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 ناظرة أهل البدع واألهواءك م  بالء على تر  النُّ أهل السُّنة أئمة اتفاق  
احلمُد هلل العلي ِّ العظيم، الـبَـر ِّ الرحيم، اللطيف اخلبري، والصالة والسالم على عبده ورسوله 

، والصحابة والتابعنيالكرمي دمحم، وعلى مجيع الن    .بيني، وآلِّ ُكل ٍّ
 :-وأهلها ودعاهتا  ِبدعجـن بك هللا ال - اصحيف  السُّنِّ  ها القارئا بعد، أيُّ أم  

 ن املناظراتِّ منا ذذِّه مِّ ما انتشَر يف أّي   يف معرفةِّ ُحكم تعاىلهللا  فهذه ُوريقاٌت تفيُدك إبذن
التكفرييني، أو غريذم، اخلوارجِّ صوفة، أو ن الرافضة، أو الاملسموعة واملرئية مع أذل البدع مِّ 

، أو يف الس احات العام ة، أو الن وادي األدبية أو اإلذاعات ،الفضائية عرب بعض القنواتِّ 
 .والرّيضية، أو الصالوانت، أو جمالسِّ الوجهاء، أو غريِّذا مِّن األماكن

ُتها ومج لُتها بكالمِّ أئمتِّنا املاضني، وأسالفِّنا الص احلني، وكُ  ألن  كالَمهم اهبني، ربائِّنا الن  وقد دَّب 
 .يف النفع، وأعظم يف االنتشار د الناس، وأشد  أقَبُل عن

ا، وأن يَ يَ  أن   -جل  وعال  -ن هللا وأرجو مِّ  زيدَك علًما يَ  شرَح صدرَك هلا، وأن  رزقَك نفَع صواهبِّ
 .جميب ه مسيعُ تكون انهبًا، إن   شًدا، وأن  ورُ 

عه مع مرجِ  ،وكالمهم يف املناظرات ،هؤالِء األئمةــ سد دك هللا وسل مك ــ ود وَنك 
 :وج زئِه وصفحِته ،هيدرِ ومَ 

 .ــ رمحه هللا ــبل نة واصحديث أمحد بن دمحم بن حن  إمام أهل السُّ  قالهما ـــــ  أو اًل 

رقة اإلابنة عن شريعة الفِ " يف كتابه ـــرمحه هللا  ــي بَ ك  ه اإلمام ابن بطة الع  حفث ذَكر قولَ 
، (رضا نعسان: حتقفق - 184:، رقم172-174/ 2) "رق املذمومةانبة الفِ اجفة وم  الن  
 :فقال

حدثنا أبو احلسن علي بن عيسى بن الوليد العكربي : حدثين أبو صاحل دمحم بن أمحد قال»
 : حدثين أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: قال
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الرد   فيه  َيشرحضع كتاًبً يَ  كتاًًب يستأذنه فيه أن   -رمحه هللا  - كتب َرجٌل إىل أيب عبد هللا
 .ت َّ  عليهمذم ويَ ضر مع أذل الكالم فيناظرَ يَ  وأن   ،على أذل البدع

 :فكتَب إلفه أبو عبد هللا

 .بسمميحرلا نمحرلا هللا "

 ن أدركناسمع وأدركنا عليه مَ الذي كنا نَ عنك كل  مكروه وحمذور،  ن هللا عاقبتك، ودفعَ أحسَ 
 :ن أذل العلممِّ  [ لفنان سَ مِّ  ]

ا األمور يف التسليم واالنتهاء إىل ما  واجللوس مع أذل الزيغ، وإّن   ،كرذون الكالمم كانوا يَ أّن  
م ة رسول هللا، ال يف اجللوس مع أذل البدع والزيغ لِّرتد  عليهم؛ فإّن  كان يف كتاب هللا أو ُسن  

ض معهم الستهم واخلو ك جمُ يف تر   - شاء هللا إن   - يـَُلب ِّسون عليك، وُذم ال يرجعون، فالسالمةُ 
 .يف بدعتهم وضاللتهم

ر إىل ما يعوُد عليه نفُعه غًدا مِّ  هللاَ  فليتق ِّ  قد ِّمه لنفسه، وال يكن ن عملٍّ صاحل يُ امرٌؤ، َول َيصِّ
حال فيه، وطلب ه على الـمُ نه أراد احل ُج ة، فيحمِّل نفسَ ِمِّ ن ُيدِّث أمرًا، فإذا ذو خرج مِّ 

يكون قد  ن ذلك أن  ث، وأشد مِّ زي ِّن به بدعته وما أحدَ ليُ نه حبق ٍّ أو بباطل، احل ُج ة لَِّما خرج مِّ 
ح له احلق  يف وضَ  وإن   ،زي ِّن ذلك ًبحلق ِّ والباطليُ  ل عنه، فهو يريد أن  وضعه يف كتاب قد محِّ 

 اذـ.«نا ولك، والسالم عليكغريه، ونسأل هللا التوفيق لَ 

 :قلت

 يف كتابه - رمحه هللا -احلنبلي  فلحمُ ابُن  أبو عبد هللا فقيهذَكر أول  ذذه الرسالة الوقد 
 .نهوما بني القوسني زّيدٌة مِّ ( األرانؤوط :حتقيق - 222/ 1) "اآلداب الشرعية"

