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  املقدمة

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل  إنَّ الحمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من 
م بإحسان  فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعه

ٱ  ٻ  چ  (.102)سورة آل عمران، اآلية: چڦ   ڦ ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  إلى يوم الدين وسل ِّم تسليمًا.

)سورة النساء،    چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ
)سورة    چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ ۋۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ چ (.  1اآلية :

أما بعد: فإن أفضل دراسة يعيشها المسلم تدبرًا وتفكرًا وإعجازًا وعلمًا ورحمًة؛ ما ورد في كتاب هللا تبارك وتعالى،   (.71،  70األحزاب، اآليتان:
 إلى الصراط المستقيم.والذي هو كالمه سبحانه وتعالى، المتضمن لمراده وهدايته لخلقه، وبه تحيا أرواحنا وتشفى، وفيه الهدى والنور وهو الدليل  

اب نزوله؛  ولقد عني السلف الصالح بالقرآن الكريم حفظًا وتعلمًا وتعليمًا وتفسيرًا، ونقلوا عن النبي صلى هللا عليه وسلم تفسيره وتأويله، وأسب 
من الوحدة وجمع الكلمة والتمسك فكان الوقوف على ما نقلوه من أعلى المطالب والمقاصد، ال سيما المسائل الضرورية التي تحتاج األمة إليها،  

ه تحذير بالدين، وهي اليوم تتمزق بيد بنيها وأعاديها، وقد كثرت الفتن والبدع واألهواء التي هي أصل االختالف واالفتراق.  والقرآن الكريم في
هل األهواء والبدع، وأنها في اختالف  شديد من الفرقة، وإغالق لكل منفذ شر وفتنة، وفيه آيات بينات واضحات ذكر أهل العلم أنها نزلت في أ 

 ".-جمع ودراسة-"اآليات التي وردت في أهل األهواء والبدع أهل القبلة، فأحببت جمعها ودراستها في بحث عنونته: 
 أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

 / ارتباط الموضوع بالقرآن الكريم، الذي هو أصح وأفصح بيان.1
 البدع واألهواء بجمع ما ورد فيهم من آيات./ أهمية التحذير من أهل 2
 / الوقوف على أقوال السلف في تفسير ما نزل في أهل البدع. 3
 / وجود فوائد عظيمة في أقوال أهل العلم تحتاج إلى جمع.4
 / لم أقف على دراسة علمية تناولت الموضوع، فأحببت إثراء الدراسات العقدية به. 5

 أهداف البحث:
 ودراسة اآليات التي وردت في أهل األهواء والبدع في بحث واحد. / جمع 1
 ./ بيان أقوال أهل العلم في تفسير تلك اآليات2

 الدراسات السابقة:
 لم أقف على دراسة علمية أو بحث محكم تناول الموضوع بهذه الصورة، وسأذكر أقرب الدراسات العلمية له لالستفادة منها:

َيةٌ -دة في الرد على البدع المتقابلة، اآليات القرآنية الوار  -1 َراَسٌة َعَقدِّ رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية )الدكتوراه(، إعداد/   -دِّ
هـ(. وهي دراسة لموضوعات البدع والرد عليها من القرآن    1438  -  1437أحمد علي الزاملي. إشراف الدكتور: محمد باكريم محمد عبد هللا، ) 

 ولها الباحث في تمهيد وثالثة أبواب:الكريم، تنا
ة على البدع المتقابلة-الباب األول: داللة اآليات    على معنى الوسطية.  -الرادَّ

 الباب الثاني: اآليات الرادة على البدع المتقابلة في باب اإليمان باهلل ومسائل اإليمان.
 ن اإليمان.الباب الثالث: اآليات الرادة على البدع المتقابلة في بقية أركا

 وهي تختلف عن هذه الدراسة التي تتناول آيات ذكر المفسرون أنها في أهل األهواء والبدع. 
دراسات في األهواء والفرق والبدع ومقف اإلسالم منها، لالستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل. مطبوع في مركز الدراسات واإلعالم    -2

افية عن األهواء والبدع والفرق والتحذير منها، وال يتقاطع مع هذه الدراسة الجزئية لما ورد في القرآن  دار إشبيليا وهو كتاب نفيس ودراسة و 
 الكريم من اإلشارة إليها.
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هـ( تحقيق: إبراهيم بن عبد هللا   1350البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة، المؤلف: عبد العزيز بن محمد المديهش )المتوفى:  -3
 هـ.1434الطبعة: األولى،  المديهش.

 وهو كتاب قيم تناول مسائل مهمة في الرد على أهل البدع ونقد جملة من البدع، وليس فيه شيء يتعلق بموضوع هذا البحث.
 منهج البحث: 

المنهج التحليلي بدراسة أقوال  يقوم البحث على المنهج االستقرائي، حيث أجمع اآليات التي ذكر أهل العلم أنها في أهل األهواء والبدع، ثم 
 المفسرين وأهل العلم واتنباط الفوائد والمسائل التي تتعلق بأهل البدع ونقدهم، وفي ذلك خدمة لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

 كما اتبعت في كتابة البحث:
 ية. عزو اآليات في البحث، برسم مصحف اإلمام عثمان رضي هللا عنه، مبينًا اسم السورة ورقم اآل -
 عزو األحاديث إلى مصادرها، وبيان حكم أهل العلم على ما لم يصح منها. -
 اآلثار التي ترد عن الصحابة رضي هللا عنهم في التفسير ال أتتطرق للحكم عليها.  -
 نقل األقوال من مصادرها األصلية.  -
 سأكتفي بذكر بطاقة الكتب كاملة في فهرس المصادر والمراجع. -
 م الواردة عدا الصحابة رضي هللا عنهم واألئمة األربعة وأصحاب الكتب الستة. الترجمة لألعال -

 خطة البحث:
 اشتملت خطة البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، في كل مبحث ثالثة مطالب، وخاتمة وفهارس.

 وفيها أهمية الموضوع، وأهدفه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث والخطة. المقدمة: 
 آيتان في سورة آل عمران والفوائد المستنبطة منهما، وفيه مطلبان. األول:المبحث 

 المطلب األول: أقوال أهل العلم في آيتي آل عمران.                 
 المطلب الثاني: الفوائد المستنبطة من آيتي آل عمران.                

 طة منهما.المبحث الثاني: آيتان في النساء والمائدة والفوائد المستنب
 المطلب األول: أقوال أهل العلم في آيتي النساء والمائدة.                
 المطلب الثاني: الفوائد المستنبطة من آيتي النساء والمائدة.                 

 المبحث الثالث: آيات في سورة األنعام والنحل والفوائد المستنبطة منها.
 المطلب األول: أقوال أهل العلم في آيات من سورة األنعام والنحل.                 
 المطلب الثاني: الفوائد المستنبطة من آيات في سورة األنعام والنحل.                

 المبحث الرابع: آيات متفرقة والفوائد المستنبطة منها.
 في آيات متفرقة. المطلب األول: أقوال أهل العلم                 
 المطلب الثاني: الفوائد المستنبطة من آيات متفرقة.                 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.
 آيتان يف سورة آل عمران والفوائد املستنبطة منهما املبحث األول

 آييت آل عمران:املطلب األول: أقوال أهل العلم يف 
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ: قوله تعالىاآلية األولى: 

صلى هللا  - : تال رسول َّللاَِّّ -رضي هللا عنها-(.في الصحيحين عن عائشة 7)سورة آل عمران:  چے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  } -عليه وسلم 
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ْنُه -صلى هللا عليه وسلم- رضي هللا عنها: قال رسول َّللاَّ -قالت  ....اآلية{،ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   يَن َيتَّبُِّعوَن َما َتَشاَبَه مِّ : )إَِّذا َرَأْيُتُم الَّذِّ
يَن   "وقال آخرون: بل عنى هللا عز وجل بذلك كل مبتدع في دينه بدعة    -رحمه هللا -  (2).قال ابن جرير الطبري (1)َسمَّى َّللاَُّ َفاْحَذُروُهم( َفُأوَلئَِّك الَّذِّ

ياَن ب مخالفًة لما ابتعث به رسوله محمًدا صلى هللا عليه وسلم، بتأويل يتأوله من بعض آي القرآن المحتملة التأويالت، وإن كان هللا قد أحكم
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   }  في قوله:  -رحمه هللا -  (3)ذلك، إما في كتابه، وإما على لسان رسوله.... ثم ذكر ممن قال ذلك: بسنده عن قتادة

 .(4)قال: إن لم يكونوا الحُروري ة والسبائية، فال أدري من هم!" {ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  } وكان قتادة إذا قرأ هذه اآلية: {،ھ  ھ   ھ  ے  ے
قال: "أما المتشابهات: فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا   {ڻ  ڻ}: ، في قوله تعالى-رحمه هللا- (5)وعن سعيد بن جبير

قرءوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة، كل فرقة يقرءون آيات من القرآن، ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى؛ ومما 
ڀ   چويقرءون معها:   (.44)سورة المائدة:   چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ  الحرورية من المتشابه قول هللا تعالى:تتبع 

فإذا رأوا اإلمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك فهؤالء األئمة  (،1)سورة األنعام:    چڀ  ڀ       ٺ  ٺ   
 .(6)فيخرجون فيفعلون ما رأيت؛ ألنهم يتأولون هذه اآلية"مشركون، 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         ى  ى  ائ  چ  قول هللا تعالى: اآلية الثانية:

قال في   -رضي هللا عنهما-(. روي عن ابن عباس 107 - 106)سورة آل عمران:  چائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
 .(7)لذين اسودت وجوههم فأهل البدع واألهواء"فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، وأما ا ،{ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ} اآلية:

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  }  : "ما آية في كتاب هللا عز وجل أشد على أهل األهواء من هذه اآلية:-رحمه هللا -وروي عن اإلمام مالك  

رحمه  - (8)ل ابن القاسم: فأي كالم أبين من هذا؟ قا-رحمه هللا-قال مالك  ، {ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ         ې  ې  ې  ې         ى 
ْعبِّي ِّ  (01)حاتموأورد ابن أبي  .(9): وقال لي مالك: "إنما هذه اآلية ألهل القبلة"-هللا ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    : }-رحمة هللا عليهما- (11)عن الشَّ

