهم واإلحاطة بهم ال يم�ن هنا، ول�ن 

  نذكر بعض أهم أعالمهم: 

م)، وهو ١٠١٣-٩٥٠ه) (٤٠٣-٣٢٨( ب�ر ا�اقال� القا� أبو-١

�مد بن الطيب، من كبار علماء األشاعرة، هذب أصول ا�ذهب، ورد 

� ا�صوم، وأيده با�جج، و� مناظرات مع أهل األديان األخرى، 

وتآ�ف رائقة عظيمة ا�فع، منها: االنتصار �لقرآن، تمهيد األوائل 

قب األئمة، إعجاز القرآن، وغ�ها وتلخيص ا�الئل، اإلنصاف، منا

  كث�. 
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م)، هو إبراهيم بن �مد، �ن ١٠٢٧ه)٤١٨(أبو إسحق اإلسفراي��-٢

��ا بالفقه واألصول، � كتاب ا�امع � أصول ا�ين وا�رد � 

  ا�لحدين. 

م)، ١٠٨٥-١٠٢٨ه)٤٧٨-٤١٩( إمام ا�رم� أبو ا�عا� ا�و��-٣

ن يوسف ا�و��، الفقيه ا�شاف� ا�شه�، هو عبد ا�لك بن عبداهللا ب

ا�ي يعول عليه أ�� أصحاب ا�شاف� � كتبهم، �ن يدرس و�عليم � 

ن�سابور، وتعرض لفتنة اخ�عها ا�جسمة مع ا�شيعة وا�ع�لة، اضطر 

� إثرها أن �رج من ن�سابور، وجاور � �كة وا�دينة، و�� � �كة 

األشعر�ة من غ� مدافع يقف أمامه،  أر�ع سنوات، يدرس و�دافع عن

ح� رجع األ�ر إ� ا�صواب فرجع إ� ن�سابور بعدما أ�د ا�وز�ر نظام 

ا�لك األ�ور إ� نصابها.  � كتٌب � �تلف العلوم، تعت� من أعظم ما 

ألف فيها، منها: ال�هان � أصول الفقه، وهو أحد أر�عة كتب تعت� 

رشاد إ� قواطع األدلة، وا�شا�ل � أصول أعظم كتب األصول، و�تاب اإل

ا�ين، � علم ا�وحيد وا��م، وا�ظامية � األر�ن اإلسالمية، وصلنا 

منها قسم العقيدة، وقد ألفها �لوز�ر نظام ا�لك، و� كتاب نهاية ا�طلب 

� دراية ا�ذهب، � فقه ا�شاف� يعد من أعظم ما ألف � ا�ذهب 

  ر كتب ا�شافعية من بعده. ا�شاف�، وعليه مدا

م)، هو إبراهيم ١٠٨٣-١٠٠٣ه) (٤٧٦-٣٩٣(أبو إسحق ا�ش�ازي - ٤

بن ع� بن يوسف الف�وزآباذي ا�ش�ازي، العا�م ا�ناظر، �ن فقيها 

. من �صنفاته: 
ً
�يدا، �ن حسن ا�جا�سة، طلق ا�وجه، فصيحا، مناظرا

ا�ب�ة � أصول ا��بيه � أصول الفقه و�حه، ا�هذب � الفقه، 

  ا�شافعية، ا�عونة � ا�دل. 
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م)، وهو �مد بن ١١١١-١٠٥٨ه) ٥٠٥-٤٥٠(أبو حامد الغزا� -٥

�مد بن �مد الغزا� الطو�، حجة اإلسالم، وقد �ن تلميذا �إلمام 

ا�و��، وشهرته تغ� عن ا��م عنه، من كتبه: إحياء علوم ا�ين، 

تص� � أصول الفقه، و�موعة كب�ة من واالقتصاد � االعتقاد، وا�س

ا�رسائل � �تلف العلوم وا�عارف، و� كتاب تهافت الفالسفة، وفضائح 

  ا�اطنية، وغ�ها كث�. 

م)، أبو عبد ١٢١٠-١١٥٠ه) ( ٦٠٦-٥٤٤( اإلمام فخر ا�ين ا�رازي-٦

اهللا �مد بن عمر بن ا�سن بن ا�س� ا�ي� الط�ستا�، وهو من أعلم 

 � الفالسفة وا�خالف� من أهل ا
�
�اس با��م والفلسفة وا�نطق، رد

ا�لل وا�حل، و� مناظرات كث�ة، وترك �ؤلفات ما زال يعتمد عليها � 

العلوم، منها ا�فس� ا�كب� ا�ي �م يؤلف مثله � بابه، وعليه اعتمد 

الفقه، من كث� من ا�ف��ن ا�تأخر�ن، ومنها كتاب ا�حصول � أصول 

أعظم ما ألف � أصول الفقه، واألر�ع� � أصول ا�ين، ومعا�م أصول 

ل � أصول ا�ين، �ها �  ا�ين، ونهاية العقول � دراية األصول، وا�حص�

  علم ا�وحيد، و� كتب غ�ها تر�ناها خوف اإلطالة. 

ومن أعالم األمة � علم ا�وحيد ابن فورك  أعالم آخرون:

وا�يضاوي وابن ا�اجب والعضد اإلي� وا�فتازا� وا�سيد والقش�ي 

ا�غرب مثل اإلمام ا�سجلما� وابن بالد أعالم ومنهم ا���ف، 

ابن ا�اجب  ا�لمسا� وأ� عثمان العقبا�. ومن أهل ا��ق و��

وا�شيخ ز�ر�ا األنصاري وتالمذته وقد واإلمام العز بن عبد ا�سالم، 

ا�نيا اإلمام ا�رازي وطالبه ���ت� واألبهري وأتباع و�مام �ألوا ا�نيا، 

مدرسته وهم كث�ون من��ون � اآلفاق، واإلمام سيف ا�ين اآلمدي، 
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وابن دقيق العيد، وشهاب ا�ين القرا�، وا�� ا�سب� وا�اج ا�سب�، 

واألصفها�، ومن األعالم ا�شهور�ن مثل اإلمام ا�سنو� صاحب 

ا�وحيد، و�احهما،  ة�شه�ة، واإلمام ا�لقا� صاحب جوهرالعقائد ا

وهم كث�ون، فضالء مدققون كجالل ا�ين اّ�وا� صاحب ا��ح 

ا�شه� � العقائد العضدية، وا�يا� عبد ا�كيم والعصام والفرهاري 

أصحاب ا�وا� وا��وح ا�شه�ة � �ح العقائد ال�سفية. وا�در 

  وا�يجوري وا�سو�. ا�زر�� وا�سيو�،
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 :
ً
  �وجزة �إلمام ا�اتر�ديتر�ة ثانيا

ر�دي، تو� سنة 
ُ
ر�د �سبة إ� ٣٣٣اإلمام أبو منصور ا�ات

ُ
ه، ومات

رى سمرقند � ب
ُ
 عَ الد ما واء نهر جيحون، و�لقب بـ(قر�ة من ق

َ
م ل

  �هوده � ا�فاع عن أهل ا�سنة.  )ا�دى

  العلم عن: أخذ 

وهو تلميذ أل� يوسف أ� ب�ر أ�د ابن إسحاق ا�وزجا�، -

  �مد بن ا�سن ا�ش�با�. 

وهو أحد رواة كتاب  ونص� بن �� ،وأ� ن� أ�د العيا�-

  الفقه األ�� والفقه األ�سط أل� حنيفة ا�عمان. 

  و�مد بن مقاتل قا� ا�ري، وهو أحد شيوخ ا�وزجا� ا�سابق. -

�  ه)٩٠٢(ا�كست��صطلح ا�ين القسطال�   ةوقد قال العالم

ا�شهور من أهل ا�سنة � : "١٧ص حاش�ته � �ح العقائد ال�سفية

أصحاب أ� ديار خراسان والعراق وا�شام وأ�� األقطار هم األشاعرة، 

ا�سن ع� بن إسماعيل بن سا�م بن عبد اهللا بن بالل أ� بردة بن أ� 

خالف أبا ع�  نْ مَ  اهللا عليه ا�سالم، أولصاحب رسول �و� األشعري 

، أي طر�ق ا�� عليه ا�سالم، ا�سنةا�با� ورجع عن مذهبه إ� 

، أي طر�قة ا�صحابة، و� ديار ما وراء ا�هر ا�اتر�دية أصحاب وا�ماعة

أ� منصور ا�اتر�دية تلميذ أ� ن� العيا� تلميذ أ� ب�ر ا�رجا� 

ا�رجا� تلميذ �مد بن ا�سن ا�ش�با� من صاحب أ� سليمان 

  ". حاب اإلمام أ� حنيفةأص
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  : ومن تالمذة ا�اتر�دي

ه)، واإلمام أبو ٣٤٠أبو القاسم إسحاق بن �مد ا�سمرقندي (ت

ا�ليث ا�خاري، واإلمام أبو �مد عبد ا�كر�م بن �و� ال�دوي جد 

لف كتاب أصول �مد بن �مد بن ا�س� بن عبد ا�كر�م ال�دوي �ؤ

  ا�ين. 