َبي طة ابن بَ اإلمام وقال  رقة الناجفة اإلابنة عن شريعة الفِ "يف كتابه ــ رمحه هللا ــ الع ك 
 :أيًضا (رضا نعسان: حتقفق - 777:، رقم915-935/ 2) "رق املذمومةانبة الفِ وم  
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 :  حدثناأبو جعفر دمحم بن داود، قال حدثنا أبو احلارث، قال: حدثين أبو صاحل، قال

إن  ذاُذنا رجاًل يُناظر اجلهمية، ويُبني ِّ خطأذم، ويُدق ِّق عليهم : سألُت أًب عبد هللا فقلت»
 املسائل، فما ترى؟ 

ُت أَرى الكالم يف شيء مِّن ذذه األذواء، و : قال ال أَرى ألحدٍّ أن  ينُاظرذم، أليس قال لس 
َع َمالَ  )): معاوية بن قـُر ة ع و ِإََل َخي ر ، اْل  ي وَمة  حت  ِبط  األ  ِلح   ،َوال َكاَلم  الر ِديء  اَل َيد  اَل يـ ف 
َداِل َوال َكاَلمِ ، مر َصاِحب  َكاَل  ل  ال ِعل ِم  َوَما َكانَ ، َعَلف ك م  اِبلسَُّننِ ، ََتَنـ ب وا َأص َحاَب اْلِ  َعَلف ِه َأه 
َلك م   بـ  َره وَن ال َكاَلمَ ، قـَ ِل ال  ، فَِإنـ ه م  َكان وا َيك  َض يف َأه  َو  َا ، َواْل  ل وَس َمَعه م  ، ِبدَعِ َواْل  َوِإَّن 

َدالِ ، الس اَلَمة  يف تـَر ِك َهَذا َمر  اِبْلِ  ِل الض اَلَلةِ ، َلَ  نـ ؤ   ن ه  َساَلَمٌة َله  ِمن ه  فَإِ ، َواْل  ي وَماِت َمَع َأه 
 اذـ.«((

 .ــ رمحه هللا ــ يرِّ حمم د بن اصحسني اآلج  أبو بكر اإلمام  قالهما  ـــــ  ااثنـفً 

 أو( الدمفجي :حتقفق - 192-194/ 4) "الشريعة" يف كتابهــ رمحه هللا ــ حفث  قال 
بن  عيام :حتقفق - 71-73:ص) أو( الولفد بن دمحم :حتقفق -459-457/ 4)

 (:موسى هادي

علًما فجاءه رجٌل يسأله عن  - وجل   عز   - كان َرُجٌل قد عل مه هللا  فإن   :فإن قال قائل»
د  عليه رُ ناظره حىت تثُبت عليه احل ُج ة، ويَـ يُ  رى له أن  اصمه، تَ مسألةٍّ يف الد ِّين يُنازعه فيها ويُ 

 .قوله؟

 .ن أئم ة املسلمنيه َمن تقد م مِّ انَ ذذا الذي ُّنينا عنه، وذو الذي حذ رَ  :قفل له

 .فماذا نصنع؟ :قال قائل فإن  

إىل طريق احلق ِّ ال مناظرة، فأرشده  سرتشدٍّ مسألة مُ  سألك مسألتهكان الذي يَ   إن   :فل لهقِ 
 نة، وقول الصحابة، وقول أئمة املسلمنين الكتاب والس  أبلطفِّ ما يكون من البيان ًبلعلم مِّ 
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فهذا الذي َكرِّه لك العلماء، فال تناظره، كان يريد مناظرتك وجمادلتك،   ن  ، وإ- مهنع هللا يضر -
 .كنت هلم ُمـتـ بعـًا  ن أئم ة املسلمني إن  ه على دينك، كما قال َمن تقد م مِّ ر  واحذَ 

 سكت عنهم؟هم يتكلمون ًبلباطل، ونَ فـَندع :قال فإن  

ن مناظرتك هلم، كذا قال َمن عليهم مِّ  ه أشد  جرتك لَِّما تكل موا بِّ كوتك عنهم وذِّ سُ  :فل لهقِ 
 اذـ.«لف الصاحل مِّن علماء املسلمنيتقد م مِّن الس  

 -457/ 4) أو( الدمفجي :حتقفق - 199-191/ 4)" الشريعة"يف كتابه وقال أيًضا 
 (:عيام موسى هادي :حتقفق - 79:ص) أو( الولفد بن دمحم :حتقفق

األوقات إىل مناظرهتم، وإثبات الـُحج ة عليهم أال  ًتا ِّ ين األمر وقاض طر   فإن   :قال قائل فإن  »
 انظرذم؟أُ 

طراُر إّن   :فل لهقِ  ن الناس، ويدعوذم إىل مذذبه،  متحِّ ا يكون مع إمامٍّ له مذذُب سوء، فيَ االض ِّ
كفِّعل َمن مضى يف وقت أمحد بن حنبل، ثالثُة خلفاء امَتحنوا الناس، ودَعوذم إىل مذذبهم 

