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 ((1)تعريف االفرتاق واألهواء والبدع
 أوال: االفرتاق تعريفه:
 .((2)))واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا( خالف االجتماع قال اهلل تعاىل:    :االفتراق فى اللغــة

"والتَّفرُّق واالفرتاق سواء. ومنهم من جيعل التفرق لألبدان، واالفرتاق ىف الكالم، يقال: فرقت بني 
 .((3))الكالمني فافرتقا، وفرَّقُت بني الرجلني فتفرقا"

  االفرتاق ىف الشرع يطلق على أمور: :ح  ..االفتراق فى االصطال
)واعتصموا بحبل اهلل جميعاً  ، واالختالف فيه، ومن ذلك قوله تعاىل:. التفرق فى الدين1        

)تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين . وقوله، صلى اهلل عليه وسلم:وال تفرقوا(
، وهو االختالف ىف األصول، واختالف التضاد املؤدى إىل التنازع ىف الدين ((4))احلديث فرقة..(

 واخلروج عن السنة.
، ىف أمر يقتضى اخلروج عن أصوهلم ىف االعتقاد أو . االفتراق عن جماعة المسلمين2          
عنهم ىف املناهج، أو اخلروج على أئمتهم، أو استحالل السيف فيهم، فهو مفارق. ومنه قوله الشذوذ 

. ولفظ ((5)))من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه( صلى اهلل عليه وسلم:
ن الطاعة وفارق الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية، ومن قُِتَل تحت راية )من خرج م مسلم:

عمية، يغضب للعصبية، ويقاتل للعصبية فليس من أمتى، ومن خرج من أمتى على أمتى، يضرب 
 .((6))برها وفاجرها، وال يتحاشى من مؤمنها، وال يفى بذى عهدها فليس منى(

 وقد ذكر أصنافاً من املفارقني اخلارجني وهم:          
 املفارقون للجماعة.      .1
 واخلارجون من الطاعة.      .2
 واخلارجون على األمة بالسيف.      .3
ل العصبية، وقتال . واملقاتلون حتت راية عمية وهو األمر األعمى الذى ال يستبني وجهه، ومنه قتا4

 الفتنة، ومنه القوميات والشعارات والقبليات، واحلزبيات وحنوها. كل ذلك داخل ىف املفارقة واألهواء.
 وكل هذه األصناف وجدت ىف أهل االفرتاق واألهواء والفرق املتفرقة املفارقة.          

ل أو أكثر من أصول الدين هو اخلروج عن السنة واجلماعة ىف أص والتعريف الشامل لالفتراق  ..
االعتقادية منها أو العملية أو املتعلقة باملصاحل العظمى لألمة، ومنه اخلروج على أئمة املسلمني ومجاعتهم 

  بالسيف.
هم الفرقة املفرتقة عن طريق السنة واجلماعة املباينة لنهج السلف الصاحل، وهم:  وأهل االفتراق  ..

ة املسلمني، ومنهم أهل اجلدل واخلصومات ىف الدين، وأهل أصحاب السيف، اخلارجون على أئم
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وىف  الكالم، وأصحاب البدع واحملدثات ىف الدين، كاخلوارج، والشيعة، والقدرية، واملرجئة، وغريهم.
العصور املتأخرة ظهرت أهواء حادثة، كأصحاب االجتاهات احلديثة املنحرفة، كالقومية، والبعثية، 

وأهل االفرتاق  . سبيل الفرقة، بل غالبهم ىف سبيل الردة واخلروج من امللة.والعلمانية، فهم كلهم ىف
واألهواء كلهم أصحاب بدع، اعتقادية كانت أو قولية أو عملية، أو أحدها أو كلها، فهى غالباً 

: متالزمة.. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة باجلماعة، فيقال
... فالُفْرَقُة: أعظم مسة من مسات أهل البدع ((7))أهل السنة واجلماعة، كما يقال: أهل البدعة والفرقة"

ذلك عن السنة،  واألهواء...ومن كان على السنة، وتلبس ببدعة غري مغلظة ومل يكن داعية هلا فال خيرجه 
كحال قتادة ىف قوله بالقدر، وعبد الرزاق بن مهام، واحلاكم النيسابورى ىف التشيع، وابن حجر والنووى 

  ىف تأويالهتما.
 ثانياً: األهواء تعريفها:

 .((9)). وهوى يهوى مبعىن: سقط((8)): مجع، واحدها هوىاألهواء لغة
وىف اجلملة فإن هذه املعاىن للهوى تدور حول: امليل إىل رغبة النفس وشهواهتا، وحمبة الشىء وغلبته على 

 والظلم.القلب، واستحواذ الشياطني، واحلرية والضالل والفجور 
: خالف اهلدى...فهو ميل النفس إىل ما ترغبه، وميل القلب إىل ما حيبه إذا خرج ذلك والهوى شرعا

 عن حد الشرع واالعتدال. ويكون ذلك ىف الشهوات والعقائد واآلراء واملذاهب.
  هم كل من خالف السنة واجلماعة. وأهل األهواء  ..

ليس منه ىف االعتقادات، واألقوال، واألعمال، وهلا  كل من أحدث ىف الدين ما وأهل البدع هم  ..
  عند عامة أهل العلم إطالقان:

عام حيث تطلق كلمة )أهل البدع( على كل أهل األهواء واالفرتاق واملبتدعات  األول           
 االعتقادية والقولية والعملية: كاخلوارج، والشيعة، والقدرية، واملرجئة، واجلربية، وغريهم.

خاص حيث تطلق كلمة )أهل البدع( على أصحاب البدع العملية: كاملقابرية،  الثانى           
وأصحاب التوسالت البدعية، والصوفية الطرقية، وبدع األذكار، واملشاهد، واملزارات، وحنو 

واإلطالقان ال يتعارضان بل يتداخالن، لكن قد يكون إطالق )أهل البدع( على البدع العملية   ذلك.
ثر، ألهنا أظهر وأعم، وأكثر ىف الناس ويدركها العامة واخلاصة )أهل العلم(. . أما البدع االعتقادية أك

فهى مما ال يدركه إال أهل العلم، وخيفى أكثره على العامة، والبدع االعتقادية ليست ظاهرة غالباً...هذا 
 مع العلم أن البدع االعتقادية والعملية تتالزمان على األغلب.

 ق بني االختالف واالفرتاقالفر 

https://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/3981978#_ftn7
https://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/3981978#_ftn8
https://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/3981978#_ftn9


4 

 

املتأمل للنصوص الشرعية الىت ورد فيها ذكر االختالف واالفرتاق، و أقوال أهل العلم، وواقع األمة 
 يتحصل على ما يلى:

 أن االفرتاق: أشد أنواع االختالف، ومثرة من مثاره.     .1     
اع اخلالف بني األمة، فاخلالف بني إن من االختالف ما ال يصل إىل حد االفرتاق، وهو أكثر أنو   .2  

 الصحابة والتابعني واألئمة والعلماء مل يصل إىل حد االفرتاق وال التنازع ىف الدين.
 أن كل افرتاق اختالف، وليس كل اختالف افرتاق.     .3     
 أن االختالف سائغ شرعاً، واالفرتاق غري سائغ.     .4     

أصول االعتقاد والقطعيات واإلمجاع، وما يؤدي إىل الشذوذ عن مجاعة أن االفرتاق إمنا يكون ىف   .5  
 املسلمني واخلروج على أئمتهم، واالختالف دون ذلك.

 االفرتاق مذموم كله، واالختالف ليس كله مذموماً. فإن:     .6     
 أ. االختالف يعذر صاحبه إذا كان جمتهداً، واالفرتاق ال يعذر صاحبه.

 اجتهاد يؤجر عليه اجملتهد، واالفرتاق مأزور صاحبه.ب. االختالف عن 
 جـ. االفرتاق يكون عن هوى، أما االختالف فال يلزم منه ذلك.

 د. االختالف رمحة، وأهله ناجون إن شاء اهلل، والفرقة عذاب، وأهله هالكون ومتوعدون.
الناس فيها، ومل  "قال )يعىن بعض العلماء(: كل مسألة حدثت ىف اإلسالم واختلف وقال الشاطبى 

علمنا أهنا من مسائل اإلسالم، وكل مسألة –يورث ذلك االختالف بينهم عداوة وال بغضاء وال فرقة 
علمنا أهنا ليست من أمر الدين ىف شئ،  -حدثت وطرأت، فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة

(إن الذين فرقوا دينهم  وهى قوله تعاىل":وأهنا الىت عىن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بتفسري اآلية، 
 .وكانوا شيعا)

 تعترب املفارقة ىف حالني: الضابط فى الحكم باالفتراق  ..
 فيمن خالف أهل السنة واجلماعة ىف اصل كلى أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية.     .1     
أهل السنة وهديهم، كبدع فيمن خالف ىف فروع كثرية، وجزئيات كثرية خمرجة عن مسة      .2     

 الشعائر والعبادات إذا كثرت.
 ((10))قواعد عامة ىف األهواء واالفرتاق

. الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه هم القدوة ىف الدين: قال شيخ اإلسالم: "والواجب على كل 1
لم يشهد؛ أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل. أن يكون أصل قصده توحيد اهلل بعبادته وحده ال مس

شريك له، وطاعة رسوله صلى اهلل عليه وسلم يدور على ذلك، ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل اخللق 
اهلل، صلى اهلل عليه وسلم،  بعد األنبياء هم الصحابة، فال ينتصر لشخص انتصاراً مطلقاً عاماً إال لرسول

فإن اهلدى يدور مع الرسول  -رضى اهلل عنهم أمجعني–وال لطائفة انتصارًا مطلقًا عامة إال للصحابة 
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حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غريه حيث داروا، فإذا أمجعوا مل جيمعوا على خطأ قط، 
 .((11))"خبالف أصحاب عامل من العلماء، فإهنم قد جيمعون على خطأ

 . مصادر تلقى العقيدة:2
 مصادر تلقى العقيدة احلق، هى: الكتاب، والسنة، وإمجاع السلف. وهذه هى مصادر الدين.   ·   
جة، وهو القول الفصل ىف وإذا اختلفت فهوم الناس لنصوص الدين، فإن فهم السلف هو احل   ·   

 مسائل االعتقاد.
ومنهج السلف ىف تقرير العقيدة هو األعلم واألسلم واألحكم. ويتمثل ذلك بآثارهم املبثوثة ىف    ·   

 مصنفاهتم، وىف كتب السنة واآلثار.
 والعقيدة توقيفية ال جيوز تلقيها من غري الوحى.   ·   
 فال تدركها العقول استقالاًل، وال حتيط هبا األوهام.والعقيدة غيبية ىف تفصيلها،    ·   
وكل من حاول تقرير العقيدة من غري مصادرها الشرعية فقد افرتى على اهلل كذباً، وقال على اهلل    ·   

 بغري علم.
ه كما أن العقيدة مبناها على التسليم واالتباع: التسليم هلل تعاىل، واالتباع لرسوله، صلى اهلل علي    ·   

 وسلم.
الرسالُة، وعلى الرسوِل، صلى اهلل عليه وسلم، البالُغ، وعلينا  -عز وجل–قال الزهرى: "ِمَن اهلِل      

 .((12))التسليم"
السنة كانوا على هدى رسول اهلل، صلى وأئمة التابعني وتابعيهم وأعالم  -رضى اهلل عنهم–والصحابة ·  

اهلل عليه وسلم، وسبيلهم هو سبيل املؤمنني، وآثارهم هى السنة والطريق املستقيم. قال األوزاعى: "عليك 
بآثار من سلف، وِإْن َرَفَضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن األمر ينجلى 

... إمنا تتلقى عقيدة السلف من مصادرهم اخلالصة وهى بعد كتاب ((13))وأنت على طريق مستقيم"
 اهلل تعاىل:

كتب السنة واحلديث املعتمدة عند السلف، مثل الصحيحني والسنن األربعة واملوطأ       .1     
 وحنوهم.

ديث ىف العقيدة والرد على اخلصوم، وكتب اآلثار هلم، أمثال: اإلمام أمحد مصنفات أئمة احل  .2  
ومالك والشافعى والبخارى والدارمى عثمان بن سعيد، والدارمى صاحب السنن، وابن قتيبة، والطربى، 

، وابن ((14))وابن خزمية، وابن بطة، والاللكائى، وامللطى، والصابوىن، واآلجرى، والطحاوى، واهلروى
 عبد الرب، وابن رجب، والذهىب.

املصنفات الشاملة ىف العقيدة والرد على خصومها لشيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن      .3     
 القيم وغريمها.
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كاإلمام أمحد والبخارى وابن حجر والذهىب كتب الرجال الىت صنفها أئمة السنة واحلديث،     .4  
 واخلطيب البغدادى.. ومن سار على هنجهم.