  : ومن أعالم ا�ذهب ا�اتر�دي

ه). صاحب كتاب أصول ٤٧٨-٤١٢القا� أبو ال�� ال�دوي (-١

  ا�ين. 

  ه). وهو �ؤلف كتاب تب�ة اأدلة. ٥٠٢أبو ا�ع� ال�س� (ت -٢

ه) وهو صاحب �٥٣٧م ا�ين أبو حفص عمر بن �مد (ت -٣

  األدلة. عقائد ال�س�، أخذه من كتاب تب�ة 

ومنهم: اإلمام ابن ا�مام، وا�سمرقندي صاحب ا�صحائف، وخ� 

بك صاحب ا�ونية ا�شه�ة ال� �ص فيها مقاصد �ح ا�سعد � 

واإلمام نور ا�ين ا�صابو� صاحب كتاب ا�كفاية � ا�داية، ال�سفية، 

ا� صاحب كتاب ا�يوا�داية � علم ا��م معا� ا�رازي. والعالمة 

  إشارات ا�رام من عبارات اإلمام. 

 ح� أيامنا هذه،  
ً
واتصلت جهود أهل ا�ق � ا�نيا �قا وغر�ا

فمن األعالم ا�ين أثروا بأعما�م � هذا ا�جال ا�شيخ �صط� ص�ي 

واإلمام �مد زاهد ا�كوثري ا��ين �ن �م أثر عظيم � ا�شتغل� بعلم 

العلوم � هذا الع�، ال نزال نتعطر بذكرهم و�ستفيد ا�وحيد وغ�ه من 

من عبق طيبهم. وتالمذتهم من��ون � ا�الد، مفيدين و�ستفيدين 

��ل� حا�ل� هذه ا�وظيفة العا�ة � أ�تافهم، حافظ� إياها � 
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 ، مع ما � من بعض تفردات،أرواحهم. ومنهم ا�شيخ �مد �يت ا�طي�

 وا�شيخ يوسف ا�� 
ْ
وي، و�ث� من ا�شيوخ ا�ين �نوا � القرن ا�جري ج

    .ح� هذا الع� ا�ي �ن فيه.  ا�ا�
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  األشاعرة وا�اتر�دية (أهل ا�سنة وا�ماعة)ثا�ا: خالصة عقائد 

تلخيص أهم معاقد العقائد عند أهل ا�سنة � ا�حو  يم�ن

  اآل�: 

  ونيؤمنإنهم 
�
ه عن ا�سمية اهللا تعا� واحد ال � غ�ه، وأنه م��  بأن

 ا�وجودية و�شابهة ا�وادث، وأن صفاته 
�
ها قديمة، فإنه ال يتصف �

خالف  تأو�ل � خ� أوهمَ بحادثة، و��ك فإنهم يقو�ون وجودية بصفة 

�ل�� �أدية ذ�ك  ، وال �ملون ا�عا� � ما هو ثابٌت أو تفو�ضه ذ�ك

 تمثيٍل أو  ا�حظور من �ش�يهٍ  إ�
�

صفاته كماالت ال نقص فيها بوجه  ، و�

وأنه ال يتصف با�صفات ا�ادثة القائمة بذاته، وال ي��سب من ا�وجوه، 

  من خلقه �لخلق كمال، فهو بصفاته بعدهم كما �ن قبلهم. 

وأنه مت�م ب�الم نف�� قديم غ� حادث، وأنه يراه ا�ؤمنون من 

 
َ
ٍ لقه يوم الخ   قيامة، بال ح��

�
وال جهة � � نفسه، كما يعلمونه  وال حد

 
ً
د، ال وأنه تعا� متصف بالقدرة ا�طلقة، وأنه فعال �ا ير�ا عن ذ�ك، م�ه

  . يفعل بالعلة وال بالطبيعة

ها من العدم إ� ا�وجود، دُ العباد و�وجِ  وأن اهللا تعا� خالق أفعالِ 

 وأنهم �ك�سبوها غ� �بور�ن عليها، 
�
�  فون بناءبل �تارون �ا ��

  . هذا ا�كسب القائم بهم

 
ٌ

، فعله بإرادته واختياره ألنه من فعل اهللا تعا� وأن العا�م حادث

 
�
  . ا عليهاهللا تعا� اختار أن ي�ل رساالته إ� ال��، ول�س ذ�ك واجبً  وأن

دون وأن األن�ياء صادقون ال ي�ذبون � اهللا تعا�، �ؤ�� 

�  ا�الة � صدقهم فيما يبلغون عن اهللا تعا�، وأنهم أمناءُ  با�عجزات

  ا���عة، ال �ونون اهللا تعا� بقول وال فعل. 
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وأن اهللا تعا� ي�يب و�عاقب بإرادته، ل�س ذ�ك بواجب عليه، بل 

 
�

  أفعال اهللا تعا� �
�

 بإرادته واختياره ل�س �ء منها بواجب عليه جل

  شأنه. 

 
�
، وا�عث و�يع ما أخ� به ا�� ا�صادق خر حق� ا�وم اآل وأن

،  ا�صدوق  وأن �يع ال�� بعد ظهور بعثة ا�� ��فون باتباع حق�

  ��عته، وهذا من تمام كونه خاتم ا�بوة. 

 
�
به أخ� ظاهر ما ا�صديق بها �  ةاألصل � أحوال القيام وأن

  �أو�لها.  َب إذا ال �وجِ   ا��� 

 وال ي�فر 
ُ

 من أهل القبلة بذنب، وال �رجون  أهل
ً
ا�سنة أحدا

 
ً
من اإليمان إال بنقض ما أدخله فيه، و�ن من آخر ما روي عن  أحدا

 من أهل القبلة. 
ً
  األشعري: اشهدوا ع� أ� ال أ�فر أحدا

  : مناهجهم � العقائد

أو ا�� ا�صادق أو العقل  أسباب العلم عند اإل�سان ا�ّس 

والعقائد، إما أن �ستدل عليها بعقل أو نقل، فاألصول منها ال�  .ا�سليم

 
َ

 تتوقف عليها ا�عجزة، إثبات وجود اهللا تعا�، ال �ستدل عليه استدالل

إثبات � ا�نكر إال بالعقل،  ثم يؤ� باألدلة ا�قلية إلثبات صدق ما 

  الة. توصل إ�ه العقل، وما سوى ذ�ك �وز االستدالل عليه با�قل ال �

 
ً
ا ب� العقل وا�قل القطعي�، و�ن حصل تعارض فال تعارض مطلق

 
ً
ا، وأما الظاهر ا�ظنون فيؤول ب� ظاهر وقاطع، فا�عتمد هو القاطع مطلق

وال يقد�ون العقل � ا�قل، إذ مفهوم ذ�ك إبطال ا�قل،  .إن أم�ن

ال مع فال ترجيح إوهم �يلون ذ�ك. وا�قديم فرع ا�عارض، وال تعارض 

 .   الظ��
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ا إال با�قل، إذ ال حا�م إال اهللا ا �عي� وال ي�بت األشاعرة حكمً 

تعا�، وهذا األصل �ا تم� األشاعرة با�ناء عليه، وا�فر�ع، وا�فاع عنه 

و�ناء � ذ�ك فإنهم يقو�ون إنه ال فلم �صصوه ��ء دون �ء. 

 بأ�ر ت�ليفا �عيا ي�تب عليه العقاب، إال إذا وصلته 
ٌ
ي�لف أحد

ا���عة � وجهها ، وقامت عليه ا�جة، و�ن متمكنا من ا�ظر 

  وا�أ�ل فيها. 