ن الذب ِّ عن الد ِّين، وأرادوا بذلك معرفة العام ـة احلق  من لعلماء بُدًّا مِّ د االسوء، فلم يَ 
احلق  مع أمحَد بَن حنبل، وَمن كان على تعاىل  ت هللاالباطل، فناظروذم ضرورًة ال اختيارًا، فأثبَ 

أمحد وَمن ليه احلق  ما كان ع رفتِّ العام ـُة أن  حهم، وعَ عتزلة وفضَ ـمُ طريقته، وأذل  هللا العظيم ال
نةٍّ ن حمِّ نة واجلماعة مِّ عيذ هللُا الكرمي أذَل العلم من أذل الس  يُ  وأرجو أن   اتبعه إىل يوم القيامة،

 اذـ.«تكوُن أبدا

-254/ 4)أو ( الدمفجي :حتقفق - 171-174/ 4)" الشريعة"يف كتابه وقال أيًضا 
موسى  عيام :حتقفق - 778-777: ص)أو ( الولفد بن دمحم :حتقفق - 252
 (:هادي

ن ه قد عرفناه، فإذا مل تكن مناظرتنا يف شيءٍّ مِّ ه وبي نتَ كرتَ ذذا الذي ذَ  :قال قائل فإن  »
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، وُّنينا عن اجلدال وال نكرذا أذلُ األذواء اليت يُ   كانت مسألةراء واخلصومة فيها، فإن   ـمِّ احلق ِّ
والنكاح والطالق، وما  الطهارة والصالة والزكاة والصيام واحل َّ   :الفقه يف األحكام مثل مِّن
ذو حمظوٌر علينا؟ عر ِّفنا ما  ادل، أم  ناظر فيه ونُ نُ  أن   نا مباحٌ ن األحكام، ذل لَ هه ذلك مِّ أشبَ 
 لزم فيه؟ كيف السالمَة منه؟يَ 

لحَقه فيه فتنٌة وال مأمث، سلم مِّن املناظرة فيه، حىت ال يَ كرته ما أقل  َمن يَ ذذا الذي ذَ  :فل لهقِ 
 .الشيطان فيه ظفروال يَ 

 كيف؟  :قال فإن  

ر الرجُل الرجَل ناظِّ ذذا قد َكثُر يف الناس جدًّا، يف أذل العلم والفقه يف كل ِّ بلد، يُ  :فل لهقِ 
نتفخ لذلك وجهه، وتَ  حمر  غالبته، ويعلو صوته، واالستظهار عليه ًبالحتجاج، فيَ ريد مُ يُ 

صاحبه، وذذا املراُد من كل ِّ واحدٍّ ط ِّ  يُ  ب أن  ه، ويعلو صوته، وكل  واحدٍّ منهما يُ أوداجُ 
ط  يُ  رادك أن  مُ  ن العلماء، ألن  مده العلماء مِّ مد عواقبه، وال حتَ نهما خطٌأ عظيم، ال حتُ مِّ 
سلم نه ومعصية، فمىت يَ مِّ  ط  خطأٌ تُ  راده أن  منك ومعصية عظيمة، ومُ  رك خطأٌ ناظِّ مُ 

 .اجلميع؟

 فائدة ؟نا الج لَ ناظر لتخرُ ا نُ فإّن   :قال قائل فإن  

 .ذذا كالم ظاذر، ويف الباطن غريه :فل لهقِ 

كرت، فإذا كنت أنت ب الفائدة كما ذَ تطلُ ه السالمة يف املناظرة لِّ إذا أردت وج   :وقفل له
 .بل حرام: ويقول ذو. حالل: ناظرك عراقيًـّا، وبينكما مسألة، تقول أنتحجازيًـّا، والذي يُ 

رمحَك هللا ذذه املسألة قد اختلف فيها : ة، فُقل لهكنتما تريدان السالمة، وطلب الفائد  فإن  
يكن احلق فيها معك  غالبة، فإن  تناظر فيها مناصحًة ال مُ ن الشيوخ، فتعال حىت نَ َمن تقد م مِّ 

ط  وال تُ  ريد أن   وتركَت قولك، ال أُ بعتينِّ يكن احلق معي ات   ك، وتركُت قويل، وإن  بعتُ ات  
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رى األمر على ذذا فهو حسٌن مجيل، وما جَ  فإن   ،غالبينوال تُ   خطِّ أُ  غالبك، وال تريد أن  أُ 
 .أعز  ذذا يف الناس

 .طيق ذذا، وصَدقَا عن أنفسهماال نُ  :نهمافإذا قال كل واحد مِ 

صاحبك وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فال  رفَت قولك وقولَ قد عَ  :نهمافل لكلِّ واحدر مِ قِ 
كذلك، فما بكما إىل ، وقال خصمك  خصمك على اخلطأ رى أن  رجع عن قولك، وتَ تَ 

ا نكما ليس يريد الرجوع عن مذذبه، وإّن  كل  واحد مِّ   أن   راء واخلصومة حاجة، إذـمِّ اجملادلة وال
 العلماء راء، وأعاذ هللا تعاىلـمِّ   صاحبه، فأنتما آمثان هبذا الطِّ يُ  نكما أن  راد كل واحد مِّ مُ 