 . السلف أهل السنة واجلماعة ال خيتلفون ىف أصل من األصول:3
خيتلفون ومل خيتلفوا ىف أصل من   من مسات أهل السنة واجلماعة، "السلف الصاحل"، أهنم          

هلم ىف مسائل االعتقاد قول واحد حبمد اهلل، كما قال ابن قتيبة: "إن أصول الدين، وقواعد االعتقاد، فقو 
يعىن بذلك اللفظ بالقرآن هل هو  (15)أهل السنة مل خيتلفوا ىف شئ من أقواهلم إال ىف مسألة اللفظ"

خالف لفظى -كما عند البخارى واإلمام أمحد–ذلك فإن خالفهم ىف هذا  خملوق، أو غري خملوق؟ ومع
حيث جيمعون على األصل وهو أن القرآن كالم اهلل تعاىل غري خملوق... خبالف أهل البدع، فإهنم ال 
يوافقون أهل السنة ىف األصول أو بعضها، كما أهنم ال يتفقون على أصوهلم، بل كل حزب مبا لديهم 

رقة الواحدة منهم ال يتفق أفرادها على أصل كل االتفاق.... أما عند أهل السنة )حبمد فرحون، وإن الف
اهلل تعاىل(: فهم يتفقون مجلة وتفصياًل أئمتهم وعامتهم على أصول العقيدة.... فقول أهل السنة ىف 

وهلم ىف الرؤية صفات اهلل تعاىل وأمسائه وأفعاله واحد. وقوهلم ىف الكالم واالستواء والعلو ال خيتلف. وق
وسائر السمعيات ال خيتلف. وقوهلم ىف اإلميان وتعريفه ومسائله واحد. وكذلك أصول اإلميان. وقوهلم ىف 

 القدر واحد. وقوهلم ىف األمساء واألحكام ال خيتلف.
واختالف أهل السنة إمنا كان ىف االجتهاديات من أمور األحكام، أو فرعيات املسائل امللحقة بالعقيدة 

ال يقطع به بنص قاطع، وذلك:....كمسالة اللفظ بالقرآن، ومسألة رؤية النىب صلى اهلل عليه وسلم  مما
لربه ىف املعراج هل كانت يقظة أم مناماً، ومسألة رؤية اهلل تعاىل ىف املنام، ومسألة ابن صياد هل هو 

ليست من أصول  الدجال الذى خيرج ىف آخر الزمان أو غريه، وحنو ذلك. ..وهذه األمور وحنوها
 االعتقاد، واخلالف فيها دائر مع النصوص، مل يقل السلف برأيهم. واهلل أعلم.

 . اختالف الصحابة مل يصل إىل التنازع واالفرتاق:4
بعد رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، ىف مسائل مهمة  -رضى اهلل عنهم–اختلف الصحابة           

هى إما باإلمجاع أو العمل على ما يرتجح، أو يفصل ىف األمور وأمور خطرية، لكن اختالفهم كان ينت
اخلليفة أو أهل احلل والعقد، أو يبقى اخلالف سائغاً، وىف ذلك كله مل يصل األمر عندهم إىل حد 

وقال شيخ  التنازع ىف الدين، وال االفرتاق واخلروج على اجلماعة، ومل يبغ بعضهم على بعض....
ىف خالفة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قُِتَل وتفرق الناس حدثت بدعتان "وهلذا مل حتدث اإلسالم 

متقابلتان: بدعة اخلوارج املكفرين لعلى، وبدعة الرافضة املدعني إلمامته وعصمته، أو نبوته أو 
إالهيته.... مث ملا كان ىف آخر عصر الصحابة، ىف إمارة ابن الزبري وعبد امللك، حدثت بدعة املرجئة 

 ملا كان ىف أول عصر التابعني ىف أواخر اخلالفة األموية حدثت بدعة اجلهمية املعطلة والقدرية. مث
 .((16))واملشبهة املمثلة. ومل يكن على عهد الصحابة شئ من ذلك"
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هد الصحابة وال منهم: يقول ابن القيم: "وقد تنازع . وكذلك بدع التأويل للصفات مل حتدث ىف ع5
ىف كثري من مسائل األحكام، وهم سادات املؤمنني، وأكمل الناس إمياناً،  -رضى اهلل عنهم–الصحابة 

.... قال ((17))ولكن حبمد اهلل مل يتنازعوا ىف مسألة واحدة من مسائل األمساء والصفات واألفعال"
شيخ اإلسالم ابن تيمية: "ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعني مل يكن فيه من يعارض النصوص 
بالعقليات، فإن اخلوارج والشيعة حدثوا ىف آخر خالفة على، واملرجئة والقدرية حدثوا ىف أواخر عصر 

ينتحلون النصوص، ويستدلون هبا على قوهلم، ال يدعون أهنم عندهم عقليات الصحابة، وهؤالء كانوا 
تعارض النصوص.... ولكن ملا حدثت اجلهمية ىف أواخر عصر التابعني، كانوا هم املعارضني للنصوص 
برأيهم، ومع هذا فكانوا قليلني مقموعني ىف األمة.. وأوهلم اجلعد بن درهم، ضحى به خالد بن عبد اهلل 

 .((18))"القسرى
 ((19))ظهور الفرق

لعديد من وما أن استشهد عثمان رضى اهلل عنه، حىت ابتدأ ظهور الفرق، ألن حادث استشهاده أثار ا
القضايا، فتالحقت األحداث وأخذ بعضها برقاب بعض، فبينما بايع الصحابة عليًا رضى اهلل عنه، رأى 
معاوية االقتصاص من قتلة عثمان، مث اقتتل الفريقان، وظهر التحكيم كوسيلة لرأب الصدع، وأحل 

 من الظهور على أصحاب علىٍّ على التحكيم، بالرغم من معارضته، ألنه كان قاب قوسني أو أدىن
الفريق اآلخر. وملا أطاعهم كارهاً، عاد أتباعه فأعلنوا أنه ال حكم إال هلل. وخرجوا عليه وكفروه. واستتبع 
ذلك انقسام املسلمني إىل ثالثة أقسام، فريق يؤيد علياً، وفريق يؤيد معاوية، وفريق ثالث أىب اخلوض ىف 

د علّى، مث حتول إىل عقائد كالمية عند مقتل احلسني بن على النزاع. ومن مث ظهر التشيع ىف بدايته لتْأيي
فلم تـُْبق  -يعىن مقتل عثمان–. وعن سعيد بن املسيب قال: وقعت الفتنة األوىل ((20))ىف موقعة كربالء

تنة الثانية، فلم تـُْبق من أصحاب احلديبية أحداً، مث وقعت الفتنة من أصحاب بدر أحداً، مث وقعت الف
. فاخلوارج والشيعة، حدثوا ىف الفتنة األوىل، والقدرية واملرجئة ىف ((21))الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ

. ((22))(الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) جلهمية وحنوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤالءالفتنة الثانية، وا
ىف ىف الوعد، حىت نفوا بعض الوعيد، أعىن املرجئة !!. أولئك غلوا   يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلْوا

التنزيه حىت نفوا الصفات، وهؤالء غلوا ىف اإلثبات حىت وقعوا ىف التشبيه!!. وصاروا يبتدعون من الدالئل 
وس والصابئني، وينقلون عن اليهود والنصارى واجمل ((23))واملسائل ما ليس مبشروع، ويُعرضون عن األوائل

فإهنم قرؤوا كتبهم فصار عندهم من ضاللتهم ما أدخلوه ىف مسائلهم ودالئلهم، وغريوه ىف اللفظ تارة 
وىف املعىن أخرى، فلَبسوا احلق بالباطل، وكتموا حقًا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا، وتكلموا حينئذ ىف 

 اجلسم والعرض والتجسيم نفياً وإثباتاً.
 ((24))عن مجاعة املسلمني ألجله افرتقت فرق املبتدعة السبب الذى
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اآليات الدالة على ذم البدعة وكثرياً من األحاديث: أشعرت بوصف ألهل البدعة، وهو الفرقة احلاصلة،  
نتظم مشلهم اإلسالم، وإن كانوا من أهله، وحكم هلم حبكمه.. أال حىت يكونوا بسببها شيعاً متفرقة، ال ي

، وقوله ((25)))إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم فى شىء) ترى أن قوله تعاىل:
(وأن  ، وقوله((26))اآلية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا ...)(وال تكونوا من المشركين من  تعاىل

إىل غري ذلك من ((27))هذا صراطى مستقيمًا فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)
)وستفترق أمتى على ثالث وسبعين  اآليات الدالة على وصف التفرُّق ؟ .. وىف احلديث:

التفرق معناه باألبدان، وهو  ..والتفرق ناشئ عن االختالف ىف املذاهب واآلراء إن جعلنا((28))فرقة(
(وال تكونوا كالذين تفرقوا  احلقيقة، وإن جعلنا معىن التفرق ىف املذاهب، فهو االختالف، كقوله:

 وله سببان:   ...   .فال بد من النظر ىف هذا االختالف، ما سببه؟((29))اآلية واختلفوا)
 : ال كسب للعباد فيه، وهو الراجع إىل سابق القدر.أحدهما          
: هو الكسىب، وهو املقصود بالكالم عليه ىف هذا الباب، إال أن جنعل السبب األول واآلخر          

(ولو شاء   تعاىل:قال اهلل  مقدمة، فإن فيها معىن أصياًل جيب التثُّبت له على من أراد التفقه ىف البدع.
، فأخرب ((30))ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ولذلك خلقهم)

ى ذلك )قديراً(، لكن سبحانه أهنم ال يزالون خمتلفني أبداً، مع أنه لو أراد أن جيعلهم متفقني، لكان عل
سبق العلم القدمي أنه إمنا خلقهم لالختالف، وهو قول مجاعة من املفسرين ىف اآلية، وأن قوله: (ولذلك 
خلقهم)، معناه: ولالختالف خلقهم، وهو مروى عن مالك بن أنس، وحنوه عن احلسن.. وليس املراد 

ن، كاألمحر واألسود، وال ىف أصل اخللقة،  ها هنا االختالف ىف الصور، كاحلسن والقبيح، وال ىف األلوا
كالتام اخلَْلِق والناقص اخلَْلِق، وال ىف اخلُُلق، كالشجاع واجلبان، وال فيما أشبه ذلك من األوصاف الىت 
هم خمتلفون فيها.. وإمنا املراد اختالف آخر، وهو االختالف الذى بعث اهلل النبيني ليحكموا فيه بني 

(كان الناس أمة واحدة فبعث اهلل النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم  ىل:املختلفني، كما قال تعا
، وذلك ((31))اآلية الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه ...)

واألديان واملعتقدات املتعلقة مبا يسعد اإلنسان به أو يشقى ىف الدنيا االختالف ىف اآلراء والنحل 
واآلخرة... هذا هو املراد من اآليات الىت ذكر فيها االختالف احلاصل بني اخللق: أن هذا االختالف 

 الواقع بينهم على أوجه:
(وال يزالون  : االختالف ىف أصل النحلة: وهو قول مجاعة من املفسرين، منهم عطاء، قال:أحدها

، قال: اليهود والنصارى واجملوس واحلنفية، وهم ((32))مختلفين إال من رحم ربك ولذلك خلقهم)
ناس ىف الذين رحم ربك... وأصل هذا االختالف هو ىف التوحيد والتوجه للواحد احلق سبحانه، فإن ال

عامة األمر مل خيتلفوا ىف أن هلم مدبَّرًا يدبَّرهم وخالقًا أوجدهم، إال أهنم اختلفوا ىف تعيينه على آراء 
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خمتلفة، من قائل باالثنني، وباخلمسة، أو بالطبيعة، أو بالدهر، أو بالكواكب ... إىل أن قالوا باآلدميني 
ر بواجب الوجود احلق، لكن على آراء خمتلفة والشجر واحلجارة وما ينحتونه بأيديهم، ومنهم من أق

أيضاً. ..إىل أن بعث اهلل األنبياء مبيِّنني ألممهم حقَّ ما اختلفوا )فيه( من باطله، فعرَّفوا باحلق على ما 
ينبغى، ونزَّهوا ربَّ األرباب عما ال يليق جبالله، من نسبة الشركاء واألنداد، وإضافة الصاحبة واألوالد، 

، وأنكر من أنكر، ((33))(إال من رحم ربك) من أقرَّ به، وهم الداخلون حتت مقتضى قوله: فأقرَّ بذلك
. وإمنا ((34))(وتمت كلمة ربك ألمألن جهنم من الِجنَّة والناس أجمعين) فصار إىل مقتضى قوله:

دخل األولون حتت وصف الرمحة، ألهنم خرجوا عن وصف االختالف إىل وصف الوفاق واأللفة، وهو 
، وهو منقول عن مجاعة من املفسرين.وبقى ((35))(واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا) قوله:

 اآلخرون على وصف االختالف، إذ خالفوا احلق الصريح، ونبذوا الدين الصحيح.
مث إن هؤالء املتفقني قد يعرض هلم االختالف حبسب القصد الثاىن ال بالقصد األول، فإن اهلل  والثانى 

لة قابلة لألنظار وجمااًل للظنون، وقد ثبت عند النظار أن تعاىل حكم حبكمته أن تكون فروع هذه امل
النظريات ال ميكن االتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة ىف إمكان االختالف، لكن ىف الفروع دون 
األصول، وىف اجلزئيات دون الكليات، فلذلك ال يضر هذا االختالف. .. يعىن: أنه ىف مسائل االجتهاد 

العذر، بل هلم فيه أعظم العذر، مع أن الشارع ملا علم أن هذا النوع من  الىت ال نص فيها يقطع
(فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اهلل  االختالف واقع، أتى فيه بأصل يرجع إليه، وهو قول تعاىل:

فكل اختالف من هذا القبيل حكم اهلل فيه أن يردَّ إىل اهلل، وذلك ردُّه إىل  ، ((36))اآليةوالرسول...)
كتابه، وإىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وذلك ردُّه إليه إذا كان حياً، وإىل سنته بعد موته، وكذلك 

زالون (وال ي فعل العلماء رضى اهلل عنهم... إال أن لقائل أن يقول: هل هم داخلون حتت قوله تعاىل:
 أم ال؟ ((37))مختلفين)
 : أنه ال يصح أن يدخل حتت مقتضاها أهل هذا االختالف من أوجه:والجواب
يزالون (وال  أن اآلية اقتضت أن أهل االختالف املذكورين مباينون ألهل الرمحة، لقوله: أ           

، فإهنا اقتضت قسمني: أهل االختالف، ومرحومني، فظاهر التقسيم أن (1)مختلفين إال من رحم ربك)
 أهل الرمحة ليسوا من أهل االختالف، وإال كان قسم الشئ قسيماً له، ومل يستقم معىن االستثناء.

