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ُة اْلَعاِملِ ، َوِجَداُل « : ت َخطَّاِب ـَقاَل ُعَمُر ْبُن الْ *  يَن: َزلَّ َثَالٌث َهيِْدْمَن الدِّ
ٌة ُمِضلُّونَ   .» ُمنَافٍِق بِاْلُقْرآِن ، َوَأِئمَّ

َها َأْوَعاَها ـإِنَّ َهِذِه اْلُقُلوَب َأْوعِ « : ت ِيب َطالٍِب ْبُن أ َقاَل َعِيلٌّ *  َيٌة َفَخْريُ
ٌج َرَعاٌع ،  ٌم َعَىل َسبِيِل َنَجاٍة ، َوَمهَ اِينٌّ ، َوُمَتَعلِّ ٌ َربَّ لِْلَخْريِ ، َوالنَّاُس َثَالَثٌة: َفَعاِمل

ْ َيْسَتِضيُئوا بِنُوِر اْلِعْلِم ، ْ َيْلَجُؤوا إَِىل ُرْكٍن َوثِيٍق  َأْتَباُع ُكلِّ َناِعٍق ، َمل ُأفٍّ ،  َوَمل
ِل َعاِرٍض ِمْن ُشْبَهٍة َال  كُّ ِيف َقْلبِِه بَِأوَّ ِحلَاِمِل َحقٍّ َال َبِصَريَة َلُه ، َينَْقِدُح الشَّ

 ْ ِري َيْدِر ، َمْشُغوٌف بَِام َال َيدْ  َيْدِري َأْيَن اْحلَقُّ ، إِْن َقاَل َأْخَطَأ ، َوإِْن َأْخَطَأ َمل
 ِ ِه َمْن َعرَّ ـَمْن ُفتَِن بِِه ، َوإِنَّ ِمَن اْخلَ ـَحِقيَقَتُه ، َفُهَو فِْتنٌَة ل ِدينَُه ، َوَكَفى اُهللا  هُ فَ ْريِ ُكلِّ

 .» َمْرِء َجْهًال َأْن َال َيْعِرَف ِدينَهُ ـبِالْ 
ُه َرُجًال ، إِْن آَمَن َأَال َال ُيَقلَِّدنَّ َأَحُدُكْم ِدينَ« : ت َمْسُعودٍ  ْبنُ  اهللاِ ْبُد عَ َقاَل * 

 ِّ ُه َال ُأْسَوَة ِيف الرشَّ  . » آَمَن ، َوإِْن َكَفَر َكَفَر ، َفإِنَّ
ْ َيَتَعبَّْدَها َأْصحَ ـُكلُّ ِعبَ « : ت انِ ـْبُن اْلَيمَ َقاَل ُحَذْيَفُة *   ولِ ـاُب َرُس ـاَدٍة َمل

َل َملْ َيَدعْ  )١(َفَال َتَعبَُّدوَها  ص اهللاِ  ُقوا  َفإِنَّ اْألَوَّ َيا َمْعَرشَ  اهللاَ لِْآلِخِر َمَقاًال ، َفاتَّ
اِء ، َوُخُذوا بَِطِريِق َمْن َكاَن َقْبَلُكْم   ». اْلُقرَّ

ِة َشْيًئا َملْ َيُكْن َعَلْيِه َسَلُفَها ؛ «  :/ قال اإلمام مالك*  ِمْن َأْحَدَث ِيف َهِذِه اْألُمَّ
َس اَن ـَخ ص اهللاِ  وَل ـَفَقْد َزَعَم َأنَّ َرُس  K    (وُل: ـَيقُ  اهللاَ اَلَة ؛ ِألَنَّ ـالرِّ

VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L(  :املائدة)
 .» ) ، َفَام َملْ َيُكْن َيْوَمِئٍذ ِدينًا ؛ َفَال َيُكوُن اْلَيْوَم ِدينًا٣

                                                           
 .َعبَُّدوَهاتَ َفَال تَ : َفَال َتَعبَُّدوَها) ١(



 ٦
   واــــــالق

  ام)ـعن كتاب (االعتص
  

ها ى البدعة وأقسامها وأحكاميف معنَ  كاٍف  شاٍف  فيه بيانٌ « * 
 .)٢( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء      .» وأمثلتها

للشاطبي فقد تكلم  )االعتصام(وننصحك بالرجوع إىل كتاب « * 
  .» ا يف غريهجتده جمموعً  فيه عن البدع بام ال تكادُ 

 .)٣( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
ا هو وا كتابً ءرَ صح بأن تقْ أن ، كي ال تقعوا يف االبتداع يف الدين« * 

لإلمام  )االعتصام(أال وهو كتاب  ، ه يف هذا البابتُ فْ عرَ  كتاٍب  أعظمُ 
يف هذا املوضوع ال مثيل له فيام  صٌّ تَ فهذا الكتاب ُخم  ، /الشاطبي 

  .» ي منهقِ تَ ْس وإنام هو يَ  ، عليه ةٌ الَ ه إنام هو عَ ن جاء بعدَ مَ  ّل وكُ  ، هتُ مْ لِ عَ 
 .)٤( / األلباينالشيخ نارص الدين 

 

                                                           
عبد ، وبن قعود  اهللاعبد ) ، بعضوية املشايخ: ٢/٤٧٠(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) ٢(

 . بن بازعبد العزيز ، وبرئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، وان يّ دَ بن غُ  اهللا
عبد ، وبن قعود  اهللاعبد ) ، بعضوية املشايخ: ٢/٤٥٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) ٣(

 . عبد العزيز بن باز، وبرئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، وان يّ دَ بن غُ  اهللا
 .)٢/٩٨(،  اهللابو سند فتح : أمجع وترتيب،  لباينجمموع فتاوى العالمة األ) ٤(



  ٧
    

 ظ 
وِر َأْنُفِسنَا َوِمْن باهللاِ َوَنُعوُذ ،  َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعينُُه َوَنْسَتْغِفُرهُ ِ(ِ  إِنَّ اْحلَْمدَ  ِمْن ُرشُ

ُد َأْن الَ إَِلَه َوَأْشهَ ،  َوَمْن ُيْضلِْل َفَال َهاِدَى َلهُ ،  َفَال ُمِضلَّ َلهُ اُهللا  َمْن َهيِْدهِ ،  َسيَِّئاِت َأْعَاملِنَا
يَك َلهُ اُهللا  إِالَّ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. ،  َوْحَدُه الَ َرشِ   َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ
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ا َبْعدُ  ٍد  ْدُي هَ  ْدِي هَ ـالْ  َوَخْريَ ، اهللاِ  َفإِنَّ َخْريَ اْحلَِديِث كَِتاُب ،  َأمَّ  َوَرشَّ ،  صُحمَمَّ
 . َضَالَلٍة يف النَّارِ َوُكلَّ ،  َوُكلَّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ ،  َوُكلَّ ُحمَْدَثٍة بِْدَعةٌ ،  األُُموِر ُحمَْدَثاُهتَا

ألفه اإلمام أبو إسحق بن موسى  الذي،  لكتاب  فهذا هتذيٌب 
اللجنة  ت بقراءتهحَ نَص تيسًريا لالستفادة من هذا الكتاب القّيم الذي  ؛ / اطبيشال

قد تكلم فيه عن البدع بام ال تكاد جتده « : إنه/ اإلمام الشاطبي  عن تقالالدائمة و
  .)٥( » يف غريها جمموعً 

                                                           
عبد ، وبن قعود  اهللاعبد ) ، بعضوية املشايخ: ٢/٤٥٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) ٥(

 . عبد العزيز بن باز، وبرئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، وان يّ دَ بن غُ  اهللا



 ٨
يف معنى البدعة  كاٍف  شاٍف  فيه بيانٌ « : إن الكتاب عنأيًضا اللجنة  توقال

 .)٦( » هاتِ لَ ثِ وأقسامها وأحكامها وأمْ 
 ، وا يف االبتداع يف الدينعُ قَ كي ال تَ « : /وقال عنه الشيخ نارص الدين األلباين 

أال وهو كتاب  ، البابه يف هذا تُ عرفْ  كتاٍب  ا هو أعظمُ أنصح بأن تقرءوا كتابً 
يف هذا املوضوع ال مثيل له فيام  صٌّ تَ فهذا الكتاب ُخم  ، /لإلمام الشاطبي  )االعتصام(
 .)٧( » ي منهقِ تَ ْس وإنام هو يَ  ، عليه ةٌ الَ اء بعده إنام هو عَ ن َج مَ  وكّل  ، هتُ مْ لِ عَ 

  : الموضوع الرئيس للكتاب 
لفرق وا ، نواعها وأحكامهاأو ، ب أهلهالَ نقَ البدع وسوء مُ  معنى البدعة وذمّ 
قد نص و .وأهلها ةمن مسائل تتعلق بالبدعوغري ذلك ة ، بينها وبني املصالح املرسل

َ َفاْسَتَخْرُت « اإلمام الشاطبي عىل موضوع كتابه يف املقدمة حيث قال:  َتَعاَىل ِيف  ا(َّ
 ، َوَما َيَتَعلَُّق ِهبَا من املسائل أصوًال  َوْضِع كَِتاٍب َيْشَتِمُل َعَىل َبَياِن اْلبَِدِع َوَأْحَكاِمَها

 ». اوفروعً 
 وقد جعل املؤلف هذا الكتاب يف مقدمة وعرشة أبواب.

ث فيها املؤلف  ، وأنه سيعود  عن ُغربة اإلسالم يوم بدأ /فأما املقدمة فتحدَّ
من القلة  ، وما كانوا فيه يَوَأْصَحاُبُه  صذلك بحال النَّبِيُّ  ا، مبيِّنً  كام بدأ اغريبً 

،  به عليهم من القوة والنرص واكتامل الدين اهللاُ  نَّ ا مَ ، ثم مَ  والضعف يف أول اإلسالم
، وذلك بسبب ُفُشوِّ  كام بدأ االم غريبً ـوأن األمر بقي عىل هذا احلال حتى عاد اإلس

 ، وقلة املنكرين هلا. ، وظهور الفرق الضالة البدع

                                                           
عبد ، وبن قعود  اهللاعبد ) ، بعضوية املشايخ: ٢/٤٧٠(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) ٦(

 . عبد العزيز بن باز، وبرئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، وان يّ دَ بن غُ  اهللا
 .)٢/٩٨(،  اهللابو سند فتح : أمجع وترتيب،  لباينجمموع فتاوى العالمة األ) ٧(



  ٩
،  ، مع كثرة املخالفني لسنة وصرب عىل ذلكوقد ذكر املؤلف أنه اتبع الكتاب وا

 ، والسنن لعلها يظهرها بالعمل. ومع كثرة اهتاماهتم له ... ، وأنه تتبع البدع لعله جيتنبها
 :وأما أبواب الكتاب العرشة

 يف تعريف البدعة ورشح التعريف.: ُل األوَّ  اُب فالبَ 
لقرآن والسنة وكالم يف ذم البدع وسوء منقلب أهلها من ا :اِين الثَّ  اُب بَ والْ 

 الصحابة والتابعني وغريهم.
، وبيان أقسام املبتدعة من  يف أن ذم البدع عام من غري ختصيص :ُث الِ الثَّ  اُب بَ والْ 

، أو إىل  ن ذهب إىل تقسيم البدع إىل حسن وقبيح، والرد عىل مَ  حيث االجتهاد والتقليد
 .)٨( واجب ومندوب ومباح وحرام ومكروه

، ومناهجهم يف االحتجاج  ذ أهل البدع يف االستداللَخ يف مأْ : عُ ابِ الرَّ  اُب بَ والْ 
 عىل بدعهم.
َضافِيَِّة َواْلَفْرِق بينهام.َخاِمُس: ـالْ  اُب بَ والْ   ِيف َأْحَكاِم اْلبَِدِع اْحلَِقيِقيَِّة َواْإلِ

                                                           
ى: فرًضا وفريضة وحتًام  ؛ كالصلوات اخلمس. ما أمر به الشارع عىل وجه اإللزام :الواجب) ٨(  وُيسمَّ

 .، ويستحق تارُكه العقاَب  اب فاعله امتثاًال ثَ والواجب يُ  والزًما.
 ب تاركه.، وال يعاقَ اب فاعله امتثاًال ثَ واملندوب يُ  ؛ كالرواتب. ما أمر به الشارع ال عىل وجه اإللزام واملندوب:
ى ُس   . ا ونفًال بc ستحَ ا ومُ ومسنونً  ةً نَّ وُيسمَّ

 ويسمى: حمظوًرا أو ممنوًعا. ؛ كعقوق الوالدين. اإللزام بالرتكما هنى عنه الشارع عىل وجه  املحرم:و
 .ه العقاَب لُ ، ويستحق فاعِ  اب تاركه امتثاًال ثَ واملحرم يُ 

 ؛ كاألخذ بالشامل واإلعطاء هبا. ما هنى عنه الشارع ال عىل وجه اإللزام بالرتكاملكروه: و
 ، وال يعاقب فاعله. واملكروه: يثاب تاركه امتثاًال 

 ؛ كاألكل يف رمضان ليًال. ، وال هني لذاته : ما ال يتعلق به أمرحاملباو
 ويسمى: حالًال وجائًزا.  ، فإنه ال يرتتب عليه ثواب وال عقاب. واملباح ما دام عىل وصف اإلباحة

 ].)١٢-١٠(ص للعثيمني األصول من علم األصول [انظر: 



 ١٠
اِدُس: اُب بَ والْ  َا َلْيَسْت َعَىل رتبة و ِيف َأْحَكاِم اْلبَِدعِ  السَّ ، بل هي  احدة، َوَأهنَّ

 ، فمنها الكبرية ومنها الصغرية. متفاوتة
ابُِع:  اُب بَ والْ  ، َهْل َيْدُخُل ِيف اْألُُموِر العادية؟ أم خيتص باألمور  ِيف اِالْبتَِداعِ السَّ
 العبادية؟.

 ُمْرَسَلِة واالستحسان.ـَمَصالِِح الْ ـِيف اْلَفْرِق َبْنيَ اْلبَِدِع َوالْ  الثَّاِمُن: اُب بَ والْ 
يف السبب الذي من أجله افرتقت فرق املبتدعة عن مجاعة : عُ اِس التَ  اُب بَ الْ و

 املسلمني. وقد ذكر املؤلف فيه أحاديث االفرتاق وبسط الكالم يف مسائلها.
اِط الْ : اِرشُ عَ الْ  اُب بَ والْ  َ ُمْسَتِقيِم الَِّذي اْنَحَرَفْت َعنُْه ُسُبُل َأْهِل ـِيف َبَياِن َمْعنَى الرصِّ

ت َعِن اْهلَُدى بعد البياناِالبْ  ُجلُّ ما فيه عن ، و ، ومل ُيتِمَّ املؤلف هذا الباب تَِداِع فضلَّ
،  ، وهي اجلهل بأدوات الفهم، واجلهل بمقاصد الرشيعة اجلهات التي يقع منها االبتداع

 .)٩(، واتباع اهلوى وحتسني الظن بالعقل
  :قيمة الكتاب العلمية
ف يف التحذير من البدع ُيَعدُّ كتاب االعتصام لإلما م الشاطبي أحسن ما ُألِّ

،  تناول البدعة وأحكامها كام تناوهلا هذا الكتاب ا، فال نكاد نجد كتابً  وبيان أحكامها
 .اواضحً  ايف هذا املوضوع بعد اإلمام الشاطبي استفاد منه وتأثر به تأثرً  َف ن ألّ وأغلب مَ 

ةوقد فاق هذا الكتاب غريه من الكتب يف هذا امل  ، من أمهها: وضوع بأموِر ِعدَّ
، ثم رشح  ، حيث عرفها بتعريف دقيق دقة املؤلف يف تعريف البدعة - ١

، وأزال به ما يقع للكثري من  حدد به معنى البدعة عىل وجه الدقة اوافيً  االتعريف رشًح 
 اللبس وعدم التفريق بني البدع واملحرمات بل واملباحات.
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  ١١
، سواء من اآليات  حلث عىل السنة والنهي عن البدعةه لألدلة يف اعِ سعة َمجْ  - ٢

، ودراسة هذه األدلة  ومن بعدهم يأو األحاديث أو اآلثار الواردة عن الصحابة 
ٍة يف االستنباطقُ والنُ   ، وبراعة يف الفهم. ول دراسة دقيقة تنبئ عن ِدقَّ

، وتقسيمه له عىل أبواب  ن ترتيب املؤلف ملوضوعات الكتابْس ُح  - ٣
، وتدرجه يف ترتيب هذه األبواب بحسب موضوعاهتا مما يعني القارئ  ل ومسائلوفصو

 عىل الفهم واالستيعاب.
سعة البحث وطول النفس مع اجلودة واإلتقان يف حترير املسائل واألحكام  - ٤

ف يف هذا  ةٌ بَ قَ نْ ، وهذه مَ  املتعلقة بالبدع واضحة هلذا الكتاب جعلته يفوق غريه مما ُألِّ
 الباب.

ى هلا شمولية الكتاب ملوضوعه - ٥ ،  ، ومجعه ألطراف القضية التي تصدَّ
َبه التي متسك هبا أهل البدعو ها ِض ، وقيامه بنقْ  عهمدَ لبِ  ، وجعلوها أدلةً  مناقشته للشُّ

، حيث حرر املؤلف القول  ، وأهنا ال ختفي عىل الراسخني وبيان خطأ االستدالل هبا
، أو  ك كمسألة تقسيم البدعة إىل حسنة وقبيحة، وذل ، وأزال عنها االشتباه فيها

 -مكروهة  -حمرمة  - مستحبة  -واجبة تقسيمها بأقسام أحكام الرشيعة اخلمسة (
، وكمسألة التفريق بني البدع واملصالح املرسلة واالستحسان ، ونحوها من  )مباحة

 املسائل.
، فقد اجتمع  عله خلوض هذا املوضو، وتأهُّ  والعقلية  العلمية ؤلفقوة امل - ٦

،  ، ومقاصد الرشيعة ونصوصها واألصول ، من علم بالعربية ه هلذه املهمةتْ لَ له علوم أهَّ 
 .)١٠( ، ورصانة يف العبارة مع قوة يف االستنباط

                                                           
سعد بن عبد  .د،  ودراسة: د. حممد بن عبد الرمحن الشقري، بتحقيق دار ابن اجلوزي ) من مقدمة طبعة ١٠(

 ).٧٨-١/٧٧( هشام بن إسامعيل الصيني .د،  آل محيد اهللا



 ١٢
كان لتصدي اإلمام الشاطبي ألنواع من البدع التي َألَِفها الناس واعتادوها وقد 

، ومنهم من كان من  ، بل ومع بعض العلامء اء، ليس مع العامة والدمه أثره يف املواجهة
 :شيوخه، وكان مما اهتم به

وسبب هذه التهمة أن اإلمام   القول بأن الدعاء ال ينفع وأنه ال فائدة فيه: - ١
َالِة َحاَلَة اإلمامة ، وقد كان الناس  ْيئَِة اِالْجتَِامِع ِيف َأْدَباِر الصَّ َعاَء ِهبَ الشاطبي مل يلتزم الدُّ

 ألندلس يلتزمونه يف ذلك الزمن.يف ا
ُه َملْ َيُكْن ِمْن فِْعِل  عىل أصحاب هذا القول /وقد رد اإلمام الشاطبي  ، وبنيَّ َأنَّ

ورأي اإلمام  ، كام مل يفعله أحد من السلف. وال من قوله وال إقراره ص اهللاِ َرُسوِل 
، وسبقه شيخ  ت، إذ إن هذا العمل من املحدثا الشاطبي يف هذه املسألة هو الصواب

أما دعاء اإلمام « إىل احلكم ببدعية هذا العمل حيث قال:  /اإلسالم ابن تيمية 
 .])٥١٩/ ٢٢( الفتاوى[»  واملأمومني مجيًعا عقيب الصلوات فهو بدعة

٢ -  ِ وسبب هذه  :يض الصحابة غْ وبُ (أي التشيع) بالرفض  / مَ اهتُّ
،  فاء الراشدين يف اخلطبة عىل اخلصوصاخلل رَ كْ التهمة أن اإلمام الشاطبي مل يلتزم ذِ 

َلِف ِيف ُخَطبِِهمْ  ، َوَال َذَكَرُه َأَحٌد ِمَن اْلُعَلَامِء  واحتج بأن ذلك مل يكن ِمْن َشْأِن السَّ
يَن ِيف َأْجَزاِء اْخلَُطِب.ـالْ    ُمْعَتَربِ

من هذه املسألة ما يدل عىل بغضه  /وليس يف موقف اإلمام الشاطبي 
، فقد عزا هذا القول إىل أصبغ ، والعز  إن له سلًفا فيام ذهب إليه، ثم ي للصحابة 

اخللفاء الراشدين يف اخلطبة كان ُمْلَتَزًما به يف بيئة  رَ وإذا نظرنا إىل أن ذكْ  بن عبد السالم.ا
،  ، فال شك أن كرس هذه القاعدة أمر مطلوب ، بل يعد تاركه مبتدًعا اإلمام الشاطبي

 دين يف اخلطبة ليس ركنًا فيها وال واجًبا.ألن ذكر اخللفاء الراش
؛ حيث  ، ولشيخ اإلسالم ابن تيمية تفصيل فيها واملسألة من املسائل اخلالفية

، إال أنه قد يكون مأموًرا به إذا كان فيه  ذكر أن من أهل السنة من يفعله ومنهم من يرتكه
 .ثامن ويكفروهناميبغضون علًيا وع ؛ كالرد عىل اخلوارج الذين حتصيل ملقصد رشعي

 .])١٧٠ -  ١٥٦/ ٤( منهاج السنة[



  ١٣
٣ -  ِ  ال:ـىل األئمة حيث قـام عـواز القيـول بجـبالق /الشاطبي  امُ ـم اإلماهتُّ

ةِ «  ، َوَما َأَضاُفوُه إِالَّ ِمْن َعَدِم ِذْكِري هلم  َوَتاَرًة ُأِضيَف إيلَّ اْلَقْوُل بَِجَواِز اْلِقَياِم َعَىل اْألَِئمَّ
 .» ، وذكرهم فيها حمدث مل يكن عليه من تقدم ةيف اخلطب

، وليس يف موقف الشاطبي منها ما  وهذه املسألة من جنس املسألة التي قبلها
الدعاء ألحد يف اخلطبة هو  كَ رْ تَ  ، فإنّ  ، بل له سلف فيام ذهب إليه يدل عىل هذه التهمة

ناك من أجاز الدعاء وه. رأي اإلمام الشافعي واإلمام البيهقي والعز بن عبد السالم
 .واإلمام ابن قدامة، اإلمام النووي ك؛  للسلطان يف اخلطبة

٤ -  ِ ع يف الدين: /اإلمام الشاطبي  مَ اهتُّ   بالتزام احلرج والتنطُّ
ْكلِيِف « وسبب هذا كام قال الشاطبي:  َوإِنََّام َمحََلُهْم َعَىل َذلَِك َأينِّ اْلَتَزْمُت ِيف التَّ

اهُ ـَمْذَهِب الْ ـْمَل َعَىل َمْشُهوِر الْ َواْلُفْتَيا اْحلَ  ُل  ُمْلَتَزِم َال َأَتَعدَّ ْوَنُه َوُيْفُتوَن بَِام ُيَسهِّ ، َوُهْم َيَتَعدَّ
اِئِل َوُيَوافُِق َهَواهُ  ا ِيف الْ  َعَىل السَّ cهِ ـَمْذَهِب الْ ـ، َوإِْن َكاَن َشاذ ُة العلم  ُمْلَتَزِم َأْو ِيف َغْريِ ، َوَأِئمَّ

 .»ف ذلك ... عىل خال
،  الرخص ، وانام أراد إغالق باب تتبع وليس يف موقف الشاطبي أي تنطع

أن الفتوى ينبغي أن تكون بالقول الراجح  والصوابوحتكيم اهلوى يف اختيار الفتوى. 
 ، سواء كان يف املذهب أو يف غريه من املذاهب األخرى. الذي يعضده الدليل

٥ -  ِ َوَسَبُب َذلَِك َأينِّ َعاَدْيُت َبْعَض « : /قال  :أل اهللا م أيًضا بمعاداة أولياءاهتُّ
نَّةِ ـُمْبَتِدِعَني الْ ـاْلُفَقَراِء الْ  َداَيِة اْخلَْلِق  - بَِزْعِمِهمْ  -ُمنْتَِصبَِني ـ، الْ  ُمَخالِِفَني لِلسُّ  ،  ِهلِ

ِذينَ  ْمُت لِْلُجْمُهوِر َعَىل ُمجَْلٍة ِمْن َأْحَواِل َهُؤَالِء الَّ وفِيَِّة َوَملْ  َوَتَكلَّ َنَسُبوا َأْنُفَسُهْم إَِىل الصُّ
 .» َيَتَشبَُّهوا هبم

ى « وقد وصف اإلمام الشاطبي طريقة هؤالء الصوفية يف زمنه بقوله:  َحتَّ
ٌد  يَعٌة ُأْخَرى َغْريَ َما َأَتى ِهبَا ُحمَمَّ َا َرشِ َماِن اْألَِخِري َكَأهنَّ  .» صَصاَرْت ِيف َهَذا الزَّ

 هؤالء جتب معاداهتم يف اهللا.وال شك أن 
٦ -  ِ َوَتاَرًة ُنِسْبُت إَِىل ُخمَاَلَفِة  « ، حيث قال: بأنه خمالف للسنة واجلامعة / مَ اهتُّ

نَِّة َواْجلََامَعةِ  َباِعَها َوِهَي النَّاِجَيةُ  السُّ تِي ُأِمَر بِاتِّ ، َما َعَلْيِه  ، بِنَاًء ِمنُْهْم َعَىل َأنَّ اْجلََامَعَة الَّ



 ١٤
ْ َيْعَلُموا َأنَّ اْجلَمَ  ُعُمومُ الْ  َوَأْصَحاُبُه َوالتَّابُِعوَن َهلُْم  صاَعَة َما َكاَن َعَلْيِه النَّبِيُّ ـ، َوَمل

 ». بِإِْحَسانٍ 
، َأْو  َذلَِك  وكذبوا عيلَّ يف مجيع« وقد رد اإلمام الشاطبي هذه االفرتاءات بقوله: 

وا ، َواْحلَْمُد  ِ َوِمهُ  .» حالَعَىل ُكلِّ  ِ(َّ
وال شك أن اإلمام الشاطبي كان بريًئا من هذه التهم الزائفة التي ال مستند هلا 

، فلم نجد يف يشء من كتب اإلمام الشاطبي ما يشهد  إال اجلهل والتعصب واتباع اهلوى
 ليشء من هذه املزاعم الكاذبة.

ن وقد كان هلذه املزاعم تأثري بالغ يف نفس اإلمام الشاطبي كام هو واضح م
، بل ازداد ثباًتا عىل ما اعتقده وكان من  عن احلق هِ نِ ثْ ، إال أن ذلك مل يُ  مقدمته لالعتصام

 .)١١( ثمرات ما ابتيل به اإلمام الشاطبي اعتناؤه بموضوع البدع والتأليف فيه
  : منهج تهذيب الكتاب

 .ل عىل القارئ االستفادة منههّ َس تُ وعرضه بطريقة  الكتاب اختصار - ١
الكتاب مما ينتمي إىل املفرق يف  / مام الشاطبيف بني كالم اإلالتألي - ٢

 ، وذلك بتقديم أو تأخري بعض الفقرات أو العبارات. موضوع واحد
ال يف حاالت نادرة تقتضيها إ / احلفاظ عىل عبارة اإلمام الشاطبي - ٣

ديل االختصار أو يستلزمها اقتطاع الكالم من سياقه األصيل بحيث حيتاج إىل تع رضورة
والغالب أن يكون ذلك ،  طفيف يف أول العبارة أو آخرها لينضبط يف سياقه اجلديد

 كلمة واحدة أو حرًفا.
ا لتوضيح ما إال يف مواضع نادرة جدً  /مام عدم التعليق عىل كالم اإل - ٤

،  ر معناها يف اهلامشكْ بذِ الغريبة تفسري بعض الكلامت وغالًبا ما يكون ذلك ب،  يقصده
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  ١٥
هناك حاجة إلعادة ذلك التعليق أو التفسري فأعيد كتابته يف اهلامش ، وال وإن كانت 

 أحيل عىل الصفحة التي سبق ِذْكُره فيها ، وذلك تيسًريا عىل القارئ.
 من استطرادات هما جاء فيوحذف . ما انتقده العلامء عىل الكتاب ُف ذْ َح  - ٥

 .ليس هلا عالقة بموضوع الكتاب
وليس يف ،  مبارشةً  اآلياتبعد التخريج ووضع ،  ختريج اآليات القرآنية - ٦
 . القارئتسهيًال عىل  ؛ اهلامش

الواردة يف هذا  ضبط األحاديثحماولة و،  )١٢( ف األحاديث الضعيفةذْ َح  - ٧
عمل ختريج خمترص و، الكتاب أصل ال كام وردت يف يف كتب السنة  ْت كام وردَ  التهذيب

 .وغريه أللباينكتب الشيخ امن  فادةوذلك باالست، هلا 
وليس يف ،  كتابة هذا التخريج املخترص بعد األحاديث أو اآلثار مبارشةً  - ٨
 . ئتسهيًال عىل القار،  اهلامش

 ./لتوضيح كالم املؤلف  اجلانبية العناوينع بعض وْض  - ٩
) للدكتور حقيقة البدعة وأحكامهاكتاب (من هذا التهذيب يف  وقد استفدُت 

 :ومنها الطبعات املحققة لكتاب ومن  ، سعيد بن نارص الغامدي
تعليقات الشيخ وهبا ، يف جملدين ، طبعة املكتبة التجارية الكربى بمرص  •

  .الكتابعىل  /حممد رشيد رضا 
جملد  منهايف أربعة جملدات ،  البحرين -باملنامة ، طبعة مكتبة التوحيد  •

 بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلامن.، للفهارس 
حقيق تبيف جملدين ، ،  اململكة العربية السعوديةب طبعة دار ابن عفان •

                                                           
حديًثا ضعيًفا فأنقل من كتب السنة ما ُيغني عنه من األحاديث  /) وإن كان ما يستدل به املؤلف ١٢(

 الصحيحة ، وهذا نادر جًدا.



 ١٦
 سليم اهلاليل.الشيخ 

يف ثالثة جملدات ، ،  اململكة العربية السعودية، بدار ابن اجلوزي طبعة  •
سعد بن عبد اهللا  .د،  ودراسة: د. حممد بن عبد الرمحن الشقريبتحقيق 
 .)١٣( هشام بن إسامعيل الصيني .د،  آل محيد

خالصة هنا هذا التهذيب رأيُت أن أنقل من  االستفادةوتيسًريا عىل القارئ يف 
، وهو عبارة عن  سعيد بن نارص الغامدي) للدكتور حقيقة البدعة وأحكامهاكتاب (

يف العقيدة من كلية أصول الدين بجامعة اإلمام  لنيل درجة املاجستري رسالة جامعية
 :حممد بن سعود اإلسالمية

ا وصوابً ،  ـبه وجهه  يدَ ا أرِ ال يقبل من العمل إال ما كان خالًص  أل اهللا - ١
 ملراده الرشعي. امرافقً 

أهل السنة هم الطائفة ، و ة نجاة والبعد عنها هالك وضاللنَّ االعتصام بالُس  - ٢
 الناجية املنصورة.

بالزيادة أو  ـ، بل كل بدعة يف دين اهللا  اليس يف البدع ما هو حسن أبدً  - ٣
 من هذه العموم. ى يشءٌ نَ ثْ ستَ ، وال يُ  صان فهي ضاللةالنق

 ، بالزيادة يف الدين أو النقصان منه. البدع تكون بالفعل والرتك - ٤
 ، ويف العبادات والعادات واملعامالت. البدع تكون يف العقائد واألعامل - ٥
 بة.رْ ل بقصد القُ عَ فْ البدعة هي التي تُ  - ٦
يف الدين من كتاب أو سنة أو إمجاع أو قول البدعة هي التي ليس هلا أصل  - ٧

 cلصاحبي آخر.وال قوًال  اصحايب مل يعارض نص  
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  ١٧
ال ختصيص ليشء من األزمنة واألمكنة أو اهليئات أو غري ذلك بكوهنا  - ٨

 الرشع. لِ بَ ن قِ ة إال مِ بَ رْ قُ 
عة م عليها بالبدكَ يف الرشع ال ُحيْ  دْ رِ األلفاظ واملعاين واملصطلحات التي مل تَ  - ٩

  ومعرفة املراد.أو عدمها إال بعد االستفصال والتبنيُّ 
به عند السلف  ، وإن مل يكن معموًال  ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب -١٠

 برشط عدم معارضته لدليل رشعي.
، من األمور االجتهادية وقد يصيب  أو ال ما بأنه بدعةٌ  احلكم عىل عملٍ  -١١

 .خيطئفيه املرء وقد 
 خيصه. مٌ كْ ُح  ولكلٍ ، وتكون كبرية وتكون صغرية  اتكون كفرً  البدعة -١٢
والتبديع ، بني التبديع والتفسيق والتكفري باإلطالق والعموم  هناك فرٌق  -١٣

 والتفسيق والتكفري بالتخصيص والتعيني.
أحكام املبتدع من حيث اإلثم يف اآلخرة والعقوبة يف الدنيا ختتلف  -١٤

 هل والعلم والتأول وعدمه والدعوة للبدعة والتسرت هبا.باختالف أحواله من حيث اجل
 الزم القول ال يقتيض التبديع إال إذا التزمه القائل. -١٥
بدعته إىل  اسواء كان داعيً  ـتوبة املبتدع ممكنة وواقعة ومقبولة عند اهللا  -١٦

 .)١٤( َال  أوْ 
،  ا الكتابذهب أن ينفع املسلمني -ربَّ العرش العظيم  - وأسأل اهللا العظيم

وصىل اهللا وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل . وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل
 آله وصحبه ومن اهتدى هبديه واستن بسنته ودعا إىل دينه إىل يوم الدين.

  شحاتة محمد صــقر
sakrmhma@yahoo.com  
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فأما  .الشاطبيبن حممد اللخمي الغرناطي إبراهيم بن موسى هو اإلمام  •
، وأما الشاطبي فنسبة إىل مدينة  الغرناطي فنسبة إىل مملكة غرناطة التي عاش هبا

 .، وهي مدينة يف رشق األندلس شاطبة
، وقد امتاز طلبه  ، وسلك يف طلبه مسلًكا تربوًيا حسنًا اشتغل بالعلم منذ صباه •

عن  دَ رَ ، وال أفْ  للعلم بالشمولية حيث مل يقترص من العلوم عىل علم دون علم
، فرشح له ِمْن َمَعاِين  نَّ اهللا عليهمَ  ل كذلك إىل أنْ ، ومل يزَ  أنواعه نوًعا دون آخر

يَعِة َما َملْ َيُكْن ِيف حسابه ِ  .الرشَّ
مه يف  أل، كان هلم الفضل بعد اهللا  أخذ العلم عن علامء كبار • يف نبوغه وتقدُّ

وقد أخذ عن بعضهم ،  هم يف ما أخذ عنهم من العلوم، وقد أجازه بعُض  العلم
 .العلوم بأسانيدها

•  cفَ ا مُ كان أصولي c  .ايc وِ غَ ا لُ ثً دِّ ا ُحمَ ا فقيهً رسِّ
 له باعٌ فكان . ، ومعارف عديدة ، فقد مجع علوًما شتى كان يتمتع بثقافة واسعة •

قه وّ ، إال أن تفَ  يف القراءات واللغة والنحو والفقه واألصول واحلديث وغريها
والناظر يف كتب  الرشيعة هو أبرز سامته العلمية. يف علم األصول ومقاصد

، مع الدقة  الشاطبي جيد فيها خري شاهد عىل سعة اطالعه وغزارة علمه
 ./والتحقيق ملا يقرره 

 .وله بعض املشاركات الشعرية،  ذ العربية وغريها عن أئمة وقتهأَخ  •
يف التحقيق  وبالغ، ئمة يف العلوم كابر والتحق بكبار األاجتهد وبرع وفاق األ •

وجرى ، ل من شيوخه وغريهم ئمة يف مشكالت املسائوتكلم مع كثري من األ
 .مامتهإوحجته  عن ظهوره فيها وقوة ْت لَ ْج أبحاث ومراجعات أله معهم 



  ١٩
َ تُ  • هـ يف  ٧٩٠يف يوم الثالثاء الثامن من شعبان سنة  /الشاطبي  اإلمامُ  وىفِّ

 مدينة غرناطة.
، وبعضها ال  عطبَ ، ومنها ما مل يُ  تب منها املطبوعوهذه الك. كتًبا نافعة /ف ألّ  •

  :منها نعلم عنها شيًئا.
 .االعتصام (وهو موضوع هذا التهذيب) §
وأرسار  م الرشيعة وأرسارهاكَ فيه عىل حِ  زَ ركَّ ، واملوافقات يف أصول الفقه  §

 .التكليف
ح وإنشادات نقلها لَ عبارة عن فوائد وطرف ومُ ، وهو نشادات فادات واإلاإل §

  ، وعن بعض من التقى هبم من العلامء. عن بعض شيوخه /اإلمام الشاطبي 
 .كتاب املجالس رشح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري §
 .ح عىل اخلالصة يف النحوْرش  §
 . عنوان االتفاق يف علم االشتقاق §
فه الشاطبي فتاوى اإلمام الشاطبي: § ، وإنام مجعه الدكتور  وهذا الكتاب مل يؤلِّ

وقد بلغت هذه  و األجفان من كتب خمطوطة ومطبوعة للشاطبي.حممد أب
 الفتاوى ستني فتوى يف الفقه واحلديث والعقيدة ومسائل البدع.
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ْحُموِد َعَىل ُكلِّ َحاٍل ، الَِّذي بَِحْمِدِه ُيْسَتْفَتُح ُكلُّ َأْمٍر ِذي َباٍل ، اْلـمَ هللاِ  اْحلَْمدُ 
ِهْم َعَىل َوْفِق ِعْلِمِه َوإَِراَدتِِه ، َال َعَىل َوْفِق َأْغَراِضِهْم ملَِا َرسَّ َخالِِق ا ِ ْخلَْلِق ملَِا َشاَء ، َوُمَيرسِّ

فِِهْم بُِمْقَتَىض اْلَقْبَضَتْنيِ ، َفِمنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد   )١٦( ، َوَهَداُهُم النَّْجَدْينِ  )١٥(َوَساَء ، َوُمَرصِّ
هيِمْ َفِمنُْهْم َقرِ  ْهلَاَمْنيِ  يٌب َوَبِعيٌد ، َوُمَسوِّ َر َأْرَزاَقُهْم ) ١٧( َعَىل َقُبوِل اْإلِ َفَفاِجٌر َوَتِقيٌّ ، َكَام َقدَّ

َرَفْنيِ َفَفِقٌري َوَغنِيٌّ ، ُكلٌّ ِمنُْهْم َجاٍر َعَىل َذلَِك اْألُْسُلوِب َفَال َيْعُدوُه ،  بِاْلَعْدِل َعَىل ُحْكِم الطَّ
وا َذلَِك الْ عَ  )١٨( ُئواَفَلْو َمتَالَ  ابَِق َملْ  )١٩( َق َبثْ َىل َأْن َيُسدُّ وا َذلَِك اْحلُْكَم السَّ وُه ، َأْو َيُردُّ َملْ َيُسدُّ

 A B C   @ ? (َينَْسُخوُه َوَملْ َيُردُّوُه ، َفَال إِْطَالَق َهلُْم َعَىل َتْقِييِدِه َوَال اْنِفَصاَل ، 
D E  F G H  I  (  :الرعد)١٥.( 

ةِ َوا ْمحَِة ، َوَكاِشِف اْلُغمَّ ٍد َنبِيِّ الرَّ َالُم َعَىل َسيِِّدَنا َوَمْوَالَنا ُحمَمَّ َالُة َوالسَّ ،  )٢٠( لصَّ
يَعٍة ، َوَشَمَلْت َدعْ  يَعُتُه ُكلَّ َرشِ ٍة ، َفَلْم َيْبَق ِألََح ـالَِّذي َنَسَخْت َرشِ ٌة ُدوَن ـَوُتُه ُكلَّ ُأمَّ ٍد ُحجَّ

تِِه ، َوَال اْس  تِهِ ُحجَّ َت ِحْكَمتَِها ُكلَّ  )٢١( َتَقاَم لَِعاِقٍل َطِريٌق ِسَوى َالِحِب َحمَجَّ ، َوَمجََعْت َحتْ
الُِك َسبِيَلَها  َمْعنًى ُمْؤَتلٍِف ، َفَال ُيْسَمُع َبْعَد َوْضِعَها ِخَالُف ُخمَالٍِف َوَال َقْوُل ُخمَْتلٍِف ، َفالسَّ

                                                           
َقبََض  إِن# اهللاَ « : ص اهللااَل: َقاَل َرُسوُل قَ  ت َأَنسٍ  مثل حديث، يشري املؤلف إىل أحاديث القدر ) ١٥(

بَاFِ « ، َوَقبََض َقبَْضًة َفَقاَل: »  لِلَْجن#ِة بِرَْ:9َِ « َقبَْضًة َفَقاَل: 
ُ
 ).وصححه األلباين، يعىل و أب (رواه» لِلن#اِر َوَال أ

 . وطريق الرشومها الطريقان: طريق اخلري،  )١٠البلد: ( )q  p    (8 يشري إىل قوله ) ١٦(
 ).٨الشمس: ( )> = < (8 يشري إىل قوله ) ١٧(
 اجتمعوا عليه. ):ا عىل األمرُئومتالَ ) (١٨(
 موضع اندفاع املاِء من النهر ونحوه.): َبْثق) (ال١٩(
ة) (٢٠(  .، واملراد: غّمة اجلاهلية وظالمها : الكربة)الُغمَّ
 .واضح ممهد ):الحب. (الطريق املستقيم ):املحجة) (٢١(



 ٢٤
ِة َأِو اْلِفَرِق اْلـمُ  َعنَْها َمْصُدوٌد إَِىل اْلِفَرِق  )٢٢(َوالنَّاكُِب  َمْعُدوٌد ِيف اْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة ، َ َقرصِّ

 اْلَغالَِيِة.
ِذيَن اْهَتَدْوا بَِشْمِسهِ اُهللا  َصىلَّ  نَِريِة ، َواْقَتَفْوا آَثاَرُه اْلـمُ  َعَلْيِه َوَعَىل آلِِه َوَصْحبِِه الَّ

ِئَحَة َوَأْنَواَرُه اْلَواِضَحَة وُ  ُقوا بَِصَواِرِم َأْيِدهيِْم َوَأْلِسنَتِِهْم َبْنيَ ُكلِّ الالَّ ُضوَح الظَِّهَريِة ، َوَفرَّ
ٍة ُمبَِريةٍ  ٍة َبالَِغٍة َوُحجَّ وَرٍة ، َوَبْنيَ ُكلِّ ُحجَّ ، َوَعَىل التَّابِِعَني َهلُْم َعَىل  )٢٣( َنْفٍس َفاِجَرٍة َوَمْربُ

بِيِل ، َساِئرِ  ْم َتْسلِيًام َكثًِريا. )٢٤( إَِىل َذلَِك اْلَقبِيلِ  نْتَِمنيَ اْلـمُ  َذلَِك السَّ  ، َوَسلِّ
ا َبْعُد:  َمٍة َينَْبِغي َأمَّ ِديُق اْألَْوَىف ، َواْخلَالَِصُة اْألَْصَفى ، ِيف ُمَقدِّ َا الصَّ ُرَك َأهيُّ َفإِينِّ ُأَذكِّ

وِع ِيف  ُ  اْإلِْسَالُم  «: صاهللاِ  ِل َرُسولِ ْقُصوِد ، َوِهَي َمْعنَى َقوْ اْلـمَ  َتْقِديُمَها َقْبَل الرشُّ
َ
بََدأ

  وََسيَُعوُد َغِريبًا، َغِريبًا 
َ
َوَمِن « ِقيَل: (رواه مسلم).  .» لِلُْغَربَاءِ  )٢٥(َفُطوZَ ؛ َكَما بََدأ

يَن يُْصِلُحوَن ِعنَْد فََسادِ « َقاَل: » ؟ اهللاِ اْلُغَرَباُء َيا َرُسوَل  ِ
#dاِس  ا#fاآلجري يف  رواه( .» ا

 ، وصّححه األلباين).  كتاب الغرباء
الغرى:األولَ ةُب  

ِل اْلـمُ و ْعنَى فِيِه ِمْن ِجَهِة َوْصِف اْلُغْرَبِة َما َظَهَر بِاْلِعَيانِ اْلـمَ  َوُمجَْلةُ  َشاَهَدِة ِيف َأوَّ
ْسَالِم َوآِخِرِه: َوَذلَِك َأنَّ َرُسوَل  ُسِل ،  َتَعاَىل َعَىل ِحنيِ اُهللا  َبَعَثهُ ص اهللاِ  اْإلِ ٍة ِمَن الرُّ َفْرتَ

                                                           
ى واعتزلونكب عن الطريق: عدل عنه  )٢٢(  .مال وتنحَّ
 فاسدة هالكة. :ةريَ بِ مُ ) ٢٣(
 ا من قوم شّتى.القبيل: اجلامعة تكون من الثالثة فصاعدً ) ٢٤(
وَن ِيف َمْعنَى َقْوله ـاْخَتَلَف الْ « : /) قال اإلمام النووي ٢٥( ُ ! " # $  (8 ُمَفرسِّ

ة َعْني «  :َأنَّ َمْعنَاهُ بن َعبَّاس َفُرِوَي َعْن اِبْ ؛  )٢٩الرعد: ( )% & '  )  . َوَقاَل » َفَرح َوُقرَّ
اك: » نِْعَم َما َهلُمْ «  ِعْكِرَمة: حَّ َمْعنَاُه «  :. َوَعْن َقَتاَدَة َأْيًضا» ُحْسنَى َهلُمْ « . َوَقاَل َقَتاَدُة: » ِغْبَطة َهلُمْ « . َوَقاَل الضَّ

ا . َوِقيَل: » اْجلَنَّة« . َوِقيَل: » َدَوام اْخلَْري « َوَقاَل اِْبن َعْجَالن:  .» َخْري َهلُْم َوَكَراَمة« . َوَقاَل إِْبَراِهيم: » َأَصاُبوا َخْريً
 . » َأْعَلم َا(ُ . َوُكّل َهِذِه اْألَْقَوال ُحمَْتَمَلة ِيف اْحلَِديث. وَ » َشَجَرة ِيف اْجلَنَّة« 

 .)]٢/١٧٦[انظر:رشح صحيح مسلم (



  ٢٥
، َوَال ُتِقيُم بِِه ِيف َمَقاطِِع اْحلُُقوِق ُحْكًام  )٢٦(َوِيف َجاِهلِيٍَّة َجْهَالَء ، َال َتْعِرُف ِمَن اْحلَقِّ َرْسًام 

 اْآلَراءِ َما َوَجَدْت َعَلْيِه آَباَءَها ، َوَما اْسَتْحَسنَُه َأْسَالُفَها ، ِمَن  )٢٧( َبْل َكاَنْت َتنَْتِحُل ، 
َعِة ،اْلـمُ  نَْحِرَفِة ، َوالنَِّحلِ اْلـمُ   ْبَتَدَعِة.اْلـمُ  َذاِهِب واْلـمَ  ْخَرتَ

َعاَن اهللاِ  َبِشًريا َوَنِذيًرا َوَداِعًيا إَِىل ص  َفِحَني َقاَم فِيِهمْ  اًجا ُمنًِريا ، َفُرسْ بِإِْذنِِه َوِرسَ
وا ُ ْفِك  َما َعاَرُضوا َمْعُروَفُه بِالنُّْكِر ، َوَغريَّ ، َوَنَسُبوا إَِلْيِه إِْذ َخاَلَفُهْم  )٢٨( ِيف َوْجِه َصَوابِِه بِاْإلِ

َعةِ  ْ َوَناَبَذُهْم ِيف النِّْحَلِة ُكلَّ ُحمَاٍل ، َوَرَمْوُه بَِأْنَواِع اْلُبْهَتاِن ، َفَتاَرًة َيْرُموَنُه  )٢٩( ِيف الرشِّ
اِدُق  ِذياْلـمَ  بِاْلَكِذِب َوُهَو الصَّ ِه ، َوآِوَنًة  ْصُدوُق ، الَّ ا بِِخَالِف َخمَْربِ ُبوا َعَليِْه َقطُّ َخَربً َملْ ُجيَرِّ

ًة َيُقوُلونَ  ِعيِه ، َوَكرَّ ْ َيُكْن ِمْن َأْهلِِه َوَال ِممَّْن َيدَّ ُه َمل ْحِر َوِيف ِعْلِمِهْم َأنَّ ُه : َيتَِّهُموَنُه بِالسِّ إِنَّ
ْيَطاِن َوَخَبلِِه.ِقِهْم بَِكَامِل َعْقِلِه َجمْنُوٌن َمَع َحتَقّ   َوَبَراَءتِِه ِمْن َمسِّ الشَّ

يَك َلُه ، َقاُلوا: اْلـمَ  َوإَِذا َدَعاُهْم إَِىل ِعَباَدةِ  F  E     (ْعُبوِد بَِحقٍّ َوْحَدُه َال َرشِ
H       GI    M  L  K      J(  :ص)اِدَقةِ ٥ ْعَوِة الصَّ ْقَراِر بُِمْقَتَىض َهِذِه الدَّ  :) ، َمَع اْإلِ

  .)٦٥(العنكبوت:  )3  4  5   6  7  8  9  :  ; (
ِة َعَىل إِْمَكانِِه ،  َوإَِذا َأْنَذَرُهْم َبْطَشَة َيْوِم اْلِقَياَمِة ، َأْنَكُروا َما ُيَشاِهُدوَن ِمَن اْألَِدلَّ

  .)٣(ق:  )2  3  4  65  7   8   9  (اُلوا َوقَ 
َفُهْم نِْقَمةَ  ©  ª  »   ¬   ®  ¯  °  ±  (، َقاُلوا: اهللاِ  َوإَِذا َخوَّ

»  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²(  :األنفال)اًضا  ) ،٣٢ اْعِرتَ
ُهْم بِِه ِممَّ  ِة َما َأْخَربَ ُقوا ِيف  ؛ َوإَِذا َجاَءُهْم بِآَيٍة َخاِرَقةٍ  ا ُهَو َكاِئٌن َال َحمَاَلَة.َعَىل ِصحَّ اْفَرتَ

                                                           
 ر.م: األثَ ْس الرَّ ) ٢٦(
 ، وقيل: الدعوى. ديانة: الةلَ حْ ، والنِّ  به ينُ دِ تنتحل كذا: أي تَ ) ٢٧(
 .) اإلْفك: الكذب٢٨(
)٢٩ ( ْ  ).٤٨املائدة: ( )on m l k j  ( 8، ومنه قوله  عة هي الرشيعةالرشِّ



 ٢٦
ُقوا َالَلِة َعَىل فَِرٍق ، َواْخَرتَ ْفِرَقِة فِ  )٣٠( الضَّ ي إَِىل التَّ ِد اْلِعنَاِد َما َال َيْقَبُلُه َأْهُل التََّهدِّ يَها بُِمَجرَّ

 َبْنيَ اْحلَقِّ َواْلَباطِِل.
َواَفَقِة َهلُْم َعَىل َما َينَْتِحُلوَن ، إِْذ َرَأْوا اْلـمُ و ُكلُّ َذلَِك ُدَعاٌء ِمنُْهْم إَِىل التََّأيسِّ ِهبِمْ 

