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 املقدمة

 والصالة والسالم عىل رسول اهلل ، وعىل آله وصحبه ومن وااله . ، احلمد هلل

أما بعد : فإن لقب )أهل السنة واجلامعة( أحد أشهر األلقاب انتشارا بني املسلمني ، ومن 

إلسالمية من أهل القبلة . وهو لقب من رشفه يتنازعه كثريون أظهرها يف علم عقائد الفرق ا

 منهم ، وعامة الفرق حتتكره يف املنتمني إليها دون من سواهم .

فأردت يف هذه األوراق أن أسلط الضوء عىل نشأة هذا اللقب ، وعن داللته ، عن ِحّدّية 

 داللته : هل هي ِحّدية علمية رشعية ؟ أم هي بخالف ذلك ؟
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 مهم تنبيه 

 

جديد ؛ لكنه  تقريره يف هذه األوراق طرح   جدالطرح الذي ستأخي القارئ الكريم : 

 ! باطال امبتدع ا، ولذلك فليس هو تقريرمبني عىل أصول متفق عليها 

، كام هي العادة ستكون غالبا سببا لصعوبة الفهم ، وللتعّجل يف الرّد وحدها ته دّ ولكن جِ 

ستمّدة من التقليد ومن توّهم االتباع دون نقد كاف ومتحيص مع كل جديد خيالف القناعة امل

 . كفيل بإخراج الدارس من ربقة التقليد إىل حرية اتباع الدليل 

أن يقرأ هذه األوراق غري منغلق التفكري عىل قناعة الكريم : كل الذي أوّده من القارئ ف

 يدعوه إلعادة النظر فيها .ا مأو ، ؛ إذ لعله جيد يف هذه األوراق ما يغرّيها .. فقط سابقة 

كفيلتان  –ا وحدمه مها – اموحتى أعينه عىل هذا التجّرد أذّكره بحقيقتني اثنتني ، أتوقع أهن

يظنونه من أصول ظلوا ، الذي تصدم أكثر القراء حول هذا اللقب )أهل السنة واجلامعة( بأن 

 :الدين 

!  مل يرد يف الكتاب والسنة قطاحلقيقة األوىل : أن هذا اللقب ليس لقبا رشعيا : أي 

فليس وارًدا يف القرآن الكريم .. وال يف آية واحدة ، وال جاء يف حديث واحد من أحاديث 

 الثابتة )صحيحا أو حسنا( ! النبي 

 ستقول : وكونه عرفيا ال يعني أنه ليس صحيحا ؟! 

 .وسأقول لك : ال تستعجل ، أكمل القراءة ، ولكن تذكر أنه لقب عريف 

                                                        

، الكالم هنا عن اللقب )أهل السنة واجلامعة( جمموعا ، وليس عن لفظ )السنة( غري مضافة لألهل  

لذي ورد ، وا ، أو لفظ )اجلامعة( مفردة« من رغب عن سنتي فليس مني: »احلديث الصحيح مثل 

 .  بعدد من املعاين

 وسيأيت الكالم عن اللفظني كل لفظ عىل حدة .
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ا عليه ُعرف تواُرد  يجعل السال شك أن عدم ورود هذا اللقب يف الكتاب والسنة إذ 

غري  عرف   بأنه وصف اللفظأن . ومن املعلوم  من األلفاظ العرفية الرشعية، وليس  اصطالحيا

غري ال يستلزم الذم وال التحريم ، فكل لقب عريف مل حيقق مفسدة فهو وإنام اصطالحي رشعي 

لعادات التي األصل فيها اإلباحة . لكن بيان كون هذا اللقب لقبا عرفيا ؛ ألنه من باب ا حمرم

: كلقب رشعيًة ختّصه ال جيعل له قداسة اللقب الرشعي الذي قرره الرشع وأناط به أحكاما 

ب رشعية وردت يف ، و)الكافر( . فهذه ألقاو)املنافق()املؤمن( ، و)الفاسق من املسلمني( ، 

ألقاب رشعية فحدودها ستكون مستنبطًة من الرشع ، ومدلوالهتا الكتاب والسنة . وألهنا 

البد أن تكون مأخوذة من أدلة الكتاب والسنة ؛ ألنه ال يمكن أن يأيت اللقب يف النص 

 .الرشعي ثم يكون مفّرًغا من معناه جمهول  الداللة 

: أن رشعية وهكذا يتبني أحد الفروق املهمة بني لقب له داللة عرفية ولقب آخر له داللة 

اللقب الرشعي : مفهومه رشعي ، وهو حق وعدل وخري قطعا ، ما دام رشعيا . وأما اللقب 

العريف : فمفهومه عريف ، والعرف قد يوافق الرشع وقد خيالفه . واللقب العريف قد تستند 

ن داللته لنصوص الرشع ، وقد تستند داللته للمصلحة واملفسدة ، وفرق  كبري  بني األمرين ؛ أل

حة  لكل زماٍن ومكاٍن ، وأما املصالح واملفاسد فقد تتغري لِ صاحلة  ُمص   نصوص الرشع ثابتة  

  بتغري األحوال .

احلقيقة الثانية : أن الرشع مل يرتب عىل كون الرجل ُسنيا حكام مطلقا له بالعدالة ، وال 

و فاسق فاجر بعيد حكام له بتامم اإليامن . فالرجل قد يكون سنيا )باالصطالح املشهور( وه

عًيا حكام مطلًقا له  عن السنة العملية بعدا كبرًيا . كام أن الرشع مل يرتب عىل كون الرجل بِد 

حكام له بنقصان اإليامن نقص أهل الفجور . فالرجل قد يكون مبتدعا ، بعدم العدالة ، وال 

 وهو عدل  تقي مؤمن .

دته وروايته ، والذي قد يستحق وهذا بخالف لقب )الفاسق( مثال ، والذي ُترد شها

عقوبة من احلدود ، وهو املتوعد بالنار وبعقوبة أخروية تناسب جرمه ، وإن كان صاحبها حتت 



6 

 

 املشيئة اإلهلية : إن شاء اهلل عّذبه ، وإن شاء غفر له .

وقد بينت ذلك منذ سنوات يف ُكتّيبي )التعامل مع املبتدع : بني رّد بدعته ومراعاة حقوق 

ه( ، حيث بينت أن املبتدع ال ُيسلب سلًبا مطلقا حقوق ه يف األخوة اإلسالمية بمجرد إسالم

بدعته ، وأن سلبه شيئا منها جيب أن يصدر عن حكم خاص باملعنّي منهم يراعي العدل 

: الُسني ، فليس هلذا له واملصلحة . فإذا كان هذا هو حكم املبتدع ، فكذلك الوصف املقابل 

 لسائدة حصانة  متنع صاحبها من إجراء أحكام الفساق عليه .اللقب بداللته ا
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 أوال : مفهوم السنة :

عند علامء  (السنة)لفظ للطقااا  اإلمعاين  د  عّد ت   لدى الدارسني من املعروف

 ، واألصوليني، والفقهاء ، بني إلطقااه عند املحّدثني  املسلمني واختقاف تلك املعاين :

ق ديني )علامء ال  عقائد( .والع 

 فهل إلطقاق )السنة( يف لقب أهل السنة يرجع إىل تلك املعاين ؟

ه لـ)السنة( ، فإن علامء العقائد أن لقب )أهل السنة( أارب ما يكون إىل إلطقاقاحلقيقة 

: األصول القطعية الشاملة لـ : مصادر التلقي ،  كانت )السنة( عند علامء العقائد هي إن

ما بذلك ستكون كل ا  الدين يف العقائد والفقهيا  . وهي ومنهج التعامل معها ، واطعي

إمجاع السلف الصالح من الصحابة والتابعني وأتباعهم من وإىل  نجزم بنسبته إىل النبي 

= فـ)أهل السنة( سيكونون هم من مل ي عرف بخقاٍف يف يشء من تلك الرشعية تلك األصول 

 القطعيا  .