ختالف الزم هلم، حىت ، فظاهر هذا أن وصف اال(1)(وال يزالون مختلفين) أنه قال فيها: ب           
أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل املشعر بالثبوت، وأهل الرمحة مربؤون من ذلك، ألن وصف الرمحة يناىف 
الثبوت على املخالفة، بل إن خالف أحدهم ىف مسألة، فإمنا خيالف فيها حتريًا لقصد الشارع فيها، حىت 

فه ىف املسألة بالَعَرض ال بالقصد األول، فلم يكن إذا تبني له اخلطأ فيها، راجع نفسه، وتالىف أمره، فخال
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وصف االختالف الزمًا وال ثابتاً، فكان التعبري عنه بالفعل الذى يقتضى العالج واالنقطاع أليق ىف 
 املوضع.

أنَّا نقطع بأن اخلالف ىف مسائل االجتهاد واقع ممن حصل له حمض الرمحة، وهم الصحابة  جـ           
سان رضى اهلل عنهم، حبيث ال يصح إدخاهلم ىف قسم املختلفني بوجه، فلو كان ومن اتبعهم بإح

، مل يصح إطالق القول ىف -ولو بوجه ما–املخالف منهم ىف بعض املسائل معدوداً من أهل االختالف 
 حقه: إنه من أهل الرمحة، وذلك باطل بإمجاع أهل السنة.

اختالف األمة ىف الفروع ضرباً من ضروب الرمحة، وإذا  أن مجاعة من السلف الصاحل جعلوا  د           
 كان من مجلة الرمحة، فال ميكن أن يكون صاحبه خارجاً من قسم أهل الرمحة.

 فاختالفهم ىف الفروع كاتفاقهم فيه.
وبني هذين الطريقني واسطة أدىن من الرتبة األوىل وأعلى من الرتبة الثانية، وهى أن  والثالث           

 التفاق ىف أصل الدين، ويقع االختالف ىف بعض قواعده الكلية، وهو املؤدى إىل التفرُّق شيعاً.يقع ا
فيمكن أن تكون اآلية تنتظم هذا القسم من االختالف، ولذلك صح عنه صلى اهلل عليه           

ربًا بشرب وسلم أن أمته تفرتق على بضع وسبعني فرقة، وأخرب أن هذه األمة تتبع سنن من كان قبلها ش
 وذراعاً بذراع، ومشل ذلك االختالف الواقع ىف األمم قبلنا.

 ويرشحه وصف أهل البدع بالضاللة وإيعادهم بالنار، وذلك بعيد من متام الرمحة.          
(من  وقد ذهب مجاعة من املفسرين إىل أن املراد باملختلفني ىف اآلية أهل البدع، وأن والرابع           

 هم أهل السنة. رحم ربك)
ولكن هلذا الكتاب أصل يرجع إىل سابق القدر ال مطلقاً، بل مع إنزال القرآن حمتمل العبارة           

 للتأويل، وهذا مما ال بد من بسطه.
فاعلموا أن االختالف ىف بعض القواعد الكلية ال يقع ىف العادة اجلارية بني املتبحرين ىف علم           

 ىف جلتها العظمى، العاملني مبواردها ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصر األول الشريعة، اخلائضني
 وعامة العصر الثاىن على ذلك، وإمنا وقع اختالفهم ىف القسم املفروغ منه آنفاً.

 قد جتتمع وقد تفرتق: فله أسباب ثالثة بل كل خالف على الوصف املذكور وقع بعد ذلك،          
أن يعتقد اإلنسان فى نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم واالجتهاد فى  دها أح          

 ، فيعمل على ذلك، ويعد رأيه رأياً، وخالفه خالفًا -ولم يبلغ تلك الدرجة– الدين
ولكن تارة يكون ذلك )ىف( جزئىٍّ وفرع من الفروع، وتارة يكون ىف كلىٍّ وأصل من أصول           

، فرتاه آخذًا ببعض جزئيات الشريعة ىف -صول االعتقادية أو من األصول العمليةكان من األ–الدين 
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هدم كلياهتا، حىت يصري منها إىل ما ظهر له بادئ رأيه، من غري إحاطة مبعانيها، وال رسوخ ىف فهم 
 مقاصدها.
ال يقبض اهلل ) وهذا هو املبتدع، وعليه نبَّه احلديث الصحيح: أنه صلى اهلل عليه وسلم قال:          

العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم 
 .((38))وأضلوا( فضلوا علم، بغير فأفتوا فسئلوا، جهااًل، رؤساء الناس اتَّخذ عالم، يـَْبق

قال بعض العلماء: تقدير هذا احلديث يدل على أنه ال يؤتى الناس قط من قبل علمائهم،           
وإمنا يؤتون من ِقَبِل أنه إذا مات علماؤهم، أفىت من ليس بعامل، فُيؤَتى الناس من ِقَبِلِه، وقد صرِّف هذا 

ن نقول: ما ابتدع عامل املعىن تصريفاً، فقيل: ما خان أمني قط، ولكنه ائتمن غري أمني، فخان. قال: وحن
 قط، ولكنه استـُْفىِتَ من ليس بعامل، فضلَّ وأضلَّ.

قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يومًا بكاء شديداً، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: ال!           
 ولكن استـُْفىِتَ َمن ال علم عنده.

 والثانى من أسباب الخالف  اتباع الهوى           
لك مسَُِى أهل البدع أهل األهواء، ألهنم اتَّبعوا أهواءهم، فلم يأخذوا األدلة الشرعية مأخذ ولذ          

االفتقار إليها والتعويل عليها حىت يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم، واعتمدوا على آرائهم، مث جعلوا 
 األدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك.

حسني والتقبيح، ومن مال إىل الفالسفة وغريهم، ويدخل ىف غمارهم وأكثر هؤالء هم أهل الت          
من كان منهم خيشى السالطني لنيل ما عندهم، أو طلبًا للرياسة، فال بد أن مييل مع الناس هبواهم، 

 ويتأول عليهم فيما أرادوا حسبما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحىب السالطني.
رياً من األحاديث الصحيحة بعقوهلم، وأساؤوا الظن مبا صح عن النىب صلى اهلل فاألولون ردُّوا كث          

عليه وسلم، وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة، حىت ردَّوا كثريًا من أمور اآلخرة وأحواهلا، من الصراط، 
وا وامليزان، وحشر األجساد، والنعيم والعذاب اجلسميني، وأنكروا رؤية البارى ... وأشباه ذلك، بل ص ريَّ

العقل شارعًا جاء الشرع أو ال، بل إن جاء، فهو كاشف ملقتضى ما حكم به العقل ... إىل غري ذلك 
 من الشناعات.

واآلخرون خرجوا عن اجلادة إىل البنيَّات، وإن كانت خمالفة لطلب الشريعة، حرصًا على أن           
 .يغلب عدوَّه، أو يفيد وليَّه، أو جيرَّ إىل نفسه )نفعاً(

والثالث من أسباب الخالف  التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة           
 للحق.

https://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/3981978#_ftn38
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وهو اتباع ما كان عليه اآلباء واألشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد املذموم، فإن اهلل ذمَّ ذلك ىف            
(قال أو لو جئتكم  ، مث قال:((39))اآلية (بل قالوا إنا وجدنا ءاباءنا على أمة ...) كتابه، كقوله:

 .((40))بأهدى مما وجدتم عليه ءاباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون)
وليس من هذا القبيل عمل أهل املدينة، وما أشبه ذلك، ألنه دليل ثابت عند مجاعة من           

 العلماء على وجه ليس مما حنن فيه.
وهذا الوجه هو الذى مال بأكثر املتأخرين من عوام املبتدعة )إذا اتفق أن( ينضاف إىل شيخ           

فيظنه عبادة، فيقتدى به، كائنًا ما كان ذلك العمل،  جاهل أو مل يبلغ مبلغ العلماء، فرياه يعمل عماًل،
موافقًا للشرع أو خمالفاً، وحيتج به على من يرشده، فيقول: كان الشيخ فالن من األولياء، وكان يفعله، 
وهو أوىل أن يـُْقتدى به من علماء أهل الظاهر، فهو ىف احلقيقة راجع إىل تقليد من حسن ظنه فيه، 

قلَّدوا آباءهم سواء، وإمنا قصارى قول هؤالء أن يقولوا: إن آباءنا أو شيوخنا مل  أخطأ أو أصاب، كالذين
يكونوا ينتحلون مثل هذه األمور سدى، وما هى إال مقصودة بالدالئل والرباهني، مع أهنم يرون أن ال 

 دليل عليها، وال برهان يقود إىل القول هبا.
، والتخرُّص الجهل بمقاصد الشريعة واحد، وهو: هذه األسباب الثالثة راجعة ىف التحصيل إىل وجه

 على معانيها بالظن من غري تثبُّت، أو األخذ فيها بالنظر األول، وال يكون ذلك من راسخ ىف العلم.
: َفرضَت االختالف املتكلم فيه ىف واسطة بني طرفني، فكان من الواجب أن تردد فإن قيل          

رددته إىل الطرف األول ىف الذم والضالل، ومل تعتربه جبانب االختالف  النظر فيه عليهما، فلم تفعل، بل
 الذى ال يضري، وهو االختالف ىف الفروع.

: أن كون ذلك القسم واسطة بني الطرفني ال حيتاج إىل بيانه إال من اجلهة فالجواب عن ذلك          
م فيها أوضح أن هذا االختالف مل الىت ذكرنا، أما اجلهة األخرى، فإن ذكرهم ىف هذه األمة وإدخاهل

يلحقهم بالقسم األول، وإال، فلو كان ملحقًا هلم به، مل يقع ىف األمة اختالف وال فرقة، وال أخرب 
الشارع به، وال نبَّه السلف الصاحل عليه، فكما أنه لو فرضنا اتفاق اخللق على امللة بعد )أن( كانوا 

اختالفها، كذلك ال نقول: اختلفت األمة أو افرتقت األمة بعد مفارقني هلا، مل نقل: اتفقت األمة بعد 
اتفاقها، أو خرج بعضهم إىل الكفر بعد اإلسالم، وإمنا يقال: افرتقت وتفرتق األمة إذا كان االفرتاق واقعاً 
فيها مع بقاء اسم األمة هذا هو احلقيقة، ولذلك قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ىف 

وفى رواية   -)وتتمارى فى الفوق مث قال: من الدين كما يمرق السهم من الرمّية()يمرقون  اخلوارج:
  هل علق بها من الدم -فينظر الرامى إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه، فيتمارى فى الفوقة

الفوق فيه، هل فيه فرث ودم أم ال؟ شك حبسب التمثيل: هل خرجوا من ، والتمارى ىف ((41))شىء(
 اإلسالم حقيقة؟ وهذه العبارة ال يعرب هبا عمن خرج من اإلسالم باالرتداد مثاًل.

https://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/3981978#_ftn39
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وقد اختلفت األمة فى تكفير هؤالء الفرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذى يَقوى فى النظر 
 دليل عليه عمل السلف الصالح فيهم وبحسب األثر عدم القطع بتكفيرهم، وال

أال ترى إىل صنع على رضى اهلل عنه ىف اخلوارج؟ وكونه عاملهم ىف قتاهلم معاملة أهل اإلسالم، على    -
، فإنه ملا ((42))اآلية (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما...) مقتضى قول اهلل تعاىل:

، وال قاتلهم، ولو كانوا خبروجهم مرتدين، مل  اجتمعت احلرورية، وفارقت اجلماعة، مل يهيجهم علىُّ
، وألن أبا بكر رضى اهلل عنه خرج ((43)))من بدل دينه فاقتلوه( يرتكهم، لقوله عليه الصالة والسالم:

 لقتال أهل الردة ومل يرتكهم، فدل ذلك على اختالف ما بني املسألتني.
وأيضاً، فحني ظهر معبد اجلهىن وغريه من أهل القدر، مل يكن هلم من السلف الصاحل إال الطرد    -

 حمض، ألقاموا عليهم احلد املقام على املرتدين.واإلبعاد والعدواة واهلجران، ولو كانوا خرجوا إىل كفر 
وعمر بن عبد العزيز أيضاً ملا خرج ىف زمانه احلرورية باملوصل، أمر بالكف عنهم على حد ما أمر به    -

 علّى رضى اهلل عنه، ومل يعاملهم معاملة املرتدين.
الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء  ومن جهة املعىن، إنا وإن قلنا: إهنم متبعون للهوى وِلَما تشابه من   -

تأويله، فأهنم ليسوا مبتبعني للهوى بإطالق، وال متبعني ملا تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو فرضنا 
أهنم كذلك، لكانوا كفاراً، إذ ال يتأتى ذلك من أحد ىف الشريعة إال مع رد حمكماهتا عناداً، وهو كفر، 

غ فيها مبلغًا يظن به أنه متبع للدليل مبثله، ال يقال فيه: إنه وأما من صدق بالشريعة ومن جاء هبا وبل
صاحب هوى بإطالق، بل هو متبع للشرع ىف نظره، لكن حبيث ميازجه اهلوى ىف مطالبه، من جهة 
إدخال الشبه ىف احملكمات بسبب اعتبار املتشاهبات، فشارك أهل اهلوى ىف دخول اهلوى ىف حنلته، 

 يقبل إال ما دل عليه الدليل على اجلملة. وشارك أهل احلق ىف أنه ال
وأيضاً، فقد ظهر منهم احتاد القصد مع أهل السنة على اجلملة ىف مطلب واحد، وهو االنتساب    -

مسألة إثبات الصفات، حيث نفاها من نفاها، فإنا إذا  -مثالً –إىل الشريعة، ومن أشد مسائل اخلالف 
حد منهما حائمًا حول محى التنزيه ونفى النقائص ومسات نظرنا إىل مقاصد الفريقني، وجدنا كل وا

احلدوث، وهو مطلوب األدلة، وإمنا وقع اختالفهم ىف الطريق، وذلك ال خيل هبذا القصد ىف الطرفني 
 معاً، فحصل ىف هذا اخلالف أشبه الواقع بينه وبني اخلالف الواقع ىف الفروع.