نَِّة َخالِِف اْلـمُ  ِخَالَف  وا َعَلْيِه َيَد الظِّ ا ملَِا ُهْم َعَلْيِه ، َوَنْبًذا ملَِا َشدُّ c٣١(َهلُْم ِيف َباطِلِِهْم َرد(  ،
ُح ِجَهَة اِالْستِْحَساِن ،  َالَف ُيوِهُن الثَِّقَة َوُيَقبِّ ُكوا بَِدلِيٍل َأنَّ اْخلِ ْ َيَتَمسَّ َواْعَتَقُدوا إِْذ َمل

 ِيف اِالْنتَِصاِر بِِعْلٍم َفَلْم َجيُِدوا َأْكَثَر ِمْن َتْقلِيِد اْآلَباِء.َوُخُصوًصا ِحَني اْجَتَهُدوا 
ِة َقْوِمِه: ×  َتَعاَىل َعْن إِْبَراِهيمَ اُهللا  َولَِذلَِك َأْخَربَ  k  j  i  h    (ِيف ُحمَاجَّ

  q  p  o  n  m  l    {  z  y  x  w  v    u  t  s  r
َفَحاُدوا َكَام َتَرى َعِن ، ) ٧٤ - ٧٠ء: (الشعرا )|  {  ~  �  ¡   ¢   £ 

َؤاِل إَِىل اْلـمُ  اْجلََواِب اْلَقاطِعِ    ْمَساِك بِتَْقلِيِد اْآلَباِء.اِالْستِ  وَرِد َمْوِرَد السُّ
Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å   Ä  Ã  (8 اُهللا  َوَقاَل 

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í(  :الزخرف)٢٢ - ٢١(. 
8  9    :    ;  >    (8 ْن َجَواِب َما ُأْلِزُموا إَِىل التَّْقلِيِد ، َفَقاَل َفَرَجُعوا عَ 

F  E   D     C  B   A  @?  >  = (  :الزخرف)ِد ٢٤ ) ، َفَأَجاُبوا بُِمَجرَّ
َؤاِل. ْنَكاِر ، ُرُكوًنا إَِىل َما َذَكُروا ِمَن التَّْقلِيِد ، َال بَِجَواِب السُّ  اْإلِ

ُعوا َمَعُه َزَواَل َما بَِأْيِدهيِمْ  صوا َمَع النَّبِيِّ َفَكَذلَِك َكانُ  ُه  ؛ ، َفَأْنَكُروا َما َتَوقَّ ِألَنَّ
ْم. ى َأَراُدوا َأْن  َخَرَج َعْن ُمْعَتاِدِهْم ، َوَأَتى بِِخَالِف َما َكاُنوا َعَلْيِه ِمْن ُكْفِرِهْم َوَضَالِهلِ َحتَّ

َياَس  َواَفَقَة َوَلْو اْلـمُ و َؤاَلَفةَ اْلـمُ  هُ لُِيوِقُعوا َبْينَُهْم َوَبْينَ ِة ِيف َزْعِمِهْم ، َيْسَتنِْزُلوُه َعَىل َوْجِه السِّ
 ؛ ِيف َبْعِض اْألَْوَقاِت ، َأْو ِيف َبْعِض اْألَْحَواِل َأْو َعَىل َبْعِض اْلُوُجوِه ، َوَيْقنَُعوا ِمنُْه بَِذلَِك 

                                                           
 خرق الكذب اختلقه.) ٣٠(
 نّة: التهمة.الظِ ) ٣١(



  ٢٧
 إِالَّ الثُُّبوَت َعَىل َحمِْض اْحلَقِّ  صِهي بِنَاِئِهْم ، َفَأَبى َواَفَقِة َوااْلـمُ  لَِيِقَف َهلُْم بِتِْلَك 

َواِب ، َوَأْنَزَل اْلـمُ و  % $ # " !  ( 8اُهللا  َحاَفَظِة َعَىل َخالِِص الصَّ
& ' ( )  * +   , - . / 0 1 2 3 4 5  6  7   

 ).٦- ١(الكافرون:  )  ? < = >  ; : 9 8
ْلِم َفنََصُبوا َلُه ِعنَْد َذلَِك َح  ْرَب اْلَعَداَوِة ، َوَرَمْوُه بِِسَهاِم اْلَقطِيَعِة ، َوَصاَر َأْهُل السِّ

َكاَن َأْبَعَد  ُكلُُّهْم َحْرًبا َعَلْيِه ، َوَعاَد اْلَوِيلُّ اْحلَِميُم َعَلْيِه َكاْلَعَذاِب اْألَلِيِم ، َفَأْقَرُهبُْم إَِلْيِه َنَسًبا
ا َكاُنوا َأْقَسى ُقُلوًبا َعَلْيِه.النَّاِس َعْن ُمَواَالتِِه ، َكَأِيب  ِه ، َوَأْلَصُقُهْم بِِه َرِمحً   َجْهٍل َوَغْريِ

 َفَأيُّ ُغْرَبٍة ُتَواِزي َهِذِه اْلُغْرَبَة؟!
 إَِىل َنْفِسِه ، َوَال َسلََّطُهْم َعَىل النَّْيِل ِمْن َأَذاُه ، إِالَّ َنْيَل اُهللا  َفَلْم َيكِْلهُ  ؛ َوَمَع َذلَِك 

ِه.ْضعُ اْلـمَ  َغ ِرَساَلَة َربِّ ى َبلَّ َعاَيِة َواْلكَِالَءِة ، َحتَّ ُه بِالرِّ   وفَِني ، َبْل َحِفَظُه َوَعَصَمُه ، َوَتَوالَّ
يَعُة ِيف َأْثنَاِء ُنُزوِهلَا ، َوَعَىل َتَواِيل َتْقِريِرَها ُتْبِعُد َبْنيَ َأْهلَِها َوَبْنيَ غَ  ِ ِهْم ، ُثمَّ َما َزاَلِت الرشَّ ْريِ

ْكَمِة َعِجيٍب ، َوُهَو  َها َوَبْنيَ َما اْبَتَدُعوا ، َوَلكِْن َعَىل َوْجٍه ِمَن اْحلِ َوَتَضُع اْحلُُدوَد َبْنيَ َحقِّ
ِل اْألَِصيِل ، َفِفي اْلَعَرِب نِْسَبُتهُ  يِن اْألَوَّ ْم التَّْألِيُف َبْنيَ َأْحَكاِمَها َوَبْنيَ َأَكابِِرِهْم ِيف َأْصِل الدِّ

ِهْم ِألَْنبَِياِئِهمُ  ×بِيِهْم إِْبَراِهيَم إَِىل أَ  ْبُعوثَِني فِيِهْم ، َكَقْولِِه َتَعاَىل َبْعَد ِذْكِر اْلـمَ  ، َوِيف َغْريِ
 ).٩٠(األنعام:  )¾  ¿  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À(َكثٍِري ِمَن اْألَْنبَِياِء: 

U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J      (8 َوَقْولِِه 
 [Z  Y  X  W  V a  `  _   ^  ]  \(  :الشورى)١٣.( 

َيْدُعو َهلَا ، َفَيئُوُب إَِلْيِه اْلَواِحُد َبْعَد اْلَواِحِد َعَىل ُحْكِم اِالْختَِفاِء ،  صَوَما َزاَل 
ْسَالِم. اِر َزَماَن ُظُهوِرِهْم َعَىل َدْعَوِة اْإلِ َلُعوا َعَىل  َخْوًفا ِمْن َعاِدَيِة اْلُكفَّ َخاَلَفِة اْلـمُ  َفَلامَّ اطَّ



 ٢٨
ْسَالِم َمْن َجلََأ إَِىل َقبِيلِِه ، َفَحَمْوُه َعَىل إِْغَامضٍ  ، َأْو  )٣٢( َأنُِفوا َوَقاُموا َوَقَعُدوا: َفِمْن َأْهِل اْإلِ

ْخَفارِ    .)٣٣(َعَىل َدْفِع اْلَعاِر ِيف اْإلِ
ةِ  َذاَيِة َوَخْوِف اْلِغرَّ ْسَالِم.اهللاِ  إَِىل ، ِهْجَرًة  )٣٤( َوِمنُْهْم َمْن َفرَّ ِمَن اْإلِ ا ِيف اْإلِ cَوُحب 

ْ َيُكْن َلُه َوِزٌر  َحيِْميِه ، َوَال َمْلَجٌأ َيْرَكُن إَِلْيِه ، َفَلِقَي ِمنُْهْم ِمَن  )٣٥(َوِمنُْهْم َمْن َمل
ى َزلَّ ِمنُْهْم َمْن زَ  ِة َواْلِغْلَظِة َواْلَعَذاِب َأِو اْلَقْتِل َما ُهَو َمْعُلوٌم ، َحتَّ دَّ َع جِ وَفرُ  )٣٦(لَّ الشِّ

ُجوِع  -َأْمُرُه   َواَفَقِة ، َوَبِقَي ِمنُْهْم َمْن َبِقَي َصابًِرا ُحمَْتِسًبا ، إَِىل َأْن َأْنَزَل اْلـمُ  إَِىل  -بَِسَبِب الرُّ
ْخَصَة ِيف النُّْطِق بَِكلَِمِة اْلُكْفِر َعَىل ُحْكمِ اُهللا  ُصَل َبْينَُهْم َواَفَقِة َظاِهًرا ، لَِيحْ اْلـمُ  َتَعاَىل الرُّ

َخاَلَفُة ، َفنََزَل إَِلْيَها َمْن َنَزَل َعَىل ُحْكِم التَِّقيَِّة ، َرْيَثَام اْلـمُ  َواَفَقُة َوَتُزوَل اْلـمُ  َوَبْنيَ النَّاطِِق 
ُح  وَّ ُس ِمْن َكْربِِه َوَيَرتَ يَامِن. )٣٧( َيَتنَفَّ  ِمْن ِخنَاِقِه ، َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاْإلِ

 ُغْرَبٌة َأْيًضا َظاِهَرٌة. َوَهِذهِ 
ْكَمِة ، َوَأنَّ َما َجاَءُهْم بِِه َنبِيُُّهمْ  َام َكاَن َهَذا َجْهًال ِمنُْهْم بَِمَواِقِع اْحلِ ُهَو ص  َوإِنَّ

ْ يُ  ْسَمِع اْحلَقُّ ِضدَّ َما ُهْم َعَلْيِه ، َفَمْن َجِهَل َشْيًئا َعاَداُه ، َفَلْو َعلُِموا َحلََصَل اْلِوَفاُق ، َوَمل
َالُف  !     (8 اُهللا  َقاَل ؛  )٣٩(، َوَلكِنَّ َسابَِق اْلَقَدِر َحتََّم َعَىل اْخلَْلِق َما ُهْم َعَلْيِه  )٣٨(اْخلِ

                                                           
 غبة احلقيقية يف محايته.يف أمره مع عدم الر للبرص وتساهلٍ  أي محوه عىل غضٍّ ) ٣٢(
 ا متنعه.له خفريً  ه وكنَت تَ رْ الرجل إذا أَج  َت ، وخفرْ  اخلفري هو املجري) ٣٣(
 ، واغّرته أي أتاه عىل غّرة منه. الغرة: الغفلة) ٣٤(
 الَوَزُر: امللجأ.) ٣٥(
 ، فال يفهم من السياق انقسامهم فريقني: فريق زّل وفريق بقي. يوهذا نادر يف الصحابة ) ٣٦(
 ، وكذا الراحة. من االسرتاحة: حوْ الرَّ ) ٣٧(
 ، وإنام ضّلوا باتباع اهلوى ، وقامت عليهم احلّجة ، فقد علموا احلق الوفاق وُل هم حَص مِ لْ ن عِ ال يلزم مِ ) ٣٨(

 ، واإلعراض عن احلق.
 قّدر. بام عنهم العلمَ  َب ، وحجَ  اواختيارً  هلم قدرةً  أل اهللا، فقد جعل  وليس هلم يف سابق القدر حجة) ٣٩(



  ٢٩
  43  2  10  /  .  -  ,   +  *  )  ('  &  %  $  #  "

 ).١١٨(هود:  )5  6 7   8  9  :  ;  >  =
  أول االبتداع:

ِة َحَياِة النَّبِيِّ ُثمَّ اْسَتَمرَّ َمِزيُد اْإلِ  ، َوِمْن َبْعِد ص  ْسَالِم ، َواْسَتَقاَم َطِريُقُه َعَىل ُمدَّ
َحاَبةِ  نَِّة ، ي  َمْوتِِه ، َوَأْكَثِر َقْرِن الصَّ ، إَِىل َأْن َنَبَغْت فِيِهْم َنَوابُِغ اْخلُُروِج َعِن السُّ

ِة ، َكبِْدَعِة اْلقَ اْلـمُ  َوَأْصَغْوا إَِىل اْلبَِدعِ  تِي َنبََّه  )٤١(، َوبِْدَعِة اْخلََواِرِج  )٤٠(َدِر ِضلَّ ، َوِهَي الَّ
ْوثَاِن ، َفْقرَُءوَن الُْقْرآَن « َعَلْيَها اْحلَِديُث بَِقْولِِه: 

َ
ْهَل اْأل

َ
ْهَل اْإلِْسَالِم ، َويََدُعوَن أ

َ
َفْقتُلُوَن أ

ُهوَن فِيِه ، َبْل َيْأُخُذوَنُه  َيْعنِي: ؛ (رواه البخاري ومسلم) » )٤٢( َال sَُاِوُز تََراِقيَُهمْ  َال َيَتَفقَّ
َحاَبِة.؛  َعَىل الظَّاِهرِ  ُه ِيف آِخِر َعْهِد الصَّ  َوَهَذا ُكلُّ

اِدُق  ْ َتَزِل اْلِفَرُق َتْكُثُر َحْسبََام َوَعَد بِِه الصَّ قَِت اtَُْهوُد « ِيف َقْولِِه:  صُثمَّ َمل َيَفر#
ِو ا
َ
kِ َ|َ َ|َ إِْحَدى وََسبِْعyَ أ م#

ُ
ُق أ ثْنَتyَِْ وََسبِْعyَ فِْرقًَة َواf#َصارَى ِمثَْل َذلَِك َوَيْفَ ِ

 (رواه الرتمذي ، وصّححه األلباين).  .»ثََالٍث وََسبِْعyَ فِْرقًَة 
ِ َقاَل َقاَل َرُسوُل  تَعْن َعْوِف ْبِن َمالٍِك و قَِت اtَُْهوُد َ|َ « : ص ا(َّ اْفَ َ

قَِت اf#َصارَى َ|َ ، فََواِحَدةٌ ِ* اْ+َن#ِة وََسبُْعوَن ِ* اf#اِر ، بِْعyَ فِْرقًَة إِْحَدى وَسَ  َواْفَ َ
ٍد ، فَإِْحَدى وََسبُْعوَن ِ* اf#اِر َوَواِحَدةٌ ِ* اْ+َن#ِة ، ثِنْتyَِْ وََسبِْعyَ فِْرقًَة  ِى َغْفُس 2َُم#

#dَوا
َقن#  kِ َ|َ ثََالٍث وََسبِْعyَ فِْرقًَة نِيَِدهِ 5ََْفَ ِ م#
ُ
فََواِحَدٌة ِ* اْ+َن#ِة َوثِنْتَاِن وََسبُْعوَن ِ* ، أ

                                                           
، وكذلك تسمى  وهي القول بإنكار القدر ، واملعتزلة تنفي القدر إالّ قليل منهم، بِْدَعِة اْلَقَدِر : ةيَّ رِ دَ القَ ) ٤٠(

 ، والتسمية عىل الطائفة األوىل أغلب. اة): أيًض يَّ رِ دَ ة املحتّجون بالقدر (قَ يَّ ْربِ اجلَ 
، فقاتلهم يف النهروان   إلنكارهم التحكيمنييوم صفّ  تبن أيب طالب هم الذين خرجوا عىل عّيل ) ٤١(

 ، وبلغت العرشين وأشهرها: املحكمة األوىل والنجدات واألزارقة والصفرية همقُ رَ ، وتشعبت فِ  وهزمهم
، والقول بخلوده يف  ري مرتكب الكبريةـاّلة يكادون جيتمعون عليها وهي: تكفـ، وهلم أفكار ض واإلباضية

، ومن أسامئهم  ، وإنكار التحكيم ، وجواز اإلمامة يف غري قريش ألئمة اجلائرين، وجواز اخلروج عىل ا النار
 .اة والنواصباحلرورية والُرش 

 .ان من اجلانبنيتَ وَ ، ومها ترقُ  ، وهي العظم الذي بني ثغرة النحر والعاتق ةوَ قُ رْ الرتاقي: مجع تُ  )٤٢(



 ٣٠
ِ َيا َرُسوَل « : قِيَل ».  اf#ارِ  (رواه ابن ماجه ،  ». اْ+ََماَعةُ « َقاَل ،  »؟ َمْن ُهمْ ،  ا(َّ

 وصّححه األلباين). 
ت#بِ  «َوِيف اْحلَِديِث اْآلَخِر:  يَن ِمْن َقبِْلُكمْ 5ََ ِ

#dِشْ;ًا بِِشْ;ٍ وَِذَراً:  ُعن# َس9ََ ا ،
آْلَيُهوَد اهللاِ  َيا َرُسوَل « ُقْلنَا: ، »  ، َحk# لَْو َدَخلُوا Kِ ُجْحِر َضبD َالي#بَْعتُُموُهمْ  بِِذَراٍع 

 (رواه البخاري ومسلم).  )٤٣(»  ؟َفَمنْ  «َقاَل: ، » َوالنََّصاَرى؟ 
لِ  )٤٤( َوَهَذا َل  )٤٥( َأَعمُّ ِمَن اْألَوَّ ِل اْلِعْلِم َخاصٌّ ـِعنَْد َكثٍِري ِمْن َأهْ  )٤٦(، َفإِنَّ اْألَوَّ

 َخاَلَفاِت ، َوَيُدلُّ َعَىل َذلَِك ِمَن اْحلَِديِث َقْوُل اْلـمُ  بَِأْهِل اْألَْهَواِء ، َوَهَذا الثَّاِين َعامٌّ ِيف 
َوُكلُّ َصاِحِب ُخمَاَلَفٍة  .» لُوا Kِ ُجْحِر َضبD َالي#بَْعتُُموُهمْ َحk# لَْو َدخَ « : ص  اهللاِ َرُسوِل 

ُه إَِلْيَها  َذاِهِب واْلـمَ  إِِذ التََّأيسِّ ِيف اْألَْفَعالِ  ؛صَّ ِسَواُه َعَلْيَها َوَحيُ ، َفِمْن َشْأنِِه َأْن َيْدُعَو َغْريَ
بِلَّةِ  ُصُل ِمنَ اْلـمُ  َخالِِف اْلـمُ  ِه َتَقُع ِيف ، َوبَِسَببِ  )٤٧( َمْوُضوٌع َطَلُبُه ِيف اْجلِ  َوافِِق اْلـمُ  َخاَلَفُة َوَحتْ

 َؤاَلَفُة ، َوِمنُْه َتنَْشُأ اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء لِْلُمْخَتلِِفَني.اْلـمُ 
  :ـوبقاء أهل السنة إلى مجيء أمر اهللا الغربة عودة 

لِِه ُمَقاِوًما َبْل  ْسَالُم ِيف َأوَّ َظاِهًرا ، َوَأْهُلُه َغالُِبوَن ، َفَخَال ِمْن َوْصِف  َكاَن اْإلِ
ِهْم  يَن ، َفَلْم َيُكْن لَِغْريِ ِممَّْن َملْ َيْسُلْك َسبِيَلُهْم ، َأْو  -اْلُغْرَبِة بَِكْثَرِة اْألَْهِل َواْألَْولَِياِء النَّاِرصِ

ٌة َيْضُعُف ُدوَهنَا ِحْزُب َصْوَلٌة َيْعُظُم َمْوِقعُ  -  اْبَتَدَع فِيهِ  َسَلَكُه َوَلكِنَّهُ  اهللاِ  َها ، َوَال ُقوَّ
َساٍق ، َفالشَّ ـَْفلُِحوَن ، َفَصاَر َعَىل اْستَِقاَمٍة ، َوَجَرى َعَىل اْجتِماْلـمُ  اذُّ َمْقُهوٌر ـاٍع َواتِّ

اِق  ُتُه إَِىل اْلـمَ  ُمْضَطَهٌد ، إَِىل َأْن َأَخَذ اْجتَِامُعُه ِيف اِالْفِرتَ ْعِف ْوُعوِد ، َوُقوَّ نَْتَظِر ، اْلـمُ   الضَّ
                                                           

)٤٣ : واحف من رتبة (السحايل)) الَضبُّ عريض حرش َذْيٌل جسمه َخِشن غليظ له ،  حيوان من جنس الزَّ
 ؟َك ئِ أولَ  ْريُ غَ  نْ مَ : فَ )؟نْ مَ فَ (  .، يكثر يف صَحاري األقطار العربّية دقَ أعْ 
يَن ِمْن َقبِْلُكمْ « ) أي حديث: ٤٤( ِ

#dت#بُِعن# َس9ََ ا َ5َ ... 
ِو اثْنَتَ « ) أي حديث: ٤٥(

َ
قَِت اtَُْهوُد َ|َ إِْحَدى وََسبِْعyَ أ  ... yِْ وََسبِْعyَ فِْرقَةً َيَفر#

ِو اثْنَتyَِْ وََسبِْعyَ فِْرقَةً « ) أي حديث: ٤٦(
َ
قَِت اtَُْهوُد َ|َ إِْحَدى وََسبِْعyَ أ  ... َيَفر#

 ).١٨٤الشعراء: ( )! " # $ %  (8  ، ومنه قوله  ةقَ لْ اخلِ ) اِجلبِلَّة: ٤٧(



  ٣١
اذُّ َعنُْه َتْقَوى َصْوَلُتُه َوَيْكُثُر َسَواُدُه ، َواْقَتَىض ِرسُّ التََّأيسِّ  َواَفَقِة ، َوَال اْلـمُ َطاَلَبَة بِ اْلـمُ  َوالشَّ

نَِّة اْلبَِدُع َواْألَْهَوا َق َأْكَثُرُهْم َشكَّ َأنَّ اْلَغالَِب َأْغَلُب ، َفتََكاَلَبْت َعَىل َسَواِد السُّ ُء ، َفَتَفرَّ
 ِشَيًعا.

8 َأنَّ َأْهَل اْحلَقِّ ِيف َجنِْب َأْهِل اْلبَاطِِل َقلِيٌل ، لَِقْولِِه  ؛ ِيف اْخلَْلِق اهللاِ  َوَهِذِه ُسنَّةُ 
)Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ù   (  :يوسف)(8 ) ، َوَقْولِِه ١٠٣    Å

 È   Ç  Æ(  :سبأ)ِمْن َعْوِد َوْصِف ص  َعَد بِِه َنبِيَّهُ َما وَ اُهللا  ) ، َولُِينِْجزَ ١٣
تِِهْم ، َوَذلَِك ِحَني َيِصريُ   اْلُغْرَبِة إَِلْيِه ، َفإِنَّ اْلُغْرَبَة َال َتُكوُن إِالَّ َمَع َفْقِد اْألَْهِل َأْو ِقلَّ

نَُّة بِْدَعًة َواْلبِدْ اْلـمُ و ْعُروُف ُمنَْكًرااْلـمَ  َعُة ُسنًَّة ، َفُيَقاُم َعَىل َأْهِل نَْكُر َمْعُروًفا ، َوَتِصُري السُّ
ًال ُيَقاُم َعَىل َأْهِل اْلبِْدَعةِ  ْثِريِب َوالتَّْعنِيِف ، َكَام َكاَن َأوَّ نَِّة بِالتَّ ْبَتِدِع َأْن اْلـمُ  َطَمًعا ِمنَ  ؛ السُّ

َاللِ  َتِمَع َكلَِمُة الضَّ اعَ اُهللا  َوَيْأَبى َجتْ ى َتُقوَم السَّ َتِمَع َحتَّ  .ةُ َأْن َجتْ
نَِّة َعاَدًة َوَسْمًعا ، َبْل َال ُبدَّ َأْن  َتِمُع اْلِفَرُق ُكلُُّها َعَىل َكْثَرِهتَا َعَىل ُخمَاَلَفِة السُّ َفَال َجتْ

ى َيْأِيتَ َأْمرُ  نَِّة َحتَّ ُْم لَِكْثَرِة َما ُتنَاِوُشُهُم اْلِفَرُق  )٤٨(اهللاِ  َتْثُبَت َمجَاَعُة َأْهِل السُّ ُة ، َغْريَ َأهنَّ الَّ الضَّ
اْستِْدَعاًء إَِىل ُمَواَفَقتِِهْم ، َال َيَزاُلوَن ِيف ِجَهاٍد َونَِزاٍع ،  ؛ َوُتنَاِصُبُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاءَ 

ْيِل َوالنََّهاِر ، َوبَِذلَِك ُيَضاِعُف   ُهمْ َهلُُم اْألَْجَر اْجلَِزيَل َوُيثِيبُ اُهللا  َوُمَداَفَعٍة َوِقَراٍع ، آَناَء اللَّ
 .الثََّواَب اْلَعظِيمَ 

َم َأنَّ ُمَطاَلَبةَ  َص ِممَّا َتَقدَّ َواَفَقِة َجاٍر َمَع اْألَْزَماِن ، َال اْلـمُ َخاَلَفِة بِ اْلـمُ  َفَقْد َتَلخَّ
َتصُّ بَِزَماٍن ُدوَن َزَماٍن ، َفَمْن َواَفَق  اَن ، ِصيُب َعَىل َأيِّ َحاٍل كَ اْلـمُ  َطالِِب اْلـمُ  َفُهَو ِعنْدَ  ؛ َخيْ

ِعيُد ، َوَمْن اْلـمَ  َفُهوَ  ؛ َصاُب ، َوَمْن َواَفَق اْلـمُ  ْخطُِئ اْلـمُ  َفُهوَ  ؛ َوَمْن َخاَلَف  ْحُموُد السَّ
َداَيِة ، َوَمْن َخاَلَف: اْلـمَ  ْذُمومُ اْلـمَ  َفُهوَ  ؛ َخاَلَف  ْطُروُد ، َوَمْن َواَفَق ، َفَقْد َسَلَك َسبِيَل اْهلِ

َالَلِة َواْلِغَواَيِة. َفَقْد َتاَه ِيف ُطُرِق   الضَّ
                                                           

9ِ ُفَقاتِلُوَن َ|َ اQَْقِّ َال  « :صمنها قوله ،  صحت األحاديث يف هذا املعنى) ٤٨( م#
ُ
 تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

 .هّرصح عدد من العلامء بتواتر (رواه البخاري ومسلم). وقد » َظاِهِريَن إWَِ يَْوِم الِْقيَاَمةِ 



 ٣٢
  سبب كتابة المقدمة:

ْمُت َهِذهِ  َام َقدَّ َمَة ملَِْعنًى َأْذُكُرهُ اْلـمُ  َوإِنَّ ْ َأَزْل ُمنُْذ  - اْحلَْمُد  وهللاِ - َوَذلَِك َأينِّ  :َقدِّ َمل
َه َشْطَر اْلِعْلمِ ،  ِيل ـَفَتَق لِْلَفْهِم َعقْ  ِعيَّاتِهِ َطَلبِي َأْنُظُر ِيف َعقْ  )٤٩( َوُوجِّ َوُأُصولِِه ،  لِيَّاتِِه َوَرشْ

ْ َأْقَتِرصْ ِمنُْه َعَىل ِعْلٍم ُدوَن ِعْلمٍ ،  َوُفُروِعهِ  ،  َوَال َأْفَرْدُت َعْن َأْنَواِعِه َنْوًعا ُدوَن آَخرَ ،  َمل
َمانُ  َبْل ،   َأْصِل فِْطَرِيت ْخُلوَقُة ِيف اْلـمَ  )٥٠( نَّةُ مُ ـَطْتُه الْ َوَأعْ ،  َكانُ واْلـمَ  َحْسَبَام اْقتََضاُه الزَّ

َباَحةِ اْلـمُ  ُخْضُت ِيف ُجلَِجِه َخْوَض  ى ،  َوَأْقَدْمُت ِيف َمَياِدينِِه إِْقَداَم اْجلَِريءِ ،  ْحِسِن لِلسِّ َحتَّ
ُت َعَىل ،  كِْدُت َأْتَلُف ِيف َبْعِض َأْعَامِقهِ  اَرسْ تِي بِاْألُْنِس ِهبَا َجتَ َر َأْو َأْنَقطُِع ِيف ُرْفَقتِي الَّ  َما ُقدِّ

ِئمِ ،  َغاِئًبا َعْن َمَقاِل اْلَقاِئِل َوَعْذِل اْلَعاِذلِ ،  ِيل  ادِّ َوَلْوِم الالَّ  .َوُمْعِرًضا َعْن َصدِّ الصَّ
  انحصار الهداية في الكتاب والسنة:

ِحيمُ  ُءوُف الرَّ بُّ اْلَكِريُم الرَّ َح ِيل ِمْن َمَعاِين ،  إَِىل َأْن َمنَّ َعَيلَّ الرَّ يَعِة َما َملْ َفَرشَ ِ  الرشَّ
ةِ ،  َيُكْن ِيف ِحَساِيب  َكا ِيف َسبِيِل اهللاِ  َأنَّ كَِتاَب : َوَأْلَقى ِيف َنْفِيس اْلَقاِرصَ ْ َيْرتُ َوُسنََّة َنبِيِِّه َمل

ا َجمَاًال ُيْعَتدُّ فِيهِ  ِمهَ َداَيِة لَِقاِئٍل َما َيُقوُل َوَال َأْبَقَيا لَِغْريِ ي،  اْهلِ َعاَدَة ،  َن َقْد َكُمَل َوَأنَّ الدِّ َوالسَّ
ى فِيَام َوَضعَ  ْلَبةَ ،  اْلُكْربَ عَ  )٥١( َوالطِّ َتاٌن َوإِْفٌك ،  فِيَام َرشَ َوَما ِسَوى َذلَِك َفَضَالٌل َوُهبْ

انٌ  ٌل لِ ،  َوُخْرسَ َكلَِمَتِي اْخلَْريِ َوَأنَّ اْلَعاِقَد َعَلْيِهَام بِكِْلَتا َيَدْيِه ُمْسَتْمِسٌك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ُحمَصِّ
ا َفَأْحَالٌم َوَخَياَالٌت َوَأْوَهامٌ  َوَما،  ُدْنَيا َوُأْخَرى َهاُن ،  ِسَواُمهَ ِة َذلَِك اْلُربْ َوَقاَم ِيل َعَىل ِصحَّ

1  2  3  4  5  6     ( :َوَال َتْرَمتِي َنْحَو َمْرَماهُ ،  الَِّذي َال ُشْبَهَة ُتْطَرُق َحْوَل ِمحَاهُ 
ْكُر َكثًِريا َكَام هللاِ  َواْحلَْمدُ ) ، ٣٨: يوسف( ):   ;   >  7  8  9   َوالشُّ

 ُهَو َأْهُلُه.

                                                           
 . : نحو العلمَشْطَر اْلِعْلمِ ) ٤٩(
 وخص بعضهم هبا قوة القلب.) اْلـُمنَّة: القوة ، ٥٠(
ْلَبةَ  )٥١(  .اليشء املطلوب :الطِّ



  ٣٣
َ اْلـمَ  َفِمْن ُهنَالَِك َقِوَيْت َنْفِيس َعَىل  ،  فِيهِ اُهللا  ْيشِ ِيف َطِريِقِه بِِمْقَداِر َما َيرسَّ
يِن َعَمًال َواْعتَِقاًدا َوِيف ،  ْبنِيَِّة َعَىل تِْلَك اْألُُصولِ اْلـمَ  وِعهِ ُثمَّ بُِفرُ ،  َفاْبَتَدْأُت بُِأُصوِل الدِّ

نَِن َأْو ِمَن اْلبَِدعِ  ُ َما ُهَو ِمَن السُّ ُ َما ُهَو ِمَن اْجلَاِئِز َوَما ُهَو ِمنَ ،  ِخَالِل َذلَِك َأَتَبنيَّ  َكَام َأَتَبنيَّ
ينِيَّ ـْعِرُض َذلَِك َعَىل ِعْلِم اْألُُص َوأَ  ، ْمَتنِعِ اْلـمُ  ُثمَّ ُأَطالُِب َنْفِيس ،  ِة َواْلِفْقِهيَّةِ وِل الدِّ

َها َرُسوُل ـبِالْ  تِي َسامَّ َواِد اْألَْعَظِم ِيف اْلَوْصِف الَِّذي َكاَن ص اهللاِ  َمْيشِ َمَع اْجلََامَعِة الَّ بِالسَّ
تِي َنصَّ َعَلْيَها اْلُعَلَامءُ  ، َوَتْرِك اْلبَِدعِ  )٥٢(َوَأْصَحاُبُه ُهَو  صَعَلْيِه  َا بَِدٌع  الَّ َوَأْعَامٌل ُمِضّلة َأهنَّ

 ٌة.قَ ُخمَْتلَ 
َماَمِة  َوُكنُْت ِيف َأْثنَاِء َذلَِك َقْد َدَخْلُت ِيف َبْعِض ُخَطِط اْجلُْمُهوِر ِمَن اْخلََطاَبِة َواْإلِ

 ؛ ُهوِر َأْهِل اْلَوْقِت َوَجْدُت َنْفِيس َغِريًبا ِيف ُمجْ  ؛ َفَلامَّ َأَرْدُت اِالْستَِقاَمَة َعَىل َطِريٍق ،  َوَنْحِوَها
 َوَدَخَلْت َعَىل ُسنَنَِها اْألَْصلِيَِّة َشَواِئُب ِمنَ ،  لَِكْوِن ُخَططِِهْم َقْد َغَلَبْت َعَلْيَها اْلَعَواِئدُ 

َواِئدِ اْلـمُ  َمةِ اْلـمُ  َوَملْ َيُكْن َذلَِك بِْدًعا ِيف اْألَْزِمنَةِ ،  ْحَدَثاِت الزَّ َمانِنَا َهَذا؟! َفَكْيَف ِيف زَ ،  تََقدِّ
الِِح ِمَن التَّنْبِيِه َعَىل َذلَِك َكثِريٌ  َلِف الصَّ ِة َعَىل َأنَّ  َفَقْد ُرِوَي َعِن السَّ الَّ  ِمَن اْآلَثاِر الدَّ

وَعاِت اْلـمَ  ْحَدَثاِت َتْدُخُل ِيف اْلـمُ  َام َتَتَكاَثُر َعَىل ،  َوَأنَّ َذلَِك َقْد َكاَن َقْبَل َزَمانِنَا،  ْرشُ  َوإِنَّ
ُهوِر إَِىل اْآلَن.  َتَواِيل الدُّ

                                                           
اِثيَل َ|َ إِْحَدى وََسبِْعyَ  « َيُقوُل: صاهللاِ  ، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ت َعْن َأِيب ُأَماَمةَ  )٥٢( َZِْقَْت بنو إ اْفَ َ

ْقَظمَ ، فِْرقًَة 
َ
َواَد األ 9ِ فِْرقًَة ُ_َُّها Kِ اf#اِر إِال الس# م#

ُ
وحّسنه ،  اغريمهالبيهقي و(رواه الطرباين و»  تَِزيُد َعلَيَْها أ

 األرنؤوط). 
ُقوا َعَىل إِْحَدى « قال:  صاهللاِ  َرُسوَل أنَّ  ت َعْن َأِيب ُأَماَمةَ ويف املعجم الكبري للطرباين  ائِيَل اْفَرتَ إِنَّ بني إِْرسَ

َواَد األَْعَظمَ  ُكلُُّهْم َعَىل ، ، َوالنََّصاَرى َعَىل ثِنَْتْنيِ َوَسْبِعَني فِْرَقًة  َوَسْبِعَني فِْرَقةً  الَلِة إِال السَّ َيا « ، َقاُلوا: »  الضَّ
َواُد األَْعَظُم؟  اهللاَرُسوَل    ». َمْن َكاَن َعَىل َما َأَنا َعَلْيِه َوَأْصَحاِيب «  َقاَل:، » ، َوَمِن السَّ

ِيyَ# َ|َ « : صاهللاِ  َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  بْبِن َعْمٍرو اهللاِ  َعْن َعْبدِ و
ْ
اِثيَل َحْذَو tََأ َZِْإ aَِب َ|َ bَ

َ
kِ َما أ م#

ُ
أ

kِ َمْن يَْصنَُع َذلَِك  م#
ُ
ُه َعَالِغيًَة لdَََن ِ* أ م#

ُ
bَ أ

َ
اثِيَل ، اf#ْعِل بِاf#ْعِل َحk# إِْن fََن ِمنُْهْم َمْن أ َZِْإ aَِِن# بgَو

قَْت َ|َ ثِنْتyَِْ وََسبِْعyَ ِمل#ًة  kِ َ|َ ثََالٍث وََسبِْعyَ ِمل#ًة َويَ ، َيَفر# م#
ُ
ُق أ ، »  ُ_ُُّهْم ِ* اf#اِر إِال# ِمل#ًة َواِحَدةً ، ْفَ ِ

ْصَحاِب «  :َقاَل ، » اهللاِ  َوَمْن ِهَى َيا َرُسوَل «  :َقاُلوا
َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
 (رواه الرتمذي ، وحّسنه األلباين).  ». َما أ



 ٣٤
ِط ُخمَاَلَفِة َما اْعَتاَد النَّاُس  نََّة َعَىل َرشْ بَِع السُّ َد النََّظُر َبْنيَ َأْن َأتَّ دَّ َفَال ُبدَّ ِمْن  ؛ َفَرتَ

َعى َأْهُلَها َأنَّ َوَال ،  ُحُصوِل َنْحٍو ِممَّا َحَصَل ملَُِخالِِفي اْلَعَواِئدِ  َما ُهْم َعَلْيِه ُهَو  ِسيََّام إَِذا ادَّ
نَُّة َال ِسَواَها ِزيلِ ،  السُّ َوَبْنيَ َأْن َأْتَبَعُهْم ،  إِالَّ َأنَّ ِيف َذلَِك اْلِعْبِء الثَِّقيِل َما فِيِه ِمَن اْألَْجِر اْجلَ

الِِح  َلِف الصَّ نَِّة َوالسَّ ِط ُخمَاَلَفِة السُّ َت َتْرَمجَِة الضُّ ،  َعَىل َرشْ ِل َعاِئًذا َفَأْدُخَل َحتْ ِمْن باهللاِ الَّ
  َخالِِفَني؟!اْلـمُ  َؤالِِفَني َال ِمنَ اْلـمُ  َوُأَعدُّ ِمنَ ،  ْعَتادَ اْلـمُ  إِالَّ َأينِّ ُأَوافُِق ،  َذلَِك 

نَِّة ُهَو النََّجاةُ ـَفَرَأْيُت َأنَّ الْ  َباِع السُّ  اهللاِ  َوَأنَّ النَّاَس َلْن ُيْغنُوا َعنِّي ِمنَ ،  َهَالَك ِيف اتِّ
،  اَمةُ ـَفَقاَمْت َعَيلَّ اْلِقيَ ،  ورِ ـَفَأَخْذُت ِيف َذلَِك َعَىل ُحْكِم التَّْدِريِج ِيف َبْعِض اْألُمُ ،  َشْيًئا

َق إَِيلَّ اْلِعَتاُب ِسَهاَمهُ ،  َالَمةُ اْلـمَ  َوَتَواَتَرْت َعَيلَّ  َالَلةِ ،  َوَفوَّ ،  َوُنِسْبُت إَِىل اْلبِْدَعِة َوالضَّ
 َمنِْزَلَة َأْهِل اْلَغَباَوِة َواْجلََهاَلِة. َوُأْنِزْلُت 

َغْريَ َأنَّ ِضيَق اْلَعَطِن  ؛ َلَوَجْدُت  ؛ ْحَدَثاِت َخمَْرًجااْلـمُ  َوإِينِّ َلِو اْلَتَمْسُت لِتِْلَك 
َو َكَالٌم ُيِشُري َوهُ ،  َواْلُبْعَد َعْن َأْهِل اْلِفَطِن َرَقى ِيب ُمْرَتًقى َصْعًبا َوَضيََّق َعَيلَّ َجمَاًال َرْحًبا

َباعَ بَِظاِهِرِه  اِت اْلـمُ  إَِىل َأنَّ اتِّ َباِع اْلَواِضَحاِت ،  ملَُِواَفَقاِت اْلَعاَداِت ،  َتَشاِهبَ َوإِْن ،  َأْوَىل ِمِن اتِّ
َل. َلَف اْألَوَّ  َخاَلَفِت السَّ

ْهُت إَِلْيِه ِوْجَهتِي بَِام  َام َأملَُّوا ِيف َتْقبِيِح َما َوجَّ ُجوا ،  َتْشَمِئزُّ ِمنُْه اْلُقُلوُب َوُربَّ َأْو َخرَّ
نَِّة َشَهاَدًة َسُتْكتَُب َوُيْسَأُلوَن َعنَْها َيْوَم اْلِقَيامَ    : ةِ بِالنِّْسَبِة إَِىل َبْعِض اْلِفَرِق اْخلَاِرَجِة َعِن السُّ

َعاَء َال َينَْفُع َوَال َفائِ  ْيئَِة َفَتاَرًة ُنِسْبُت إَِىل اْلَقْوِل بَِأنَّ الدُّ َعاَء ِهبَ ْ َأْلَتِزِم الدُّ َدَة فِيِه بَِسَبِب َأينِّ َمل
َماَمِة. َوَسَيْأِيت َما ِيف َذلَِك ِمنَ  َالِة َحاَلَة اْإلِ نَِّة اْلـمُ  اِالْجتَِامِع ِيف َأْدَباِر الصَّ َخاَلَفِة لِلسُّ

الِِح َواْلُعَلَامِء. َلِف الصَّ  َولِلسَّ
َحاَبةِ  )٥٣(ْفِض َوَتاَرًة ُنِسْبُت إَِىل الرَّ  بَِسَبِب َأينِّ َملْ َأْلَتِزْم ِذْكَر ، ي  َوُبْغِض الصَّ

اِشِديَن ِمنُْهْم ِيف اْخلُْطَبِة َعَىل اْخلُُصوصِ  َلِف ِيف ،  اْخلَُلَفاِء الرَّ ْ َيُكْن َذلَِك ِمْن َشْأِن السَّ إِْذ َمل
يَن ِيف َأْجَزاِء اْخلَُطِب عْ اْلـمُ  َوَال َذَكَرُه َأَحٌد ِمَن اْلُعَلَامءِ ،  ُخَطبِِهمْ   .َتَربِ

                                                           
 .الرْفض: التشيع )٥٣(



  ٣٥
ةِ  َوَما َأَضاُفوُه إِالَّ ِمْن َعَدِم ،  َوَتاَرًة ُأِضيَف إَِيلَّ اْلَقْوُل بَِجَواِز اْلِقَياِم َعَىل اْألَِئمَّ

َم.،  ِذْكِري َهلُْم ِيف اْخلُْطَبةِ   َوِذْكُرُهْم فِيِه ُحمَْدٌث َملْ َيُكْن َعَلْيِه َمْن َتَقدَّ
ينِ  َوَتاَرةً  ُع ِيف الدِّ َام َمحََلُهْم َعَىل َذلَِك َأينِّ ،  ُمحَِل َعَيلَّ اْلتَِزاُم اْحلََرِج َوالتَّنَطُّ َوإِنَّ

ْكلِيِف َواْلُفْتَيا اْحلَْمَل َعَىل َمْشُهورِ  اهُ اْلـمُ  ْذَهِب اْلـمَ  اْلَتَزْمُت ِيف التَّ َوُهْم ،  ْلَتَزِم َال َأَتَعدَّ
ْوَنُه َوُيْفُتو اِئِل َوُيَوافُِق َهَواهُ َيَتَعدَّ ُل َعَىل السَّ ا ِيف ،  َن بَِام ُيَسهِّ cْذَهِب اْلـمَ  َوإِْن َكاَن َشاذ 

هِ اْلـمُ  ُة َأْهِل اْلِعْلِم َعَىل ِخَالِف َذلَِك ،  ْلَتَزِم َأْو ِيف َغْريِ  .َوَأِئمَّ
 ينِّ َعاَدْيُت َبْعَض اْلُفَقَراءِ َوَسَبُب َذلَِك أَ ، اهللاِ  َوَتاَرًة ُنِسْبُت إَِىل ُمَعاَداِة َأْولَِياءِ 

نَّةِ اْلـمُ  ْبَتِدِعنيَ اْلـمُ  َداَيِة اْخلَْلِق اْلـمُ  َخالِِفَني لِلسُّ َوَتَكلَّْمُت لِْلُجْمُهوِر ،  نَْتِصبَِني بَِزْعِمِهْم ِهلِ
 .َعَىل ُمجَْلٍة ِمْن َأْحَواِل َهُؤَالءِ 

نَِّة وَ  تِي ُأِمَر ،  اْجلََامَعةِ َوَتاَرًة ُنِسْبُت إَِىل ُخمَاَلَفِة السُّ بِنَاًء ِمنُْهْم َعَىل َأنَّ اْجلََامَعَة الَّ
َباِعَها َوِهَي النَّاِجَيُة َما َعَلْيِه اْلُعُمومُ  ْ َيْعَلُموا َأنَّ اْجلََامَعَة َما َكاَن َعَلْيِه النَّبِيُّ ،  بِاتِّ ص  َوَمل

 َوَأْصَحاُبُه َوالتَّابُِعوَن َهلُْم بِإِْحَساٍن. 
وا،  َذُبوا َعَيلَّ ِيف َمجِيِع َذلَِك َوكَ   َعَىل ُكلِّ َحاٍل.هللاِ  َواْحلَْمدُ ،  )٥٤(  َأْو َوِمهُ

َة اْحلَافِِظ َمَع َأْهِل  ْمحَِن ْبِن َبطَّ ِهِري َعْبِد الرَّ َماِم الشَّ َفُكنُْت َعَىل َحاَلٍة ُتْشبُِه َحاَلَة اْإلِ
ي َمَع اْألَْقَربَِني ِمنِّي  «: َزَمانِِه إِْذ َحَكى َعْن َنْفِسِه َفَقاَل  َعِجْبُت ِمْن َحاِيل ِيف َسَفِري َوَحَرضِ

ا ِمَن ،  نْكِِرينَ اْلـمُ و َواْلَعاِرفِنيَ ،  َواْألَْبَعِدينَ  ِمهَ َة َوُخَراَساَن َوَغْريِ َفإِينِّ َوَجْدُت بَِمكَّ
َوَتْصِديِق ،  َعاِين إَِىل ُمَتاَبَعتِِه َعَىل َما َيُقوُلهُ دَ ،  اْألََماكِِن َأْكَثَر َمْن َلِقيُت ِهبَا ُمَوافًِقا َأْو ُخمَالًِفا

َهاَدِة َلهُ ،  َقْولِهِ  ْقُت فِيَام َيُقوُل َوَأَجْزُت َلُه َذلَِك َكَام َيْفَعُلُه َأْهُل َهَذا ،  َوالشَّ َفإِْن ُكنُْت َصدَّ
َمانِ  ِين ُمَوافًِقا ؛ الزَّ ِين ُخمَالًِفاَوإِْن َوَقْفُت ِيف َحْرٍف ِمْن قَ ،  َسامَّ ٍء ِمْن فِْعلِِه َسامَّ  .ْولِِه َأْو ِيف َيشْ

                                                           
م له هبذه االهتامات هِ يِ مْ ذر مع رَ ، حيث يلتمس خلصومه العُ  /اإلمام الشاطبي ذا أدب رفيع من ه) ٥٤(

 العظيمة.