ومن مرادهم باللقب ومن مؤلفا  عديدة ، هلم ،  كثريةويتبنّي هذا املعنى من نصوص 

البدعة( : » )  اد نااشته يف مقال بعنوان ، وهو لقب )أهل البدع( ، وهو مما كنت  أيًضا الضّد 

 . «بني احتاد معيار اإللطقاق واختقافه : و)املبتدع(

نعرف نريد أن نعرف بدايا  اإللطقاق : لولدراسة هذا اللقب يف مراحل تطور داللته ، 

 ما ؟ واختقاف   لطرأ عليها تطور   لنتتّبع إلطقاااته بعد نقطة االبتداء : هلالداللة األوىل له ، 

 :مذكرا بام سبق يف التنويه فأاول 

                                                        

center.com/m/ActivitieDatials.aspx?ID=385-http://www.nama

center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=388-http://nama
 

http://www.nama-center.com/m/ActivitieDatials.aspx?ID=385
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=388
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أوال : مل يرد هذا اللفظ )أهل السنة( و)الّسـنِي( يف نصوص الرشع : القرآن الكريم 

:  نصوص نبوية عديدة ، كقوله السنة( يف )لفظ غم ورود واحلديث النبوي الرشيف . ر

عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشديني : » ، واوله « من رغب عن سنتي فليس مني»

ّ  : » ، وكقوله « املهديني من بعدي
ّ إن لكل عمل ِشر

ة فرتة، فمن كانت فرتته  ة، ولكل ِشر

 .« فقد هلك : فلح، ومن كانت فرتته إىل غري ذلكفقد أ:  سنتيإىل 

من سرت عىل »عقبة بن عامر، اال: اال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ديث : وأما ح

وهم  ، فإسناده منقطع ضعيف ، واألهم أنه واع يف لفظه «صاحب سنة سرته اهلل يوم القيامة

، يف حديث الرحلة يف لطلب احلديث ..« من سرت مسلام »الصواب فيه بلفظ : ، ففاحش 

 . الشهري يف كتب السنة

تكرر مع لفظ )أهل البدع( أو )املبتدعة( : فإنه مل يأ  يف نصوص الرشع احلال وهذا 

أما بعد، فإن خري »: » ذكر هذه الفئة من الناس ، وإن ورد لفظ )البدعة( فيها ، كقوله 

 . «احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدى هدى حممد، وِش األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضقالة

اء فيها لقب )أهل البدع( أو )صاحب بدعة( ونحوها روايا  شديدة وكل الروايا  التي ج

)البدعة( و)املبتدع(:  بني احتاد » ، واد أِش  إىل بعضها يف مقايل : الضعف أو مكذوبة 

 .«معيار اإللطقاق واختقافه

بـ)أهل السنة( وبـ)أهل  خاصةٍ  وهذا يعني أن نصوص الرشع مل تأ  عىل ذكر أحكامٍ 

،  (املؤمنـ)مع ألفاظ ِشعية أخرى : كخقاف ذلك  تفعلنت اد كاالبدعة( ، كام 

يف نصوص هذه األلقاب األربعة فقد ورد   . (الكافر)، و (املنافق)، و (املسلم الفاسق)و

ختص امللّقبني  ِشعية   أحكام   من هذه األلقاب األربعة بكل لقٍب  الرشع ، ولذلك تعلقت  

                                                        

 ( .3494 أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )رقم

 ( .16960انظر مسند اإلمام أمحد )رقم 
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 . هلل تعاىل وسنة النبي عليها يف كتاب ا منصوص  ، وهي أحكام  هبا 

إذن ال جمال للبحث عن داللة لقب )أهل السنة( يف نصوص الرشع ؛ ألنه لقب مل يرد 

 .أصقا فيها 

لراشدين ، كبدعة ويف جيل الصحابة : ورغم ظهور بعض البدع يف آخر عهد اخللفاء ا

القدر ؛ إال أين مل أجد هذا اللقب )أهل السنة( صحيحا بدعة حدثت ثم شيع واخلروج الت

 أحد الصحابة )ريض اهلل عنهم( . عن 

ب ي  }وما ي روى من اول ابن عباس يف تفسري اوله تعاىل  م  ت  و  وه  ي  ج  ّد و  و  ت س  وه  و  ج  ،  {ّض و 

فهو مكذوب عليه ، من « تبيّض وجوه أهل السنة ، وتسوّد وجوه أهل البدعة»من أنه اال : 

 . انوضاع انا كذاب، وكقامه جماشع بن عمرو عن ميرسة بن عبد ربهرواية 

وي مرفوعا من حديث ابن عمر ، وهو موضوع  ، حكم بوضعه الداراطني والسيولطي ور 

 . الشوكاينوابن عراق والفّتني و

النظر إىل رجل من أهل السنة ، يدعو إىل »وكذلك األثر املروي عن ابن عباس بلفظ : 

 . امنكر إسناًدا ومتنأثر  « = سنة ، وينهى عن البدعة : عبادة

                                                        

( ، فقد خدم 12 وقف ملحمد عمرو عبد اللطيف )رقمانظر كتاب تكميل النفع بام ال يثبت فيه رفع وال

( ، والزيادات عىل املوضوعات 3/871. وأضف إليه ما يف اإلرشاد للخلييل )خترجيه خدمة جيدة 

 ( .238للسيوطي )رقم

 إسناده ضعيف وفيه نكارة .

( ، وابن 8)رقم –حتقيق : أمحد بن عيل آل قفييل  –أخرجه اللالكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة 

( ، من طريق إسامعيل األقرع ، قال 14)رقم  –حتقيق : أمحد املزيد  –اجلوزي يف تلبيس إبليس 

 سمعت احلسن بن أيب جعفر ، يذكر عن أيب الصهباء ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس .. به .

إسامعيل األقرع ، قال : ( ، من طريق 214)رقم  –حتقيق : رضا نعسان  -وأخرجه ابن بطة يف اإلبانة   

 « .النظر إىل املصحف عبادة»سمعت احلسن بن أيب جعفر يذكر عن ابن عباس .. به ، وزاد فيه : 
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وكذلك اللقب املقابل لـ)أهل السنة( ، وهو لقب )أهل البدع( ، مل أجده يف جيل 

 . الصحابة رضوان اهلل عليهم

( أهل البدعلقب )يساوي يف داللته وهو وصف   -وجدت ه  وصف كان أادم  فقد ولذلك 

 ، واد جاء مقرتنا بالتحّزب والتفرق .)أهل الضقالة( وصف : هو  -

ليم فقد انفرد ليث  وحديثه اابل للتحسني عند مجاعة من أهل العلم ،  –بن أيب س 

وا  }أنه فرس اوله تعاىل  عن لطاوس عن أيب هريرة  –ضعيف عند غريهم  ّرا  ين  ف 
إرّن اّلذر

ءٍ  م  يفر يش   ن ه 
ت  مر ي ًعا ل س 

ان وا شر ك  م  و  ين ه 
: أخرجه الطربي ، ويف  «هم أهل الضقالة»، فقال :  {در

 : أخرجه الطربي وابن أيب حاتم  .  «نزلت هذه اآلية يف هذه األمة»أخرى : رواية 

والتي ترصح بلفظ )أهل البدع( فهي  وأما الرواية املرفوعة من حديث أيب هريرة 

                                                                                                                                                                   

وإسامعيل األقرع : فيه جهالة . فرغم أن اإلمام البخاري وابن أيب حاتم ترمجا له باسم : إسامعيل بن  

: حديثه معروف ، وذكره ابن حبان يف  سعيد ، أبو إسحاق األقرع ، وقال عنه البخاري وأبو حاتم

الثقات ، فقد ترجم اخلطيب لرجل آخر من طبقته اسمه : إسامعيل بن إبراهيم، أبو سعيد األقرع : 

حدث عن مالك بن أنس ، روى عنه أمحد بن خالد اخلالل ، وذكر أنه بغدادي ، ومل يذكر فيه جرحا أو 

 تعديال .