م، فريجع إىل الوفاق، لظهوره عنده، كما رجع من وأيضاً، فقد يعرض الدليل على املخالف منه   -
احلرورية اخلارجني على علىٍّ رضى اهلل عنه ألفان، وإن كان الغالب عدم الرجوع، كما تقدم ىف أن املبتدع 

 .((44)))إن اهلل احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته( ليس له توبة، حلديث
  

 فصل ىف الكالم على حديث االفرتاق
 الطعن فى حديث االفتراق أو التشكيك فيه وجوابه 

https://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/3981978#_ftn42
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كثر ىف اآلونة األخرية الطعن ىف حديث االفرتاق، أو التشكيك فيه بناء على ضعف أكثر            
قصدهم وصف األمة كلها بالسالمة والنجاة أسانيده، وغالب الذين يشككون ىف حديث االفرتاق، 

واالستقامة، وإزالة الفوارق العقدية واملذهبية، مع العلم أن اإلخبار القاطع عن وقوع االفرتاق ىف األمة 
ليس مقصورًا على حديث االفرتاق الذى ذكر فيه عدد الفرق الثالث والسبعني رغم شهرته وصحته 

ة. وهذا اإلنكار أو الشك ناتج عن عدة أسباب ترجع إىل حال مبجموع طرقه وتلقيه بالقبول من األم
 القائل هبذا القول.

فالغالب ممن يذهبون هذا املذهب أنه ناتج عن اجلهل: اجلهل بسنن اهلل تعاىل، واجلهل بالشرع           
 )نصوص القرآن والسنة( أو اجلهل بالواقع، واجلهل بآثار السلف.

يستهان بعددها، عرفناهم من الرافضة والباطنية وأتباع الفرق األخرى، فإهنم وطائفة منهم ال           
من أكثر الناس تروجيًا لدعوى إلغاء الفوارق العقدية، وضرورة التقريب والتقارب بني الفرق، وال أعرف 

وم، أحدًا يدعو إىل احلق واالجتماع على السنة إال أهل السنة، وهذا من أبرز مساهتم اليوم، وقبل الي
ودائمًا حبمد اهلل. فهم يدعون إىل اجتماع الكلمة على احلق، ووحدة الصف حتت راية التوحيد، ومجع 

 الشمل حول السنة، واالعتصام حببل اهلل، ال الشعارات واألهواء.
أما اآلخرون فيقولون: جنتمع على ما حنن عليه، ونتقارب ونلغى الفوارق العقدية، وكل على ما           

يه! وأحسنهم من يقول: "جنتمع ونتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه"، هو عل
وهذا حق ومن أعظم غايات الدين، إذا قصد به األحكام واالجتهادات، ولعل هذا مقصود أول من 

، لكنها أريد هبا الباطل حينما صارت شعارًا للتجميع العقدى دون ((45))أطلقها ىف العصر احلديث
متييز بني احلق، والباطل وال السنة والبدعة، وال التوحيد والشرك، بل أرادوا منها التفاف الناس مجيعاً حتت 

)السنة واجلماعة(  شعارات ورايات تقوم على اخللط ومداهنة أهل األهواء واالفرتاق، والتنازل عن
)السلف( لئال جنرح شعور اآلخرين! إن هذا هو التفريط ىف احلق، واإلفراط ىف اإلرجاء، ومصانعة أهل 

 .((46))(وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) األهواء. وقد هنانا اهلل عن ذلك فقال عز وجل:
 هؤالء وأولئك فيهم املشككة أو الطاعنون ىف حديث االفرتاق، فافهم رعاك اهلل.          
)تفرقت  صح من حديث أىب هريرة رضى اهلل عنه: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:          

 .ثالث وسبعين فرقة( اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتتفرق امتى على
 وخرجه الرتمذى هكذا.          
)افترق اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت  وىف رواية أىب داود، قال:          

 .النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتى على ثالث وسبعين فرقة(
 رحمه اهلل تعالى  ((47))قال األلبانى
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أخرجه أبو داود والرتمذى وابن ماجة وابن حبان واآلجرى ىف "الشريعة" واحلاكم وأمحد وأبو           
يعلى ىف "مسنده" من طرق عن حممد بن عمرو عن أىب سلمة عن أىب هريرة مرفوعًا به. وقال الرتمذى: 

 ((48))ث حسن صحيح". وقال احلاكم: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهيب."حدي
قلت )األلباىن(: وفيه نظر فإن حممد بن عمرو، فيه كالم ولذلك مل حيتج به مسلم، وإمنا روى           

( أنه ال حيتج به 5احلديث، وأما قول الكوثرى ىف مقدمة "التبصري ىف الدين" )ص له متابعة، وهو حسن
إذا مل يتابع، فمن مغالطاته، أو خمالفاته املعروفة، فإن الذى استقر عليه رأى احملدثني من احملققني الذين 

والعسقالىن درسوا أقوال األئمة املتقدمني فيه أنه حسن احلديث حيتج به، من هؤالء النووى والذهىب 
)كلها فى وغريه. على أن الكوثرى إمنا حاول الطعن ىف هذا احلديث لظنه أن فيه الزيادة املعروفة بلفظ:

وهو ظن باطل، فإهنا مل ترد ىف شئ من املصادر الىت وقفت عليها من حديث أىب  النار إال واحدة(
 هريرة رضى اهلل عنه من هذا الوجه عنه.

 ة املشار إليها من حديث معاوية رضى اهلل عنه، وهذا لفظه:وقد وردت الزياد          
)أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة           

 .ستفترق على ثالث وسبعين، ثنتان وسبعون فى النار، وواحدة فى الجنة، وهى الجماعة(
د وكذا احلاكم واآلجرى وابن بطة والاللكائى من طريق صفوان أخرجه أبو داود والدارمى وأمح          

قال: حدثىن أزهر بن عبد اهلل اهلوزىن عن أىب عامر عبد اهلل بن حلى عن معاوية بن أىب سفيان أنه قام 
فذكره. وقال احلاكم وقد ساقه … فينا فقال: أال إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قام فينا فقال 

 ريرة املتقدم:عقب حديث أىب ه
"هذه أسانيد تقام هبا احلجة ىف تصحيح هذا احلديث". ووافقه الذهىب وقال احلافظ ىف "ختريج           

 (: "وإسناده حسن".63الكشاف" )ص
( من رواية أمحد، ومل يتكلم على سنده 1/390واحلديث أورده احلافظ ابن كثري ىف تفسريه )          

 ته بقوله: "وقد ورد هذا احلديث من طرق".بشىء، ولكنه أشار إىل تقوي
 .((49))(83/2وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ىف "املسائل" )          
 .(3/38"وهو حديث صحيح مشهور". وصححه أيضاً الشاطىب ىف "االعتصام" )          
ومن طرق احلديث الىت أشار إليها ابن كثري، وفيها الزيادة، ما ذكره احلافظ العراقى ىف "ختريج           

 ( قال:3/199اإلحياء" )
"رواه الرتمذى من حديث عبد اهلل بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية، وابن ماجة           

 .من حديث أنس وعوف بن مالك، وأسانيدها جياد"
قال )األلباىن(: قلت: وحلديث أنس طرق كثرية جدًا جَتَمََّع عندى منها سبعة، وفيها كلها           

 الزيادة املشار إليها، مع زيادة أخرى يأتى التنبيه عليها.
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فقد تبني بوضوح أن احلديث ثابت ال شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفًا عن سلف على           
ىف األصول( وال أعلم  ((50))قال احلاكم ىف أول كتابه "املستدرك": )أنه حديث كبرياالحتجاج به حىت 

أحدًا قد طعن فيه، إال بعض من ال يعتد بتفرده وشذوذه، أمثال الكوثرى الذى سبق أن أشرنا إىل شئ 
مله على الطريق األوىل هلذا احلديث، الىت ليس فيها الزيادة املتقدمة: "كلها ىف النار"، من تنطعه وحتا

جاهاًل بل متجاهاًل حديث معاوية وأنس على كثرة طرقه عن أنس كما رأيت. وليته مل يقتصر على 
ة ابن الوزير ذلك، إذن ملا التفتنا إليه كثرياً، ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض األفاضل، أال وهو العالم

 اليمىن، وذكر أنه قال ىف كتابه: "العواصم والقواصم" ما نصه:
"إياك أن تغرت بزيادة" كلها ىف النار إال واحدة" فإهنا زيادة فاسدة، وال يبعد أن تكون من           

 دسيس املالحدة. وقد قال ابن حزم: إن هذا احلديث ال يصح".
سنوات. مث أوقفىن بعض الطالب ىف "اجلامعة اإلسالمية" على  وقفت على هذا التضعيف منذ          

 (:2/56قول الشوكاىن ىف تفسريه "فتح القدير" )
"قال ابن كثري ىف تفسريه: وحديث افرتاق األمم إىل بضع وسبعني، مروى من طرق عديدة، قد           

حدة "فقد ضعفها مجاعة من ذكرناها ىف موضع آخر. انتهى. قلت: أما زيادة كوهنا ىف النار إال وا
 احملدثني" )!(، بل قال ابن حزم: إهنا موضوعة".

  
 ((51))وقفة حول الفرق وحتديدها وتعدادها

اهلالكة من هى؟ ومن يدخل فيها اختلف أهل العلم قدميًا وحديثًا ىف الفرق الثنتني والسبعني           
من الفرق الىت ظهرت ومن خيرج؟ وهل ميكن تعيينها نوعيًا وعدديًا وإحصاؤها على سبيل احلصر 

 والتحديد؟
أما الفرقة الناجية فليست حمل خالف بني أهل العلم املعتربين، ألن تعيينها بالوصف قاطع ال           

ٌ ال لبس فيه إال ملن  عميت بصريته، فال حيلة فيه. فالفرقة الناجية وصفها الرسول صلى شك فيه، وبـَنيِّ
اهلل عليه وسلم بأهنا: من كان على ما عليه الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه صلى 
اهلل عليه وسلم وأصحابه، معلوم منقول مأثور مسطور، وهو السنة وسبيل املؤمنني، وقد تكفل اهلل تعاىل 

 حفظه وبقاء طائفة من األمة عليه، ظاهرة باحلق، قائمة بالدين، واحلمد هلل.ببقائه و 
وقبل أن أعرض أقوال أهل العلم، وشبهات أهل األهواء ومزاعمهم أشري إىل ما تقرر عند           

 مجهور السلف وهو:
 له.أن وقوع االفرتاق ىف األمة أمر ثابت قطعاً ىف القرآن والسنة، والواقع يشهد    ·   
 أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم صح عنه أن عدد الفرق اهلالكة: ثنتني وسبعني، والناجية واحدة.   ·   

https://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/3981978#_ftn50
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أنه صلى اهلل عليه وسلم، بني أن الفرقة الناجية هم أهل السنة حيث كانوا على ما وصف، أى    ·   
 على ما كان عليه هو صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه.

 الكة من أهل النار لكن ليسوا كلهم من املخلدين ىف النار.أن الفرق اهل   ·   
أن من الفرق من خيرج عن مسمى مجيع الفرق، خلروجهم من امللة أصاًل، وليسوا من عداد املسلمني  ·  

 كغالة اجلهمية، وغالة الرافضة، والباطنية، والفالسفة اخلالصة، وأهل احللول واالحتاد ووحدة الوجود.
الفرق الثنتني والسبعني على سبيل التعيني، وتوزيع األعداد حتديدًا على أصول الفرق  أن حتديد   ·   

الكربى أمر غيىب ال دليل عليه، وكذلك تسميتها من باب األوىل، ألن االفرتاق يزداد، واألهواء والبدع 
 تتجدد، وتنبعث ىف كل عصر، وإىل قيام الساعة، واهلل أعلم.