وأما ا�اتر�دية من أهل ا�سنة فمع قو�م بأن ا�ا�م هو اهللا تعا� 

فة بعض أح�م اهللا تعا� بالعقل با�الئل إال أنهم قا�وا يم�ن معر

الظاهرة ال� أقامها اهللا تعا� � أح�مه و�ن �م يرسل األن�ياء وا�رسل 

ومن هذه األح�م وجود معرفة اهللا تعا� ومعرفة عليهم ا�صالة وا�سالم. 

  بعض صفاته. 

فقد اتفق الفر�قان � أن ا�عارف يم�ن أن ت�ون بالعقل أو 

ا األح�م فال ت�ون إال با�قل، وقد ي�ون العقل �شفا با�قل، وأم

 �ا، كما عند ا�اتر�دية. 
ً
  عن بعضها ال مث�تا

و�ا �� يعرف أن هناك أصال وطيدا من أصول أهل ا�سنة وهو 

 
�
ن ال�� من االستدالل بالعقل � بعض أصول أن اهللا تعا� م�

و�عض ما ي�ب� العقيدة كوجود اهللا تعا� و�عض صفاته جل شأنه، 

�ألن�ياء عليهم ا�صالة وا�سالم و�عض أح�م ا�عض. وأن ما ان�� � 

 
�
العقل ال عالقة � با�ين من حيث إ��ن  ا�زمان ا�عا� من أن

ا�أس�س ا�عر� فهو باطل عند أهل ا�سنة. وقد زعم كث� من ا�داث�� 

 والعلمان�� أن ا�ين ال يُ 
َ
أن ا�ين مناقض  � العقل، وزعموا ُس س� ؤ

  �لعقل، وتوسلوا بهذه ا�زاعم �لخلة أر�ن العقيدة � نفوس ا�اس. 
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وما يعرف من إ�اب أهل ا�سنة ا�عرفة � ا��ف�، فهذا ل�س 

 
ً
  تعج�ا

�
�لناس � رفع  �م كما يعتقد بعض القا��ن، بل هو حض

�ستوى العلم وا�قافة �يهم، وألن هذا أهم سبب �لحفاظ � ا�ين � 

نفوسهم، و��ك فإن من أوجب ا�واجبات عند أهل ا�ق تعليم ا�اس 

  و�يان ا�ين وأسس العلوم وا�عارف �م. 

  أساس قسمة أهل ا�سنة إ� ثالثة طوائف: 

 
َ

  طوائف:  العقائد إ� ثالثا�سنة من جهة  يقسم بعض العلماء أهل

  الطائفة األو�: أهل ا�ديث

  الطائفةا�انية: أهل ا�ظر العقّ�. 

  الطائفةا�ا�ة: أهل ا�وجدان وا�كشف وا�صوف. 

و�ن اعتمد هذا ا�قسيم اإلمام ا��� صاحب كتاب �ر�ر ا�طالب 

ب �ا تضمنته عقيدة ابن ا�اجب، وتابعه فيه اإلمام ا�ز�يدي � كتا

  �ح إحياء علوم ا�ين وغ�هما. 

 
�
�ورد قسمة أهل ا�سنة إ� هذه الطوائف ا�الثة إنما هو وال �� أن

طر�قة تقر�ر العقيدة �لناس وألنفسهم يغلبون فيها االحتجاج راجع إ� 

با�ديث أو العقل أو ا�كشف وا�وجدان، ال إ� أصل أخذهم �لعقائد 

  فإن هذا �ش�ك ب�نهم وهو ا�قل وا��ع. 

ع�: أن ا�ميع من أهل ا�سنة يأخذون با�كتاب وا�سنة وهذا ي

 ا�صوص ا��عية والعقل، ول�ن بعضهم ير�ز � ت�ب�ته �لعقائد �

من ا�كتاب وا�سنة، وهؤالء �و اإلمام ا�يه� وغ�ه، وهؤالء ال يغِفلون 
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العقل وال ا�ظر العق�، ول�ن أ�� معتمدهم � ا�نقول، وهؤالء 

  �سمون بأهل ا�ديث. 

ومن أهل ا�سنة َمن ير�ز أ�� � األدلة العقلية وال�اه� ا�ظر�ة، 

 وا�فتازا� وغ�هم من العلماء، وهؤالء ال يُقال �إلمام ا�رازي والغزا�

إنهم يُغفلون األخذ با�كتاب وا�سنة، وال يُقال إنهم يتهاونون بها، و�كنهم 

وجهوا أنظارهم إ� �قيق األدلة ا�ظر�ة. وهؤالء ي�ملون ما بدأته 

 الطائفة األو�، و�ُسم� 
َ
  أهل ا��م وا�ظر. ب ون

، مع ا�الق وا�لق ن أ�� � ا�عا�لةوطائفة من أهل ا�سنة ير�زو

و��نون  يرجعون � االعتقاد إ� طر�قة أهل ا�ديث وا�ظرومع أنهم 

، و�كنهم يتم�ون ب�يان نتائج العقائد ا�ي�ية � روح اإل�سان، عليها

وتر�ية ا�لق �  و�او�ون بيان ما �شعرون به � جنانهم با�لسان

، ومنهم أبو القاسم ات وا�راتب ا�روحيةا�سلوك �ل�� � هذه ا�رج

ا�نيد وا�ارث ا�حاس� وغ�هم، و�او�ون إرشاد اإل�سان إ� الطرق 

العملية ال� �ساعد � ت�بيت العقائد ا�أخوذة بالطرق ا�سابقة. وهؤالء 

  �سمون با�صوفية أو أهل ا�وق. 

م �سا�كهفا�اصل أن �يع هذه الطوائف عقائدهم واحدة، ول�ن 

  � تقر�ر العقيدة وتوضيحها متنوعة. 

الحظ أن � واحدة من هذه الطوائف ال تنكر مأخذ غ�ها، �ُ و

ول�ن � واحدة تتم� بز�ادة اعتمادها � نوع من األدلة، فهو تنوع 

 و�سا�ك ا�قر�ر تابع �غاير طرق االستدالل
َ
 ، ول�س تابعا �غاير ا�ستد

�
 ل

  عليه. 
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�
 عقائد ا�ميع واحفإن

�
 دة، وال �وز أن يعتقد ا�حد

ُ
خالف ما  ث

 ا�ت�م يعتقد به ا�ت�م، وال �الف ا�صو�� 
ً
  . ، ال ظاهرا وال باطنا

تهم واحدة، وعقيدتهم واحدة، وهم � قلب رجل واحد. 
�
  بل ا�ميع ِ�ل

واختالف طرقهم الختالف طبائع ا�اس، فمن ا�اس من يميل 

ومنهم من يميل إ� ا�قل  ،ل إ� ا�ظربطبيعته إ� ا�وق ومنهم من يمي

  بمجرده. و� منهم �دوح ل�س بمقدوح، وال اع�اض � واحد منهم. 

 وال �� أن بعض ا�ين انتموا إ� اإلسالم وان�سبوا إ� ا�حَ 
�
ث� د

ا�رفوا عن  قدوا�سلف � بعض العصور ا�تقدمة وع�نا ا�ا� 

فما�وا إ� ا�جسيم �م ين�سب إ�هم، كما ا�رف كث� �ن ، ا��اط ا�ّق 

 غ�ه من ا�دع، وو
�

أن بعض من انت� إ� اإلسالم وانت� إ� أهل ال شك

ا�ظر وا��م، قد قال ببعض ضالالت الفالسفة وغ�هم، وأن من انت� 

هؤالء إ� ا�صوفية قد قال ببعض ضالالت ا�اطنية، ول�ن وجود 

  أصل الطر�قة. ذم� عند أهل اإلنصاف  ستلزم�يصح أن ا�نحرف� ال 

و�ستد� من ذوي العقل إ�دة ا�قد وا�ظر واإلصالح �ما 

.
ً
 أو بدعة

ً
  الحظوا ا�رافا

  ا�الفات ب� ا�اتر�دية واألشاعرة: 

كتب كث�ون � ا�الف ب� ا�اتر�دية واألشاعرة، وحاصل ا��م 

أص� أو فر�،  فيها هنا أن ا�الف معنوي أو لفظي، وا�عنوي إما

  :واا�الفات ب�نهما تقع

بالعقل ا��شف  يمانكمسألة إ�اب اإل :إما � ا�عنوي الفر�-

  . أو �سألة حقيقة اإليمانو�سألةا�كو�ن، عن ح�م اهللا تعا�، 
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، و�سألة كمسألة ا�سعيد وا�ش� ما يقرب منه:و ا�لفظي� أو -

وقد �تار فيها بعض ، و� خالفات غ� �ؤثرة االس�ثناء � اإليمان

  األشاعرة قول ا�اتر�دية والعكس صحيح.