، « ضعيف احلديث مع عبادته وفضله»فقد قال عنه احلافظ :  وأما احلسن بن أيب جعفر الـُجفري : 

 ونص غريما عامل أنه منكر احلديث أو أن له أحاديث منكرة .

لتشكك يف اتصاله عنه ؛ « يذكر عن أيب الصهباء»ثم يأيت تعبري احلسن بالرواية عن أيب الصهباء بعبارة :  

 اية ال عىل الرواية .حيث خرج عن )العنعنة ( إىل )يذكر( للداللة عىل احلك

ثم تأيت رواية ابن بطة التي قطعت اإلسناد بني احلسن بن أيب جعفر وابن عباس بحذف رجلني أيضا :  

 لتكون قرينة قوية عىل اضطراب هذا اإلسناد ، أن فيه خلال .

ولفظ األثر وبزيادته عند ابن بطة ال ختفى غرابتها ونكارهتا عىل ألفاظ كالم السلف ومضامني  

 المهم.ك
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يف اللفظ ، وبنّي  الداراطني اخلطأ يف إسنادها بالرفع وغريه خطأ يف وهم  وخطأ يف الرفع و

 ( .1592)رام العلل كتابه 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اال لعائشة )ريض اهلل »:  ذلك حديث عمر وك

ي ًعا}عنها(: يا عائشة، 
كان وا شر م و  ين ه 

وا در ـّرا  ين  ف 
، هم أصحاب األهواء والبدع. يا {إّن اّلذر

عائشة. إن لكل صاحب ذنب توبة؛ إال أصحاب البدع، ليست هلم توبة؛ فهم مني براء، وأنا 

 . (191داراطني )رام ، فهو حديث منكر شديد الضعف . فانظر علل ال «رئمنهم ب

 .أيضا )ريض اهلل عنهم( وبذلك يتضح أن لقب )أهل السنة( مل يثبت عن الصحابة 

فلقب  مل يرد يف نصوص الرشع ، ومل تعلق نصوص الرشع عىل معناه أحكاما ؛ إال 

فاسد ، كام يف اخلوارج ، الذين مل عندما خيرج عن جمرد االعتقاد الفاسد إىل العمل ال

مفاسدهم =  رر ه  ظ  إال بعد أن استباحوا الدماء ، وهو من أ   يستبح عيّل )ريض اهلل عنه( اتاهلم

هو وداللته ضابط استعامله أن إال لقبا عرفيا مصلحًيا ، أي هذا اللقب  مثللن يكون 

  .  املصلحة . وهو ما كنت أّكدته يف مقايل عن معيار التبديع

 

ث ب ت  عنه استعامل  هذا اللقب أما و هو التابعي اجلليل حممد بن سريين  فأول من جدته ي 

مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلام واعت الفتنة، االوا:  »هـ( ، يف عبارته الشهرية : 110) 

سموا لنا رجالكم، فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فقا يؤخذ 

 « .ثهمحدي

ومن املعلوم أن البدعة التي كانت اد ظهر  يف ذلك اجليل ، وكان هلا أتباع يتحزبون 

                                                        

center.com/m/ActivitieDatials.aspx?ID=385-http://www.nama

center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=388-http://nama
 

http://www.nama-center.com/m/ActivitieDatials.aspx?ID=385
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=388
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هلا : مها بدعتا اخلوارج والشيعة ، وأما القدر ، فهو وإن ظهر يف أواخر جيل الصحابة فقد 

 كان أخف أثرا وظهورا وأال أتباعا من تلكم البدعتني .

 اجلامعة( : وهذا ما يفرس اختيار لقب )أهل السنة و

بب التفسيق أو التكفري للصحابة فالسنة يف مقابل : رد الشيعة واخلوارج هلا ، بس -

 لرواة العدول من أهل السنة .ول

واجلامعة : عقااتها ببدعة اخلوارج أظهر ، ملفاراتهم مجاعة املسلمني وإمامهم ،  -

 كام أن الشيعة اد فاراوا ببدعتهم إمجاع الصحابة والسلف .

 اوة عقااة لقب أهل السنة يف مقابل التشيع : ومما يظهر

ئل  أمحداإلمام  أن يا أبا عبد اهلل، من اال: أبو بكر وعمر وعثامن وعيل، أليس هو »: س 

ا بموافه من الصحابة ، ملا قً ، فجعل وصفه بالسنة معلّ  ..« بىل»عندك صاحب سنة؟ اال: 

وي ـحتمل أن السائل اصد السؤال عن  . كان التشيع هو أظهر البدع املخالفة للسنة يف زمنه

، فأجابه اإلمام (صاحب السنة يف هذا الباب خاصة )باب التفضيل بني الصحابة واخلقافة

داال عىل عقااة التسنن بنفيه عن التشيع ، وأن هذا من أادم  أمحد بذلك . لكن يبقى اجلواب  

 اصطقاحاته .إلطقااا  

: م لعيل سابقته وسلّ ، ، وعمر، وعثامن، وعيل من اال: أبو بكر: » حييى بن معنيواال 

كر له فهو صاحب سنة فتكلم فيهم  ؟ : أبو بكر، وعمر، وعثامن ويسكتونالذين يقولون . فذ 

 . «بكقام غليظ

هـ( خيص غري الشيعي من أهل الكوفة 230ومن اللطائف أين وجد  ابن سعد ) 

                                                        

 ( .602السنة للخالل )رقم 

 ( .2322جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب )رقم
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هل الكوفة الذين بيها الستثنائه عن عامة أ، تن«صاحب  سنة ومجاعة»بالثناء عليه ، بأنه : 

 . غلب عليهم التشيع

يصف الرواة الكوفيني من غري الشيعة هـ( 261) العجيل اإلمام كان أيًضا وكذلك 

 . «كان صاحب سنة»بقوله عنهم : 

فيام  –ي سأل خاص ، حيث  يرفض أن يكون ألهل السنة لقب  ولذلك نجد اإلمام مالكا 

اال ، يا أبا عبد اهلل أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيام بيني وبني اهلل عز وجل :   -ي روى عنه 

أهل السنة الذين ليس  : اال ؟ من أهل السنة: اال ، سل ، ما شاء اهلل ال اوة إال باهلل : مالك 

 . «وال رافيض، ادري  وال، جهمى  ال: عرفون به ي   هلم لقب  

 م ممن ال لقب هلم ، بخقاف غريهم . فـ)أهل السنة( عند اإلمام مالك ه

                                                        

من مثل الكوفيني التالية أسامؤهم : أمحد بن عبد اهلل بن يونس ، ومحاد بن أسامة ، ومحزة الزيات ، 

س ، وعبد اهلل بن إدريس األودي ، وعبد الرمحن بن عبد امللك بن وزائدة بن قدامة ، وُس  عري بن اخِلم 

 أبجر ، وحممد بن عبيد بن أيب أمية الطنافيس .