" ،{ۈ : "هي في أهل األهواء". -رحمه هللا-أنس وفي تفسير الجامع ألحكام القرآن أخبار منها: "قال مالك بن .(12)قال: "هذا أَلْهل اْلقِّْبَلةِّ
وفي خبر آخر أنه عليه السالم قال: )هي   (. 13)عن النبي صلى هللا عليه وسلم: )هي في الحرورية(  -رضي هللا عنه -وعن أبي أمامة الباهلي 

:  - رضي هللا عنه-فقال أبو أمامة أنه رأى رءوسًا منصوبة على باب دمشق،  - رضي هللا عنه-. وفي السنن عن أبي أمامة (14)في القدرية(
. وفي معالم  (16)(15)إلى آخر اآلية(، {ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ} -ثم قرأ  -)كالب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه 

وقال ابن  .(17): "هم أهل البدع"-هللارحمه  -: "هم الخوارج"، وقال قتادة  -رضي هللا عنه-: "وقال قوم: هم من أهل قبلتنا، وقال أبو أمامة  التنزيل
: "وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفًا من كالم الصحابي، ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في اإلسالم فتنة -رحمه هللا- (18)كثير

عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة،  الخوارج، وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى هللا عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في 
وذكر حديثه... ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي هللا عنه وقتلهم بالنهروان،    (19)ففاجئوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة

ية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، وغير ذلك من البدع ثم تشعبت منهم شعوب، وقبائل وآراء، وأهواء، ومقاالت، ونحل كثيرة منتشرة، ثم نبعت القدر 
يرون أن هذه اآلية في أهل البدع واألهواء الذين تفرقوا   -رحمهم هللا -.فالسلف (02)التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى هللا عليه وسلم"

 واختلفوا، وفارقوا الجماعة. 
 املطلب الثاني: الفوائد املستنبطة من آييت آل عمران:

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  ذكر أهل العلم أن اآلية في أهل القبلة، وأن اآلية قبلها في أهل الكتاب، وهي قوله تعالى:أواًل:  

قال: من    {،ہ   ہ  ہ  ہ  ھ }  في قوله:   (12)فعن اْلحسن(.  105)سورة آل عمران، اآلية:    چےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
يعني: للمؤمنين يقول: ال تكونوا كالَّذين تفرَّقوا واختلفوا من بعد موسى، فنهى    {ہ   ہ }: قوله (22)مقاتل بن َحيَّاناليهود والنَّصارى". وعن 

يا  {،ہ   ہ} : "يعني بذلك جل ثناؤه:-رحمه هللا-قال أبو جعفر الطبري .(23)َّللاَّ تعالى المؤمنين أن يتفرَّقوا من بعد َنبِّي ِّهم كفعل اليهود"
 اختلفوا فيما هللا، حجج من {،ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ } ،ونهيه وأمره هللا دين في {ھ } الكتاب: أهل من {ہ  ہ } معشر الذين آمنوا

  تفرقوا،  الذين ولهؤالء: يعني {،ۓ  ڭ }هللا  على جراءة وميثاقه عهده ونقضوا هللا، أمرَ  وخالفوا خالفه، فتعمدوا فيه الحق  وعلموا فيه،
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 تفرُّق  دينكم في المؤمنين، معشر يا تتفرقوا، فال: ثناؤه جل يقول {،ڭ هللا } عند من {ڭ } جاءهم ما بعد من الكتاب أهل من واختلفوا
 .(24)لهم" الذي مثل العظيم هللا  عذاب  من لكم فيكون  بسنتهم، دينكم في وتستنوا فعلهم، تفعلوا وال دينهم، في هؤالء
: قال لي أبو أمامة -رحمه هللا-  (25)قال أبو غالب  أن السلف ذكروا أن أهل األهواء هم الذين يتبعون المتشابه وهم الذين تسود وجوههم.  ثانيًا:

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   } :  وجلَّ  عزَّ   هللا قول  تسمع أما: عمران، فقال آل من فاقرأ أما تقرأ؟ قلت: بلى. قال: -رضي هللا عنه-

مُ   َفزِّيغَ   ،  َزْيغٌ   َهؤالءِّ   ُقُلوبِّ   فِّي  َكانَ   {ھ ْندَ   اْقَرأْ   ،  بِّهِّ اَئةِّ   َرْأسِّ   عِّ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   }  :  َبَلْغتُ   إَِّذا  َحتَّى  َفَقَرْأتُ   ،  اْلمِّ

 .(26)َهؤالءِّ   ُهمْ  َنَعمْ :   َقالَ  ؟ َهؤالءِّ  أَُهمْ  ُأَماَمَة، َأَبا َيا: َفُقْلتُ  {،ۅ  ۉ  ۉ    
{ يف أهل الكتاب واليت ہ   ہ  ہ  ہ : }المشهور؛ ففسروا اآلية األولى (27)ذكر أهل العلم في تفسير هذه اآليات حديث االفتراق ثالثًا:

 بعدها يف أهل القبلة. 
أن اآلية فيها وعيد شديد ألهل األهواء والبدع، وفيها ما يفزع القلب ويجلب الحسرة والندامة يوم القيامة، حيث تسود وجوههم ويذوقوا   رابعًا:

 العذاب. 
  دُّ وتسو   وجوه  تبيضُّ   يوم:"-رحمه هللا-  (28)السدي   قيل: هم الخوارج كفروا باالقتتال، كما روي عن{  ۅ  ۉ  ۉ  }  : أن قوله تعالى:خامساً 

  .(29)اقتتلوا" حين  القبلة أهل من كفر من فهذا ،"تكفرون  كنتم بما  العذاب فذوقوا إيمانكم بعد أكفرتم  وجوههم اسودت الذين فأما وجوه
 لقد  اآلية،  ،{ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ} :قال: قوله   ،-رحمه هللا-وقيل هم أهل البدع الذين أحدثوا وبدلوا، كما في حديث الحوض فعن قتادة   

 ممن  الحوض  على  ليردن    بيده،  محمد  نفس  والذي:"يقول  كان  وسلم  عليه   هللا  صلى   هللا  نبي  أن  لنا  ذكر  ولقد  تسمعون،  كما  إيمانهم  بعد  أقوامٌ   كفر
 (31).(30)بعدك(  أحدثوا  ما  تدري   ال  إنك:  فليقالن  !  أصحابي!  أصحابي!  رب  :  فألقولن  دوني،  اخُتلِّجوا  ورأيتهم،  إلي    ُرفعوا  إذا  حتى  أقواٌم،  صحبني

  الحوض عن المطرودين  من  فهو هللا  به  يأذن ولم  هللا  يرضاه  ما ال هللا  دين في  ابتدع أو  غير  أو بدل : "فمن- رحمه هللا- (32)قال القرطبي
  والروافض  فرقها، اختالف على كالخوارج سبيلهم، وفارق  المسلمين جماعة خالف من وإبعاداً  طرداً  وأشدهم الوجوه، المسودي منه المبتعدين

  الحق  وطمس والظلم  الجور  في  المسرفون  الظلمة  وكذلك ومبتدعون، مبدلون  كلهم أهوائها، فهؤالء أصناف  على والمعتزلة ضاللها، تباين على
  .(33)باآلية  عنوا   يكونوا  أن   عليهم  يخاف،  كل   والبدع،  واألهواء   الزيع  أهل   وجماعة  بالمعاصي،  المستخفون   بالكبائر  والمعلنون   وإذاللهم،   أهله  وقتل

 أن أهل العلم سموا من الفرق التي تسود وجوه أصحابها وأتباعها؛ "الخوارج والسبئية والقدرية" واآلية عامة  في كل من ابتدع في الدين.  سادسًا:
 آيتان يف النساء واملائدة والفوائد املستنبطة منهما. املبحث الثاني

 املطلب األول: أقوال أهل العلم يف آييت النساء واملائدة.
ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  چ  :  قال تعالى  سورة النساء:آية  

  يوم  إلى مبتدع وكل الدين، في محدث كل اآلية هذه في "ودخل: قال -رضي هللا عنهما- (.عن ابن عباس140النساء: )سورة  چی  یجئ   
  المبتدعة من  نوع، كل  من الباطل أهل مجالسة عن النهي على  الواضحة الداللة اآلية، هذه  : "وفي-هللارحمه -قال ابن جرير .(34)القيامة"

 مشاهدة عن  النهي بها مرادٌ  أنه اآلية هذه منهم تأوُّال يقولون، الماضين  األئمة من  جماعة كان  ذلك وبنحو .باطلهم  في خوضهم عند  والفَسقة، 
.وقال (36)وفي النهي عن مجالسة أهل البدع ومحادثتهم ومجادلتهم والسماع منهم آثار كثيرة عن السلف  .(35)فيه"  أهله  خوض  عند  باطل  كل

  المقصود وهذا وتفخيمها، وإجاللها وتعظيمها بها اإليمان هللا آيات في مكلف كل على الواجب أن في اآلية: "وذلك -رحمه هللا- (37)السعدي
  الكفار مجادلة ذلك في ويدخل واحتقارها، بها االستهزاء تعظيمها وضد بها، الكفر اإليمان فضد  ألجله، ْلقالخَ  هللا َخَلق الذي وهو بإنزالها،

 هللا؛ بآيات االستهانة يتضمن باطلهم على احتجاجهم فإن أنواعهم، اختالف على المبتدعون  وكذلك .ونصر كفرهم هللا آيات إلبطال والمنافقين
  هللا  بأوامر فيها يستهان التي والفسوق  المعاصي مجالس حضور  فيه يدخل وكذلك بل  صدقًا، إال تستلزم وال حق، على إال تدل ال ألنها

 .(38)ونواهيه.."
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  چ : قال تعالى آية سورة المائدة:

(.ذهب أهل العلم إلى أن تأويل هذه اآلية تكون في آخر الزمان، ذكر الطبري في تفسيره: "أن جماعة من  105: ، اآليةالمائدة)سورة  چ
. (39)اليوم"  اآلية  هذه   تأويل  يجئ   لم:  أكثرهم  فقال  {ڦ  ڦ}  : اآلية  هذه  أحدهم   المسلمين في عهد عثمان رضي هللا عنه كانوا جالسين فقرأ
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. (40)أنفسكم(  فعليكم  عليكم  ُرد ت  فإذا  منكم، ُقبلت  ما  قولوها  بزمانها،  هذا  )ليس  :فقال  :-رضي هللا عنه-مسعود    ابن  على  قرئت  اآلية  هذه  أن
 فآمرهما  أقوم  أال:  هللا  عبد  جلساء  من  رجل  فقال  صاحبه،  إلى  منهما  واحد  كل  قام  حتى  الناس،  بين  يكون   ما  بعض  رجلين  بين  وفي رواية: "كان

 ابن فسمعها: قال. اآلية{ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ }: يقول هللا فإن بنفسك، عليك: جنبه إلى آخر فقال المنكر؟ عن وأنهاهما بالمعروف
 ما ومنه ينزلن، أن قبل تأويلهن مضى قد آيٌ  ومنه أنزل، حيث أنزل القرآن بعد إن  هذه تأويل يجئ لم َمْه،: فقال  -رضي هللا عنهما-مسعود 

 بعد تأويلهن يقع آي ومنه بيسير، وسلم  عليه هللا صلى  النبي   بعد تأويلهن َوقع  آيٌ  ومنه وسلم، عليه  هللا صلى النبي   عهد تأويلهن على  وقع
  والنار،   والجنة  الحساب  من  ذكر  ما  على  الحساب  يوم  تأويلهن  يقع  آي  ومنه  الساعة،  من  ذكر  ما  على  الساعة  عند  تأويلهن    يقع  آي  ومنه  اليوم،

  وُألبستم واألهواء، القلوب اختلفت فإذا. وانهوا فأمروا بعض، بأس بعضكم َيُذق ولم شيًعا، ُتلَبسوا ولم واحدة، وأهواؤكم  واحدة، قلوبكم دامت فما
  سئل   -رضي هللا عنه-اْلُخَشنِّىَّ    َثْعَلَبةَ   َأَبا  وفي السنن أنَّ   .(41)اآلية"  هذه  تأويل  جاء  ذلك   فعند  ونفسه،  فامرؤ  بعض،  بأس  بعضكم  وذاق  شيًعا،
  فقال: )َبلِّ  -وسلم عليه هللا صلى- َّللاَّ  رسول عنها سألت خبيًرا عنها سألت لقد وَّللاَّ  أما قال: {ڦ  ڦڦ} اآلية؟ هذه في تقول كيف

ا َرَأْيتَ  إَِّذا  َحتَّى اْلُمْنَكرِّ  َعنِّ  َوَتَناَهْوا بِّاْلَمْعُروفِّ  اْئَتمُِّروا ى  ُكل ِّ  َوإِّْعَجابَ  ُمْؤَثَرةً  َوُدْنَيا ُمتََّبًعا َوَهًوى  ُمَطاًعا ُشحًّ كَ  َيْعنِّى -  َفَعَلْيكَ  بَِّرْأيِّهِّ  َرْأى   ذِّ  - بَِّنْفسِّ
ْبرِّ   َأيَّامَ   َوَرائُِّكمْ   مِّنْ   َفإِّنَّ   اْلَعَوامَّ   َعْنكَ   َوَدعْ  مْ   لِّْلَعامِّلِّ   اْلَجْمرِّ   َعَلى  َقْبض    مِّْثلُ   فِّيهِّ   ْبرُ الصَّ   الصَّ ينَ   َأْجرِّ   مِّْثلُ   فِّيهِّ وعن  .(42) َعَملِّهِّ(  مِّْثلَ   َيْعَمُلونَ   َرُجالً   َخْمسِّ
  فليبلغ  )أال:  قال  -  وسلم  عليه   هللا  صلى   -  هللا   رسول  ألن   ألصحابي،  وال  لي،  ليست  "إنها:  أنه قال في هذه اآلية  -رضي هللا عنهما-عمر    ابن

ه ولكن الُغيَّب، وأنتم الشهود، نحن فكنا الغائب، الشاهد .فقوله: "إن قالوا لم يقبل  (43)منهم( يقبل لم قالوا إن بعدنا، من يجيئون  ألقوام اآلية هذِّ
ڤ   }:  َّللاَّ تبارك وتعالى قول   عن سأله  رجاًل، َأنَّ :  - رحمه هللا- (44)َمْكُحول   منهم دليل على أن أولئك هم أهل األهواء، ويؤيده ما روي عن 

 ال بنفسك فعليك الموعوظ، وأنكر الواعظ، هاب فقال: "إنَّ تأويل هذه اآلية لم يجئ إذا {،ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڤ  ڤ  
 من علمت فإذا  الوعظ، ينفعهم ال الذين األهواء أهل في اآلية: : "وقيل-رحمه هللا-وقد قال القرطبي .(45)"اهتديت إذا ضلَّ  من حينئذ   يضرُّك

وهنا نكتة لطيفة أن عدم قبول األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حاصل  .(46)عنهم" فاسكت ويظهرون  يستخفون  بل يقبلون، ال أنهم قوم
عند أهل المعاصي وأهل البدع، لكن صاحب البدعة عزيز ببدعته، أما صاحب المعصية فإنه ذليل منكسر، ولهذا تقع  الهيبة من الوعاظ ألهل 

 ل الوعظ ألنهم يرون أنهم على الحق.  البدع إذا كثروا، ولعدم الجدوى في وعظهم، ويقع اإلنكار منهم وعدم قبو 
 املطلب الثاني: الفوائد املستنبطة من آييت النساء واملائدة:

 النهي عن مجالسة أهل الباطل من المبتدعة والفَسقة والكفار والمنافقين، إذا خاضوا في باطلهم.أواًل: 
 أن احتجاج المبتدعة على مذهبهم، يتضمن االستهانة بآيات هللا؛ ألن المبتدع يريد االنتصار لبدعته ولو بالباطل.  ثانيًا:
لم يأت بعد، وأنه يكون في آخر الزمان إذا وقعت الفتن واألهواء واتباع   {ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ }رجح أهل العلم أن تأويل اآلية:    ثالثًا:

 الهوى، ولم يقبل الحق. 
گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ   : أن أهل البدع ال يقبلون الحق ألنهم اعتقدوا أنهم على الحق، قال تعالى:رابعاً 

 (. 104 -  103)سورة الكهف:  چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  

من العزلة عند وقوع  ؛ وذلك (74)لفظة إغراء، والعرب تغري من الصفات بعليك، وإليك، وعندك، ودونك {،ڦ  ڦ} أن اآلية:خامسًا: 
: )َفاْعَتزِّْل تِّْلَك اْلفَِّرَق ُكلََّها، َوَلْو َأْن َتَعضَّ بَِّأْصلِّ َشَجَرة ، َحتَّى ُيْدرَِّكَك - رضي هللا عنه-الفتن كما في وصية النبي صلى هللا عليه وسلم لحذيفة 

 ع.. وفيها تحذير ضمني من مخالطة أهل البد(84)اْلَمْوُت َوَأْنَت َعَلى َذلَِّك(
َتْقَرُءوَن  أن اآلية ال تعني عدم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما روي عن الصديق رضي اللله عنه أنَّه قال: "َأيَُّها النَّاُس، إِّنَُّكمْ  سادسًا:

هِّ اآلَيَة:  َوَسلََّم َيُقوُل: )إِّنَّ النَّاَس إَِّذا َرَأْوا  َوإِّن ِّي َسمِّْعُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ   ،{ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ}  َهذِّ
ْنُه( َقاب  مِّ "واالهتداء إنما يتم بأداء الواجب    -رحمه هللا-  (05).وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية(94)الظَّالَِّم َفَلْم َيْأُخُذوا َعَلى َيَدْيهِّ َأْوَشَك َأْن َيُعمَُّهُم َّللاَُّ بِّعِّ

 . (15)ه من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات، لم يضره ضالل الضال"فإذا قام المسلم بما يجب علي
 املبحث الثالث آيات يف سورة األنعام والنحل والفوائد املستنبطة منها

 املطلب األول: أقوال أهل العلم يف آيات من سورة األنعام والنحل.
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ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  چ  قول  هللا تعالى: اآلية األولى:

ونحو هذا في القرآن،   {،ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی } :-رضي هللا عنهما- (.روي عن ابن عبَّاس  68)األنعام، اآلية:  چخت   مت  ىت   
بالجماعة، ونهاهم عن االختالف والفرقة، وأخبرهم أنَّه إنَّما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في قال: "أمر َّللاَّ عزَّ وجلَّ المؤمنين 

ين" .وروي عن محمَّد بن (35)"هم أصحاب الخصومات والمراء في دين هللا" { :ېئ  ېئ }قال في اآلية:  -رضي هللا عنه-وعنه  .(25)الد ِّ
 . (55) {"ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی : }وكان يرى أن هذه اآلية أنزلت فيهم "،دة أهل األهواء"إن أسرع الناس ر ، أنه قال: (45)سيرين

)سورة األنعام،  (65)چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   ڑ  چ  قال تعالى:اآلية الثانية: 
ڃ  چ  چ  چ   }رضي هللا عنها: )َيا َعائَِّشُة، -(.وعن عمر رضي َّللاَّ عنه، أن  رسول َّللاَّ صلَّى َّللاَّ عليه وسلَّم، قال لعائشة 159اآلية: 

، َيا َعائَِّشُة، إِّنَّ لُِّكل ِّ َصاحِّبِّ َذْنب  َتْوَبًة إِّال {،چ  ڇ  ْنُهْم  ُهْم َأْصَحاُب اأَلْهَواءِّ َواْلبَِّدعِّ َأْصَحاُب اْلبَِّدعِّ َلْيَسْت َلُهْم َتْوَبٌة، َفُهْم مِّن ِّي ُبَراُء، َوَأَنا مِّ
ه اآلية:  - صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة  .(75)بريٌء( ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      }  في هذِّ