 . رادـمُ العقالء عن مثل ذذا ال

ف رَ فت ما عندك وما عنده، وعَ رَ كوت أسلم، قد عَ ر املناظرة على املناصحة، فالس  فإذا مل تَ 
 . ما عنده وعندك، والسالم

 .قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لَك يف مناظرته يقولَ  مث ال يُؤَمن أن  

رتد  قوَله، وذذا ،كل  ذلك لِّ قله النيب ملسو هيلع هللا ىلصمل يَ : ٌث ضعيف، أو تقولذذا حدي :فتقول  له
 . غالبةـمُ رد  ُحج ة صاحبه ًبجملازفة والنكما يَ عظيم، وكذلك يقوُل لك أيًضا، فكل  واحد مِّ 

 . ق بعضهم على بعضناظر ويادل، حىت رمبا خرَ ن رأيناه يُ وذذا موجود يف كثري ِمِّ  

 اذـ.«م، وَكرَِّذه العلماء مـم ن تقد  يب ملسو هيلع هللا ىلصذذا الذي خافه الن  

 .ــ رمحه هللا ــ يبَ ك  طة الع  اإلمام ع بفد هللا بن دمحم بن بَ  قالهما  ـــــ ااثلـثً 

" رق املذمومةانبة الفِ رقة الناجفة وم  عن شريعة الفِ اإلابنة " كتابهقال يف  ــ رمحه هللا ــ حفث  
 (:رضا نعسان :حتقفق - 775: رقم- 915-914/ 2)

احلق،  ذذا ذو وقد علِّمنا أن  راء واجلدال واملناظرة، ـمِّ ا اخلصومة والتنقد حذ ر   :قال قائل إن  »
 ، فإن  ريناملستبصِّ  ن املؤمنني والعلماءوأن ذذا سبيل العلماء، وطريق الصحابة والعقالء مِّ 
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القبيحة اليت قد  ن ذذه األذواء اليت قد ظهرت، واملذاذبجاءين َرجٌل يسألين عن شيء مِّ 
 ب هللا الكرمي يلِّ ِمِّ ن قد وذَ   اجلواب عليها، وأانلتمس مِّين ِّ ا أبشياء يَ نهاطبين مِّ انتشرت، ويُ 
يه وذواه وبدعته، وال خل ِّ جيبه، وأُ أفأتركه يتكلم مبا يريد وال أُ  بصرًا انفًذا يف كشفها،و علًما هبا، 

 مقالته؟ د  عليه قبيحأرُ 

ن لوا مِّ أذل الشأن لن يَ  نه مِّ بِّ َلى الذي تـُبـ   أن   - رمحك هللا - اعلم ّي أخي : أقول لهفإّنِ 
  :ن ثالثةيكون واحًدا مِّ  أن  

، ومجيل مذذبه، وحمبته للسالمة، وقصده طريق االستقامة، طريقته سنرفت حُ ا رجاًل قد عَ إم  
نطق أبنواع الكفر كنت الشياطني قلوهبم، فهي تَ ن كالم ذؤالء الذين سَ مِّ  ق مسعهرَ ا قد طَ وإّن  

سرتشد، يلتمس ا قد بُلَِّي به، فسؤاله سؤال مُ ه املخرج ِمِّ  ف وج  عر وليس يَ  على ألسنتهم،
لمك حاجته إليك حاجة إىل عِّ [  بياض يف األصل ]ي وذِّ ا أُ والشفاء ِمِّ   ،هبِّ  يلِّ ا بُ خرج ِمِّ  ـمَ ال

ت خمالفته، فهذا الذي افرتض ن  الل، وأنت قد استشعرت طاعته، وأمِّ ادي إىل املاء الز  الص  
ن وقفه عليه مِّ ه وتُ رشده ب  ن حبائل كيد الشياطني، وليكن ما تُ اده مِّ توفيقه وإرش عليك
ن الصحابة والتابعني، وكل  ذلك ة مِّ م  ن علماء األُ حيحة مِّ نة واآلاثر الص  والس   الكتاب
 ل الرأي، والغوص على دقيقح  عرفه، وتَ ما ال تَ ف لِّ ك والتكل  واملوعظة احلسنة، وإّي   ًبحلكمة

 ن غريإرادتك للحق ِّ مِّ  ه الس نة، فإن  كنت تريد بِّ   ذلك مِّن فِّعلك بدعة، وإن   الكالم، فإن  
 فاءن غري الس نة بدعة، وال تلتمس لصاحبك الش ِّ طريق احلق ِّ ًبطل، وكالمك على الس نة مِّ 

ن ال َمن غش  نفَسه، ومَ  نصح الناسَ ه ال يَ ه بفسادك، فإن  م نفسك، وال تطلب صالحَ قَ سَ بِّ 
 .ونصره قى هللا أعانهن ات  ن أراد هللا وفقه وسد ده، ومَ ه ال خري فيه لغريه، فمَ فيه لنفس خري