 « .إذا أصبت الكويف صاحب سنة فهو يفوق الناس»ولذلك كان اإلمام أمحد يقول : 

يس ، وإسامعيل بن خليل ، واحلكم بن وهم : أمحد بن عبد اهلل بن يونس ، وإسامعيل بن أيب خالد األمح

عتيبة ، ومحزة بن حبيب الزيات ، والزبري بن عدي اهلمداين ، وزهري بن معاوية أبو خيثمة اجلعفي ، 

وسفيان الثوري ، وسالم بن سليم احلنفي ، وشهاب بن خراش ، ورضار بن مرة الشيباين ، وعاصم 

 بن نمري اهلمداين ، وعبد امللك بن سعيد بن حبان بن بن أيب النجود ، وعبد اهلل بن إدريس ، وعبد اهلل

 حصني أبو عاصم بن وعثامن ، - أبجر بن امللك عبد:  فيقال جده إىل ينسب –أبجر اهلمداين الكويف 

 ومطلب ، ليىل أيب بن الرمحن عبد بن وحممد ، حوشب بن والعوام ، الضبي سيف بن وعامر ، األسدي

بن أيب زائدة ، وحييى بن سعيد بن حبان  زكريا بن وحييى ، الضبي مهلهل بن ومفضل ، الكويف زياد بن

 أبو حيان التيمي ، ويوسف بن أسباط .

 ( ، ويف إسناده رجل جمهول .72االنتقاء البن عبد الرب )
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 فإن كان )أهل السنة( ال لقب هلم ، فام هو )أهل السنة( إذن ؟!

ممن مل خيرجوا عىل ، يقول : أهل السنة هم بقية املسلمني  افكأن اإلمام مالك

، غري  جاعلني من األلقاب عقامًة ختصهم دون من  مجاعتهم بمقاال  حتّزبوا عليها

 سواهم.

مر هذا اللقب يف التطور والتبلور ، فكلام ظهر  مقالة مبتدعة ، وابتدأ وهكذا است

بعض الناس يتحّزب هلا ، خص بعض العلامء هذا اللقب )أهل السنة واجلامعة( بمن نجا 

 من تلك املقالة . كام حصل مع ظهور القول بخلق القرآن ، خاصة بعد امتحان الناس عليه . 

يعني عند السلف من التابعني : عموم املسلمني  وبذلك نعرف أن لقب )أهل السنة(

 الدين وإمجاع األمة . ممن مل يتحزب عىل مقالة بالطلة ختالف اطعيا 

ثم صار هناك تضييق لداللة هذا اللقب ، ملا اشتعلت املعارك املذهبية ، وظهر الغلو 

هـ( يقول يف كتابه )ِشح 329يف كل الطوائف واملذاهب . حتى نجد الربهباري ) 

وال حيل لرجل أن  »، ويقول :  «من ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها » السنة( : 

يقول: فقان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه اد اجتمعت فيه خصال السنة، ال يقال له: صاحب 

فمن أار بام يف هذا  »، ويقول يف مولطن آخر منه :  «سنة حتى جتتمع فيه السنة كلها

فهو  : يف حرف منه، ومل جيحد حرفا واحدابه واختذه إماما، ومل يشك الكتاب وآمن 

أو صاحب سنة ومجاعة، كامل، اد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما يف هذا الكتاب، 

 . «فهو صاحب هوى: واف وشك 

بل جتاوز الربهباري حد تضييق السنة عىل كل حرف يف الكتاب ، حتى حكم بالكفر 

                                                        

 ( .101) -ي حتقيق : خالد الرداد - رشح السنة للربهباري

 ( .122) –ي ردادحتقيق : خالد ال - رشح السنة للربهباري

 ( .125) –حتقيق : خالد الردادي  -رشح السنة للربهباري 
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شيئا خقاف ما يف هذا  [انتحل]فإنه من  »ا مما يف كتابه ، فقال : عىل من خالف شيئ

الكتاب، فإنه ليس يدين هلل بدين، واد رده كله، كام لو أن عبدا آمن بجميع ما اال اهلل تبارك 

كام أن شهادة أن .  فقد رد مجيع ما اال اهلل تعاىل، وهو كافر: وتعاىل، إال أنه شك يف حرف 

من   تقبل من صاحبها إال بصدق النية وخالص اليقني، كذلك ال يقبل اهلل شيئاال إله إال اهلل ال

 . «ن السنة شيئا فقد ترك السنة كلهاالسنة يف ترك بعض، ومن ترك م

ها .. بل يكِفره : الربهباري كتاب العلم أن من أحرف مع  ما ال يصح التي يبّدع  خمالف 

هل ، ومنها ما هي مسائل خقاف فقهي بني أ أصقا عن اهلل تعاىل وال عن رسوله 

من السنة التي ال يكون الرجل من أهل السنة إال باإلارار الربهباري ، ومع ذلك جعلها السنة

ـر  عند الربهباري من خالفها إن هبا !! بل  ف  ك   !!!ي 

وهكذا صار هذا اللقب )أهل السنة( خاضعا ألمزجة العراك املذهبي ، فخرج عن 

 نى مصلحي ، فضقا عن معنى ِشعي . مراعاة مع

واد تنبه عدد من العلامء إىل احتامل هذا اللقب الختقاف املعايري وإىل املنااشة فيه ، 

                                                        

 يف املطبوع )استحل( ، والتصحيح من مطبوعة الشاملة ، وهي أجرى يف هذا السياق .

( .101-100) –حتقيق : خالد الردادي  -رشح السنة للربهباري 

يف يشء من أمر الدين فقد   أصحاب رسول اهلل فمن خالف»وأّكد خلل التكفري لديه ، بقوله : 

( . فهذا إطالق خمتٌل جدا ، فليس كل من خالف الصحابة يف أمر 60رشح السنة للربهباري )«: كفر

  من أمور الدين يكون كافرا !

أن مع كل قطرة ملك ينزل و !( 65يه السالم( هو رضع ناقته )صـمثل : أن حوض نبي اهلل صالح )عل

األرّضاء ، ثم هم ( ، وأن أول من ينظر إىل اهلل تعاىل 79امء حتى يضعها حيث أمره اهلل )صـمن الس

 !!( 86صـالرجال ، ثم النساء )

( ، والتكبري عىل 77( ، واشرتاط الويل للنكاح )صـ72مثل : أنه ال بأس بالصالة يف الرساويل )صـ

 ( .79-78صـاجلنائز أربعا )
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واد كان عىل اإلرجاء »ومنهم اإلمام الذهبي ، حيث ذكر ما ي سمى بإرجاء الفقهاء ، ثم اال : 

ا مؤمن حقا عند اهلل الساعة، مع مذهبا، وهو اوهلم: أن ّد عدد كثري من علامء األمة، فهقا ع  

وإنام  . ن كفر أو إيامن، وهذه اولة خفيفةاعرتافهم بأهنم ال يدرون بام يمو  عليه املسلم م

الصعب من اول غقاة املرجئة: إن اإليامن هو االعتقاد باألفئدة، وإن تارك الصقاة والزكاة، 

ن مؤمنني كاميل اإليامن، وشارب اخلمر، وااتل األنفس، والزاين، ومجيع هؤالء، يكونو

 . «وال يدخلون النار، وال يعذبون أبدا

 فهنا اإلمام الذهبي يطالب باعتبار إرجاء الفقهاء مذهبا من مذاهب السلف املعتربة !