ول�س ب�نهم نزاع � معنوي� أص� بفضل اهللا تعا�، قال ا�كست� 

: "وا�حققون من الفر�ق� ال ي�سب أحدهما اآلخر إ� ا�دعة ١٧ص

  وا�ضاللة". 
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ً
  وشمول علومهم ة أهل ا�سنة: وظيفرابعا

ا، أقصد العلوم األصلية العلوم �يعً معارف أهل ا�سنة �شمل 

والفرعية واآل�ة، وال ي�سع ا�جال �كر فضائلهم وثمراتهم � هذه 

العلوم �يعا. ول�ن ا�قصود أن ن�� أنهم ال يقت�ون � فن� دون 

غ�ه، وال � علم و���ون سواه، ألنهم يعلمون أن العلوم تت�تف 

  بعضها عن بعض. وتتآلف، و�ؤ�د بعضها بعض، و�تفرع 

  : وحاصل معارفهم األصلية �ملها فيما يأ�

  : هو علم أصول ا�ينعلم ا�وحيد  -١

اإلجابة عن أهم� األسئلة األصلية ال� يعانيها ج�س بوهو ا�ي يتكفل  

ال��، و�ؤ�د أجو�ته باألدلة العقلية وا�قلية ا��فية ا�كفيلة ببعث 

  الطمأن�نة � القلوب ا�ز�ية. 

ا�ين � قلوب العباد،  تأس�سعن  العلم ا�ي يتم� فيه ا�واُب وهو 

 
�
قيح �م ا�لل واألديان � � ما ة. وتن� ا�شبه الطارئة والقديم وا�رد

  يتعلق با�ين من قر�ب أو بعيد. 

و��ك فقد شملت �وثهم أ�� معارف ال��، من الطبيعيات 

  وا�عقول.سفة واألديان، وا�نقول وا�ر�اضيات والفل

وهذا العلم أهم العلوم � اإلطالق، ومنه �ستمد سائر العلوم 

مبادئها، وتتأيد به قواعدها، وتر�ن إ�ه نتا�ها. وفيه بيان ا�بدأ وا�عاد، 

فهو علم �دم حقيقة اإل�سان، بمعرفة خالقه واالعتقاد ب�ما�، ال 

  ح�م إال هللا. منه ا�بدأ و��ه ا�عاد. 

  ���عة واألح�م: علوم الفقه وا -٢



٣١ 
 

ال�� ا�زئية أفعال � ا�حث � أح�م هذه العلوم وا�عارف  قومت

كما عتقادهم � علم ا��م ا�عرّ� الأس�س فبعد ا�، والعلمية العملية

، و�هذا العلم تتأيد األخالق سبق، ال بد من معرفة حكمها ا���ّ 

ال��، فما أنزل اهللا  ا�ز�ية، وترتاح ا�فوس العلية، و�سود العدل ب�

تعا� هذا ا�ين إال �ا فيه �صلحة ا�لق، وال �ستفيد اهللا تعا� منه ذرة، 

  وال يتأيد �لكه بما يفعله ال��، �فروا �هم أو آمنوا.

و�تكفل الفقه با�حث عن أح�م ا�وارح الظاهرة وا�اطنة، فهو 

  فقه كيفية العمل الظاهر وا�اطن. 

  ا�ك�ى الفقهيةا�ذاهب 

�لفقه سلسلة ت�ت� إ� رسول اهللا عليه ا�صالة وا�سالم أخذ علماء 

 عن �بر عن ا�ابع� وا�ابعون أخذوها عن 
ً
أهل ا�سنة أصو�ا �برا

ا�صحابة وا�صحابة علمهم أعظم معلم وهو رسول اهللا عليه ا�صالة 

  وا�سالم. 

أهم ا�ذاهب اإلسالمية ا�عت�ة ا�ذاهب األر�عة ا�ذهب ا�ن� و

وا�ا�� وا�شاف� وا�نبّ�، وما تزال من��ة � بالد اإلسالم ح� يومنا 

  هذا، وقد أسسها الفقهاء األر�عة: 

، و� سنة 
َ

ه، وتو� سنة ٨٠اإلمام األول: ا�عمان بن ثابت بن ُزو�

ث أبو حنيفة ع١٥٠
�
ن عطاء بن أ� ر�اح، ونافع �و� بن عمر، ه،  وحد

وقتادة،  و�اد بن أ� سليمان ا�ي الزمه ثما� ع�ة سنة، وعنه أخذ 
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الفقه عن إبراهيم ا�خ� عن علقمة ا�خ�، واألسود بن يز�د عن ابن 

  �سعود. 

و�ن أخذ عن أ� حنيفة: أبو يوسف القا�، و�مد بن ا�سن 

وغ�هم، وروى عنه و�يع بن ا�راح، وابن  ا�ش�با�، وا�سن بن ز�اد،

  ا�بارك وغ�هم. 

اإلمام ا�ا�: ما�ك بن أ�س بن أ� ��ر األصب�، و� سنة ثالث 

ه. أخذ عن نافع �و� ابن عمر، وابن شهاب ١٧٩و�سع�، وتو� � سنة 

ا�زهري، وشيخه � الفقه ر�يعة بن عبد ا�ر�ن ا�عروف بر�يعة ا�رأي. 

بن شهاب ا�زهري، ور�يعة ا�رأي فقيه أهل ا�دينة، وسفيان ا وروى عنه ا

�وري، وا�ليث بن سعد، واألوزا�، وسفيان بن عي�نة. و�ن روى عنه 

تلميذه ا�شاف� إمام ا�شافعية، وابن ا�بارك، و�مد بن ا�سن ا�ش�با� 

  تلميذ أ� حنيفة. 

 ا�طلّ�، و� اإلمام ا�الث: هو أبو عبد اهللا �مد بن إدر�س ا�شاف�

ه، تعلم �ا استظهر القرآن ٢٠٤ه، وتو� سنة بم� � سنة ١٥٠بغزة سنة 

خرج إ� ا�ادية عند قبيلة هذيل ا�شه�ة بالفصاحة، وحفظ شعرهم، و�زم 

بعد ذ�ك �سلم بن خا� ا�زنّ� مف� �كة، وتفقه به ح� أذن � باإلفتاء 

والزمه وأخذ عنه ا�وطأ،  وهو ابن �س ع�ة سنة، ثم رحل إ� ما�ك 

رحل إ� العراق وا�� بمحمد بن ا�سن ا�ش�با� تلميذ أ� حنيفة، واطلع 
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� كتب فقهاء العراق،  ثم رجع إ� �كة �ستفيد من علمائها، و�د �رة 

ه، وصنف كتابه القديم ا�س� با�جة، ١٩٥أخرى إ� العراق � سنة 

لعراقي� وهم أ�د بن حنبل، وأبو و�رو�ه عنه أر�عة من كبار أصحابه ا

ثور، وا�زعفرا�، وا�كراب��، وأتقنهم رواية � ا�زعفرا�، و�كث � 

العراق س�ت�. ثم ار�ل إ� ��وظهر مذهبه ا�ديد ا�ي �ع � كتاب 

األّم، وأ�� أسباب تغ� مذهبه ما رآه من �دات وحاالت �الف ما �ن 

  وجه اجتهاد � بعض ا�سائل.  رآه � العراق وا�جاز، فتغ�

ومن أشهر تالميذه: إسماعيل بن �� ا�ز�، أبو إبراهيم، وا�و�طي 

وهو أبو يعقوب يوسف بن ��، وهو ا�ي خلف اإلمام ا�شاف� � حلقته 

 .
ً
  و�� مذهبه، و�ن أخذ عن عبد اهللا بن وهب أيضا

، و� ببغداد سنة اإلمام ا�رابع: أ�د بن حنبل ا�ش�با�،  أبو عبد اهللا

ه.  � رحالت � طلب العلم، وقد أخذ عن ٢٠٤ه، وتو� � بغداد سنة ١٦٤

إبراهيم بن سعد، وسفيان بن عي�نة، وتفقه � ا�شاف� �ا جاء بغداد، 

وتم� با�ديث وقوة ا�افظة، وحوى �سنده أ�� من أر�ع� ألف حديث،  

، و�تحرج أن 
ً
يتجاوز � الفتوى نصوص ا��ع و�ن يعتمد � ا�رواية جدا

  أو ما ورد عن ا�صحابة، وقلما تراه ي�ع إ� القياس. 