ه اأُلمَّة، لست منهم في شيءوليسوا منك، هم أهل البدع وأهل { ڇ  ڇ  ڍڍ     -رضي هللا عنه -. وروي عنه (85)الشبهات وأهل الضاللة من هذِّ
هِّ اأُلمَّةِّ" هِّ اأُلمَّةِّ، َأْو فِّي َهذِّ ْن َهذِّ إلى   {ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  }  . روي عن أبي غالب، في هذه اآلية:(95)أنه قال في هذه اآلية: "ُهْم مِّ

ثني أبو أمامة،    .(06)عن رسول َّللاَّ صلَّى َّللاَّ عليه وسلَّم،"إنَّهم الخوارج"آخر اآلية، حدَّ
چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ   قول هللا تعالى: اآلية الثالثة:

ڑ  ڑ  ک    } وفي قوله:  {ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ }قال: في قوله:    -رضي هللا عنهما-روي عن ابن عباس     (.153)سورة األنعام:   چ

ونحو هذا في القرآن، قال: أمر هللا المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن االختالف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم  {  ک  ک  ک
هِّ، ُثمَّ َقاَل: )َهَذا  -رضي هللا عنه-ابن مسعود  . وعن  (16) بالمراء والخصومات في دين هللا" : قال: )َخطَّ َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َخطًّا بَِّيدِّ

َمالِّهِّ، ُثمَّ َقالَ  ْنَها َسبِّيٌل إِّ :  َسبِّيُل هللاِّ ُمْسَتقِّيًما(، َقاَل: ُثمَّ َخطَّ َعْن َيمِّينِّهِّ، َوشِّ ُبُل، َلْيَس مِّ هِّ السُّ چ  چ  چ  }  الَّ َعَلْيهِّ َشْيَطاٌن َيْدُعو إَِّلْيهِّ( ُثمَّ َقَرَأ:)َهذِّ

فأهل األهواء هم المختلفون، المخالفون للصراط المستقيم، الذين سلكوا طرقًا   .  (26)({چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
 .شتى

روي عن     (. 9)سورة النحل:    چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  چ   قال تعالى:في سورة النحل:     اآلية الرابعة: 
-.قال القرطبي (63)يعني: السبل المتفر قة. وعنه أيضًا: يقول: "األهواء المختلفة" {ڦ  ڦ}، في قوله: -رضي هللا عنهما-ابن عباس 

أي: ومن السبيل جائر، أي: عادل   {ڦ  ڦلمطلوب.}: "وقصد السبيل: استعانة الطريق، يقال: طريق قاصد، أي: يؤدى إلى ا-حمه هللار 
.وال شك أن أهل  (66)"(65): ومن الطريقة جائر وهدى .... قصد السبيل ومنه ذو دخل(64)عن الحق؛ فال يهتدى به، ومنه قول امرئ القيس

  األهواء والبدع عدلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم.وقد جمع بعض المفسرين بين هذه اآلية واآلية السابقة في سورة األنعام، ففي معالم 
راط  يعني: بيان طريق الهدى من الضاللة. وقيل: بيان الحق باآليات والبراهين، والقصد: الص {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ}التنزيل: "قوله تعالى: 

يعني: ومن السبيل جائر عن االستقامة معوج، فالقصد من السبيل دين اإلسالم، والجائر منها دين اليهودية والنصرانية    {ڦ  ڦ}  المستقيم.
ر: : "قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض". وقيل: قصد السبيل: السنة. ومنها جائ-رضي هللا عنهما-وسائر ملل الكفر. قال جابر بن عبد َّللا   

 . (76){چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    } األهواء والبدع، دليله قوله تعالى: 

 املطلب الثاني: الفوائد املستنبطة من آيات سورة األنعام والنحل:
أن النهي عن الخوض في آيات هللا بالباطل نهي عن االختالف والفرقة واألهواء، وألن الخوض بالباطل فيه رد لما جاء في الكتاب  أواًل:

: "يعيب الجدال كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى  -والسنة؛ قال اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا 
 . (86)لم"هللا عليه وس

أن أصحاب الخصومات والمراء في دين هللا تعالى، هم أهل األهواء والبدع، وأن ذلك من سماتهم. قال عليه الصالة والسالم: )َما َضلَّ   ثانيًا:
َداَل ُثمَّ َقَرَأ: َقْوٌم َبْعَد ُهًدى َكاُنوا َعَلْيهِّ إِّالَّ ُأوُتوا   . (96)(58)الزخرف:   چې  ې  ى  ى     ائائ  چ  اْلجِّ
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 أن أهل األهواء والبدع فرقوا دينهم وأصبحوا شيعًا، وفارقوا دينهم الحق الذي أمرهم هللا تعالى باتباعه، ودعاهم إليه.    ثالثًا:
قال: "إن لم يكن أهل القدر من   -رحمه هللا-أن أهل العلم ذكروا الخوارج والقدرية من الذين يخوضون في آيات هللا، فعن ابن سيرين  رابعًا:

 . (07)الذين يخوضون في آيات هللا فال أدري من هم"
 م واحد، والسبل متفرقة.أن هللا أمر المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن االختالف والتفرقة، وأن الصراط المستقي خامسًا:

: "تعلموا اإلسالم، فإذا تعلمتموه فال ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه اإلسالم، وال تحرفوا الصراط  -رحمه هللا- (17)قال أبو العالية
من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه خمس عشرة يمينا وال شمااًل، وعليكم بسنة نبيكم صلى هللا عليه وسلم والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن 

 . (37)، وإياكم وهذه األهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء"(27)سنة
 : أن أهل األهواء والبدع سلكوا السبيل الجائر عن االستقامة المعوج.سادساً 

 آيات متفرقة والفوائد املستنبطة منها. املبحث الرابع
 أقوال أهل العلم يف آيات متفرقة.املطلب األول: 

، األعراف)سورة  چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  قال تعالى: آية في األعراف: 

- رحمه هللا-   (67)َعْن أبي قالبة  .(57)قال: "صاحب كل بدعة ذليل"{  ڳ  ڳ  ڳ: }قوله  يف  -رمحه هللا-  ( 47)عيينة   بن  قال سفيان    (،١5٢:  اآلية
ِّ لِّكل ِّ ُمْفَتر  كذب إلى يوم القيامة" {،ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ} : . (77)فهي َوَّللاَّ

ڈ  ژ  ژ   ڑ   } : "وقال مالك بن أنس رحمة هللا عليه: ما من مبتدع إال وتجد فوق رأسه ذلة، ثم قرأ:- رحمه هللا-وفي تفسير القرطبي 

ڳ  }  في قول هللا تعالى: -رحمه هللا-وقال ابن كثير .(87)أي: المبتدعين" { ڳ  ڳ  ڳ -حتى قال  -ک   ڑ  ک  ک 

نائلة لكل من افترى بدعة؛ فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن البصري: إن ذل  {، "ڳ  ڳ
 . (97)البغالت وطقطقت بهم البراذين"البدعة على أكتافهم وإن هملجت بهم 

  - 103)سورة الكهف:  چگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  چ  قال تعالى: آية في الكهف:
. وفي تفسير ابن (80)(. وروي عن علي رضي هللا عنه أن اآلية في أهل الكتاب؛ ثم ذكر الذين ضل سعيهم، فقال: "منهم أهل حروراء"104

ا كثير: "هي عامة في كل من عبد هللا على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول، وهو مخطئ، وعمله مردود، كم
- (82).وأشار بها ابن أبي العز الحنفي(81)(" 4 -  2)سورة الغاشية:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  چ  :قال تعالى

إلى ضالل الصوفية فقال: "وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات، ويتركون الجمع والجماعات؛ فهم الذين ضل سعيهم في الحياة    -حمه هللار 
 . (83)الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع هللا على قلوبهم"

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  چ قال تعالى:  آية في فاطر:

(.أكثر أهل العلم على أن هذه اآلية نزلت في الكفار، لكن معناها يشمل أهل البدع؛ فكل من وقع في الشرك  8)سورة فاطر:  چ ہ  ہ  
ن له ما عنده من الباطل، وأصبح متبعًا للهوى، متقلباً   من بدعة إلى بدعة ومن ضالل إلى ضالل.روي  والبدعة؛ قد زين له الشيطان عمله؛ وحسَّ

: "منهم الخوارج الذين يستحلون دماء  -رحمه هللا-قال: "نزلت في أصحاب األهواء والبدع". وقال قتادة  -رحمه هللا -عن سعيد بن جبير 
يكون المعروف فيه منكرًا والمنكر فيه معروفًا؛  : "فإنه يأتي زمان يشتبه فيه الحق والباطل و (85). وفي رسالة عباد الخواص(84)المسلمين وأموالهم"

اآلية؛ فعليكم بالوقوف عند  {  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ }  فمنكم مقترب إلى هللا بما يباعده، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه، قال هللا تعالى:
 .(86)الشبهات حتى يبرز لكم واضح الحق بالبينة فإن الداخل فيما ال يعلم بغير علم آثم"

  چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ   چ   قال تعالى:آية الشورى:  

: "أي: وصى هللا تعالى جميع األنبياء عليهم الصالة والسالم باالئتالف والجماعة.  -رحمه هللا-قال ابن كثير (.13)سورة الشورى، اآلية: 
رحمه هللا في هذه اآلية: "فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن هللا  - (88)قال اآلجري . (78)واالختالف"ونهاهم عن االفتراق 

في: "باب الحث على السنة والجماعة واالتباع   -رحمه هللا-  (09).واستدل بهذه اآلية السمعاني(98)تعالى وتدبر ما به حذره مواله الكريم من الفرقة"
اع تفرق واالبتداع" فقال: "اعلم أن هللا تعالى أمر خلقه بلزوم الجماعة، ونهاهم عن الفرقة، وندبهم إلى االتباع وحثهم عليه، وذم االبتدوكراهة ال
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ا وأوعدهم عليه، وذلك بين في كتابه وسنة رسوله قال تعالى: واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح
، {ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ىئ  ی} فقال فيها، قوله:  -في البحث-اآليات التي تقدم ذكرها  -. وقد جمع ابن عباس رضي هللا عنهما(19)الذي"و 