 . ذلك أن النزاع يف إرجاء الفقهاء لفظي عىل الصحيح

 

فقا رف . حّده الع  : أن نعلم بأن هذا املصطلح ليس له حدود ِشعية ، وإنام  اخلقاصة

ّلوا أو كثروا ؛ إذ لعلهم  يصح أن ي ـجعل معناه عند عامل أو علامء ملزما ملن سواهم ، مهام ج 

وها من هذا رجكانوا اد لو أدركوا زماننا لعرفوا أن عرفهم القديم ال حيقق املصلحة التي 

ّد  . وال يفيد يف هذا الباب أن يستكثر شخص   زمنهماللقب يف  وه بمعنى بأاوال علامء ح 

، وليس عرف زماننا يف هذا اللقب هذا عرف زمنهم خاص معنّي ؛ ألننا سنقول حينئٍذ : 

ذلك املعنى عندهم ؟ فليس كقام أحد غري معصوم املوجب التزام  دليل ال ؛ وإال فامالعريف 

 بحجة ، وماذا ستقولون يف املعنى الذي ارره علامء غريهم ممن خالفهم ؟!

 ما كان مرجعه إىل  العرف البد من مقاحظة أمرين جتاهه :إذ 

لثباته اعتبار  ِشعي وال حرمة  ملكان ، وليس بتغري الزمان وااألول : أن العرف يتغري

، فهذا هو الثبا  املعترب ِشعا وحده ، وهو األمر خمالفة الرشع  ثباته عىل عدم؛ إال  ِشعية

                                                        

 هـ( .9/436ذهبي )سري أعالم النبالء لل

 ( .315انظر رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز )
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 .التايل 

 الثاين : العرف يكون معتربا إذا مل خيالف الرشع ، فإن خالفه جيب عدم اعتباره .

كان شائعا بني )أهل السنة( إىل مفسدة ولذلك إذا أدى معنى عريف اديم لـ)أهل السنة( 

، واستبداله بعرف  العريفاملعنى إضعاف األمة وتسلط أعدائها عليها = وجب رفض هذا 

 ملعناه ، يصّد تلك املفسدة ويمنع منها .جديد 

وإن كان يف »واد أشار شيخ اإلسقام ابن تيمية إىل ذلك ، عندما اال عن األشعرية : 

حة وموافقة السنة ما ال يوجد يف كقام عامة الطوائف؛ فإهنم أارب كقامهم من األدلة الصحي

لطوائف أهل الكقام إىل السنة واجلامعة واحلديث، وهم ي عّدون من أهل السنة واجلامعة، 

عند النظر إىل مثل املعتزلة والرافضة وغريهم، بل هم أهل السنة واجلامعة يف البقاد التي 

 [.3/538]بيان تلبيس اجلهمية: «. ة والرافضة ونحوهميكون أهل البدع فيها هم املعتزل

رف ف الذي أراه مناسبا لع  بذكر التعري( النهائية )يف خقاصتهوسأختم هذا البحث 

 البحث بالتقييد التايل :ولكن ابل ذلك أوّد أن أختم هذا  ،زماننا

يف  : اول السيف اآلمدي التوافقية التي أختم هبا هذا املبحثومن العبارا  الرائقة 

الفراة الناجية ،  وأما»( ، بعد تعداده للفرق اخلارجة عن أهل السنة : 5/96أبكار األفكار )

وسلف  الصحابة ... )ثم اال  وهي الثالثة والسبعون : فهي ما كانت عىل ما كان عليه النبي 

 ...« .: ( وهذه الفراة هي : األشعرية والسلفّية من املحدثني وأهلر السنة واجلامعة 

 ألشعرية؟ مشريا بذلك إىل أن اخلقاف بني افهل أراد ما نريده اليوم من هذه اإللطقااا  

، خقاف حقيقي لكنه يف فروع العقائد  واملحّدثني ال خيرج عن صورتني من اخلقاف :

 وخقاٍف يف أصول العقائد لكنه لفظي ؟!

تعاىل به ، وال جمال هنا لبسط ذلك ، فليس هذا هو وهذا هو احلق الذي أدين اهلل 

 مقصود املقال .

حدثون حقا ، دون من انتسب إىل أن األشعرية هم السلفيون حقا واملاآلمدي أم يريد 
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 السلف وخالف األشعرية ، ودون من انتسب ألهل احلديث وخالف األشعرية ؟!

 لكن تبقى عبارته عبارة تآلفية جامعة ، سبقت زمنها ! 
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 ثانًيا : مفهوم اجلامعة :

بتتبع إلطقاق هذا اللفظ يف النصوص ويف عبارا  السلف من الصحابة والتابعني 

 وعني ، وجدته يرد بأربعة معاٍن :واألئمة املتب

هي ف :التي يعيش املسلم حتت واليتها عليه الدولة  مجاعة  األول : 

 حتفظ األمن والنظام العام . التي امعة اجل

ولكن ال عقااة هلذه اجلامعة بالتصويب والتخطيء الرشعي ، فقد جيب عيل 

ل خمالف للرشع ، مع وإن كانت مجاعة ال ختلو من خل، هذه اجلامعة االنضواء  يف 

وجوب عدم لطاعة خملوق يف معصية اخلالق ؛ إال عند اإلكراه ، أو خوف مفسدة أعظم من 

 مفسدة خمالفة النظام .

تح للناس إعقان املعصية واخلروج عن نظام الدولة لظنوهنم يف خمالفة الرشع  ولو ف 

دل وأصلح أو خقاف العدل ، الهنار  األنظمة واألاضية واحلكوما  ولو كانت أع

 احلكوما  ، فام زال الناس خيتلفون فيمن له احلق أو عليه !

 ورد  النصوص التالية : هذا املعنى لـ)اجلامعة(ويف 

يف البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام، عن النبي صىل اهلل عليه 

امعة شربا ، من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه ؛ فإنه من فارق اجل»وسلم، اال: 

 « .فام ، إال ما  ميتة جاهلية

ويف مسلم : من حديث حذيفة بن اليامن، يقول: كان الناس يسألون رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وسلم عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني، فقلت: يا رسول اهلل، إنا 

، فقلت: «نعم»ري ِش؟ اال: كنا يف جاهلية وِش، فجاءنا اهلل هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخل

اوم يستنون »، الت: وما دخنه؟ اال: «نعم، وفيه دخن»هل بعد ذلك الرش من خري؟ اال: 

، فقلت: هل بعد ذلك اخلري من ِش؟ «بغري سنتي، وهيدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكر
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هلل، صفهم ، فقلت: يا رسول ا«نعم، دعاة عىل أبواب جهنم من أجاهبم إليها اذفوه فيها»اال: 

، الت: يا رسول اهلل، فام ترى إن أدركني «نعم، اوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا»لنا، اال: 

، فقلت: فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام؟ «تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم»ذلك؟ اال: 

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض عىل أصل شجرة حتى يدركك املو  وأنت »اال: 

 « .كعىل ذل

ئل  ة اخلري بعد زمنه ـبيّ س  نر  بيان   : ويف احلديث هل بعد ذلك :  ، وذلك بعد أن س 

اوم يستنون بغري سنتي، وهيدون بغري هديي، ... :  نعم، وفيه دخن»:  ؟ فقال  الرش من خري

 . «تعرف منهم وتنكر

ج من من خر»ويف مسلم : عن أيب هريرة، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه اال: 

الطاعة، وفارق اجلامعة فام ، ما  ميتة جاهلية، ومن ااتل حتت راية عمية يغضب 

لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينرص عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج عىل أمتي، 

يرضب برها وفاجرها، وال يتحاشى من مؤمنها، وال يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست 

 ،«منه

غرّل عليهن الب مسلم: إخقاص   ثقاث  »ويف احلديث الصحيح اآلخر :  العمل هلل،  ال ي 

ن  ـوالنصيحة للمسلمني، ولزوم مجاعتهم، فإن دعوهتم ت  
 « .ورائهم حيط مر

 ي  
بفتح الياء وكرس الغني من الغل: احلقد والضغن، تقول: ال يدخله يشء من  ّل :غر

جد  فيه هذه الثقاث ال جيد الغل احلقد يزيله عن احلق ما دام متصفا هب ا . أي من و 

 واحلقد إليه سبيل .