 العلماء وإخراجهم الجهمية الخالصة من الثنتين والسبعين  أصول الفرق الهالكة عند بعض
لقد اجتهد بعض األئمة ىف تعيني أصول الفرق اهلالكة، وتقسيم عددها على أصول الفرق           

 الكربى ىف زماهنم.
قال حفص بن محيد: "قلت لعبد اهلل بن املبارك: على كم افرتقت هذه األمة؟ فقال: األصل           

فرق: هم الشيعة، واحلرورية، والقدرية، واملرجئة، فافرتقت الشيعة على اثنتني وعشرين فرقة، وافرتقت  أربع
احلرورية على إحدى وعشرين فرقة، وافرتقت القدرية على ست عشرة فرقة، وافرتقت املرجئة على ثالث 

سألتىن عن فرق عشرة فرقة. قال: قلت يا أبا عبد الرمحن مل أمسعك تذكر اجلهمية، قال: إمنا 
 .((52))املسلمني"
ويرى أكثر أهل العلم أن اجلهمية اخلالصة خارجة من عداد الفرق ألهنا كفرت بالتعطيل،           

 وكذلك الباطنية ومالحدة الفالسفة.
: "وهلذا قال عبد اهلل بن املبارك ويوسف بن أسباط وغريمها: بن تيميةقال شيخ اإلسالم ا          

 أصول البدع أربعة: الشيعة، واخلوارج، والقدرية، واملرجئة. قالوا: واجلهمية ليسوا من الثنتني وسبعني فرقة.
وكذلك ذكر أبو عبد اهلل بن حامد عن أصحاب أمحد ىف ذلك قولني، هذا أحدمها، وهذا           

دوا به التجهم احملض، الذى كان عليه جهم نفسه، ومتبعوه عليه، وهو نفى األمساء مع نفى الصفات، أرا
 .((53))حبيث ال يسمى اهلل بشىء من أمسائه احلسىن، وال يسميه شيئاً وال موجوداً وال غري ذلك"

وقال أيضاً: "وشر منه نفاة األمساء والصفات، وهم املالحدة من الفالسفة والقرامطة، وهلذا            
كان هؤالء عند األئمة قاطبة مالحدة منافقني، بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من كفر اليهود 

اإلسالم فغايتهم أن يكونوا والنصارى، وهؤالء ال ريب أهنم ليسوا من الثنتني وسبعني فرقة، وإذا أظهروا 
منافقني: كاملنافقني الذين كانوا على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأولئك كانوا أقرب إىل 
اإلسالم من هؤالء، فإهنم كانوا يلتزمون شرائع اإلسالم الظاهرة، وهؤالء قد يقولون برفعها فال صوم وال 
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ك كانوا قد قامت عليهم احلجة بالرسالة أكثر من صالة وال حج وال زكاة، لكن قد يقال: إن أولئ
 .((54))هؤالء"

وقال أيضاً: "واجلهمية عند كثري من السلف، مثل: عبد اهلل بن املبارك، ويوسف بن أسباط،           
وغريهم، ليسوا من الثنتني والسبعني فرقة الىت افرتقت عليها هذه وطائفة من أصحاب اإلمام أمحد، 

األمة، بل أصول هذه عند هؤالء هم: اخلوارج، والشيعة، واملرجئة، والقدرية، وهذا املأثور عن أمحد، وهو 
املأثور عن عامة أئمة السنة واحلديث، أهنم كانوا يقولون: من قال القرآن خملوق: فهو كافر، ومن قال: 

 .((55))اهلل ال يرى ىف اآلخرة: فهو كافر، وحنو ذلك"إن 
 تحديد الفرق الثنتين والسبعين الهالكة وتسميتها غير ممكن 

والسبعني وحتديدها لقد حاول بعض العلماء ومؤلفو كتب املقاالت تسمية الفرق الثنتني           
، ((56))عددياً، وتوزيع ذلك على أصول الفرق الكربى، وممن فعل ذلك اإلمام عبد اهلل بن املبارك

، وامللطى ىف التنبيه، والبغدادى ىف الَفرق بني الِفرق، وابن ((57))ويوسف بن أسباط، وأبو حامت الرازى
، والعراقى ((59))، والسكسكى ىف الرهان((58))اجلوزى ىف تلبيس إبليس، والشهرستاىن ىف امللل والنحل

، وكل ذلك اجتهاد من هؤالء ال يسنده دليل، ال سيما ((60))ىف الفرق املفرتقة "الفرق وأصناف الكفرة"
ن املسألة غيبية، فإن النىب، صلى اهلل عليه وسلم، حينما أخرب مل يتجاوز ذلك العدد، وقد أطلق املكان وأ

والزمان، فيبقى احتمال خروج الفرق إىل قيام الساعة، وعلى هذا فال يستطيع أحد أن حيدد هذه الفرق 
 على سبيل اجلزم، ألن األمر غيىب، واهلل أعلم.

 ة مردودة بالنصوص دعوى كل فرقة أنها الناجي
أما ما تتنازعه الفرق من أن كل واحدة تدعى أهنا الناجية، فإنه حمسوم برده إىل كتاب اهلل وسنة           

(قل إن كنتم تحبون اهلل فاتبعونى يحببكم  رسوله، صلى اهلل عليه وسلم، أما الكتاب فمثل قوله تعاىل:
. فاتباع الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، هو امليزان، أما دعوى أهل األهواء أهنم متبعون ((61))اهلل)

للرسول، صلى اهلل عليه وسلم، فهى مردودة بعرض أصوهلم على السنة ومنهج السلف، فمن كان على 
دى السلف وهنجهم فهو صاحب هوى، وال سبيل السلف وهنجهم فهو احملق، ومن خالف السنة وه

 تسلم له دعواه، بل ترد.

 

 الهوامش
 هذا الفصل خمتصر من كتاب مقدمات ىف األهواء واالفرتاق والبدع للدكتور ناصر عبد الكرمي العقل.   ((1))
 .103آل عمران:    ((2))
 .10/301انظر لسان العرب، مادة )فرق(    ((3))
 )فرق(. 1185القاموس احمليط    ((4))
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( وصححه األلباىن، انظر: صحيح 4758، وأبو داود )1/117عن أىب ذر، واحلاكم ىف املستدرك 5/180أخرجه أمحد ىف املسند   ((5))
 (.6286اجلامع الصغري، احلديث رقم)

 .3/1477(، 1848أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني، احلديث )   ((6))
 .1/42االستقامة   ((7))
 (.1012، مادة )هوا(، واملعجم الوسيط ص)173-15/170انظر لسان العرب   ((8))
 (.1012، مادة )هوا(، واملعجم الوسيط ص)173-15/170انظر لسان العرب   ((9))
 (( هذا الفصل خمتصر من كتاب مقدمات ىف األهواء واالفرتاق والبدع للدكتور ناصر عبد الكرمي العقل.10))
 (.262، 5/261(( منهاج السنة )11))

 .13/508(، الفتح46(( أخرجه البخارى ىف الصحيح، كتاب التوحيد، باب)12))
 .490(/160-141(( تاريخ اإلسالم للذهىب )13))
 هم.(( شيخ اإلسالم األنصارى اهلروى من أنصار التصوف، وله فيه هفوات لكنه نصر عقيدة السلف وقارع أهل الكالم وكشف عوار 14))
 .1/263(( التعارض النقل والعقل البن تيمية 15))
 .6/231(( منهاج السنة 16))
 .1/71(( أعالم املوقعني 17))
 .5/244(( درء التعارض 18))
 .87-1/75(( انظر كتاب الكشاف الفريد عن معاول اهلدم ونقائض التوحيد 19))
 للدكتور مصطفى حلمى. 64-63(( قواعد املنهج السلفى: ص 20))
 (( طباخ: عقل وقوة.21))
 .159(( األنعام: 22))
 وما بعدها حملمد ابن أىب العز. 593(( شرح العقيدة الطحاوية: ص 23))
 (( هذا الباب خمتصر من كتاب االعتصام لإلمام الشاطىب رمحه اهلل تعاىل.24))
 159(( األنعام: 25))
 32-31(( الروم: 26))
 153(( األنعام: 27))
 (.1492، 203األلباىن )الصحيحة (( صححه 28))
 .105(( آل عمران: 29))
 .119-118(( هود: 30))
 .213(( البقرة: 31))
 .119(( هود: 32))
 .119(( هود: 33))
 .119(( هود: 34))
 .103(( آل عمران: 35))
 .59(( النساء: 36))
 .118(( هود: 37))
 رفع العلم وقبضه. ( ىف العلم: باب13( )2673(( أخرجه مسلم ىف "صحيحه" )38))
 .23(( الزخرف: 39))
 .24(( الزخرف: 40))
 (.28(( مضى خترجيه )ص41))



20 

 

 .90(( احلجرات: 42))
 فتح( من حديث ابن عباس. -12/267، 6/149(( أخرجه: البخارى )43))
 (.1620(( صححه األلباىن )الصحيحة ح44))
 (( هو حسن البنا رمحه اهلل.45))
  .113(( هود: 46))
 (.203/204انظر السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الدين األلباىن رمحه اهلل تعاىل )حديث (( 47))
( وقال: "احتج مسلم مبحمد بن عمرو" ورده الذهىب بقوله: "قلت: ما احتج 1/6(( مث رأيت احلاكم قد أخرجه ىف مكان آخر)48))

 مسلم مبحمد بن عمرو منفرداً، بل بانضمامه إىل غريه".
 (.3ىف املكتبة الظاهرية )فقه حنبلى(( خمطوط 49))
 ( عنه "كثري" وىف "املقاصد" ما أثبته، ولعله الصواب.1/309(( ىف األصل: "كثر". وىف "كشف اخلفاء" )50))
 (( من كتاب مقدمات ىف األهواء واالفرتاق والبدع للدكتور ناصر عبد الكرمي العقل.51))
 .1/379،380(( اإلبانة البن بطة52))
 .17/447الفتاوى (( 53))
 .17/447،448(( الفتاوى54))
 .487-12/486(( الفتاوى55))
 .1/379،380(( انظر اإلبانة56))
 .386 -377،378،380(( املصدر السابق57))
 .22(( ص58))
 .21(( ص59))
 رسالة ماجستري حتقيق عبد اهلل بن سليمان العمر. 22(( ص60))
 .31(( آل عمران: 61))
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 مناهج التأليف في علم المقاالت والمؤلفات فيه 
 املطلب األول: مناهج التأليف يف علم املقاالت:

سلك أصحاب كتب املقاالت طريقان يف ترتيب هذا الفن ويف ذلك يقول الشهرستاين: 
 وألصحاب كتب املقاالت طريقان يف الرتتيب:"

 كل مسألة مذهب طائفة طائفة وفرقة فرقة.  أحدمها: أهنم وضعوا املسائل أصوالً مث أوردوا يف
 .1 "والثاين: أهنم وضعوا الرجال وأصحاب املقاالت أصواًل مث أوردوا مذاهبهم يف مسألة مسألة

وال شك أن أغلب املصنفني سلك املسلك الثاين. ومنهم الشهرستاين الذي علل ذلك بقوله: 
 .2 "ألين وجدهتا أضبط لألقسام وأليق بأبواب احلساب"

ومنهم عبد القاهر البغدادي يف الفرق بني الفرق، حيث جعل أصحاب اآلراء وزعماء الفرق 
...ونذكر يف الباب الذي يليه تفصيل مقالة كل "أصواًل، مث يورد آراء كل منهم يف كل مسألة، كما قال: 

 .3"فرقة من فرق أهل األهواء الذين ذكرناهم إن شاء اهلل عز وجل...
قتني أبو احلسن األشعري يف كتابه مقاالت اإلسالميني فقد متيز كتابه باجلمع وممن مجع بني الطري

بني الطريقتني يف عرض آراء الفرق، فاجلزء األول معظمه كان وفق الطريقة الثانية، وهي جعل أصحاب 
 املذاهب أصواًل.

كل مسألة مذهب أما اجلزء الثاين فهو وفق الطريقة األوىل، وهي جعل املسائل أصواًل، مث إيراد يف  
 طائفة طائفة وفرقة فرقة.

ومنهج األشعري هذا جعل كتابه مبثابة كتابني خمتلفني ضم أحدمها إىل اآلخر، فمن أراد آراء 
الفرق يف مسألة ما، أمكنه ذلك، ومن أراد آراء فرقة ما، أمكنه ذلك، وقد اقتضى منه ذلك شيئًا من 

 وضع.التكرار املالحظ آلراء األشخاص يف أكثر من م
وممن وافق األشعري يف طريقته هذه ابن حزم يف كتابه الفصل يف امللل واألهواء والنحل، حيث 

 مجع بني الطريقتني، مع استعماله الطريقة األوىل، وهي جعل املسائل أصواًل أكثر.
ومنهم أيضًا أبو حممد اليمين يف كتابه عقائد الثالث والسبعني فرقة حيث مجع بني الطريقتني 

 ىل، والثانية.األو 
وإذا ماخرجنا عن كتب املقاالت فإنا جند كتب الردود قد اعتمدت الطريقة األوىل، وهي جعل 
املسائل أصواًل، فهي تعىن ببيان احلق يف مسألة من مسائل العقيدة والرد على املخالفني فيها، ومن ذلك 

 على سبيل املثال:
                                                           

1
  1/6الملل والنحل  
2

  1/6المصدر السابق  
3

 .28الفرق بين الفرق ص  
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لعثمان بن سعيد الدارمي، والرد على اجلهمية  الرد على اجلهمية لإلمام أمحد، والرد عى اجلهمية
البن منده، والرد على بشر املريسي للدارمي، والرد على البكري، وعلى األخنائي، كالمها لشيخ اإلسالم 

 ابن تيمية، والصارم املنكي يف الرد على السبكي البن عبد اهلادي.
يقوم بتدريسها هو استعمال واملالحظ أن الغالب اليوم يف طريقة عرض هذه املادة عند من 

 الطريقة الثانية وهي وضع الرجال وأصحاب املذاهب أصواًل مث إيراد مذاهبهم. 
 