 ٣٦
نََّة بِِخَالِف َذلَِك َواِردٌ  ِين ،  َوإِْن َذَكْرُت ِيف َواِحٍد ِمنَْها َأنَّ اْلكَِتاَب َوالسُّ َسامَّ

ا cِين ُمَشبًِّها،  َوإِْن َقَرْأُت َعَلْيِه َحِديًثا ِيف التَّْوِحيدِ ،  َخاِرِجي ْؤَيةِ َوإِ ،  َسامَّ ِين  ؛ ْن َكاَن ِيف الرُّ َسامَّ
ا cِين ُمْرِجًئا،  َساملِِي يَامِن َسامَّ ا،  َوإِْن َكاَن ِيف اْألَْعَاملِ ،  َوإِْن َكاَن ِيف اْإلِ cِين َقَدِري َوإِْن َكاَن ،  َسامَّ

ااْلـمَ  ِيف  cِين َكَراِمي ا،  ُعَمرَ َوإِْن َكاَن ِيف َفَضاِئِل َأِيب َبْكٍر وَ ،  ْعِرَفِة َسامَّ cِين َناِصبِي َوإِْن َكاَن ،  َسامَّ
ا cِين َرافِِضي  .ِيف َفَضاِئِل َأْهِل اْلَبْيِت َسامَّ

ا،  )٥٥( َتْفِسِري آَيٍة َأْو َحِديٍث َفَلْم ُأِجْب فِيِهَام إِالَّ ِهبَِام  َوإِْن َسَكتُّ َعنْ  cِين َظاِهِري  َسامَّ
ا،  ِمهَ ِين ،  َوإِْن َأَجْبُت بَِغْريِ اَسامَّ cا،  َوإِْن َأَجْبُت بَِتْأِويلٍ ،   َباطِنِي cِين َأْشَعِري َام ،  َسامَّ ،  َوإِْن َجَحْدُهتُ

ا cِين ُمْعَتِزلِي نَِن ِمْثَل اْلِقَراَءةِ ،  َسامَّ ا،  َوإِْن َكاَن ِيف السُّ cِين َشْفَعِوي َوإِْن َكاَن ِيف اْلُقنُوِت ،  َسامَّ
ا cِين َحنَِفي ا،  اَن ِيف اْلُقْرآنِ َوإِْن كَ ،  َسامَّ cِين َحنَْبلِي َوإِْن َذَكْرُت ُرْجَحاَن َما َذَهَب ُكلُّ ،  َسامَّ

 َطَعَن ِيف َتْزكَِيتِِهْم.: َواِحٍد إَِلْيِه ِمَن اْألَْخَباِر إِْذ َليَْس ِيف اْحلُْكِم َواْحلَِديِث ُحمَاَباٌة َقاُلوا
وـُثمَّ َأْعجَ  ُْم ُيَسمُّ  ولِ ـاِديِث َرُس ـا َيْقَرُءوَن َعَيلَّ ِمْن َأَح ـَننِي فِيمَ ُب ِمْن َذلَِك َأهنَّ

هُ  ؛ َوَمْهَام َواَفْقُت َبْعَضُهمْ ،  َما َيْشَتُهوَن ِمْن َهِذِه اْألََساِميص  اهللاِ  َوإِْن ،  َعاَداِين َغْريُ
َشْيًئا. َوإِينِّ اهللاِ  ي ِمنَ َوَلْن ُيْغنُوا َعنِّ ،  َتَباَرَك َوَتَعاَىل  اهللاَ  َأْسَخْطُت ،  َداَهنُْت َمجَاَعَتُهمْ 

نَِّة َوَأْسَتْغِفرُ  ُمْسَتْمِسٌك  ِحيمُ  اهللاَ  بِاْلكَِتاِب َوالسُّ  .» الَِّذي َال إَِلَه إِالَّ ُهَو َوُهَو اْلَغُفوُر الرَّ
َكاَيةِ  َم َعَىل لَِساِن اْجلَِميعِ  / َفَكَأنَّهُ ،  َهَذا َمتَاُم اْحلِ َام َجتُِد عَ ،  َتَكلَّ املًِا َمْشُهوًرا َفَقلَّ

 ِألَنَّ اْهلََوى َقْد ُيَداِخُل ،  ِهبَِذِه اْألُُموِر َأْو َبْعِضَها زَ إِالَّ َوَقْد ُنبِ ،  َأْو َفاِضًال َمْذُكوًرا
نَِّة اْجلَْهُل ِهبَا َواْهلََوى،  َخالَِف اْلـمُ  تََّبُع اْلَغالُِب َعَىل َأْهِل اْلـمُ  َبْل َسَبُب اْخلُُروِج َعِن السُّ

َالِف ا نَّةِ ،  َفإَِذا َكاَن َكَذلَِك ،  ْخلِ ُه َغْريُ َصاِحبَِها،  ُمحَِل َعَىل َصاِحِب السُّ َوُرِجَع بِالتَّْشنِيِع ،  َأنَّ
ى ُينَْسَب َهِذهِ ،  َعَلْيِه َوالتَّْقبِيِح لَِقْولِِه َوفِْعلِهِ   نَاِسَب.اْلـمَ  َحتَّ

َحاَبِة ُأَوْيٍس اْلَقَرِينِّ َوَقْد ُنِقَل َعْن َسيِِّد اْلُعبَّاِد َبْعَد ا ُه َقاَل  /لصَّ إِنَّ اْألَْمَر « : َأنَّ
ْ َيَدَعا لِْلُمْؤِمِن َصِديًقااْلـمُ  َمْعُروِف َوالنَّْهَي َعنِ ـبِالْ  ،  َمْعُروِف ـَنْأُمُرُهْم بِالْ : نَْكِر َمل

                                                           
نَّة اْلكَِتاِب ) أي فّرسهتام ب٥٥(  .َوالسُّ



  ٣٧
ى وَ ،  ِسِقنيَ َوَجيُِدوَن ِيف َذلَِك َأْعَواًنا ِمَن اْلَفا،  َفَيْشُتُموَن َأْعَراَضنَا َلَقْد َرَمْوِين  اهللاِ َحتَّ

هِ ، اهللاِ  َواْيمُ ،  بِاْلَعَظاِئمِ   .» َال َأَدُع َأْن َأُقوَم فِيِهْم بَِحقِّ
ْسَالُم َغِريًبا َكَام َبَدأَ  َؤالَِف فِيِه َعَىل َوْصِفِه اْلـمُ  ِألَنَّ ،  َفِمْن َهَذا اْلَباِب َيْرِجُع اْإلِ

ِل َقلِيٌل  ِت اْلبَِدُع ،  َخالُِف ُهَو اْلَكثِريَ اْلـمُ  ارَ َفَص ،  اْألَوَّ ى َمدَّ نَِّة َحتَّ َفاْنَدَرَسْت ُرُسوُم السُّ
ِحيِح.،  ْشكَِل َمْرَماَها َعَىل اْجلُْمُهورِ َفأ،  َأْعنَاَقَها  َفَظَهَر ِمْصَداُق اْحلَِديِث الصَّ

رخلَالَةٌ وا ضهانُ أَنيبعِ ونِ الْبِدم يرذحنِ التع وجةاد٥٦( الْج(:  
ْنَكاِر َما َوَقَع َمَع َما َهَدىـَولَ  بُِع ،  إَِلْيِه َوَلُه اْحلَْمدُ اُهللا  امَّ َوَقَع َعَيلَّ ِمَن اْإلِ َملْ َأَزْل َأتَّ

تِي َنبََّه َعَلْيَها َرُسوُل  َر ِمنَْها، ص  اهللاِ  اْلبَِدَع الَّ َا َضَالَلٌة وَ ،  َوَحذَّ َ َأهنَّ ُخُروٌج َعِن َوَبنيَّ
ةِ  ،  َلَعيلِّ َأْجَتنُِبَها فِيَام اْسَتَطْعُت ،  َوَأَشاَر اْلُعَلَامُء إَِىل َمتِْييِزَها َوالتَّْعِريِف بُِجْمَلٍة ِمنَْها،  اْجلَادَّ

تِي َكاَدْت ُتْطِفُئ ُنوَرَها تِْلَك  نَِن الَّ َعَمِل َلَعيلِّ َأْجُلو بِالْ  ؛ ْحَدَثاُت اْلـمُ  َوَأْبَحُث َعِن السُّ
َدُث إِالَّ َوَيُموُت ِمَن ،  َعدُّ َيْوَم اْلِقَياَمِة فِيَمْن َأْحَياَهاَوأ،  )٥٧( َسنَاَها إِْذ َما ِمْن بِْدَعٍة ُحتْ

نَِن َما ُهَو ِيف ُمَقاَبَلتَِها َلِف ِيف َذلَِك.،  السُّ  َحْسَبَام َجاَء َعِن السَّ
  :الترغيب في إِحياءِ السننِ

نَِن َما َجاءَ َوَجاَء مِ  ِغيِب ِيف إِْحَياِء السُّ ْ َمْن «  :َقاَل  صاهللاِ  َرُسوُل  َقاَل َفَقْد  :َن الرتَّ
ْجِر َمْن َعِمَل بَِها َال َفنُْقُص ِمْن 

َ
ْحيَا ُسن#ًة ِمْن ُسن#kِ َفَعِمَل بَِها اf#اُس fََن mَُ ِمثُْل أ

َ
أ

ُجورِِهْم َشيْئًا 
ُ
ْوَزاُر َمْن َعِمَل بَِها َال َفنُْقُص  َوَمِن اْنتََدَع بِْدَعةً ، أ

َ
َفُعِمَل بَِها fََن َعلَيِْه أ

ْوَزاِر َمْن َعِمَل بَِها َشيْئًا
َ
 صّححه األلباين). رواه ابن ماجه ، ( ». ِمْن أ

  :سبب تأْليف كتابِ الاعتصامِ
ْرُت َوَعَىل ُطوِل اْلَعْهِد َوَدَواِم النََّظِر اْجَتَمَع ِيل ِيف الْ  نَِن ُأُصوٌل َقرَّ بَِدِع َوالسُّ

ِعيَّةَ  ْ َام ُتوَجُد ،  َلكِنََّها َتنَْتظُِمَها تِْلَك اْألُُصوُل ،  َوُفُروٌع َطاَلْت َأْفنَاُهنَا،  َأْحَكاَمَها الرشَّ َوَقلَّ

                                                           
ةِ ) ٥٦(  َوَسُط الطَِّريِق َوُمْعَظُمُه.: اْجلَادَّ
نَاال) ٥٧( ِق سَّ  .: َضْوُء الَربْ



 ٣٨
تِيِب الَِّذي َسنََح ِيف اْخلَ  ْ ُه ِمَن اْألَكِيِد وَ ،  َفَامَلْت إَِىل َبثَِّها النَّْفُس ،  اطِرِ ـَعَىل الرتَّ َرَأْت َأنَّ

َلِب  نَِن َواْلبَِدعِ ،  الطَّ ،  َكُثَرِت اْلبَِدعُ َلـامَّ  ِألَنَّهُ ،  ملَِا فِيِه ِمْن َرْفِع اِالْلتَِباِس النَّاِشِئ َبْنيَ السُّ
ُرَها ُرَها،  َوَعمَّ َرضَ ْكَباُب َعَىل اْلَعَمِل ِهبَا،  َواْسَتَطاَر َرشَ ُكوُت ِمنَ َوال،  َوَداَم اْإلِ  سُّ

ْنَكاِر َهلَااْلـمُ  ِريَن َعِن اْإلِ َوَخَلَفْت َبْعَدُهْم ُخُلوٌف َجِهُلوا َأْو َغَفُلوا َعِن اْلِقَياِم بَِفْرِض ،  َتَأخِّ
َراٌت ،  اْلِقَياِم فِيَها َا ُسنٌَن ُمَقرَّ َراٌت ،  َصاَرْت َكَأهنَّ ِع ُحمَرَّ ْ اِئُع ِمْن َصاِحِب الرشَّ ،  َوَرشَ

هِ اْلـمَ  طَ َفاْخَتلَ  وُع بَِغْريِ نَِّة َكاْخلَاِرِج َعنَْها ،  ْرشُ اِجُع إَِىل َحمِْض السُّ َفاْلَتَبَس َبْعُضَها ، َفَعاَد الرَّ
َد اْلوُ ،  بَِبْعضٍ  َام ُصنَِّف فِيَها َعَىل ،  ِعنَْدُه فِيَها ِعْلمٌ  ُجوُب بِالنِّْسَبِة إَِىل َمنْ َفَتَأكَّ َوَقلَّ

 َواِقِف.اْلـمَ  َوَما ُصنَِّف فِيَها َفَغْريُ َكاٍف ِيف َهِذهِ ،  اْخلُُصوِص َتْصنِيٌف 
اِخَل ِيف َهَذا اْألَْمِر اْلَيْوَم َفاِقدُ  َواِيل َملْ اْلـمُ فَ : ِعنيِ اْلـمُ  َساِعِد َعِديمُ اْلـمُ  َمَع َأنَّ الدَّ

ُلْد بِِه إَِىل اْألَْرضِ  َبْعَد ُرُسوِخ اْلَعَواِئِد ِيف ،  َبثِّ اْحلَقِّ  َوُيْلِقي َلُه بِاْلَيِد إَِىل اْلَعْجِز َعنْ ،  َخيْ
ُه ،  َأْخَذُه بِاْلَعَذاِب اْلَبِئيسِ   )٥٩( َوَيُرومُ ،  )٥٨( ْرَدبِيسِ دَّ َعاِدي َيْرِميِه بِالْ اْلـمُ و ، اْلُقُلوِب  ِألَنَّ

اِسَخَة ِيف اْلُقُلوِب  يَعًة ُيْسَلُك ،  ِدينًا ُيَتَعبَُّد بِهِ ،  َتَداَوَلَة ِيف اْألَْعَاملِ اْلـمُ  ، َيُردُّ َعَواِئَدُه الرَّ َوَرشِ
َة َلُه إِالَّ َعَمُل اْآلَباِء َواْألَْجَدادِ ،  َعَلْيَها َكاُنوا ِمْن ،  َمَع َبْعِض اْألَْشَياِخ اْلَعاملِِنيَ ،  َال ُحجَّ

ُمْ  ْ َيْلَتِفُتوا إَِىل َأهنَّ ِعنَْد ُمَواَفَقتِِهْم لِْآلَباِء َواْألَْشيَاِخ  َأْهِل النََّظِر ِيف َهِذِه اْألُُموِر َأْم َال. َوَمل
الِِح. َلِف الصَّ  ُخمَالُِفوَن لِلسَّ

ُض ملِِْثِل َهَذا اْألَْمِر َينُْحو َنْحَو ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيزِ اْلـمُ فَ  ،  ِيف اْلَعَملِ ت  ْعَرتِ
َوَكُربَ َعَلْيِه ،  َقْد َفنَِي َعَلْيِه اْلَكبِريُ ، اُهللا  ْيِه إِالَّ َأَال َوإِينِّ ُأَعالُِج َأْمًرا َال ُيِعُني َعلَ « : َحْيُث َقاَل 

ِغريُ  ى َحِسُبوُه ِدينًا َال َيَرْوَن ،  َوَهاَجَر َعَلْيِه اْألَْعَراِيبُّ ،  َوَفُصَح َعَلْيِه اْألَْعَجِميُّ ،  الصَّ َحتَّ
هُ   .» اْحلَقَّ َغْريَ

                                                           
 .الدردبيس: الداهية )٥٨(
 .اهُ ه ورَج ، أرادَ  ، رِغب فيه َء: طَلبهاليشَّ  رامَ  )٥٩(



  ٣٩
الِهِ ،  َعَلْيهِ  َوَكَذلَِك َما َنْحُن بَِصَدِد اْلَكَالمِ  ُه َأْمٌر َال َسبِيَل إَِىل إِْمهَ َوَال َيَسُع ،  َغْريَ َأنَّ

ْزِم َواْلَعْزِم ِيف َبثِّهِ  ِصيلِِه َعَىل َكَاملِهِ ،  َأَحًدا ِممَّْن َلُه ِمنٌَّة إِالَّ اْألَْخُذ بِاْحلَ  َوإِْن َكِرهَ ،  َبْعَد َحتْ
ةَ اْلـمُ   َوَال ُتْكَشُف َوُجتَىلَّ َأْنَواُرُه.،  فِيَها َعَىل اْحلَقِّ إِالَّ ُيَرْفُع َمنَاُرهُ  َخالُِف َفَكَراِهَيُتُه َال ُحجَّ

في مقاومة بن موسى إِلَى أَسد بنِ الْفُرات  أَسدكتاب 
  المبتدعة:

اٍح َعْن َغْريِ َواِحدٍ    : اْلُفَراِت  َأنَّ َأَسَد ْبَن ُموَسى َكتََب إَِىل َأَسِد ْبنِ : َوَحَكى اْبُن َوضَّ
 اْعَلْم َيا َأِخي َأنَّ َما َمحََلنِي َعَىل اْلَكْتِب إَِلْيَك َما َأْنَكَر َأْهُل بَِالِدَك ِمْن َصالِِح َما َأْعَطاكَ « 

نَّةِ ،  ِمْن إِْنَصافَِك النَّاَس ، اُهللا   ، َوَعْيبَِك ِألَْهِل اْلبَِدعِ ،  َوُحْسِن َحالَِك ِممَّا َأْظَهْرَت ِمَن السُّ
نَّةِ ،  بَِك اُهللا  َفَقَمَعُهمُ ،  َوَكْثَرِة ِذْكِرَك َهلُْم َوَطْعنَِك َعَلْيِهمْ  اَك ،  َوَشدَّ بَِك َظَهَر َأْهِل السُّ َوَقوَّ

ْعِن َعَلْيِهمْ ،  َعَلْيِهْم بِإِْظَهاِر َعْيبِِهمْ  ُمُ ،  َوالطَّ   يَن.َوَصاُروا بِبِْدَعتِِهْم ُمْستَِرتِ ،  بَِذلَِك اُهللا  َوَأَذهلَّ
َياِم َواْحلَجِّ ، اهللاِ  َفَأْبِرشْ َيا َأِخي بَِثَواِب  َالِة َوالصِّ َواْعَتدَّ بِِه ِمْن َأْفَضِل َحَسنَاتَِك ِمَن الصَّ

َهادِ   .؟!صاهللاِ  َوإِْحيَاِء ُسنَِّة َرُسولِ اهللاِ  َوَأْيَن َتَقُع َهِذِه اْألَْعَامُل ِمْن إَِقاَمِة كَِتاِب . َواْجلِ
Wَ ُهًدى: « صاهللاِ  َرُسوُل  َوَقْد َقاَل  ُجوِر  َمْن َدَ: إِ

ُ
ْجِر ِمثُْل أ

َ
، fََن mَُ ِمَن اْأل

ُجورِِهْم َشيْئًا َمْن تَِبَعهُ 
ُ
، fََن َعلَيِْه ِمَن  ، َوَمْن َدَ: إWَِ َضَاللَةٍ  ، َال َفنُْقُص َذلَِك ِمْن أ

ثِْم ِمثُْل آثَاِم َمْن تَبَِعهُ  ِ  اْإلِ َفَمْن ُيْدِرُك (رواه مسلم).  » َك ِمْن آثَاِمِهْم َشيْئًا، َال َفنُْقُص َذل
ٍء ِمْن َعَملِِه؟!   َيا َأِخي َهَذا بَِيشْ

ْن َفْهِدىَ : « َقاَل ص  َفإِنَّ النَّبِيَّ ،  َوُكْن ِمْن َأْهلِهِ ،  َل ـَفاْغَتنِْم َيا َأِخي َهَذا اْلَفْض 
َ
 أل

  بَِك رَُجًال اُهللا 
َ
(رواه البخاري  » ْن يَُكوَن لََك ُ:ُْر اf#َعمِ َواِحًدا َخpٌْ لََك ِمْن أ

 ومسلم). 
ى،  َفاْغَتنِْم َذلَِك  نَِّة َحتَّ َيُكوَن َلَك ِيف َذلَِك ُأْلَفٌة َوَمجَاَعٌة َيُقوُموَن  َواْدُع إَِىل السُّ

ًة َبْعَدكَ ،  َمَقاَمَك إِْن َحَدَث بَِك َحَدٌث  اٌب إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمِة َفَيُكوُن َلَك َثوَ ،  َفَيُكوُنوَن َأِئمَّ
دُّ ،  َفاْعَمْل َعَىل َبِصَريٍة َونِيٍَّة َحَسنَةٍ  َكَام َجاَء ِيف اْألََثِر. ْفُتوَن واْلـمَ  ْبَتِدعَ اْلـمُ  بَِك اُهللا  َفَريُ

اِئَغ اْحلَاِئرَ   َفإِنََّك َلْن َتْلَقى،  هِ َوُسنََّة َنبِيِّ اهللاِ  َفَأْحِي كَِتاَب  .صَفَتُكوُن َخَلًفا ِمْن َنبِيَِّك ،  الزَّ
 .» بَِعَمٍل ُيْشبُِههُ  اهللاَ 



 ٤٠
  ./ اْنَتَهى َما َقَصْدُت إِيَراَدُه ِمْن َكَالِم َأَسدٍ 

ْقَدامِ  ي َجانَِب اْإلِ ُه : تَمَع َما ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ،  َوُهَو ِممَّا ُيَقوِّ َأنَّ
 )٦٠(إِينِّ َلْوَال َأْن ُأْنِعَش  اهللاِ وَ  « :َلِة َكَالِمِه ِيف ُخْطَبتِِه َأْن َقاَل َفَكاَن ِمْن ُمجْ ،  َخَطَب النَّاَس 
 .» )٦١( َلَكِرْهُت َأْن َأِعيَش فِيُكْم َفَواًقا،  َأْو َأْن ُأِميَت بِْدَعًة َقْد ُأْحِيَيْت ،  ُسنًَّة َقْد ُأِميَتْت 

َيْعِرُضوَن َأْعَامَل ،  اْألَْرِض ِمْن ِعَباِدهِ  ُنَصَحاُء ِيف هللاِ  َلْن َيَزاَل « : اْحلََسنِ َقاَل وَ 
َضَالَلَة اهللاِ  َعَرُفوا بِكَِتاِب ،  َوإَِذا َخاَلُفوهُ ،  اهللاَ  َمحُِدوا،  َفإَِذا َواَفُقوهُ ، اهللاِ  اْلِعَباَد َعَىل كَِتاِب 

  .» اهللاِ َفُأوَلِئَك ُخَلَفاُء ،  َوُهَدى َمِن اْهتََدى،  َمْن َضلَّ 
 . » َأْهلِهِ  َوَال َتْسَتْوِحُشوا ِمْن ِقلَّةِ ،  اْسُلُكوا َسبِيَل اْحلَقِّ « : ْفَيانَ ُس َوَقاَل 

 َ ِذيَن  ُد َبْنيَ النََّظَرْيِن.دُّ َفَوَقَع الرتَّ ْخَواِن الَّ ُثمَّ إِينِّ َأَخْذُت ِيف َذلَِك َمَع َبْعِض اْإلِ
َوْيَداءِ  َواءِ َوقَ ،  َأْحَلْلُتُهْم ِمْن َقْلبِي َحمَلَّ السُّ ِة َأْدَواِء َنْفِيس َمَقاَم الدَّ ُه ،  اُموا ِيل ِيف َعامَّ َفَرَأْوا َأنَّ

هُ  ِع َنْرشُ ْ ُه بَِحَسِب اْلَوْقِت ِمْن ،  ِمَن اْلَعَمِل الَِّذي َال ُشْبَهَة ِيف َطَلِب الرشَّ َوَال إِْشَكاَل ِيف َأنَّ
اْلبَِدِع  َوْضِع كَِتاٍب َيْشَتِمُل َعَىل َبَيانِ  َتَعاَىل ِيف  اهللاَ  َفاْسَتَخْرُت  َأْوَجِب اْلَواِجَباِت.

ْيُتُه بِـ َوُفُروًعا َساِئِل ُأُصوًال اْلـمَ  َيَتَعلَُّق ِهبَا ِمنَ  َوَأْحَكاِمَها َوَما  .)اِالْعتَِصامِ ( َوَسمَّ
َعَلُه َعَمًال َخالًِصا اهللاَ و َعَل ِظلَّ اْلَفاِئَدِة بِِه َممْدُ ،  َأْسَأُل َأْن َجيْ ،  )٦٢( وًدا َال َقالًِصاَوَجيْ

َة إِالَّ ،  َواْألَْجَر َعَىل اْلَعنَاِء فِيِه َكاِمًال َال َناِقًصا  اْلَعِيلِّ اْلَعظِيِم.اهللاِ بَوَال َحْوَل َوَال ُقوَّ
َوِيف ُكلِّ َباٍب ،  ْقُصوِد ِيف ُمجَْلِة َأْبَواٍب اْلـمَ  َوَينَْحِرصُ اْلَكَالُم فِيِه بَِحَسِب اْلَغَرضِ 

ِة فِيهِ اْلـمُ  َساِئلِ اْلـمَ  َها ُفُصوٌل اْقَتَضاَها َبْسطُ ِمنْ   َوَما اْنَجرَّ َمَعَها ِمَن اْلُفُروعِ ،  نَْحِرصَ
َقِة بِِه.اْلـمُ   َتَعلِّ

                                                           
 .أنعش: أرفع )٦٠(
. ُب لَ ، ثم ُحتْ  رَّ دِ يرضعها الفصيل لتُ  ةً عَ يْ وَ ك ُس ْرتَ ب ثم تُ لَ ، ألهنا ُحتْ  ما بني احللبتني من الوقت: واقالفَ  )٦١(
 .اواقً ه إال فَ دَ نْ عِ  : ما أقامَ اُل قَ يُ 
 .لٌّ َقالٌِص إذا َنَقَص َقَلَص اليشُء بمعنَى اْنَضمَّ واْنَزَوى. وظِ  )٦٢(



  ٤١
 

  تعرِيف الْبِدعِ 
  وبيانُ معناها وما اشتق منه لَفْظًا

 

اتاهنعانُ ميبو ةعالْبِد رِيفع:  
ِة اْلـَام  َوَأْصُل  اِع َعَىل َغْريِ ِمَثاٍل َسابٍِق ، َوِمنُْه:ل )َبَدعَ (دَّ 8 اهللاِ  َقْوُل  ِالْخِرتَ

ٍم.١١٧(البقرة:  )¦  §  ¨©   ( ُعَها ِمْن َغْريِ ِمَثاٍل َسابٍِق ُمتََقدِّ   ) ، َأْي: ُخمَْرتِ
َل َمْن َجاَء َأْي  ؛ )٩(األحقاف:  )   Z  Y  X            ]   \  [(8 َوَقْوُلُه  : َما ُكنُْت َأوَّ

َساَلِة ِمنَ  ُسِل.اهللاِ  بِالرِّ َمنِي َكثٌِري ِمَن الرُّ َوُيَقاُل: اْبَتَدَع َفَالٌن بِْدَعًة ،  إَِىل اْلِعَباِد ، َبْل َتَقدَّ
ْ َيْسبِْقُه إَِلْيَها َسابٌِق. َوَهَذا َأْمٌر َبِديٌع ، ُيَقاُل  ءِ َيْعنِي اْبَتَدَأ َطِريَقًة َمل ْ ْسَتْحَسِن اْلـمُ  ِيف اليشَّ

ْمُه َما ُهَو ِمْثُلُه َوَال َما ُيْشبُِهُه. ُه َملْ َيَتَقدَّ  الَِّذي َال ِمَثاَل َلُه ِيف اْحلُْسِن ، َفَكَأنَّ
ُلوِك َعَلْيَها ُهَو اْلـمَ  َوِمْن َهَذا يَِت اْلبِْدَعُة بِْدَعًة ، َفاْستِْخَراُجَها لِلسُّ ْعنَى ُسمِّ

ى اْلِعْلمُ اِالْبتِدَ    ْعُموُل َعَىل َذلَِك اْلَوْجِه بِْدَعًة.اْلـمَ  اُع ، َوَهْيَئُتَها ِهَي اْلبِْدَعُة ، َوَقْد ُيَسمَّ
ِع بِْدَعًة ، َوُهَو إِْطَالٌق َأَخصُّ اْلـمَ  َفِمْن َهَذا ْ َي اْلَعَمُل الَِّذي َال َدلِيَل َعَلْيِه ِيف الرشَّ ْعنَى ُسمِّ

َغةِ   .ِمنُْه ِيف اللُّ
ْم َثَالَثةٌ اْلـمُ  َأنَّ اْألَْحَكامَ َثَبَت ِيف ِعْلِم اْألُُصوِل  َقَة بَِأْفَعاِل اْلِعَباِد َوَأْقَواِهلِ  : َتَعلِّ

َجياِب َأِو النَّْدِب  ؛ ُحْكٌم َيْقَتِضيِه َمْعنَى اْألَْمرِ  •  .َكاَن لِْإلِ
 التَّْحِريِم.  لِْلَكَراَهِة َأوِ  َكانَ ،  َوُحْكٌم َيْقَتِضيِه َمْعنَى النَّْهِي  •
َباَحُة.،  َوُحْكٌم َيْقَتِضيِه َمْعنَى التَّْخِيريِ  •   َوُهَو اْإلِ



 ٤٢
َوَمْطُلوٌب ،  َمْطُلوٌب فِْعُلهُ : َفَأْفَعاُل اْلِعَباِد َوَأْقَواُهلُْم َال َتْعُدو َهِذِه اْألَْقَساَم الثََّالَثةَ 

ْ ُيْطَلْب َتْرُكُه إِالَّ لَِكْونِِه ُخمَالًِفا مَ ـَوالْ  َوَمْأُذوٌن ِيف فِْعِلِه َوَتْركِِه.،  َتْرُكهُ  ْطُلوُب َتْرُكُه َمل
َبْنيِ ،  لِْلِقْسَمْنيِ اْألَِخَريْينِ    : )٦٣( َلكِنَُّه َعَىل َرضْ

ا: ِد النََّظِر َعْن َغْريِ  َأَحُدُمهَ ًة َمَع ُجمَرَّ  َأْن ُيْطَلَب َتْرُكُه َوُينَْهى َعنُْه لَِكْونِِه ُخمَاَلَفًة َخاصَّ
ًما،  َذلَِك  َي َفاِعُلُه َعاِصًيا َوآثًِام  ؛ َوُهَو إِْن َكاَن ُحمَرَّ َي فِْعًال َمْعِصيًَة َوإِْثًام َوُسمِّ َملْ  َوإِالَّ ،  ُسمِّ

ى بَِحَسِب اْلِفْعِل َجاِئًزا َوَال ُمَباًحا،  َوَدَخَل ِيف ُحْكِم اْلَعْفوِ ،  ُيَسمَّ بَِذلَِك  ِألَنَّ ،  َوَال ُيَسمَّ
.اْجلَ  ٌع َبْنيَ ُمَتنَافَِيْنيِ  ْمَع َبْنيَ اْجلََواِز َوالنَّْهِي َمجْ

يعِ  َوالثَّاِين: ْرشِ ِمْن ِجَهِة  ؛ َأْن ُيْطَلَب َتْرُكُه َوُينَْهى َعنُْه لَِكْونِِه ُخمَاَلَفًة لَِظاِهِر التَّ
ِب اْحلُُدودِ  َعيَّنَِة َمَع اْلـمُ  َأِو اْألَْزِمنَةِ ،  َعيَّنَةِ ْلـمُ ا َواْلتَِزاِم اْهلَيَْئاِت ،  َوَتْعِيِني اْلَكْيِفيَّاِت ،  َرضْ

َوامِ  ى َفاِعُلُه ُمْبَتِدًعا.،  َوَهَذا ُهَو اِالْبتَِداُع َواْلبِْدَعةُ ،  َوَنْحِو َذلَِك ،  الدَّ  َوُيَسمَّ
َعةٍ « َفاْلبِْدَعُة إَِذْن ِعَباَرٌة َعْن:  يِن ُخمَْرتَ ِعيََّة ُيْقَصُد ا )٦٤( ُتَضاِهي،  َطِريَقٍة ِيف الدِّ ْ لرشَّ

ُلوِك َعَلْيَها  .» ـهللاِ  َباَلَغُة ِيف التََّعبُّدِ اْلـمُ  بِالسُّ
  شرح تعريف البدعة:

 : )٦٥( َوَال ُبدَّ ِمْن َبَياِن َأْلَفاِظ َهَذا اْحلَدِّ 
نَُن ِهَي بَِمْعنًى َواِحدٍ َفالطَِّريَقُة  بِيُل َوالسَّ ِريُق َوالسَّ ُلوِك َوُهَو َما ُرِس ،  َوالطَّ َم لِلسُّ

 َعَلْيِه.
َام  ينِ َوإِنَّ َدْت بِالدِّ عُ ،  ُقيِّ َرتَ َا فِيِه ُختْ َفَلْو  ؛ َوَأْيًضا،  َوإَِلْيِه ُيِضيُفَها َصاِحُبَها،  ِألَهنَّ

ْنَيا َعَىل اْخلُُصوصِ  َعًة ِيف الدُّ ْ ُتَسمَّ بِْدَعةً ،  َكاَنْت َطِريَقًة ُخمَْرتَ نَاِئعِ  ؛ َمل  َكإِْحَداِث الصَّ
َم. تِي َال َعْهَد ِهبَا فِيَام َتَقدَّ  َواْلُبْلَداِن الَّ

                                                           
ٌب: نوٌع وِصنٌف  )٦٣(  .َرضْ
 : ُتَشابِه.ُتَضاِهي) ٦٤(
ء: تعريفُ  )٦٥(  .، املانع لكّل ما ليس منه ه اجلامع لكّل أفرادهحدَّ اليشَّ



  ٤٣
يِن َتنَْقِسمُ ـَولَ  َراِئُق ِيف الدِّ يَعِة َوِمنَْها َما ،  امَّ َكاَنِت الطَّ ِ َفِمنَْها َما َلُه َأْصٌل ِيف الرشَّ

: َأْي ،  ْخَرتَعُ اْلـمُ  اْلِقْسمُ  َوُهوَ ،  ْقُصوُد بِاْحلَدِّ اْلـمَ  ُخصَّ ِمنَْها َما ُهوَ ،  َلْيَس َلُه َأْصٌل فِيَها
اِرعِ  َمَها ِمَن الشَّ َا َخاِرَجٌة َعامَّ ،  َطِريَقٌة اْبُتِدَعْت َعَىل َغْريِ ِمَثاٍل َتَقدَّ ُتَها َأهنَّ إِِذ اْلبِْدَعُة إِنََّام َخاصَّ

 اِرُع.َرَسَمُه الشَّ 
َذا اْلَقْيِد اْنَفَصَلْت َعْن ُكلِّ َما َظَهَر لَِباِدي ْأِي  َوِهبَ ٌع ِممَّا ُهَو ُمَتَعلٌِّق  )٦٦(الرَّ َأنَُّه ُخمَْرتَ

ينِ  يِف ،  بِالدِّ ْرصِ َغةِ ،  َكِعْلِم النَّْحِو َوالتَّ َوَساِئِر اْلُعُلوِم ،  َوُأُصوِل اْلِفْقهِ ،  َوُمْفَرَداِت اللُّ
يَعةِ  ِ َماِن اْألَ ،  اْخلَاِدَمِة لِلرشَّ َا َوإِْن َملْ ُتوَجْد ِيف الزَّ لِ َفإِهنَّ عِ ،  وَّ ْ  : َفُأُصوُهلَا َمْوُجوَدٌة ِيف الرشَّ

 .)٦٧(إِِذ اْألَْمُر بِإِْعَراِب اْلُقْرآِن َمنُْقوٌل  •
نَّةِ  • َواِب ِيف اْلكَِتاِب َوالسُّ َاإَذْن  َفَحِقيَقُتَها،  َوُعُلوُم اللَِّساِن َهاِدَيٌة لِلصَّ : َأهنَّ

ِعيَِّة ا ْ ِة َعَىل َمَعانِيَهافِْقُه التََّعبُِّد بِاْألَْلَفاِظ الرشَّ الَّ ى؟ ؛ لدَّ   َكْيَف ُتْؤَخُذ َوُتَؤدَّ
يَّاِت اْألَِدلَّةِ  ؛ َوُأُصوُل اْلِفْقهِ  • َام َمْعنَاَها اْستِْقَراُء ُكلِّ ى َتُكوَن ِعنْدَ ،  إِنَّ  َحتَّ

الِِب َسْهَلةُ اْلـمُ   ْلَتَمِس.اْلـمُ  ْجَتِهِد ُنْصَب َعْنيٍ َوِعنَْد الطَّ

                                                           
ٍر وال رويَّة) ٦٦( أي: ظاهر الرأي ، من غري تفكُّ  .يف التفكري والتصور لألشياءه ال عمق عند،  بادي الرَّ
، وذكر  )٤٨٨/ ١، كام يف اإلتقان يف علوم القرآن ( احلّث عليه تام السيوطي إىل عمر عزا اإلم )٦٧(

،  )٥٢١/ ٣، وكّلها ضعيفة كام يف سلسلة األحاديث الضعيفة ( الشيخ األلباين أحاديث يف احلّث عليه
ُكونَ أن ، وذكر املؤلف يف الباب الثالث  )١٣٣وضعيف اجلامع (ص َؤِيلِّ َأنَّ  َأْهَل اْلَعَربِيَِّة َحيْ َعْن َأِيب اْألَْسَوِد الدُّ

ٍء ِيف النَّْحوِ  تَعِيلَّ ْبَن َأِيب َطالٍِب   ُعَمَر ْبنِ َعْن  يٌّ وِ رْ ، وكذلك ذكر أن ذلك مَ  ُهَو الَِّذي َأَشاَر َعَليِْه بَِوْضِع َيشْ
َشاَرُة ِمْن َواِحٍد ِمَن اْخلُلَ « ثم قال: . تاْخلَطَّاِب  اِشِديَن َصاَر النَّْحُو َوالنََّظُر ِيف اْلَكَالِم َوإَِذا َكاَنِت اْإلِ َفاِء الرَّ

اِشِدينَ  ُه َلْيَس َكَذلَِك  اْلَعَرِيبِّ ِمْن ُسنَِّة اْخلَُلَفاِء الرَّ َتُكوُن  ، َأْي  ، َفَقاِعَدُة املََْصالِِح َتُعمُّ ُعُلوَم اْلَعَربِيَّةِ  ، َوإِْن ُسلَِّم َأنَّ
وعِ ـَقبِيِل الْ  ِمنْ  ائِعِ  ُمْصَحِف ـ، َفِهَي ِمْن ِجنِْس َكْتِب الْ  َمْرشُ َ  .» ، َوَتْدِويِن الرشَّ



 ٤٤
ٌع؟َفإِ َفإِْن قِيَل:  َأنَّ َلُه َأْصًال ِيف  َجَواُب:ـَفالْ  نَّ َتْصنِيَفَها َعَىل َذلَِك اْلَوْجِه ُخمَْرتَ

عِ  ْ ُه َلْيَس ِيف َذلَِك َدلِيٌل َعَىل اْخلُُصوصِ ،  )٦٨( َفِفي اْحلَِديِث َما َيُدلُّ َعَلْيهِ ،  الرشَّ  َوَلْو ُسلَِّم َأنَّ
ُع بُِجْمَلتِِه َيُدلُّ َعَىل اعْ ،  ْ  : ْرَسَلةِ اْلـمُ  َصالِِح اْلـمَ  َوُهَو ُمْسَتَمدٌّ ِمْن َقاِعَدةِ ،  تَِباِرهِ َفالرشَّ

ا َال إِْشَكاَل ِيف َأنَّ ُكلَّ ِعْلٍم َخاِدٍم  • cِعي َفَعَىل اْلَقْوِل بِإِْثَباِهتَا َأْصًال َرشْ
تِي َلْيَسْت بَِمْأُخوَذٍة ِمْن ُجزْ  تِِه الَّ َت َأِدلَّ يَعِة َداِخٌل َحتْ ِ ،  ٍء َواِحدٍ لِلرشَّ

 َفَلْيَسْت بِبِْدَعٍة َأْلَبتََّة.
َوإَِذا َدَخَلْت ،  َوَعَىل اْلَقْوِل بِنَْفِيَها َال ُبدَّ َأْن َتُكوَن تِْلَك اْلُعُلوُم ُمبَْتَدَعاٍت  •

،  ِألَنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة َضَالَلٌة ِمْن َغْريِ إِْشَكالٍ  ؛ َكاَنْت َقبِيَحةً  ؛ ِيف ِعْلِم اْلبَِدعِ 
ُع اْلُقْرآِن َقبِيًحااْلـمُ  ْلَزُم ِمْن َذلَِك َأْن َيُكوَن َكتُْب َويَ  َوُهَو ،  ْصَحِف َوَمجْ

ْمجَاعِ  ِعيٌّ إَذْن  َفَلْيَس ،  َباطٌِل بِاْإلِ ،  بِبِْدَعٍة. َوَيْلَزُم َأْن َيُكوَن َلُه َدلِيٌل َرشْ
 ْأُخوُذ ِمْن ُمجَْلةِ ْلـمَ ا وَ ـَوهُ ،  َذا النَّْوُع ِمَن اِالْستِْدَاللِ ـَوَلْيَس إِالَّ هَ 

يَعةِ  ِ  َثَبَت ُمْطَلُق ،  ْرَسَلةِ اْلـمُ  َصالِِح اْلـمَ  َوإَِذا َثَبَت ُجْزِئيٌّ ِيف ،  الرشَّ
 ْرَسَلِة.اْلـمُ  َصالِِح اْلـمَ 

ُه ِمْن ُعُلوِم اللَِّساِن َأْو ِعْلمُ  ى ِعْلُم النَّْحِو َأْو َغْريُ  َفَعَىل َهَذا َال َينَْبِغي َأْن ُيَسمَّ
يَعةِ  ِ  بِْدَعًة َأْصًال.،  اْألُُصوِل َأْو َما َأْشَبَه َذلَِك ِمَن اْلُعُلوِم اْخلَاِدَمِة لِلرشَّ

ُه بِْدَعةً  ا َعَىل : َوَمْن َسامَّ نَِّة َواْلبِْدَعةِ ،  َجازِ اْلـمَ  َفإِمَّ ا َجْهًال بَِمَواِقِع السُّ َفَال ،  َوإِمَّ
ا بِِه َوَال ُمْعَتَمًدا َعَلْيِه.َيُكوُن َقْوُل َمْن َقاَل َذلَِك ُمْعتَ  cد 

ِعيَّةَ « : َوَقْوُلُه ِيف اْحلَدِّ  ْ ِعيََّة ِمْن َغْريِ  ؛ » ُتَضاِهي الرشَّ ْ ِريَقَة الرشَّ َا ُتَشابُِه الطَّ َيْعنِي َأهنَّ
َدةٍ ،  َأْن َتُكوَن ِيف اْحلَِقيَقِة َكَذلَِك  ٌة َهلَا ِمْن َأْوُجٍه ُمَتَعدِّ   :َبْل ِهَي ُمَضادَّ

                                                           
رواه الطرباين (»  اْب تَ بالكِ  مَ لْ وا العِ دُ يِّ قَ  «: صمثل قوله ،  اْلِعْلمِ  تابةبِك اْألَْمرُ  َجاَء ِيف اْألََحاِديِث فقد  )٦٨(

َهاو ة).ابْ تَ بالكِ : أي اْب تَ بالكِ ( .)واحلاكم وصححه الشيخ األلباين نَِن َوَغْريِ ، إَِذا ِخيَف  َكتَْب اْلِعْلِم ِمَن السُّ
يَعةِ  َعَلْيَها اِالْنِدَراُس  ِ  .َراِجٌع إَِىل ِحْفِظ الرشَّ



  ٤٥
َياِم َقاِئًام َال َيْقُعدُ  ؛ َوَضُع اْحلُُدودِ ِمنَْها:  • ،  َضاِحًيا َال َيْسَتظِلُّ ،  َكالنَّاِذِر لِلصِّ

ْلَبِس واْلـمَ  ْأَكلِ اْلـمَ  َواِالْقتَِصاُر ِمنَ ،  َواِالْختَِصاُص ِيف اِالْنِقَطاِع لِْلِعَباَدةِ 
ٍة.  َعَىل ِصنٍْف ُدوَن ِصنٍْف ِمْن َغْريِ ِعلَّ

يَْئِة اِالْجتَِامِع َعَىل ،  َعيَّنَةِ اْلـمُ  اْلتَِزاُم اْلَكْيِفيَّاِت َواْهلَيَْئاِت  نَْها:َومِ  • ْكِر ِهبَ َكالذِّ
َاُذ َيْوِم ِوَالَدِة النَّبِيِّ ،  َصْوٍت َواِحدٍ   َوَما َأْشَبَه َذلَِك.،  ِعيًداص  َواختِّ

ْ ُيوَجْد َهلَا َذلَِك  َعيَّنَِة ِيف اْلـمُ  اْلتَِزاُم اْلِعَباَداِت  َوِمنَْها: • َأْوَقاٍت ُمَعيَّنٍَة َمل
يَعةِ  ِ َوِقَياِم  )٦٩(َكاْلتَِزاِم ِصَياِم َيْوِم النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن ،  التَّْعِيُني ِيف الرشَّ

 َلْيَلتِِه.
وَعةَ اْلـمَ  َأْوُجٌه ُتَضاِهي ِهبَا اْلبِْدَعُة اْألُُمورَ  )٧٠(َوَثمَّ  ُتَضاِهي َفَلْو َكاَنْت َال ،  ْرشُ

وَعَة َملْ َتُكْن بِْدَعةً اْلـمَ  اْألُُمورَ  ِة.،  ْرشُ َا َتِصُري ِمْن َباِب اْألَْفَعاِل اْلَعاِديَّ  ِألَهنَّ
ى نََّة َحتَّ ُعَها لُِيَضاِهَي ِهبَا السُّ َرتِ ا  َوَأْيًضا َفإِنَّ َصاِحَب اْلبِْدَعِة إِنََّام َخيْ َيُكوَن ُمَلبًِّسا ِهبَ

نَّةِ َعَىل اْلَغْريِ أَ  ْنَساُن َال َيْقِصُد اِالْستِْتَباَع بَِأْمٍر َال ،  ْو َتُكوَن ِهَي ِممَّا َتْلَتبُِس َعَلْيِه بِالسُّ إِِذ اْإلِ

                                                           
 ت، فَعِن ِمْلَحاَن اْلَقْيِسىِّ  ةنَّ ) فهذا من الُس ١٥، ١٤، ١٣أما إن صامه عىل أنه أحد األيام البيض ( )٦٩(

َة. :ُمُرَنا َأْن َنُصوَم اْلبِيَض َيأْ  صاهللاِ  َكاَن َرُسوُل  :َقاَل  َس َعْرشَ َة َوَمخْ َة َوَأْرَبَع َعْرشَ ُهن# «  :َوَقاَل  :َقاَل  َثَالَث َعْرشَ
ْهرِ  #sرواه اإلمام أبو داود ، وصححه األلباين(».  َكَهيْئَِة ا .( 

َياِيل اْلبِيضِ   اَم اللَّ ) َأْي ( ص) َأْي ِمْلَحاُن اْلَقْيِيسُّ (َوَقاَل) َأِي النَّبِيُّ (َقاَل  .(َيْأُمُرَنا َأْن َنُصوَم اْلبِيَض) َأْي َأيَّ ُهنَّ
ْهِر كُ  َا ِصَياُم الدَّ ْهِر) َأْي َكَأهنَّ ، فإذا  ، واليوم عن عرشة أيام ؛ ألن احلسنة بعرش أمثاهلا هلّ ِصَياُمُهنَّ (َكَهْيَئِة الدَّ

 عرشة أيام.؛ ألن اليوم ب صام من كل شهر ثالثة أيام فكأنه صام الدهر
d  (7 8 ،  يترصف ، وهو ظرف ال اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى هناك مبنّي عىل الفتح :َثمَّ ) ٧٠(

 q p o n ml k j i h  gf e( ) :١١٥البقرة.( 
ة  ة حدود للصرب، يقال: وقد تلحقه التاء فيقال: َثمَّ ة أمْ ،  َثمَّ   .رهكْ ن ذِ البد مِ  رٌ َثمَّ

: هلذا السبب  .، منذ ذلك احلني ِمْن َثمَّ



 ٤٦
وعَ اْلـمَ  ُيَشابِهُ  ًرا ،  ْرشُ ُه إِْذ َذاَك َال َيْسَتْجلُِب بِِه ِيف َذلَِك اِالْبتَِداِع َنْفًعا َوَال َيْدَفُع بِِه َرضَ ِألَنَّ

ُه إَِلْيِه.َوَال ُجيِ   يُبُه َغْريُ
يَع ، َوَلْو بَِدْعَوى اِالْقتَِداِء اْلـمُ  َجتِدُ َولَِذلَِك  ْرشِ يُِّل التَّ ْبَتِدَع َينَْتِرصُ لِبِْدَعتِِه بُِأُموٍر ُختَ

.ـْعُروِف َمنِْصُبُه ِيف َأهْ اْلـمَ  بُِفَالنٍ  ِة ـْغيِ َفَأْنَت َتَرى اْلَعَرَب اْجلَاِهلِيََّة ِيف تَ  ِل اْخلَْريِ ِري ِملَّ
اِك  ×إِْبَراِهيَم  ْرشَ ْم ِيف َأْصِل اْإلِ ُلوا فِيَام َأْحَدُثوا اْحتَِجاًجا ِمنُْهْم ، َكَقْوِهلِ `   (َكْيَف َتَأوَّ

f  e     d   c  b  a ( )ِك اْحلُْمِس ) ، ٣: الزمر  ؛ اْلُوُقوَف بَِعَرَفةَ  )٧١(َوَكَرتْ
مْ   ؛ َوَطَواِف َمْن َطاَف ِمنُْهْم بِاْلَبْيِت ُعْرَياًنا،  َرِم اْعتَِداًدا بُِحْرَمتِهِ َال َنْخُرُج ِمَن اْحلَ : لَِقْوِهلِ
وُه بِالتَّْوِجيِه ،  فِيَها اهللاَ  َال َنُطوُف بِثَِياٍب َعَصْينَا: َقاِئِلنيَ  ُ ُهوُه لُِيَصريِّ َوَما َأْشَبَه َذلَِك ِممَّا َوجَّ

وِع.ـَكالْ   َمْرشُ
ِة؟! َفُهْم َأْحَرى بَِذلَِك َفَام َظنَُّك بَِمْن عُ   َوُهمُ ،  دَّ َأْو َعدَّ َنْفَسُه ِمْن َخَواصِّ َأْهِل املِْلَّ

َصاَبةَ ،  ْخطُِئونَ اْلـمُ  َ َهَذا،  َوَظنُُّهُم اْإلِ وَعِة اْلـمَ  َظَهَر َأنَّ ُمَضاَهاَة اْألُُمورِ  ؛ َوإَِذا َتَبنيَّ ْرشُ
ُة اْألَْخِذ ِيف َأْجَزاِء اْحلَدِّ  وِريَّ  .َرضُ

ُلوِك َعَلْيَها« : َوَقْوُلهُ  دِ اْلـمُ  ُيْقَصُد بِالسُّ ُهَو َمتَاُم َمْعنَى  » َتَعاَىل هللاِ  َباَلَغُة ِيف التََّعبُّ
ثُّ َعَىل اِالْنِقَطاِع اْلـمَ  اْلبِْدَعِة ، إِْذ ُهوَ  ُخوِل فِيَها َحيُ يِعَها ، َوَذلَِك َأنَّ َأْصَل الدُّ ْقُصوُد بِتَْرشِ

ِغيِب ِيف َذلَِك إَِىل اْلِعبَ  ْ G  F  E  D   C  (َتَعاَىل َيُقوُل:  اهللاَ  ِألَنَّ  ؛ اَدِة َوالرتَّ
   H(  :الذاريات)َلُه ،  ْعنَىاْلـمَ  املَْْقُصوَد َهَذا ْبَتِدَع َرَأى َأنَّ اْلـمُ  ) ، َفَكَأنَّ ٥٦ ْ َوَملْ َيَتبَنيَّ

اِرُع فِيِه ِمَن اْلَقَوانِِني وَ  ُه َال ُبدَّ ملَِا ُأْطِلَق ،  اْحلُُدوِد َكاٍف َأنَّ َما َوَضَعُه الشَّ َفَرَأى ِمْن َنْفِسِه َأنَّ
َمَع َما ُيَداِخُل النُُّفوَس ِمْن ُحبِّ ،  َوَأْحَواٍل ُمْرَتبَِطةٍ ،  اْألَْمُر فِيِه ِمْن َقَوانَِني ُمنَْضبَِطةٍ 

ْبطِ ،  الظُُّهوِر َأْو َعَدِم َمظِنَّتِهِ   َشاِئَبُة اْلبِْدَعِة. َفَدَخَلْت ِيف َهَذا الضَّ

                                                           
 .همعَ بِ ن تَ ومَ  هم قريٌش  :ُس مْ احلُ  )٧١(



  ٤٧
َذا اْلَقْيِد َأنَّ اْلبَِدَع َال َتْدُخُل ِيف اْلَعاَداِت  َ ِهبَ ُرِق ،  َوَقْد َتَبنيَّ َع ِمَن الطُّ َفُكلُّ َما اْخُرتِ

يِن ِممَّا ُيَضاِهي وَع َوَملْ ُيْقَصْد بِِه التََّعبُّدُ اْلـمَ  ِيف الدِّ َاذُ ،  ِمَيةِ َفَقْد َخَرَج َعْن َهِذِه التَّْس  ؛ ْرشُ  َكاختِّ
تِي َملْ َتُكْن َقْبُل ،  )٧٢( َوَغْسُل اْلَيِد بِاْألُْشنَانِ ،  نَاِخلِ اْلـمَ  َا ،  َوَما َأْشَبَه َذلَِك ِمَن اْألُُموِر الَّ َفإِهنَّ

. ِريَقَتْنيِ ى بَِدًعا َعَىل إِْحَدى الطَّ  َال ُتَسمَّ

                                                           
 ل به األيدي.َس غْ تُ ، الذي  من احلمض :األشنان واإلشنان )٧٢(



 ٤٨
A 

عةُـــالْبِديكرةُ الت 
 

َعةٌ  «: َحْيُث ِقيَل فِيَها ِمنْ  اْلبِْدَعةُ  َرتَ يِن ُخمْ َا َطِريَقٌة ِيف الدِّ َيْدُخُل ِيف ،  إَِىل آِخِرهِ »  إِهنَّ
كِيَّةُ  ْ كِيَِّة.،  ُعُموِم َلْفظَِها اْلبِْدَعُة الرتَّ ْ َفَقْد َيَقُع اِالْبتَِداُع بِنَْفِس  َكَام َيْدُخُل فِيِه اْلبِْدَعُة َغْريُ الرتَّ

ِك َحتْرِ  ْ ِريمٍ الرتَّ عِ ،  يًام لِْلَمْرتُوِك َأْو َغْريَ َحتْ ْ ُمُه ،  َفإِنَّ اْلِفْعَل َمَثًال َيُكوُن حَالًال بِالرشَّ َفُيَحرِّ
ْنَساُن َعَىل َنْفِسِه َأْو َيْقِصُد َتْرَكُه َقْصًدا.  اْإلِ

كِ  ْ ًعا َأوْ  ؛ َفبَِهَذا الرتَّ ا َأْن َيُكوَن ِألَْمٍر ُيْعَتَربُ ِمْثُلُه َرشْ  :َال  إِمَّ
ُه َتَرَك َما َجيُوُز َتْرُكُه َأْو َما  َفإِْن َكاَن ِألَْمٍر ُيْعَتَربُ ، َفَال َحَرَج فِيِه ، - ١ إِْذ َمْعنَاُه َأنَّ