ه، وال ك بَ لك ذذه أوصافه، وجوابك له على النحو الذي قد شرحته، فشأنَ  فإذا كان السائل
ين، فهذا هًدا، فهذه سبيل العلماء املاضني الذين جعلهم هللا أعالمـًا يف ذذا الد ِّ ُل فيه جَ َت  

 .الثالثة أحد
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 كثر انصروك وُمعينوك،، ويَ ن فيه على نفسكر تمَ حاضِّ  ضر يف جملس أنت فيهر يَ وَرجٌل آخَ 
ن يف ه ذو ِمِّ  ع الشك  يف القلوب، ألن  ستمعيه، لُيوقِّ على قلوب مُ  فيتكلم بكالم فيه فتنة وبلي ة

ن إخوانك وأذل مذذبك مَ  نر معك مِّ تشابه ابتغاء الفتنة والبدعة، وقد حضَ ـمُ بع الت  يغ يَـ قلبه زَ 
 لم هلم بقبيح ما أييت به، فإن  ة عندذم على مقابلته، وال عِّ ج  ه ال حُ يسمع كالمه، إال أن  

رين، ستبصِّ ـمُ ال ك ِّ علىستمعني، وإدخال الش  ـمُ فسد هبا قلوب اليُ  ن فتنته أبن  مل تمَ  كت  سَ 
كمة، وال ن العلم واحلِّ شر ما عل مك هللا مِّ ه، وتنه، وخبيث مقالتَ رد  عليه بدعتَ ا تَ فهذا أيًضا ِمِّ  

ن يكن قصدك يف الكالم خصومته وال مناظرته، وليكن قصدك بكالمك خالص إخوانك مِّ 
صدوا هبا املؤمنني، فليكن إقبالك يَ باك الشياطني لِّ بسطون شِّ ا يَ ة إّن  دبثاء املالحِّ خُ  شبكته، فإن  

ن قد منطقك على إخوانك، ومَ  ر وجهك، وفصيحش  كمتك، وبِّ بكالمك، ونشر علمك وحِّ 
قدرت  حضر معك ال عليه، حىت تقطع أولئك عنه، وحتول بينهم وبني استماع كالمه، بل إن  

 .وه الناس عنه فافعله وجُ ن العلم حتو ِّل بِّ تقطع عليه كالمه بنوعٍّ مِّ  أن  

 .ماه الكالم هلَ ت لك وج  ص  فهذان رجالن قد عر فتك حاهلما، وخل  

مت حكَ ت بصريته، واستَ ه، َفعشيَ الر شاد قدمُ  ، وزل ت عن سبيلهاَغ قلبُ واثلٌث مشئوم قد ز 
 فسد عليك صحيح الد ِّين، فجميع الذينُيشك ِّك يف اليقني، ويُ  ده أن  هِّ صرته، يُ للبدعة نُ 

 نهر مِّ صِّ ك لن تيت يف ًبب حُ ما حكيناه يف ذذا الباب ألجله وبسببه، فإن   رويناه، وكل  
ن ضه مِّ غرَ  ه، ألن  بِّ  ن اإلمساك عن جوابه، واإلعراض عن خطأٍّ مِّ  ه أبلغمكيدتِّ  ووجيعُ 

ينك ما عك يف دِّ سمِّ يُ  ه أن  ي غيظَ شفِّ نك فيُ يأس مِّ ويَ  كَ مل  ه، فيَ عَ بِّ ت  فتنك فتَـ يَ  أن   مناظرتك
رمحه  - ك بقول احلسنه ًبلقطيعة له، أليس قد أخربتُ ل  ًبإلمساك عنه، وأذِّ  ئهتكرذه، فأخسِّ 

اي أاب سعفد تعال حىت أخاصمك يف الدِّين، فقال له )) : القائل حني قال له - هللا
 .(( كنَت قد أضللَت دينك، فالتمسه  ين، فإنِ رت  دِ أبيَ  ا أان فقدأم  : اصحسن

، ن ربِّ مِ  نةر ى بفِّ ا أان فعلَ أم  )) : أذل األذواء، فقال له ك بقول مالك حني جاءه بعضوأخربتُ 
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، فاذهب إَل شا أنت فشَ وأم    . (( مثلك فخاصمه اكّر اكٌّ

ن قلبه مِّ أغيظ لِّ  عينه، والن لِّ خَ ج َّ حج ة ذي أس  ن مجيع احلُ ف مِّ خالِّ ـمُ فهل أييت يف جواب ال
 اذـ.«واجلواب ج ةمثل ذذه احلُ 

ــ رمحه  هللا بن اصحسن بن منيور الطبي الاللكائي ةبَ اصحافظ أبو القاسم هِ  قالهما  ـــــ ارابعً 
 .هللا ــ

-45/ 4)" نة واْلماعةشرح أصول اعتقاد أهل السُّ " يف كتابهه هللا ــ ــ رمححفث قال 
 (:أبو مالك الر ايشي: حتقفق - 85-88/ 4أو  أمحد الغامدي :حتقفق،  25

ا أعظم ِمِّ   ل  وال ذُ  ومل يكن هلم قهرٌ ن مناظرة املبتدعة، على املسلمني جناية أعظم مِّ  َن فما جَ »
ًدا، وال يدون إىل إظهار بدعتهم رَ ًدا ودَ ن الغيظ كمَ ميوتون مِّ  لف على تلك اجلملةكهم الس  تَر 