 المطلب الثاني  الكتب المؤلفة في هذا العلم
 من الكتب املؤلفة يف هذا العلم:

 .5هـ(158: زفر بن اهلذيل صاحب أيب حنيفة )4املقاالت-1
 .6هـ(300اهلل األشعري القمي الرافضي )املقاالت والفرق: سعد بن عبد -2
 .8هـ(319: عبد اهلل بن أمحد بن حممود الكعيب البلخي املعتزيل )7املقاالت-3
هـ( شيعي 346املقاالت يف أصول الديانات: املسعودي أبو احلسن علي بن احلسني )-4

 .9معتزيل
 املسائل والعلل يف املذاهب وامللل: له أيضاً.-5
 11للحسن بن موسى بن احلسن النوخبيت الفارسي شيعي معتزيل  10ت اآلراء والديانا-6

 .12هـ(310)
 .14هـ(324: أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري )13مجل املقاالت-7
 مقاالت اإلسالميني: له أيضاً.-8
 : له أيضا.15مقاالت غري اإلسالميني-9

                                                           
4

 .2/1782ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  
5

 .3/45، األعالم 1/243ترجمته في شذرات الذهب  
6

 .3/86ترجمته في األعالم  
7

 .2/1782ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  
8

 .66-4/65، األعالم 9/384ترجمته في تاريخ بغداد  
9

 .4/277، األعالم 4/224، لسان الميزان 2/45ترجمته في فوات الوفيات  
10

 ولم يتمه "األراء والديانات "أن ابن النوبختي ألف كتاب  177ذكرابن النديم في الفهرست ص  
11

من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة  في أواخر المائة الثالثة دخل"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 1/72منهاج السنة  "األراء والديانات "كابن النوبختي صاحب كتاب 
12

 .2/224، األعالم 15/327، سير أعالم النبالء 251ترجمته في الفهرست ص  
13

 .88-15/87، والذهبي في السير 129ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص  
14

 .11/187، البداية والنهاية 1/326ألعيان ترجمته في وفيات ا 
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أمحد امللطي الشافعي التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع: أبو احلسني حممد بن -10
 .16هـ(377)

 .18هـ(403: أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين )17امللل والنحل-11
 .20هـ(429: أبو منصور عبد القاهر البغدادي )19امللل والنحل-12
 الفرق بني الفرق: له أيضاً.-13
أمحد البريوين حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة: أليب الرحيان حممد بن -14

 .21هـ(440)
 : له أيضاً 22املقاالت واآلراء والديانات-15
 .23هـ(456الفصل يف امللل واألهواء والنحل: أليب حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي )-16
 .24هـ(548امللل والنحل: حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين )-17
 .26ن علماء القرن السادس اهلجري(: أليب حممد اليمين )م25عقائد الثالث والسبعني فرقة-18
 .27هـ(606اعتقدات فرق املسلمني واملشركني: فخر الدين حممد بن عمر الرازي )-19
الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان: أليب الفضل عباس بن منصور الرتيين السكسكي -20

 .28هـ(683اليمين )
 .30هـ(736) : عالء الدولة أمحد بن حممد السمناين الصويف29املقاالت-21

                                                                                                                                                                      
15

. وقال شيخ  88-15/87، والذهبي في السير 129ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص  

اإلسالم ابن تيمية ) ]كتاب مقاالت غير اإلسالميين [ وهوكتاب كبير أكبر من ]مقاالت اإلسالميين [ ( 
وهوكتاب مفقود .وانظر "سالم في هامش التحقيق وقال الدكتور محمد رشاد  5/283منهاج السنة 

 " 39ـ 35،ص  4،ح 1سزكين م 
16

 .5/311، األعالم 2/112ترجمته في طبقات الشافعية  
17

 .1820ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ص  
18

 .6/176، األعالم 17/190ترجمته في سير أعالم النبالء  
19

 .4/48والزركلي في األعالم  ،5/606مخطوط ذكره البغدادي في هدية العارفين  
20

 .17/572ترجمته في سير أعالم النبالء  
21

 .5/314ترجمته في األعالم  
22

 .6/65مخطوط ذكره البغدادي في هدية العارفين  
23

 .4254، األعالم 212-18/184ترجمته في سير أعالم النبالء  
24

 .6/215، األعالم 1/482ترجمته في وفيات األعيان  
25

 طبع بتحقيق د/ محمد بن عبد هللا زربان الغامدي. 
26

 .7-1/1انظر الكالم عنه في القسم الدراسي من كتابه  
27

 .6/313، األعالم 1/474ترجمته في وفيات األعيان  
28

 .3/267، األعالم 5/437ترجمته في هدية العارفين  
29

 .2/1782ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  
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املنية واألمل يف شرح امللل والنحل: أمحد بن حيي بن املرتضى اليماين الزيدي املعتزيل -22
 .31هـ(840)

 : له أيضاً.32امللل والنحل-23
 .34هـ(845: أمحد بن علي بن عبد القادر املقريزي )33شارع النجاة-24
مشقي احلنفي )كان حيا : أمحد بن السيد عثمان الد35وجيزة املقال يف بيان ملل الضالل-25

 .36هـ(1163سنة 
واملالحظ على هذه املؤلفات أن جلها الحتمل عقيدة أهل السنة واجلماعة، فإذا ما استثنينا كتاب 

مقاالت "أليب حممد اليمين، وكتب  "عقائد الثالث والسبعني فرقة"للملطي، وكتاب  "التنبيه والرد"
أليب احلسن األشعري )على ما عليه من مالحظات سيأيت بياهنا(، جند أن باقي الكتب متثل  "اإلسالميني

 تياراً خمالفاً بل إنه يف بعض األحيان شديد املخالفة كاالعتزال أوالرفض. 
ولكن لكون أكثر هذه الكتب تعتمد منهج النقل اجملرد للمقاالت دون تدخل يف مناقشتها، فإنه 

ومع "هذا الوجه، أو قد يستفاد منها من وجه آخر كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية قد يستفاد منها يف 
هذا فيستفاد من كالمهم نقض بعضهم على بعض وبيان فساد قوله،فإن املختلفني كل كالمهم فيه 
شيء من الباطل،وكل طائفة تقصد بيان بطالن قول األخرى،فيبقى اإلنسان عنده دالئل كثرية تدل على 

  37 "ل كل طائفة من الطوائف املختلفني يف الكتاب.فساد قو 
 املطلب الثالث: أشهر الكتب املؤلفة يف املقاالت ومناهج مؤلفيها.

من احلقائق اليت جيهلها الكثري من الدارسني هلذا العلم أن أشهر الكتب اليت يكثر تداوهلا بني 
 احلسن األشعري،كتاب الفصل كتاب مقاالت اإلسالميني أليب"أيديهم عند دراسة هذا العلم وهي 

ال متثل عقيدة أهل السنة  "البن حزم، وكتاب امللل والنحل للشهرستاين، والفرق بني الفرق للبغدادي
فالكتب املصنفة يف مقاالت الطوائف "واجلماعة، فهذه الكتب يصدق فبها قول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

دل عليه القرآن، ال يف املقاالت اجملردة، وال يف  اليت صنفها هؤالء ليس فيها ما جاء به الرسول وما

                                                                                                                                                                      
30

 .1/223، األعالم 1/250ترجمته في الدرر الكامنة  
31

 .5/125ترجمته في هدية العارفين  
32

 .5/125ذكره البغدادي في هدية العارفين  
33

 .1/178ذكره الزركلي في األعالم  
34

 .1/178، األعالم 1/79ترجمته في البدر الطالع  
35

 .5/175العارفين ، والبغدادي في هدية 3/702ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  
36

 ترجمته في المصدرين السابقين. 
37

 5/275منهاج السنة  
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 .38"املقاالت اليت يذكر فيها األدلة فإن مجيع هؤالء دخلوا يف الكالم املذموم الذي عابه السلف وذموه.
مث إن غالب كتب أهل الكالم والناقلني للمقاالت، ينقلون يف أصول امللل والنحل "وقوله أيضاً: 

بعث اهلل به رسوله،وما يقوله أصحابه والتابعون هلم يف ذلك  . ونفس مامن املقاالت ما يطول وصفه
 ينقلونه ال تعمدًا منهم لرتكه،بل ألهنم مل يعرفوه،بل وال األصل، الذي حكوا فيه أقوال الناس،ال

 . 39."مسعوه،لقلة خربهتم بنصوص الرسول وأصحابه والتابعني.
ؤلفات من مناهج، مع بيان عقائد أصحاهبا ومن أجل ذلك أحببت التنبيه على ما حوته هذه امل

 ومسات تلك املؤلفات، وذلك على النحو التايل: 
 ."324- 260"أواًل: كتاب مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري 

 عقيدته   -ا 
يعترب أبو احلسن األشعري امتداداً للمذهب الكاليب فأبو احلسن األشعري الذي عاش يف الفرتة ما 

هـ( كان معتزلياً إىل سن األربعني، حيث عاش يف بيت أيب علي اجلبائي شيخ املعتزلة 324- هـ260بني )
يف البصرة، مث رجع عن مذهب املعتزلة وسلك طريقة ابن كالب وتأثر هبا لفرتة طويلة، ولعل السبب يف 

أستارهم،  ذلك أنه وجد يف كتب ابن كالب وكالمه بغيته من الرد على املعتزلة وإظهار فضائحهم وهتك
وكان ابن كالب قد صنف مصنفات رد فيها على اجلهمية واملعتزلة وغريهم. ولكن فات األشعري أن ابن  
كالب وإن رد على املعتزلة وكشف باطلهم وأثبت هلل تعاىل الصفات الالزمة، إال أنه وافقهم يف إنكار 

املعتزلة أن اهلل يتكلم مبشيئته  الصفات االختيارية اليت تتعلق مبشيئته تعاىل وقدرته، فنفى كما نفت
 وقدرته. كما نفى أيضاً الصفات االختيارية مثل الرضى، والغضب، والبغض، والسخط وغريها.

وقد مضى األشعري يف هذا الطور نشيطاً يؤلف ويناظر ويلقى الدروس يف الرد على املعتزلة سالكاً 
 هذه الطريقة.

وكان  40ا أخذ من أصول أهل السنة واحلديث،مث التقى بزكريا بن حيي الساجي فأخذ عنه م
 مث ملا قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرى وذلك بآخر أمره. 41الساجي شيخ البصرة وحافظها

ولكن كانت خربته بالكالم خربة مفصلة، وخربته بالسنة خربة جمملة، فلذلك وافق املعتزلة يف 
ة واعتقد أنه ميكنه اجلمع بني تلك األصول، وبني االنتصار بعض أصوهلم اليت التزموا ألجلها خالف السن

 42للسنة، كما فعل يف مسألة الرؤية والكالم، والصفات اخلربية وغري ذلك.

                                                           
38

 .220-219النبوات ص  
39

  304ـ 6/303منهاج السنة  
40

 (. 2/907، تذكرة الحفاظ )5/386مجموع الفتاوى  -
41

 (. 2/907، تذكرة الحفاظ )150العلو ص -
42

 . 12/204مجموع الفتاوى  -
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أي أصول املعتزلة اليت بنوا عليها  43ولذلك قال عنه السجزي: )رجع يف الفروع وثبت يف األصول(
 44نفي الصفات، مثل دليل األعراض وغريه.

...وكان معتزليًا مث تاب، ووافق أصحاب احلديث يف أشياء خيالفون فيها "لذهيب: وقال عنه ا
املعتزلة، مث وافق أصحاب احلديث يف أكثر ما يقولونه، وهو ما ذكرناه عنه من أنه نقل إمجاعهم على 

بعض  ذلك، وأنه موافق هلم يف مجيع ذلك، فله ثالثة أحوال: حال كان معتزلياً، وحال كان فيها سنياُ يف
دون البعض، وكان يف غالب األصول سنياً، وهو الذي علمناه من حاله، فرمحه اهلل وغفر له ولسائر 

 .45"املسلمني...
 منهج األشعري في كتابه المقاالت -ب 

ومن أمجع الكتب اليت رأيتها يف مقاالت الناس املختلفني يف أصول "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
مل يذكره غريه، وذكر فيه  شعري،وقد ذكر فيه من املقاالت وتفصيلها ماالدين كتاب أيب احلسن األ

فهمه عنهم. وليس يف جنسه أقرب إليه منه، ومع هذا نفس  مذهب أهل احلديث والسنة حبسب ما
القول الذي جاء به الكتاب والسنة وقال به الصحابة والتابعون هلم بإحسان: يف 

 ذلك من مسائل أصول الدين ليس يف كتابه،وقد استقصى ما القرآن،والرؤية،والصفات، والقدر،وغري
 عرفه من كالم املتكلمني.

يعرفه أحد من  وأما معرفة ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، فعلم آخر ال
هؤالء املتكلمني،املختلفني يف أصول الدين.وهلذا كان سلف األمة وأئمتها متفقني على ذم أهل الكالم( 

ىل أن قال )ومع هذا فيستفاد من كالمهم نقض بعضهم على بعض وبيان فساد قوله،فإن املختلفني كل  إ
كالمهم فيه شيء من الباطل،وكل طائفة تقصد بيان بطالن قول األخرى،فيبقى اإلنسان عنده دالئل  

 كثرية تدل على فساد قول كل طائفة من الطوائف املختلفني يف الكتاب.
مل يبينه  األشعري ؛ فإنه بنّي من فضائح املعتزلة وتناقض أقواهلم وفسادها ماوهذا مما ُمدح به 

غريه،ألنه كان منهم،وكان قد درس الكالم على أيب علي اجلبائي أربعني سنة،وكان ذكياً،مث إنه رجع 
عنهم،وصنف يف الرد عليهم،ونصر يف الصفات طريقة ابن كالب،ألهنا أقرب إىل احلق والسنة من 

بالسنة واحلديث وأقوال الصحابة والتابعني وغريهم،وتفسري   يعرف غريها،فإنه مل يكن خبرياً قوهلم،ومل
 السلف للقرآن.والعلم بالسنة احملضة إمنا يستفاد من هذا.