كِهِ  ُه ِيف ِجْسِمِه َأْو ،  ُيْطَلُب بَِرتْ ُه َيُرضُّ ُم َعَىل َنْفِسِه الطََّعاَم اْلُفَالِينَّ ِمْن ِجَهِة َأنَّ رِّ َكالَِّذي ُحيَ
كِ ،  َعْقلِِه َأْو ِدينِِه َوَما َأْشَبَه َذلَِك  ْ َبْل إِْن ُقْلنَا بَِطَلِب التََّداِوي ،  َفَال َمانَِع ُهنَا ِمَن الرتَّ

َك َهنَا َمْطُلوٌب  ؛ لِْلَمِريضِ  ْ ُك ُمَباٌح. ؛ َوإِْن ُقْلنَا بِإَِباَحِة التََّداِوي،  َفإِنَّ الرتَّ ْ   َفالرتَّ
اِت اْلـمُ  اْلَعْزِم َعَىل اْحلَِميَِّة ِمنَ  َفَهَذا َراِجٌع إَِىل  يَا َمْعtََ  «: صَوَأْصُلُه َقْوُلُه ،  ِرضَّ

بَاِب  جْ ) ٧٣(، َمِن اْستََطاَع ِمنُْكُم اuَْاَءةَ  الش# و# َxََ؛ فَلْي  ِyَََغضُّ لِلْب
َ
ن#ُه أ ْحَصُن  فَإِ

َ
، َوأ

ن#ُه mَُ وَِجاءٌ  ؛ ْومِ ، َوَمْن لَْم يَْستَِطْع َفَعلَيِْه بِالص#  لِلَْفْرِج  ْوِم رواه مسلم). »( فَإِ َفَعَلْيِه بِالصَّ
ْهَوةُ  ى َال َتْطَغى َعَلْيِه الشَّ بَاِب َحتَّ  َفيَِصَري إَِىل اْلَعنَِت.،  الَِّذي َيْكِرسُ ِمْن َشْهَوِة الشَّ

 اِف ـَفَذلَِك ِمْن َأْوَص  ؛ َذًرا ِممَّا بِِه اْلَبْأُس ـَوَكَذلَِك إَِذا َتَرَك َما َال َبْأَس بِِه َح 
يِن َواْلِعْرِض.،  َتَشابِِه َحَذًرا ِمَن اْلُوُقوِع ِيف اْحلََرامِ اْلـمُ  َوَكَتاِركِ ،  تَِّقنيَ اْلـمُ  اًء لِلدِّ  َواْستِْربَ

ُك لَِغْريِ َذلَِك  - ٢ ْ نًا َأْو َال  ؛ َوإِْن َكاَن الرتَّ ا َأْن َيُكوَن َتَديُّ  :َفإِمَّ

                                                           
َامُع : اْلَباَءةِ  )٧٣( ْج ؛ اْجلِ َامَع لُِقْدَرتِِه َعَىل ُمَؤنِِه َوِهَي ُمَؤُن النَِّكاِح َفْلَيَتَزوَّ ْ  .فَمِن اْسَتَطاَع ِمنُْكُم اْجلِ  َيْسَتطِِع َوَمْن َمل

ْوِم لَِيْدَفَع َشْهَوَتُه َوَيْقَطَع َرشَّ َمنِيَُّه َكَام َيْقَطُعُه  َامَع لَِعْجِزِه َعْن ُمَؤنِِه َفَعَلْيِه بِالصَّ  .اْلِوَجاءُ اْجلِ



  ٤٩
نًا َفإِْن َملْ َيُكنْ  -أ كِ  ؛ َتَديُّ ْ َوَال ،  َفالتَّاِرُك َعابٌِث بَِتْحِريِمِه اْلِفْعَل َأْو بَِعِزيَمتِِه َعَىل الرتَّ

ُك بِْدَعةً  ْ ى َهَذا الرتَّ ْحِريَم فِيَام ،  ُيَسمَّ كِِه َأْو بِاْعتَِقاِدِه التَّ َلكِنَّ َهَذا التَّاِرَك َيِصُري َعاِصًيا بَِرتْ
 .اهللاُ  َأَحلَّ 

نًاَوَأمَّ  -ب ُك َتَديُّ ْ يِن ،  ا إِْن َكاَن الرتَّ إِْذ َقْد َفَرْضنَا اْلِفْعَل ، َفُهَو اِالْبتَِداُع ِيف الدِّ
ًعا كُ َفَصاَر ،  َجاِئًزا َرشْ ْ ْحلِيِل.اْلـمَ  الرتَّ ِع التَّ اِرِع ِيف َرشْ َوِيف ِمْثلِِه َنَزَل  ْقُصوُد ُمَعاَرَضًة لِلشَّ

d   c  b  a      n  ml  k  j  i  h  g  f  e   ( 8 اهللاِ  َقْوُل 
r  q  p   o(  :املائدة)ِريِم اْحلََاللِ  ) ، َفنََهى٨٧ ًال َعْن َحتْ ُثمَّ َجاَءِت اْآلَيُة ،  َأوَّ
 . اهللاُ  َال ُحيِبُّهُ ،  ُتْشِعُر بَِأنَّ َذلَِك اْعتَِداءً 

َحاَبِة إ َم َعَىل َنْفِسِه النَّ  ينَّ َبْعَض الصَّ رِّ َوآَخَر اْألَْكَل ،  ْوَم بِاللَّْيلِ َهمَّ َأْن ُحيَ
َوِيف ،  ُمَباَلَغًة ِيف َتْرِك َشْأِن النَِّساءِ ،  َوَبْعُضُهْم َهمَّ بِاِالْختَِصاءِ ،  َوآَخَر إِْتَياَن النَِّساءِ ،  بِالنََّهارِ 

اه البخاري (رو .» َمْن رَِغَب َقْن ُسن#9ِ فَلَيَْس ِم}ِّ « : صَأْمَثاِل َذلَِك َقاَل النَّبِيُّ 
ِعيٍّ اُهللا  َفإَِذا ُكلُّ َمْن َمنََع َنْفَسُه ِمْن َتنَاُوِل َما َأَحلَّ ومسلم).  َفُهَو َخاِرٌج ،  ِمْن َغْريِ ُعْذٍر َرشْ

نًاصَعْن ُسنَِّة النَّبِيِّ  نَِّة َتَديُّ  ْبَتِدُع بَِعْينِِه.اْلـمُ  ُهوَ ،  . َواْلَعاِمُل بَِغْريِ السُّ
  :وبات الشرعيةتارِك الْـمطْلُ

ِعيَِّة َنْدًبا َأْو ُوُجوًبااْلـمَ  َفَتاِركُ  َفإِْن قِيَل: ْ ى ُمبَْتِدًعا َأْم ،  ْطُلوَباِت الرشَّ َهْل ُيَسمَّ
َبْنيِ َجَواُب: ـَفالْ  َال؟.  : )٧٤( َأنَّ التَّاِرَك لِْلَمْطُلوَباِت َعَىل َرضْ

ا: َكَها لَِغْريِ التَّ  َأَحُدُمهَ ا َكَسًال : َديُّنِ َأْن َيْرتُ َأْو َما َأْشَبَه َذلَِك ِمَن ،  َأْو َتْضِييًعا،  إِمَّ
َواِعي النَّْفِسيَّةِ  ُب َراِجٌع إَِىل  ؛ الدَّ ْ َفإِْن َكاَن ِيف َواِجٍب ،  َخاَلَفِة لِْألَْمرِ اْلـمُ  َفَهَذا الرضَّ

 .َفَلْيَس بَِمْعِصَيةٍ ،  َوإِْن َكاَن ِيف َنْدٍب  ؛ َفَمْعِصَيةٌ 

                                                           
ٌب: نوٌع وِصنٌف  )٧٤(  .َرضْ



 ٥٠
نًا لثَّاِين:َوا َكَها َتَديُّ ُب ِمْن َقبِيِل اْلبَِدعِ  ؛ َأْن َيْرتُ ْ بِِضدِّ َما  َحْيُث َتَديَّنَ ،  َفَهَذا الرضَّ

عَ  الُِك ِعنَْدُهمُ ، اُهللا  َرشَ َكالِيِف إَِذا َبَلَغ السَّ َباَحِة اْلَقاِئُلوَن بِإِْسَقاِط التَّ  َوِمَثاُلُه َأْهُل اْإلِ
وُه.ْبَلَغ الَِّذي َح اْلـمَ   دُّ

ِعيَّةَ « : َقْوُلُه ِيف اْحلَدِّ إَذْن فَ  ْ َعٌة ُتَضاِهي الرشَّ َرتَ كِيَّةَ  ؛ » َطِريَقٌة ُخمْ ْ ،  َيْشَمُل اْلبِْدَعَة الرتَّ
َها ِعيََّة َأْيًضا َتنْ  ؛ َكَام َيْشَمُل َغْريَ ْ ِريَقَة الرشَّ ِه.ِألَنَّ الطَّ  َقِسُم إَِىل َتْرٍك َوَغْريِ

  االبتداع:أقسام ما يتعلق به 
َك َيْشَمُل َأْيًضا ِضدَّ َذلَِك. ْ  :َوُهَو َثَالَثُة َأْقَسامٍ  َوَكَام َيْشَمُل اْحلَدُّ الرتَّ

 .ِقْسُم اِالْعتَِقادِ  •
 .َوِقْسُم اْلَقْولِ  •
 .َوِقْسُم اْلِفْعلِ  •

 َفاْجلَِميُع َأْرَبَعُة َأْقَساٍم.
طَ ،  َوبِاْجلُْمَلةِ  ِعيُّ َفُكلُّ َما َيَتَعلَُّق بِِه اْخلِ ْ  َيَتَعلَُّق بِِه اِالْبتَِداُع.،  اُب الرشَّ



  ٥١
   

  دعِ ـــــــِذَم الْب
ساـــوابِهحقَلَبِ أَصنوءِ م  

 

  :الْأَدلَّةُ من النظَرِ علَى ذَم الْبِدعِ
َها ِرَها َيْعَلُم اْلَعاِقُل َذمَّ َباَعَها ُخُروٌج َعِن ِألَ ،  َال َخَفاَء َأنَّ اْلبَِدَع ِمْن َحْيُث َتَصوُّ نَّ اتِّ

اطِ  َ   . )٧٥( ْسَتِقيِم َوَرْمٌي ِيف َعَامَيةٍ اْلـمُ  الرصِّ
.،  ِمْن ِجَهِة النََّظرِ : َوَبَياُن َذلَِك  ِعيِّ اْلَعامِّ ْ  َوالنَّْقِل الرشَّ

َظُر َفِمْن ُوُجوٍه:  ا النَّ  َأمَّ
ا: ْربَ  َأَحُدُمهَ ُه َقْد ُعلَِم بِالتََّجاِرِب َواْخلِ ْنَيا إَِىل اْلَيْوِم َأنَّ ِل الدُّ اِرَيِة ِيف اْلَعاَملِ ِمْن َأوَّ ِة السَّ

َها ٍة بَِمَصاِحلِ ا ؛  اْستِْدَفاًعا َهلَا،  َأْو َمَفاِسِدَها،  اْستِْجَالًبا َهلَا،  َأنَّ اْلُعُقوَل َغْريُ ُمْسَتِقلَّ َا إِمَّ ِألَهنَّ
ةٌ  ٌة َأْو ُأْخَرِويَّ  :ُدْنَيِويَّ

ا ال • ْنَيِويَّةُ َفَأمَّ ْفِصيِل َأْلَبتَّةَ  ؛ دُّ َال ِيف اْبتَِداِء ،  َفَال ُيْسَتَقلُّ بِاْستِْدَراكَِها َعَىل التَّ
ًال  ا ِيف ،  َوَال ِيف اْستِْدَراِك َما َعَسى َأْن َيْعِرَض ِيف َطِريِقَها،  َوْضِعَها َأوَّ إِمَّ

َوابِِق  ا ِيف اللََّواِحِق ،  السَّ ،  َعَىل اْخلَْلِق بَِبْعَثِة اْألَْنبَِياءِ اُهللا  َمنَّ  َفَلْوَال َأنْ  .َوإِمَّ
ْ َتْسَتِقْم َهلُْم َحَياةٌ  ِهمْ  َمل ، َوَهَذا  ، َوَال َجَرْت َأْحَواُهلُْم َعَىل َكَامِل َمَصاِحلِ

لَِني َواْآلِخِريَن.  َمْعُلوٌم بِالنََّظِر ِيف َأْخَباِر اْألَوَّ
ا • ْعُقوِل ِمْن ِجَهِة اْلـمَ  َفَأْبَعُد َعْن َمَصالِِح ،  ةُ َصالُِح اْألُْخَرِويَّ اْلـمَ  َوَأمَّ

َفإِنَّ اْلَعْقَل َال َيْشُعُر ِهبَا َعَىل  ؛ َوِهَي اْلِعَباَداُت َمَثًال ،  َوْضِع َأْسَباِهبَا
ْفِصيِل.،  اْجلُْمَلةِ   َفْضًال َعِن اْلِعْلِم ِهبَا َعَىل التَّ

                                                           
 ، َغواَية وَجلاَجة يف الباطل. َعامية: ضالل )٧٥(



 ٥٢
َها ُدوَن اْلَوْحِي اْلُعُقوُل َال َتْسَتِقلُّ بِإِدْ إنَّ  َفاِالْبتَِداُع ُمَضادٌّ ِهلََذا ،  َراِك َمَصاِحلِ

ِعيٌّ ،  اْألَْصلِ  ُه َلْيَس َلُه ُمْستَنٌَد َرشْ َعْوُه ِمَن اْلَعْقِل.، ِألَنَّ ُ فَ  َفَال َيْبَقى إِالَّ َما ادَّ َلْيَس  ْبَتِدعُ اْمل
ِصيَلُه ِمْن ِجَهتَِها )٧٦( َعَمِل ِهبَا َما َرامَ َعَىل ثَِقٍة ِمْن بِْدَعتِِه َأْن َينَاَل بَِسَبِب الْ  َفَصاَرْت ،  َحتْ

َوُيْلِقي ِمْن َيِدِه ،  َوَناِهيَك ِمْن نِْحَلٍة َينَْتِحُلَها َصاِحُبَها ِيف َأْرَفِع ُمَطاَلَبٍة َال ثَِقَة ِهبَا َكاْلَعَبِث.
 َما ُهَو َعَىل ثَِقٍة ِمنُْه.

ِ  الوْجهُ وَ  ْقَصاَن: الثَّاِين: َأنَّ الرشَّ َياَدَة َوَال النُّ َتِمُل الزِّ  اهللاَ  ِألَنَّ يَعَة َجاَءْت َكاِمَلًة َال َحتْ
T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K     (َتَعاَىل َقاَل فِيَها: 

  VU(  :املائدة)صاهللاِ  َوَعَظنَا َرُسوُل « :ت اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيةَ  َوِيف َحِديِث  ).٣ 
، إِنَّ َهِذِه اهللاِ  َيا َرُسوَل « ، َفُقْلنَا:  ، َوَوِجَلْت ِمنَْها اْلُقُلوُب  ْت ِمنَْها اْلُعُيونُ َمْوِعَظًة َذَرفَ 

،  قَْد تََرْ|تُُكْم َ|َ اuَْيَْضاِء tَْلَُها َكنََهارَِها «َقاَل: ، » ، َفَامَذا َتْعَهُد إَِلْينَا؟  َمْوِعَظُة ُمَودِّعٍ ـلَ 
pًا ِدي إِال# َهالٌِك َال يَِزيُغ َقنَْها َنعْ  ، َفَعلَيُْكْم  ، َمْن يَِعْش ِمنُْكْم فََسpََى اْختَِالفًا َكثِ

اِشِديَن الَْمْهِديyَِّ  بَِما َعَرْفتُْم ِمْن ُسن9ِ#  وا َعلَيَْها بِاf#َواِجذِ  ، وَُسن#ِة اْ"ُلََفاِء الر#  » ، َعضُّ
 (رواه ابن ماجه ، وصّححه األلباين).  )٧٧(

يِن ص  َت َأنَّ النَّبِيَّ َوَثبَ  َتاُج إَِلْيِه ِيف َأْمِر الدِّ ى َأَتى بَِبَياِن َمجِيِع َما ُحيْ ْ َيُمْت َحتَّ َمل
ْنَيا نَِّة.،  َوالدُّ ْبَتِدُع إِنََّام َحمُْصوُل اْلـمُ فَ ،  َفإَِذا َكاَن َكَذلَِك  َوَهَذا َال ُخمَالَِف َعَلْيِه ِمْن َأْهِل السُّ

ْ َتتِمَّ : ِن َحالِِه َأْو َمَقالِهِ َقْولِِه بِلَِسا يَعَة َمل ِ ُه َبِقَي ِمنَْها َأْشَياُء َجيُِب َأْو ُيْسَتَحبُّ ،  إِنَّ الرشَّ َوَأنَّ

                                                           
َء: طَلبه رامَ  )٧٦(  .اهُ ه ورَج ، أرادَ  فيه، رِغب  اليشَّ
 .الوجل : اخلوف واخلشية والفزع): َوِجَلْت ِمنَْها اْلُقُلوُب (سال منها الدمع ، ): َذَرَفْت ِمنَْها اْلُعيُونُ ) (٧٧(
 . ، وهي التي تبدو عند الضحك. وقيل: التي بعد األنياب : النواجذ من األسنان الضواحك)النواجذ(

 نان.واألكثر األشهر أهنا أواُخر األس
  .ه أصًال بَ ة الواضحة التي ال تقبل الُش جَّ (َعَىل اْلَبْيَضاِء) أي امللة واحلُ  

 .عن االستقامة ُل ، وامليْ  عن احلقِّ  دُ عْ الزيغ: البُ (يزيغ): 



  ٥٣
ُه َلْو َكاَن ُمْعَتِقًدا لَِكَامِهلَا َوَمتَاِمَها ِمْن ُكلِّ َوْجهٍ  ؛ اْستِْدَراُكَها ْ َيْبَتِدعْ  ؛ ِألَنَّ َوَال اْسَتْدَرَك ،  َمل

اطِ ،  ْيَهاَعلَ  َ  ْسَتِقيِم.اْلـمُ  َوَقاِئُل َهَذا َضالٌّ َعِن الرصِّ
ْسَالمِ « : َسِمْعُت َمالًِكا َيُقوُل : ِجُشونِ اْلـَام  َقاَل اْبنُ  بِْدَعًة َيَراَها  َمِن اْبَتَدَع ِيف اْإلِ

ًدا،  َحَسنَةً  َساَلةَ ص  َزَعَم َأنَّ ُحمَمَّ  )N  M  L  K     (: َيُقوُل  اهللاَ  ِألَنَّ ،  َخاَن الرِّ
 .» َفَال َيُكوُن اْلَيْوَم ِدينًا،  َفَام َملْ َيُكْن َيْوَمئٍِذ ِدينًا) ، ٣:املائدة(

ِع ، َوَمَشاقٌّ َلهُ اْلـمُ  الثَّالُِث: َأنَّ  الوْجهُ وَ  ْ َ  ؛ ْبَتِدَع ُمَعانٌِد لِلرشَّ اِرَع َقْد َعنيَّ ِألَنَّ الشَّ
ًة  ةٍ ملََِطالِِب اْلَعْبِد ُطُرًقا َخاصَّ َوَقَرصَ اْخلَْلَق َعَلْيَها بِاْألَْمِر َوالنَّْهِي َواْلَوْعِد ،  َعَىل ُوُجوٍه َخاصَّ

َهيا إَِىل َغْريِ َذلَِك ،  َوَأْخَربَ َأنَّ اْخلَْريَ فِيَها،  َواْلَوِعيدِ  َّ ِيف َتَعدِّ َيْعَلُم َوَنْحُن  اهللاَ  ِألَنَّ ،  َوَأنَّ الرشَّ
ُه إِنَّ ،  َال َنْعَلمُ  ُسوَل َوَأنَّ  َرْمحًَة لِْلَعاملََِني. ص  َام َأْرَسَل الرَّ

ُه َيْزُعُم َأنَّ َثمَّ ،  ْبَتِدُع َرادٌّ ِهلََذا ُكلِّهِ اْلـمُ فَ  اِرعُ ،  ُطُرًقا ُأَخرَ  )١(َفإِنَّ ُه الشَّ  َليَْس َما َحَرصَ
اِرعُ  ٍ ،  بَِمْحُصورٍ  الشَّ اِرَع َيْعَلمُ ،  َوَال َما َعيَّنَُه بُِمَتَعنيِّ َام ،  َوَنْحُن َأْيًضا َنْعَلمُ  َكَأنَّ الشَّ َبْل ُربَّ

اِرعِ  ُرَق َعَىل الشَّ اِرعُ ،  َيْفَهُم ِمِن اْستِْدَراكِِه الطُّ ْ َيْعَلْمُه الشَّ ُه َعلَِم َما َمل َوَهَذا إِْن َكاَن ،  َأنَّ
اِرعِ  ؛ َمْقُصوًدا لِْلُمْبَتِدعِ  يَعِة َوالشَّ ِ َفُهَو َضَالٌل  ؛  َمْقُصودٍ َوإِْن َكاَن َغْريَ ،  َفُهَو ُكْفٌر بِالرشَّ

 ُمبٌِني.
إِْذ َكَتَب َلُه َعِديُّ ْبُن َأْرَطَأَة ، ت  ْعنَى َأَشاَر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيزِ اْلـمَ  َوإَِىل َهَذا

ِة؟ َفَكَتَب إَِلْيهِ  ا َبْعدُ « : َيْسَتِشُريُه ِيف َبْعِض اْلَقَدِريَّ َواِالْقتَِصاِد هللاِ ا َفإِينِّ ُأوِصيَك بَِتْقَوى ؛ َأمَّ
َباِع ُسنَِّة َنبِيِّهِ ،  ِيف َأْمِرهِ  ْحِدُثوَن فِيَام َقْد َجَرْت ُسنَُّتُه َوُكُفوا اْلـمُ  َوَتْرِك َما َأْحَدَث ، ص  َواتِّ
نَّةِ  ُمْؤَنَتُه. َام َسنََّها َمْن َقْد َعَرَف َما ِيف ِخ  ؛ َفَعَلْيَك بُِلُزوِم السُّ نََّة إِنَّ َخطَأِ ـَالفَِها ِمَن الْ َفإِنَّ السُّ

َلِل َوالْ  ِق.ـَوالزَّ ُْم َعَىل ِعْلٍم  ؛ َفاْرَض لِنَْفِسَك بَِام َرِيضَ بِِه اْلَقْوُم ِألَْنُفِسِهمْ  ُحْمِق َوالتََّعمُّ َفإِهنَّ
َكاُنوا فِيِه  َوبَِفْضلٍ ،  َوبَِبَرصٍ َنافٍِذ َقْد ُكُفوا َوُهْم َكاُنوا َعَىل َكْشِف اْألُُموِر َأْقَوى،  َوَقُفوا

َبَع َغْريَ ُسنَنِِهْم ،  َأْحَرى. َفَلئِْن ُقْلُتْم: َأْمٌر َحَدَث َبْعَدُهْم ، َما َأْحَدَثُه َبْعَدُهْم إِالَّ َمِن اتَّ
                                                           

 .هناك :َثمَّ ) ١(



 ٥٤
ابُِقوَن ، َفَقْد َتَكلَُّموا ِمنُْه بَِام َيْكِفي ، َوَوَصُفوا مِ  ُْم َهلُُم السَّ نُْه َما َوَرِغَب بِنَْفِسِه َعنُْهْم ، إِهنَّ

ٌ ، َوَما َفْوَقُهْم َحمَْرسٌ ، َلَقْد َقَرصَ َعنُْهْم آَخُروَن َفَجَفْوا ، َوَطِمَح  َيْشِفي ، َفَام ُدوَهنُْم ُمَقرصِّ
ُْم َبْنيَ َذلَِك َلَعَىل ُهًدى ُمْسَتِقيمٍ   .» َعنُْهْم َفَغَلْوا َوَأهنَّ

 ُثمَّ ُختَِم اْلكَِتاُب بُِحْكِم َمْسَأَلتِِه.
َام َسنََّها َمْن َقْد َعَرَف َما ِيف ِخَالفَِها ِمَن الْ « ُه: َفَقْولُ  نََّة إِنَّ َلِل ـَفإِنَّ السُّ َخَطأِ َوالزَّ

ِق.ـَوالْ   َفُهَو َمْقُصوُد اِالْستِْشَهاِد. ؛ » ُحْمِق َوالتََّعمُّ
ابُِع: َأنَّ  الوْجهُ وَ  ِزَلةَ اْلـمُ  الرَّ َل َنْفَسُه َمنْ اِرعِ اْلـمُ  ْبَتِدَع َقْد َنزَّ ِألَنَّ  ؛ َضاِهي لِلشَّ

اِئَع ، َوَأْلَزَم اْخلَْلَق اْجلَْرَي َعَىل ُسنَنَِها ، َوَصاَر ُهوَ  َ اِرَع َوَضَع الرشَّ نَْفِرَد بَِذلَِك ، اْلـمُ  الشَّ
يعُ  ْرشِ َتلُِفوَن ، َوإِالَّ َفَلْو َكاَن التَّ ُه َحَكَم َبْنيَ اْخلَْلِق فِيَام َكاُنوا فِيِه َخيْ ِمْن ُمْدَرَكاِت اْخلَْلِق َملْ  ِألَنَّ

ُسِل  َالُف َبْنيَ النَّاِس ، َوَال اْحتِيَج إَِىل َبْعِث الرُّ اِئُع ، َوَملْ َيْبَق اْخلِ َ ِل الرشَّ  .‡ُتنَزَّ
َع اهللاِ  َهَذا الَِّذي اْبَتَدَع ِيف ِدينِ فَ  اِرِع ، َحْيُث َرشَ َ َنْفَسُه َنظًِريا َوُمَضاِهًيا لِلشَّ َقْد َصريَّ

يِع ، َوَكَفى  ْرشِ اِرِع ِيف اِالْنِفَراِد بِالتَّ اِرِع ، َوَفَتَح لِِالْختَِالِف َباًبا ، َوَردَّ َقْصَد الشَّ َمَع الشَّ
 بَِذلَِك.

َباٌع لِْلَهَوىـالْ  الوْجهُ وَ  ُه اتِّ ِع ، َملْ َيْبَق  ؛ َخاِمُس: َأنَّ ْ ِألَنَّ اْلَعْقَل إَِذا َملْ َيُكْن ُمتَّبًِعا لِلرشَّ
ُه َضَالٌل ُمبٌِني.لَ  َباِع اْهلََوى َوَأنَّ ْهَوُة ، َوَأْنَت َتْعَلُم َما ِيف اتِّ اهللاِ  َأَال َتَرى َقْوَل  ُه إِالَّ اْهلََوى َوالشَّ

َياَداُوُد إِنَّا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة ِيف اْألَْرِض َفاْحُكْم َبْنيَ النَّاِس بِاْحلَقِّ َوَال َتتَّبِِع اْهلََوى ( 8 
ِذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيلِ اهللاِ  ِضلََّك َعْن َسبِيلِ َفيُ  َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِام َنُسوا َيْوَم اهللاِ  إِنَّ الَّ

َساِب   ، َفَحَرصَ اْحلُْكَم ِيف َأْمَرْيِن َال َثالَِث َهلَُام ِعنَْدُه ، َوُهَو اْحلَقُّ َواْهلََوى ).٢٦(ص:  ) اْحلِ
ًدا إِْذ َال ُيْمكُِن ِيف اْلَعاَدِة إِالَّ َذلَِك.َوَعَزَل اْلَعْقَل ُجمَ   رَّ
) ، َفَجَعَل ٢٨(الكهف:  )5  6  7  8  9  :  ;  >  =      (َوَقاَل: 

َباِع اْهلََوى. ْكِر ، َواتِّ بَاِع الذِّ Æ   Å  Ä  Ã  Â    (َوَقاَل:  اْألَْمَر َحمُْصوًرا َبْنيَ َأْمَرْيِن: اتِّ
  ËÊ  É  È         Ç( ) :ُلوا َهِذِه اْآلَيةَ  ). َوِهَي ِمْثُل َما َقْبَلَها.٥٠القصص َا  ؛ َوَتَأمَّ َفإِهنَّ



  ٥٥
ْ َيتَّبِْع ُهَدى َحيٌة ِيف َأنَّ َمْن َمل  ِيف َهَوى َنْفِسِه ، َفَال َأَحَد َأَضلُّ ِمنُْه. َوَهَذا َشْأنُ اهللاِ  َرصِ

َبَع َهَواُه بَِغْريِ هُ اْلـمُ  ُه اتَّ يَعةُ  ُهَو اْلُقْرآنُ اهللاِ  . َوُهَدىاهللاِ ًدى ِمَن ْبَتِدِع ، َفإِنَّ ِ  .َوَما َبيَّنَْتُه الرشَّ
  بيان متبع الهوى:

َبْنيِ  َوَبيَّنَْت  َباَع اْهلََوى َعَىل َرضْ  : )١(اْآلَيُة َأنَّ اتِّ
ا: •  هُ َفَلْيَس بَِمْذُموٍم َوَال َصاِحبُ ،  َأْن َيُكوَن َتابًِعا لِْألَْمِر َوالنَّْهِي  َأَحُدُمهَ

َم اْهلَُدى َفاْسَتنَاَر بِِه ِيف َطِريِق َهَواُه؟ َوُهَو َشْأنُ ،  بَِضالٍّ   َكْيَف َوَقْد َقدَّ
.اْلـمُ   ْؤِمِن التَِّقيِّ

لِ اْلـمُ  َأْن َيُكوَن َهَواُه ُهوَ  َواْآلَخُر: • ُم بِاْلَقْصِد اْألَوَّ َكاَن اْألَْمُر َوالنَّْهُي ،  َقدَّ
نَِّة إِ   ْذُموُم.اْلـمَ  َلْيِه َأْو َغْريَ َتابَِعْنيِ َوُهوَ َتابَِعْنيِ بِالسُّ

َم َهَوى َنْفِسِه َعَىل ُهَدى َربِّهِ اْلـمُ وَ  ُه ،  َفَكاَن َأَضلَّ النَّاسِ ،  ْبَتِدُع َقدَّ َوُهَو َيُظنُّ َأنَّ
  َعَىل ُهًدى.

ُد  َباِع اْلـمَ  اْآلَيةَ  التَّنْبِيُه َعَلْيِه ، َوُهَو َأنَّ َوَقِد اْنَجرَّ ُهنَا َمْعنًى َيَتَأكَّ ْذُكوَرَة َعيَّنَْت لِِالتِّ
 : ِعيَِّة َطِريَقْنيِ ْ  ِيف اْألَْحَكاِم الرشَّ

ا: • َا ِعْلٌم َوَحقٌّ َوُهًدى. َأَحُدُمهَ يَعُة ، َوَال ِمْرَيَة ِيف َأهنَّ ِ  الرشَّ
ْ ُيْذَكْر ِيف اْلقُ  ؛ ْذُمومُ اْلـمَ  اْهلََوى ، َوُهوَ  َواْآلَخُر: • ُه َمل اِق ِسيَ ْرآِن إِالَّ ِيف ِألَنَّ

. مِّ  الذَّ
َع اْآلَياِت  )٢(َوَملْ َجيَْعْل َثمَّ   .)٣( َذلَِك َكَذلَِك  َأْلَفى ؛ َطِريًقا َثالًِثا ، َوَمْن َتَتبَّ

                                                           
ٌب: نوٌع وِصنٌف  )١(  .َرضْ
 .هناك :َثمَّ ) ٢(
 .َذلَِك َكَذلَِك  : وَجدَ َأْلَفى َذلَِك َكَذلَِك  )٣(



 ٥٦
َام ُهَو اْلُقْرآُن َوَما َنَزَل ِمْن ِعنِْد    : اهللاِ ُثمَّ اْلِعْلُم الَِّذي ُأِحيَل َعَلْيِه َواْحلَقُّ الَِّذي ُمحَِد إِنَّ

+  ,  -  .  /  0  1  2    3  54  6     (8 َكَقْولِِه 
P  O  N   (َوَقاَل َبْعَد َذلَِك:  ).١٤٣(األنعام:  )7  8  9  :  

  a`      _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  UT  S  R  Q
  g  f  e  d  c  b ُاُكم َذا َفَمْن اُهللا  َأْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِْذ َوصَّ َأْظَلُم ِممَِّن ِهبَ

ى َعَىل   )١٤٤(األنعام:  ) َكِذًبا لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغْريِ ِعْلمٍ اهللاِ  اْفَرتَ
b  a  `  _  ^     ]  \    [  Z  Y  X  W  (َوَقاَل: 

 k  j  i  h  g   fe  d  c(  :األنعام)َباِع ١٤٠ ُه ِالتِّ ). َوَهَذا ُكلُّ
يِع بَِغْريِ  ْرشِ  .اهللاِ  ُهًدى ِمَن َأْهَواِئِهْم ِيف التَّ

Ô  Ó   Ò  ÑÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ         (َوَقاَل: 
  Ü    Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ(  :املائدة)بَ ١٠٣ َهَوى ِيف ـاُع الْ ـ) ، َوُهَو اتِّ

اٌء َعَىل  يِع ، إِْذ َحِقيَقُتُه اْفِرتَ ْرشِ )  (   !  "  #   $      %  &  '   (. َوَقاَل: اهللاِ التَّ
) َأْي َال ٢٣(اجلاثية:  )*  +  ,   -  .  /  0  1  2  3  4  5  76  

ِه ، َوُهَو اْهلَُدى.اهللاِ  َهيِْديِه ُدونَ  ِع َال بَِغْريِ ْ ٌء. َوَذلَِك بِالرشَّ  َيشْ
لْززقْلِ لُتكْمِ الْعةُ حدقَاع:  

 ْ  ِع َواْهلََوى ، َتَزْلَزَلْت َقاِعَدُة ُحْكِم اْلَعْقلِ َوإَِذا َثَبَت َهَذا ، َوَأنَّ اْألَْمَر َداِئٌر َبْنيَ الرشَّ
ُه َلْيَس لِْلَعْقِل ِيف َهَذااْلـمُ  ِد ، َفَكَأنَّ ِت َنَظِر اْهلََوى ، َفُهوَ اْلـمَ  َجرَّ إَذْن  ْيَداِن َجمَاٌل إِالَّ ِمْن َحتْ

يِع اْألَْحَكاِم. َباُع اْهلََوى بَِعْينِِه ِيف َتْرشِ  اتِّ
ظَرالن يقْلالْع ةضحالْـم قُولَاتعي الْـمف:  

ْحَضِة ، َفَال َكَالَم فِيِه ُهنَا ، َوإِْن َكاَن َأْهُلُه اْلـمَ  ْعُقوَالِت اْلـمَ  َوَدِع النََّظَر اْلَعْقِيلَّ ِيف 
وا َأْيًضا بِاِالْبتَِداعِ  طَ  ؛ َقْد َزلُّ وا ِمْن َحْيُث ُوُروِد اْخلِ يِع.اِب َومِ َفإِنََّام َزلُّ ْرشِ   ْن َحْيُث التَّ



  ٥٧
ُسِل َولَِذلَِك ُعِذَر اْجلَِمي يَعاِت َواْلَعْقلِيَّاِت ، ُع َقْبَل إِْرَساِل الرُّ ْرشِ ِيف َخَطِئِهْم ِيف التَّ

ى ٌة َيْسَتِقيمُ  َحتَّ ُسُل ، َفَلْم َيْبَق ِألََحٍد ُحجَّ Q  P  O  N  (إَِلْيَها  َجاَءِت الرُّ
  YX  W  V  U  T  S   R( ) :١٦٥النساء ()   ^  ]   \[  Z  Y  X

 َفَهِذِه َقاِعَدٌة َينَْبِغي َأْن َتُكوَن ِمْن َباِل النَّاظِِر ِيف َهَذا )١٤٩(األنعام:  )_  `
 .ـ اهللاِ َقاِم ، َوإِْن َكاَنْت ُأُصولِيًَّة ، َفَهِذِه ُنْكَتُتَها ُمْسَتنَْبَطٌة ِمْن كِتَاِب اْلـمَ 



 ٥٨
A 

 نلَّةُ ما الْالْأَدهلأَهعِ والْبِد لَى ذَمع آنقُر  
  

ِيف اْجلُْمَلِة: َفِمْن َذلَِك اهللاِ  ا َيُدلُّ َعَىل َذمِّ َمِن اْبَتَدَع ِيف ِدينِ َجاَء ِيف اْلُقْرآِن اْلَكِريِم مَ 
r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g  (8 اهللاِ  َقْوُل 

 �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts   ¥  ¤  £¢  ¡
 »  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦ ( 

 ).٧(آل عمران: 
َواِهِد ، َوَقْد َجاَء ِيف اْحلَِديِث َتْفِسُريَها: َفَصحَّ ِمْن َحِديِث  َفَهِذِه اْآلَيُة َأْعَظُم الشَّ

َا َقاَلْت:  لَعاِئَشَة  m  l  k  j  i    h   g  ( :صاهللاِ  َتَال َرُسوُل َأهنَّ
  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n
  ³  ²       ±  °   ̄ ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �

»  º   ¹      ̧  ¶  µ´(  :آل عمران)إَِذا  : «صاهللاِ  َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل ،  )٧
 َ يَن يَت#بُِعوَن َما ت ِ

#dْفتُُم ا
َ
يَن َس$# َرأ ِ

#dَك ا وَ%ِ
ُ
 (رواه مسلم).  » فَاْحَذُروُهمْ اُهللا  َشابََه ِمنُْه، فَأ

i    h   g  (: ص اهللاِ  َرُسوُل  َقَراَ « َجاَء ِيف ِرَواَيٍة َعْن َعاِئَشَة َأْيًضا ، َقاَلْت: وَ 
  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j

 ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z     ¬  «  ª   ©¨  §  ¦
»  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®(  :آل عمران)َذا « َقاَل:  ، )٧ فَإِ

 َsُ يَن ِ
#dْفتُُم ا

َ
يَن َقaَ ـاِدلُوَن ِفيِه ، َفهُ ـَرأ ِ

#dرواه اإلمام أمحد يف  .» ، فَاْحَذُروُهمْ اُهللا  ُم ا)
 املُسند ، وصّححه األرنؤوط). 

َباعِ َوَهَذا َأبْ  َداُل ُمَقيٌَّد بِاتِّ َداَل ِيف اْلُقْرآِن ، َوَهَذا اْجلِ ْيِغ اْجلِ ُه َجَعَل َعَالَمَة الزَّ  َنيُ ، ِألَنَّ
كِ إَذْن فَ  َتَشابِِه.اْلـمُ  َق َمْن َجاَدَل فِيِه بَِرتْ َام َحلِ مُّ إِنَّ َوُهَو ُأمُّ اْلكَِتاِب َوُمْعَظُمُه  - ْحَكِم اْلـمُ  ، الذَّ

ِك بُِمَتَشاِهبِِه.َوالتَّمَ  -  سُّ



  ٥٩
يُّ َعْن َطاُوسٍ  ُيِصيُبُهْم ِعنَْد  ُذكَِر ِالْبِن َعبَّاٍس اْخلََواِرُج َوَما« َقاَل:  ؛ َوَذَكَر اْآلُجرِّ

¤  ¥   (. َوَقَرَأ: » ُيْؤِمنُوَن بُِمْحَكِمِه ، َوَيِضلُّوَن ِعنَْد ُمَتَشاِهبِهِ « ِقَراَءِة اْلُقْرآِن ، َفَقاَل: 
©¨  §  ¦     °  ¯  ®    ¬  «  ª(  :آل عمران)(إسناده صحيح). ).٧ 

َأَشدُّ َعَىل َأْهِل اهللاِ  َما آَيٌة ِيف كَِتاِب « َوَقاَل اْبُن َوْهٍب: َسِمْعُت َمالًِكا َيُقوُل: 
§  ¨  ©  ª    »¬  ®  ¯  (اِالْختَِالِف ِمْن َأْهِل اْألَْهَواِء ِمْن َهِذِه اْآلَيِة: 

   ́  ³  ²  ±  °          º         ¹  ¸  ¶  µ( آل عمران) :
ُهلَا ِألَْهِل اْألَْهَواِء.، » َفَأيُّ َكَالٍم َأْبَنيُ ِمْن َهَذا؟! « : َقاَل َمالٌِك  )١٠٦  َفَرَأْيُتُه َيتََأوَّ

z  y  x  w   v  }  |  {  ~  (8 َوَعْن َقَتاَدَة ِيف َقْولِِه 
 .» َيْعنِي َأْهَل اْلبَِدعِ  « :)١٠٥: آل عمران( ) �¡   ¢  £  ¤  ¥ 
 )١٠٦: آل عمران( )§  ¨  ©  ª    »¬  (: َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس ِيف َقْولِهِ 

نَّةِ « : َقاَل   .» َوَتْسَودُّ ُوُجوُه َأْهِل اْلبِْدَعةِ ،  َتْبَيضُّ ُوُجوُه َأْهِل السُّ
Q  P  ON  M  L  K  J   (8 َقْوُلُه  َوِمَن اْآلَياِت * 

U  T  S   R  \   [  Z  Y  X  WV     ( )١٥٣: األنعام(. 
اطُ  َ نَّةُ ،  الَِّذي َدَعا إَِلْيهِ اهللاِ  ْسَتِقيُم ُهَو َسبِيُل اْلـمُ  َفالرصِّ ُبُل ِهَي ُسُبُل ،  َوُهَو السُّ َوالسُّ

اطِ  َ  َراُد ُسُبَل اْلـمُ  َوَلْيَس ،  َوُهْم َأْهُل اْلبَِدعِ ،  ْسَتِقيمِ اْلـمُ  اِالْختَِالِف اْحلَاِئِديَن َعِن الرصِّ
َعاِيصَ ِمْن َحْيُث ِهَي َمَعاٍص َملْ َيَضْعَها َأَحٌد َطِريًقا ُتْسَلُك َداِئًام َعَىل اْلـمَ  ِألَنَّ  ؛ َعاِيص اْلـمَ 

يعِ  ْرشِ َام َهَذا اْلَوْصُف َخاصٌّ بِاْلبَِدعِ ،  ُمَضاَهاِة التَّ  ْحَدَثاِت.اْلـمُ  َوإِنَّ
 صاهللاِ  َقاَل: َخطَّ َلنَا َرُسوُل  ت َمْسُعودٍ  ْبنُ اهللاِ  َعْبدُ ى َوَيُدلُّ َعَىل َهَذا َما َروَ 

ا cاَل: ـ، ُثمَّ قَ  وًطا َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَاملِهِ ـطَّ ُخطُ ـ، ُثمَّ َخ » اهللاِ  َذا َسِبيُل ـهَ  «ُثمَّ َقاَل:  ، َخط
L  K  J   (، ُثمَّ َقَرَأ: »  َهِذهِ ُسبٌُل َ|َ ُ(ِّ َسِبيٍل ِمنَْها َشيَْطاٌن يَْدُعو إtَِْهِ  «

  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M( )(رواه  )١٥٣: األنعام
 اإلمام أمحد يف املُسند ، وصّححه األلباين). 



 ٦٠
 اْبِن َمْسُعوٍد ِيف  ُكنَّا ُجُلوًسا ِيف َحْلَقةِ « : َقاَل  ؛ َوَعْن ُعَمَر ْبِن َسَلَمَة اْهلَْمَداِينِّ 

َب ْسِجِد َوُهَو َبطْ اْلـمَ  َوَكاَن ،  ْبُن ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب اهللاِ  َفَقاَل َلُه ُعَبْيدُ ،  )١( َحاُء َقْبَل َأْن ُحيَصِّ
اطُ « : َأَتى َغاِزًيا َ ْمحَِن؟ اْلـمُ  َما الرصِّ ُهَو َوَربِّ اْلَكْعَبِة الَِّذي « : َقاَل ، » ْسَتِقيُم َيا َأَبا َعْبِد الرَّ

ى   .» َدَخَل اْجلَنَّةَ  َثَبَت َعَلْيِه َأُبوَك َحتَّ
ا بَِيِدهِ ،  ُثمَّ َحَلَف َعَىل َذلَِك َثَالَث َأْيَامٍن َوَالءً  cَوَخطَّ ،  ُثمَّ َخطَّ ِيف اْلَبْطَحاِء َخط

ُكمْ « : َوَقاَل ،  بَِجنَْبْيِه ُخُطوًطا َفِمْن ،  َوَطَرُفُه اْآلَخُر ِيف اْجلَنَّةِ ،  َعَىل َطَرفِهِ ص  َتَرَكُكْم َنبِيُّ
 .» َوَمْن َأَخَذ ِيف َهِذِه اْخلُُطوِط َهَلَك ،  َدَخَل اْجلَنَّةَ ،  َت َعَلْيهِ َثبَ 

اْلبَِدُع « : َقاَل ) ، ١٥٣: األنعام( )R  Q  P   (: َوَعْن ُجمَاِهٍد ِيف َقْولِهِ 
ُبَهاُت   .» َوالشُّ

>  =  <  ?  @  D  C  BA   (8 اهللاِ  َقْوُل  َوِمَن اْآلَياِت * 
 F   E ( :النحل) بِيُل اْلَقْصُد ُهَو َطِريُق اْحلَقِّ ، َوَما ِسَواُه َجاِئٌر َعِن  ).٩ َفالسَّ

َالَالِت ، َأَعاَذَنا ؛ اْحلَقِّ  ِمْن ُسُلوكَِها بَِفْضِلِه ، اُهللا  َأْي: َعاِدٌل َعنُْه ، َوِهَي ُطُرُق اْلبَِدِع َوالضَّ
َر ِمنْهُ   .َوَكَفى بِاْجلَاِئِر َأْن ُحيَذَّ

: َعِن التُّ و يِّ نَِّة ، ٩(النحل:  )<  ?    (ْسُرتِ  )@  BA     (): َطِريُق السُّ
 .» َيْعنِي: إَِىل النَّاِر ، َوَذلَِك املَِْلُل َواْلبَِدعُ  ؛ )٩(النحل: 

 ْقَتِصُد ِمنَْها َبْنيَ اْلُغُلوِّ اْلـمُ  َأِي  ؛ )٩(النحل:  )<  ?  (َوَعْن ُجمَاِهٍد: 
ا ِمْن َأْوَصاِف اْلبَِدِع.اْلـمُ  اْجلَاِئَر ُهَو اْلَغاِيل َأوِ  يُد َأنَّ َوالتَّْقِصِري ، َوَذلَِك ُيفِ  ُ ، َوكَِالُمهَ  َقرصِّ

T  SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I   (8 َوِمنَْها َقْوُلُه * 
   \          [  Z  Y  X  W  V  U   (  :األنعام)١٥٩.( 

                                                           
 ته هبا.ْش إذا فرَ  ات املسجد حتصيبً بْ ، وحصَّ  حلصباء: احلىصا )١(



  ٦١
 ».ُعمُّ َأْهَل اْألَْهَواِء َواْلبَِدِع َهِذِه اْآلَيُة تَ « َقاَل اْبُن َعطِيََّة: 

Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ     (8 َوِمنَْها َقْوُلُه * 
Ö  Õ  Ô  Ó Ò  ÑÐ  Ï  Î(  :الروم)ُُم َأْصَحاُب ٣١ َ َأهنَّ ). َوُفرسِّ

 .َوَذلَِك ِألَنَّ َهَذا َشْأُن َمِن اْبَتَدعَ  اْألَْهَواِء َواْلبَِدِع.
w    ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x(8 َوِمنَْها َقْوُلُه * 

¬  «    ª  ©  ¨  §  ¦  ¥(  :األنعام)٦٥.(  
 ْخَتلَِفُة.اْلـمُ  َأْن َلبََّسُكْم ِشَيًعا ُهَو اْألَْهَواءُ  :َفَعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

): َتْكِفُري ٦٥(األنعام:  )©  ª    »  ¬ ( 8 َوَيُكوُن َعَىل َهَذا َقْوُلهُ 
نَِّة اْلَبْعِض لِْلَبعْ  ى َيَتَقاَتُلوا ، َكَام َجَرى لِْلَخَواِرِج ِحَني َخَرُجوا َعَىل َأْهِل السُّ ِض َحتَّ

 َواْجلََامَعِة.
ُْم َقاُلوا:  * ا َأهنَّ ِمهَ ُكلُّ َصاِحِب بِْدَعٍة « َوَجاَء َعْن ُسْفَياَن ْبِن ُعَيْينََة َوَأِيب ِقَالَبَة َوَغْريِ

وا بَِقْولِ ، َواْس » َأْو فِْرَيٍة َذلِيٌل  Z  Y  ]   \  [  ^  ( 8 اهللاِ  تََدلُّ
h  g  f   ed  c  b      a  `  _(  :األعراف)١٥٢.( 

َج اْبُن َوْهٍب َعْن ُجمَاِهٍد ِيف َقْوِل *  ¯  °  ±  ²  ³   (: اهللاِ َوَخرَّ
¶  µ  ´ (  :يس)تِي« َيُقوُل:  ؛ )١٢ ُموا ِمْن َخْريٍ ، َوآَثاَرُهُم الَّ َرُثوا َأوْ  َما َقدَّ

َالَلةِ   .» النَّاَس َبْعَدُهْم ِمَن الضَّ
َوَكاَن اْبُن ِسِرييَن َيَرى َأنَّ َهِذِه اْآلَيَة ِيف َأْصَحاِب اْألَْهَواِء: « َقاَل اْبُن َعْوٍن: * 

)ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  (  :األنعام)
٦٨.( 

يُّ َعْن َأِيب اْجلَْوزَ *  ُه َذَكَر َأْصَحاَب اْألَْهَواِء َفَقاَل: َوَذَكَر اْآلُجرِّ َوالَِّذي « اِء َأنَّ
َئ َداِري ِقَرَدًة َوَخنَاِزيَر َأَحبُّ إَِيلَّ ِمْن َأْن ُجيَاِوَرِين َرُجٌل  ؛ َنْفُس َأِيب اْجلَْوَزاِء بَِيِدهِ  ِألَْن َمتَْتلِ

s  r  q  p                w  v  u  t (ِمنُْهْم ، َوَلَقْد َدَخُلوا ِيف َهِذِه اْآلَيِة: 



 ٦٢
  «  ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x

 ).١١٩(آل عمران:  )    ¬  ®
َحةُ اْلـمُ  َواْآلَياُت  ْم َكثَِريةٌ اْلـمُ و َرصِّ ِهْم َوالنَّْهِي َعْن ُمَالَبَسِة َأْحَواِهلِ ،  ِشَريُة إَِىل َذمِّ

َعظَ اْلـمَ اُهللا  َفِفيِه إِْن َشاءَ ،  اَفْلنَْقَتِرصْ َعَىل َما َذَكْرنَ  ُدوِر.،  ْوِعَظُة ملَِِن اتَّ َفاُء ملَِا ِيف الصُّ  َوالشِّ



  ٦٣
A 

  ما جاءَ من الْأَحاديث في ذَم الْبِدعِ وأَهلها
 

ُفوُت َكثَِريٌة َتَكاُد تَ َأَحاِديُث  صاهللاِ  نُْقوَلِة َعْن َرُسولِ اْلـمَ  َجاَء ِيف اْألََحاِديِث 
َمْن َعِمَل َقَمًال لَيَْس «  :اَل ـقَ ص  َعِن النَّبِيِّ ل  ِديِث َعاِئَشةَ ـَفِمْن َذلَِك َح  ؛ اْحلَْرصَ 

ْمُرنَا ؛ َفُهَو رَد* 
َ
ْحَدَث Kِ « : ْسِلمٍ َوِيف ِرَواَيٍة ملُِ  .(رواه البخاري ومسلم) » َعلَيِْه أ

َ
َمْن أ

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه ؛ َفُهوَ 
َ
ُه اْلُعَلمَ  ». رَد*  أ ْسَالمِ ـَوَهَذا اْحلَِديُث َعدَّ ُه ،  اُء ُثُلَث اْإلِ ِألَنَّ

َع َوْجهَ   َوَيْسَتِوي ِيف َذلَِك َما َكاَن بِْدَعًة َأْو َمْعِصيًَة.،  صَخاَلَفِة ِألَْمِرِه اْلـمُ  َمجَ
َج ُمْسلِمٌ  : َكاَن َيُقوُل ِيف ُخْطَبتِهِ ص  اهللاِ  َأنَّ َرُسوَل : اهللاِ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد ،  َوَخرَّ

ا َنْعُد ، فَإِن# َخpَْ اQَِْديِث ِكتَاُب  « م#
َ
ُموِر اهللاِ  أ

ُ
ٍد ، َوَ.# اْأل ، وََخpَْ الَْهْدِي َهْدُي 2َُم#

 .» 2َُْدثَاُيَها ، َوُ/ُّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ 
، fََن mَُ  َمْن َدَ: إWَِ ُهًدى« : صاهللاِ  َقاَل َرُسوُل : َقاَل  تَأِيب ُهَرْيَرَة َعْن وَ 

ُجوِر َمْن تَِبَعهُ 
ُ
ْجِر ِمثُْل أ

َ
ُجورِِهْم َشيْئًا ِمَن اْأل

ُ
، َوَمْن َدَ: إWَِ  ، َال َفنُْقُص َذلَِك ِمْن أ

ثِْم ِمثُْل آثَاِم َمْن تَبَِعهُ  َضَاللَةٍ   » َشيْئًا ، َال َفنُْقُص َذلَِك ِمْن آثَاِمِهمْ  ، fََن َعلَيِْه ِمَن اْإلِ
 (رواه مسلم). 