)سورة آل عمران:  { ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  }(؛ وقوله: 159)سورة األنعام: { چ  چ  چ  چ  ڇ  } وقوله: 
(، ونحو هذا في القرآن، قال: أمر هللا المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن  13)سورة الشورى: { ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ} (؛ وقوله:105

 . (29)االختالف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمِّراء والخصومات في دين هللا
 وهي آيات ليست خاصة بأهل األهواء والبدع، ولكنها تضمنت اإلشارة إليهم.اآليات التي فيها ضالل من ترك الحق باتباع األباء: 

)سورة البقرة:  چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ  قال تعالى:
)سورة  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ وقال تعالى: (.170
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   چ وقال تعالى: (.21: لقمان

)سورة الزخرف:  چٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ  ڃ            ڃ  
رحمه  -.قال القرطبي (94)ومذهب"{ أي: على طريقة جئ  یفي قوله تعالى: }  -رحمه هللا- (93)وروي عن عمر بن عبد العزيز(.24 - 22
ه،  : "فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتباع الرسل، كصنيع أهل األهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد صلى هللا عليه وسلم في دين-هللا

.وهذا هو الواقع فإن أكثر أهل األهواء  (95)والنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به، وذلك ال يحصل إال من جهة الكتاب والسنة"
نًا البدع يقلدون آباءهم ومشايخهم، ويتعصبون لمذاهبهم، ويردون األدلة الصحيحة الصريحة التي تخالف ما هم عليه، وقد قال هللا عز وجل مبي

حزاب: )األ چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ  :حالهم
66 -67)(96) . 

 وهي أيضًا آيات عامة. اآليات التي فيها النهي عن اتباع الهوى:
ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  چ  (.  وقال تعالى:43)سورة الفرقان:  چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   چ  قال تعالى:

حئ    چ (.وقال تعالى:50)سورة القصص:  چەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      چ : (.وقال تعالى26)سورة ص:  چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  

ڃ  ڃ  چ  (.وقال تعالى:23)سورة الجاثية:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ 

(  120)البقرة:  {  ٿ  ٿ  ٿ }  (.في مفردات ألفاظ القرآن: "قوله:14)سورة محمد:    چچ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
اآلخر، ثم هوى كل واحد ال يتناهى، فإذا اتباع أهوائهم نهاية الضالل والحيرة، فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيها على أن لكل واحد هوى غير هوى 

ڀ   }  ( أي: حملته على اتباع الهوى.71)األنعام:{  ڻ  ڻ  ڻ  }(،  18)الجاثية:  {  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  }  وقال عز وجل:

  {ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ } (،56)األنعام:  {گ  گ     گ     گڳ  ڳ  ڳ }(، 77)المائدة:  {ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
( والهوي: ذهاب في انحدار، والهوي: ذهاب في ارتفاع، قال 50)القصص:{ ېئ  ېئ  ېئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  }(، 15)الشورى :

.فاتباع الهوى هو أصل للبدع، ومنه سمي أهل األهواء بهذا (98)"(97) وإِّذا َرَمْيَت به الفِّجاَج َرَأْيَتُه ... َيْهوِّي َمخارَِّمها ُهوِّيَّ األْجَدلِّ  :الشاعر
عن السلف ذلك وأن أهل األهواء الذين يتعبدون في كثير من األمور بأهوائهم ال بما أمر   -رحمه هللا -االسم، كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  

حفظه  -.قال الشيخ عبد المحسن العباد  (99)البدع: أهل األهواء"  هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم، ثم قال: "ولهذا كان السلف يسمون أهل
ين، وُيزه ِّ -هللا دهم في الرجوع إلى  : "ومِّن مكائد الشيطان لهؤالء الُمْفرطين الغالين أنَّه ُيزي ِّن لهم ات ِّباَع الهوى وركوَب رؤوسهم وسوَء الفهم في الد ِّ

روهم وُيرشدوهم إلى الصو  :أهل العلم؛ لئالَّ ُيبص ِّ  وقال:، {حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   } اب، وليبقوا في غي ِّهم وضاللهم، قال هللا عزَّ وجلَّ

ڃ  ڃ            }،وقال: {ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ }، وقال: {ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئ}

. فأهل البدع هم الذين يتبعون أهواءهم، وهم الذين زين لهم الشيطان أعمالهم، فكان  (100)..."{چ  چ   چ  چ  ڇ             ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 هذا من أسباب انحرافهم وضاللهم.
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 املطلب الثاني: الفوائد املستنبطة من آيات متفرقة:
قال أهل العلم أن كل صاحب بدعة ذليل، وما من مبتدع إال وتجد فوق رأسه ذلة. وذلك مثل مدعي الحق وليس له بينة عليه، يخشى  أواًل:

 . (021): "صاحب البدعة على وجهه غبار وإن ادهن في اليوم ثالثين مرة"-رحمه هللا- (011)إقامة الحجة عليه. قال ابن المبارك
والبدع ممن ضل سعيهم ويحسبون أنهم على شيء، أو أنهم يحسنون صنعًا. وفي الجواب الكافي: "قال بعض السلف   أن أهل األهواء ثانيًا:

: أهلكت بني آدم بالذنوب -لعنه هللا-البدعة أحب إلي إبليس من المعصية، ألن المعصية يتاب منها، والبدعة ال يتاب منها، وقال إبليس 
 .(031)فار فلما رأيت ذلك ثبتت فيهم األهواء فهم يذنبون وال يتوبون ألنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا"وأهلكوني بال إله إال هللا واالستغ

ن له ما عنده من الباطل، وأصبح متبعًا للهوى. كمثل ضالل الخوارج الذين    ثالثًا: أن كل من وقع في البدعة؛ فقد زين له الشيطان عمله؛ وحسَّ
 . (104)اب واسع في تلبيس إبليس على كل الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعةيستحلون الدماء واألموال. وهو ب

أن مما شرعه هللا تعالى من الدين ووصى به الرسل عليهم السالم وأتباعهم األمر بلزوم الجماعة، والنهي عن الفرقة واالختالف، وأن   رابعًا:
 أهل األهواء والبدع خالفوا هذا األمر العظيم. 

" فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على هللا وفي  في أهل األهواء:    - رحمه هللا-قال اإلمام أحمد   
 .(105)هللا وفي كتاب هللا بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكالم ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ باهلل من فتن المضلين"

 .أن اتباع اآلباء المذموم هو كصنيع أهل األهواء والبدع في تقليدهم كبراءهم وأئمتهم، وتركهم اتباع النبي صلى هللا عليه وسلم في دينه  خامسًا:
األهواء  أن اتباع األهواء جاء بلفظ الجمع، تنبيهًا على أن لكل واحد هوى غير هوى اآلخر، ثم هوى كل واحد ال يتناهى، فاتباع تلك  سادسًا:

 نهاية الضالل والحيرة.
 اخلامتة

  الحمد هلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وعلى اآلل والصحب الكرام جميعهم، ومن سار على نهجهم إلى
 يوم الدين. 

كتابة هذا البحث، الذي هو دراسة آليات من القرآن أما بعد/ ففي ختام هذا البحث أتوجه بالشكر للمولى سبحانه وتعالى، على ما يسر لي من  
 الكريم في شأن أهل األهواء والبدع، وما فيها من الفوائد في التحذير منهم ومن البدعة، وذلك من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة.

 وفيما يلي أهم نتائج البحث:
 لبدع وفي اختالف أهل القبلة. يوجد أكثر من عشر آيات ذكر أهل العلم أنها في أهل األهواء وا -1
ر منهم.  -2  أن الذين يتبعون المتشابه من القرآن الكريم، أولئك الذين سمَّى هللا تعالى، فيجب أنحذرهم ونحذ ِّ
ہ   : }قبلهاأن أهل البدع واألهواء ممن تسود وجوههم يوم القيامة، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اآلية في أهل القبلة. وأن اآلية  -3

 .عني بها أهل الكتاب{ ہ  ہ  ہ  ھ

 ال يتنافى مع كونها في أهل القبلة ألنه كفر دون كفر وقد فسر باالقتتال كما وقع من الخوارج. {ۅ  ۉ  ۉ  : }أن قوله تعالى -4
هم، من يخوض في آيات هللا  النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع، من المبتدعة والفَسقة، عند خوضهم في باطلذكر أهل العلم  -5

 بغير علم أو يكفر بها أو يستهزأ بها.
 أهل األهواء إذا كان ال ينفعهم الوعظ، وأنهم ال يقبلونه، بل يستخفون بالواعظ والدين، يجب السكوت عنهم.أن  -6
 دعته ولو بالباطل. أن احتجاج المبتدعة على مذهبهم، يتضمن االستهانة بآيات هللا؛ ألن المبتدع يريد االنتصار لب -7
أن أصحاب الخصومات والمراء في دين هللا تعالى، هم أهل األهواء والبدع، وأن ذلك من سماتهم. كما جاء في الحديث: )َما َضلَّ َقْوٌم   - 8

َداَل(  . (1)َبْعَد ُهًدى َكاُنوا َعَلْيهِّ إِّالَّ ُأوُتوا اْلجِّ
 المخالف لقصد السبيل والسنة، وهو ما عليه أهل األهواء والبدع.السبيل الجائر عن االستقامة المعوج أن  -9

 صاحب كل بدعة ذليل". أن البدعة من االفتراء في الدين، ولهذا قال أهل العلم: "أن    -10
ن له ما عنده من الباطل، وأصبح متبعًا للهوى، متقلباً   -11 من بدعة إلى    أن كل من وقع في الشرك والبدعة؛ قد زين له الشيطان عمله؛ وحسَّ

 بدعة. 
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أن مما شرعه هللا تعالى من الدين ووصى به الرسل عليهم السالم وأتباعهم األمر بلزوم الجماعة، والنهي عن الفرقة واالختالف، وأن   -12
 أهل األهواء والبدع خالفوا هذا األمر العظيم. 