وهلذا يذكر يف املقاالت مقالة املعتزلة مفصلة: يذكر قول كل واحد منهم وما بينهما من النزاع يف 
مقاالت اخلوارج والروافض،لكن نقله هلا من كتب أرباب املقاالت،العن  الدق اجلل.....؛ويذكر أيضاً 
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مباشرة منه للقائلني،وال عن خربة بكتبهم،ولكن فيه تفصيل عظيم،ويذكر مقالة ابن كالب عن خربة هبا 
 ونظر يف كتبه،ويذكر اختالف الناس يف القرآن من عدة كتب.
ًا جمماًل تلقى أكثره عن زكريا بن حيي فإذا جاء إىل مقالة أهل السنة واحلديث ذكر أمر 

 .46"الساجي،وبعضه عمن أخذ عنه من حنبلية بغداد وحنوهم.وأين العلم املفصل من العلم اجململ ؟
مث إن غالب كتب أهل الكالم والناقلني للمقاالت، ينقلون يف "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

بعث اهلل به رسوله،وما يقوله أصحابه  ونفس ماأصول امللل والنحل من املقاالت ما يطول وصفه. 
ينقلونه ال تعمدًا منهم لرتكه،بل ألهنم مل  والتابعون هلم يف ذلك األصل، الذي حكوا فيه أقوال الناس،ال

 مسعوه،لقلة خربهتم بنصوص الرسول وأصحابه والتابعني. يعرفوه،بل وال
من األقوال وحتريرها ماال يوجد يف  وكتاب املقاالت لألشعري أمجع هذه الكتب وأبسطها، وفيه

غريها.وقد نقل مذهب أهل السنة واحلديث حبسب ما فهمه وظنه قوهلم،وذكر أنه يقول بكل ما نقله 
 عنهم.

وجاء بعده من أتباعه ـ كابن فورك ـ من مل يعجبه ما نقله عنهم، فنقص من ذلك وزاد، مع هذا 
ومقاالت السلف األئمة، وقد ذكر يف غري موضع فلكون خربته بالكالم أكثر من خربته يف احلديث 

  47."عنهم أقوااًل يف النفي واإلثبات ال تنقل عن أحد منهم أصالً 
وتأملت ما وجدته يف الصفات من املقاالت مثل كتاب امللل "قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: 

يف هذا الفن، وقد والنحل للشهرستاين، وكتاب مقاالت اإلسالميني لألشعري، وهو أمجع كتاب رأيته 
ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة واحلديث، وأنه خيتارها،وهي أقرب ما ذكره من املقاالت إىل السنة 
واحلديث، لكن فيه أمور مل يقلها أحد من أهل السنة واحلديث ونفس مقالة أهل السنة واحلديث مل 

لطوائف اليت صنفها هؤالء ليس فيها ما يكن يعرفها، وال هو خبري هبا، فالكتب املصنفة يف مقاالت ا
جاء به الرسول وما دل عليه القرآن، ال يف املقاالت اجملردة، وال يف املقاالت اليت يذكر فيها األدلة فإن 

 .48"مجيع هؤالء دخلوا يف الكالم املذموم الذي عابه السلف وذموه.
 سمات كتاب مقاالت اإلسالميين  -ج 

 ملقاالت من السمات ما يلي:من أبرز ما متيز به كتابه ا
قصر األشعري احلديث يف كتابه على الفرق اإلسالمية، والسبب يف ذلك أن له كتابًا آخر -1

 مساه )مقاالت غري اإلسالميني( 
كتاب كبري أكرب من  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية )]كتاب مقاالت غري اإلسالميني [ وهو
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 .49]مقاالت اإلسالميني [(
يف كتابه حديث االفرتاق، فلم يتعرض له بشيء فضاًل عن أن يقيم كتابه عليه أغفل األشعري -2

 مثل ما فعل بعض املؤلفني اآلخرين كما سيأيت.
سلك األشعري يف عرض اآلراء منهج عرض آراء ومقاالت الفرق، دون أن يكون للمؤلف أي -3

راء، وقد التزم األشعري هبذا توجيه يف ذلك العرض، فال تعقيب وال رد وال نقد وال مناقشة لتلك اآل
املنهج يف مجيع كتابه، ولذا عدَّ مصدرًا موثوقا به يف نقل آراء الفرق األخرى، وخاصة املعتزلة الذين 

 يعدون من خصومه.
متيز كتاب املقاالت باجلمع بني الطريقتني يف عرض آراء الفرق، فاجلزء األول معظمه كان وفق -4

 ب املذاهب أصواًل.الطريقة األوىل، وهي جعل أصحا
أما اجلزء الثاين فهو وفق الطريقة الثانية، وهي جعل املسائل أصواًل، مث إيراد يف كل مسألة مذهب 

 طائفة طائفة وفرقة فرقة.
ومنهج األشعري هذا جعل كتابه مبثابة كتابني خمتلفني ضم أحدمها إىل اآلخر، فمن أراد آراء 

د آراء فرقة ما، أمكنه ذلك، وقد اقتضى منه ذلك شيء من الفرق يف مسألة ما، أمكنه ذلك، ومن أرا
 التكرار املالحظ آلراء األشخاص يف أكثر من موضع.

 خالفا للمؤلفني اآلخرين كما سيأيت. 50حصر األشعري أصول الفرق يف عشر فرق-5
 اختلف منهج األشعري يف طائفة املعتزلة عن سائر الطوائف من حيث:-6
 إىل فرق، كما هو شأن سائر الفرق األخرى.عدم تقسيم املعتزلة  -أ

 عرض آرائهم وفق الطريقة الثانية فقط، وهي جعل املسائل أصوال. -ب
التوسع واإلطناب يف عرض آرائها توسعاً ملحوظاً، حيث استغرق احلديث عنهم نصف اجلزء  -جـ

 هم، ودقة فهمه ملقوالهتم.األول تقريباً، ومعظم اجلزء الثاين، وذلك لسعة علمه واطالعه على دقائق آرائ
كان األشعري أعلم باملقاالت وقائليها، وأدق يف نقل األقوال، وعزوها إىل قائليها، وأكثر حترياً -7

ممن جاء بعده، بل إن كتابه هو مصدر معظم من جاء بعده من املؤلفني يف مقاالت الفرق، كما ذكر 
 ا قوله:ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف عدة مواضع من كتبه منه

واألشعري أعلم مبقاالت املختلفني من الشهرستاين، وهلذا ذكر عشر طوائف، وذكر مقاالت مل "
 .51"يذكرها الشهرستاين، وهو أعلم مبقاالت أهل السنة وأقرب إليها وأوسع علماً من الشهرستاين
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ازًا من  وهلذا جتد نقل األشعري أصح من نقل هؤالء، ألنه أعلم باملقاالت، وأشد احرت "وقال: 
 .52"كذب الكذابني فيها...

ومن أمجع الكتب اليت رأيتها يف مقاالت الناس املختلفني يف أصول الدين كتاب أيب "وقال أيضاً: 
 .53"احلسن األشعري...

وكتاب املقاالت لألشعري أمجع هذه الكتب وأبسطها، وفيه من األقوال وحتريرها ماال "وقال: 
 .54"يوجد يف غريها

 .55ختصار يف عرض اآلراء واملقاالت بوجه عاماإلجياز واال-8
 

  "هـ 429ت "لعبد القاهر البغدادي  "الفرق بني الفرق"ثانياً: كتاب 
، 56هـ429هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي املتوىف سنة عقيدته   -ا 

 وكان أشعري املذهب ويدل على ذلك عدة أمور منها:
 ى نسبته إىل هذا املذهب اتفاق املرتمجني له عل-1
عرضه لعقيدة األشعرية يف كتابه الفرق بني الفرق على أهنا عقيدة أهل السنة واجلماعة الفرقة -2

 .57الناجية، ومل يصنف األشعرية على أهنا إحدى الطوائف بل جعلهم هم أهل احلق
أكرب دليل على انتسابه إىل هذا املذهب، فقد ألفه على طريقة  "أصول الدين"كتابه -3

 .58املتكلمني يف تقسيمه ألبوابه، وتقريره ملسائل االعتقاد على منهج األشاعرة يف خمتلف األبواب
 منهج البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق -ب 

 ا يلي:متيز منهج البغدادي يف كتابه الفرق بني الفرق بعدم ميزات من أمهها م
اعتمد يف تقسيم الفرق اإلسالمية على حديث االفرتاق، وسعى يف حتديد الفرق طبقًا للعدد -1

 املذكور يف احلديث.
كانت طريقته يف عرض آراء الفرق جبعل أصحاب اآلراء وزعماء الفرق أصواًل، مث إيراد آراء  -2

 كل منهم يف كل مسألة.
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وجودة الرتتيب آلراء الفرق والتقسيمات املتعلقة  متيز كتاب الفرق بني الفرق حبسن التنظيم-3
 هبا.

قدم قبل اخلوض يف آراء الفرق مبقدمات، ضمنها ذكر اخلالفات الواقعة يف أول األمة، وكيف -4
وقع االفرتاق، واإلشارة إىل فرق األمة إمجااًل، وتوسع يف ذلك فكانت تلك املقدمات كاخلالصة لبقية  

 كتابه.
 ى عرض آراء الفرق اإلسالمية فقط.اقتصر البغدادي عل-5
وافق البغدادي يف عده ألصول الفرق أبا احلسن األشعري، حيث جعل كل منهما أصول -6

 .60، وعد بعض الفرق خارجة عن اإلسالم وإن كانت تنتسب إليه، كغالة الشيعة59الفرق عشرة
عليها مجهور أهل  عرض البغدادي األشعرية وآراءهم عرضًا يفيد أهنا العقيدة الصحيحة اليت-7

 .61السنة واجلماعة ـ يف نظره ـ وهم معظم املسلمني كما زعم، ومل يدخلها ضمن تصنيفه للفرق اإلسالمية
كان عرض البغدادي للفرق أكثر مشواًل من عرض غريه، حيث يعطي القارئ تصوراً عن الفرقة -8

  اآلراء العقدية هلا.من جوانب متعددة، سواء كانت تارخيية أو فقهية أو غريها؛ إضافة إىل
اتبع البغدادي يف كتابه منهج التقرير والنقد، ال جمرد النقل املوضوعي آلراء الفرق، فكان -9

يعرض آراء الفرق ومقوالهتا، مث يتبع ذلك مبناقشتها، وبيان بطالهنا وهتافتها من وجهة نظره، وكانت 
سب والسخرية والشماتة والتهكم بالرأي مناقشاته وتعقيباته تتسم بالشدة، والقسوة وتصل إىل حد ال

، وذكر اإللزامات على الرأي، ومقارنة بعض آراء الفرقة باملذاهب واألديان املنحرفة، بل يبلغ 62وصاحبه
، بل التكفري واإلخراج من ملة اإلسالم، وهذا يف مواضع متعددة من  63نقده حد االهتام باألعراض 

 .6465كتابه، وخاصة يف حديثه عن املعتزلة 
 

  "هـ 456ت "ثالثاً: كتاب الفصل البن حزم 
هـ(، أما مذهبه  456هو علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي املتوىف )عقيدته   -ا 

العقدي فإن ابن حزم مل يكن له مذهب عقدي متميز سار عليه يف مجيع أبواب االعتقاد، بل جنده 
مضطرباً اضطراباً شديداً يف خمتلف املسائل العقدية، فنجده مثاًل يوافق املتكلمني يف طريقة إثباهتم لوجود 
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 بطريق احلدوث، لكنه زاد عليهم يف االستدالل باآلثار الدالة يف املخلوقات على وجود الصانع وهو اهلل
 أحد أدلة أهل السنة.

وجنده يستعمل العديد من مصطلحات املتكلمني اجململة، كنفي اجلسمية والعرضية والزمانية 
 التفصيل يف هذه املسائل. واملكانية واحلركة، مع أن الصواب يف ذلك هو عدم النفي املطلق بل

ويوافق املعتزلة يف إثبات األمساء هلل عز وجل جمردة عن املعاين املتعلقة هبا، ومن غري أ ن تشتق 
 منها الصفات، بل يعتربها أهنا أعالم حمضة ال معىن هلا.

والصفات اليت يثبتها ابن حزم يرجعها إىل الذات كما هو مذهب طوائف من املتكلمني يف هذه 
املسألة، وجنده أيضًا يؤول العديد من الصفات كالصورة، واألصابع، والساق، واالستواء، والنزول، 

 وغريها.
يف حني جنده يوافق أهل السنة يف مجلة مسائل منها، مسألة الرؤية يف اآلخرة، والقرآن، وأنه كالم 

 اهلل، وغالب مباحث أفعال اهلل تعاىل، يف باب القضاء والقدر.
 .66افق األشاعرة يف عدم تعليل أفعال اهلل تعاىل خالفاً ألهل السنة واجلماعةيف حني يو 

هذه بعض املسائل اليت تبني اضطراب ابن حزم يف منهجه العقدي مما يتعذر معه نسبته لطائفة 
 معينة.