، ُثمَّ  َذاَت َيْومٍ  صاهللاِ  َصىلَّ بِنَا َرُسوُل «  :َقاَل  تَعِن اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة و
، َفَقاَل َقاِئٌل:  َأْقَبَل َعَلْينَا َفَوَعَظنَا َمْوِعَظًة َبلِيَغًة َذَرَفْت ِمنَْها اْلُعُيوُن َوَوِجَلْت ِمنَْها اْلُقُلوُب 

وِصيُكْم بِتَْقوَى « :َفَقاَل ، » ، َفَامَذا َتْعَهُد إَِلْينَا؟  َكَأنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَودِّعٍ اهللاِ  وَل َرُس َيا « 
ُ
 أ

اَعةِ اهللاِ  ْمِع َوالط# ، فَإِن#ُه َمْن يَِعْش ِمنُْكْم َنْعِدي فََسpََى  ، َوgِْن َقبًْدا َحبَِشي0ا َوالس#
pًا اِشِدينَ ، َفَعلَ  اْختَِالفًا َكثِ ُكوا بَِها  يُْكْم بُِسن#9ِ وَُسن#ِة اْ"ُلََفاِء الَْمْهِديyَِّ الر# ، َيَمس#



 ٦٤
وا َعلَيَْها بِاf#َواِجذِ  ُمورِ ) ٢( وََعضُّ

ُ
، َوُ/#  ، فَإِن# ُ(# 2َُْدثٍَة بِْدَعةٌ  ، َوgِي#اُكْم َو2َُْدثَاِت اْأل

 ّححه األلباين). (رواه أبو داود ، وص » بِْدَعٍة َضَاللَةٌ 
َعِن  صاهللاِ  َكاَن النَّاُس َيْسَأُلوَن َرُسوَل  َقاَل: ت الَيَامنِ  ُحَذْيَفَة ْبنِ َعْن و

 ِّ ، َوُكنُْت َأْسَأُلُه َعِن الرشَّ ، إِنَّا ُكنَّا ِيف اهللاِ  َيا َرُسوَل « ، َفُقْلُت:  َخمَاَفَة َأْن ُيْدِرَكنِي ؛ اخلَْريِ
؟  ِهبََذا اخلَْريِ اُهللا  َجاَءَنا، فَ  َجاِهلِيٍَّة َوَرشٍّ   .» َغَعمْ  «َقاَل: ، » ، َفَهْل َبْعَد َهَذا اخلَْريِ ِمْن َرشٍّ

؟ « ُقْلُت:  ِّ ِمْن َخْريٍ  .» ، َوِفيِه َدَخنٌ  َغَعمْ  «َقاَل: ، » َوَهْل َبْعَد َذلَِك الرشَّ
ْوٌم َفْهُدوَن بَِغpِْ  «َقاَل: ، » َوَما َدَخنُُه؟ « ُقْلُت: 

 .» ، َيْعرُِف ِمنُْهْم َوُينِْكرُ  َهْدkِ قَ
؟ « ُقْلُت:   .»َفَهْل َبْعَد َذلَِك اخلَْريِ ِمْن َرشٍّ
ْ ـ، ُدعَ  َغَعمْ  «َقاَل:  ب

َ
َجاَنُهْم إtََِْها قََذفُوهُ ِفيَها َواِب َجَهن#مَ ـاةٌ َ|َ أ

َ
  .»  ، َمْن أ

 .» ِصْفُهْم َلنَااهللاِ  َيا َرُسوَل « ُقْلُت: 
تِنَا «َقاَل:  لِْسنَِتنَا ُهْم ِمْن ِجْتَ

َ
 .» ، َوَيت8ََ#ُموَن بِأ

 .»َفَام َتْأُمُرِين إِْن َأْدَرَكنِي َذلَِك؟ « ُقْلُت: 
 .» تَلَْزُم 9ََاَعَة الُمْسِلِمyَ َوgَِماَمُهمْ  «َقاَل: 

 .»َفإِْن َملْ َيُكْن َهلُْم َمجَاَعٌة َوالَ إَِماٌم؟ « ُقْلُت: 
ْصِل َشَجَرةٍ  ْل تِلَْك الِفَرَق ُ_#َهافَاْقxَِ  «َقاَل: 

َ
ْن َيَعض# بِأ

َ
، َحk# يُْدِرَ|َك  ، َولَْو أ

نَْت َ|َ َذلَِك 
َ
 (رواه البخاري ومسلم).  » الَموُْت َوأ

                                                           
 .الوجل : اخلوف واخلشية والفزع): َوِجَلْت ِمنَْها اْلُقُلوُب (سال منها الدمع ، ): َذَرَفْت ِمنَْها اْلُعيُونُ ) (٢(
 . ياب، وهي التي تبدو عند الضحك. وقيل: التي بعد األن : النواجذ من األسنان الضواحك)النواجذ(

 واألكثر األشهر أهنا أواُخر األسنان.



  ٦٥
َال « َقاَل:  صالنَّبِيَّ  أنّ  ت ِمْن َحِديِث َأِيب ُهَرْيَرةَ صحيح مسلم  َوِيف 

َ
أ

نَاِديِهمْ tََُذاَدن# رَِجاٌل َقْن َحوِْ: 
ُ
الُّ أ َال َهلُم# « :  َكَما يَُذاُد اuَِْعpُ الض#

َ
ُهْم « َفيَُقاُل: ، » أ إِغ#

لُوا َنْعَدَك  قُوُل ، » قَْد بَد#
َ
  .)٣(»ُسْحًقا ُسْحًقا «  :فَأ

ُْم َأْهُل اْلبَِدعِ َهَذا اْلـَحِديُث   ُه آَخُروَن َعَىل َوَمحَلَ ،  َمحََلُه َمجَاَعٌة ِمَن اْلُعَلَامِء َعَىل َأهنَّ
ْسَالِم.اْلـمُ  يَن َعِن اْإلِ  ْرَتدِّ

ْحيَا ُسن#ًة ِمْن ُسن#kِ َفَعِمَل «  :َقاَل  صاهللاِ  َأنَّ َرُسوَل  ماجهابِن سنن  َوِيف 
َ
َمْن أ

ُجورِِهْم َشيْئًا 
ُ
ْجِر َمْن َعِمَل بَِها َال َفنُْقُص ِمْن أ

َ
ْنتََدَع َوَمِن ا، بَِها اf#اُس fََن mَُ ِمثُْل أ

ْوَزاُر َمْن َعمِ 
َ
ْوَزاِر َمْن َعمِ ـبِْدَعًة َفُعِمَل بَِها fََن َعلَيِْه أ

َ
َل بَِها ـَل بَِها َال َفنُْقُص ِمْن أ

 (صّححه األلباين).  ». َشيْئًا

                                                           
) :(ُأَناِدهيِمْ ) ٣(  ُبْعًدا ُبْعًدا. :َمْعنَاهُ  :َفَأُقول ُسْحًقا ُسْحًقا)(َمْعنَاُه: َتَعاَلْوا.  :َأَال َهُلمَّ



 ٦٦
A 

  ما جاءَ عنِ 
  السلَف الصالحِ في ذَم الْبِدعِ وأَهلها

 

لَ َكثٌِري الْ َجاَء  َحاَبِة َوالتَّابِِعنيَ َعِن السَّ الِِح ِمَن الصَّ ِيف َذمِّ اْلبَِدِع ي  ِف الصَّ
َحاَبةِ امَّ مِ فَ  َوَأْهلَِها.  :  َجاَء َعِن الصَّ

يِق *  دِّ ص  اهللاِ  َلْسُت َتاِرًكا َشْيًئا َكاَن َرُسوُل : « َقاَل  ؛ تَعْن َأِيب َبْكٍر الصَّ
 .(رواه البخاري) » َأْن َأِزيغَ  ْخَشى إِْن َتَرْكُت َشْيًئا ِمْن َأْمِرهِ إِينِّ أَ ،  َيْعَمُل بِِه إِالَّ َعِمْلُت بِهِ 

ُه َخَطَب النَّاَس : تَعْن ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب وَ *  َا النَّاُس! َقْد « : َفَقاَل ،  َأنَّ َأهيُّ
نَنُ  إِالَّ َأْن َتِضلُّوا ،  َحةِ َوُتِرْكُتْم َعَىل اْلَواِض ،  َوُفِرَضْت َلُكُم اْلَفَراِئُض ،  ُسنَّْت َلُكُم السُّ

 .» بِالنَّاِس َيِمينًا َوِشَامًال 
َق بِإِْحَدى َيَدْيِه َعَىل اْألُْخَرى ْجمِ « : ُثمَّ َقاَل ،  َوَصفَّ اُكْم َأْن َهتْلُِكوا َعْن آَيِة الرَّ ،  إِيَّ

ْيِن ِيف كَِتاِب : َأْن َيُقوَل َقاِئٌل  (رواه » َوَرَمجْنَا ص  اهللاِ  ُسوُل َفَقْد َرَجَم رَ ، اهللاِ  َال َنِجُد َحدَّ
 مالك يف املوّطأ ، وإسناده صحيح).

ُه َقاَل  تَعْن ُحَذْيَفَة وَ *  اِء! اْسَتِقيُموا َيا َمْعَرشَ « : َأنَّ َفَقْد َسَبْقُتْم َسْبًقا  ؛ اْلُقرَّ
 (رواه البخاري).  .)٤(» يًداَلَقْد َضَلْلُتْم َضًالًال َبعِ ،  َوَلِئْن َأَخْذُتْم َيِمينًا َوِشَامًال ،  َبِعيًدا

                                                           
ِك بِأَ ، َأِي اْسُلُكوا َطِريَق اِالْستَِقاَمِة ): اْسَتِقيُموا) (٤(  .َتَعاَىل فِْعًال َوَتْرًكااهللاِ  ْمرِ َوِهَي كِنَاَيٌة َعِن التََّمسُّ
نَِّة َسَبَق إَِىل ـلْ ): اَسَبْقُتمْ ( َك بِاْلكَِتاِب َوالسُّ ْسَالِم َفإَِذا َمتَسَّ ُه َخاَطَب بَِذلَِك َمْن َأْدَرَك َأَوائَِل اْإلِ   ُكلِّ َخْريٍ ِألَنَّ ُمَراُد َأنَّ

ا َوُحْكًام َمْن َجاَء َبْعَدُه إِْن َعِمَل بَِعَملِِه َملْ َيِص  cْسَالِم َوإِالَّ َفُهَو َأْبَعُد ِمنُْه ِحس  .ْل إَِىل َما َوَصَل إَِلْيِه ِمْن َسْبِقِه إَِىل اْإلِ
K  J  (  8َوَكَالُم ُحَذْيَفَة ُمنَْتَزٌع ِمْن َقْولِِه  .َمْذُكورَ ـَأْي َخاَلْفُتُم اْألَْمَر الْ  )َفإِْن َأَخْذُتْم َيِمينًا َوِشَامًال (

 M  L   WV  U  T  S   R  Q  P  ON( :األنعام) .انظر: فتح الباري ١٥٣] .(
 )].١٣/٢٥٧البن حجر (



  ٦٧
َج *  اٍح َعْن َعبْدِ َوَخرَّ ُه َقاَل ت  ْبِن َمْسُعودٍ اهللاِ  اْبِن َوضَّ بُِعوا آَثاَرَنا َوَال « : َأنَّ اتَّ

 .(األثر صحيح) » َفَقْد ُكِفيُتمْ  ؛ َتْبَتِدُعوا
َج َعنُْه اْبُن َوْهٍب *  ُه َقاَل  َوَخرَّ َوَقْبُضُه ،  ْبَل َأْن ُيْقَبَض َعَلْيُكْم بِاْلِعْلِم قَ « : َأنَّ

َفإِنَّ َأَحَدُكْم َال َيْدِري َمَتى َيْفَتِقُر إَِىل َما ِعنَْدُه. َوَسَتِجُدوَن  ؛ بَِذَهاِب َأْهلِِه. َعَلْيُكْم بِاْلِعْلمِ 
ُْم َيْدُعوَن إَِىل كَِتاِب  ،  َفَعَلْيُكْم بِاْلِعْلمِ ،  مْ َوَقْد َنَبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرهِ اهللاِ  َأْقَواًما َيْزُعُموَن َأهنَّ

َق  َع َوالتََّعمُّ َع َوالتَّنَطُّ اُكْم َوالتََّبدُّ  .(األثر صحيح) .)٥(» َوَعَلْيُكْم بِاْلَعتِيِق ،  َوإِيَّ
ُر ِمْن ـَعاٌم َأْمطَ : وُل ـَال َأقُ ،  َلْيَس َعاٌم إِالَّ َوالَِّذي َبْعَدُه َرشٌّ ِمنْهُ « : َوَعنُْه َأْيًضا* 

َوَلكِْن َذَهاُب ُعَلَامِئُكْم ،  َوَال َأِمٌري َخْريٌ ِمْن َأِمريٍ ،  َوَال َعاٌم َأْخَصُب ِمْن َعامٍ ،  َعامٍ 
ْسَالُم َوُيْثَلمُ ،  ُثمَّ ُحيِْدُث َقْوٌم َيِقيُسوَن اْألُُموَر بِآَراِئِهمْ ،  َوِخَياِرُكمْ  رواه ( .» َفُيْهَدُم اْإلِ
 بسنٍد جّيد). الدارمي

َوَينَْشُأ فِيَها ،  َهيَْرُم فِيَها اْلَكبِريُ ،  َكْيَف َأْنُتْم إَِذا ُأْلبِْسُتْم فِْتنَةً « : ًضاَوَقاَل َأيْ * 
ِغريُ  نَّةً ،  َجتِْري َعَىل النَّاسِ ،  الصَّ ْت ،  ُحيِْدُثوَهنَا سُّ َ (رواه  .»َهَذا ُمنَْكٌر؟!: ِقيَل ،  َوإَِذا ُغريِّ

 احلاكم والدارمي بسند صحيح).
َا النَّاُس! َال َتْبَتِدُعوا« : ْيًضاَوَقاَل أَ *  ُقوا،  َوَال َتنَطَُّعوا،  َأهيُّ َوَعَلْيُكْم ،  َوَال َتَعمَّ

 (رواه البيهقي بسند صحيح). .» َوَدُعوا َما ُتنْكُِرونَ ،  ُخُذوا َما َتْعِرُفونَ ،  بِاْلَعتِيِق 
نَِّة َخْريٌ ِمَن اِال « : َوَعنُْه َأْيًضا*  (رواه احلاكم  .» ْجتَِهاِد ِيف اْلبِْدَعةِ اْلَقْصُد ِيف السُّ

 وصححه ووافقه الذهبي).
ُه َقاَل  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ وَ *  اُكْم َواْلبَِدعَ ،  َعَلْيُكْم بِاِالْستَِفاَضِة َواْألََثرِ « : َأنَّ  .» َوإِيَّ

 (رواه الدارمي وابن وّضاح يف البدع ، وسنده حسن).

                                                           
ع اليشء. (واملراد: تركوا العمل به، : طرح وألقى )ذَ بَ نَ ( )٥( : َأنشَأه وبدَأه أو أحدثه واخرتعه واملراد هنا : )تبدَّ

: املبالغة يف )التعمق. (تعمق يف القول أو الفعل: التكلف واملغاالة وال)التنطع. (احلدث يف الدين بعد اإلكامل
 واملراد التمسك بالقرآن والسنة.، : القديم وما كان عليه األوائل )العتيق. (األمر والتشدد فيه



 ٦٨
ْن َبْعَد  َحاَبةِ َوِممَّا َجاَء َعمَّ   :ي الصَّ

اٍح َعِن اْحلََسنِ *  الِْس َصاِحَب َهًوى َفَيْقِذَف ِيف « : َقاَل  َما َذَكَر اْبُن َوضَّ َال ُجتَ
 ». َأْو ُختَالَِفُه َفَيْمَرَض َقْلُبَك ،  َقْلبَِك َما َتتَّبُِعُه َعَلْيِه َفَتْهلَِك 

َج اْبُن َوْهٍب َعْن َأِيب إِْدِريَس اْخلَْوَالِينِّ *  ُه َقاَل : َوَخرَّ ْسِجِد اْلـمَ  ِألَْن َأَرى ِيف « : َأنَّ
 .» َأَحبُّ إَِيلَّ ِمْن َأْن َأَرى فِيِه بِْدَعًة َال َأْسَتطِيُع َتْغِيَريَها،  َناًرا َال َأْسَتطِيُع إِْطَفاَءَها

ُة « : َوَعِن اْلُفَضْيِل ْبِن ِعَياضٍ *  َك ِقلَّ بِْع ُطُرَق اْهلَُدى َوَال َيُرضُّ الِكِنيَ اتَّ ،  السَّ
َالَلِة َوَال َتْغَرتَّ بَِكْثَرِة اْهلَالِكِنيَ  اَك َوُطُرَق الضَّ  .» َوإِيَّ

الُِسوا َأْهَل اْألَْهَواءِ « : َوَعْن َأِيب ِقَالَبةَ *  اِدُلوُهمْ ،  َال ُجتَ َفإِينِّ َال آَمُن َأْن  ؛ َوَال ُجتَ
 .» َلْيُكْم َما ُكنُْتْم َتْعِرُفونَ َوُيَلبُِّسوا عَ ،  َيْغِمُسوُكْم ِيف َضَالَلتِِهمْ 

ُه َكاَن َيُقوُل *  ْختَِياِينِّ َأنَّ إِالَّ ،  َما اْزَداَد َصاِحُب بِْدَعٍة اْجتَِهاًدا« : َوَعْن َأيُّوَب السَّ
 .» ُبْعًدااهللاِ  اْزَداَد ِمنَ 

َج اْبُن َوْهٍب َعْن ُسْفَيانَ *  َما ُأِحبُّ َأينِّ : وُل َكاَن َرُجٌل َفِقيٌه َيقُ « : َقاَل ،  َوَخرَّ
 .» َهَدْيُت النَّاَس ُكلَُّهْم َوَأْضَلْلُت َرُجًال َواِحًدا

ُه َكاَن َيُقوُل *  َج َعنُْه َأنَّ َوَال َقْوٌل َوَعَمٌل إِالَّ ،  َال َيْسَتِقيُم َقْوٌل إِالَّ بَِعَملٍ « : َوَخرَّ
نَّةِ إِالَّ ،  َوَال َقْوٌل َوَال َعَمٌل َوَال نِيَّةٌ ،  بِنِيَّةٍ   .»  ُمَوافًِقا لِلسُّ

َيى ْبِن َأِيب َكثِريٍ *  َفُخْذ ِيف  ؛ ِيف َطِريٍق  إَِذا َلِقيَت َصاِحَب بِْدَعةٍ « : َقاَل  ؛ َوَعْن َحيْ
 .» َطِريٍق آَخرَ 

اِم ْبِن َحْوَشٍب *  ُه َكاَن َيُقوُل ِالْبنِهِ : َوَعِن اْلَعوَّ َأْصلِْح َقْلَبَك ،  َيا ِعيَسى« : َأنَّ
ابِِط  اهللاِ وَ « : َوَكاَن َيُقوُل  .» ْقلِْل َماَلَك َوأَ  ) ٦(َألَْن َأَرى ِعيَسى ِيف َجمَالِِس َأْصَحاِب اْلَربَ

َبِة َواْلَباطِِل َأَحبُّ إَِيلَّ ِمْن َأْن َأَراُه ُجيَالُِس َأْصَحاَب اْخلُُصوَماِت    .» َواْألَْرشِ

                                                           
 .(آلة موسيقية) ودُ الَربَبط: العُ  )٦(



  ٦٩
اٍح   .» َأْهَل اْلبَِدعِ : َيْعنِي« : َقاَل اْبُن َوضَّ

 : َوَكاَن َمالٌِك َكثًِريا َما ُينِْشدُ * 
نَّةً  يِن َما َكاَن سُّ  ْحَدَثاُت اْلَبَداِئعُ اْلـمُ  َوَرشُّ اْألُُمورِ         َوَخْريُ ُأُموِر الدِّ

دٍ « : َقاَل  ؛ َوَعْن ُمَقاتِِل ْبِن َحيَّانَ *  ِة ُحمَمَّ ُْم ، ص  َأْهُل َهِذِه اْألَْهَواِء آَفُة ُأمَّ إِهنَّ
اِل ِمَن النَّاسِ ،  َوَأْهَل َبيْتِهِ ص  ْذُكُروَن النَّبِيَّ يَ  ْكِر اْحلََسِن ِعنَْد اْجلُهَّ َذا الذِّ ،  َفَيَتَصيَُّدوَن ِهبَ

ْربَ بِاْسِم اْلَعَسلِ ،  َهالِِك اْلـمَ  َفَيْقِذُفوَن ِهبِْم ِيف  َوَمْن َيْسِقي ،  َفَام َأْشَبَهُهْم بَِمْن َيْسِقي الصَّ
مَّ الْ  َياِق السُّ ْ ُهمْ ،  َقاتَِل بِاْسِم الرتِّ َفَقْد ،  ءِ اْلـَام  َفإِنََّك إِْن َال َتُكْن َأْصَبْحَت ِيف َبْحرِ  ؛ َفَأْبِرصْ

،  َوَأْكثَُر َصَواِعَق ،  َوَأَشدُّ اْضطَِراًبا،  َأْصَبْحَت ِيف َبْحِر اْألَْهَواِء الَِّذي ُهَو َأْعَمُق َغْوًرا
َاللِ ،  ِر َوَما فِيهِ ـاْلَبحْ ُد َمْذَهًبا ِمَن ـَوَأْبعَ  تِي َتْقَطُع ِهبَا َسَفَر الضَّ َباُع ،  َفتِْلَك َمطِيَُّتَك الَّ اتِّ

نَّةِ   .» السُّ
 ْوَت َكَراَمٌة لُِكلِّ ُمْسلٍِم َلِقَي اْلـمَ  اْعَلْم َأْي َأِخي َأنَّ « : َباَرِك َقاَل اْلـمُ  َوَعِن اْبنِ * 

نَّةِ  اهللاَ  ْخَوانِ ،  َنْشُكو َوْحَشَتنَااهللاِ  َفإَِىل ،  َوإِنَّا إَِلْيِه َراِجُعونَ  هللاِ  َفإِنَّا،  َعَىل السُّ ،  َوَذَهاَب اْإلِ
َة اْألَْعَوانِ  ِة ِمْن َذَهاِب اْلُعَلَامِء  َنْشُكواهللاِ  َوُظُهوَر اْلبَِدِع. َوإَِىل ،  َوِقلَّ ِذِه اْألُمَّ َعظِيَم َما َحلَّ ِهبَ

نَِّة َوُظُهورِ   .» اْلبَِدعِ  َوَأْهِل السُّ
نَِّة َنبِيَِّك « : َوَكاَن إِْبَراِهيُم التَّْيِميُّ َيُقوُل *  ِمَن ،  اللَُّهمَّ اْعِصْمنِي بِِدينَِك َوبِسُّ

َباِع اْهلََوى،  اِالْختَِالِف ِيف اْحلَقِّ  َالَلةِ ،  َوِمِن اتِّ ،  َوِمْن ُشُبَهاِت اْألُُمورِ ،  َوِمْن ُسُبِل الضَّ
ْيغِ   .»  َواْخلُُصوَماِت  َوِمَن الزَّ

ُرُكْم َما َماَلْت « : َكاَن َيْكُتُب ِيف ُكُتبِهِ  :/ َوَعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيزِ *  إِينِّ ُأَحذِّ
َيُغ اْلَبِعيَدةُ   .» إَِلْيِه اْألَْهَواُء َوالزِّ

َا « : ُثمَّ َقاَل ،  َأْثنَى َعَلْيهِ وَ ،  اهللاَ  َفَحِمدَ ،  َصِعَد َعَىل املِْنَْربِ  ؛ امَّ َباَيَعُه النَّاُس ـَولَ *  َأهيُّ
ُكْم َنبِيٌّ  ُه َلْيَس َبْعَد َنبِيِّ نَّةٌ ،  َوَال َبْعَد كَِتابُِكْم كَِتاٌب ،  النَّاُس! إِنَّ َوَال َبْعَد ،  َوَال َبْعَد ُسنَّتُِكْم سُّ

ةٌ  تُِكْم ُأمَّ ،  ِه َعَىل لَِساِن َنبِيِِّه َحَالٌل إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمةِ ِيف كَِتابِ اُهللا  َأَال َوإِنَّ اْحلََالَل َما َأَحلَّ ،  ُأمَّ
مَ  َأَال َوإِينِّ َلْسُت ،  ِيف كَِتابِِه َعَىل لَِساِن َنبِيِِّه َحَراٌم إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمةِ اُهللا  َأَال َوإِنَّ اْحلََراَم َما َحرَّ

 .» بُِمْبَتِدٍع َوَلكِنِّي ُمتَّبِعٌ 



 ٧٠
A 

  ذْمومِالْـم ذَم الرأْيِ ما جاءَ في
 

نَّةٍ اْلـمُ و ، ْبنِيُّ َعَىل َغْريِ ُأسِّ اْلـمَ  َوُهوَ  َلكِنَُّه ،  ْسَتنُِد إَِىل َغْريِ َأْصٍل ِمْن كَِتاٍب َوَال سُّ
يِعيٌّ  نُْس فِيَها،  َفَصاَر َنْوًعا ِمَن اِالْبتَِداعِ ،  َوْجٌه َتْرشِ َام ِهَي َفإِنَّ َمجِيَع الْ  ؛ َبْل ُهَو اْجلِ بَِدِع إِنَّ

َالِل.،  َرْأٌي َعَىل َغْريِ َأْصلٍ   َولَِذلَِك ُوِصَف بَِوْصِف الضَّ
: َيُقوُل ص  اهللاِ  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  ب ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ اهللاِ  َعْن َعْبدِ فَ 

ْقَطاُهمُ اَهللا  إِن# « 
َ
ُع الِْعلَْم ِمَن اf#اِس َنْعَد إِْذ أ ِxَُِْعُه ِمنُْهْم َال يَنxََْاً: ، َولَِكْن يَنxِْوهُ ان

اٌل ،  ُ َمَع َقبِْض الُْعلََماِء بِِعلِْمِهْم ، َفيَبَْ> نَاٌس ُجه# يِِهْم ، َفيَِضلُّوَن وْ ْستَْفتَ ي
ْ
َن ، َفيُْفتُوَن بَِرأ

 (رواه البخاري).  .» َويُِضلُّونَ 
ْأِي َعاِئدٌ ،  َفإَِذا َكاَن َكَذلَِك  مِّ َال َحمَاَلَة. َفَذمُّ الرَّ  َعَىل اْلبَِدِع بِالذَّ

َج اْبنُ  ْن « َقاَل:  صاهللاِ  أنَّ رسولَباَرِك اْلـمُ  َوَخرَّ
َ
اَعِة أ اِط الس# َ.ْ

َ
إِن# ِمْن أ

َصاِغرِ 
َ
 (جّود األلباين إسناده). .» يُلْتََمَس الِْعلُْم ِعنَْد اْأل

ِذيَن َيُقوُلوَن بَِرْأِهيِمْ « : َقاَل ،  »َمِن اْألََصاِغُر؟ « : َباَركِ اْلـمُ  ِقيَل ِالْبنِ  ا ،  الَّ َفَأمَّ
 .» َفَلْيَس بَِصِغريٍ  ؛ َصِغٌري َيْرِوي َعْن َكبِريٍ 

َج اْبُن َوْهٍب َعْن ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب  ُه َقاَل : ت َوَخرَّ ْأِي « : َأنَّ َأْصَبَح َأْهُل الرَّ
نَنِ  َتْت ِمنُْهمْ ،  َأْن َيُعوَها َأْعيَْتُهُم اْألََحاِديُث ،  َأْعَداَء السُّ  .» َوَتَفلَّ

ْأِي « : َوِيف ِرَواَيةٍ  اُكْم َوَأْصَحاَب الرَّ نَنِ ،  إِيَّ ُْم َأْعَداُء السُّ َأْعَيْتُهُم اْألََحاِديُث ،  َفإِهنَّ
َفُظوَها ْأِي ،  َأْن َحيْ ُلوا َوَأَضلُّوا،  َفَقاُلوا بِالرَّ  .» َفضَّ

نَّةِ « : ٍب ْبِن َوهْ َوِيف ِرَواَيٍة ِال  ْأِي َأْعَداُء السُّ َفُظوَها،  إِنَّ َأْصَحاَب الرَّ ،  َأْعيَْتُهْم َأْن َحيْ
َتْت ِمنُْهْم َأْن َيُعوَها نََن ،  َال َنْعَلمُ : َواْسَتْحَيْوا ِحَني ُيْسَأُلوا َأْن َيُقوُلوا،  َوَتَفلَّ َفَعاَرُضوا السُّ

اُكمْ ،  بَِرْأِهيِمْ  اُكْم َوإِيَّ  .» َفإِيَّ
ْأِي ُهْم َأْهُل اْلبَِدعِ « : َقاَل َأُبو َبْكِر ْبُن َأِيب َداُودَ   .» َأْهُل الرَّ



  ٧١
َوَملْ َمتِْض بِِه ، اهللاِ  َمْن َأْحَدَث َرْأًيا َلْيَس ِيف كَِتاِب « : َقاَل ت  َوَعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

 .» َعزَّ َوَجلَّ  اهللاَ  َملْ َيْدِر َما ُهَو َعَلْيِه إَِذا َلِقَي ، ص  اهللاِ  ُسنٌَّة ِمْن َرُسولِ 
اُؤُكْم َيْذَهُبونَ « : تَوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد  اًال ،  ُقرَّ َوَيتَِّخُذ النَّاُس ُرَؤَساَء ُجهَّ

 .» َيِقيُسوَن اْألُُموَر بَِرْأِهيِمْ 
ُه َعْن ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب  َج اْبُن َوْهٍب َوَغْريُ ُه َقاَل : َوَخرَّ نَُّة َما َس « : َأنَّ اُهللا  نَّهُ السُّ

ةِ ،  َوَرُسوُلهُ  ْأِي ُسنًَّة لِْألُمَّ َعُلوا َخَطَأ الرَّ  .» َال َجتْ
ْعبِيِّ  َام َهَلْكُتْم ِحَني َتَرْكُتُم اْآلَثاَر َوَأَخْذُتْم بِالْ « : َوَعِن الشَّ  .» َمَقاِييسِ ـإِنَّ
بَ « : َوَعِن اْحلََسنِ  َام َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِحَني ُشعِّ ُبُل إِنَّ َوَحاُدوا َعِن ،  ْت ِهبُِم السُّ
ُكوا اْآلَثارَ  ِريِق َفَرتَ يِن بَِرْأِهيِمْ ،  الطَّ ُلوا،  َوَقاُلوا ِيف الدِّ  .» َوَأَضلُّوا َفضَّ

ْأَي وَ  َباِع اْهلََوى ِمْن َغْريِ َأْن ُيْرَجَع إَِلْيهِ اْلـمَ  الرَّ َوَما ،  ْذُموَم َما ُبنَِي َعَىل اْجلَْهِل َواتِّ
 هِ بِ  الِ غَ تِ واالْش  هُ نْ مِ  ارِ ثَ اإلكْ  دَ نْ عِ َوَذلَِك ،  َوإِْن َكاَن ِيف َأْصلِِه َحمُْموًدا،  ِمنُْه َذِريَعًة إَِلْيهِ  َكانَ 

 .ولِ  األُص ِيف  رِ ظَ النَّ  نِ عَ 
ِعيٍّ  هُ نَّ ِأل  ودٌ مُ َحمْ  وَ فهُ  واهُ ا ِس ومَ   : َراِجٌع إَِىل َأْصٍل َرشْ

ُل: • َت َحدِّ ا َفاْألَوَّ .،  ْلبِْدَعةِ َداِخٌل َحتْ مِّ ُة الذَّ ُل َعَلْيِه َأِدلَّ  َوَتَتنَزَّ
 َوَال َيُكوُن بِْدَعًة َأَبًدا.،  َخاِرٌج َعنْهُ  َوالثَّاِين: •



 ٧٢
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افصالْأَو ةُالْـمذُورح   
انِيوالْـمع عِالْـمي الْبِدةُ فومذْم  

 

َها ِمَن َال ُيْقَبُل َمَعَها ِعَباَدٌة ِمْن َصَالٍة َوَال ِص أوًال:  َياٍم َوَال َصَدَقٍة َوَال َغْريِ
ُه َقاَل : َفَقْد ُرِوَي َعِن اْألَْوَزاِعيِّ  :اْلُقُرَباِت   َال َيْقَبُل : َكاَن َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم َيُقوُلونَ : « َأنَّ

ا وَ اُهللا  cًفا ِمْن ِذي بِْدَعٍة َصَالًة َوَال ِصَياًما َوَال َصَدَقًة َوَال ِجَهاًدا َوَال َحج َال ُعْمَرًة َوَال َرصْ
ْختَِياِينُّ َيُقوُل  ». َوَال َعْدًال  َما اْزَداَد َصاِحُب بِْدَعٍة اْجتَِهاًدا إِالَّ اْزَداَد : « َوَكاَن َأيُّوُب السَّ

  ». ُبْعًدااهللاِ  ِمنَ 
انَ  ِصَياًما َوَال  ِمْن َصاِحِب بِْدَعٍة َصَالًة َوَال اُهللا  َال َيْقَبُل : « َوَقاَل ِهَشاُم ْبُن َحسَّ

ًفا َوَال َعْدًال  ا َوَال ِجَهاًدا َوَال ُعْمَرًة َوَال َصَدَقًة َوَال ِعْتًقا َوَال َرصْ cَزَكاًة َوَال َحج .« 
َج اْبُن َوْهٍب َعْن َعْبدِ  َقاِضًيا اهللاِ  َمْن َكاَن َيْزُعُم َأنَّ َمعَ : « َقاَل  ؛ ْبِن ُعَمرَ اهللاِ  َوَخرَّ

ا َأْو َنْفًعا َأْو َمْوًتا َأْو َحَياًة َأْو ُنُشوًرا َأْو َراِزًقا َأوْ  cَفَأْدَحَض ،  اهللاَ  َلِقَي ،  َيْملُِك لِنَْفِسِه َرض
َتهُ  ،  َوَقَطَع بِِه اْألَْسَباَب ،  َوَجَعَل َصَالَتُه َوِصَياَمُه َهَباًء َمنُْثوًرا،  َوَأْخَرَس لَِساَنهُ ،  ُحجَّ

 ». ْجِههِ َوَكبَُّه ِيف النَّاِر َعَىل وَ 
ةِ ،  َما َيْقَتِيض َعَدَم اْلَقُبولِ َقْد َجاَء ِيف َبْعِضَها اْألََحاِديُث وَ  َحْيُث ،  َكبِْدَعِة اْلَقَدِريَّ

ُهْم َأينِّ َبِريٌء ِمنُْهمْ ،  إَِذا َلِقيَت ُأوَلِئَك : « ب ْبُن ُعَمرَ اهللاِ  َقاَل فِيَها َعْبدُ  ُْم  َفَأْخِربْ ، َوَأهنَّ
 ؛ َفَأْنَفَقهُ ،  َلْو َكاَن ِألََحِدِهْم ِمْثُل ُأُحٍد َذَهًبا ؛ ْبُن ُعَمرَ اهللاِ  َفَوالَِّذي َحيْلُِف بِِه َعْبدُ ،  يٌء ِمنِّ آرَ بُ 

ى ُيْؤِمَن بِاْلَقَدِر اُهللا  َما َتَقبََّلهُ  يَل ، » ِمنُْه َحتَّ ْذُكوِر ِيف َصِحيِح اْلـمَ  ُثمَّ اْسَتْشَهَد بَِحِديِث ِجْربِ
 ُمْسلٍِم.

ْهُم : « فِيهِ  صِمْثُلُه َحِديُث اْخلََواِرِج َوَقْوُلُه وَ  يِن َكَما َفْمُرُق الس# ِّsَفْمُرقُوَن ِمَن ا
ِمي#ةِ  َ<ِْقُروَن َصَالتَُكْم َمَع َصَالتِِهْم ، وَِصيَاَمُكْم َمَع ِصيَاِمِهْم  «: َبْعَد َقْولِهِ ،  » ِمَن الر#

ْقَمالِِهمْ 
َ
ْقَمالَُكْم َمَع أ

َ
 (رواه البخاري ومسلم). » ، َوأ

 َفُكلُّ ُمبَْتِدٍع ُخيَاُف َعَلْيِه ِمْثُل َمْن َذَكَرُه. ؛ َوإَِذا َثَبَت ِيف َبْعِضِهْم َهَذا ِألَْجِل بِْدَعةٍ 



  ٧٣
 : ْبَتِدُع َال ُيْقَبُل ِمنُْه َعَمٌل اْلـمُ  إِْن َكانَ وَ 

ُه َال ُيْقَبُل َلُه بِإِْطَالٍق عَ فَ  • ا َأْن ُيَراَد َأنَّ نٍَّة َأْو إِمَّ َىل َأيِّ َوْجٍه َوَقَع ِمْن ِوَفاِق سُّ
 .ِخَالفَِها

ًة ُدوَن َما َملْ َيْبَتِدْع فِيِه. • ُه َال ُيْقَبُل ِمنُْه َما اْبَتَدَع فِيِه َخاصَّ ا َأْن ُيَراَد َأنَّ  َوإِمَّ
ُل: ا اْألَوَّ  :َعَىل َأَحِد َأْوُجٍه َثَالَثةٍ َفُيْمكُِن  َفَأمَّ

ِمْن َأنَّ ُكلَّ ُمْبَتِدٍع َأيَّ بِْدَعٍة َكاَنْت َفَأْعَامُلُه َال ُتْقَبُل  ؛ َعَىل َظاِهِرهِ  َأْن َيُكونَ  - ١
 ْذُكوُر آنًِفا.اْلـمَ  َوُيِشُري إَِلْيِه َحِديُث اْبِن ُعَمرَ  َمَعَها َداَخَلْتَها تِْلَك اْلبِْدَعُة َأْم َال.

ْحَدَث ِفيَها َحَدثًا« ينَِة: قال عن اْلـَمدِ  صالنبي  َأنَّ َوَيُدلُّ َعَلْيِه 
َ
ْو آوَى  َمْن أ

َ
، أ

9َِْعyَ اهللاِ  ، َفَعلَيِْه لَْعنَةُ  2ُِْدثًا
َ
ِمنُْه يَْوَم الِْقيَاَمِة اُهللا  ، َال َفْقبَُل  َوالَمَالئَِكِة َواf#اِس أ

فًا َ (رواه البخاري ومسلم).  »، َوَال َعْدًال  َ?ْ َف َواْلَعْدَل  َوَذلَِك َعَىل َرْأِي َمْن َفرسَّ ْ الرصَّ
يِن. بِاْلَفِريَضِة َوالنَّافَِلِة. ْحَداِث ِيف الدِّ ا َعَىل َأْهِل اْإلِ cَوَهَذا َشِديٌد ِجد 

ُع َعَلْيِه َساِئُر اْألَْعَاملِ  - ٢ َوِمْن َأْمثَِلِة َذلَِك َقْوُل َمْن ،  َأْن َتُكوَن بِْدَعُتُه َأْصًال َيَتَفرَّ
ْ َيْبُلْغ َدَرَجَة اْألَْولَِياءِ إِنَّ اْألَ « : َيُقوُل  َام َتْلَزُم َمْن َمل ،  َكاَشِفَني بَِحَقاِئِق التَّْوِحيدِ اْلـمُ  ْعَامَل إِنَّ

َجاُب َوُكوِشَف بَِحِقيَقِة َما ُهنَالَِك  ا َمْن ُرفَِع َلُه اْحلِ ْكلِيُف َعنْهُ ،  َفَأمَّ بِنَاًء ، »  َفَقِد اْرَتَفَع التَّ
يٌح ِمنُْهْم َعَىل َأْص  َامِرِقَني ِمْن إِْنَكاِر اْلَعَمِل ـُة َما َذَهَب إَِليِْه َبْعُض الْ لُ ثْ مِ و .ٍل ُهَو ُكْفٌر َرصِ

َام  ُه إِنَّ ِة َجاَءْت َتَواُتًرا َأْو آَحاًدا َوَأنَّ  .اهللاِ  َيْرِجُع إَِىل كَِتاِب بِاْألَْخَباِر النََّبِويَّ
ُه اْعتَِقاُد َأنَّ َصاِحَب اْلبِْدَعِة ِيف َبْعِض اْألُ  - ٣ رُّ َها َقْد َجيُ ِة َأْو َغْريِ ُموِر التََّعبُِّديَّ

يَعِة َضِعيًفا ِ ُ اْعتَِقاَدُه ِيف الرشَّ ِة إَِىل التَّْأِويِل الَِّذي ُيَصريِّ َوَذلَِك ُيْبطُِل َعَلْيِه ،  بِْدَعتِِه اْخلَاصَّ
يعِ ْرشِ َأْن يُ : ِمنَْها،  َبَياُن َذلَِك َأْمثَِلةٌ  َمجِيَع َعَملِِه. ْرشِ ِع ِيف التَّ ْ  .َك اْلَعْقَل َمَع الرشَّ

ا الثَّاِين: ًة  َوَأمَّ ْم َما اْبَتَدُعوا فِيِه َخاصَّ َوَعَلْيِه ، َوُهَو َأْن ُيَراَد بَِعَدِم اْلَقُبوِل ِألَْعَامِهلِ
ْمُرنَا َفُهَو رَد* : « صَقْوُله 

َ
 ). (رواه البخاري ومسلم » ُ(ُّ َقَمٍل لَيَْس َعلَيِْه أ



 ٧٤
َزُع ِمنُْه اْلِعْصَمُة ، َوُيوَكُل إَِىل َنْفِسهِ  اْلبِْدَعةِ  ُجمَالُِس َصاِحِب ًيا: انِ ثَ   :ُتنْ
ًدا اهللاَ  َفإِنَّ   ْ َيُكْن َحاكًِام َبْينَُهْم فِيَام ، َرْمحًَة لِْلَعاملََِني  ص َتَعاَىل َبَعَث إَِلْينَا ُحمَمَّ َوَمل

َتِمُع بِِه َكلَِمُتُهمْ ،  َجاَءُهْم بَِام َينَْتظُِم بِِه َشْمُلُهمْ إِالَّ َوَقْد  ؛ اْخَتَلُفوا فِيهِ  َوَذلَِك َراِجٌع إَِىل ،  َوَجتْ
تِي ِمْن َأْجلَِها اْخَتَلُفوا َهِة الَّ َالِح ِيف اْلَعاِجِل َواْآلِجلِ ،  اْجلِ ،  َوُهَو َما َيُعوُد َعَلْيِهْم بِالصَّ

ْطَالِق َوَيْدَرُأ َعنُْهُم اْلَفَساَد َعَىل   .اْإلِ
ِزيَلةَ اْلـمُ  َفإَِذا َتَركَ  بَاِت اْلَعظِيَمَة َواْلَعَطاَيا اْجلَ َوَأَخَذ ِيف اْستِْصَالِح ،  ْبَتِدُع َهِذِه اْهلِ

ُع َعَلْيِه َدلِيًال  ْ ْ َجيَْعِل الرشَّ ُخوِل ،  َنْفِسِه َأْو ُدْنَياُه بِنَْفِسِه بَِام َمل َت َفَكيَْف َلُه بِاْلِعْصَمِة َوالدُّ َحتْ
ْمحَِة؟ َوَقْد َحلَّ َيَدُه ِمْن َحْبِل اْلِعْصَمِة إَِىل َتْدبِِري َنْفِسهِ  َفُهَو َحِقيٌق بِاْلُبْعِد َعِن ،  َهِذِه الرَّ

ْمحَِة.   الرَّ
ْسَالمِ ـالْ َثالًِثا:  ِر َلُه ُمِعٌني َعَىل َهْدِم اْإلِ  إَِلْيِه ْيشَ اْلـمَ  ِألَنَّ : َامِيش إَِىل اْلـُمْبَتِدِع واْلـُمَوقِّ

َع َيْأُمُر بَِزْجِرِه َوإَِهاَنتِِه َوإِْذَاللِِه بَِام ،  َوالتَّْوِقَري َلُه َتْعظِيٌم َلُه ِألَْجِل بِْدَعتِهِ  ْ َوَقْد َعلِْمنَا َأنَّ الرشَّ
ِب َواْلَقْتلِ ،  ُهَو َأَشدُّ ِمْن َهَذا ْ ْسَالمِ َفَصاَر َتْوِقُريُه ُصُدوًدا َعِن اْلَعَمِل بَِرشْ ،  َكالرضَّ ،  ِع اْإلِ

ُه َوُينَافِيهِ  ِك اْلَعَمِل بِهِ ،  َوإِْقَباًال َعَىل َما ُيَضادُّ ْسَالُم َال َينَْهِدُم إِالَّ بَِرتْ  َواْلَعَمِل بَِام ُينَافِيِه.،  َواْإلِ
ْسَالِم بِاْهلَْدمِ ا َوَأْيًضا َفإِنَّ َتْوِقَري َصاِحِب اْلبِْدَعِة َمظِنٌَّة ملَِْفَسَدَتْنيِ َتُعوَداِن َعَىل   : ْإلِ

ِة إَِىل َذلَِك التَّْوِقريِ  - ١ اِل َواْلَعامَّ ُه َأْفَضُل اْلـمُ  َفَيْعَتِقُدوَن ِيف ،  اْلتَِفاُت اْجلُهَّ ْبَتِدِع َأنَّ
هُ ،  النَّاسِ  َباِعِه َعَىل ،  َوَأنَّ َما ُهَو َعَلْيِه َخْريٌ ِممَّا َعَلْيِه َغْريُ ُدوَن  ؛  بِْدَعتِهِ َفُيَؤدِّي َذلَِك إَِىل اتِّ

نَِّة َعَىل ُسنَّتِِهْم. َباِع َأْهِل السُّ  اتِّ
َر ِمْن َأْجِل بِْدَعتِهِ  - ٢ ُه إَِذا ُوقِّ ِض َلُه َعَىل إِْنَشاِء اْلـمُ  َصاَر َذلَِك َكاْحلَاِدي ؛ َأنَّ َحرِّ

ٍء. نَنُ ،  َفَتْحيَا اْلبَِدعُ  اِالْبتَِداِع ِيف ُكلِّ َيشْ ْسَالِم بَِعْينِهِ وَ ،  َوَمتُوُت السُّ ِألَنَّ ؛  ُهَو َهْدُم اْإلِ
َحلَّ اْلَواِحَد َال َيْشَتِغُل اْلـمَ  ِألَنَّ ،  اْلَباطَِل إَِذا ُعِمَل بِِه َلِزَم َتْرُك اْلَعَمِل بِاْحلَقِّ َكَام ِيف اْلَعْكسِ 

ْيِن. دَّ  إِالَّ بَِأَحِد الضِّ
يَعةِ  اْلـُمْبَتِدُع َمْلُعوٌن َعَىل لَِسانِ َرابًِعا:  ِ َالمُ : الرشَّ َالُة َوالسَّ َمْن : « لَِقْولِِه َعَلْيِه الصَّ

ْو آوَى 2ُِْدثًا َفَعلَيِْه لَْعنَةُ 
َ
ْحَدَث َحَدثًا أ

َ
9َِْعyَ اهللاِ  أ

َ
(رواه  » والْـَمَالئَِكِة َواf#اِس أ

 البخاري). 