وهؤالء األئمة األر�عة هم أصحاب ا�ذاهب ا�عت�ة � أ�اء العا�م 

 من 
ّ
اإلسال�، وأقوا�م مأخوذ بها بال ض� وال ترقٍب، ومن عداهم ال بد
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تهاد، و��دة تنقيحها قبل �راجعة أقوا� واعتبارها من أهل االعتبار واالج

  القبول والعمل.

  : ا�سلوك وا�صوف -٣

 
ٌ

ه، بالعلوم ا�سابقة، ال� تؤسس أح�مَ  علم ا�صوف � حقيقته عمل

وتضبط قواعده. و�ا�سلوك � هذا الطر�ق ينكشف �إل�سان ثمرات 

، اإليمان علمً 
ً
، ا وعمال

ً
وال و� أحوال �سميها ا�صوفية معارف أو علوما

عن غ�هم من أهل ا�سنة ا�ل��ون بمذهب أهل ا�ق يتم� ا�صوفية 

خالص هللا تعا�، ، بل يتم�ون بالعمل واإلبعقيدة خاصة، وال بفقه خاص� 

 شأنه. طواإلخالص � بوا
�

وذ�ك بعد إح�م ما �ب نهم وظواهرهم � جل

� ا�ارج إال معت� يتحقق تصوف � حقهم من ا�عارف ا�سابقة. فال 

، فال يوجد عند 
ً
 و�اطنا

ً
بعد إح�م العلوم ا�سابقة واإلذ�ن �ا ظاهرا

صوفية أهل ا�سنة عقيدة ظاهرة وعقيدة باطنة، بل الظاهر ��اطن، 

 .
ً
  وا�كمال � العمل وا�حقق روحيا وعلميا

ومن أعظم ا�صوفية ا�جمع � إمامتهم اإلمام ا�نيد وأعالم ا�رسالة 

ال� يصح أن تتخذ منهجا �لصوفية � � العصور، خصوصا  القش��ة

بعدما قام شيخ اإلسالم ز�ر�اء ��حها وتوجيه �م ا�صوفية ا�نقول � 

  ثناياها وتقر�ره � وفاق مذاهب أهل ا�ق. 

  : فصار ا�اصل

 
�
علم ا�وحيد يبحث � علية العمل، وتأس�س ذ�ك � إثبات  أن

  . ت ا�بوات، وحقية خاتم ا�رساالتا�رسل و�ثبا وجود اهللا تعا�، و�رسال

� تلك األصول وعلم الفقه يبحث � كيفية العمل ا�ز� ا�ب� 

  . العقائدية ا��ية
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وا�صوف وا�سلوك هدفه ا�وصول إ� الغاية ال� جعل ا�ين �ا � 

 
ً
�يث يص� متأهال  هذه ا�نيا و� اآلخرة، وذ�ك �عل اإل�سان ��ال

ألن ينعم عليه اهللا تعا� من فيوضاته ومدده، ف��د من حقيقته وعلو 

شأنه، و�تخلص من شوائب األهواء ال� تدفع به إ� ا�ضيض � دنياه 

  وآخرته.
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ً
  � ا�ار�خ اإلسال� أهل ا�سنة جهود: خا�سا

قام أهل ا�سنة �ليل ا�وظائف � تار�خ ا�سلم�، � العلم والعمل 

  �يعا. 

�نت من إنتاجهم، وأهم ا�ول ال� حافظت  فأهم العلوم كما �ر� 

� بيضة اإلسالم ونفوذه �نت دو�م، وما ان�� شأن ا�سلم� إال � 

فتوح  العصور ال� ا�فضت فيها رايتهم. وأعمال ا�صحابة وا�ابع� �

ا��ان ومن تبعهم من دول األ�و�� � ا��ق والغرب، والعباس�� ومن 

تبعهم من ا�سالجقة واأليو��� وا�ما�ك والعثمان��، و�ذ�ك ا�ول 

ال� قامت � ا�غرب كدولة ب� أمية � األند�س وا�رابط� وا�وحدين 

� هذه ا�ول ال� ما وراء ا�هر، �الد � بالد ا�غرب، ودول بالد ا�ند و

قاومت أعداء ا�ين ووقفت � وجه أعداء ا�سلم� من ا�تار وا�غول 

وا�صلي�ي� والفر�ة � اختالف أ�وانهم وأش��م، وأوقفوا الفرق 

ا�زائغة عن ا�خر�ب � بالد ا�سلم� كمقاومتهم �ولة الفاطمي� 

 هذا ا�ول والقرامطة وغ�هم �ا قامت � ا��ق والغرب، نقول �

  �نت � طر�قة أهل ا�سنة وا�ماعة. 

وا�ر�ت ا�هادية �  وأ�� حر�ت ا�حر�ر من استعمار الغر���

  �نت ذات عقيدة س�ية.  مقاومة االستعمار

ول�ن أحوال ا�زمان انقلبت وتغ�هم، وان��ت شو�ة أهل 

 ا�سنة � عصورنا هذه إ� حد كب�، ح� صارت الفرق ا�شاذة �

ا�ذكورة � هذا ا�زمان، وا�فضت راية أهل ا�سنة وذ�ك ��لب ا�ول 

عليهم، واشتداد األ�ر وت�الب الظلمات عليهم، وا��م � هذا ا�شأن 

  �تاج إ� �ل خاص. 
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و�ذ�ك قام أهل ا�سنة با�رد � ا�خالف� ��ين من أهل األديان 

ن�س�� إ�ه من ا�اطنية وا�تفلسفة وا�نحرف� من الفرق اإلسالمية، وا�

  وا�الحدة، وجهودهم غ� خافية � أحد من ا�اس.
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: ما ي�تظرهم � هذا الع�
ً
  سادسا

إن ا�اظر � تار�خ أهل ا�سنة يعلم تماما عظم ا�واجب ا�ي 

ي�تظرهم � هذا ا�زمان، فنحن نعتقد أنه لن تقوم �لمسلم� قائمة إال 

بعد عودة علوم ومعارف أهل ا�سنة، وان�شارها ب� ا�لق، ف� ا�كفيلة 

  بتمثيل اإلسالم � وجه صحيح، و� ا�قيقة با�فاع عنه حق ا�فاع. 

 و�ن 
�
، و�ية ال نغمط ألحد من ا�سلم� حق

ً
ا، وال ننكر جهدا

دون أنه ا�صواب �م. و�ن قاأل�ر أن � ا�اس ��لون �سب ما يعت

 نهضة ا�سلم� لن ت�ون إال بعودة 
�
قد رسخ علم ا�ق� � نفوسنا بأن

  معارف أهل ا�سنة وا�ماعة وترسيخ قواعدهم � ا�باحث العلمية.

  ل ا�سنة وا�ماعة � هذا ا�زمان: وا�خالفون أله

ا�ين يقدحون � أصل  ا�الحدة من العلمان�� وا�داث��أوال: 

ص� اهللا  � نبوة ا��األديان، و�بطلون ا���ف ا��عية، و�قدحون 

، و�بطلون فائدة األديان � هذا ا�زمان، زاعم� أن ج�س عليه وسلم

راحل تار�ية معينة فلم يعد �اجة اإل�سان قد ارتفع شأنه بعدما �ر� بم

إ� �رشد يرشده، فا�اجة إ� اإل� ا�زعوم � نظرهم قد بطلت، و�عضهم 

ال حاجة  :ي�ح بإن�ار اإل�، و�عضهم يلوح، و�عضهم يقول بملء فيه

�ا إ� ا�حث أصال � هذه ا�سألة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء 

  فلي�فر، �مة حق أر�د بها باطل.