غرّل( من األغقا ب تقيد اليل : واملعنى جيب أن ال ويروى بضم الياء وكرس الغني )ي 

 بأغقال متنعه من تلك الثقاث . املؤمن 

أي أن اجتامعهم حيولطهم « : فإن دعوهتم حتيط من ورائهم»:  ومعنى اوله 

 هيلك إال من خرج عن مجاعتهم . وحيفظهم ، وال
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من يف الرشيعة املقطوع مجاعة هبا يتميز احلق اإللطقاق الثاين : 

 وهي إمجاعا  املسلمني وإمجاعا  علامئهم . :املقطوع ببطقانهالبالطل 

 وال شك أن إمجاع الصحابة )ريض اهلل عنهم( والسلف هو أاوى هذه اإلمجاعا  .

يف )الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث( : هـ( 665اال أبو شامة املقديس ) 

وان كان املتمسك ، لزوم احلق واتباعة : فاملراد به ، وحيث جاء األمر بلزوم اجلامعة »

الذي كانت عليه اجلامعة األوىل من هو ألن احلق ؛ واملخالف كثريا ، باحلق اليقا 

كثرة أهل البالطل  وال نظر اىل، النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه رىض اهلل عنهم 

 « .بعدهم

 أدلة حجية اإلمجاع وحفظ الرشيعة هي أدلتها .هي  أدلة حجية هذه )اجلامعة( :و

ويف هذا املفهوم للجامعة ثبت األثر عن عبد اهلل بن مسعود )ريض اهلل عنه( : فعن 

صحبت معاذا »اال  : هـ( 74) التابعي املخرضم الثقة العابد عمرو بن ميمون األودي 

عبد اهلل بن : ثم صحبت بعده أفقه الناس . فام فاراته حتى واريته يف الرتاب بالشام ، من بالي

. ب يف اجلامعة رغّ وي  ، فإن يد اهلل عىل اجلامعة ، عليكم باجلامعة : فسمعته يقول . مسعود 

، سييل عليكم والة يؤخرون الصقاة عن مواايتها : ثم سمعته يوما من األيام وهو يقول 

يا  : الت: اال . فإهنا لكم نافلة ، وصلوا معهم ، فهو الفريضة ، لصقاة مليقاهتا فصلوا ا

أصحاب حممد ، ما أدري ما حتدثونا ؟! اال : وما ذاك ؟ الت : تأمرين باجلامعة وحتضني 

عليها ، ثم تقول يل صل الصقاة وحدك ، وهي الفريضة ، وصل مع اجلامعة ، وهي النافلة . 

يمون ، اد كنت أظنك أفقه أهل هذه القرية ! تدري ما اجلامعة ؟ اال اال : يا عمرو بن م

الت : ال ، اال : إن مجهور اجلامعة الذين فاراوا اجلامعة ، اجلامعة ما وافق احلق ، وإن 

 ؟« وإن كنت وحدك، اجلامعة ما وافق لطاعة  »ويف لفظ آخر :  .« كنت وحدك
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فعليك بام ، إذا فسد  اجلامعة : يعني »:  واد علق ن عيم بم محاد عىل هذا اخلرب بقوله

 . «كانت عليه اجلامعة ابل أن يفسدوا ، وإن كنت وحدك ، فإنك أنت اجلامعة حينئذ

عليه ، ولو املتحِقق  فمراد ابن مسعود : اجلامعة الواجب التزامها هو ما دل اإلمجاع 

 .عىل خقافه املتحِقق ، ولو صار غالب الناس اإلمجاع ذلك واع اخلقاف بعد 

فمن فرس من السلف )اجلامعة( باحلق : ولو كنت وحدك ، فهم اد خافوا عىل املسلم 

 : (امعةمفاهيم )اجلأن خيلط بني 

 .جب الدخول فيها )كجامعة الدولة( ال تدل عىل احلق ، وإن و (مجاعة)بني   -

 . : كاإلمجاع اليقينيداللة اطعية ، وإن اّل منارصوه تدل عىل احلق  (مجاعة)و -

فقا تنفع مع القلة  دل عىل االجتامع ، ال عىل التفرد .ت لفظة  :  (اجلامعةلفظة )وإال ف

خاص ، هو أن يكون ؛ إال عىل معنى « احلق ، ولو كنت وحدك»، وهي تضاد عبارة فراد واالن

 التي متّيز احلق من البالطل ، وال مجاعةيف هذا اإللطقاق : اجلامعة )اجلامعة( املراد بـ

فقا اجلمهور وال الكثري  متّيز بينهام إال اإلمجاع احلجة يف الرشع ، وإن لطرأ بعده اختقاف .

 باحلجة ؛ إنام احلجة يف اإلمجاع : مع الكتاب والسنة والقياس .وال الغالب 

فالعجب ممن احتج هبذا األثر عىل تسويغ الترشذم والتفرق ، بحجة أن مجاعة 

، فصار كل معتوه جيعل من نفسه )اجلامعة( ، بحجة : املسلمني أو غالبهم اد فسدوا 

  « !اجلامعة : احلق ، ولو كنت وحدك»

                                                        

( ، والاللكائي يف  رشح أصول اعتقاد  أهل السنة 220أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )رقم  

 حتقيق – السنن علم إىل املدخل يف البيهقي و ،( 139رقم) –حتقيق  أمحد القفييل  -واجلامعة لاللكائي 

 ( .410-408/ 46تاريخ دمشق ) يف عساكر وابن ،( 910-909 رقم) – عوامة مدحم

 وإسناده صحيح .

املعرفة « . وهذا أجود ما يكون من اإلسناد وأوضحه»وملا ذكر الفسوي طرف هذا احلديث ، قال : 

 ( .2/465والتاريخ )
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به : وهو تأخري الصقاة عن  وأنت ترى أن كقام ابن مسعود جاء يف احلق املقطوع

بعدم خمالفة اجلامعة ظاهرا ، خشية من )ريض اهلل عنه( أمر  أيًضا : فقد . ومع ذلكواتها

  ة منفردا يف الوات حفظا للحق وعدم تضييع له .التفرق ، وأمر بالصقا

عمن فّرق  األمة بكقامه ! فابن مسعود يأمر بام بكقامه هذا فام أشّد ب عد مراد ابن مسعود 

حلق ذا ادون سامح هلحتى يف خقاف احلق املقطوع به ، وق األمة ، فرّ ي  ال ال يثري الفتنة و

قا يأهبون إلثارة وأما هؤالء ف ،فية ه ولو باخلواالعتصام ببالتمسك به بالضياع وااللتباس 

مّها  احتكار السنة والرصاخ باخلقاف الفتن وشق الصف  ، حتى يف ظنون االختقاف وت ـو 

 !!واحلقيقة 

 

اإللطقاق الثالث : عامة املسلمني الذين هبم تتقّوم اوهتم وتقوى 

من اختلفوا يف بعض ما خيتلفون فيه مما ال خيرجهم ، وإن مجاعتهم 

 : وهؤالء جيب أن يكونوا هم السواد األعظم من املسلمني . أهل القبلة

ومعيار حتديد هؤالء معيار مصلحي : سيختلف من زمن إىل زمن ، بل من بلد إىل بلد، 

 بحسب اوة احلق وظهوره .