  ٧٥
َك فِيَها َصاِحُب اْلبِْدَعِة َمعَ  ْعنَُة َقِد اْشَرتَ َشِهَد َأنَّ  َمْن َكَفَر َبْعَد إِيَامنِِه َوَقدْ  َوَهِذِه اللَّ

اِيف ، َوَذلَِك َقْوُل اهللاِ  َحقٌّ َال َشكَّ فِيَها ، َوَجاَءُه اْهلَُدى ِمنَ ص  َبْعَثَة النَّبِيِّ   َواْلَبَياُن الشَّ
 M N O P Q R S T  U V W X (8 اهللاِ 
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َك َأْيًضا َمَع َمْن َكَتَم َما َأْنَزَل   p(8 َوَبيَّنَُه ِيف كَِتابِِه ، َوَذلَِك َقْوُلُه اُهللا  َواْشَرتَ
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ُلوا كَ اْلـمَ  َفَتَأمَّ ُة ،  ْرَقَتْنيِ ْبَتِدُع فِيِه َمَع َهاَتْنيِ اْلفِ اْلـمُ  ْعنَى الَِّذي اْشَرتَ َوَذلَِك ُمَضادَّ

عَ  اِرِع فِيَام َرشَ اِئعَ  اهللاَ  ِألَنَّ  ؛ الشَّ َ َع الرشَّ الِكَِني ،  َتَعاَىل َأْنَزَل اْلكَِتاَب َوَرشَ ِريَق لِلسَّ َ الطَّ َوَبنيَّ
َها اْلَكافُِر بَِأْن َجَحَدَها َجْحًدا،  َعَىل َغاَيِة َما ُيْمكُِن ِمَن اْلَبيَانِ  َها َكاِمتَُها ،  َفَضادَّ َوَضادَّ

ِفي،  بِنَْفِس اْلكِْتَامنِ  ُ َوُيْظِهُر َوَهَذا َيْكُتُم َوُخيْ اِرَع ُيَبنيِّ َها،  ِألَنَّ الشَّ ْبَتِدُع بَِأْن اْلـمُ  َوَضادَّ
َ َوإِْخَفاِء َما َأْظَهرَ  ِك َما َبنيَّ ْشَكاَل ِيف  ِألَنَّ ِمْن َشْأنِِه َأْن ُيْدِخَل ،  َوَضَع اْلَوِسيَلَة لَِرتْ اْإلِ

َباعِ ،  اْلَواِضَحاِت  ِدُم َلُه َما َبنَى َعَليِْه ِمنَ ،  َتَشاِهبَاِت اْلـمُ  ِمْن َأْجِل اتِّ  ِألَنَّ اْلَواِضَحاِت َهتْ
ْشَكاِل َعَىل اْلَواِضِح ،  َتَشاِهبَاِت اْلـمُ  ى َيْرَتكَِب َما َجاَءِت ،  َفُهَو آِخٌذ ِيف إِْدَخاِل اْإلِ َحتَّ
ْعنَ   َالِئَكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني.واْلـمَ اهللاِ  ُة ِيف اِالْبتَِداِع بِِه ِمنَ اللَّ

ُه َقاَل : ملَِا ُرِوَي َعِن اْحلََسنِ : ُبْعًدااهللاِ  اْلـُمْبَتِدُع َيْزَداُد ِمنَ ًسا: امِ َخ  َصاِحُب : « َأنَّ
َوَعْن َأيُّوَب  ». ُبْعًدااهللاِ  إِالَّ اْزَداَد ِمنَ ،  اْجتَِهاًدا ِصَياًما َوَصَالةً اهللاِ  َما َيْزَداُد ِمنَ  ؛ اْلبِْدَعةِ 

ْختَِياِينِّ    ». ُبْعًدااهللاِ  إِالَّ اْزَداَد ِمنَ ،  َما اْزَداَد َصاِحُب بِْدَعٍة اْجتَِهاًدا: « َقاَل  ؛ السَّ



 ٧٦
ُح َهَذا النَّقْ  ِحيُح ِيف َقْولِِه ـَل َما َأَش ـَوُيَصحِّ : ِيف اْخلََواِرِج  صاَر إَِلْيِه اْحلَِديُث الصَّ

َصَالتَُكْم َمَع َصَالتِِهْم ، وَِصيَاَمُكْم َمَع  ِقُرونَ َ<ْ َهَذا قَْوٌم  )٧( Bَُْرُج ِمْن ِضئِْضئِ « 
ِمي#ةِ  : «إَِىل َأْن َقاَل ، »  ِصيَاِمِهمْ  ْهُم ِمَن الر# يِن َكَما َفْمُرُق الس# ِّsرواه  » َفْمُرقُوَن ِمَن ا)

ًال اْجتَِهاَدُهمْ َفبَ  .البخاري ومسلم) َ َأوَّ َ آِخًرا ُبْعَدُهْم ِمنَ ،  نيَّ   َتَعاَىل.اهللاِ  ُثمَّ َبنيَّ
ْسَالمِ َساِدًسا:  َا َتْقَتِيض  :اْلبَِدُع َمظِنَُّة إِْلَقاِء الَْعَداَوِة َواْلَبْغَضاِء َبْنيَ َأْهِل اْإلِ ِألَهنَّ

َق ِشَيًعا َفرُّ x  w   v  (8 ِيف َقْولِِه  ُقْرآُن اْلَكِريمُ َوَقْد َأَشاَر إَِىل َذلَِك الْ ،  التَّ
 ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  y  ( )١٠٥: آل عمران(. 
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 ْعنَى.اْلـمَ  َوَما َأْشَبَه َذلَِك ِمَن اْآلَياِت ِيف َهَذا .)١٥٩: األنعام( ) \   

  َ ينَ ،  َأنَّ َفَساَد َذاِت اْلَبْنيِ ِهَي اْحلَالَِقةُ  صَوَقْد َبنيَّ لُِق الدِّ َا َحتْ رواه أبو ( .َوَأهنَّ
 داود ، وصّححه األلباين).

اِق َواْلَعَداَوِة ِعنَْد ُوُقوِع اِالْبتَِداِع. َواِهِد َتُدلُّ َعَىل ُوُقوِع اِالْفِرتَ  َوَمجِيُع َهِذِه الشَّ
ُة اْخلََواِرِج  ُل َشاِهٍد َعَلْيِه ِيف اْلَواِقِع قِصَّ ى َصارُ ،  َوَأوَّ ْسَالِم َحتَّ وا َيْقُتُلوَهنُْم إِْذ َعاَدْوا َأْهَل اْإلِ

ارَ  ِحيُح. ؛ َوَيَدُعوَن اْلُكفَّ  َكَام َأْخَربَ َعنُْه اْحلَِديُث الصَّ
نَِّة  ؛ ُلوكِ اْلـمُ  ُثمَّ َيلِيِهْم ُكلُّ َمْن َكاَن َلُه َصْوَلٌة ِمنُْهْم بُِقْرِب  ُْم َتنَاَوُلوا َأْهَل السُّ هنَّ َفإِ

 َحْسَبَام َبيَّنَُه َمجِيُع َأْهِل اْألَْخَباِر.،  بُِكلِّ َنَكاٍل َوَعَذاٍب َوَقْتٍل َأْيًضا
                                                           

 .ضئيضء هذا: أي من أصله) ٧(



  ٧٧
َباِع ،  ُثمَّ َيلِيِهْم ُكلُّ َمِن اْبَتَدَع بِْدَعةً  أْهِل َفإِنَّ ِمْن َشْأِهنِْم َأْن ُيَثبُِّطوا النَّاَس َعِن اتِّ

يَعةِ  ِ وَهنُمْ ،  الرشَّ ُُم اْألَْرَجاُس اْألَْنَجاُس ،  َوَيُذمُّ ْنَيامُ اْلـ َوَيْزُعُموَن َأهنَّ َني َعَىل الدُّ ،  كِبِّ
ْنَيا َوَذمِّ   .كِبَِّني َعَلْيَهااْلـمُ  َوَيَضُعوَن َعَلْيِهْم َشَواِهَد اْآلَياِت ِيف َذمِّ الدُّ

ُل َمْن ،  َوَأْصُل َهَذا اْلَفَساِد ِمْن ِقَبِل اْخلََواِرِج  الَِح َلعْ َأْفَشا َفُهْم َأوَّ َلَف الصَّ ،  َن السَّ
ِه ُيوِرُث اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء.، يَحاَبِة َوَتْكِفِري الصَّ  َفإِنَّ فِْرَقَة  ؛ َوَأْيًضا َوِمْثُل َهَذا ُكلِّ

نَِّة َمْأُموُروَن بَِعَداَوِة َأْهِل اْلبَِدعِ  يِد ِهبِمْ ،  النََّجاِة َوُهْم َأْهُل السُّ ْرشِ َوالتَّنْكِيِل بَِمِن ،  َوالتَّ
 .َقْتِل َفَام ُدوَنهُ اْنَحاَش إَِىل ِجَهتِِهْم بِالْ 

َر اْلُعَلَامُء ِمْن ُمَصاَحَبتِِهْم َوُجمَاَلَستِِهْم  َوَذلَِك َمظِنََّة إِْلَقاِء اْلَعَداَوِة ، َوَقْد َحذَّ
َب ِيف اْخلُُروِج َعِن اْجلََامَعِة بَِام َأْحَدَثُه ِمِن اتِّ ،  َواْلَبْغَضاءِ  ْرَك فِيَها َعَىل َمْن َتَسبَّ َباِع َلكِنَّ الدَّ
َكْيَف َوَنْحُن َمْأُموُروَن بُِمَعاَداِهتِْم َوُهْم   َعَىل التََّعاِدي ُمْطَلًقا.َال ،  ْؤِمنِنيَ اْلـمُ  َغْريِ َسبِيلِ 

ُجوِع إِ   اْجلََامَعِة؟! َىل َمْأُموُروَن بُِمَواَالتِنَا َوالرُّ
َسيَُجاُء بِرَِجاٍل ِمْن «  :ص هِ لِ وْ قَ لِ : ص اْلبَِدُع َمانَِعٌة ِمْن َشَفاَعِة النَّبِيِّ َسابًِعا: 

 9ِ م#
ُ
َمالِ  أ ؤَْخُذ بِِهْم َذاَت الشِّ قُوُل:  ، َفيُ

َ
ْصَحاEِ « ، فَأ

َ
إِن#َك َال تَْدرِي « ، َفيَُقاُل: »  يَا رَبِّ أ

ْحَدثُوا َنْعَدكَ 
َ
قُوُل »  َما أ

َ
الُِح: ، فَأ »    ¬  ®  ¯  °  ±²    (  ، َكَما قَاَل الَْعبُْد الص#

  ´  ³   ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾           ½  ¼  »  º¹      ¸  ¶      µ
Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ( ):َقاَل:  )١١٨ - ١١٧املائدة :Fِ إِن#َك َال « َفيَُقاُل

ْحَدثُوا َنْعَدَك 
َ
 (رواه البخاري ومسلم). » تَْدرِي َما أ

ُه َملْ َيْذُكْر َهلُْم َشَفاَعَة َرُسولِ  َام َقاَل: ص  اهللاِ  َفِفيِه َأنَّ َكَام َقاَل ،  َفَأُقوُل َهلُمْ « ، َوإِنَّ
الُِح   .» اْلَعْبُد الصَّ

ِل اْحلَِديِث َأنَّ َذلَِك اِالْرتَِداَد َملْ َيُكِن اْرتَِداَد ُكْفرٍ  َسُيَجاُء  « لَِقْولِِه: ؛ َوَيْظَهُر ِمْن َأوَّ
تِي يَن عَ  » بِِرَجاٍل ِمْن ُأمَّ تِِه ، َوَلْو َكاُنوا ُمْرَتدِّ ْسَالِم ملََا ُنِسُبوا إَِىل ُأمَّ ُه  صِن اْإلِ  ص، َوِألَنَّ

، َوَلْو َعِلَم  » )١١٨(املائدة:  )Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ (َأَتى بِاْآلَيِة ، َوفِيَها: 
ْسَالِم ُمجَْلًة ، ملََا َذَكَرَها ، ِألَنَّ َمْن َماَت َعَىل ص  النَّبِيُّ  ُْم َخاِرُجوَن َعِن اْإلِ اْلُكْفِر َال  َأهنَّ
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ْسَالمِ  ِرْجُه َعَمُلُه َعِن اْإلِ ْ ُخيْ َام ُيْرَجى اْلُغْفَراُن ملَِْن َمل 8 اهللاِ  لَِقْولِ  ؛ ُغْفَراَن َلُه َأْلَبتََّة ، َوإِنَّ

)  a`    _  ^   ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  T( )٤٨: النساء(. 
َال tََُذاَدن# : « َقاَل  صالنَّبِيَّ  أنّ  صحيح مسلمَوِمْثُل َهَذا اْحلَِديِث َحِديُث 

َ
أ

نَاِديِهمْ 
ُ
الُّ أ َال َهلُم# « : رَِجاٌل َقْن َحوِْ: َكَما يَُذاُد اuَِْعpُ الض#

َ
إِغ#ُهْم قَْد « َفيَُقاُل: ، » أ

لُوا َنْعَدَك  قُوُل ، » بَد#
َ
 .)٨(»ُسْحًقا ُسْحًقا «  :فَأ

نَنِ َثاِمنًا:  َم اِالْستِْشَهاُد َعَلْيِه ِيف َأنَّ لِـَام : الَّتِي ُتَقابُِلَها اْلبَِدُع َرافَِعٌة لِلسُّ َر اْلـمُ  َتَقدَّ َوقِّ
ْسَالِم.  لَِصاِحبَِها ُمِعٌني َعَىل َهْدِم اْإلِ

8 لَِقْولِِه  :ْبَتِدِع إِْثُم َمْن َعِمَل بِاْلبِْدَعِة إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمةِ اْلـمُ  َعَىل َتاِسًعا: 
)  ¯   ®  ¬  «  »    º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°

، fََن  َمْن َسن# Kِ اْإلِْسَالِم ُسن#ًة َسيِّئَةً « : صَقْولِِه َولِ  .)٢٥: النحل( )¼  ½
ءٌ  َعلَيِْه ِوْزرَُها َوِوْزُر َمْن َعِمَل بَِها ِمْن َنْعِدهِ  ْnَ ْوَزارِِهْم

َ
ْن َفنُْقَص ِمْن أ

َ
»  ، ِمْن َلpِْ أ

  .(رواه مسلم)
ْوَزاُر َمْن َعِمَل بَِها َال  «:  ص هِ ْولِ قَ لوَ 

َ
َمِن اْنتََدَع بِْدَعًة َفُعِمَل بَِها fََن َعلَيِْه أ

ْوَزاِر َمْن َعِمَل بَِها َشيْئًا
َ
 (رواه ابن ماجه ، وصّححه األلباين). ». َفنُْقُص ِمْن أ

ْحَداِث ،  اْمُرٌؤ َربَّهُ  اهللاَ  َفْلَيتَِّق  ٍة َيَضُع َقَدَمُه ِيف َمُصوِن  َوْلَينُْظْر َقْبَل اْإلِ ِيف َأيِّ َمَزلَّ
يعِ  َأمْ ،  َأْمِرهِ  ْرشِ َع! َوَال َيْدِري املِْْسكُِني َما الَِّذي ُيوَضُع ،  َيثُِق بَِعْقلِِه ِيف التَّ ُه فِيَام َرشَ َوَيتَِّهُم َربَّ

ُه ِمْن َعَملِِه.َوَال َشعَ ،  ِممَّا َلْيَس ِيف ِحَسابِهِ ،  َلُه ِيف ِميَزاِن َسيَِّئاتِهِ  َفَام ِمْن بِْدَعٍة َيْبتَِدُعَها  َر َأنَّ
ًال ،  إِالَّ ُكتَِب َعَلْيِه إِْثُم َذلَِك اْلَعاِملِ ،  َأَحٌد َفَيْعَمُل ِهبَا َمْن َبْعَدهُ  ،  ِزَياَدًة إَِىل إِْثِم اْبتَِداِعِه َأوَّ

 ُثمَّ َعَمِلِه َثانًِيا.

                                                           
) :(ُأَناِدهيِمْ ) ٨(  ُبْعًدا ُبْعًدا. :َمْعنَاهُ  :َفَأُقول ُسْحًقا ُسْحًقا)(. َمْعنَاُه: َتَعاَلْوا :َأَال َهُلمَّ
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ا،  ٍة ُتْبَتَدعُ َوإَِذا َثَبَت َأنَّ ُكلَّ بِْدعَ  cَماِن إِالَّ ُمِضي َواْشتَِهاًرا  َفَال َتْزَداُد َعَىل ُطوِل الزَّ

َكاَن َلُه  ؛ َكَام َأنَّ َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسنَةً ،  ْبَتِدِع َهلَااْلـمُ  َفَعَىل َوْزِن َذلَِك َيُكوُن إِْثمُ ،  َواْنتَِشاًرا
 َيْوِم اْلِقَياَمِة. َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِهبَا إَِىل 

نٍَّة ُتَقابُِلَها،  َوَأْيًضا ْبَتِدِع إِْثُم اْلـمُ  َكاَن َعَىل  ؛ َفإَِذا َكاَنْت ُكلُّ بِْدَعٍة َيْلَزُمَها إَِماَتُة سُّ
ْثُم َيَتَضاَعُف َتَضاُعَف إِ ،  َفُهَو إِْثٌم َزاِئٌد َعَىل إِْثِم اِالْبتَِداعِ ،  َذلَِك َأْيًضا ْثِم اْلبِْدَعِة َوَذلَِك اْإلِ
َدْت ِيف َقْوٍل َأْو َعَملٍ ،  بِاْلَعَمِل ِهبَا دَّ َام َجتَ َا ُكلَّ نَِّة َكَذلَِك. ؛ ِألَهنَّ َدْت ِيف َقْوِل إَِماَتِة السُّ دَّ  َجتَ

ا:   ا5#ْوبَةَ  َب َحجَ اَهللا  إِن# « :  صملَِا َجاَء ِمْن َقْولِِه  :ْبَتِدُع َلْيَس َلُه َتْوَبةٌ اْلـمُ َعاِرشً
وحسنه املنذري ، ، أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة (  )٩( » ُ(ِّ َصاِحِب بِْدَعةٍ ْن قَ 

 ). بشواهده وصّححه األلباين

                                                           
 منهم . اهللاهذا خرج خمرج الغالب ، فهو إخبار وليس حكم بعدم قبول توبتهم وأهنم لو تابوا لن يقبل ) ٩(
، ومذهب أهل   عند أهل السنة لتبقى هيبة الزجر عن االبتداعرسَّ فَ هذا احلديث من نصوص الوعيد التي ال تُ و
  عليه. اهللا، فإن تاب تاب  به العبد من العقاب فهو برشط أن ال يتوب اهللاسنة أن كل ما توعد ال
̈   ( 8، ومن جنس قوله  هذا احلديث من باب األخبار الواردة يف الرشعو  §  ¦  ¥  ¤  £

    ¬  «  ª   ©( ) :( 8وقوله  .)١٠-٨الليل  À¿  ¾  ½  ¼   »( ):فيكون ) ؛ ٥الصف
، يستحق أال هيديه  وسلك الطريق اجلائر ص اهللا، وتنكب سنة رسول  اهللاملبتدع الذي ترك هدى معناه: أن ا

؛ ألن  عنه التوبة من هذا الباب زُ جَ حْ ، فتُ  ّل أنواعها التوفيق للتوبةن أَج مِ هي هداية التوفيق والتمكني التي  اهللا
Æ  Å  Ä   Ã   ( 8، فقال  ومتكينه هداية إرشاده وداللته هبداية توفيقه َل بِ ن قَ مَ  دَ قد وعَ  اهللا

  È  Ç   ( حم):١٧مد(. 
، وعدم الوقوف عند ما  ، واالفتئات عىل الرشع ص ورسوله ـ اهللاوحقيقة حال املبتدع التقدم بني يدي 

وسنة  أل اهللا، فكأنه مل يقبل هداية الداللة واإلرشاد التي من أعظم أركاهنا االعتصام بكتاب  له اهللاحده 
، فيكون ذلك سبًبا يف هالكه وامتناع التوبة  هبداية التوفيق والتمكني اهللاولذلك مل يستحق وعد  ، ص رسوله

،  هلا تكرًما منه اهللا، بعد أن يوفقه  أن يتكرم فيقبل توبة من يشاء من أهل االبتداع ألفإن هللا  َك لِ ومع ذ .عنه
غذاء (، وقد ذكر هذا املعنى السفاريني يف  ًمارُّ كَ هم تَ دِ عُ وَّ ، وله أن يتجاوز عن تَ  ف الوعدلِ ال ُخي  ـفإنه 

= 



 ٨٠

                                                           
ُ يَ وال يُ  ُق فَّ وَ ال يُ « هذا احلديث فقال: ل عن ئِ ونسبه إىل اإلمام أمحد أنه ُس  )األلباب لرشح منظومة اآلداب  رسَّ

 ».بدعة  صاحُب 
 يمكن أن يقال إن املبتدعة يف هذه األمة من حيث تعلقهم بالبدعة عىل قسمني:و
، مثل ما  ، ال يمكن يف العادة انفصاله عن البدعة أو توبته منها به البدعة ومازج اهلوى قلبهقسم ُأرشب قل -١

يدخل داء الَكَلب جسم صاحبه فال يبقى من ذلك اجلسم جزء من أجزائه إال دخله ذلك الداء بحيث ال يقبل 
الغالب ال تعمل فيه ، وكذلك صاحب اهلوى إذا دخل قلبه وأرشب حبه ففي  العالج وال ينفع فيه الدواء

، فلذلك  ، وتغلغل اهلوى يف قلبه ، وال يقبل الربهان وال يكرتث بمن خالفه الستحكام البدعة فيه املوعظة
 يندر أن يرجع عن هواه أو يتوب من بدعته.

، وهذا يمكنه الرجوع إىل احلق  وقسم مل يرشب قلبه البدعة ومل يتعلق هبا كتعلق صاحب القسم األول -٢
 .ة من الباطلوالتوب

 ن له سوءُ يِّ ، قد زُ  ، ويتقرب بام أماله عليه هواه أل اهللاإن املبتدع الذي يتخذ دينًا مل يرشعه  :يمكن أن يقالو
، بل يراه هو الدين الصحيح كام  ، ففي الغالب ال تقع التوبة منه ما دام يرى فعله املبتدع حسنًا عمله فرآه حسنًا

 والضالل فيبقى مالزًما هلواه مًرصا عىل بدعته فال يتوب.، ويرى غريه هو الباطل  شبه له
 عليه. اهللا، فمن تاب تاب  ، ومرشوطة بعدم التوبة اهللاونصوص الوعيد معلقة فيام عدا الرشك بمشيئة 

، وضمن  وقاعدة أهل السنة واجلامعة فيها،  ضمن نصوص الوعد والوعيد هذه احلديث البد من النظر فيهو
تفيد يف جمموعها أن املغفرة حتصل لكل تائب إذا استكمل رشوط التوبة التي  فران الكثريةنصوص التوبة والغ

فإذا كانت التوبة مقبولة ملن أرشك ، وارتكب كبائر الذنوب العملية فإهنا ، مهام كان الذنب وكيفام كان اجلرم 
 تقبل ممن ابتدع حتى ولو خرج ببدعته عن اإلسالم.

 ، وهو الذي ال يغفر لصاحبه إذا مات عليه مطلًقا.  وب وأكرب اآلثاموال شك أن الرشك أعظم الذن
 ، ومقبولة منهام فكيف باملسلم املبتدع؟ فإذا كانت التوبة مفتوحة للكافر واملرشك

، فإذا قبلت توبة الكافر اجلاحد فتوبة املبتدع  جه بدعته عن اإلسالم ليس كالكافر األصيلرِ واملبتدع الذي ُختْ 
  رق بني الداعية وغريه.أوىل، وال ف

  داللة الواقع عىل أن املبتدع يمكن أن يتوب:
، فمن ذلك: توبة أربعة  ورد يف تاريخ اإلسالم وتراجم األعالم وغريها ما يدل عىل وقوع التوبة من املبتدع

، وقد ورد  ، مع أن اخلوارج من أصحاب البدع الغليظة تآالف من اخلوارج بعد أن ناظرهم ابن عباس 
،  ، فهم الذين يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية يهم من األحاديث ما مل يرد يف غريهم من الفرقف

ومع كل هذا فقد تاب منهم هذا اجلم  بقتاهلم وبرش من قاتلهم أو قتلوه باجلنة. صوهم الذين أمر النبي 
= 



  ٨١
َكهُ  َما َكاَن َرُجٌل : « َقاَل  تَعْن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب وَ  ،  َعَىل َرْأٍي ِمَن اْلبِْدَعِة َفَرتَ

ْيبَاِينِّ وَ  ». إِالَّ إَِىل َما ُهَو َرشٌّ ِمنْهُ  َيى ْبِن َأِيب َعْمٍرو الشَّ اُهللا  َيْأَبى: َكاَن ُيَقاُل « : َقاَل ،  َعْن َحيْ
َج َهِذِه اْآلَثاَر ( .» إِالَّ إَِىل َأَرشَّ ِمنَْها ؛ َوَما اْنَتَقَل َصاِحُب بِْدَعةٍ ،  لَِصاِحِب بِْدَعٍة بَِتْوَبةٍ  َخرَّ

اٍح   .)اْبُن َوضَّ
َما َكاَن َعْبٌد : ْبَن اْلَقاِسِم َوُهَو َيُقوُل اهللاِ  َسِمْعُت َعْبدَ « : َقاَل  َوَعِن اْبِن َشْوَذٍب 

: َفَقاَل ،  َفَذَكْرُت َذلَِك لَِبْعِض َأْصَحابِنَا« : َقاَل  .» إِالَّ إَِىل َما ُهَو َرشٌّ ِمنْهُ  ؛ َعَىل َهًوى َتَرَكهُ 
ِمي#ِة َفْمُرقُوَن مِ « : صَتْصِديُقُه ِيف َحِديٍث َعِن النَّبِيِّ  ْهِم ِمَن الر# يِن ُمُروَق الس# ِّs١٠(َن ا(  ،

بًَدا
َ
ْهُم  ُعم# َال يَرِْجُعوَن ِفيِه أ  .)١٢( (رواه البخاري) » )١١(  فُوقِهِ إWَ َحk# يَرِْجَع الس#

                                                           
أن توبتهم غري مقبولة أو  ين الصحابة ، ومل يقل أحد م ، وكانوا قبل ذلك عىل ضاللة يقاتلون عنها الغفري

  ة عنهم.زأن التوبة حمجو
ن رجع عن بدعته وتاب منها ، وفيها إثبات وقوع التوبة وحصوهلا كثري مم يوجد يف تراجم أعالم اإلسالمو

هام ت توبته ملَ بِ ، وأن من تاب من اعتقاد فاسد أو عمل بدعي قُ  ممن انتحل قوًال مبتدًعا أو عمل بام فيه ابتداع
 ).لدكتور سعيد بن نارص الغامدي، ل توبة املبتدع(انظر:  كانت بدعته.

 الّرِميَّة: هي التي يرميها الرامي من الصيد.) ١٠(
 الُفوق: هو موضع الوتر من السهم.)١١(
، ومع ذلك فال يلزم منه أن التوبة منهم غري ممكنة كام ال يلزم  احلديث خاص باخلوارج كالب النار) هذا ١٢(

 تا ، ومما يدل عىل أن توبتهم ممكنة واقعة أن عليc  هنم كفار خارجون من الدين عىل أصح قويل العلامءمنه أ
كلهم  ثالثة أيام فرجع منهم أربعة آالف اهللابن عباس فواضعوه كتاب  اهللاملا اعتزله احلرورية بعث إليهم عبد 

 افقه الذهبي).ووعىل رشط الشيخني ) وصححه املستدرك(رواه احلاكم يف ( .» تائب
 احلديث جاء هبذه الصيغة للتنفري من حاهلم والتحذير من مصري املرصين منهم ومآهلم.هذا و

؛ ألن عودهتم إىل اإلسالم منفية بنص احلديث ألصبح  إن املراد به أن توبتهم غري حاصلة وال ممكنة ولو قيل:
، وال يمكن أن يقع التعارض بني  عباس هلم نباهناك تعارض بني اخلري وواقع توبة من تاب منهم بعد مناظرة 

، وهذا ما يوجب جعل هذا احلديث من ضمن نصوص الوعيد  اخلرب الرشعي والقدر الرشعي الكوين
، ومرشوطة بعدم  اهللابمشيئة  -فيام عدا الرشك  -ونصوص الوعيد معلقة ، املحذرة من الوقوع يف اآلثام 

 ).لدكتور سعيد بن نارص الغامدي، ل وبة املبتدعت(انظر:  عليه. اهللالتوبة، فمن تاب تاب 



 ٨٢
ًدا َفِرًحا،  َفَرَجَع َعنْهُ ،  َكاَن َرُجٌل َيَرى َرْأًيا« : َقاَل  َوَعْن َأيُّوَب  بَِذلَِك  َفَأَتْيُت ُحمَمَّ

هُ  ُل؟ إِنَّ : َأَشَعْرَت َأنَّ ُفَالًنا َتَرَك َرْأَيُه الَِّذي َكاَن َيَرى؟ َفَقاَل : َفُقْلُت ،  ُأْخِربُ اْنُظْر إَِالَم َيَتَحوَّ
لِهِ  ينِ : آِخَر اْحلَِديِث َأُشدُّ َعَلْيِهْم ِمْن َأوَّ  .» ُثمَّ َال َيُعوُدونَ  ... ... َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ

ِحيِح ملَِْعنَى َهِذِه اْآلَثارِ َفَهذِ  َتْوَبَة  َأْن َال : َوَحاِصُلَها،  ِه َشَهاَدُة اْحلَِديِث الصَّ
َام َخيُْرُج إَِىل َما ُهَو َرشٌّ ِمنَْها ؛ َفإِْن َخَرَج َعنَْها،  لَِصاِحِب اْلبِْدَعِة َعْن بِْدَعتِهِ  َكَام ِيف  ؛ َفإِنَّ

ِة َغْيَالَن َمَع  ؛ َعَلْيَها َبْعدُ  ْن ُيْظِهُر اْخلُُروَج َعنَْها َوُهَو ُمِرصٌّ َأْو َيُكوُن ِممَّ ،  َحِديِث َأيُّوَب  َكِقصَّ
 ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز.

9ِ  «: ص َوَيُدلُّ َعَىل َذلَِك َأْيًضا َحِديُث اْلِفَرِق إِْذ َقاَل فِيهِ  م#
ُ
َوgِن#ُه َسيَْخُرُج Kِ أ

قَْواٌم Lََارَى بِِهْم تِ 
َ
 أ

َ
، َال َفبَْ> ِمنُْه ِعْرٌق  )١٣(ُب بَِصاِحبِِه ْهَواُء َكَما َفتََجارَى ال8ََْ لَْك اْأل

 .(رواه اإلمام أمحد يف املُسند ، وصّححه األلباين) » َوَال َمْفِصٌل إِال# َدَخلَهُ 
َمُل َعَىل ،  َوَهَذا النَّْفُي َيْقَتِيض اْلُعُموَم بِإِْطَالٍق  إِْذ َال ،  اْلُعُموِم اْلَعاِديِّ َوَلكِنَُّه َقْد ُحيْ

يِّ اهللاِ  َكَام ُنِقَل َعْن َعْبدِ ،  َيْبُعُد َأْن َيُتوَب َعامَّ َرَأى َوَيْرِجَع إَِىل اْحلَقِّ  َوَما ،  ْبِن اْحلََسِن اْلَعنَْربِ
َة اْخلَاِرِجَني َعَىل َعِيلٍّ  ِيف ُمنَاَظَرِة ُعَمَر ْبِن وَ ، ت  َنَقُلوُه ِيف ُمنَاَظَرِة اْبِن َعبَّاٍس اْحلَُروِريَّ

 َعْبِد اْلَعِزيِز لَِبْعِضِهْم.
ارُ  ْرصَ  ؛ َيْبُعُد َأْن َيُتوَب َبْعُضُهمْ : َوِمْن ُهنَالَِك ُقْلنَا،  َوَلكِنَّ اْلَغالَِب ِيف اْلَواقِِع اْإلِ

 .ِألَنَّ اْحلَِديَث َيْقَتِيض اْلُعُموَم بَِظاِهِرهِ 
يَعِة َصْعٌب َعَىل النَّْفسِ : َبةِ َوَسَبُب ُبْعِدِه َعِن التَّوْ  ِ َت َتَكالِيِف الرشَّ ُخوَل َحتْ  ؛ َأنَّ الدُّ

ُه َأْمٌر ُخمَالٌِف لِْلَهَوى َهَواِت ـَوَص ،  ِألَنَّ ا،  ادٌّ َعْن َسبِيِل الشَّ cِألَنَّ اْحلَقَّ  ؛ َفَيْثُقُل َعَلْيَها ِجد
َام َتنَْشُط بَِام ُيَوافِ ،  َثِقيٌل  ،  َوُكلُّ بِْدَعٍة َفلِْلَهَوى فِيَها َمْدَخٌل ،  ُق َهَواَها َال بَِام ُخيَالُِفهُ َوالنَّْفَس إِنَّ

اِرعِ  ِعَها َال إَِىل َنَظِر الشَّ َا َراِجَعٌة إَِىل َنَظِر ُخمَْرتِ اِرعِ ،  ِألَهنَّ َقْت بُِحْكِم الشَّ َفَعَىل ُحْكِم  َفإِْن َتَعلَّ

                                                           
ارى هبم) (١٣( بفتحتني: داء يصيب اإلنسان من َعضِّ ) الَكَلب( أي: ترسي يف عروقهم ومفاصلهم. )َجتَ

 الكلب املجنون.



  ٨٣
ْبَتِدَع َال ُبدَّ َلُه ِمْن َتَعلٍُّق بُِشبَْهِة اْلـمُ  َوِهَي َأنَّ ،  ِميَمٍة ُأْخَرىَمَع َض ،  التََّبِع َال بُِحْكِم اْألَْصلِ 

اِرعِ  َدلِيلٍ  اِرعِ ،  َينِْسُبَها إَِىل الشَّ ِعي َأنَّ َما َذَكَرُه ُهَو َمْقُصوُد الشَّ َفَصاَر َهَواُه َمْقُصوًدا ،  َوَيدَّ
ِعيٍّ ِيف َزْعِمهِ  ُيْمكِنُُه اْخلُُروُج َعْن َذلَِك َوَداِعي اْهلََوى ُمْسَتْمِسٌك َفَكْيَف ،  بَِدلِيٍل َرشْ

ِعيُّ ِيف اْجلُْمَلِة؟!. ْ لِيُل الرشَّ ُك بِِه َوُهَو الدَّ  بُِحْسِن َما َيَتَمسَّ
ْنَيا التَّْعظِيمَ  ؛ ْبَتِدُع َيِزيُد ِيف اِالْجتَِهادِ اْلـمُ وَ   َذلَِك َل َواْجلَاَه َوَغْريَ واْلـَام  لَِينَاَل ِيف الدُّ

َهَواِت  ْنَيا،  ِمْن َأْصنَاِف الشَّ ْهَباِن ِيف ،  َبِل التَّْعظِيُم َعَىل َشَهَواِت الدُّ َأَال َتَرى إَِىل اْنِقَطاِع الرُّ
َياَراِت َعْن َمجِيعِ  َواِمِع َوالدِّ َوُمَقاَساِهتِْم ِيف َأْصنَاِف اْلِعَباَداِت َواْلَكفِّ ،  ْلُذوَذاِت اْلـمَ  الصَّ

َهَواِت َعِن ا f  e  d  c   ( 8 7 لَِك َخالُِدوَن ِيف َجَهنََّم؟!َوُهْم َمَع ذَ ،  لشَّ
s  r    q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g    ( )١٠٣: الكهف(. 

ٍة َجيُِدوَهنَا ِيف َذلَِك اِالْلتَِزامِ  فَّ َيْسَتْسِهُلوَن بِِه  ؛ َوَنَشاٍط بَِداِخلِِهمْ ،  َوَما َذاَك إِالَّ ِخلِ
ْعَب ال َرآُه َحمْبُوًبا ،  َفإَِذا َبَدا لِْلُمْبَتِدِع َما ُهَو َعَلْيهِ ،  بَِسَبِب َما َداَخَل النَّْفَس ِمَن اْهلََوى،  صَّ

َهَواِت َوَعَملِِه ِمْن ُمجَْلتَِها ؛ ِعنَْدهُ  لِيِل ِعنَْدهُ ،  ِالْستِْبَعاِدِه لِلشَّ َفَام الَِّذي ،  َوَرآُه ُمَوافًِقا لِلدَّ
هِ َيُصدُّ  ،  ُه َعِن اِالْستِْمَساِك بِِه َواِالْزِدَياِد ِمنُْه؟ َوُهَو َيَرى َأنَّ َأْعَامَلُه َأْفَضُل ِمْن َأْعَامِل َغْريِ

َهاُن َمْطَلٌب  دَ َبعْ َأْوَفُق َوَأْعَىل؟! َأفَ  َواْعتَِقاَداتِهِ   )¥     ¦  §  ¨  ©  ª   »  ¬®      (؟ اْلُربْ
 .)٣١: املدثر(

ْنَيا َواْلَغَضُب ِمنَ اْلـمُ : َحاِدي َعَرش  لُّ ِيف الدُّ لَِقْولِِه : َتَعاَىل اهللاِ  ْبَتِدُع ُيْلَقى َعَلْيِه الذُّ
 8)  f   ed  c  b      a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y

 h  g( )َلِف  ؛ )١٥٢: األعراف ،  َحْسَبَام َجاَء ِيف َتْفِسِري اْآلَيِة َعْن َبْعِض السَّ
ى َعبَ ـتَِّخِذيَن لِْلِعجْ اْلـمُ  ِألَنَّ  ؛ َوَوْجُهُه َظاِهرٌ  َام َضلُّوا بِِه َحتَّ ملَِا َسِمُعوا ِمْن ،  ُدوهُ ـِل إِنَّ

اِمِريُّ فِيهِ ،  ُخَواِرهِ  ِهْم ُشْبَهًة َخَرُجوا ِهبَا َعِن اْحلَقِّ الَِّذي ،  َوملَِا َأْلَقى إَِلْيِهُم السَّ َفَكاَن ِيف َحقِّ
 َكاَن ِيف َأْيِدهيِْم.

َفُهَو ُعُموٌم فِيِهْم  ؛ )١٥٢(األعراف:  )h  g  f    (8 اُهللا  اَل قَ 
اًء َعَىل  َحْسَبَام َأْخَربَ ِيف كَِتابِِه ِيف  ؛اهللاِ  َوفِيَمْن َأْشَبَهُهْم ، ِمْن َحْيُث َكاَنِت اْلبَِدُع ُكلُُّها اْفِرتَ



 ٨٤
b  a  `  _  ^     ]  \    [  Z  Y  X  W  (8 َقْولِِه 

   fe  d  c  k  j  i  h  g  (  :األنعام)١٤٠.( 
َوإِْن َظَهَر لَِباِدي ،  َفُهَو َذلِيٌل َحِقٌري بَِسَبِب بِْدَعتِهِ ، اهللاِ  ُكلُّ َمِن اْبَتَدَع ِيف ِدينِ إَذْن فَ 

ْأِي  وُتهُ  )١٤(الرَّ ُه َوَجَربُ ُء.،  ِعزُّ َة اْحلَ  َفُهْم ِيف َأْنُفِسِهْم َأِذالَّ لَّ َة َبْنيَ َأْيِدينَا َوَأْيًضا َفإِنَّ الذِّ اِرضَ
َوفِيَام َبْعَد ،  ْبَتِدَعِة ِيف َزَماِن التَّابِِعنيَ اْلـمُ  َأَال َتَرى َأْحَواَل ،  َمْوُجوَدٌة ِيف َغالِِب اْألَْحَوالِ 

َالِطنيِ  ى َتَلبَُّسوا بِالسَّ ْنَيا،  َذلَِك؟ َحتَّ اْسَتْخَفى  ؛ لَِك َوَمْن َملْ َيْقِدْر َعَىل ذَ ،  َوَالُذوا بَِأْهِل الدُّ
 بِبِْدَعتِِه ، َوَهَرَب ِهبَا َعْن ُخمَاَلَطِة اْجلُْمُهوِر ، َوَعِمَل بَِأْعَامِهلَا َعَىل التَِّقيَِّة.

َُذوا اْلِعْجَل َسَينَاُهلُْم َما َوَعَدُهْم ، َفَأْنَجزَ اُهللا  َوَقْد َأْخَربَ  ِذيَن اختَّ اُهللا  َأنَّ َهُؤَالِء الَّ
(البقرة:  )´  º  ¹  ¸   ¶  µ   «   ¼½     (اَل: َوْعَدُه ، َفقَ 

َق َذلَِك اْلَواِقُع بِاْلَيُهوِد َحْيُثَام َحلُّوا ).٦١ ِيف َأيِّ َمَكاٍن َوَزَماٍن َكاُنوا ، َال َيَزاُلوَن  ؛ َوَصدَّ
َء َمْقُهوِريَن:  ِء ) ، َوِمْن ُمجَْلِة اِالْعتَِدا٦١(البقرة:  )Ê  É    Í  Ì  Ë    (َأِذالَّ
َاُذُهُم اْلِعْجَل.  اختِّ

ةِ  َهَذا بِالنِّْسَبِة إَِىل  لَّ ا اْلَغَضُب ،  الذِّ َفُيَخاُف َأْن ،  َفَمْضُموٌن بَِصاِدِق اْألَْخَبارِ  ؛ َوَأمَّ
 اْلَواِقي بَِفْضلِِه. اهللاُ وَ ،  ْبَتِدُع َداِخًال ِيف ُحْكِم اْلَغَضِب اْلـمُ  َيُكونَ 

 ت َأِيب ُهَرْيَرةَ ِحلَِديِث  :صاهللاِ  ِعيٌد َعْن َحْوِض َرُسولِ ْبَتِدُع بَ اْلـمُ َثاِين َعَرش: 
َال tََُذاَدن# رِجَ « َقاَل:  صالنَّبِيَّ  أنّ 

َ
الُّ ــاٌل َقْن َحوِْ: َكَما يَُذاُد اuَْعِ ـأ نَاِديِهمْ  pُ الض#

ُ
: أ

َال َهلُم# « 
َ
لُوا َنْعَدَك « َفيَُقاُل: ، » أ ُهْم قَْد بَد#  ، » إِغ#

َ
(رواه  .)١٥(»ُسْحًقا ُسْحًقا «  :قُوُل فَأ

  مسلم).

                                                           
ٍر وال رويَّة) ١٤( أي: ظاهر الرأي ، من غري تفكُّ  .يف التفكري والتصور لألشياءه ال عمق عند،  بادي الرَّ
) :ُأَناِدهيِمْ () ١٥(  ُبْعًدا ُبْعًدا. :َمْعنَاهُ  :َفَأُقول ُسْحًقا ُسْحًقا)(َمْعنَاُه: َتَعاَلْوا.  :َأَال َهُلمَّ



  ٨٥
ُه َقاَل ص  َعِن النَّبِيِّ ،  ل َعْن َأْسَامءَ ،  َوِيف اْلُبَخاِريِّ  نَا َ|َ َحوِْ: « : َأنَّ

َ
أ

قُوُل: 
َ
ؤَْخُذ بِنَاٍس ِمْن ُدوOِ ، فَأ ْغتَِظُر َمْن يَرُِد َعPَ# ، َفيُ

َ
9ِ! َفيَُقاُل: إِن#َك َال تَ « أ م#

ُ
، » ْدرِي أ

 .» َمَشْوا الَْقْهَقَرى
ةِ  اِخلَِني ِيف ِغَامِر َهِذِه اْألُمَّ ُْم ِمَن الدَّ ،  ِألَْجِل َما َدلَّ َعَىل َذلَِك فِيِهمْ  ؛ َواْألَْظَهُر َأهنَّ

ُلوا َبْعَدكَ « : هِ َقْولُ َوُهَو  َوَأْقَرُب َما ، »  َقْد َكَفُروا َبْعَدكَ « : َلَقاَل  ؛ َوَلْو َكاَن اْلُكْفرُ ، »  َقْد َبدَّ
نَّةِ   .َوُهَو َواِقٌع َعَىل َأْهِل اْلبَِدعِ ،  ُحيَْمُل َعَلْيِه َتْبِديُل السُّ

َلِف  :ْبَتِدِع َأْن َيُكوَن َكافًِرااْلـمُ  َخْوُف َعَىل ـالْ َثالُِث َعَرش:  ِألَنَّ اْلُعَلَامَء ِمَن السَّ
ُهُم اْخَتَلُفوا ِيف َتْكِفِري  ِل َوَغْريَ ِهْم. ؛ َكثٍِري ِمْن فَِرِقِهمْ اْألَوَّ ِة ، َوَغْريِ  ِمْثَل: اْخلََواِرِج ، َواْلَقَدِريَّ

 )SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I  (8 َوَدلَّ َعَىل َذلَِك َظاِهُر َقْولِِه 
 ± ° ¯ ® »¬  ª © ¨ § (8   َوَقْولِهِ  ).١٥٩(األنعام: 
² ³ ´     µ ¶ ¸ ¹     º (  :آل عمران)١٠٦.( 

ِألَنَّ َمْذَهَبُهْم َراِجٌع إَِىل ،  َقْد َحَكَم اْلُعَلَامُء بُِكْفِر ُمجَْلٍة ِمنُْهْم َكاْلَباطِنِيَِّة َوِسَواُهمْ وَ 
ُهوِت َوالنَّاُسوِت  َواْلُعَلَامُء  .)١٦( َمْذَهِب اْحلُُلولِيَِّة اْلَقاِئِلَني بَِام ُيْشبُِه َقْوَل النََّصاَرى ِيف الالَّ

ِة َخْسٍف : وا ِيف َأْمرٍ إَِذا اْخَتَلفُ  َهْل ُهَو ُكْفٌر َأْم َال؟ َفُكلُّ َعاِقٍل َيْرَبُأ بِنَْفِسِه َأْن ُينَْسَب إَِىل ُخطَّ
: َهْل َأْنَت َكافٌِر َأْم َضالٌّ َغْريُ َكافٍِر؟ َأْو ُيَقاُل : إِنَّ اْلُعَلَامَء اْخَتَلُفوا: بَِحْيُث ُيَقاُل َلهُ  ؛ َكَهِذهِ 

ِم.،  ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َقاُلوا بُِكْفِركَ  إِنَّ َمجَاَعةً   َوَأْنَت َحَالُل الدَّ
 ِألَنَّ َصاِحَبَها ُمْرَتكٌِب إِْثًام  :َخاِمتَةِ ـْبَتِدِع ِمْن ُسوِء الْ اْلـمُ  َخْوُف َعَىل ـالْ َرابُِع َعَرش: 

َغاِئرِ ُهَو َعاٍص بِاْلَكبَ : وُل اْآلنَ ـَوَال َنقُ ،  َتَعاَىل َحْتًام هللاِ  َوَعاصٍ  ُهَو : وُل ـَبْل َنقُ ،  اِئِر َأْو بِالصَّ

                                                           
وقد زعموا  ، ×، ويريدون بالناسوت عيسى ابن مريم  تعاىل أو كلمته اهللايريد النصارى بالالهوت ) ١٦(

 )] \ [ ^ _ `   ( ) ٦٣(النمل:   )Ò  Ñ  Ð  Ï   (  حلول الالهوت بالناسوت
 .)٤٣اإلرساء: (



 ٨٦
اُر ُيَعظِّ ،  َعنْهُ اُهللا  رٌّ َعَىل َما َهنَىـُمِص  ْرصَ ى َتِصَري ـَواْإلِ ِغَريَة إِْن َكاَنْت َصِغَريًة َحتَّ ُم الصَّ

 َوإِْن َكاَنْت َكبَِريًة َفَأْعَظُم.،  َكبَِريةً 
ا َعَىل  cَام إَِذا ُكِشَف اْلِغَطاءُ ،  َفُيَخاُف َعَلْيهِ  ؛ ْعِصَيةِ اْلـمَ  َوَمْن َماَت ُمِرص َوَعاَيَن ،  َفُربَّ

يَْطانُ  ُه الشَّ ْغِيِري َوالتَّْبِديلِ ،  َوَغَلَبُه َعَىل َقْلبِهِ ،  َعَالَماِت اْآلِخَرِة اْسَتَفزَّ ى َيُموَت َعَىل التَّ ،  َحتَّ
َم مِ  ْنَيا،  َزَمانِهِ  نْ َوُخُصوًصا ِحني َكاَن ُمطِيًعا َلُه فِيَام َتَقدَّ  ْسَتْوِيل َعَلْيِه.اْلـمُ  َمَع ُحبِّ الدُّ

ْشبِيِيلِّ  َوَصُلَح ،  إِنَّ ُسوَء اْخلَاِمتَِة َال َيُكوُن ملَِِن اْسَتَقاَم َظاِهُرهُ « : َقاَل َعْبُد اْحلَقِّ اْإلِ
َذا َقطُّ ،  َباطِنُهُ  َام َيُكوُن ملَِْن َكاَن َلُه َفَساٌد ِيف ، هللاِ  َواْحلَْمدُ ،  َوَال ُعلَِم بِهِ ،  َما ُسِمَع ِهبَ َوإِنَّ

اٌر َعَىل اْلَكَباِئرِ ،  لِ اْلَعقْ  ْت ،  َوإِْقَداٌم َعَىل اْلَعَظاِئمِ ،  َأْو إِْرصَ َ َأْو ملَِْن َكاَن ُمْسَتِقيًام ُثمَّ َتَغريَّ
َيُكوُن َعَمُلُه َذلَِك َسَبًبا لُِسوِء فَ ،  َوَأَخَذ ِيف َطِريٍق َغْريِ َطِريِقهِ ،  َحاُلُه َوَخَرَج َعْن ُسنَنِهِ 

 .»باهللاِ  َواْلِعَياذُ ،  َخاِمتَتِِه َوُسوِء َعاِقَبتِهِ 
 ).١١(الرعد:  ) |    {  ~   �  ¡  ¢      £  ¤  ¥  ¦§     (8 اُهللا  َقاَل 

 ِألَنَّ ،  َفَذلَِك َأْعَظمُ ،  ِهنَا بِْدَعةً َفإَِذا َنَظْرَنا إَِىل َكوْ ،  ِمْن َحْيُث ِهَي َمْعِصيَةٌ اْغُرتَّ بِاْلبِْدَعِة َوَمْن 
َي َعنْهُ ـْبَتِدَع َمَع َكْونِِه ُمِص اْلـمُ  ا َعَىل َما ُهنِ cيَعِة اْلـمُ  َيِزيُد َعَىل ،  ر ِ ُه ُمَعاِرٌض لِلرشَّ ِرصِّ بَِأنَّ

ِصيِل َأْمِرهِ ،  بَِعْقِلهِ  َا َطاَعةٌ عْ اْلـمَ  ُمْعَتِقًدا ِيف ،  َغْريُ ُمَسلٍِّم َهلَا ِيف َحتْ َن َما ،  ِصَيِة َأهنَّ َحْيُث َحسَّ
اِرعُ  َحُه الشَّ نَُه ،  َقبَّ َح َما َحسَّ َا َال َتُكوُن َطاَعًة إِالَّ بَِضِميَمِة َنَظِرِه َفُهَو َقْد َقبَّ َوِيف الطَّاَعِة َأهنَّ

اِرعُ  َوَقْد َقاَل  .اهللاُ  إِالَّ َما َشاءَ  َفَحِقيٌق بِاْلُقْرِب ِمْن ُسوِء اْخلَاِمتَةِ ،  َوَمْن َكاَن َهَكَذا،  الشَّ
: َتَعاَىل ِيف ُمجَْلِة   )  R  Q    P  O    N    M  L  KJ   I  H (َمْن َذمَّ

 .)٩٩ (األعراف:
وِء ِمْن َحْيُث َال ُيْفَطُن َلهُ : َمْكرُ ـَوالْ  إِْذ ، اهللاِ  َوُسوُء اْخلَاِمتَِة ِمْن َمْكرِ ،  َجْلُب السُّ
ْنَسا  اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعافَِيَة.،  َن ِمْن َحْيُث َال َيْشُعُر بِهِ َيْأِيت اْإلِ

َم ِيف َذلَِك َمْعنَى َقْولِهِ  :ْبَتِدِع ِيف اْآلِخَرةِ اْلـمُ  اْسِوَداُد َوْجهِ َخاِمُس َعَرش:   َفَقْد َتَقدَّ
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¶ ¸ ¹     º ( آل عمر) :َوفِيَها َأْيًضا اْلَوِعيُد بِاْلَعَذاِب لَِقْولِِه: ). ١٠٦ان



  ٨٧
)µ ¶ ¸ ¹     º (  :آل عمران)َوَقْولِِه َقْبَل َذلَِك: ١٠٦ ، ()v  w 

x y z { | } ~ ¡�  ¢ £ ¤ ¥ ( )آل عمران :
١٠٥(. 

