
الدرس األول: اإلجماع في باب العقيدة.
والسنة, الكتاب هما اإلسالمية العقيدة مصادر أن والمتقرر المعلوم من
دل التي المعاني على اإلجماع هو الباب هذا في به فالمراد اإلجماع وأما
والمسائل القضايا بيان في اإلجماع هذا ويتجلى والسنة, الكتاب عليها
ا� صفات أبواب في مايتعلق وخاصة خالٌف, فيها البدع ألهل كان التي
من ونحوها واإلمامة والخالفة الكبائر وأصحاب واإليمان والقدر تعالى
مصدر في انحراف لهم كان ممن البدع أهل فيها خالف التي المسائل

التلقي.
لمسائل تقريرهم في األئمة كالم بنقل التقرير هذا صحة مدى ويظهر
جملة وإليك السابقين, واألئمة األمة إجماع هذا بأن لها والتقديم االعتقاد

من النقول عنهم توضح هذا.
والمدينة بمكة الناس «أدركت (181هـ): المبارك: بن ا� عبد قال
السنة على مجتمعين فأدركتهم وخراسان, ومصر والبصرة والكوفة

والجماعة,...ثم قال: هذا الذي أدركت عليه علماءنا القدماء...».
عليها, أنا التي السنة في ا�:«القول رحمه ت(204هـ) الشافعي قال
مثل عنهم وأخذت رأيتهم, الذين الحديث أهل عليها, أصحابنا ورأيت
بهذا اإليمان قال: ثم عقيدته- ساق ومالكوغيرهم...-ثم عيينة, بن سفيان

كله حق, فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب ا� وسنة نبيه».
المأخوذ األئمة قول ا�:«هذا رحمه (240هـ) سعيد بن قتيبة وقال

في اإلسالم والسنة...ثم ساق اعتقاده».
أهل إمام حنبل بن أحمد لي قال َبِعي: الر� بن إسماعيل بن الحسن وقال
وأئمة التابعين من رجال تسعون «أجمع المحنة: تحت � والصابر السنة
عليها توفي التي السنة أن على األمصار وفقهاء السلف, وأئمة المسلمين
آخرها: في قال ثم العقيدة, ساق ا�...ثم بقضاء الرضا أولها , ا� رسول

فهذه السنة إلزموها تسلموا, أخذها هدى, وتركها ضاللة».
األندرابي:«هذا رواية من عقيدته آخر في حنبل بن أحمد اإلمام وقال

ما اجتمع عليه العلماء في جميع اآلفاق».
أهل من رجل ألف ا�:«لقيت رحمه (256هـ) البخاري اإلمام وقال
وبغداد وواسط والبصرة, والكوفة والمدينة ومكة الحجاز أهل العلم,
قرن, بعد قرنا ثم قرن, بعد قرنا وكرات مرات لقيتهم ومصر والشام
منهم ى سم� ثم سنة, وأربعين ست من أكثر منذ متوافرون وهم أدركتهم
ثم األشياء. هذه في يختلف منهم واحدا رأيت فما بعدها: وقال نفسا 44

ساق العقيدة...».



األقاويل «فهذه عقيدته: ساق أن بعد الكرماني(280هـ): حرب وقال
الروايات, وأصحاب واألثر, والجماعة السنة أهل مذاهب وصفت التي
السنن, منهم وتعلمنا الحديث, عنهم وأخذنا أدركناهم, الذين العلم وحملة
عنهم, ويؤخذ بهم, يقتدى وأمانة صدق أهل ثقات معروفين أئمة وكانوا
وعلمائهم أئمتهم قول وهو تخليط, وال خالف وال بدع أصحاب يكونوا ولم

الذين كانوا قبلهم, فتمسكوا بذلك رحمكم ا� وتعلموه وعلموه».
زرعة وأبا أبي سألت الرازي: حاتم أبي بن عبدالرحمن محمد أبو وقال
جميع في العلماء عليه أدركنا وما الدين أصول في السنة أهل مذاهب عن
األمصار جميع في العلماء أدركنا فقاال: ذلك, من يعتقدان وما األمصار
عقيدتهم». ساق مذهبهم...ثم من فكان ويمنا وشاما ومصرا وعراقا حجازا
السنة أهل اعتقاد أصول شرح كتاب ذلك في طالع كثير, هؤالء وغير