سمعت سحنونا يقول منذ مخسني سنة يف »: يف كتابه البدع حممد بن وضاح اال 

إين أظن أنا »اال سحنون: « ، من الرجل راحلته حتى تعقد شحاميس»احلديث الذي جاء: 

يف ذلك الزمان ، فطلبت أهل السنة يف ذلك الزمان ، فكانوا كالكوكب امليضء يف ليلة 

 .« مظلمة

فهو : اال ابن وضاح: فإذا لطلبت اليشء اخلالص ليس جتده ، وإذا كان خمتلطا 

 « .الكامل

 وهذا اعرتاف باختقاف املعيار .
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تنحرص يف تكثري سوادهم ، وكان ضعفهم واوهتم ملا كانت مصلحة املسلمني  إذ

ال  }، كام اال تعاىل منولطا برشذمتهم وتفريقهم  وا و  ع  ن از  ل وا ت  ش  ت ف  ب   ف  ه  ت ذ  م   و  حي ك  ، واال  {رر

ن  }تعاىل 
ين   مر

وا اّلذر ّرا  م   ف  ين ه 
ان وا در ك  ي ًعا و 

ّل  ۖ شر ٍب  ك  ز 
ام   حر

ر  بر هي  ون   م  ل د  ح  رر  إرنّ }، واال تعاىل  {ف 

ين  
رّ  اّلذر ءٍ ف  م  يفر يش   ن ه 

ت  مر ي ًعا ّلس 
ان وا شر ك  م  و  ين ه 

وا در ، لذلك وجب أن تكون )اجلامعة( هي  {ا 

 سوادهم األعظم يف كل زمان ومكان .

مة ومن أراد أن يعرف اإلسقام من غري أهله : فعليه هبذا السواد األعظم ؛ فإن اجتامع األ

شيعا وأحزابا عىل دعوى متييز  هاعىل صواب وخطأ أاوى هلا وأصلح حلاهلا من تفرا

 الصواب من اخلطأ .  

 :ويف هؤالء ورد عدد من األحاديث واآلثار 

 ، أن بني إرسائيل افرتات عىل إحدى وسبعني فراة» حديث أيب أمامة مرفوعا : األول : 

 « .وهي اجلامعة، إال السواد األعظم ؛ نار وهذه األمة تزيد عليها واحدة، كلها يف ال

 وهو من أصح ألفاظ حديث االفرتاق .

وأعجب من متبع لألثر كيف يتعامل عىل األثر ، ويعرتض عليه ! فاحلديث يقول : 

، وهؤالء خيصونه بالقلة القليلة والرشذمة الشاذة ، خمالفني « اجلامعة»و« السواد األعظم»

 ! «د األعظمالسوا»لفظ احلديث الرصيح : 

 فأين تعظيم األثر ؟! 

 أين ذهب التمسك بظاهره ؟!

عوف بن مالك األشجعي، اال: اال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: حديث الثاين : و

افرتات اليهود عىل إحدى وسبعني فراة، واحدة يف اجلنة وسبعون يف النار، وافرتات »

 النار وواحدة يف اجلنة، والذي النصارى عىل اثنتني وسبعني فراة، فإحدى وسبعون يف

نفيس بيده لتفرتان أمتي عىل ثقاث وسبعني فراة، فواحدة يف اجلنة واثنتان وسبعون يف 

 . «هم اجلامعة»ايل: يا رسول اهلل، من هم؟ اال: « النار
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 وهو من أصح ألفاظ حديث االفرتاق .

عة( ومقابلته اجلاموهو فـ)اجلامعة( هنا جاء  يف مقابل األحزاب : فدّل اللفظ )

بـ)األحزاب( أهنم هم عامة املسلمني وسوادهم األعظم ، الذين ال يقابلهم إال الرشاذم 

يريد أن يبنّي عقامة هلذه الفراة الناجية ال  املتفراة القليلة اخلارجة عنهم . ألن النبي 

إذ لو ختفى عىل أحد ، وال تكون هي نفسها حمل تنازع ، ليصح اعتبارها عقامًة ممّيزة . 

كام حيصل كانت )اجلامعة( هي: دعاوى اتباع احلق ، أو دعاوى اتباع السنة والسلف ، 

فهذه دعوى كل أهل القبلة وغريهم من الفرق البالطنية املدعية لإلسقام يف الظاهر ، اليوم ، 

وهلم سنتهم وسلفهم اتباع احلق ،  يدعيغريهم كلهم ملنتسبون لإلسقام من أهل القبلة كفا

إال من معاين )اجلامعة( ليصح اعتبارها عقامًة تدّل عليهم ؛ . فلم يبق  عون اتباعهالذي يّد 

 متميزة باجتامعها نفسه ، وأهنا هي السواد األعظم من املسلمني . أهنا مجاعة  

عيل بن أيب لطلحة، عن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف اول اهلل يف تفسري الثالث : و

وال تكونوا كالذين }[ واوله: 159]األنعام:  {وكانوا شيعاإن الذين فراوا دينهم }تعاىل: 

فأما الذين يف الوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه }[ واوله: 105]آل عمران:  {تفراوا واختلفوا

واد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا سمعتم آيا  اهلل يكفر هبا }[ واوله: 7]آل عمران:  {منه

وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن }[ واوله: 140: ]النساء {ويستهزأ هبا فقا تقعدوا معهم

[ اال ابن 13]الشورى:  {أن أايموا الدين وال تتفراوا فيه}[ واوله: 153]األنعام:  {سبيله

وأخربهم أنه إنام هلك ، وهناهم عن االختقاف والفراة ، عباس: أمر اهلل املؤمنني باجلامعة 

 « .من كان ابلهم باملراء واخلصوما  يف دين اهلل

ل  النصوص املحذرة من االفرتاق : عىل االفرتاق الذي يؤدي إىل  مر ـح  فابن عباس هنا ي 

 التحزب والتنازع واالختقاف ، ال عىل مطلق االختقاف الفكري والعقدي .

لقد رأيت الذين تكلموا يف عثامن ريض اهلل »صح عن احلسن البرصي ، اال : الرابع : و

صىل -جر النبي ى ما أرى أديم السامء، وإن إنسانا من ح  وختاصموا يف املسجد، حت، عنه 
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بريء  -صىل اهلل عليه وسلم-أشار بمصحف، واال: أمل تعلموا أن حممدا  -اهلل عليه وسلم

  {إن الذين فراوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف يشء ...}ممن فارق دينه وكانوا شيعا: 

 صحيح .بإسناد وغريه أخرجه أمحد بن منيع « : اآلية

إن الذين فراوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف }جتعل أم املؤمنني اوله تعاىل وهنا 

 .  اد متّيز باختقاف عقديصاداة يف االاتتال السيايس ، ولو مل يكن  {يشء 

عىل ما بينهم من  –فهذه اجلامعة تقوم عىل حماولة ائتقاف مجاعة من املسلمني  

 ي حتفظ كيان األمة .لتحقيق القوة الت –االختقاف 

 

 

اجلامعة : التي هبا يتميز احلق املقطوع واحلق اإللطقاق الرابع : 

وهم أجل العلامء وأعلمهم يف ظنك ،  املظنون عن البالطل املقطوع واملظنون :

 ممن تستجيز اتباعهم أو تقليدهم .