اْلَعْبَد اْرَتَكَب  َلْو َأنَّ « : َحَكى ِعَياٌض َعْن َمالٍِك ِمْن ِرَواَيِة اْبِن َنافٍِع َعنُْه َقاَل 
َها اكِ ،  اْلَكَباِئَر ُكلَّ ْرشَ َلَرَجْوُت َأْن َيُكوَن ِيف ،  ُثمَّ َنَجا ِمْن َهِذِه اْألَْهَواءِ ،  َشْيًئاباهللاِ  ُدوَن اْإلِ

ِه ُهَو ِمنَْها َعَىل َرَج ،  َأْعَىل َجنَّاِت اْلِفْرَدْوسِ  َوُكلَّ َهًوى ،  اءٍ ِألَنَّ ُكلَّ َكبَِريٍة َبْنيَ اْلَعْبِد َوَربِّ
َام َهيِْوي بَِصاِحبِِه ِيف َناِر َجَهنَّمَ  ؛ َلْيَس ُهَو ِمنُْه َعَىل َرَجاءٍ   .» إِنَّ

اَءُة ِمنَ َساِدُس عرش:  N  M  L  K  J  I  (: َقْولِهِ لِ : ْبَتِدعِ اْلـمُ  اْلَربَ
  SR  Q  P     O( )إَِذا َلِقيَت « : َقَدرِ ِيف َأْهَل الْ ت  َوَقاَل اْبُن ُعَمرَ  .)١٥٩: األنعام

ُهْم َأينِّ  ؛ ُأوَلِئَك  ُْم بُ  َفَأْخِربْ  (رواه مسلم).  .» ٌء ِمنِّيآرَ َبِريٌء ِمنُْهْم َوَأهنَّ
الِْس َصاِحَب بِْدَعةٍ « : َوَجاَء َعِن اْحلََسنِ  ُه ُيْمِرُض َقْلَبَك  ؛ َال ُجتَ  .» َفإِنَّ

ْ َيْسَلْم ِمْن إِْحَدى َثَالٍث  ؛ اِحَب بِْدَعةٍ َمْن َجاَلَس َص « : َوَعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِّ  : َمل
هِ  ا َأْن َيُكوَن فِْتنًَة لَِغْريِ ٌء َيِزلُّ بِِه َفُيْدِخُلُه النَّارَ ،  إِمَّ ا َأْن َيَقَع بَِقْلبِِه َيشْ ا َأْن َيُقوَل ،  َوإِمَّ : َوإِمَّ

َسَلَبُه  ؛ َطْرَفَة َعْنيٍ َعَىل ِدينِهِ  اهللاَ  َفَمْن َأِمنَ ،  بِنَْفِيس َوإِينِّ َواثٌِق ،  َال ُأَباِيل َما َتَكلَُّموا بِهِ  اهللاِ وَ 
اهُ   .» إِيَّ

َيى ْبِن َأِيب َكثِريٍ  َفُخْذ ِيف  ؛ إَِذا َلِقيَت َصاِحَب بِْدَعٍة ِيف َطِريٍق « : َقاَل  ؛ َوَعْن َحيْ
الُِسوا َأهْ « : َقاَل  ؛ َوَعْن َأِيب ِقَالَبةَ  .» َطِريٍق آَخرَ  اِدُلوُهمْ ،  َل اْألَْهَواءِ َال ُجتَ َفإِينِّ َال  ؛ َوَال ُجتَ

: َقاَل  ؛ َوَعْن إِْبَراِهيمَ  .» َوُيَلبُِّسوا َعَلْيُكْم َما ُكنُْتْم َتْعِرُفونَ ،  آَمُن َأْن َيْغُمُروُكْم ِيف َضَالَلتِِهمْ 
الُِسوا َأْصَحاَب اْألَْهَواءِ «  َواْآلَثاُر ،  »َأَخاُف َأْن َتْرَتدَّ ُقُلوُبُكْم  َفإِينِّ  ؛ َوَال ُتَكلُِّموُهمْ ،  َال ُجتَ

 ِيف َذلَِك َكثَِريٌة.
ُدَها َما ُرِوَي َعنْهُ  ُه َقاَل  ص َوُيَعضِّ ْ  «: َأنَّ  ِديِن َخِليِلِه ، فَلْيَنُْظرْ  رُْء َ|َ مَ ال

َحُدُكْم َمْن Bَُالِْل 
َ
ُه َذلَِك َوَوْج (رواه اإلمام أمحد يف املُسند ، وحّسنه األلباين).  .» أ

نَّةِ  ْرءُ اْلـمَ  إِْذ َقْد َيُكونُ ،  َظاِهٌر ُمنَبٌَّه َعَلْيِه ِيف َكَالِم َأِيب قَِالَبةَ  ،  َعَىل َيِقٍني ِمْن َأْمٍر ِمْن ُأُموِر السُّ



 ٨٨
ْفُظ َال َأْصَل َلُه ، َأْو َيِزيُد لَ َفُيْلِقي َلُه َصاِحُب اْهلََوى فِيِه هَ  َتِمُلُه اللَّ ُه فِيِه َقْيًدا ِمْن ًوى ِممَّا َحيْ

ا َأْن َيْشُعَر بِهِ  ؛ َوَجَدُه ُمْظلًِام  ؛ َرْأِيِه ، َفَيْقَبُلُه َقْلُبُه ، َفإَِذا َرَجَع إَِىل َما َكاَن َيْعِرُفهُ  ُه  ؛ َفإِمَّ دَّ َفَريُ
ا َأْن َال َيْشُعَر بِهِ  ِه ، َوإِمَّ  َمَع َمْن َهَلَك. َفيَْمِيضَ  ؛ بِاْلِعْلِم ، َأْو َال َيْقِدُر َعَىل َردِّ

ا َأَنا« َقاَل اْبُن َوْهٍب:   ؛ َوَسِمْعُت َمالًِكا إِْذ َجاَءُه َبْعُض َأْهِل اْألَْهَواِء َيُقوُل: َأمَّ
ا َأْنَت َفَشاكٌّ ، َفاْذَهْب إَِىل َشاكٍّ ِمْثلَِك َفَخاِصْمُه ، ُثمَّ َقَرَأ:  P  (َفَعَىل َبيِّنٍَة ِمْن َريبِّ ، َوَأمَّ

S  R   Q    X  W  VU     T(  :يوسف)١٠٨ .( 
َم ِمْن َعَدِم َمتْكِِني َزاِئِغ اْلَقْلِب َأْن ُيْسِمَع َكَالَمُه.  َفَهَذا َشْأُن َمْن َتَقدَّ

ِه بِاْلِعْلِم: َجَواُبُه ملَِْن َسَأَلُه ِيف َقْولِِه:  (طه:  )Z     Y  ]  \  (َوَمَثُل َردِّ
َؤاُل َعنُْه بِْدَعٌة ، « ) َكْيَف اْسَتَوى؟ َفَقاَل َلُه: ٥ اِالْستَِواُء َمْعُلوٌم ، َواْلَكْيُف َجمُْهوٌل ، َوالسُّ

اِئِل. »َوَأَراَك َصاِحَب بِْدَعٍة   ، ُثمَّ َأَمَر بِإِْخَراِج السَّ
ِه: َما َحَكى اْلَباِجيُّ   َكاَن ُيَقاُل: َال « َقاَل: َقاَل َمالٌِك:  ؛ َوَمَثُل َما َال ُيْقَدُر َعَىل َردِّ

ْن َزاِئَغ اْلَقْلِب ِمْن ُأُذنَِك ، َفإِنََّك َال َتْدِري َما َيْعَلُقَك ِمْن َذلَِك   .» ُمتَكِّ
ِدينَِة َشْيًئا ِمْن َبْعِض َأْهِل اْلَقَدِر ، اْلـمَ  َوَلَقْد َسِمَع َرُجٌل ِمَن اْألَْنَصاِر ِمْن َأْهلِ 

َفَكْيَف بَِام َعِلَق « َقاَل:  ؛ ِذيَن َيْسَتنِْصُحُهْم ، َفإَِذا َهنَْوهُ َفَعلَِق َقْلُبُه ، َفَكاَن َيْأِيت إِْخَواَنُه الَّ 
 .» َفَعْلُت  ؛ نَاَرةِ اْلـمَ  َيْرَىض َأْن ُأْلِقَي َنْفِيس ِمْن َفْوِق َهِذهِ  اهللاَ  َقْلبِي َلْو َعلِْمُت َأنَّ 

ُه َقاَل:  َي َأْيًضا َعْن َمالٍِك َأنَّ الِِس اْلقَ « ُثمَّ ُحكِ َس  ؛ َدِريَّ َوَال ُتَكلِّْمهُ َال ُجتَ لِ إِالَّ َأْن َجتْ
َظ َعَلْيِه ، لَِقْولِِه:   اهللاَ  َواْلَيْوِم اْآلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ باهللاِ  َال َجتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُونَ ( إَِلْيِه ، َفُتْغلِ

 .» ) ، َفَال ُتَوادُّوُهمْ ٢٢(املجادلة:  ) َوَرُسوَلهُ 
ُه قَ  اَن ْبِن ُعَيْينَةَ ـاٌض َعْن ُسْفيَ ـَام َحَكى ِعيَ ـلِ : ْبَتِدعِ اْلـمُ  فِْتنَةُ َسـابُِع َعَرش:  اَل: ــَأنَّ

ْن َأْحَرَم ِمنَ «  َوَرُسولِِه ، هللاِ  َهَذا ُخمَالٌِف « ِدينَِة َوَراَء املِْيَقاِت؟ َفَقاَل: اْلـمَ  َسَأْلُت َمالًِكا َعمَّ
8 ْنَيا ، َواْلَعَذاَب اْألَلِيَم ِيف اْآلِخَرِة ، َأَما َسِمْعَت َقْوَلُه َأْخَشى َعَلْيِه اْلِفْتنََة ِيف الدُّ 

)h  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ^  ] (  :النور)
 .» َواِقيِت اْلـمَ  َأْن ُهيَلَّ ِمنَ ص  َأْمَر النَّبِيُّ « )؟! َوَقْد ٦٣



  ٨٩
ارٍ  َبْريِ ْبِن َبكَّ َوَأَتاُه ،  َسِمْعُت َمالَِك ْبَن َأَنسٍ « : َقاَل ،  َوَحَكى اْبُن اْلَعَرِيبِّ َعِن الزُّ

ِمْن َحيُْث ،  ِمْن ِذي اْحلَُلْيَفةِ « : َقاَل ، » ْحِرُم؟ ! ِمْن َأْيَن أاهللاِ َيا َأَبا َعْبِد « : َفَقاَل ،  َرُجٌل 
َال « : اَل ـ. َفقَ » ْسِجدِ اْلـمَ  إِينِّ ُأِريُد َأْن ُأْحِرَم ِمنَ « : اَل ـَفقَ ، »  ص اهللاِ  وُل ـَأْحَرَم َرُس 

 .)١٧(»  ْسِجِد ِمْن ِعنِْد اْلَقْربِ اْلـمَ  َفإِينِّ ُأِريُد َأْن ُأْحِرَم ِمنَ « : َقاَل ، »  َتْفَعْل 
َام اَهذَ ِيف َوَأيُّ فِْتنٍَة « : َفَقاَل ، »  َفإِينِّ َأْخَشى َعَلْيَك اْلِفْتنَةَ  ؛ َال َتْفَعْل « : َقاَل  ؟! إِنَّ

َ « : َقاَل ، »  ُدَهاِهَي َأْمَياٌل َأِزي َوَأيُّ فِتْنٍَة َأْعَظُم ِمْن َأْن َتَرى َأنََّك َسَبْقَت إَِىل َفِضيَلٍة َقرصَّ
[  ^    _  `  b   a  (: َيُقوُل  اهللاَ  إِينِّ َسِمْعُت ، ؟! صاهللاِ  َعنَْها َرُسوُل 

 h  g      f  e  d  c   ( )٦٣: النور(. 
تِي َذَكرَ  َتْفِسُري اْآلَيِة ِهَي َشْأُن َأْهِل اْلبَِدِع َوَقاِعَدُهتُُم  / َها َمالٌِك َوَهِذِه اْلِفْتنَُة الَّ

ُسوَن َعَلْيَها ُبنَْياَهنُمْ  تِي ُيَؤسِّ ُْم َيَرْوَن َأنَّ َما َذَكَرهُ ،  الَّ ص  ِيف كَِتابِِه َوَما َسنَُّه َنبِيُّهُ اُهللا  َفإِهنَّ
ْم.  ُدوَن َما اْهَتَدْوا إَِلْيِه بُِعُقوِهلِ

اٍح ت  َوِيف ِمْثِل َذلَِك َقاَل اْبُن َمْسُعودٍ  َلَقْد ُهِديُتْم ملَِا « : فِيَام ُرِوَي َعِن اْبِن َوضَّ
ُكْم َلُتْمِسُكوَن بَِذَنِب َضَالَلٍة  ُكْم! َوإِنَّ ،  إِْذ َمرَّ بَِقْوٍم َكاَن َرُجٌل َجيَْمُعُهمْ  ؛ » )١٨(َملْ َهيَْتِد َلُه َنبِيُّ

ةً اُهللا  َرِحمَ « : َيُقوُل   َرِحمَ « : َفَيُقوُل اْلَقْوُم. َوَيُقوُل ، » اهللاِ  ُسْبَحانَ : َمْن َقاَل َكَذا َوَكَذا َمرَّ
ةً اُهللا   .)١٩(َفَيُقوُل اْلَقْومُ ، » هللاِ  اْحلَْمدُ : َمْن َقاَل َكَذا َوَكَذا َمرَّ

                                                           
 .ص) أي من عند قرب النبي ١٧(
َنُب: الَذْيل ، واملعنى أنه َشبََّه املبتدع املتمسك بضاللة البدع بأعمى متمسك بذيل دابة ، فهي تسري به ١٨( ) الذَّ

ووجه الَشَبه  كيفام شاءت ، فتارًة جتره إىل أرٍض ذات شوك ، وتارًة تطرحه يف فالة ال أنيس فيها وال ساكن ،
 السري إىل املهلكة يف ُكلِّ والتوغل يف الضاللة.

ن الناس التسبيح والتحميد بالكيفية التي ذكرها فَعدَّ ذلك  ت) املعنى أن ابن مسعود ١٩( مر عىل رُجٍل ُيَلقِّ
ن أصحاَبه  صبدعة ألن النبي   الذكَر هبذه الكيفية. يمل يكن يلقِّ



 ٩٠
نَافِِقَني ِحَني َأَمَر اْلـمُ  ْت ِيف َشْأنِ اْلَكِريَمِة َنَزلَ  ةِ لَّ بِِه َمالٌِك ِمَن اْآليَ ُثمَّ إِنَّ َما اْسَتدَ 

ِذيَن َكاُنوا َيَتَسلَّلُ ص  اهللاِ  َرُسوُل  النَِّفاَق ِمْن َأْصِلِه وَن لَِواًذا. وَ بَِحْفِر اْخلَنَْدِق ، َوُهُم الَّ
يَعِة َعَىل َغْريِ َما َوَضَعَها ِ ُه َوَضَع بِْدَعًة ِيف الرشَّ َأْخَربَ َلـامَّ  ، َولَِذلَِك  َتَعاَىل اُهللا  بِْدَعٌة ، ِألَنَّ

Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  (َقاَل:  ؛ نَافِِقنيَ اْلـمُ  َتَعاَىل َعنِ 
 Ð           Ï ( )ًة ِيف ) ، ١٦: البقرة َخالِِفَني َعْن َأْمِرِه اْلـمُ  َفِمْن َحْيُث َكاَنْت َعامَّ

 َيْدُخُلوَن َأْيًضا ِمْن َباِب َأْحَرى.



  ٩١
A 

ب قالْفَرةعالْبِد ني والْـمةيصع  
 

َالَلُة َمْذُكوَرٌة ِيف َكثٍِري ِمَن النَّْقلِ : ْبَتِدَع َضالٌّ َوُمِضلٌّ اْلـمُ وَ ،  اْلبَِدَع َضَالَلةٌ   َوالضَّ
ُرِق ،  ْذُكورِ اْلـمَ  ِق الطُّ ِق ِشيًَعا َوَتَفرُّ َفرُّ  َالِف َساِئرِ بِخِ ،  َوُيِشُري إَِلْيَها ِيف آَياِت اِالْختَِالِف َوالتَّ
ْ ،  َعاِيص اْلـمَ  َا َمل َالَلةِ  َفإِهنَّ إِالَّ َأْن َتُكوَن بِْدَعًة َأْو ِشْبَه  ؛ ُتوَصُف ِيف اْلَغالِِب بَِوْصِف الضَّ

وَعاِت َوُهوَ اْلـمَ  َوَكَذلَِك اْخلََطُأ اْلَواِقُع ِيف ،  اْلبِْدَعةِ  ى َضَالًال اْلـمَ  ْرشُ  َوَال ،  ْعُفوُّ َعنُْه َال ُيَسمَّ
ِئ اْسُم َضالٍّ اْلـمُ  ُيْطَلُق َعَىل  ِد لَِساِئرِ اْلـمُ  َكَام َال ُيْطَلُق َعَىل ،  ْخطِ  َعاِيص.اْلـمَ  َتَعمِّ

َام َذلَِك  ْكَمةٍ  - َأْعَلُم  اهللاُ وَ  - َوإِنَّ َالَلَة ِضدُّ اْهلَْدِي  ِحلِ َالَل َوالضَّ ، َوَذلَِك َأنَّ الضَّ
ِريَق اْلـمَ  َدى َحِقيَقًة ِيف الظَّاِهرِ َواْهلَُدى ، َواْلَعَرُب ُتْطلُِق اْهلُ  ْحُسوِس ، َفَتُقوُل: َهَدْيُتُه الطَّ

ِريِق ، َوِمنْهُ  ِّ ، َقاَل  َوَهَدْيُتُه إَِىل الطَّ   )Ç  Æ  Å (8 ُنِقَل إَِىل َطِريِق اْخلَْريِ َوالرشَّ
 ).٦(الفاحتة:  )7   8  9  () ، ١٠(البلد:  )q   p    () ، ٣(اإلنسان: 
بِيُل وَ  ِريُق َوالسَّ اُط َوالطَّ َ ِريِق  ؛ الرصِّ  بَِمْعنًى َواِحٍد ، َفُهَو َحِقيَقٌة ِيف الطَّ

ِريِق اْلـمَ  ِريِق ، اْلـمَ  ْحُسوِس ، َوَجمَاٌز ِيف الطَّ َالُل ، َوُهَو اْخلُُروُج َعِن الطَّ ُه الضَّ ْعنَِويِّ ، َوِضدُّ
ا اُة الضَّ الُّ َوالشَّ ِريِق إَِذا َخَرَج َعنُْه َوِمنُْه اْلَبِعُري الضَّ ُة ، َوَرُجٌل َضلَّ َعِن الطَّ ُه اْلُتبَِس ؛ لَّ ِألَنَّ

لِيُل.  َعَلْيِه اْألَْمُر َوَملْ َيُكْن َلُه َهاٍد َهيِْديِه ، َوُهَو الدَّ
نَّةِ َلـامَّ  ؛ َفَصاِحُب اْلبِْدَعةِ  َم َأنَّ  ؛ َغَلَب اْهلََوى َمَع اْجلَْهِل بَِطِريِق السُّ َما َظَهَر َلُه  َتَوهَّ

ِريِق  ِه ، َفَمَىض َعَلْيِه ، َفَحاَد بَِسَببِِه َعِن الطَّ ِريُق اْلَقِويُم ُدوَن َغْريِ ْسَتِقيِم ، اْلـمُ  بَِعْقِلِه ُهَو الطَّ
ةِ  ُه َراكٌِب لِْلَجادَّ ِة وَ ـَكالْ  ؛ )٢٠( َفُهَو َضالٌّ ِمْن َحْيُث َظنَّ َأنَّ ْيِل َعَىل اْجلَادَّ َلْيَس َلُه َدلِيٌل َامرِّ بِاللَّ

ى َقْصَدَها.ِعب َتاَفَيَقُع ِيف مَ َهيِْديِه ، ُيوِشُك َأْن َيِضلَّ َعنَْها ،   ، َوإِْن َكاَن بَِزْعِمِه َيَتَحرَّ

                                                           
ةِ ) ٢٠(  يِق َوُمْعَظُمُه.َوَسُط الطَّرِ : اْجلَادَّ



 ٩٢
ةِ اْلـمُ فَ  تَِها ، َحْيُث َأَخَذَها َمْأَخَذ اْهلََوى  ؛ ْبَتِدُع ِمْن َهِذِه اْألُمَّ َام َضلَّ ِيف َأِدلَّ إِنَّ

ْهوَ  َت َأْحَكامِ َوالشَّ ِه ، اْلـمُ  َوَهَذا ُهَو اْلَفْرُق َبْنيَ  .ـاهللاِ  ِة َال َمْأَخَذ اِالْنِقَياِد َحتْ ْبَتِدِع َوَغْريِ
َا َجاِريَ اْلـمُ  ِألَنَّ  ِة َأهنَّ َة بِالتََّبِع ، َوِمْن َشْأِن اْألَِدلَّ َل َمَطالِبِِه ، َوَأَخَذ اْألَِدلَّ  ةٌ ْبَتِدَع َجَعَل اْهلََوى َأوَّ

َواِهِر ،  )٢١( ْجتَِزاءُ َشْأِن َكَالِمَها اِال  َعَىل َكَالِم اْلَعَرِب ، َوِمنْ  ا َال  دُ َام َجتِ َقلَّ فَ فِيِه بِالظَّ cفِيِه َنص
َتِمُل التَّْأِويَل   .َحيْ

َف َعْن ُمْقَتَضاُه ِيف الظَّاِهرِ  ُل ْقُصوِد ، َوُيَتَأوَّ اْلـمَ  َوُكلُّ َظاِهٍر ُيْمكُِن فِيِه َأْن ُيْرصَ
يَعِة ، َوَعَدُم اِالْضطَِالِع  ِ َعَىل َغْريِ َما ُقِصَد فِيِه ، َفإَِذا اْنَضمَّ إَِىل َذلَِك اْجلَْهُل بُِأُصوِل الرشَّ
ِع ، َفَكَأنَّ  ْ ْحِريِف َواْخلُُروِج َعْن َمَقاِصِد الرشَّ  بَِمَقاِصِدَها ، َكاَن اْألَْمُر َأَشدَّ َوَأْقَرَب إَِىل التَّ

نَِّة ، َوَأْمَكُن ِيف َضَالِل اْلبِْدَعِة ، َفإَِذا َغَلَب اْهلََوىعْ أَ  ْدِركَ اْلـمُ   ؛ َرُق ِيف اْخلُُروِج َعِن السُّ
ِة إَِىل َما َأَراَد ِمنَْها.  َأْمَكَن اْنِقَياُد َأْلَفاِظ اْألَِدلَّ

لِيُل َعَىل َذلَِك َأنََّك َال َجتُِد ُمبَْتِدًعا ِممَّْن ُينَْسُب إَِىل  ِة إِالَّ َوُهَو َيْسَتْشِهُد َعَىل  َوالدَّ املِْلَّ
ْكَمةِ  ِعيٍّ ، َفُينِْزُلُه َعَىل َما َواَفَق َعْقَلُه َوَشْهَوَتُه ، َوُهَو َأْمٌر َثابٌِت ِيف اْحلِ  بِْدَعتِِه بَِدلِيٍل َرشْ

تِي َال َمَردَّ َهلَا ، َقاَل  q  p   on  m  l  k  j  i    (8 اْألََزلِيَِّة الَّ
 s  r   t(  :البقرة)( 8 َوَقاَل  ) ،٢٦    ®¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦     ¥( 
  ).٣١(املدثر: 

ةِ  ؛ َلكِنْ  َام َينَْساُق َهلُْم ِمَن اْألَِدلَّ َتَشابُِه ِمنَْها َال اْلَواِضُح ، َواْلَقلِيُل ِمنَْها َال اْلـمُ  إِنَّ
َباِع اْهلَ  لِيِل َعَىل اتِّ ِة إَِذا َدلَّ  ْعَظَم َواْجلُْمُهوَر ِمنَ اْلـمُ  َوى ، َفإِنَّ اْلَكثُِري ، َوُهَو َأَدلُّ الدَّ اْألَِدلَّ

َالُف  َفُهَو النَّاِدُر َواْلَقلِيُل ،  ؛ َعَىل َأْمٍر بَِظاِهِرِه ، َفُهَو اْحلَقُّ ، َفإِْن َجاَء َعَىل َما َظاِهُرُه اْخلِ
اِهِر َردُّ اْلَقلِيِل إَِىل اْلكَ   َتَشابِِه إَِىل اْلَواِضِح.اْلـمُ و ثِِري ،َفَكاَن ِمْن َحقِّ الظَّ

ُه َعَىل ،  َزْيَغهُ اُهللا  ْريَ َأنَّ اْهلََوى َزاَغ بَِمْن َأَرادَ ـغَ  َفُهَو ِيف تِيٍه ِمْن َحْيُث َيُظنُّ َأنَّ
ِريِق  َداَيَة إَِىل اْحلَقِّ ،  بْتَِدعِ اْلـمُ  بِِخَالِف َغْريِ  ؛ الطَّ َام َجَعَل اْهلِ ُه إِنَّ َل َمَطالِبِهِ  َفإِنَّ َر َهَواُه َوَأّخ ،  َأوَّ

                                                           
ء: اكتفى به )٢١(  .اجتزأ باليشَّ



  ٩٣
ِة َوُمْعظَ ،  إِْن َكاَن َفَجَعَلُه بِالتََّبعِ  َلِب الَِّذي َم اْلِكَتاِب َواِضًحا ِيف الطّ َفَوَجَد ُمجُْهوَر اْألَِدلَّ

ةَ ،  َبَحَث َعنْهُ  هُ  ؛ َلُه َعْن َذلَِك  َشذّ َوَما ،  )٢٢( َفَوَجَد اْجلَادَّ ا َأْن َيُردَّ ا َأْن َيكَِلُه إَِىل ،  إَِلْيهِ  َفإِمَّ َوإِمَّ
ُف اْلَبْحَث َعْن َتْأِويلِِه.،  َعاملِِهِ   َوَال َيَتَكلَّ

 g  h  i j k l m n(8 َوَفْيَصُل اْلَقِضيَِّة َبْينَُهَام َقْوُلُه 
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 cى َمْن َهِذِه َحاُلُه ُمْبَتِدًعا َوَال َضاال َالِف َأْو ،  َفَال َيِصحُّ َأْن ُيَسمَّ َوإِْن َحَصَل ِيف اْخلِ
 :َخِفَي َعَلْيهِ 

ُه َغْريُ ُمْبَتِدعٍ  • ا َأنَّ ةَ  ؛ َأمَّ َبَع اْألَِدلَّ ُه اتَّ ،  ُمْلِقًيا إَِلْيَها ِحْكَمَة اِالْنِقَيادِ  ؛ َفِألَنَّ
ًرا َهَواهُ ،  َباِسًطا َيَد اِالْفتَِقارِ  ًما ِألَْمرِ ،  ُمَؤخِّ  .ألاهللاِ  َوُمَقدِّ

ا َكْوُنُه َغْريَ َضالِّ  • ِة َسَلَك  ؛ َوَأمَّ ُه َعَىل اْجلَادَّ َفإِْن َخَرَج ،  َوإَِلْيَها َجلَأَ ،  َفِألَنَّ
ُن َمْأُجوًرا َحْسَبَام َبيَّنَُه َبْل َيُكو،  َفَال َحَرَج َعَلْيهِ ،  َعنَْها َيْوًما َفَأْخَطأَ 
ِحيُح  َصاَب، فَلَُه « : اْحلَِديُث الصَّ

َ
َذا َحَكَم اQَْاِكُم فَاْجتََهَد ُعم# أ إِ

ْجَرانِ 
َ
ْجر أ

َ
، فَلَُه أ

َ
ْخَطأ

َ
(رواه البخاري »  ، َوgَِذا َحَكَم فَاْجتََهَد ُعم# أ

ًداومسلم).  َجيَْعَل ُخُروَجُه َطِريًقا  َفَلْيَس َعَىل َأنْ  ؛ َوإِْن َخَرَج ُمَتَعمِّ
هِ  ًعا ُيَداُن بِِه.،  َمْسُلوًكا َلُه َأْو لَِغْريِ  َوَرشْ

ى اْستِنَاًنا َفيَُعاَمُل ُمَعاَمَلُة َمْن َسنَُّه  ْنُب َمْوقَِع اِالْقتَِداِء َقْد ُيَسمَّ ُه إَِذا َوَقَع الذَّ َعَىل َأنَّ
، fََن َعلَيِْه ِوْزرَُها َوِوْزُر َمْن َعِمَل  اْإلِْسَالِم ُسن#ًة َسيِّئَةً َمْن َسن# Kِ « : َكَام َجاَء ِيف اْحلَِديِث 

ءٌ  بَِها ِمْن َنْعِدهِ  ْnَ ْوَزارِِهْم
َ
ْن َفنُْقَص ِمْن أ

َ
 .(رواه مسلم)»  ، ِمْن َلpِْ أ

                                                           
ةِ  )٢٢(  َوَسُط الطَِّريِق َوُمْعَظُمُه.: اْجلَادَّ



 ٩٤
و# : «صَوَقاَل النَّبِيُّ  

َ
ِل ِكْفٌل ِمْن َال ُيْقتَُل َغْفٌس ُظلًْما إِال# fََن َ|َ ابِْن آَدَم األ

ُل َمْن َسن# الَقتَْل ؛  َدِمَها و#
َ
ن#ُه أ

َ
َي اْلَقْتُل ُسنًَّة (رواه البخاري ومسلم).  » وََذلَِك ِأل َفُسمِّ

ى بِْدَعةً ،  بِالنِّْسَبِة إَِىل َمْن َعِمَل بِِه َعَمًال ُيْقَتَدى بِِه فِيهِ  ُه َملْ ُيوَضْع َعَىل  ؛ َلكِنَُّه َال ُيَسمَّ َأْن  ِألَنَّ
يًعا ى َضَالًال ،  َيُكوَن َتْرشِ ُه َلْيَس ِيف َطِريِق  ؛ َوَال ُيَسمَّ وِع َأْو ِيف ُمَضاَهاتِِه َلُه.اْلـمَ  ِألَنَّ  ْرشُ

َوَهَذا َتْقِريٌر َواِضٌح َيْشَهُد َلُه اْلَواِقُع ِيف َتْسِمَيِة اْلبَِدِع َضَالَالٍت ، َوَيْشَهُد َلُه َأْيًضا 
ْسَالِم ، َوِيف َزَماِن َرُسولِ َأْحَواُل َمْن َتقَ  َم َقْبَل اْإلِ Z  (َتَعاَىل َقاَل:  اهللاَ  : َفإِنَّ صاهللاِ  دَّ

  l  k  j  i   h  g  f  e  d   c  b  a  `  _   ^  ]  \    [
q  p   o  n  m(  :يس)٤٧.(  

ارَ  وا َعَىل َأْمَواهلِِ َلـامَّ  َفإِنَّ اْلُكفَّ ْنَفاِق ، َشحُّ ْم ، َوَأَراُدوا َأْن َجيَْعُلوا لَِذلَِك ُأِمُروا بِاْإلِ
حِّ َخمَْرًجا ، َفَقاُلوا:  َلْو  اهللاَ  ) َوَمْعُلوٌم َأنَّ ٤٧(يس:  )k  j  i   h  g  f   (الشُّ

ِوْج َأَحًدا إَِىل َأَحٍد ، َلكِنَُّه اْبَتَىل ِعَباَدُه لَِينُْظَر َكيَْف  ْ ُحيْ َعَىل  َيْعَمُلوَن؟ َفَقصَّ َهَواُهمْ  َشاَء َمل
َبُعوا َما َتَشاَبَه ِمَن اْلكَِتاِب بِالنِّْسبَِة إَِلْيِه ، َفلَِذلَِك ِقيَل َهلُْم:  l     (َهَذا اْألَْصِل اْلَعظِيِم ، َواتَّ

q  p   o  n  m(  :يس)٤٧.( 
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *      +  ,  -   (8 َوَقاَل 
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ْحكِيُم َعَىل َوْفِق  ُْم َأَراُدوا َأْن َيُكوَن التَّ وا بِالتَّْحكِيِم ، َغْريَ َأهنَّ َفَكَأنَّ َهُؤَالِء َقْد َأَقرُّ

ُكُم بِِه َكْعُب ْبُن َزْيًغا َعِن اْحلَقِّ ، َوَظنc  ؛ َأْغَراِضِهمْ  ا ِمنُْهْم َأنَّ اْجلَِميَع َحَكٌم ، َوَأنَّ َما َحيْ
ُكُم بِِه النَّبِيُّ  ُه ِمْثَل َما َحيْ ِف َأْو َغْريُ  ُهَو ُحْكمُ ص  ، َوَجِهُلوا َأنَّ ُحْكَم النَّبِيِّ ص  اْألَْرشَ

ِه َمَعُه َمْردُ اهللاِ    .اهللاِ  وٌد إِْن َملْ َيُكْن َجاِرًيا َعَىل ُحْكمِ الَِّذي َال ُيَردُّ ، َوَأنَّ ُحْكَم َغْريِ
 ؛ )٦٠(النساء:  )9  :  ;  >    =  <    (8 َفلَِذلَِك َقاَل 

ْسَالمِ  َا َنَزَلْت فِيَمْن َدَخَل ِيف اْإلِ !  "  #   ( 8 لَِقْولِهِ  ؛ ِألَنَّ َظاِهَر اْآلَيِة َيُدلُّ َعَىل َأهنَّ



  ٩٥
  ,  +      *  )  (  '  &  %  $    2  1  0  /  .  -

 .)٦٠(النساء:  )3     
َالَل ِيف َغالِِب اْألَْمِر ،  َواْألَْمثَِلُة ِيف َتْقِريِر َهَذا اْألَْصِل َكثَِريةٌ  َمجِيُعَها َيْشَهُد بَِأنَّ الضَّ

َام ُيْسَتْعَمُل ِيف َمْوُضوٍع َيِزلُّ َصاِحُبُه لُِشْبَهٍة َتْعِرُض َلهُ  ْبَهةُ  َأْو َتْقلِيدِ ،  إِنَّ ،  َمْن َعَرَضْت َلُه الشُّ
ًعا َوِدينًا َيِديُن بِهِ  َلَل َرشْ ِريِق اْحلَقِّ َوَحمِْض ،  َفَيتَِّخُذ َذلَِك الزَّ َمَع ُوُجوِد َواِضَحِة الطَّ

َواِب.  الصَّ
ِريِق ، َبْل َثمَّ ـَولَ  ا َعَىل َهَذا الطَّ َطِريٌق آَخُر ،  )٢٣(امَّ َملْ َيُكِن اْلُكْفُر ِيف اْلَواِقِع ُمْقَتِرصً

وَرِة اْجلَاِمَعِة ، َوِهَي اُهللا  َوُهَو اْلُكْفُر َبْعَد اْلِعْرَفاِن ِعنَاًدا َأْو ُظْلًام ، َذَكرَ  نَْفْنيِ ِيف السُّ َتَعاَىل الصِّ
) ، ٧ -  ٦(الفاحتة:  )  7   8  9  :  ;  >  =   <(ُأمُّ اْلُقْرآِن: َفَقاَل: 

ُة اْلعُ  تِي َدَعا اْألَْنبَِياُء َفَهِذِه ِهَي اْحلُجَّ ?  @  B   A   (ُثمَّ َقاَل:  إَِلْيَها. ‡ْظَمى الَّ

 C(  :الفاحتة)َة  ؛ َمْغُضوُب َعَلْيِهْم ُهُم اْلَيُهودُ ـَفالْ  ).٧ ُْم َكَفُروا َبْعَد َمْعِرَفتِِهْم ُنُبوَّ ِألَهنَّ
دٍ  ِذي( فِيِهْم: اهللاِ  ، َأَال َتَرى إَِىل َقْولِ  ص ُحمَمَّ َن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَام َيْعِرُفوَن الَّ

 ) ، َيْعنِي: اْلَيُهوَد.١٤٦(البقرة:  ) َأْبنَاَءُهمْ 
الُّونَ  ِة ِيف ِعيَسى  ؛ ُهُم النََّصاَرى: َوالضَّ ُْم َضلُّوا ِيف اْحلُجَّ َوَيْلَحُق ِهبِْم  .×ِألَهنَّ

َاللِ  ِذيَن أَ اْلـمُ  ِيف الضَّ ُكوَن الَّ ُكوا َمعَ ْرشِ هُ اهللاِ  ْرشَ ُه َقْد َجاَء ِيف َأْثنَاِء اْلُقْرآِن َما ،  إَِهلًا َغْريَ ِألَنَّ
ُهمْ  )٧: الفاحتة( )C  B  (: ِألَنَّ َلْفَظ اْلُقْرآِن ِيف َقْولِهِ ،  َيُدلُّ َعَىل َذلَِك  ُهْم َوَغْريَ ،  َيُعمُّ

بِيِل َداِخٌل فِي  ِه.َفُكلُّ َمْن َضلَّ َعْن َسَواِء السَّ
اطِ  )C (إِنَّ : َوَال َيْبُعُد َأْن ُيَقاَل  َ  َيْدُخُل فِيِه ُكلُّ َمْن َضلَّ َعِن الرصِّ

ِة َأوْ كَ  ؛ ْسَتِقيمِ اْلـمُ  ON  M  L  K  J    (8 َفَقْوُلُه ،  َال  اَن ِمْن َهِذِه اْألُمَّ
WV  U  T  S   R  Q  P  ( )َكاَن ،  َعامٌّ ِيف ُكلِّ َضالٍّ  )١٥٣: األنعام

                                                           
 .هناك :َثمَّ ) ٢٣(



 ٩٦
ِك َأِو النَِّفاِق َض  ْ ْسَالِميَّةِ اْلـمَ  َأْو َكَضَالِل اْلِفَرِق ،  َالُلُه َكَضَالِل الرشِّ ِة اْإلِ ،  ْعُدوَدِة ِيف املِْلَّ

َاللِ  ْبعِ ،  َوُهَو َأْبَلُغ َوَأْعَىل ِيف َقْصِد َحْرصِ َأْهِل الضَّ ِة اْلكَِتاِب َوالسَّ يَِّة َفاِحتَ ِئُق بُِكلِّ  َوُهَو الالَّ
ٌد اْلـمَ   .صَثاِين َواْلُقْرآِن اْلَعظِيِم الَِّذي ُأوتِيِه ُحمَمَّ



  ٩٧
 

  حدثَات الْـمو ذَم الْبِدعِ
هبلَى شع دالرو الْـمةعدتب  

  

 :حدثَات عامالْـمو ذَم الْبِدعِ
صُّ ُحمَْدَثًة ُدونَ اْلـمُ و نَّ َذمَّ اْلبَِدعِ إِ  َها  ْحَدَثاِت َعامٌّ َال َخيُ ُكمُ  - َفاْعَلُموا ، َغْريِ  َرِمحَ

مِّ ِمْن َأْوُجهٍ  -اُهللا  ٌة ِيف ُعُموِم الذَّ ِة ُحجَّ َم ِمَن اْألَِدلَّ  : َأنَّ َما َتَقدَّ
ًة َعَىل َكْثَرِهتَا َأَحُدَها: َا َجاَءْت ُمْطَلَقًة َعامَّ  َوَملْ َيْأِت ،  َملْ َيَقْع فِيَها اْستِْثنَاٌء َأْلَبتَّةَ ،  َأهنَّ

َوَال ،  ُكلُّ بِْدَعٍة َضَالَلٌة إِالَّ َكَذا َوَكَذا: َوَال َجاَء فِيَها،  فِيَها َما َيْقتَِيض َأنَّ ِمنَْها َما ُهَو ُهًدى
َء ِمْن َهِذهِ   َعاِين.اْلـمَ  َيشْ

ِعيُّ فِيَها اِالْستِْحَساَن َأْو  ْ َا َالِحَقٌة َفَلْو َكاَن ُهنَالَِك ُحمَْدَثٌة َيْقَتِيض النََّظُر الرشَّ َأهنَّ
وَعاِت ـبِالْ  َة ،  َلكِنَُّه َال ُيوَجدُ ،  َلُذكَِر َذلَِك ِيف آَيٍة َأْو َحِديٍث  ؛ َمْرشُ َفَدلَّ َعَىل َأنَّ تِْلَك اْألَِدلَّ

ُف َعْن ُمْقَتَضاَها َفْرٌد ِمنَ  تِي َال َيَتَخلَّ يَِّة الَّ َها َعَىل َحِقيَقِة َظاِهِرَها ِمَن اْلُكلِّ  اْألَْفَراِد. بَِأْرسِ
ٍّ  َوالثَّاِين: ِعيٍّ ُكيلِّ يٍَّة َأْو َدلِيٍل َرشْ ُه َقْد َثَبَت ِيف اْألُُصوِل اْلِعْلِميَِّة َأنَّ ُكلَّ َقاِعَدٍة ُكلِّ ،  َأنَّ

َرْت ِيف َمَواِضيَع َكثَِريةٍ  ْن ،  ةٍ َوُأِيتَ ِهبَا َشَواِهُد َعَىل َمَعاٍن ُأُصولِيٍَّة َأْو ُفُروِعيَّ ،  إَِذا َتَكرَّ َوَملْ َيْقَرتِ
ِرَها ، َفَذلَِك َدلِيٌل َعَىل َبَقاِئَها َعَىل ُمْقَتَىض ،  ِهبَا َتْقِييٌد َوَال َختِْصيٌص  ِرَها َوإَِعاَدِة َتَقرُّ َمَع َتَكرُّ

Ð  Ï  Î     Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  (8 َكَقْولِِه  ؛ َلْفظَِها ِمَن اْلُعُمومِ 
Ù(  :النجم)َأْشَبَه َذلَِك  َوَما )٣٩-٣٨. 

َدةِ اْلـمُ  إِْذ َجاَء ِيف اْألََحاِديِث ،  َفَام َنْحُن بَِصَدِدِه ِمْن َهَذا اْلَقبِيلِ  َرِة ِيف اْلـمُ و َتَعدِّ َتَكرِّ
ى َوبَِحَسِب اْألَْحَوالِ  ٍة ُكلَّ ُحمَْدثَ « َوَأنَّ ،  » ُكلَّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ « َأنَّ : ْخَتلَِفةِ اْلـمُ  َأْوَقاٍت َشتَّ

ِة َعَىل َأنَّ اْلبَِدَع َمْذُموَمةٌ  .» بِْدَعةٌ  الَّ َوَملْ َيْأِت ِيف آَيٍة ،  َوَما َكاَن َنْحَو َذلَِك ِمَن اْلِعَباَراِت الدَّ
يَِّة فِيَها َفَدلَّ َذلَِك  ؛ َوَال َحِديٍث َتْقِييٌد َوَال َختِْصيٌص َوَال َما ُيْفَهُم ِمنُْه ِخَالُف َظاِهِر اْلُكلِّ

َا َعَىل ُعُموِمَها َوإِْطَالِقَها.َدَال   َلًة َواِضَحًة َعَىل َأهنَّ



 ٩٨
َها  َوالثَّالُِث: َحاَبِة َوالتَّابِِعَني َوَمْن َيلِيِهْم َعَىل َذمِّ الِِح ِمَن الصَّ َلِف الصَّ إِْمجَاُع السَّ

ٍء ِمنْهَ ،  َكَذلَِك  َسَم بَِيشْ ِن اتَّ ٌف ،  اَوَتْقبِيِحَها َواْهلُُروِب َعنَْها َوَعمَّ َوَملْ َيَقْع ِمنُْهْم ِيف َذلَِك َتَوقُّ
ةٌ   َفَدلَّ َعَىل َأنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة َلْيَسْت بَِحقٍّ ،  َفُهَو بَِحَسِب اِالْستِْقَراِء إِْمجَاٌع َثابٌِت ،  )٢٤( َوَال َمثْنَِويَّ

 َبْل ِهَي ِمَن اْلَباطِِل.، 
ابُِع: َل اْلبِْدَعِة َيْقتَ  َوالرَّ اِرِع ،  ِيض َذلَِك بِنَْفِسهِ َأنَّ ُمَتَعقِّ ِة الشَّ ُه ِمْن َباِب ُمَضادَّ ِألَنَّ

عِ  ْ َراِح الرشَّ َوَأْن ،  َفُمَحاٌل َأْن َينَْقِسَم إَِىل َحَسٍن َوَقبِيٍح ،  َثاَبةِ اْلـمَ  َوُكلُّ َما َكاَن ِهبَِذهِ ،  َواطِّ
ِة إِْذ َال َيِص ،  َيُكوَن ِمنُْه َما ُيْمَدُح َوِمنُْه َما ُيَذمُّ  حُّ ِيف َمْعُقوٍل َوَال َمنُْقوٍل اْستِْحَساُن ُمَشاقَّ

اِرِع.  الشَّ
َا َليَْسْت بَِمْذُموَمٍة ِمْن َحْيُث  ؛ ، َثَبَت َذمُّ َصاِحبَِهااْلبَِدِع  امَّ َثَبَت َذمُّ ـَولَ  ِألَهنَّ

ا ِرَها َفَقْط ، َبْل ِمْن َحْيُث اتََّصَف ِهبَ ِقيَقِة ، اْلـمَ َذْن إ تَِّصُف ، َفُهوَ اْلـمُ  َتَصوُّ ْذُموُم َعَىل اْحلَ
ْأثِيِم ، فَ  مُّ َخاصُّ التَّ ْطَالِق َواْلُعُموِم.اْلـمُ َوالذَّ  ْبَتِدُع َمْذُموٌم آثٌِم ، َوَذلَِك َعَىل اْإلِ

 َوَيُدلُّ َعَىل َذلَِك َأْرَبَعُة َأْوُجٍه: 
ا:  ةَ َأَحُدُمهَ ا إِْن َجاَءْت  ؛ ْذُكوَرةَ اْلـمَ  َأنَّ اْألَِدلَّ c8 َفَظاِهٌر ، َكَقْولِِه  ؛ فِيِهْم َنص

)SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I(  :األنعام)8   ) ، َوَقْولِهِ ١٥٩
)v  w x y z { | } ~ ¡�  ¢ £ ¤ ¥ ( ) آل

الُّ «  «: صَوَقْولِِه ،  )١٠٥: عمران َال tََُذاَدن# رَِجاٌل َقْن َحوِْ: َكَما يَُذاُد اuَِْعpُ الض#
َ
أ

 
ُ
َال َهلُم# « : نَاِديِهمْ أ

َ
لُوا َنْعَدَك « َفيَُقاُل: ، » أ ُهْم قَْد بَد# قُوُل ، » إِغ#

َ
،  )٢٥( »ُسْحًقا ُسْحًقا «  :فَأ

ا ِيف اْلبِْدَعةِ ،  إَِىل َساِئِر َما ُنصَّ فِيِه َعَلْيِهمْ  cْبَتِدِع اْلـمُ  ْعنَى إَِىل اْلـمَ  َفَراِجَعةُ  ؛ َوإِْن َكاَنْت َنص
ِهمْ ،  ْريِ إِْشَكالٍ ِمْن غَ   َرَجَع اْجلَِميُع إَِىل َتْأثِيِمِهْم.،  َوإَِذا َرَجَع اْجلَِميُع إَِىل َذمِّ

                                                           
 .ُجوعرُ ): َمْثنَِويَّةٌ . (اْستِْثنَاءٌ ): َمْثنَِويَّةٌ () ٢٤(
) :(ُأَناِدهيِمْ ) ٢٥(  ُبْعًدا ُبْعًدا. :َمْعنَاهُ  :ا)َفَأُقول ُسْحًقا ُسْحقً (َمْعنَاُه: َتَعاَلْوا.  :َأَال َهُلمَّ



  ٩٩
َع َقْد َدلَّ َعَىل َأنَّ اْهلََوى ُهوَ  َوالثَّاِين: ْ ُل ِيف اْلبَِدعِ اْلـمُ  َأنَّ الرشَّ  َوُهوَ ،  تََّبُع اْألَوَّ

ِهمْ اْلـمَ  ابُِق ِيف َحقِّ ِهمْ وَ ،  ْقُصوُد السَّ ِع َكالتََّبِع ِيف َحقِّ ْ ُلوَن ،  َدلِيُل الرشَّ َولَِذلَِك َجتُِدُهْم َيَتَأوَّ
8 َأَال َتَرى إَِىل َقْولِِه  َأْغَراَضُهْم. َوَيتَّبُِعوَن ُكلَّ ُشْبَهٍة َواَفَقْت ،  ُكلَّ َدلِيٍل َخاَلَف َهَواُهمْ 

)  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g
£¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x(. 