والجماعة لاللكائي رحمه ا� فقد نقل جملة من النقول عن األئمة.
فيه اتفاق على وجدتهم االعتقاد من قرروه ما جملة في نظرت إذا ولهذا
الحديث أهل أن على يدل «ومما ا�: رحمه األصبهاني السنة قوام يقول
آخرهم، إلى أولهم من المصنفة كتبهم جميع طالعت لو أنك الحق، على هم
الديار، في بينهم ما وتباعد وزمانهم، بلدانهم اختالف مع وحديثهم قديمهم
على االعتقاد بيان في وجدتهم األقطار، من قطرا منهم واحد كل وسكون
وال عنها، يحيدون ال طريقة على فيه يجرون واحد ونمط واحدة، وتيرة
وال اختالفا، بينهم ترى ال واحد، ونقلهم واحد ذلك في قولهم فيها، يميلون
ألسنتهم، على جرى ما جميع جمعت لو بل قل، وإن ما شيء في تفرقا
لسان على وجرى واحد، قلب من جاء كأنه وجدته سلفهم، عن ونقلوه

واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟
لوجدوا ا� غير عند من كان ولو القرآن يتدبرون {أفال ا�تعالى: قال
وال جميعا ا� بحبل {واعتصموا تعالى: وقال . كثيرا} اختالفا فيه

تفرقوا}».
واضحة (العقيدة قولهم من وهناك هنا من نسمعها التي الدعاوى أما
به يراد الذي الحق من فهي بريئة, غير فهي والسنة) الكتاب من مأخوذة
هذه حول يدندنون حماهم حام ومن التجديد دعاة أن وذلك الباطل,
يفتح وأن االعتقاد, مسائل في والسلف الخلف بين الصلة ليقطعوا القضية
وأهواؤهم, قلوبهم تهواه كما والسنة الكتاب نصوص فهم في المجال لهم

دون تقيد بفهم سلف هذه األمة. 
قائل: قال «فإن هؤالء: قول مثل حاكيا األصفهاني السنة قوام قال ولذلك
في منهم واحد كل وطريق الفقهاء، قول على مجمعون الفقه أهل إن



النحو، في والكوفيين البصريين طريق على مجمعون النحو وأهل الفروع،
متقدميهم من منهم واحد طريق على مجمعون الكالم أهل وكذلك
كان ما على اإلسالم أهل يجتمع فلم العقائد إلى يرجع ما فأما وسلفهم،
ملته إلى وينتسب دينه، يدعي فريق كل بل وأصحابه، ا� رسول عليه
كان ومن طريقته، وأتبعنا ا� رسول بملة تمسكنا الذي نحن ويقولون:
الذي هذا اعتبار يجز فلم طريقته، غير على كان عليه نحن ما غير على

تنازعنا فيه بما قلتم.
كان ما هو يعتقده الذي أن يدعي إنما المبتدعة من فريق كل أن الجواب:
الظاهر في ملتزمون اإلسالم شريعة مدعون كلهم ألنهم ، ا� رسول عليه
ذلك، بعد بهم تفرقت الطرق أن غير محمد, به جاء ما أن يرون شعائرها،
هو أنه فريق كل فزعم ورسوله، ا� به يأذن لم ما الدين في وأحدثوا
الذي هو ا� رسول به قام الذي الحق وأن اإلسالم، بشريعة المتمسك
إال الصحيحية والعقيدة الحق يكون أن أبى ا� أن غير وينتحله، يعتقده
سلف، عن خلفا وعقائدهم دينهم أخذوا ألنهم واآلثار؛ الحديث أهل مع
أصحاب من التابعون وأخذه التابعين، إلى انتهوا أن إلى قرن، عن وقرنا
إلى طريق وال ، ا� رسول عن ا� رسول أصحاب وأخذه ا� رسول
والصراط المستقيم، الدين من الناس ا� رسول إليه دعا ما معرفة
الفرق سائر وأما الحديث، أصحاب سلكه الذي الطريق هذا إال القويم،
وآرائهم، وخواطرهم، معقولهم، إلى رجعوا ألنهم بطريقه ال الدين فطلبوا
على عرضوه والسنة، الكتاب من شيئا سمعوا فإذا قبله، من الدين فطلبوا
ردوه، عقولهم ميزان في يستقم لم وإن قبلوه، استقام فإن عقولهم، معيار
المستكرهة، والمعاني البعيدة، بالتأويالت حرفوه قبوله، إلى اضطروا فإن
السنة وجعلوا ظهورهم، وراء الدين ونبذوا عنه، وزاغوا الحق عن فحادوا

تحت أقدامهم تعالى ا� عما يصفون.
من الدين وطلبوا إمامهم، والسنة الكتاب فجعلوا الحق أهل وأما
والسنة الكتاب على عرضوه وخواطرهم، معقولهم من لهم وقع وما قبلهما،
إليه، ووفقهم ذلك أراهم حيث ا� وشكروا قبلوه، لهما موافقا وجدوه فإن
والسنة، الكتاب على وأقبلوا لهم، وقع ما تركوا لهم مخالفا وجدوه وإن
الحق، إلى إال يهديان ال والسنة الكتاب فإن أنفسهم، على بالتهمة ورجعوا

ورأي اإلنسان قد يرى الحق، وقد يرى الباطل».