���انية (ا�سيحية)  األديان ا�حر�فة ا�خالفة �إلسالم: ثانيا

وا�هودية. وغ�هما من األديان ا�وضعية وا�ختلقة �آرب وأهداف 

  معلومة. 
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��هائية واإلسماعيلية وأصحاب  الفرق ا�اطنيةرثا�ا: 

ا�أو�الت ا�اطنية ا�ن�س�� إ� اإلسالم عن غواية وضالل، �آرب 

  يقصدونها. 

، سواء ألهل ا�سنة من الفرق اإلسالمية األخرى ونا�خالفرابعا: 

�نت راسخة � اإلسالم ��جسمة وفروع هذا ا�ذهب من ا�كرامية 

، ومن ين�سب إ�هم و�تأثر بهم من ا�سلم�. ومن قديمً 
ً
ا، وا�يمية حديثا

 الفرق األخرى ال� ال ت�ف عند 
�
� القدح بعلوم أهل ا�سنة  حد

ا���صة بأهل ا�سنة وا�ماعة � تر�ص. وغ�هم من الفرق ��شيعة 

اإلسالمية األخرى ال� ت�اوح � عدائها ألهل ا�سنة و�اهرتهم أو 

  إ�ارهم ��ك.

ا�ين يتأثرون ب�ل  ا�هلة من العوام ور�ع ا�لقخا�سا: 

 �يل وزاعق. 
�

  ناعق، و�ميلون إ� �

� طائفة من هذه  وال ر�ب أن طر�قة تعا�ل أهل ا�سنة مع

الطوائف ي�ب� أن ت�ون �الئمة �ا، فال يصح أن نعا�ل أهل الفرق 

اإلسالمية كتعا�لنا مع ا�الحدة وا�نحرف� عن أصول ا�ين، أو 

. وال ص� اهللا عليه وسلم الطاعن� � قواعد اإلسالم ونبوة ن�يه ا�كر�م

�عا�ل مع الفرق يصح أن نتعا�ل مع الفرق ال� ت�� � أنظار قو�ة �

  الظاهرة العوار. 

ول�ن ا�ضابط األ�يد مع ا�ميع ي�ب� أن ي�ون العمل بقواعد 

القرآن من ا�دال بال� � أحسن، بما يف� إ� تقر�ب ا�لق إ� ا�ين 

ال تنف�هم وتبعيدهم عنه. فإن هدف أهل ا�سنة ا�ي �شأوا عنه 
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ر�به إ� قلوب ال�� و�رجعون إ�ه هو بيان ا�ين وا�فاع عنه �ق

  وترغيبهم به.
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  هل ا�سنة وا�ماعة � هذا ا�زمانوصف �م �ال أخاتمة : 

ا�علوم أنه ال حياة ��ين � نفوس ا�اس إال بوجود العلماء  من

بعلمهم وتقواهم، فالعلماء هم حّراس ا�ين،  العا�ل� ا�شهود �م

  و�زوا�م يتخطف ا�ينَ 
�

و�ذا �ن العلماء فاسدين  جانب، أعداؤه من �

 
�
  أ�ورَ  � العلمَ فسد ا�اس، و�ذا تو� بعض من يد

�
الفتوى، فإذا �ن ضاال

 
َ
 أو خ

ً
 ال شخصية � وال نفوذ، و�سهل ا�لب�سرِ فاسدا

ً
إنه عليه، ف �

  أنه يم�ن ا�لب�س � �مة ا�اس بواسطة هذا العا�م.�تب � ذ�ك ي

يقتدون إال بالعلماء وال وا�سلمون منذ أقدم األزمنة ال 

إذا ر� عنهم العلماء وا�وادث � ا�ار�خ شاهدة  �ستجيبون �لح�م إال

  بصحة ما أقول.

ص� اهللا عليه اهللا رسول منذ زمن  � ذ�كا�اس  وقد �ن حال

ا�اس متفق� � سالف األزمان � إمامة العلماء والفقهاء  وسلم، و�ن

  األر�عة و� من تبعهم.

�لتف� حول العلماء ما دام العلماء ��ل� يرشدون  ا�اس و��

 
َ

 عُ ا�اس و�علمونهم، ح� إذا ض
َ
العالقة ب� ا�اس والعلماء �  تف

 بع� �� سَ ـوما تبعها فيما يُ  ،العصور ا�تأخرة من ا�ولة العثمانية

  بدينهم �قص� من العلماء. اد جهل ا�اسدزاالستقالل من االستعمار، ا

 أنهم ال �ستطيعون أنلقد 
ً
 قاطعا

ً
�سيطروا �  علم ا�كفار علما

 � الطرق ا�ساعدة� إذا أبعدوا ا�اس عن دينهم، وأاألمة اإلسالمية، إال

  . ذ�ك � �هيل ا�اس بأ�ور دينهم� 
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بصورة  عن دينهم وعلموا أنهم ال يمكنهم أن ي�حوا بمنع ا�اس

ُ وَ ، ألن هذا يُ ��ة
�

�  
�
و ا�ين نفسه فيخ�ون وال ينفذ ما ة فعل �رد

  . ير�دون

و� إيهام ا�اس  أخرى،� ا�خطيط � ا�س� � طر�ق  فعملوا

الفهم ا�صحيح ��ين ل�س � ما يتوهمونه بل � صورة أخرى ن أ

، فأخذوا من ا�ين بعض الفروع،  ير�دون أن ي�ون ا�ين عليها

 لعدم ��  و��وا بعض أراء ا�سلم� الفاسدة،
ً
وجعلوا جهدهم منصبا

 �ال ي�نبه إ�
ً
   ذ�ك األ�اء. ا�صالح منها، ول�ن بقدر �دود أيضا

 بف�ةلقد �ن ا�اس ح� نهاية ا�ولة العثمانية أو قبل انتهائها 

� أ�ورَ 
�
ق
َ
دينهم من العلماء ا�ن�س�� إ� أهل ا�سنة ومن أهل  ُمتَل

أ�ور ا�ين إال العا�م فيها، و�ن  األر�عة. و�ن ال يت�م � ا�ذاهب

� �لة ، إال أنهم �نوا وال نزعم كمال األ�ر � ذ�ك �لعلماء هيبة،

وال متقصدين إلضالل ا�لق  ي�ونوا ضال� الطر�ق ا�ستقيم و�م

ف�نت ثقة ا�اس بهم �وجودة، وحاجتهم إ�هم . ب��هم � جهلهم

  عظيمة � ا�ياة ا�اصة والعامة. 

عمل األعداء �ذا ا�ين � هذا ا�جال � تقليل تعلق ا�اس وقد 

، بعلمائهم
ً
وقد تعرضت معاهد العلوم ا�ك�ى (�ألزهر ا���ف  تدر�يا

والقرو�� وا�ز�تونة وغ�ها) � العا�م اإلسالم إ� هجمات شديدة 

خصوصا خالل القرن� ا�اضي� وح� هذا الع� ا�ي نع�ش فيه، 

وط سياسية وفكر�ة داخلية وخارجية أدت � كث� من وتعرضت إ� ضغ

س�با � قوة تأث� هذه كث� من األر�ن ال� �نت  األحيان إ� زعزعة

  ا�راكز � ا�سلم� ع� ا�ار�خ. 
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و�عض ا�جمات وال�شكيات �نت من أناس �الف� ألصول 

ك � ا�ين اإلسال�، ير�دون تغي� كث� من أصو� و�دون أن ال�شكي

  اهد ا�ك�ى سيكون طر�قا إ� ذ�ك. األصول ا�عليمية � ا�ع

من ا�نتم�  قٍ رَ � أيدي فِ  -وما زالت-و�عض ا�جمات �شأت 

ْت  ،إ� اإلسالم
َ
أنها لن تقدر � �� أف�رها ا�نحرفة ا�خالفة  عرف

إال با�جوم � ا�عا�م واآلراء ا�ي�ية العلمية  ،ألهل ا�سنة وا�ماعة

وا�س� ل�و�ج بعض اآلراء وا�ذاهب  والعملية ا�راسخة � هذه ا�عاهد،

  ا�اطلة ب� ا�لق.