 .سبياًل 

رت ، حىت كثُ حىت جاء املغرورون ففتحوا هلم إليها طريًقا، وصاروا هلم إىل ذالك اإلسالم دلياًل 
ة ن اخلاص  ن مل يكن عرفها مِّ رقت أمساع مَ وظهرت دعوهتم ًبملناظرة، وطَ  ،بينهم املشاجرة

ا، ـا وأخدانًـ فصاروا أقرانً  ،ج َّن التدقيق يف الل  وبلغوا مِّ  ، َّجَ به يف احلُ تقابلت الش   ة، حىتوالعام  
كانوا يف هللا أعداء وأضداًدا، ويف اهلجرة يف هللا أعوانـًا، نـًا وإخوانـًأ بعد أن   ال  داذنة خِّ لـمُ وعلى ا

نزلتني، وذيهات ما بني وّنم يف وجوذهم عيانـًا، ويلعنوّنم جهارًا، وشت ان ما بني املكفر ِّ يُ 
عصمنا ويَ  ،نةكنا ًبإلسالم والس  س ِّ ميُ  ن الفتنة يف أدّيننا، وأن  يفظنا مِّ  املقامني، نسأل هللا أن  

 اذـ.«بفضله ورمحته ،هبما

 .ــ رمحه هللا ــ اصحافظ أبو عمر يوس  بن عبد الب النمري األندلسي قالهما  ـــــ اخامسً 

عبد املعطي أمني  :حتقفق -448/ 8) " االستذكار" كتابه  يفــ رمحه هللا ــ حفث قال 
 (:قلعجي
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م أذل الس نة عن الكف ِّ عن اجلدال واملناظرة فيما نن والفقه وذُ ع أذل العلم ًبلس  وقد أمجَ »
ا ليس حتته عمل، وعلى اإلميان مبتشابه القرآن والتسليم له، ولَِّما ِمِّ   سبيلهم اعتقاده ًبألفئدة

بيحون املناظرة يف ا يُ فات كلها وما كان يف معناذا، وإّن  ملسو هيلع هللا ىلص يف أحاديث الص ِّ  يبجاء عن الن  
  .احلالل واحلرام وما كان يف سائر األحكام يب العمل هبا

: حدثنا أمحد بن زذري قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال
أهل بلدان يكرهون اْلدال  إن  )) : ت مالك يقولمسع: حدثنا مصعب بن عبد هللا قال

ه واعتقاده والتسلفم ا ما سبفله اإلميان بِ والكالم والبحث والنظر إال ففما حتته عمل، وأم  
 اذـ.«(( وال مناظرةرون ففه جدااًل له فال يَ 

 -4778:قمر  -534-528/ 2) "جامع بفان العلم وفضله" يف كتابهأيًضا وقال 
 (:هييشبال الزُّ أب األ :قفقوحت

ا يف صفاته وأمسائه، وأم   - ثناؤه جل   - عن اجلدال يف هللا - رمحهم هللا - لفى الس  وّنَ »
د ِّ الفروع على األصول، ه عِّلٌم ُيتاج فيه إىل رَ الفقه فأمجعوا على اجلدال فيه والتناظر، ألن  

وصف عند اجلماعة ال يُ  - وجل   عز   - هللا للحاجة إىل ذلك، وليس االعتقادات كذلك؛ ألن  
ة عليه، وليس  م  ملسو هيلع هللا ىلص، أو أمجعت األُ  ه رسول هللافه بِّ ه، أو وصَ ف به نفسَ أذل الس نة إال مبا وصَ 

ران ًبلتفكر يف أو إبنعام نظر، وقد ُّنينا عن التفكري يف هللا، وأُمِّ  درك بقياسٍّ كمثله شيء فيُ 
 اذـ.«خلقه الدال ِّ عليه

عند  - 517-519/ 2)" جامع بفان العلم وفضله"يف كتابه  وقال أيًضا
 (:4857:رقم

دان لم يُ عنهم، فهو عِّ  ن نقل الثقات، وجاء عن الصحابة، وصح  يب ملسو هيلع هللا ىلص مِّ ما جاء عن الن ِّ »
ث بعدذم ومل يكن له أصل فيما جاء عنهم، فبدعة وضاللة، وما جاء يف أمساء حدِّ ه، وما أُ بِّ 

 اذـ.«رواناظِّ ناظر فيه كما مل يُ ومل يُ م له، ل ِّ ه عنهم سُ هللا أو صفات
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 (:4844:عند رقم - 518/ 2)" جامع بفان العلم وفضله"يف كتابه وقال أيًضا 

ن ناظر القوم وتادلوا يف الفقه، وّنوا عن اجلدال يف االعتقاد، ألنه يئول إىل االنسالخ مِّ وتَ »
رٍّ يف قولهين، أال تَ الد ِّ  َما َيك ون  ِمن  ََن َوى َثاَلثَةر ِإال  ه َو  } :- وعز   جل   - رى مناظرة بِّش 