 كبراءهم، وتركهم اتباع النبي صلى هللا عليه وسلم في دينه.أن اتباع اآلباء المذموم هو كصنيع أهل األهواء والبدع في تقليدهم   -13
أن أصحاب األهواء مختلفة أهواءهم، لكل واحد هوى غير هوى اآلخر، ثم هوى كل واحد ال يتناهى، فاتباع تلك األهواء نهاية الضالل   -14

 والحيرة.
م الشيطان أعمالهم، واتبعوا أهواءهم؛ كالخوارج والقدرية والجهمية  أن أهل العلم ذكروا جملة من أهل األهواء الذين ضل سعيهم، وزيَّن له -15

 والرافضة والصوفية.
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًاكثيراً 

 فهرس املصادر واملراجع
هللا بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، دار الراية، الرياض، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، ألبي عبد هللا عبيد  •

 هـ، تحقيق: د. عثمان آدم األثيوبي.1418الطبعة الثانية، 
م. تحقيق : د.ناصر بن  1996أحاديث في ذم الكالم وأهله، ألبي الفضل المقرئ، دار أطلس للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى،  •

 عبد الرحمن بن محمد الجديع. 
هـ.  1403، 1هـ(، جامعة اإلمام محمد بن سعود، ط/728لشيخ اإلسالم أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني )ت االستقامة، •

 تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 
 أشعار الشعراء الستة الجاهليين، ليوسف بن سليمان الشنتمري، بدون طبعة. •
 م. 2002،  15هـ(، دار الطلم للماليين، ط/1396األعالم، لخير الدين بن محمود الزركلي )ت •
االنتصار ألصحاب الحديث، ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي، مكتبة أضواء المنار، المدينة المنورة،  •

 م، تحقيق: محمد بن حسين الجيزاني.1996الطبعة األولى، 
 جهادًا، للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، بدون طبعة.بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير  •
 هـ(،  مكتبة المعارف، بيروت، بدون تأريخ.774البداية والنهاية، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ت •
 هـ(، دار الفكر، تحقيق: السيد هاشم الندوي. 246التاريخ الكبير، ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري )ت •
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت.463بغداد، أحمد بن علي الخطيب البغدادي )تتاريخ  •
 م.  1998هـ/1419هـ(، دار الفكر، بيروت، الطبعة: األولى 571تاريخ دمشق، ألبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر )ت •
 هـ(، بدون طبعة وتأريخ. 748تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت  •
 هـ(، بدون طبعة. 544مدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، )تترتيب ال •
 هـ(، بدون طبعة.327تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد )ت  •
م،  1994هـ/1414هـ(، دار الفكر طبعة جديدة، 774"تفسير القرآن العظيم" ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )تتفسير ابن كثير،  •

 تحقيق: محمود حسن.
هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 510"معالم التنزيل في تفسير القرآن" ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي  )تتفسير البغوي،  •

 هـ، تحقيق: د. عبد الرزاق المهدي.1420، 1ط/
هـ(، دار التفسير، جدة، الطبعة األولى،  427حمد بن إبراهيم الثعلبي، )تتفسير الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"، ألبي إسحاق أ •

 هـ، تحقيق: عدد من الباحثين. 1436
م،  2000هـ/ 1420،  1تفسير السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان"، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مؤسسة الرسالة، ط/ •

 تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق.
م.  2000هـ/1420،  1هـ(، مؤسسة الرسالة، ط/310سير الطبري "جامع البيان في تأويل آي القرآن"، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري )تتف •

 تحقيق: أحمد محمد شاكر.
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عربي، بيروت، هـ( دار إحياء التراث ال671تفسير القرطبي، "الجامع ألحكام القرآن"، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، )ت •
 هـ. 1405طبعة 

 م. 1984هـ/  1404هـ(، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى، 852للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقالني، )تتهذيب التهذيب،  •
م،  1980هـ/  1400هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى  742تهذيب الكمال، للمزي، أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن )ت •
 حقيق: د. بشار معروف. ت
 هـ(، بدون طبعة.395التوحيد، البن منده، محمد بن اسحاق بن محمد, ابن منده، )ت •
 م.  1975هـ/ 1395، 1هـ(، دار الفكر، ط/354الثقات، لمحمد بن حبان البستي التميمي )ت •
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت.751)تالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، البن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي  •
 م. تحقيق: سعيد األفغاني.1982هـ/1402،  2هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/403حجة القراءات، لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة )ت •
 هـ.1405، 4ط/ هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت،430حلية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني، )ت •
 هـ(، بدون طبعة.110الحماسة البصرية، للحسن بن أبي الحسن البصري )ت •
هـ(،  دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد،  852الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، )ت •

 م. 1972هـ/1392
 الهذليين، نسخة مصورة من طبعة دار الكتب.ديوان الهذليين، الشعراء  •
 م، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 1984ديوان امرئ القيس، دار المعارف،  •
هـ(، تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم  481ذم الكالم وأهله، ألبي إسماعيل عبد هللا بن محمد األنصاري الهروي، )ت •

 م. 1998هـ/1418المنورة، والحكم، المدينة 
 هـ، تحقيق: محمد حسن راشد.1393الرد على الزنادقة والجهمية، لإلمام أحمد ابن حنبل الشيباني، المطبعة السلفية، القاهرة،  •
األولى  هـ(، دار اإلمام أحمد، الكويت، الطبعة444الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في االعتقادات وأصول الديانات، أبو عمرو الداني )  •

 م، تحقيق: دغش العجمي.2000هـ/ 1421
هـ(، دار المعارف 1420سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة، لأللباني محمد ناصر الدين بن الحاج نوح )ت •

 م. 1992هـ/1412الرياض، الطبعة األولى، 
 هـ، تحقيق: سالم أحمد السلفي. 1408روت، الطبعة األولى، السنة للمروزي، محمد بن نصر المروزي، مؤسسة الكتب الثقافية، بي •
هـ،  1400هـ(، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة: األولى، 287السنة، البن أبي عاصم، عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني  )ت  •

 تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني.
 ، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. هـ(، دار الفكر273سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، ) •
 هـ(، دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.275سنن أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني، )ت •
هـ(، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، تحقيق: بشار عواد معروف. سنن 279سنن الترمذي، ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، )ت •

 ب رسالة عباد بن عباد الخواص الشامي. الدارمي، با
م. تحقيق: محمد 1994هـ/1414هـ(، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، طبعة 458السنن الكبرى ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، )ت •

 عبد القادر عطا. 
 م. 1985هـ/1405،   3سسة الرسالة، ط/ هـ(، مؤ 748سير أعالم النبالء، لإلمام الحافظ أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن عثمان الذهبي )ت •
هـ، تحقيق عبد القادر  1406هـ( دار ابن كثير، دمشق، طبعة 1089شذرات الذهب لعبد الحي بن أحمد العكري ابن العماد الحنبلي، )ت •

 ومحمد األرناؤوط.
اللكائي، تحقيق د.أحمد حمدان، دار  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، لهبة هللا بن الحسن ال •

 هـ. 1402طيبة الرياض، 
 هـ(. 665شرح الشاطبية "إبراز المعاني من حرز األماني"، البن أبي شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بـ: أبي شامة )ت •



   

         

 اآليات اليت وردت يف أهل األهواء والبدع  

  

  

 هـ. 1391،  4المكتب اإلسالمي، بيروت، ط/هـ(،  792شرح العقيدة الطحاوية، البن أبي العز الحنفي، علي بن علي بن محمد الدمشقي )ت •
  الشريعة، ألبي بكر محمد بن الحسين اآلجري، دار الوطن، الرياض، تحقيق: عبد هللا الدميجي. •
 هـ(. بدون. 276الشعر والشعراء، عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، ) •
،  3هـ(، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط/256اري )تصحيح البخاري، الجامع الصحيح المختصر، لإلمام محمد بن إسماعيل البخ •

 م, تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 1987هـ/1407
هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد 261صحيح مسلم، الجامع الصحيح ألبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت •

 فؤاد عبد الباقي. 
 محمد ناصر الدين األلباني، مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية.صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، للشيخ  •
 م، تحقيق:محمد شكور.1985هـ/1405الطبعة األولى،  •
 هـ(، دار المدني، جدة. تحقيق: محمود شاكر. 232طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سالم الجمحي )ت •
ي األصبهاني، من أصول كتب الشيخ أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي  الطيوريات، انتخاب أبي طاهر أحمد بن محمد السلف •

 الطيوري الحنبلي. بدون طبعة.
 م. 1993هـ/ 1413ظالل الجنة في تخريج السنة البن أبي عاصم، محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة،   •
 هـ(، بدون طبعة.458سين البيهقي، )القضاء والقدر، ألبي بكر أحمد بن الح •
 م. 1988هـ/1408هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت،807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيتمي، )ت •
انور   م. تحقيق:2005هـ/ 1426، 3هـ(. دار الوفاء، ط/728مجموع الفتاوى، ألبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، )ت •

 الباز، وعامر الجزار. 
م. تحقيق: شعيب األرناؤوط، وعادل مرشد  2001هـ/1421، 1هـ(، مؤسسة الرسالة، ط/ 241المسند لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل )ت •

 وآخرون، إشراف د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي.  
اتى ومحمدعلى نجار وعبدالفتاح معاني القرآن، ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، دارالمصرية للتأليف والترجمة، تحقيق: أحمد يوسف نج •

 إسماعيل شلبى. 
 هـ. تحقيق: طارق عوض هللا.  1415هـ(، دار الحرمين القاهرة، 360المعجم األوسط، ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، )ت •
 المعجم الصغير، ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المكتب اإلسالمي, ودار عمار، بيروت. •
م. تحقيق: 1983هـ/ 1404، 2هـ(، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط/360ر، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )تالمعجم الكبي •

 حمدي السلفي.  
م، تحقيق: 1985هـ/ 1405هـ(، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة األولى 261معرفة الثقات، ألبي الحسن أحمد بن عبد هللا العجلي ) •