 من األمة يراه أشخاصوعىل هذه اجلامعة يتنزل اول من حدد اجلامعة يف شخص أو 

 . للتقليد واالتباع هم أهقًا اأو ير

وتفسري اجلامعة عند أهل العلم : هم أهل الفقه والعلم »اال اإلمام الرتمذي : كام 

 . «واحلديث

ما أمجعوا عليه ، وإنام يقصد من كانوا حمل هبذا الكقام وال يقصد اإلمام الرتمذي 

عبد  ليل أنه أتبع كقامه بكقام اتفاق عىل إمامتهم يف الدين وأهنم حمل القدوة واالتباع . بد

ئل  اهلل بن املبارك من اجلامعة؟ فقال: أبو بكر وعمر، ايل له: اد ما  أبو بكر »: أنه س 

وعمر، اال: فقان وفقان، ايل له: اد ما  فقان وفقان، فقال عبد اهلل بن املبارك: أبو محزة 

 .«السكري مجاعة
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وكان شيخا صاحلا، وإنام اال هذا  ،وأبو محزة هو حممد بن ميمون »اال الرتمذي : 

 . «يف حياته عندنا

فقا يمكن أن يقصد ابن املبارك أن هؤالء معصومون من اخلطأ ، جيب اتباعهم وحترم 

خمالفتهم ! وإنام يقصد أهنم هم ممن جيوز تقليدهم واتباعهم عند من ال يميز بني احلق 

 بدليله أو التبس عليه .

ني أمحد بن شبويه اال: حدثنا عيل بن احلسن بن حدث»واال أبو زرعة الدمشقي : 

شقيق اال: ايل البن املبارك: من اجلامعة؟ اال: حممد بن ثابت، واحلسني بن وااد، وأبو 

 محزة السكري.

اال أبو زرعة: اال لنا أمحد بن شبويه: ليس فيهم يشء من اإلرجاء، وال رأي أيب 

 «.حنيفة

اتفاق عىل إمامتهم )كاألئمة األربعة( ، إال أنه  وإن كان أفرادهم حمّل لكن هذه اجلامعة 

ممن كان عنده أهلية االجتهاد ، ولذلك اختلفوا هم  عليها يف ظنيا  الدينحيق االختقاف 

بحجة ؛ لكنهم أهل للتقليد  ليسوامن علامء األمة والثقاثة د واالثنني ح؛ ألن الواعىل بعضهم 

 . ، ما داموا من أهل العلمواالتباع 

                                                        

امعة : فهو خطأ فاحش ، وهو مما أما تفسري أيب زرعة الدمشقي ، بام ُيـخرج اإلمام أبا حنيفة من اجل

توارد عليه كثري من املحدثني ، وهو ت واُرد  بنوه عىل تصورات خاطئة عن منهج اإلمام أيب حنيفة يف 

 األصول والفروع .

وإال فعبد اهلل بن املبارك كان من تالمذة أيب حنيفة املتفقهني عليه ، وما ترك الرواية عنه يف آخر حياته ؛ 

ن غلو بعض أتباعه فيه ، فرتك الرواية عنه ال ليشء يعيبه ، وال الهتامه يف علم أو دين ، إال ملا بلغه م

 غلو فيه .المن بعض أتباعه من له وإنام ملا ظهر 

قدمت عىل ابن املبارك ، فقال له رجل: إن رجلني متاريا عندنا يف »قال عيل بن جرير األبيوردي قال: 

وقال اآلخر قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال: كان أبو  مسألة، فقال أحدمها قال أبو حنيفة،
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 خلقاصةا

 

له عدد من اإللطقااا  ، واخللط بني إلطقاااته أن لفظ )أهل السنة واجلامعة(  -1

كانت له نتائج وخيمة عىل وحدة األمة وتشتيت أ خوهتا وإثارة املعارك والفتن 

 الطائفية .

يف هذا اإللطقاق يف العرص احلديث داللته التي ت ـحِقـق   ت راعىجيب أن  -2

لفة والتعاون عىل ما حيميها من التفّتت والترشذم، للمسلمني ادًرا عظيام من األ

ليكون )أهل السنة واجلامعة( هبذا املعنى واإللطقاق هم )السواد األعظم( وهم 

ـحفظ وجود  األمة .  )اجلامعة( التي هبا ي 

جيب أن نحاكم هذا اإللطقاق إىل مصاحله ومفاسده ؛ ألنه إلطقاق مصلحي  -3

 أصقا ، وليس ِشعيا .

                                                                                                                                                                   

ر  .. كفر !! قلت: بك كفروا  ف  حنيفة أعلم بالقضاء !! فقال ابن املبارك، أعد عيّل: فأعاد عليه، فقال: ك 

! وبك اختذوا الكافر إماًما ! قال: ومل؟! قلت: بروايتك عن أيب حنيفة، قال: أستغفر اهلل من روايايت 

 « . أيب حنيفة عن

قلت البن املبارك : رجل يزعم أن أبا حنيفة أعلم بالقضاء من »ويف رواية : عيل بن جرير يقول : 

ر ، فقلت : يا أبا عبد الرمحن ، بك نفذ الكفر !  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ! فقال عبد اهلل : هذا ُكف 

 « .ه ، ودمعت عيناهقالوا : رويت  عنه ، فروى الناس عنه . قال : ابتليت ب

وبذلك يتبنّي أن السعي يف الوقيعة بني اإلمام عبد اهلل بن املبارك واإلمام أيب حنيفة مل ُتؤت أكلها ؛ إال 

أن اإلمام ابن املبارك خيش من أن تكون روايته عن اإلمام أيب حنيفة سبًبا للغلو فيه ذلك الغلو الذي 

لرواية ال عالقة له بمكانة اإلمام أيب حنيفة يف اإلمامة يف ُنقل له ، واهلل أعلم بصحته ! فاسبب ترك ا

 الدين ، وإنام عالقته بالغلو الذي ُحكي عن بعض أتباعه !!
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غاء هذا اإللطقاق ، ولكني أدعو إىل ترشيد داللته بام ينفع األمة ؛ ال أدعو إىل إل -4

 ألنه نشأ أصقا ليحقق هلا النفع الديني والدنيوي .

وجود هذا اللقب )أهل السنة واجلامعة( وعدم إلغائه : ال ينايف التعايش مع  -5

املخالفني من اخلارجني عن أهل السنة واجلامعة ، وال جييز ظلمهم ، وال 

 عارك الطائفية أن تأكل املنطقة .امح بامليعني الس

يف العرص احلديث وفق مصاحلهم يف وأد  (أهل السنة واجلامعةلقب ) -6

السنة  م  : كل من عظّ أارتح أن يشمل االاتتال والتفرق العقدي واملذهبي 

، والصحابة والسلف : من معتديل األشعرية واملاتردية والسلفية والصوفية 

والصحابة والسلف ولزم اعتداهلم : بعدم تكفري  ة  لسنتعظيمهم اومن لزم 

، وممن ال خمالفهم من أهل الشهادتني ، إال بنااض يقطع بأنه اد نقضها

شيًئا من حقوق أخوهتم اإلسقامية من أهل الشهادتني بسلب املخالفيني يتدين 

 بمطلق خمالفتهم وحدها .

العقائد ، وإن كنت   هذا املفهوم املقرتح ليس مبنيا عىل دعوى االتفاق يف -7

أراهم متفقني يف أصوهلا وإن اختلفت ألفاظهم ؛ إذ حتى لو كان بينهم خقاف 

حقيقي يف أصول العقائد )كام يراه آخرون( ، فمراعاة مصلحة املسلمني التي 

ذ كر . وليس منها انبثق هذا اللقب أصقا وابتداًء = ت وجب أن يشمل مجيع من 

،  اهلل ، وال حلديث من أحاديث رسول اهلل لكتاب  يف ذلك املفهوم خقاف  

 وال إلمجاع صحيح تقوم به احلجة عىل املخالف له .

                                                        

 بينت ذلك يف كتايب )تكفري أهل الشهادتني : موانعه ومناطاته( .