 منهج ابن حزم في كتابه الفصل في الملل واألهواء والنحل -ب 
 ة مسات من أبرزها ما يلي:اتسم منهج ابن حزم يف كتابه الفصل بعد

مشل كتاب الفصل احلديث عن الفرق اإلسالمية وامللل األخرى من خمتلف األديان، وركز ابن -1
حزم حديثه عن أهل الكتاب، وأوالهم اهتمامًا كبريًا حىت استغرق ذلك جزءًا كبريًا من الكتاب، بينما 

 حديثه عن الفرق اإلسالمية كان خمتصراً ويسرياً.
 .67تمد ابن حزم يف كتابه على حديث االفرتاق، بل ضعفه وأبطله وأنكر صحتهمل يع-2
املعتزلة، واملرجئة، والشيعة، واخلوارج، وأهل "جعل ابن حزم أصول الفرق مخسة وهي: -3

 .68"السنة
سلك ابن حزم يف طريقة عرضه آلراء الفرق الطريقتني املتبعتني يف ذلك، ومها: إما جعل -4

ذكر من قال هبا من خمتلف الطوائف، وهي اليت استخدمها أكثر، وإما جعل أصحاب  املسائل أصواًل مث
 املقاالت وزعماء الفرق أصواًل، مث ذكر قوهلم يف كل مسألة.

سلك ابن حزم يف كتابه منهج التقرير والنقد ملختلف اآلراء، ومل يكتفي مبجرد العرض -5
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مذهب ومقالة عرضها ختالف ما يعتقده، وقد كان  املوضوعي هلا، بل مل يدخر جهداً يف إبطال ونقد كل
يف نقده ومناقشته لتلك اآلراء عنيفاً، شديدًا يف عباراته وألفاظه، قويًا يف رده، خاصة يف مناقشته ألهل 

 الكتاب فيما تضمنه كتاهبم املقدس ـ بزعمهم ـ حيث نقده نقداً شديداً، وبني حتريفه.
 اً، وكان نقده علمياً ال عاطفياً محاسياً.ومع قسوته وعنفه إال أنه كان موضوعي

جاء كتاب ابن حزم مضطربَا يف ترتيبه غري منظم، وقد أصاب السبكي يف ذلك عندما قال: -6
وكتاب امللل والنحل للشهرستاين هو عندي خري كتاب صنف يف هذا الباب، مصنف ابن حزم وإن  "

 .69"كان أبسط منه، إال أنه مبدد ليس له نظام...
إن "وقد علل أصحاب دائرة املعارف اإلسالمية وجود هذا االضطراب يف كتاب ابن حزم بقوهلم: 

 .7071"الرتتيب املنطقي هلذا الكتاب ـ الفصل ـ مضطرب إىل حد ما؛ بسبب إدماج رسائل مستقلة فيه...
 

ًً  كتاب الملل والنحل ل   "548ت "لشهرستاين رابعًا
، وكان 72هـ 548بن أمحد الشهرستاين املتوىف سنة هو حممد بن عبد الكرمي عقيدته   -ا 

 الشهرستاين أشعري املعتقد ويدل لذلك عدة أمور منها:
 .73إمجاع املرتمجني له على نسبته إىل املذهب األشعري يف املعتقد، ومل خيالف يف ذلك أحد-1
امللل والنحل داللة العديد من كتبه على انتسابه إىل املذهب األشعري يف املعتقد، مثل كتابه -2

الذي قرر فيه أن املذهب األشعري هو مذهب أهل السنة واجلماعة، وتصرحيه يف كتابه هناية اإلقدام حني 
، وغري ذلك؛ خبالف عرض آراء 74"نقول، قلنا، قولنا، قول احلق"يعرض آراء املذهب األشعري بقوله: 

 ، وغري ذلك.75"ققوهقالوا، يقولون، قوهلم، ح"املذاهب املخالفة، حيث يصدرها بقوله: 
فكاتبه هذا ـ يف مجلته ـ تقرير للمذهب األشعري بأدلته وحججه ومناقشة اآلراء املخالفة والرد 

 .76عليها

                                                           
69

 .3/78طبقات الشافعية للسبكي  
70

 .1/254دائرة المعارف اإلسالمية  
71

 بتصرف. 273-269 انظر حول هذه النقاط كتاب الشهرستاني ومنهجه في كتابه الملل والنحل ص 
72

، 4/273، وفيات األعيان 4/78، طبقات الشافعية للسبكي 20/286انظر ترجمته في سير أعالم النبالء  

 2/86، تاريخ ابن الوردي 3/27، المختصر في أخبار البشر ألبي الفداء 3/278الوافي بالوفيات للصفدي 
 وغيرها.

73
، 4/274، ووفيات األعيان البن خلكان 279انظر المشترك وضعاً والمفترق صقعاً لياقوت الحموي ص  

 .2/86، تاريخ ابن الوردي 3/27، المختصر في أخبار البشر ألبي الفداء 3/278الوافي بالوفيات للصفدي 
74

 ، وغيرها من المواضع.399، 387، 311، 292، 284، 282انظر نهاية اإلقدام ص  
75

 ، وغيرها من المواضع.409، 408، 405، 305، 281انظر المصدر السابق ص 
76

 .117-90الشهرستاني وكتابه الملل والنحل ص "انظر لمزيد من التفصيل في مذهبه العقدي  
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ومن األمور اليت اشتهرت يف حق الشهرستاين اهتامه بامليل إىل الفالسفة الباطنية، ومن العلماء 
، 79، والسمعاين 78ي بن أيب القاسم البيهقي، وعل77الذين وجهوا له هذا االهتام ابن أرسالن اخلوارزمي

 .80والذهيب 
، وابن حجر 81وقد دافع عنه آخرون وحاولوا تربئته من هذه التهمة منهم السبكي

 .83،والدكتورة سهري حممد خمتار82العسقالين
أما قوله "وقد حقق القول يف هذه املسألة شيخ اإلسالم ابن تيمية وبني رأيه يف هذه التهمة قائاًل: 

ين بذلك ابن مطهر احللي( إن الشهرستاين من أشد املتعصبني على اإلمامية، فليس كذلك بل مييل  )يع
كثريًا إىل أشياء من أمورهم، بل يذكر أحيانًا أشياء من كالم اإلمساعيلية الباطنية منهم ويوجهه؛ ولذا 

من كالمه وسريته، وقد اهتمه الناس باإلمساعيلية، وإن مل يكن األمر كذلك، وقد ذكر من اهتمه شواهد 
يقال: هو من الشيعة بوجه، ومع أصحاب األشعري بوجه... وباجلملة فالشهرستاين يظهر امليل إىل 

 .84"الشيعة إما بباطنه وإما مداهنة هلم...
، ويف الرد على ابن سينا 85ومما يؤكد ذلك أن الشهرستاين صنف يف ذكر فضائح الباطنية

وصارع حممد الشهرستاين ابن سينا يف كتاب مساه )املصارعة( "القيم: الفيلسوف اإلمساعيلي، يقول ابن 
 .86 "أبطل فيه قوله بقدم العامل، وإنكار املعاد، ونفي علم الرب تعاىل وقدرته وخلقه العامل
، ووصفهم باحلرية 87وإن كان للشهرستاين بعض الردود على مطاعن الشيعة يف الصحابة

وباجلملة فالشهرستاين "، إال أن ميله للتشيع أمر مؤكد يف حقه كما قال شيخ اإلسالم عنه: 88والضياع
يظهر امليل إىل الشيعة إما بباطنه وإما مداهنة هلم، فإن هذا الكتاب ـ امللل والنحل ـ صنفه لرئيس من 

صنف له كتاب  رؤسائهم، وكانت له والية ديوانية، وكان الشهرستاين مقصود يف استعطافه له، وكذلك

                                                           
77

 .5/263، ولسان الميزان 20/288، وسير أعالم النبالء 3/377انظر معجم البلدان  
78

 .142انظر تاريخ حكماء اإلسالم ص  
79

 .20/287، وسير أعالم النبالء 2/161انظر التحبير في المعجم الكبير  
80

 .3/7انظر العبر في خبر من غبر  
81

 .4/79انظر طبقات الشافعية  
82

 .5/264انظر لسان الميزان  
83

 .362انظر الشهرستاني وآراؤه الكالمية والفلسفية ص  
84

 .307-6/305منهاج السنة  
85

 .5/8درء تعارض العقل والنقل  
86

، ونهاية اإلقدام ص 16، وانظر مقدمة الشهرستاني لكتابه مصارعة الفالسفة ص 2/381إغاثة اللهفان  

5 ،23. 
87

 .165-1/164انظر الملل والنحل  
88

 .1/93، 1/172المصدر السابق  
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 .89"املصارعة...
 ورمبا كان هذا التذبذب حماولة منه إلرضاء الطرفني، أهل السنة والشيعة، واهلل أعلم.

 منهج الشهرستاين يف كتابه امللل والنحل -ب 
 تتمثل أبرز مسات املنهج الذي سار عليه الشهرستاين يف كتابه امللل والنحل يف النقاط التالية:

عن الفرق اإلسالمية وملل ومذاهب أخرى، فكتابه أشبه باملوسوعة  مجعه بني احلديث-1
 املختصرة يف األديان واملذاهب والفرق املختلفة.

تقسيمه للفرق على ضوئه، وتكلف يف حصر الفرق  بيناعتماده حديث االفرتاق، حيث -2
 وحتديدها ليطابق العدد املذكور يف ذلك احلديث.

ه بأن يسلك املنهج املوضوعي يف العرض دون التعقيب أو اشرتط الشهرستاين يف أول كتاب-3
، إال أنه مل يلتزم هبذا الشرط بل كانت له بعض التعقيبات واملداخالت أثناء حديثه عن 90النقد أو الرد

 بعض الفرق والطوائف.
اقتصر يف عرض آراء ومقاالت الفرق على طريقة جعل أصحاب املقاالت وزعماء الفرق -4

اد حتت كل منهم آراءه يف مسألة مسألة، وعلل ذلك بأنه أضبط لألقسام وأليق ببيان أصواًل، مث إير 
 .91احلساب
 .92"القدرية، الصفاتية، اخلوارج، الشيعة"حصر املؤلف أصول الفرق يف أربع فرق كبار هي: -5
عدم الدقة يف النقل وقلة العلم مبقاالت بعض الفرق، كما قال ذلك عنه شيخ اإلسالم ابن -6

تيمية يف معرض املقارنة بني كتابه وكتاب املقاالت لألشعري الذي وصفه بضد ذلك فقال: 
...والشهرستاين قد نقل يف غري موضع أقوااًل ضعيفة، يعرفها من يعرف مقاالت الناس، مع أن كتابه "

وقع. وهلذا ملا كان  ع من أكثر الكتب املصنفة يف املقاالت وأجود نقاًل، ولكن هذا الباب وقع فيه ماأمج
نقله قول هاتني الطائفتني. وأما  خبريًا بقول األشعرية وقول ابن سينا وحنوه من الفالسفة،كان أجود ما
مسعوها على وجهها  هلم، بل والالصحابة والتابعون وأئمة السنة واحلديث، فال هو وأمثاله يعرفون أقوا

 .93"بنقل أهل العلم هلا باألسانيد املعروفة، وإمنا مسعوا مجاًل تشتمل على حق وباطل
ولعل هذا اخللل وقع منه بسبب مصادره يف النقل حيث صرح شيخ اإلسالم بأن أكثر مصادره 

كثر ما ينقله من املقاالت والشهرستاين أ"هي كتب املعتزلة وقلة خربته باحلديث وآثار السلف، فقال: 

                                                           
89

 .14ص  ، وانظر اعتراف الشهرستاني بذلك في مصارعة الفالسفة6/306منهاج السنة  
90

 .1/11الملل والنحل  
91

 .11-1/10المصدر السابق  
92

 .1/10المصدر السابق  
93

  305ــ 6/304منهاج السنة  
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 .94"من كتب املعتزلة...
خربة له باحلديث وآثار الصحابة والتابعني، وهلذا نقل يف كتابه هذا  والشهرستاين ال"وقال أيضاً: 

ما ينقله من اختالف غري املسلمني واختالف املسلمني، ومل ينقل مع هذا مذهب الصحابة والتابعني 
 بار، ألنه مل يكن يعرف هذا هو وأمثاله من أهل الكالم، وإمنا ينقلون ماوأئمة املسلمني يف األصول الك

 .95"جيدونه يف كتب املقاالت، وتلك فيها أكاذيب كثرية من جنس مايف التوريخ 
تضمن منهج الشهرستاين يف كتابه العناية باألمساء واملصطلحات، فال يكاد يذكر فرقة يف -7

من اسم هلا إن وجد، ويعزو اآلراء إىل قائليها، سواًء كانوا فرقة أو حديثه إال يسميها، بل قد يذكر أكثر 
 أفراداً.

متيز كتاب الشهرستاين عن غريه من املصنفات يف املقاالت حبسن التنظيم، وجودة الرتتيب -8
 للفرق وآرائهم.

 متيز منهجه العام يف العرض باإلجياز واالختصار.-9
الفرق مبقدمات ضمنها ذكر اخلالفات الواقعة يف أول األمة، قدم لكتابه قبل اخلوض يف آراء -10

وتوسع يف ذلك، وبني كيف وقع االفرتاق، وأشار إىل فرق األمة إمجااًل، حىت كأمنا أمجل كتابه يف تلك 
 .96املقدمات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94

  6/307منهاج السنة 
95

  320ــ 6/319منهاج السنة 
96

 ، بتصرف.273-253انظر حول هذه النقاط كتاب الشهرستاني ومنهجه في كتابه الملل والنحل ص  
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