ذو يف قلنسوتك، ويف : فقال له خصمه، ذو بذاته يف كل مكان: حني قال { رَاِبع ه م  
ك، ويف جوف محارك، تعاىل هللا عم   ، وأان وهللا - رمحه هللا - ى ذلك وكيعٌ كَ ا يقول، حَ ُحش ِّ

ا الفقه فال وأم  ، بهه ّنى العلماءفعن ذذا وشِّ ، - حهم هللاقب   - ي كالمهمأحكِّ  ه أن  أكرَ 
 اذـ.«م لهفه  ناظر فيه، وتَ وال يُنال أبًدا دون تَ  ،يُوصل إليه

ــ  اإلمام شفخ اإلسالم أبو عثمان إمساعفل بن عبد الرمحن اليابون قالهما  ـــــ اسادسً 
 .رمحه هللا ــ

 - 87-89:ص) "ل  أصحاب اصحديثالس   عقفدة"يف كتابه ــ رمحه هللا ــ حفث قال 
 (:بدر البدر :وحتقفق ،مكتبة الغرابء :طبعة - 449-443:صأو  ،دار املنهاج :طبعة

ه كون مبا كانوا بِّ ين وعلماء املسلمني، ويتمس  ن أئمة الد ِّ لف الصاحلني مِّ قتدون ًبلس  ويَ »
ثوا يف الد ِّين ما بدع الذين أحدَ بغضون أذل الواحلق املبني، ويُ  ،ين املتنين الد ِّ كني مِّ تمس ِّ مُ 

ادلوّنم يف السوّنم، وال يُ سمعون كالمهم، وال يُ صحبوّنم، وال يَ بوّنم، وال يَ نه، وال يُ ليس مِّ 
رون َصون آذاّنم عن مساع أًبطيلهم اليت إذا مر ت ًبآلذان وقر ت يف ، ويَ ناظروّنموال يُ الد ِّين، 

عز   - ل هللات، وفيه أنزَ ات الفاسدة ما جر  رَ وس واخلطَ ن الوسات إليها مِّ ر ت، وجر  القلوب ضَ 
ه م  َحىت  ََي وض وا يف  } :قوله - وجل   َوِإَذا رَأَي َت ال ِذيَن ََي وض وَن يف آاَيتَِنا فََأع ِرض  َعنـ 

ِِه   اذـ . «{َحِديثر َغي 

دمحم بن الفضل التفمي  ما جاء عن اصحافظ قو ام السُّنة أبو القاسم إمساعفل بن ـــــا سابعً 
 .ــ رمحه هللا ــ األصبهان
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/ 4) "نةة وشرح عقفدة أهل السُّ حج  ـمَ ة يف بفان الج  اصح  "يف كتابه ــ رمحه هللا ــ حفث قال 
 (:دمحم بن ربفع :وحتقفق ،دار الراية :طبعة - 455-454

 يومنا ذذا رجع إىل ما وجدان أحًدا من املتكلمني يف ماضي األزمان إىل: لفقال علماء الس  »
ن م اشتغلوا مبا تـَر كه خرٌي مِّ ل  أّن  فدَ ه، وال انتقل عن مذذبه إىل مذذب ُمناظِّرِّه؛ قول خصمِّ 
لف اجلدال يف  الد ِّين، وَرووا يف ذلك أحاديث، وذم ال يذم ون ما ، وقد ذم  الس  هاالشتغال بِّ 
 اذـ.«ذو الصواب

 .ــ رمحه هللا ــاصحسن بن علي بن خل  البهباري  ما جاء عن اإلمام أب دمحم ـــــ ااثمنً 

، دار السل : طبعة -424-425:ص) "نةشرح السُّ "يف كتابه ــ رمحه هللا ــ حفث قال 
 :مكتبة دار املنهاج، وحتقفق: طبعة - 427-421:ادي، أو صخالد الرد   :وحتقفق
 (:اْلمفزي

ده، وإذا جاءك د فكلمه، وأرشِّ سرتشعن مسألة يف ذذا الكتاب، وذو مُ  وإذا سألك أحدٌ »
مة، والغضب، وقد صو غالبة، واخلُ ـمُ راء، واجلدال، والـمِّ ال: يف املناظرة ناظرك، فاحذره، فإن  يُ 
لمائنا ن فقهائنا، وعبلغنا عن أحد مِّ ومل يَ ن طريق احلق، ا مِّ رجان مجيعً يا، يت عن ذذا جدًّ ّنُ 
 .ه انظر أو جادل أو خاصمأن  

 اذـ.«ن دونه، إىل يومنا ذذان فوقه، ومَ املناظرة، ومالك بن أنس، ومَ كره وكان ابن عمر يَ 

 :ويف اْلتام أقول

 : قال قائل إن  

ما انظرا أذل أّن   -رمحهما هللا تعاىل  -قل عن اإلمام أمحد بن حنبل واإلمام ابن تيمية قد نُ 
 .هماالبدع واألذواء يف زمنَ 

  :قال لهفف  
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بل ن قِّ ا عليها مِّ جربِّ ا أُ ، وإّن  هَلا رح صدرشَ ال عن نهما، و مِّ  ذذه املناظرة مل تكن بطلبٍّ  إن  
 .لطانالس  