ال وضغوظ عظيمة � علماء اإلسالم، سباب وغ�ه من أوهذا 

، العظ� �راكز تعليم العلم ا���أدى إ� أفول �م �ال هنا �كرها، 

إ� أسس تعليمية أخرى ا�اس �ا أدى إ� ترسيخ أسباب �فية �لجوء 

أن �ن ف ،� الطر�قة واألهداف عن هذه األصول�تلفة بديلة و�راكز 

و�لمدارس اإلسالمية، و�ألف�ر  جن� �لعلوم اإلسالميةاألديل ا�ظهر 

ا�دارس هو  وى �عليم العلوم اإلسالمية، وهذهو�لطر�قة األقاإلسالمية، 

وظهرت بعض اإلسال�.  ا�ن��ة � �تلف بقاع العا�موا�امعات 

ا�امعات � ا�الد العر�ية تابعة �ذاهب منحرفة استطاعت ال�و�ج 

�فسها ب� طالب العلم بال�غيب وال�هيب، ف��ت مبادئ غ� قو�مة 

وآراء منحرفة عن ا�ق � أ�� من �سألة ومبحث من ا�باحث العقدية 

  ا�همة.

فهم ا�اس �لعلم ا���، و�ذا قل  فض، ا�ذ�كهور ظ ومع

تدين بغ�  ، ألنه الو�أهل ا�ين ا�ين هم أهله ارتباطهم با�ين نفسه

صارت األلقاب ت�بدل نفسه و� ا�وقت  ،علم كما هو مقرر عند العلماء
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�ن ا�شايخ هم ا�ين يعلمون ا�اس، و�عد أن �ن ا�فاظ  فبعد أن

 �ت�مون واواألصو�ون  وا�ف�ون والفقهاء
َ
وانمحت أو ا�اس،  هم قادة

�دت أن تم� طر�قة ا�شايخ ا�قليدية � تعليم العلوم ا��عية ال� 

ترسخها وتؤصلها كما ي�ب� � نفوس طالب العلم، وظهرت بدائل �ا 

�ري � أسس غر�ية، تأخذ من أصول العلوم بأقل القليل مع خلط 

  عظيم.

 �نت�امعات � أ�� تلك او�ا �ن ا�نهج 
ً
األح�م  تلفيقيا

 �لفقة، أي ل�ست قائمة � أساس صحيح ومت�
ً
، �ا أدى ا�وجودة أيضا

إ� ظهور ا�لفيق � تر�ية ا�اس � مقت� ا�داية اإلسالمية، فظهرت 

 .جوانب ا�لل االجتماعية وا�سياسية وال��و�ة تبعا ��ك

س � ا��اط صارت تتو� شكوك عظيمة � كون �اه� ا�ا

 .
ً
 وفرو�

ً
وصار ا�ابتة يت�مون � ا�سائل  ا�ستقيم من فهم ا�ين أصوال

  العظيمة. 

ح� لقد رأيت واهللا من �م يمض � ال�امه با�ين إال ف�ة قليلة، 

ن ا�كتب ؤوهو �ن يفهمون كيف يقر يتعلم ب� يدي شيخ متقن وال و�م

يت�م � أ�ور دقيقة � �سائل منها، ومع ذ�ك جعل  و�ستفيدون األح�م

وهو يوهم من يراه أنه العا�م  العقائد تتعلق با�بوات وا�كرامات،

جعلوا ينادونه  ا�تم�ن، وما درى ا�سك� � أي �ر �وض، وا�لوس

و��نت �م تهافت �مه ونبهته  با�شيخ � �دة ا�اس، ح� ت�لمُت 

  فيها من دون علم. خطورة هذه ا�واضيع ومدى خطا من �وض إ�

وصف  �ين، وهم ال يتورعون عن�ا�نتم�  وهذا هو شأن كث�

أنهم مهتدون، يصفونهم  بعض العلماء �ن حصل االتفاق ب� ا�اس
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و�شككون �  باالبتداع وا�ضالل و�رجونهم من أهل ا�سنة وا�ماعة

� عقيدتهم وسالمة طو�تهم كما ان�� ال�شكيك � إمام األئمة اإلمام أ

حنيفة ا�عمان � أ�سنة �شايخ ي�تمون إ� بعض الفرق اإلسالمية 

   .ا�نحرفة

   :قولننعود إ� ما كنا فيه فو

عندما �ن ال�ساط �سحب من �ت علماء ا�ذاهب ا�عتمدة، �ن 

   أناس آخرون. �ثو عليه و�عتليه

ا�سلمة،  و�ن هؤالء � نفس ا�وقت ي�سلمون قيادة ا�ماه�

   بأعناقهم وأف�رهم وعقو�م. و�تحكمون

   :هذا و�يان

ن ا�اس �� ي�تعدوا عن دينهم �ن ال بد أن يمروا � �راحل أ

  �دث االنتقال غ� مفا� ألحد، بل � �دث كأنه جزء من ا�ين. ح�

: �نت ذم ا�ذاهب الفقهية: �ت صورة ذم ا�قليد، فأول ا�طوات

سهل م�سور �� أحد، و�شو�ه  أنهو�شجيع االجتهاد و�سهيله أي إ�اء 

وتصو�رهم كأنهم ال  صورة الفقهاء األعالم وتصو�رهم متبع� ألهوائهم،

واآلخرة،  يهتمون إال با�سائل الغر�بة ال� ال نفع منها � ا�ياة ا�نيا

 أنهم يؤو�ون األحاديث مهما �نت ��ة �وافق رأيَ  �كون �لناسو

  وا�سنة!و�ن خالف ��ح ا�كتاب  إمامهم

 وهم رجال. ح� برز بعض ا�صعا�ك ا�ين يقو�ون �ن رجال

 يضيعون به وقتهم إال ا�جوم  إال صبية �� �م �دوا �م ول�سوا
ً
ش�ئا

، فال ت�اد �د �سدةا� � علم ا���عة بأسا�بهم الفاسدة، وآرائهم

 ف
ً
  �لحق. معاندون �ث� منهم جهلةعقل سليم؛ و صاحَب  ايهم �وفق
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   :أقول

م ا���عة، بل � ا�صوص ا��عية، وجم هؤالء � عله

وجعلوا �شتغلون بعلم ا�ديث وهو أصعب  يفهمونها بأذواقهم ا�سقيمة،

تدار�ه اهللا بتوفقيه و�الغ  العلوم ا��عية، ال ي�اد ي�ز فيه إال من

 نأخذ من فم نْ عنايته، وجعلوا يقو�ون: مَ 
ْ
عليه –ا�رسول  األفضل، أن

وما�ك وأ�د  مبا�ة أم من أ� حنيفة وا�شاف� -ا�صالة وا�سالم

  وغ�هم من الفقهاء؟

 
ٌ
ح�  ، وسخافته،يغفل عن تناقض هذا ا�سؤال فال ي�اد أحد

 هو األخذ :يقول �م
ً
   من ا�رسول ص� اهللا عليه وسلم. بل األفضل قطعا

قرآن العالم ما �ن أخذهم إال من األ و��� أن هؤالء الفقهاء

 وا�سنة
�

� هذا  ح�م اهللا يتصدى الس�نباطأحد �وز أن  ، وأنه ل�س �

 �صلها و�ال 
ْ
األ�ر، بل �الجتهاد �وط �ب � � أحد �وض فيه أن

. فال ع�ة
ً
 وعو�ال

ً
   بقو� و�ن �أل ا�نيا �اخا

 
ُ
 عَ وهكذا صار �

�
إ� ا�واحُد اإلثم وا�طأ العظيم أن ين�سب  من د

إ� إنما ي�ون  أ� حنيفة، فيقو�ون � بل االن�سابإ� ا�شاف� أو 

ة �الف ه ا�ذاهب، �وهم� إياه أن هذال إ� مذهب من ا�ذاهباإلسال�

   ا���عة. ع��ستمد من � ا�قيقة  ، و��إلسالم

ا�ائلة من �م العلماء و�م  ��وا وراء ظهورهم � هذه ا�كنوزف

وقا�وا إن هذا الطر�ق  األخذ وا�ل�، يتقيدوا ح� بأسلو�هم ومنهجهم �

  �ٍف �وصلنا إ� ا�جاة.