 البستوي.عبد العظيم 
 هـ، 1412هـ(، دار العلم الدار الشامية، دمشق، بيروت، 502مفردات ألفاظ غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب األصفهاني )ت •
 هـ. 1358،  1هـ(، دار صادر، بيروت، ط/597المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي )ت •
 نور السنة وظلمات البدعة، د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مطبعة سفير، الرياض، توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع واإلعالن،   •
 م. 2000هـ/1420، 1هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط/764الوافي بالوفيات صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت •
 هـ(، دار صادر، بيروت، تحقيق: إحسان عباس. 681باء أبناء الزمان، ألبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان )توفيات األعيان وأن •

 اهلوامش:

(، وصحيح مسلم، كتاب العلم، باب النهي عن متشابه 6/42، )4547( صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة آل عمران، حديث رقم 1)
 (.  2053/ 4، )2665القرآن والتحذير من متبعيه، حديث رقم 
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في فنون كثيرة منها التفسير والحديث   أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إماماً ( 2)
 (. 2/710(، تذكرة الحفاظ، للذهبي، )4/191هـ. وفيات األعيان، البن خلكان، ) 310والفقه والتاريخ، توفي سنة 

بية ( أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة السدوسي البصري، الضرير األكمه، كان رأسًا في الغريب والعر 3)
(، والوافي  5/270(، سير أعالم النبالء، للذهبي، ) 23/498هـ. تهذيب الكمال، للمزي، )117واألنساب، روى له الجماعة، ومات سنة 

 (.   143/ 24بالوفيات، للصفدي، )
 (. 6/187( تفسير الطبري، )4)
األسدي الوابلي موالهم الكوفي، قرأ القرآن على ابن عباس ( سعيد بن جبير بن هاشم األسدي اإلمام الحافظ المقرئ المفسر، أبو عبد هللا 5)

 (. 275/ 4(، والثقات، البن حبان، )3/461هـ والناس محتاجون إلى لعلمه. التاريخ الكبير، للبخاري، )95قتله الحجاج سنة 
 (.1/342( الشريعة لآلجري، )6)
ذهب أهل السنة في االعتقادات وأصول الديانات، ألبي عمرو الداني،  (، والرسالة الوافية لم124/ 3، )4000( تفسير ابن أبي حاتم، برقم 7)
 (. 1/72(. وشرح أصول اعتقاد أهل السنة، لاللكائي، )51/ 2(، والطيوريات، انتخاب أبي طاهر السلفي، )1/264)
الزهد والعلم وتفقه باإلمام مالك رضي هللا  ( أبو عبد هللا عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالوالء، الفقيه المالكي؛ جمع بين 8)

هـ. ترتيب 191عنه ونظرائه، وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك، وهو صاحب " المدونة " في مذهبهم، وعنه أخذها سحنون. توفي سنة 
 (.129/ 3(، ووفيات األعيان، البن خلكان، )155/ 1المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض، )

 (. 1/264الوافية لمذهب أهل السنة في االعتقادات وأصول الديانات، ألبي عمرو الداني، )( الرسالة  9)
( عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي المحدث أبو محمد، العالمة الحافظ، له مصنفات كثيرة، منها: المسند، والجرح  10)

 (. 13/263(، وسير أعالم النبالء، للذهبي، ) 357/ 35عساكر، ) هـ. تاريخ دمشق، البن327والتعديل والتفسير، توفي سنة 
هـ. التاريخ  104( عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي من شعب همدان أبو عمرو، كوفي جليل القدر وافر العلم، توفي سنة 11)

 (.  3/12(، ووفيات األعيان، )5/185(، والثقات البن حبان، )6/450الكبير لإلمام البخاري، )
 (. 3/124، ) 3999( تفسير ابن أبي حاتم، برقم  12)
 (، بلفظ "هم الخوارج" قال محققو المسند والمرفوع ضعيف وثبت موقوفًا.594/ 36، ) 22259( رواه اإلمام أحمد في المسند، برقم 13)
 (، ولم أقف على من ذكره في كتب السنة. 167/ 4( تفسير القرطبي، )14)
(، وقال هذا حديث حسن، وقال األلباني حديث حسن 226/ 5، )3000سير القرآن، سورة آل عمران، حديث رقم  ( سنن الترمذي، كتاب تف15)

 (. 3/125، ) 4005صحيح، أورده ابن أبي حاتم بسنده في التفسير، برقم 
 (.168/ 4( تفسير القرطبي، )16)
 (. 490/ 1( تفسير البغوي )17)
ر بن ضوء بن كثير البصري ثم الدمشقي، الشافعي صاهر المزي ، وصاحب ابن تيمية، ( الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثي18)

 (. 6/236) هـ. شذرات الذهب، 774له تصانيف كثيرة منها: "اتفسير القرآن العظيم" "والبداية والنهاية" في التاريخ، وغيرهما، توفي سنة 
وحديثه في الصحيحين، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأال ينفر  ( عبد هللا بن ذي الخويصرة التميمي،19)

 (. 741/ 2، )1064(، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم 47/ 8، )6163الناس، برقم 
 (.1/426( تفسير ابن كثير، )20)
ري؛ كان من سادات التابعين، وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة وولد لسنتين بقيتا أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البص( 21)

 (. 2/69(، وفيات األعيان، )122/ 4هـ. الثقات البن حبان، )110من خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، توفي سنة  
ن قد هرب من أبي مسلم إلى كابل ومات بها في حدود  ( مقاتل بن حيان ابن دوال دور أبو بسطام النبطي البلخي المحدث الثقة، وكا22)

 (. 340/ 6(، وسير أعالم النبالء، )60/107(، وتاريخ دمشق، )7/508هـ. والثقات، البن حبان، ) 150
 (. 123/ 3( تفسير ابن أبي حاتم، )23)
 (. 7/92( تفسير الطبري، )24)
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ر وقيل سعيد بن الحزور، وقيل اسمه قطن، ضعفه بعضهم وكثير ( أبو غالب صاحب أبي إمامة بصري ويقال أصبهاني قيل اسمه حزو 25)
 (. 215/ 12(، وتهذيب التهذيب، البن حجر، ) 5/323حسن حديث قال ابن معين صالح الحديث. الثقات البن حبان، )

 (.  43/ 1، )33( المعجم الصغير للطبراني، برقم 26)
لًَّة، َوَتْفَترُِّق ُأمَّتِّي َعَلى َثاَلث  ( رواه جماعة من الصحابة رضي هللا عنهم، ومن 27) يَن مِّ َقْت َعَلى ثِّْنَتْينِّ َوَسْبعِّ رواياته: )إن بني إسرائيل َتَفرَّ

َي َيا َرُسوَل هللاِّ؟ َقاَل: َما َأنَ  َدًة، َقاُلوا: َوَمْن هِّ لًَّة َواحِّ لًَّة، ُكلُُّهْم فِّي النَّارِّ إِّالَّ مِّ يَن مِّ بِّي(. انظر: الترمذي، السنن، كتاب اإليمان، ا َعَلْيهِّ َوَأْصَحاَوَسْبعِّ
 (. والحديث صححه األلباني.608/ 2، )4596(، وسنن أبي داود، كتاب السنة، برقم 5/26، ) 2641برقم 

( إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة األعور السدي الكوفي اإلمام المفسر، مولى زينب بنت قيس القرشية كان أعلم الناس بالقرآن، 28)
 (. 264/ 5(، وسير األعالم، )4/21(، والثقات البن حبان، )1/361هـ. التاريخ الكبير، للبخاري، )127مات سنة 

 (. 7/94( تفسير الطبري، )29)
 (.168/ 4( تفسير القرطبي، )30)
 (. 7/94( تفسير الطبري، )31)
القرطبي األندلسي المفسر، صاحب التصانيف الجامع ألحكام ( أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي 32)

 ( . 5/335( شذرات الذهب البن العماد، )1/201هـ. الوافي بالوفيات، للصفدي، )671القرءان، والتذكرة؛ توفي سنة 
 (.168/ 4( تفسير القرطبي، )33)
 (. 1/714(، وتفسير البغوي، )403/ 3( الكشف والبيان، )34)
 (.9/321) ( تفسير الطبري،35)
 (. 4/630(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لاللكائي، )2/230( انظر: اإلبانة الكبرى البن بطة، )36)
الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي التميمي، مفسر، من علماء الحنابلة، من أهل نجد. له مصنفات كثيرة أشهرها، تيسير الكريم   ( عبد37)

 (. 340/ 3هـ. األعالم للزركلي، )1376توفي سنة المنان في التفسير، 
 (.210/ 1( تفسير السعدي، )38)
 (.140/ 11( تفسير الطبري، )39)
 (. 117/ 4( والكشف والبيان، للثعلبي، )138/ 11( تفسير الطبري، )40)
 (. 3/213(، وتفسير ابن كثير، )11/143(، وتفسير الطبري، )92/ 10، ) 19981( السنن الكبرى، للبيهقي، برقم 41)
(، ضعفه الشيخ األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة،  4/215، ) 4343( سنن أبي داود، كتاب المالحم، باب األمر والنهي، حديث رقم  42)

 (. 3/94، ) 1025برقم 
 (. 11/524( الكشف والبيان، )43)
هـ وقيل بعدها. 112بل، وهو من فقهاء الشام، توفي سنة  ( مكحول بن عبد هللا أبو عبد هللا الدمشقي الهذلي موالهم، كان هنديًا من سبي كا44)

 (. 447/ 5(، والثقات البن حبان، )8/21التاريخ الكبير، )
 (. 131/ 5( تفسير ابن أبي حاتم، )45)
 (.344/ 6( تفسير القرطبي، )46)
 (. 529/ 11(، والكشف والبيان، للثعلبي، )498/ 1( معاني القرآن، للفراء، )47)
(، وصحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة 242/ 4، )3606كتاب الجمعة، باب الطيب للجمعة، برقم ( صحيح البخاري، 48)