ن الكذب مِّ حينها اف املناظر ضبطها ويكمها، ويَ حبيث يَ  ،هرِّ كانت مبحضَ وأيًضا  
 .والتدليس

ك مناظرة أذل البدع واألذواء، بل نُقل كثري ومشهور يف تر    -رمحه هللا  -وكالم اإلمام أمحد 
انبة رقة الناجية وجمُ اإلًبنة عن شريعة الفِّ "ناظر بعدذا حىت مات، كما يف كتاب يُ  ه ملعنه أن  
 (.يوسف الوابل: حتقيق - 324:، رقم272/ 6) «رق املذمومةالفِّ 

 :-رمحه هللا  -ي رِّ م قول اإلمام اآلج  وقد تقد  

ات الـُحج ة عليهم ن األوقات إىل مناظرهتم، وإثبين األمر وقًتا مِّ اض طر   فإن   :قال قائل فإن  »
 أال أانظرذم؟

طراُر إّنا يكون مع إمامٍّ له مذذُب سُ  :قفل له ن الناس، ويدعوذم إىل مذذبه،  حِّ متَ ، فيَ وءاالض ِّ
ى يف وقت أمحد بن حنبل، ثالثُة خلفاء امَتحنوا الناس، ودَعوذم إىل مذذبهم كفِّعل َمن مضَ 

ن ين، وأرادوا بذلك معرفة العام ـة احلق  مِّ وء، فلم يد العلماء بُدًّا من الذب ِّ عن الد ِّ الس  
ت هللا تعاىل احلق  مع أمحَد بَن حنبل، وَمن كان على ، فأثبَ فناظروذم ضرورًة ال اختيارًاالباطل، 

احلق  ما كان عليه أمحد وَمن  حهم، وعرفتِّ العام ـُة أن  طريقته، وأذل  هللا العظيم املعتزلة وفضَ 
نةٍّ ن حمِّ نة واجلماعة مِّ ن أذل الس  عيذ هللُا الكرمي أذَل العلم مِّ يُ  ، وأرجو أن  اتبعه إىل يوم القيامة

 اذـ.«تكوُن أبدا

  :أيًضا فلقِ  وإن  

 .ه انظر فالنأو غريه أن   -رمحه هللا  -ل عن اإلمام الشافعي قِّ قد نُ 

  :له قالفف  
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 ر ِّ د البَـ ي وابن عبر ِّ اآلجُ م كالم اإلمامني ، وقد تقد  أو احلديث مناظرة يف الفقهيف الغالب ذذه 
 .يف جواز املناظرة يف الفقه -رمحهما هللا  -

وإن كانت يف ًبب العقيدة فليست مبناظرة ًبملعن املعروف اليوم، والصورة املشاذدة لكل 
 .أحد

ه جلس معه يف جملس خاص أو جملس فيه بعض أذل العلم فناقشه فيما ذو عليه أن   :وغايتها
ه إىل احلق، رد  يَ  أن   هللا س، لعل  ب  ن لَ ف ما حصل له مِّ  َّ، وكشَ جَ يه احلُ ن ًبطل، وأقام علمِّ 

 . ن اجلميعمشهود له بذلك مِّ  ،إمام راسخ جبل يف العلمأيًضا وفاعل ذلك 

م يف شأن أذل املتقد ِّ  -رمحه هللا  -أمحد بن حنبل أذل الس نة إمام قول الـُمناظِّر مث ليتأمل 
 :البدع واألذواء

 اذــ.«سون علفك، وه م ال يرجعونفإهنم يـ َلبِّ »

 :-رمحه هللا  -وقول اإلمام أيب القاسم األصبهاين 

ي األزمان إَل يومنا هذا رجع مني يف ماضِ ن املتكلِّ ما وجدان أحًدا مِ : قال علماء السل »
م اشتغلوا اما تـَر كه ل  أهن  ه، وال انتقل عن مذهبه إَل مذهب م ناِظرِه؛ فدَ إَل قول خيمِ 

 اذــ.«تغال بهن االشخٌي مِ 

 :-رمحه هللا  -وقول اإلمام الاللكائي 

 لٌّ وال ذ   ن مناظرة املبتدعة، وَل يكن هلم قهرٌ على املسلمني جناية أعظم مِ  َن فما جَ »
ًدا، وال جيدون إَل رَ ًدا ودَ ن الغفظ كمَ ل  على تلك اْلملة ميوتون مِ ا تركهم الس  أعظم ِم  

 .إظهار بدعتهم سبفاًل 

، حىت  م إلفها طريًقا، وصاروا هلم إَل هالك اإلسالم دلفاًل ففتحوا هل ،حىت جاء املغرورون
ن ن َل يكن عرفها مِ رقت أمساع مَ وظهرت دعوهتم ابملناظرة، وطَ  ،رت بفنهم املشاجرةكث  
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 اذــ.«ةة والعام  اْلاص  

:نيملسملا مو معو  خوانهإلصًحا لنفسه و ان ومجعه  
.اْلنفد عبد القادر بن دمحم بن عبد الرمحن  

 
 

 
 