 من أعمارهم يلثهون وراء أح�م  وقد أ�� هؤالء
ً
ا�عساء شطرا

مثل �ر�ك األصبع � ا�صالة،  انت� منها الفقهاء منذ أقدم األزمنة،
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� من  ول�س ا�شداشة، وترك ذؤابة � رأسه وغ� هذا من �سائل

  فروع الفروع،
ً
وجعلوا من دون و� يقتلون األمة و�معنون فيها ذ�ا

،
ً
   وهم يدر�ون أو ال يدر�ون. و���ا

أ�ر ��ء، وال يهتمون ب وتر�وا األمة معهم حيارى ال يتمسكون

وشكوا عقالءهم � �اعة العلوم اإلسالمية ونصاعة عقول علماء 

  .ا�سلم� ومعارفهم

حال هذه  إصالحَ بزعمهم وأرادوا  هؤالء � هذا الع�، و�ا برز

درجوا � اعتبار أن األصل ، �سب أذواقهم ومعارفهم ا�ختلطة األمة

  ا�ي�يةمن األ�ور معروف �وجود فيما هو 
ً
 وا�راف خطأ

ً
وشككوا ا�اَس ، ا

، ورفضوا معه بمعارفهم ا�ي�ية ال� تلقوها عن أعالم العلماء ا�راسخ�

س ومن أهم أصول هذا ا�نهج اتباع الفقهاء ا�ا ا�نهج ا�ي اعتاد عليه

أهل ا�سنة وا�ماعة، وعدم جواز ا�جوم  والعلماء ا�شهود �م بالعلم من

إال ��ي �ققت فيه ا��وط ا�بيحة ��ك، ي�ية ا� �عارف� ابا�قد 

  ا�اس. فصار هؤالء ا�م� يقدحون � � أ�ٍر يعتاده

 ي�ت� إ� أحد 
ً
 هذا تقليدُ  :األر�عة قا�وا � الفقهاءفإذا رأوا واحدا

  !عليه ا�سالم ا�رسول غ�ِ 
ٌ
   باطل. وهذا اتباع

�سن ظنهم األدلة  �ال يهتمون با�دقيق  ا�اس العوام�  و�ذا رأوا

�سأل من يذكر  وطلبوا من � واحٍد أن ذ�ك!وهم � ذم� بالفقهاء العظام، 

 عن ا��ل وال ي�ت� بأن 
ً
 �عيا

ً
وزعموا  ي�سبه إ� ��م فقيه.� حكما

  أن هذا االجتهاد ا�واجب � حقهم!

 وجعلوا دراسة علم ا�ديث أهم واجب � ا�ين، وتهافتوا � ذ�ك

 ،
ً
 عجيبا

ً
وغفلوا عن األصول القرآنية واالجتهادية ال� ال ي�ب� أن تهافتا
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ت ح� �يظن� أنها دخلية � ا�ناهج الفقهية واألصلية عند ا�سلم�، 

� 
ً
 وعلما

ً
بأنه يصحح و�ضعف، و�س�نبط من  جّ تترى أد� ا�اس عقال

 اة بال حاجة إ� وسائط، وهكذ�م ا�رسول ص� اهللا عليه وسلم مبا�

يتعلق با�ين  � إرتباك عظيم. وجعلوهم �شكون � � ما أوقعوا ا�اَس 

.
ً
وه، �بل � أنه من ا�ين. وقد ي�ون صحيحا

ّ
، ن ردهم باطلب ما رد

ً
ال

 
ً
 � قلة عقلهم. و�لب ما شددوا فيه �ن �شديدهم سخفا

ً
   منهم، ود�ال

برد ما عند ا�اس، صار من ا�حتم أن يوجدوا  اءووهكذا �ا ابتد

 �لمنهج ا�ي ردوه و�ألح�م
ً
  �لناس بديال

ً
 �لفقا

ً
كذ�ك. فأوجدوا منهجا

 �ذبة كذ�ك
ً
هذا وأهل وجعلوا ي�ون � أن هذا هو ا�ق، �  وأح�ما

واع�. و�كنهم كمن قلعت أظافره،  ا�ق �فلون عما �ري، أو �نوا

عيناه، وصار أو�ك ا�ناكيد يت�مون بأ�سنة جارحة � حق  وعميت

األعالم، وجعلوا يلحقون تهمة االبتداع إ� �  ا�اس و�ث� من العلماء

ه، ور�ما �م االجتهادية � الفقه أو غ� من خالفهم، و�و � أ�ر من األ�ور

ونتج عن � هذا  األسباب. يتوانوا عن ت�ف� بعض من خالفهم ألتته

فهؤالء ا�اهلون �ا �م ي�ن �يهم من العقول ما  نواتج س�ئة العاقبة،

فقد �ن ناتج قو�م عبارة عن  ي�� �الستدالل � ا�ذهب ا�ق،

   ا�صبيان. خليط عجيب من ا�لفيق وا�هافت ا�ي يضحك منه

�سائل ال  لوا يضيعون أوقاتهم وأوقات ا�اس � س�يل �ثوجع

 صب االهتمام ا�كب� إ�ها وترك غ�ها، وهؤالء �م �ستضيعوا أن ب�ي�

من ا�اس مقعد العلماء، ا�ين يعلمون ا�اس ا�ذهب ا�ق  يقعدوا

اكتفوا بإثارة بعض ا�سائل كما قلنا وتر�وا  والطر�ق ا�ستقيم، و�ا

  ن بها.ا�اس �شتغلو
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ولعدم وجود العلم ا��� القوي ب� �لب ا�اس، فقد اكت� 

اال�فات إ�هم، ومن ا�فت فإن �م ي�ن عنده علم وال  جل هؤالء ب�ك

و�ال اضطر إما �ها�تهم و�يان تهافت  تروي وقع فيما وقعوا هم فيه،

 بمعرفته �فسه، فال �سلمه من قو�م، في�سبون إ� االبتداع، أو ي�ت�

   هذا هو حال �مة ا�اس. بعض �وروهم.

 �ردة من  وأما الفئة ال� عندها نوع علم با�ي �ري،
ً
فهذه ��ا

� دو�هم،  وسائل ا�أث� و�يصال رأيها إ� ا�اس، ألن ا�ولة كما قلنا

واأل�وال بأيديهم، وأما أهل ا�ق فقد جردوا من أسلحتهم منذ جرد 

   ه.ا���ف �ا �ن علي األزهر

ان�سب هؤالء ا�ناكيد إ� مذهب اإلمام أ�د بن حنبل ر�ه  وقد

   هذا االنتماء.ا�ار�ية اقتضت ا��ورة  اهللا، وما هم منه، ول�ن

ا�اقية � ا�ن��ة و�ن مذهب  فإنه �ا �نت ا�ذاهب ا�الث

مذهب ما�ك �   ا�ولة العثمانية هو مذهب أ� حنيفة، و�الد ا�غرب

مذهب ا�شاف�، ومعظم ا�اكستان وا�ند � و�الد ا�شام و�� 

و�ليبار وا�صومال وأندون�سيا و�الد ما وراء ا�هر وا�ص� وأغلب بالد 

   .مذهب ا�شاف�� مذهب أ� حنيفة  العا�م إما

 ب� ا�سلم�، و�م يظهر إال  أما ا�ذهب ا�نب� فلم
ً
ي�ن من��ا

وات�أ هؤالء ا�اس  ا�شبوهة، وتلك ا�عوة ا�وها�ّ  بعد ظهور ا�ذهب

 سالحهب ا�نب� � ا�ذ
ً
ا�ذاهب األخرى، و�هذا ي�ونون قد  � وجه ا

إمام  أ�د بن حنبل كأنهاإلمام ��وا اإلسالم ببعض. وظهر صيت 

األئمة  اإلمام ا���ل � مقابلزعموا أنه ا�سنة ا�وحيد وال إمام غ�ه، بل 

  .ء ا�ساك�ين وقعوا � أخطاء �ا منها أ�د كما يد� هؤالا�الث، ا�
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من جوانب اال�داع ال� وقع فيها  هذا بعض ما يتعلق �انب

 منا �اس �ه� صورة اإلسالم � نفسه ن�يجة ا�اس.
ً
و�ن كث�ا

الع�اضه � �واقف علماء يظنهم ال �س�ون � ا�هج ا�صحيح، 

قادات و�سلمهم ا�عارف ا��سو�ة ��ين من ن�يجة �غ� ا�فاهيم االعت

  غ� أهلها. 

و�م �ن �اجة ا�وم إ� إ�دة االعتبار ألهل ا�سنة وا�ماعة، 

ا�امع� �ا تفرق من معارف اإلسالم، و�� �� علومهم ومعارفهم 

 وأذواقهم ، فإن � هذا لعمر ا�ق �اة األمة � ا�نيا واآلخرة. 

  واهللا ا�وفق
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