 (. 3/1475، ) 1847جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم  
عذاب إذا لم يغير (، وسنن الترمذي، كتاب الفتن، باب نزول ال4/214، ) 4340( سن أبي داود، كتاب المالحم، باب األمر والنهي، برقم  49)

 (، وقال هذا حديث صحيح. 4/467، ) 2168المنكر، برقم 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية العالمة الحراني اإلمام العلم شيخ اإلسالم ونادرة العصر، ذو التصانيف ( 50)

 (. 1/168الكامنة في أعيان المائة الثامنة، البن حجر، )(، والدرر 14/135هـ. البداية والنهاية، ) 728والحافظة المفرطة، توفي 
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 (. 2/212( االستقامة، البن تيمية، )51)
 (. 5/270، ) 7458( تفسير ابن أبي حاتم، برقم  52)
 (. 4/251( أحاديث في ذم الكالم وأهله، ألبي الفضل المقرئ، )53)
البصري، وكان من أورع أهل البصرة، فقيهًا فاضاًل حافظًا متقنًا، يعبر الرؤيا، ( محمد بن سيرين أبو بكر مولى أنس بن مالك األنصاري 54)

 (. 5/349(. والثقات، البن حبان، )1/90هـ قبل ابن سيرين بمائة يوم. التاريخ الكبير، )110قيل: مات الحسن سنة 
 (. 270/ 5(، وتفسير ابن أبي حاتم، )2/431( اإلبانة الكبرى، البن بطة العكبري، )55)
{ فقال علي: ال  چچ  چ    ڃ: } -رضي هللا عنه -( قرأ حمزة والكسائي }فارقوا دينهم{ باأللف، وروي أن رجاًل قرأ عند علي بن أبي طالب56)

القراءات، البن وهللا ما فرقوه، ولكن فارقوه. ثم قرأ: }إن الذين فارقوا دينهم{ أي: تركوا دينهم الحق الذي أمرهم هللا باتباعه ودعاهم إليه.  حجة 
 (. 2/123(، وشرح الشاطبية، البن أبي شامة، ) 278/ 1زنجلة، )

(، قال الهيثمي: "رواه الطبراني في الصغير وفيه بقية ومجالد بن  138/ 4(، وحلية األولياء، ألبي نعيم، )457/ 5( تفسير ابن أبي حاتم، )57)
 (. 1/3في ظالل الجنة، )  (، وضعفه األلباني،231/ 1سعيد وكالهما ضعيف". مجمع الزوائد، )

 (. 386/ 6(، صححه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )12/276)(، والكشف والبيان، 1/207)( المعجم األوسط، للطبراني، 58)
 (. 455/ 5( تفسير ابن أبي حاتم، )59)
 (، وتقدم الكالم عنه. 5/455بي حاتم، ) (، وتفسير ابن أ313/ 7، )7972( المعجم الكبير، للطبراني، برقم 60)
 (.2/232( تفسير ابن كثير، )61)
(، وسنن ابن ماجه، كتاب اإليمان، باب اتباع سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  7/436، ) 4437( المسند لإلمام أحمد، حديث رقم 62)

(، وهو حديث حسن صحيح، انظر: مجمع الزوائد،  5/251، )1865(. ومسند البزار، برقم 1/6، ) 11من حديث جابر رضي هللا عنه برقم 
 (. 1/83(، وصحيح وضعيف سنن ابن ماجه، ) 6/385)
 (.176/ 17( تفسير الطبري، )63)
( امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر شاعر جاهلي يماني األصل وهو صاحب المعلقة المشهورة "قفا نبك من ذكرى 64)

 (. 2/218( والبداية والنهاية، البن كثير، )1/51فحول الشعراء، البن سالم الجمحي، ) حبيب ومنزل ..." . طبقات
 (. 1/45(، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين، ) 1/70( انظر: ديوان امرئ القيس، )65)
 (.10/81( تفسير القرطبي، )66)
 (. 73/ 3( تفسير البغوي، )67)
 (. 144/ 1صول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لاللكائي، )(، وشرح أ5/68( ذم الكالم وأهله، للهروي، ) 68)
( وسنن ابن ماجه، كتاب اإليمان، باب اجتناب البدع والجدل،  378/ 5، )3253( سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، سورة الزخرف، برقم  69)

 .ه الشيخ األلباني في ظالل الجنة،(. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وحسن1/47(. والسنة، البن أبي عاصم، )1/19، )48برقم 
 (. 1/488( القضاء والقدر، والبيهقي، )70)
( رفيع بم مهران اإلمام المقرئ الحافظ المفسر أبو العالية الرياحي اسمه رفيع بصرى تابعي ثقة من كبار التابعين، أحد األعالم، مولى  71)

 (. 4/213(، وسير أعالم النبالء، )2/412ات للعجلي، )هـ وقيل بعدها. الثق90بني رياح بن يربوع، توفي سنة 
 (. 5/12( يشير إلى ما وقع من الخوارج، وقتلهم للخليفة الراشد عثمان رضي هللا عنه. انظر: ذم الكالم وأهله، ) 72)
 (. 5/12(، وذم الكالم وأهله، ) 1/300(، الشريعة لآلجري، )1/13( السنة للمروزي، )73)
أبى عمران الهاللي كنيته أبو محمد من أهل الكوفة انتقل إلى مكة يروى عن الزهرى وعمرو بن دينار روى عنه   ( سفيان بن عيينة بن74)

 (. 6/403(، الثقات البن حبان، )4/94هـ. التاريخ الكبير، للبخاري، )98أهل الحجاز، توفي سنة 
 (. 200/ 6(، وتفسير ابن أبي حاتم، )136/ 13( تفسير الطبري، )75)
هـ وقيل: بعدها.  104 بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل أبو قالبة الجرمي األزدي البصري اإلمام الحافظ، مات بالشام سنة ( عبد هللا76)

 (. 4/468(، وسير أعالم النبالء، )30/ 2(، والثقات للعجلي، )5/92التاريخ الكبير، للبخاري، )



   

         

 اآليات اليت وردت يف أهل األهواء والبدع  

  

  

 

 (. 200/ 6(، وتفسير ابن أبي حاتم، )135/ 13( تفسير الطبري، )77)
 (.292/ 5( تفسير القرطبي، )78)
 (.2/303( تفسير ابن كثير، )79)
 ( 190/ 1(، والتوحيد، البن منده، )37/ 9( تفسير ابن أبي حاتم، )80)
 (.5/202( تفسير ابن كثير، )81)
اعتراضه على قصيدة البن أيبك ( علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقي وقاضيها، ثم بالديار المصرية، وامتحن بسبب 82)

 ( 6/325هـ. شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، )792الدمشقي. له كتب، منها: "التنبيه على مشكالت الهداية". توفي سنة 
 (. 1/502( شرح العقيدة الطحاوية، )83)
 (. 688/ 3( تفسير البغوي، )84)
األرسوفي أبو عتبة الخواص من أهل الشام من العباد الخشن شهد األوزاعي وغيره روى عنه أهل الشام الرقائق.   ( عباد بن عباد الرملي85)

 (.14/134(، وتهذيب الكمال للمزي، )8/435الثقات البن حبان، )
 (. 1/166( سنن الدارمي، باب رسالة عباد بن عباد الخواص الشامي، )86)
 (.4/133( تفسير ابن كثير، )87)
ة  ( محمد بن الحسين بن عبد هللا أبو بكر اآلجري، الفقيه الشافعي، كان ثقة صدوقًا دينًا وله تصانيف كثيرة وحدث ببغداد، وانتقل إلى مك88)

 (. 4/292(، ووفيات األعيان، البن خلكان، ) 2/243هـ.  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )360وسكنها وتوفي بها سنة 
 (. 279/ 1( الشريعة، لآلجري، )89)
 (. 4/1316هـ. تذكرة الحفاظ، )510( منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي أبو المظفر السمعاني المروزي، توفي سنة 90)
 (. 1/4( االنتصار ألصحاب الحديث، ألبي المظفر السمعاني، )91)
 (.438/ 11( تفسير الطبري، )92)
الحكم، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه. الخليفة الراشد  ( أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 93)

 (. 2/340ولد سنة ستين وكانت وفاته بدير سمعان لعشر بقين من شهر رجب سنة إحدى ومائة. المنتظم البن الجوزي، )
 (.16/74( تفسير القرطبي، )94)
 (.212/ 2( تفسير القرطبي، )95)
 (. 1/21السنة وظلمات البدعة، للشيخ سعيد بن علي بن وهف، ) ( انظر: نور 96)
 (. 2/94( وديوان الهذليين، )1/27(، والحماسة البصرية، )1/143( منسوب ألبي كبير الهذلي، انظر: الشعر والشعراء، البن قتيبة، )97)
 (.  2/486( مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاني، )98)
 (. 2/225(، ووبلفظ آخر في كتاب االستقامة، )453/ 11اإلسالم ابن تيمية، )( مجموع الفتاوى، لشيخ 99)
 (. 5( بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادًا، للشيخ العباد، )ص100)
حافظًا يعرف ( عبد هللا بن المبارك أبو عبد الرحمن مولى بني حنظلة، اإلمام المشهور، من أهل مرو، كان فقيهًا ورعًا عالمًا باالختالف  101)

 (. 7/7(، والثقات البن حبان، )212/ 5هـ. التاريخ الكبير، )181السنن رحااًل في جمع العلم شجاعًا ينازل األقران توفي سنة 
 (. 5/218( أحاديث في ذم الكالم وأهله، ألبي الفضل المقرئ، )102)
من نقل عنه ذلك: "البدعة أحب إلى إبليس". سفيان الثوري. (، وم1/100( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، البن القيم، )103)

 (. 1/132(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة، )5/1212انظر: ذم الكالم وأهله، للهروي، )
 في تلبيس إبليس على الزهاد والصوفية وغيرهم.  -رحمه هللا-( كما ذكر ابن الجوزي 104)
 (. 1/6لإلمام أحمد، ) ( الرد على الزنادقة والجهمية، 105)
 ( 19( تقدم تخريجه، )ص  106)