ًال  ْيَغ َأوَّ َواِب اْلـمَ  َوُهوَ ،  َفَأْثَبَت َهلُُم الزَّ َباعَ ،  ْيُل َعِن الصَّ َتَشابِِه َوُهَو اْلـمُ  ُثمَّ اتِّ
ُه عَ ،  َوُمْعَظُمهُ الَِّذي ُهَو ُأمُّ اْلكِتَاِب ،  ْعنَىاْلـمَ  ْحَكِم اْلَواِضِح اْلـمُ  ِخَالُف  َىل َهَذا َوُمَتَشاِهبُ

َباعَ ،  َقلِيٌل  ُكوا اتِّ َباِع اْألََقلِّ اْلـمُ  َفَرتَ ي َمْفُهوًما َواِضًحااْلـمُ  ْعَظِم إَِىل اتِّ  ؛ َتَشابِِه الَِّذي َال ُيْعطِ
اِس اُهللا  َأْو َيْعَلُمهُ ، اُهللا  َوَطَلًبا ملَِْعنَاُه الَِّذي َال َيْعَلُمُه إِالَّ ،  اْبتَِغاَء َتْأِويِلهِ  ،  ُخوَن ِيف اْلِعْلمِ َوالرَّ

ِه إَِىل  َبُعوا َأْهَواَءُهْم ،  ْبَتِدَعُة َذلَِك اْلـمُ  َوَملْ َيْفَعلِ  .ْحَكمِ اْلـمُ  َوَلْيَس إِالَّ بَِردِّ َفاْنُظُروا َكْيَف اتَّ
ِع بَِشَهاَدِة  ْ ًال ِيف ُمَطاَلَبِة الرشَّ   .أل اهللاِ َأوَّ

P     O  N  M  L  K  J  I  T  SR  Q   (8 اُهللا  َوَقاَل 
   \          [  Z  Y  X  W  V  U   ( )ْفِريَق ) ، ١٥٩: األنعام َوَلْو ،  َفنََسَب إَِلْيِهُم التَّ

لِيلِ  ْفِريُق ِمْن ُمْقتََىض الدَّ ْ َينُْسْبُه إَِلْيِهمْ  ؛ َكاَن التَّ مِّ  َوَال َأَتى بِِه ِيف ،  َمل َوَلْيَس ،  َمْعِرِض الذَّ
َبا  ِع اْهلََوى.َذلَِك إِالَّ بِاتِّ

T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J   (8 َوَقاَل 
WV  U( )َوَهنَى َعِن ،  قِّ َواِضًحا ُمْسَتِقيًام ـَفَجَعَل َطِريَق اْحلَ ) ، ١٥٣: األنعام

ُرِق َواْلُبنَيَّاُت ،  )٢٦( اْلُبنَيَّاِت  َفإَِذا ،  َيةِ ُكلُّ َذلَِك َمْعُلوٌم بِاْلَعَواِئِد اْجلَارِ  ؛ َواْلَواِضُح ِمَن الطُّ
عِ  ْ َفَمْن َتَرَك اْلَواِضَح ،  َفَواِضٌح َأْيًضا،  َوَقَع التَّْشبِيُه ِهبَا بَِطِريِق اْحلَقِّ َمَع اْلُبنَيَّاِت ِيف الرشَّ

هُ  َبَع َغْريَ ِع.،  َواتَّ ْ  َفُهَو ُمتَّبٌِع ِهلََواُه َال لِلرشَّ

                                                           
ةِ  )٢٦( ة.،  َوَسُط الطَِّريِق َوُمْعَظُمهُ : اْجلَادَّ ُب ِمَن اجلادَّ َغاُر َتَتَشعَّ  وُبنَيَّاُت الطَِّريِق: ِهَي الطُُّرق الصِّ



 ١٠٠
z  y  x  w   v  }  |  {  ~  �¡   ¢  (8 َوَقاَل 

اِيف  )١٠٥: آل عمران( ) ¤  ¥ £   يِء اْلَبَياِن الشَّ َق ،  َفَهَذا َدلِيٌل َعَىل َجمِ َفرُّ َوَأنَّ التَّ
َام َحَصَل ِمْن ِجَهةِ  لِيلِ اْلـمُ  إِنَّ ِقَني َال ِمْن ِجَهِة الدَّ َوُهَو ،  ِمْن تِْلَقاِء َأْنُفِسِهمْ إَذْن  َفُهوَ ،  َتَفرِّ

َباُع اْهلََوى بَِعْينِِه.  اتِّ
َام َيتَّبُِع َهَواُه ، َوإَِذا اتَّ وَ  ُح بَِأنَّ ُكلَّ ُمْبَتِدٍع إِنَّ ُة َعَىل َهَذا َكثَِريٌة ، ُتِشُري َأْو ُتَرصِّ بََع اْألَِدلَّ

ُة َعَلْيِه َأْيًضا َكثَِريٌة: َكَقْولِِه  º  ¹     «  ¼  ( 8َهَواُه َكاَن َمْذُموًما َوآثًِام ، َواْألَِدلَّ
 Â  ÁÀ  ¿  ¾   ½   Î  Í     Ì  ËÊ  É  È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã

  Ñ  Ð  Ï(     :القصص)٥٠.(  
Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É   ( 8 َوَقْولِهِ 

  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ
 ç (  :ص)5  6  7  8  9  :  ;  >  =     ( 8 َوَقْولِهِ  ).٢٦( 

 ُكلُّ ُمْبتَِدٍع َمْذُموٌم آثٌِم.إَذْن فَ ،  َوَما َأْشَبَه َذلَِك  ).٢٨(الكهف: 
ةَ  َوالثَّالُِث: تِي َيْبنُوَن ،  ُهَو ُعْمَدُهتُُم اْألُوَىل  ْبَتِدَعِة اْلَعْقُل اْلـمُ  َأنَّ َعامَّ َوَقاِعَدُهتُُم الَّ

عَ  ْ ُم ِيف نَِحلِِهمْ اْلـمُ  َفُهوَ ،  َعَلْيَها الرشَّ َة إَِذا َملْ ،  هُ ُث َال َيتَِّهُمونَ بَِحيْ ،  َقدَّ َوَقْد َيتَِّهُموَن اْألَِدلَّ
ِعيَِّة.،  ُتَوافِْقُهْم ِيف الظَّاِهرِ  ْ ِة الرشَّ وا َكثًِريا ِمَن اْألَِدلَّ ى َيُردُّ َوَلْيَس ُكلُّ َما َيْقِيض بِِه اْلَعْقُل  َحتَّ

ا cُثمَّ َيِصُريوَن َبْعَد ،  َوَيْرِجُعوَن َعنُْه َغًدا،  ْوَم َمْذَهًباَولَِذلَِك َتَراُهْم َيْرَتُضوَن اْليَ ،  َيُكوُن َحق
ا،  إَِىل َرْأٍي َثالٍِث  َغدٍ  cَلَكَفى ِيف إِْصَالِح َمَعاِش اْخلَْلِق  ؛ َوَلْو َكاَن ُكلُّ َما َيْقِيض بِِه َحق

ُسِل ،  َوَمَعاِدِهمْ  ا  َوَلَكانَ ،  َفاِئَدةٌ  ‡َوَملْ َيُكْن لَِبْعَثِة الرُّ َساَلُة َعَبثً َعَىل َهَذا اْألَْصِل ُتَعدُّ الرِّ
ُه َباطٌِل ،  َال َمْعنَى َلهُ  ى إَِلْيِه ِمْثُلُه.،  َوُهَو ُكلُّ  َفَام َأدَّ

عِ  ْ ُموا َأْهَواَءُهْم َعَىل الرشَّ ُْم َقدَّ وا،  َفَأْنَت َتَرى َأهنَّ ،  َأْهَل اْألَْهَواءِ : َولَِذلَِك ُسمُّ
مْ  َوَذلَِك لَِغَلَبةِ  َام ُيْطَلُق اْلـمُ ِألَنَّ التَّْسِمَيَة بِ  ؛ َواْشتَِهاِرِه فِيِهمْ ،  اْهلََوى َعَىل ُعُقوِهلِ ْشَتقِّ إِنَّ

ْت ِمنُْه َعَىل  َقِب إَِذا َغَلَب َما اْشُتقَّ ى ِهبَا.اْلـمُ  إِْطَالَق اللَّ َتْأثِيُم َمْن َهِذِه ِصَفُتُه إَذْن فَ  َسمَّ
ْأِي ِألَنَّ َمْرجِ  ؛ َظاِهرٌ  َباِع الرَّ َباُع اْهلََوى.،  َعُه إَِىل اتِّ  َوُهَو اتِّ



  ١٠١
ابُِع: ْن ِمَن اْلِعْلِم ،  َأنَّ ُكلَّ َراِسٍخ َال َيْبتَِدُع َأَبًدا َوالرَّ َام َيَقُع اِالْبتَِداُع ِممَّْن َملْ َيَتَمكَّ َوإِنَّ

َام ُيْؤَتى النَّاُس ِمْن قَِبلِ ،  الَِّذي اْبَتَدَع فِيهِ  ُْم ُعَلَامُء. َفإِنَّ ِذيَن َحيَْسُبوَن َأهنَّ ُم الَّ اِهلِ َوإَِذا َكاَن  ُجهَّ
وَط اِالْجتَِهادِ ،  َكَذلَِك  ْ َيْسَتْكِمْل ُرشُ َفُهَو َعَىل َأْصِل ،  َفاْجتَِهاُد َمِن اْجَتَهَد َمنِْهيٌّ َعنُْه إِْذ َمل

يُّ َحَراًما َعَلْيهِ ،  اْلُعُموِميَّةِ  ِة َواِالْستِنَْباطِ  َوملََّا َكاَن اْلَعامِّ ُم اْلـمُ  َكانَ ،  النََّظُر ِيف اْألَِدلَّ َخْرضَ
ِريِم اِالْستِنَْباِط َوالنََّظرِ  َفإَِذا ،  ْعُموِل بِهِ اْلـمَ  الَِّذي َبِقَي َعَلْيِه َكثٌِري ِمَن اْجلََهاَالِت ِمْثَلُه ِيف َحتْ

ٍم َعَلْيهِ   َالٍق.َكاَن آثًِام بِإِطْ  ؛ َأْقَدَم َعَىل ُحمَرَّ
ا ُمْسَتنْبٌِط َهلَا ؛ َوَحاِصُل َما ُذكَِر ُهنَا َأنَّ ُكلَّ ُمْبتَِدٍع آثِمٌ  ُه إِمَّ َفاْستِنَْباُطُه َعَىل ،  ِألَنَّ

تِيِب  ْ ا َناِئٌب َعْن َصاِحبَِها،  ْذُكوِر َغْريُ َجاِئزٍ اْلـمَ  الرتَّ ،  ُمنَاِضٌل َعنُْه فِيَها بَِام َقَدَر َعَلْيهِ ،  َوإِمَّ
ِل َهلَااْلـمُ  لَِك َجيِْري َجمَْرىَوذَ   َفُهَو آثٌِم َعَىل ُكلِّ َتْقِديٍر.،  ْسَتنْبِِط اْألَوَّ



 ١٠٢
A 

ةعإِلَى الْبِد وبِينسنالْـم امأَقْس   
 

 : نُْسوُب إَِىل اْلبِْدَعِة َأْن َيُكونَ اْلـمَ  َال َخيُْلو
 .ُجمَْتِهًدا فِيَها •
ًدا. •  َأْو ُمَقلِّ

ا: َقلِّدُ اْلـمُ وَ   :إِمَّ
لِيِل الَِّذي َزَعَمهُ  • ْقَراِر بِالدَّ ٌد َمَع اْإلِ ْجَتِهُد َدلِيًال َواْألَْخُذ فِيِه اْلـمُ  ُمَقلِّ

 .بِالنََّظرِ 
ٌد َلُه فِيِه ِمْن َغْريِ َنَظرٍ  • ا ُمَقلِّ ِف.،  َوإِمَّ ْ يِّ الرصِّ  َكاْلَعامِّ

 : َفَهِذِه َثَالَثُة َأْقَسامٍ 
ُل  َبْنيِ  ) ٢٧(َفاْلِقْسُم اْألَوَّ  : )٢٨( َعَىل َرضْ

ا: ى ،  َفاِالْبتَِداُع ِمنُْه َال َيَقُع إِالَّ َفْلَتةً ،  َأْن َيِصحَّ َكْوُنُه ُجمَْتِهًدا َأَحُدُمهَ َام ُتَسمَّ َوإِنَّ
ةً  َباعَ  ِألَنَّ َصاِحَبَها َملْ َيْقِصدْ  ؛ َغْلَطًة َأْو َزلَّ  ؛ ْبتَِغاَء َتْأِويِل اْلكَِتاِب َتَشابِِه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َوااْلـمُ  اتِّ

ُه إَِذا َظَهَر َلُه اْحلَقُّ ،  َوَال َجَعَلُه ُعْمَدةً ،  َملْ َيتَّبِْع َهَواهُ : َأْي  لِيُل َعَلْيِه َأنَّ َأْذَعَن َلُه َوَأَقرَّ  ؛ َوالدَّ
 بِِه.

ُه ِمنَ  :الثَّاِين  ْ َيِصحَّ َأنَّ ا إِْن َمل اْحلَِريُّ بِاْستِنَْباِط َما َخاَلَف  َفُهوَ  ؛ ْجَتِهِدينَ اْلـمُ  َوَأمَّ
َع  ْ ِع اْهلََوى اْلَباِعُث َعَلْيِه ِيف اْألَْصلِ ، الرشَّ ْ َوُهَو ،  إِْذ َقِد اْجَتَمَع َلُه َمَع اْجلَْهِل بَِقَواِعِد الرشَّ
مَ ،  التََّبِعيَّةُ  ُصُل َلُه َمْرَتَبُة اْإلِ ِة َما َال َمِزيَد َولِلنَّ ،  اَمِة َواِالْقتَِداءِ ـإِْذ َقْد َحتْ ْفِس فِيَها ِمَن اللَّذَّ

                                                           
 أي املجتهد. )٢٧(
ٌب: نوٌع وِصنٌف  )٢٨(  .َرضْ



  ١٠٣
َئاَسِة ِمَن اْلَقْلِب إَِذا اْنَفَردَ ،  َعَلْيهِ  َفَكْيَف إَِذا اْنَضاَف إَِلْيِه ،  َولَِذلَِك َيْعُرسُ ُخُروُج ُحبِّ الرِّ

ِة َما َذَهَب َواْنَضاَف إَِىل َهَذْيِن اْألَْمَرْيِن َدلِيٌل ِيف َظنِِّه َرشْ ،  اْهلََوى ِمْن َأْصلٍ  ِعيٌّ َعَىل ِصحَّ
نًا َال ُيْمكُِن ِيف اْلَعاَدِة اِالْنِفَكاُك َعنْهُ  ُن اْهلََوى ِمْن َقْلبِِه َمتَكُّ َفَهَذا النَّْوُع َظاِهٌر ،  إَِلْيِه؟! َفَيَتَمكَّ

ُه آثٌِم ِيف اْبتَِداِعِه إِْثَم َمْن َسنَّ ُسنًَّة َسيَِّئًة.  َأنَّ
ُع َأْيًضا: )٢٩(اْلِقْسُم الثَّاِين و  : َيَتنَوَّ

ُه ِمنَ  َبَع َغْريَ َام اتَّ ْسَتنْبِطَِني ، َلكِْن بَِحْيُث َأَقرَّ اْلـمُ  َوُهَو الَِّذي َملْ َيْسَتنْبِْط بِنَْفِسِه ، َوإِنَّ
ْعَوِة ِهبَا َمَقاَم َمْتُبوِعهِ  ْبَهِة َواْسَتْصَوَهبَا ، َوَقاَم بِالدَّ ْلبِِه ، َفُهَو ِمْثُل ِالْنِقَداِحَها ِيف قَ  ؛ بِالشُّ

ِل  َن ُحبُّ  )٣٠(اْألَوَّ ْ َيِرصْ إَِىل تِْلَك اْحلَاِل ، َوَلكِنَُّه َمتَكَّ ى اْلـمَ  ، َوإِْن َمل ْذَهِب ِمْن َقْلبِِه َحتَّ
 َعاَدى َعَلْيِه َوَواَىل.

َفَقْد َيْلَحُق ،  ُكونُ َوَلْو َعَىل َأَعمِّ َما يَ ،  َوَصاِحُب َهَذا اْلِقْسِم َال َخيُْلو ِمِن اْستِْدَاللٍ 
ا cْبَهِة َوإِْن َكاَن َعاِمي ُه َال َيْعِرُف النََّظَر ،  بَِمْن َنَظَر ِيف الشُّ ُه َعَرَض لِِالْستِْدَالِل َوُهَو َعاِملٌ َأنَّ ِألَنَّ

لِيِل اْجلُْمِيلِّ  ؛ َوَمَع َذلَِك ،  َوَال َما َينُْظُر فِيهِ   َمْبَلَغ َمِن اْسَتَدلَّ َعَىل َفَال َيْبُلُغ َمِن اْستََدلَّ بِالدَّ
ْفِصيِل َوَفرَّ   :َق َبْينَُهَام ِيف التَّْمثِيلِ التَّ

َل: ى إَِذا ُطولَِب فِيَها بِاْجلََرَياِن ،  َفَوَقَف َوَراَءَها،  َأَخَذ ُشُبَهاٍت ُمبَْتَدَعةً  إِنَّ اْألَوَّ َحتَّ
َد َواْنَقَطعَ ،  َعَىل ُمْقَتَىض اْلِعْلمِ   ْو َخَرَج إَِىل َما َال ُيْعَقُل.أَ ،  َتَبلَّ

ا الثَّاِين: َن الظَّنَّ بَِصاِحِب اْلبِْدَعةِ  َوَأمَّ ْ َيُكْن َلُه َدلِيٌل َعَىل ،  َفتَبَِعهُ ،  َفَحسَّ َوَمل
ْفِصيِل َيَتَعلَُّق بِهِ  ِسُني الظَّنِّ بِ ،  التَّ ةً اْلـمُ إِالَّ َحتْ  َوامِّ َكثٌِري.َوَهَذا اْلِقْسُم ِيف اْلعَ ،  ْبَتِدِع َخاصَّ

                                                           
لِيِل الَّذِ ) أي اْلـ٢٩( ْقَراِر بِالدَّ  .ي َزَعَمُه اْلـُمْجَتِهُد َدلِيًال َواْألَْخُذ فِيِه بِالنََّظرِ ُمَقلٌِّد َمَع اْإلِ
 أي املجتهد. )٣٠(



 ١٠٤
اَءِة اْألَْصلِيَِّة ، َفَال  ُه َعَىل اْلَربَ َد َغْريَ ُع َأْيًضا ، َوُهَو الَِّذي َقلَّ اْلِقْسُم الثَّالُِث: َيَتنَوَّ

 َخيُْلو: 
بِنَاًء َعَىل التََّساُمِع اْجلَاِري ،  َمْن ُهَو َأْوَىل بِالتَّْقلِيِد ِمنْهُ  )٣١(َأْن َيُكوَن َثمَّ  •

هِ َبْنيَ ا ،  ْخلَْلِق بِالنِّْسَبِة إَِىل اْجلَمِّ اْلَغِفِري إَِلْيِه ِيف ُأُموِر ِدينِِهْم ِمْن َعاِملٍ َوَغْريِ
.  َوَتْعظِيِمِهْم َلُه بِِخَالِف اْلَغْريِ

َلكِْن َلْيَس ِيف إِْقبَاِل اْخلَْلِق َعَلْيِه ،  َمْن ُهَو َأْوَىل ِمنْهُ  َأْو َال َيُكوُن َثمَّ  •
ْتَبَة.َوَتْعظِيمِ   ِهْم َلُه َما َيْبُلُغ تِْلَك الرُّ

َكُهْم َهَذا،  َفإِْن َكاَن ُهنَاَك ُمنَْتِصُبونَ  ُهمْ اْلـمُ  َفَرتَ َد َغْريَ ُد َوَقلَّ َفُهَو آثٌِم إِْذ َملْ  ؛ َقلِّ
ُجوِع إَِلْيهِ  ْفَقَتْنيِ َبْل َتَرَكُه َوَرِيضَ لِنَْفِسِه بَِأْخَرسِ ا،  َيْرِجْع إَِىل َمْن ُأِمَر بِالرُّ َفُهَو َغْريُ ،  لصَّ

يِن ِيف ُحْكِم الظَّاِهرِ ،  َمْعُذورٍ  َد ِيف ِدينِِه َمْن َلْيَس بَِعاِرٍف بِالدِّ َفَعِمَل بِاْلبِْدَعِة َوُهَو ،  إِْذ َقلَّ
اطِ  َ ُه َعَىل الرصِّ  ْسَتِقيِم.اْلـمُ  َيُظنُّ َأنَّ

َام َجتُِد َمْن َهِذِه ِصَفُتهُ  ِد التَّْقلِيِد.إِالَّ َوهُ  ؛ َوَقلَّ  َو ُيَواِيل فِيَام اْرَتَكَب َوُيَعاِدي بُِمَجرَّ
ِد اْخلَاِمِل َبْنيَ النَّاسِ اْلـمُ  َوإِْن َملْ َيُكْن ُهنَاَك ُمنَْتِصُبوَن إَِىل َهَذا َب ،  َقلِّ ُه َقْد َنصَّ َمَع َأنَّ

نيَ اْلـمُ  َنْفَسُه َمنِْصَب  َتِمُل َأْن ُيَقاَل فِيهِ َفِفي َتْأثِيِمِه َنَظٌر. وَ ،  ْسَتِحقِّ ُه آثٌِم.: َحيْ  إِنَّ

                                                           
 .هناك :َثمَّ ) ٣١(



  ١٠٥
A 

  لَفْظُ أَهلِ الْأَهواءِ وأَهلِ الْبِدعِ
 

ِذيَن  ؛ »َأْهِل اْلبَِدِع « : َوِعَباَرةَ ،  »َأْهِل اْألَْهَواِء « : إِنَّ َلْفظَ  إِنََّام ُتْطَلُق َحِقيَقًة َعَىل الَّ
ُموا فِيَها َرشِ ،  اْبَتَدُعوَها َواِالْستِْدَالِل َعَىل ،  َوالنَّْرصِ َهلَا،  بِاِالْستِنَْباطِ  ؛ يَعَة اْهلََوىَوَقدَّ

تَِها ِيف َزْعِمِهمْ  ى ُعدَّ ِخَالُفُهْم ِخَالًفا،  ِصحَّ َها ،  َوُشَبُهُهْم َمنُْظوًرا فِيَها،  َحتَّ َوُحمَْتاًجا إَِىل َردِّ
ةِ اْلـمُ  اْلِفَرِق ِمنَ  َكَام َنُقوُل ِيف َأْلَقاِب  ؛ َواْجلََواِب َعنَْها ْرِجَئِة َواْخلََواِرِج اْلـمُ و ْعَتِزَلِة َواْلَقَدِريَّ

َا َأْلَقاٌب ملَِْن َقاَم بِتِْلَك النَِّحِل َما َبْنيَ ُمْستَنْبٍِط َهلَا َونَ  اِرصٍ َهلَا َواْلَباطِنِيَِّة َوَمْن َأْشَبَهُهْم بَِأهنَّ
نَِّة َأْهِل « : َكَلْفظِ  ؛ َوَذابٍّ َعنَْها َهيا ؛ »السُّ َام ُيْطَلُق َعَىل َناِرصِ َط َعَىل ،  إِنَّ َوَعَىل َمِن اْسَتنْبَ

 .)٣٢(َواْحلَاِمَني لِِذَماِرَها،  َوْفِقَها
ُح َذلَِك   )N  M  L  K  J  I(8 اهللاِ  َأنَّ َقْوَل  )٣٣( َوُيَرشِّ

ْفِظ َعَىل َمْن َجَعَل ذَ  )١٥٩: األنعام( ْفِريُق  لَِك اْلِفْعَل الَِّذي ُهوَ ُيْشِعُر بِإِْطَالِق اللَّ ،  التَّ
ُع َأْو َمْن َقاَم َمَقاَمهُ اْلـمُ  َوَلْيَس إِالَّ  y  x  w   v  (8 َوَكَذلَِك َقْوُلُه ،  ْخَرتِ

 ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z ( )َوَقْوُلهُ  .)١٠٥: آل عمران 
8 : )  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u( ) آل
َباعَ ) ، ٧: نعمرا ِهْم.اْلـمُ  تََشابِِه ُخمَْتصٌّ بَِمِن اْنَتَصَب َمنِْصَب اْلـمُ  َفإِنَّ اتِّ  ْجَتِهِد َال بَِغْريِ

،  َال َفْقبُِض الِعلَْم انxَِْاً: يَنxَُِْعُه ِمَن الِعبَادِ  إِن# اهللاَ  «: صَوَكَذلَِك َقْوُل النَّبِيِّ 
ََذ اf#اُس رُُءوًسا ـ، َحk# إَِذا لَْم ُفبِْق عَ  الُعلََماءِ  َولَِكْن َفْقبُِض الِعلَْم بَِقبِْض  #Qالًِما ا

اًال  ْفتَْوا بَِغpِْ ِعلْمٍ  ُجه#
َ
َضلُّوا ، فَُسئِلُوا فَأ

َ
ُْم (رواه البخاري ومسلم). »  ، فََضلُّوا َوأ ِألَهنَّ

ْ اْلـمُ  َأَقاُموا َأْنُفَسُهْم َمَقامَ  ،  بِِخَالِف اْلَعَوامِّ ، ْقَتَدى بِِه فِيَها اْلـمُ  ِعيَّةِ ْسَتنْبِِط لِْألَْحَكاِم الرشَّ
                                                           

 .، كاألهل، والِعْرض ، والدفاُع عنه ار: ما ينبغي محايُتهِذمَ ) ال٣٢(
ُح: ) يُ ٣٣(  م.دعَ ي ويَ َقوِّ يُ َرشَّ



 ١٠٦
ُه َفْرُضُهمْ  َر ِعنَْد ُعَلَامِئِهْم ِألَنَّ ُْم ُمتَّبُِعوَن ملَِا َتَقرَّ َوَال ،  َفَلْيُسوا بُِمتَّبِِعَني لِْلُمَتَشابِِه َحِقيَقةً ،  َفإِهنَّ

َام َيتَّبِعُ ،  ُهْم ُمتَّبُِعوَن لِْلَهَوى َفَال ُيْطَلُق َعَىل اْلَعَوامِّ َلْفُظ ،  وَن َما ُيَقاُل َهلُْم َكاِئنًا َما َكانَ َوإِنَّ
ُحوا. نُوا بِنََظِرِهْم َوُيَقبِّ ى َخيُوُضوا بَِأْنَظاِرِهْم فِيَها َوُحيَسِّ  َأْهِل اْألَْهَواِء َحتَّ

ُ لَِلْفِظ  : َوُهوَ ،  َمْدُلوٌل َواِحدٌ  »ِل اْلبَِدِع َأهْ « َو  »َأْهِل اْألَْهَواِء « َوِعنَْد َذلَِك َيَتَعنيَّ
هِ  ِجيِحِه َعَىل َغْريِ ُه َمِن اْنَتَصَب لِِالْبتَِداِع َولَِرتْ ا َأْهُل اْلَغْفَلِة َعْن َذلَِك ،  َأنَّ الُِكوَن ،  َوَأمَّ َوالسَّ

ِد التَّْقلِيِد ِمْن َغْريِ َنَظرٍ   َفَال. ؛ ُسُبَل ُرَؤَساِئِهْم بُِمَجرَّ
: ُمْبَتِدعٍ اْلـمَ  َفَحِقيَقةُ  َتِوي َعَىل قِْسَمْنيِ َا َحتْ  َوُمْقَتٍد بِِه.،  ْسَأَلِة َأهنَّ
ِد اِالْقتَِداءِ  ؛ ْقَتِدي بِهِ اْلـمُ فَ  • ُه َملْ َيْدُخْل ِيف اْلِعَباَرِة بُِمَجرَّ ُه ِيف ُحْكمِ  ؛ َكَأنَّ  ِألَنَّ

 تَّبِِع.اْلـمُ 
عُ اْلـمُ  ْبَتِدُع ُهوَ اْلـمُ وَ  • اعِ اْلـمُ  َأوِ ،  ْخَرتِ ِة َذلَِك اِالْخِرتَ  .ْسَتِدلُّ َعَىل ِصحَّ

 َعَلْينَا َأَكاَن َذلَِك اِالْستِْدَالُل ِمْن َقبِيِل اْخلَاصِّ بِالنََّظِر ِيف اْلِعْلِم ، َأْو َكانَ  َسَواءٌ وَ 
يِّ ، َفإِنَّ  ِمْن َقبِيلِ  -  .   /  0    ( :واُسْبَحاَنُه َذمَّ َأْقَواًما َقالُ  اهللاَ  اِالْستِْدَالِل اْلَعامِّ

ِيلٍّ ) ، ٢٣: الزخرف( )1  2  3  4  5   وا إَِىل َدلِيٍل ُمجْ ُُم اْسَتَدلُّ َوُهَو ،  َفَكَأهنَّ
ينِ ،  اْآلَباُء إِْذ َكاُنوا ِعنَْدُهْم ِمْن َأْهِل اْلَعْقلِ  ُه ،  َوَقْد َكاُنوا َعَىل َهَذا الدِّ َوَلْيَس إِالَّ ِألَنَّ

ُه َلْو َكاَن َخطَ  ؛ َلْيهِ َفنَْحُن عَ ،  َصَواٌب   َملَا َذَهُبوا إَِلْيِه.،  أِألَنَّ
ِة اْلبِْدَعِة بَِعمَ ـَوُهَو َنظُِري َمْن َيْسَتِدلُّ عَ  ُيوِخ َوَمْن ُيَشاُر إَِلْيِه ـَىل ِصحَّ ِل الشُّ

َالِح  يَعِة أَ ،  بِالصَّ ِ َوَال ،  ْو ِمْن َأْهِل التَّْقلِيدِ َوَال ُينَْظُر إَِىل َكْونِِه ِمْن َأْهِل اِالْجتَِهاِد ِيف الرشَّ
 َكْونِِه َيْعَمُل بِِعْلٍم َأْو بَِجْهٍل.

َباِع اْهلََوى  ؛ َوَلكِنَّ ِمْثَل َهَذا ُيَعدُّ اْستِْدَالًال ِيف اْجلُْمَلةِ  ِمْن َحْيُث ُجِعَل ُعْمَدًة ِيف اتِّ
َراِح َما ِسَواهُ  ى َأْهِل ،  ْلبِْدَعِة بَِدلِيٍل ِمْثلِهِ َفُهَو آِخٌذ بِا،  َفَمْن َأَخَذ بِهِ ،  َواطِّ َوَدَخَل ِيف ُمَسمَّ

،  َوَيْبَحَث ،  إِْذ َكاَن ِمْن َحقِّ َمْن َكاَن َهَذا َسبِيُلُه َأْن َينُْظَر ِيف اْحلَقِّ إِْن َجاَءهُ ،  اِالْبتَِداعِ 
ى َ اْحلَقُّ َلُه َفَيتَّبَِعهُ ،  َوَيْسَأَل ،  َوَيَتَأنَّ ى َيَتَبنيَّ  َأِو اْلَباطُِل َفَيْجَتنَِبُه.،  َحتَّ



  ١٠٧
ا َعَىل  cمَ اْلـمُ  َولَِذلَِك َقاَل َتَعاَىل َرد َني بَِام َتَقدَّ 8  9    :    ;  >    ( :ْحَتجِّ

!  "    #  $  %  &  ( :) ، َوِيف اْآلَيِة اْألُْخَرى٢٤(الزخرف:  )=  <  ?@  
0  1    ( 8) ، َفَقاَل ١٧٠(البقرة:  ) '  )  (  *  +  ,  -   ./

 :) ، َوِيف اْآلَيِة اْألُْخَرى١٧٠(البقرة:  )2  3  4  5  6     7  
)  R       Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E     D  C  B  A

V  U  T  S(  :لقامن)َوَأْمَثاُل َذلَِك َكثَِريٌة.٢١ ، ( 
بَِام َعَلْيِه ِمْن ُشْبَهِة َدلِيٍل َتْفِصيِيلٍّ َأْو  َوَعَالَمُة َمْن َهَذا َشْأُنُه َأْن َيُردَّ ِخَالَف َمْذَهبِهِ 

ُب ملَِا ُهَو َعَلْيهِ  ِه ، ؛ إِْمجَاِيلٍّ ، َوَيَتَعصَّ َوى َغْريَ ُمْلَتِفٍت إَِىل َغْريِ َباِع اْهلَ  َفُهوَ ،  َوُهَو َعْنيُ اتِّ
ااْلـمَ  cْثمُ ،  ْذُموُم َحق ِشًدا َفإِنَّ َمْن َكانَ  .َوَعَلْيِه َحيُْصُل اْإلِ ،  َماَل إَِىل اْحلَقِّ َحْيُث َوَجَدهُ  ُمْسَرتْ

هُ  ْ َيُردَّ َباِع َرُس اْلـمُ  اَدرَ ـَولَِذلَِك بَ ،  الِِب اْحلَقِّ ـْعَتاُد ِيف طَ اْلـمُ  وَ ـَوهُ ،  َوَمل ُقوَن إَِىل اتِّ  ولِ ـَحقِّ
.ص  اهللاِ  َ َهلُُم اْحلَقُّ  ِحَني َتَبنيَّ

َلكِنَُّه َعِمَل ،  نيَ بِ صِّ َتعَ اْلـمُ  َوَملْ َيْدُخْل َمعَ ،  َم َلُه ِمِن اْلبِْدَعةِ َفإِْن َملْ َجيِْد ِسَوى َما َتَقدَّ 
ا  : ِهبَ

ْطَالِق  َفإِْن ُقْلنَا: • ُبوَن َعَىل اْإلِ ِة ُمَعذَّ َع  )٣٤(إِنَّ َأْهَل اْلَفْرتَ َبُعوا َمِن اْخَرتَ إَِذا اتَّ
ا ُمَؤاَخُذوَن َأْيًضا. تَّبُِعوَن لِْلُمْبَتَدِع إَِذا اْلـمُ فَ ،  ِمنُْهمْ  cق  َملْ َجيُِدوا ُحمِ

ُس  َوإِْن ُقْلنَا: • ى ُيْبَعَث َهلُُم الرَّ ُبوَن َحتَّ بِاْلُكْفِر وُل َوإِْن َعِمُلوا ـَال ُيَعذَّ
قٌّ  مْ َخُذوَن َما َملْ َيُكْن فِيهِ اَفَهُؤَالِء َال ُيؤَ   .)٣٥( ُحمِ

                                                           
 النصوص الرصحية. ) الصواب أهنم ُيمتحنون يف عرصات يوم القيامة ، نطقت بذلك٣٤(
 .إعذار املبتدع اجلاهل الذي يشبه أهل الفرتة هو رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية) ٣٥(



 ١٠٨
A 

 إِثْم الْـمبتلَى رع سلَي ينعدتبةداحو ة  
 

َبْل ُهَو َعَىل ،  َفَلْيَس اْلَواِقُع َعَلْيِه َعَىل ُرْتَبٍة َواِحَدةٍ  ؛ ْبتَِدَع آثِمٌ اْلـمُ  إَِذا َثَبَت َأنَّ 
 :َفَيْخَتلُِف ِمْن ِجَهةِ ،  َواْختَِالُفَها َيَقُع ِمْن ِجَهاٍت بَِحَسِب النََّظِر اْلِفْقِهيِّ ،  َمَراتَِب ُخمَْتلَِفةٍ 
ًدا َكْونِ  • ِعًيا لِِالْجتَِهاِد َأْو ُمَقلِّ  .َصاِحبَِها ُمدَّ
ا ِهبَا َأْو ُمْعلِنًا •  .َوِمْن ِجَهِة َكْوِن َصاِحبَِها ُمْسَتِرتً
ِه َأْو َغْريَ َخاِرٍج  • َعاِء إَِلْيَها َخاِرًجا َعَىل َغْريِ  .َوِمْن ِجَهِة َكْونِِه َمَع الدُّ
 .ًة َأْو إَِضافِيَّةً َوِمْن ِجَهِة َكْوِن اْلبِْدَعِة َحِقيِقيَّ  •
 .َوِمْن ِجَهِة َكْوِهنَا َبيِّنًَة َأْو ُمْشكَِلةً  •
 .َوِمْن ِجَهِة َكْوِهنَا ُكْفًرا َأْو َغْريَ ُكْفرٍ  •
اِر َعَلْيَها َأْو َعَدِمهِ  • ْرصَ  .َوِمْن ِجَهِة اْإلِ

َفاُوِت ِيف  تِي ُيْقَطُع َمَعَها بِالتَّ ْثِم َوَعَدِمِه َأْو إَِىل َغْريِ َذلَِك ِمَن اْلُوُجوِه الَّ  ِعَظِم اْإلِ
.  َيْغلُِب َعَىل الظَّنِّ

ًدا:*  ِعًيا لِِالْجتَِهاِد َأْو ُمَقلِّ ا اِالْختَِالُف ِمْن ِجَهِة َكْوِن َصاِحبَِها ُمدَّ ،  َفَظاِهرٌ  َفَأمَّ
ْيَغ ِيف َقْلِب النَّاظِِر ِيف  َوإِِن ،  َقلِّدِ اْلـمُ  ا َأْمَكُن ِمنُْه ِيف َقْلِب َتَشاِهبَاِت اْبتَِغاَء َتْأِويلِهَ اْلـمُ  ِألَنَّ الزَّ

َعى النََّظَر َأْيًضا ِدِه ِيف َبْعِض اْألُُصوِل ِمِن اْستِنَاِدِه إَِىل ُمَقلَ  َد النَّاظَِر َال ُبدَّ َقلِ اْلـمُ  ِألَنَّ  ؛ ادَّ
تِي ُيْبنَى َعَلْيَها ْ َيْأُخْذ فِيِه اْآلَخرُ حَ َفُهَو آِخٌذ بِ ،  ِد َقِد اْنَفَرَد ِهبَا ُدوَنهُ َقلَ اْلـمُ  َأوِ ،  الَّ  ؛ ظٍّ َما َمل

ُد َناظًِرا لِنَْفِسهِ اْلـمُ  إِالَّ َأْن َيُكوَن َهَذا ِعي ُرْتَبَة التَّْقلِيدِ ،  َقلِّ َفَصاَر ِيف َدَرَجِة ،  َفِحينَِئٍذ َال َيدَّ
لِ   .اْألَوَّ

ُل َمْن َسنَّ  ُه َأوَّ ُل بَِأنَّ يَِّئةَ  َوَزاَد َعَلْيِه اْألَوَّ نََّة السَّ َفيَُكوُن َعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر ،  تِْلَك السُّ
ِل ِمْن إِْثِمِه َما َعيَّنَُه اْحلَِديُث ،  َمْن َعِمَل ِهبَا. َوَهَذا الثَّاِين ِممَّْن َعِمَل ِهبَا َفَيُكوُن َعَىل اْألَوَّ

ِحيُح  ُه إِْن َنَظَر َوَعاَنَد اْحلَقَّ َواْحَتجَّ  ؛ الثَّاِين ُدوَنهُ وَ ،  َفِوْزُرُه َأْعَظُم َعَىل ُكلِّ َتْقِديرٍ ،  الصَّ ِألَنَّ



  ١٠٩
ٍة ُمجْلِيٍَّة َال َتْفِصيلِيَّةٍ ،  لَِرْأيهِ  َة  ؛ َواْلَفْرُق َبْينَُهَام َظاِهرٌ ،  َفَلْيَس َلُه إِالَّ النََّظُر ِيف َأِدلَّ َفإِنَّ اْألَِدلَّ

ْفِصيلِيََّة َأْبَلُغ ِيف اِالْحتِ  ِة اْجلُْملِيَّةِ اْلـمَ  َجاِج َعَىل َعْنيِ التَّ َباَلَغُة ِيف اْلـمُ  َفَتُكونُ ،  ْسَأَلِة ِمَن اْألَِدلَّ
 َباَلَغِة ِيف اِالْستِْدَالِل.اْلـمُ  اْلِوْزِر بِِمْقَدارِ 

ْعَالِن:*  اِر َواْإلِ ْرسَ ا اِالْختَِالُف ِمْن ِجَهِة اْإلِ ُرُه ِرسَّ ِهبَ اْلـمُ  َفَظاِهٌر َأنَّ  َوَأمَّ ا َرضَ
هِ ،  َمْقُصوٌر َعَلْيهِ  اُه إَِىل َغْريِ َأيِّ ُصوَرٍة ُفِرَضِت اْلبِْدَعُة ِمْن َكْوِهنَا َكبَِريًة َأْو  َفَعَىل ،  َال َيَتَعدَّ

ْ َيْدُع إَِلْيَها َفإِْعَالُنهُ ، َصِغَريًة  ِهبَا َذِريَعٌة  ِهَي َباِقَيٌة َعَىل َأْصِل ُحْكِمَها. َفإَِذا َأْعَلَن ِهبَا َوإِْن َمل
َواْلِوْزُر ِيف َذلَِك ،  إَِىل اِالْقتَِداِء بِِه. َفاْنَضمَّ إَِىل ِوْزِر اْلَعَمِل ِهبَا ِوْزُر َنْصبَِها ملَِْن َيْقَتِدي بِِه فِيَها

 َأْعَظُم بَِال إِْشَكاٍل.
ْرُطوِيشُّ ِيف َأْصِل اْلِقَياِم َلْيَلَة النِّْص  دٍ َوِمَثاُلُه َما َحَكى الطَّ  ِف ِمْن َشْعَباَن َعْن َأِيب ُحمَمَّ

ْ َيُكْن ِعنَْدَنا بَِبْيِت « : َقاَل : ْقِدِيسِّ اْلـمَ  تِي ُتَصىلَّ ِيف اْلـمَ  َمل َغاِئِب َهِذِه الَّ ْقِدِس َصَالُة الرَّ
ُل َما ُأْحِدَثْت ِعنَْدَنا ِيف َسنَِة َثَامٍن َوَأْرَبِعَني َوَأْرَبعِ ،  َرَجَب َوَشْعَبانَ  َقِدَم َعَلْينَا ،  ِامَئةٍ َوَأوَّ

 َفَصىلَّ ِيف ،  َفَقامَ ،  َوَكاَن َحَسَن التَِّالَوةِ ،  ْقِدِس ُيْعَرُف بِاْبِن َأِيب اْحلَْمَراءِ اْلـمَ  َرُجٌل ِيف َبْيِت 
َلْيِهَام َثالٌِث ُثمَّ اْنَضاَف إِ ،  َفَأْحَرَم َخْلَفُه َرُجٌل ،  ْسِجِد اْألَْقَىص َلْيَلَة النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ اْلـمَ 

 .َفَام َخَتَمَها إِالَّ َوُهَو ِيف َمجَاَعٍة َكبَِريةٍ ،  َوَرابِعٌ 
،  ْسِجدِ اْلـمَ  َوَشاَعْت ِيف ،  َفَصىلَّ َمَعُه َخْلٌق َكثِريٌ ،  ُثمَّ َجاَء ِيف اْلَعاِم اْلَقابِلِ 

َالُة ِيف  ِت الصَّ مْ  ْسِجِد اْألَْقَىص َوُبُيوِت النَّاسِ اْلـمَ  َواْنَتَرشَ َا ُسنٌَّة ،  َوَمنَاِزِهلِ ْت َكَأهنَّ ُثمَّ اْسَتَمرَّ
يَها ِيف َمجَاَعٍة؟َفَرَأيْ : َفُقْلُت َلهُ  .» إَِىل َيْوِمنَا َهَذا  .» ِمنَْها اهللاَ  َنَعْم! َوَأْسَتْغِفرُ « : َقاَل  ُتَك ُتَصلِّ
ْعَوِة إَِلْيَها َوَعَدِمَها*  ا اِالْختَِالُف ِمْن ِجَهِة الدَّ ِألَنَّ َغْريَ  ؛ َفَظاَهٌر َأْيًضا :َوَأمَّ

اِعي َوإِْن َكاَن ُعْرَضًة بِاِالْقتَِداِء َفَقْد َال  ِر َدَواِعيِهْم ،  ُيْقَتَدى بِهِ  الدَّ َتلُِف النَّاُس ِيف َتَوفُّ َوَخيْ
ْكرِ ،  َعَىل اِالْقتَِداِء بِهِ  لُِشْهَرِة ،  َال ُيْقَتَدى بِهِ َوَقْد َيُكوُن ُمْشَتِهًرا وَ ،  إِْذ َقْد َيُكوُن َخاِمَل الذِّ

 َمْن ُهَو َأْعَظُم ِعنَْد النَّاِس َمنِْزَلًة ِمنُْه.
ا إَِذا َدَعا إَِلْيَها ْبَتَدِع اللَِّسِن اْلـمُ  ِسيََّام َوَال ،  َفَمظِنَُّة اِالْقتَِداِء َأْقَوى َوَأْظَهرُ  ؛ َوَأمَّ

ِهيِب إَِذا ،  اْلَفِصيِح اْآلِخِذ بَِمَجاِمِع اْلُقُلوِب  ْ ِغيِب َوالرتَّ ْ تِي ،  َأَخَذ ِيف الرتَّ َوَأْدَىل بُِشْبَهتِِه الَّ
 .ُتَداِخُل اْلَقْلَب بُِزْخُرفَِها



 ١١٠
نَِّة َأْو َغْريَ َخاِرٍج:*   ا اِالْختَِالُف ِمْن ِجَهِة َكْونِِه َخاِرًجا َعَىل َأْهِل السُّ َفِألَنَّ  َوَأمَّ

ُب َعَلْيِه إِْثمٌ َغْريَ اْخلَاِرِج َملْ َيِزْد َعَىل ال تَّ ْعَوِة َمْفَسَدًة ُأْخَرى َيَرتَ َواْخلَاِرُج َزاَد اْخلُُروَج َعَىل ،  دَّ
ِة َوُهَو ُموِجٌب لِْلَقْتلِ  ْعَي ِيف اْألَْرِض بِاْلَفَسادِ ،  اْألَِئمَّ إَِىل ،  َوإَِثاَرَة اْلِفَتِن َواْحلُُروِب ،  َوالسَّ

.،  اْلِفَرِق  َبْنيَ ُأوَلِئَك ُحُصوِل اْلَعَداَوِة َواْلَبْغَضاِء  ْثِم اْلَعظِيِم َأْوَفُر َحظٍّ  َفَلُه ِمَن اْإلِ
ِذيَن َقاَل فِيِهْم َرُس  ُة اْخلََواِرِج الَّ ْهَل « : صاهللاِ  وُل ـَوِمَثاُلُه ِقصَّ

َ
َفْقتُلُوَن أ

ْوثَاِن 
َ
ْهَل اْأل

َ
 ُهْم َشِهَريٌة.َوَأْخَبارُ ، (رواه البخاري ومسلم)  »اْإلِْسَالِم ، َويََدُعوَن أ

ْعَوةِ ،  َوَقْد َال َخيُْرُجوَن َهَذا اْخلُُروَج  وَن َعَىل الدَّ َلكِْن َعَىل َوْجٍه َأْدَعى ،  َبْل َيْقَتِرصُ
َجاَبةِ  َخاَفةِ ،  إَِىل اْإلِ ْكَراِه َواْإلِ ُد َدْعَوةٍ ،  ِألَنَّ فِيِه َنْوًعا ِمَن اْإلِ َعَصا َوَال ُهَو َشقُّ الْ ،  َفَال ُهَو ُجمَرَّ

َالطِنيِ  تِهِ َوَذلَِك َأْن َيْسَتِعَني َعَىل َدْعوَ ،  ِمْن ُكلِّ َوْجهٍ  َفإِنَّ  ؛ بُِأوِيل اْألَْمِر ِمَن اْلُوَالِة َوالسَّ
يَقاِع بِاْآلِيب  ًبا َأْو َقْتًال  )٣٦( اِالْقتَِداَء ُهنَا َأْقَوى بَِسَبِب َخْوِف اْلُوَالِة ِيف اْإلِ  .ِسْجنًا َأْو َرضْ

ْعَوِة ِمْن َوْجَهْنيِ ،  ا اْلَوْجهُ َفَهذَ  ِد الدَّ  : اْلِوْزُر فِيِه َأْعَظُم ِمْن ُجمَرَّ
ُل  ْسَالِم َواْلَقْتِل.: اْألَوَّ ْكَراُه بِاْإلِ َخاَفُة َواْإلِ  اْإلِ

ْعَوةِ : َواْآلَخرُ  اِخلَِني ِيف الدَّ ْنَذاَر اْألُْخَرِويَّ  ؛ َكْثَرُة الدَّ ْعَذاَر َواْإلِ َقْد َال َيُقوُم ِألَنَّ اْإلِ
ْنَيِويِّ ،  َلُه َكثٌِري ِمَن النُُّفوسِ  ِد اْلـمُ فَ ،  بِِخَالِف الدُّ ْ َينَْتِرصْ بِإَِجاَبِة َدْعَوتِِه بُِمَجرَّ ْبَتِدُع إَِذا َمل

ْعَذاِر َواْإلِ  َك َأْحَرى لَِيُكوَن َذلِ  ؛ َحاَوَل اِالْنتَِهاَض بُِأوِيل اْألَْمرِ ،  ْنَذاِر الَِّذي َيِعُظ بِهِ اْإلِ
َجاَبِة.  بِاْإلِ

ا اِالْختَِالُف ِمْن ِجَهِة َكْوِن اْلبِْدَعِة َحِقيِقيًَّة َأْو إَِضافِيًَّة: * َفإِنَّ اْحلَِقيِقيََّة َأْعَظُم  َوَأمَّ
َها،  ِوْزًرا تِي َباَرشَ َا الَّ َا ُخمَاَلَفٌة َحمَْضٌة َوُخ ،  بَِغْريِ َواِسَطةٍ  ُي هْ نَ الْ  ِألَهنَّ نَِّة َوِألَهنَّ ُروٌج َعِن السُّ

ْمجَاعِ ،  َكاْلَقْوِل بِاْلَقَدرِ ،  َظاِهرٌ  ِريِم اْخلَْمرِ ،  َوإِْنَكاِر اْإلِ َمامِ ،  َوإِْنَكاِر َحتْ ْعُصوِم املَْ  َواْلَقْوِل بِاْإلِ
 َوَما َأْشَبَه َذلَِك. ...

                                                           
 : الذي يأَبى ويرفض قبول االستجابة لدعاة البدعة.) اآلِيب ٣٦(
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َا َمْرشُ  ؛ َفإَِذا ُفِرَضْت إَِضافِيَّةً  َضافِيَِّة َأهنَّ ٍد ِمْن ، وَعٌة ِمْن َوْجٍه َفَمْعنَى اْإلِ َوَرْأٍي ُجمَرَّ

ِع َرْأٌي ِيف َبْعِض َأْحَواِهلَااْلـمُ  إِْذ َيْدُخُلَها ِمْن ِجَهةِ ،  َوْجهٍ  َة ِمْن ُكلِّ ،  ْخَرتِ َفَلْم ُتنَاِف اْألَِدلَّ
َوبَِحَسِب َذلَِك ، َبْينَُهَام َظاِهٌر َوَلكِنَّ اْلَفْرَق ،  ةِ يَّ اَنْت َجتِْري َجمَْرى اْحلَِقيقِ َوإِْن كَ ،  َهَذا َوْجٍه.

َتلُِف اْلِوْزُر.  اِالْختَِالِف َخيْ
ا اِالْختَِالُف ِمْن ِجَهِة َكْوِهنَا َظاِهَرةَ *  اِهَر ِعنَْد  ْأَخِذ َأْو ُمْشكَِلًة:اْلـمَ  َوَأمَّ َفِألَنَّ الظَّ

ْقَداِم َعَلْيَها َحمُْض ُخمَاَلَفةٍ  ْمَكاِن َأْن َال  ؛ َفَلْيَسْت بَِمْحِض ُخمَاَلَفةٍ  ؛ َلةً َفإِْن َكاَنْت ُمْشكِ ،  اْإلِ ِإلِ
ْقَداُم َعَىل ،  َتُكوَن بِْدَعةً  اِهِر.اْلـمُ  َواْإلِ ْقَداِم َعَىل الظَّ  ْحَتَمِل َأْخَفُض ُرْتَبًة ِمَن اْإلِ
اِر َعَلْيَها َأْو َعَدِمِه:*  ْرصَ ا اِالْختَِالُف بَِحَسِب اْإلِ ْنَب َقْد َيُكوُن َفِألَنَّ الذَّ  َوَأمَّ

اِر َعَلْيهِ  ْرصَ اِر َعَلْيَها،  َصِغًريا َفَيْعُظُم بِاْإلِ ْرصَ ،  َكَذلَِك اْلبِْدَعُة َتُكوُن َصِغَريًة َفَتْعُظُم بِاْإلِ
 َفِهَي َأْهَوُن ِمنَْها إَِذا َداَوَم َعَلْيَها. ؛ َفإَِذا َكاَنْت َقلِيَلةً 

َذا َل َأْمَرَهااْلـمُ  َهتَاَوَن ِهبَا ْعنَى إَِذااْلـمَ  َوَيْلَحُق ِهبَ ْنِب إَِذا  ؛ ْبَتِدُع َوَسهَّ َنظَِري الذَّ
ِه.اْلـمُ فَ ،  َهتَاَوَن بِهِ   َتَهاِوُن َأْعَظُم ِوْزًرا ِمْن َغْريِ

ا اِالْختَِالُف ِمْن ِجَهِة َكْوِهنَا ُكْفًرا َوَعَدَمُه:*  ِألَنَّ َما ُهَو ُكْفٌر  ؛ َفَظاِهٌر َأْيًضا َوَأمَّ
ْ َيْبُلْغ َمْبَلَغهُ  -اُهللا  َعاَفاَنا -َجَزاُؤُه التَّْخلِيُد ِيف اْلَعَذاِب  ُحْكُم َساِئِر  ؛ َوَلْيَس َكَذلَِك َما َمل

ْسَالمِ ،  َعاِيص اْلـمَ  اْلَكَباِئِر َمَع اْلُكْفِر ِيف  ِرُج َعِن اْإلِ َكَام ،  َفَال بِْدَعَة َأْعَظُم ِوْزًرا ِمْن بِْدَعٍة ُختْ
ْسَالمِ  َال َذْنَب َأْعَظمُ  َأنَّهُ  ِرُج َعِن اْإلِ َناِدَقِة َلْيَس َكبِْدَعةِ ،  ِمْن َذْنٍب ُخيْ  َفبِْدَعُة اْلَباطِنِيَِّة َوالزَّ

 ْرِجَئِة َوَأْشَباِهِهْم.اْلـمُ و ْعَتِزَلةِ اْلـمُ 
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A 

  الْحكْم في الْقيامِ  
عِ ملِ الْبِدلَى أَهأَوِ الْع ةاصالْخ نةامع   

  

ْثِريِب : إِنَّ اْلِقَياَم َعَلْيِهمْ  ْردِ ،  َأِو التَّنْكِيلِ ،  بِالتَّ ْبَعادِ ،  َأِو الطَّ ْنَكارِ ،  َأِو اْإلِ ُهَو  ؛ َأِو اْإلِ
ينِ اْلـمَ  َعظِيَمةَ : ِمْن َكْوِهنَا ؛ بَِحَسِب َحاِل اْلبِْدَعِة ِيف َنْفِسَها  َوَكْونِ ،  َأْو َال ،  ْفَسَدِة ِيف الدِّ

َوَخاِرًجا َعِن ،  َوُمْسَتْظِهًرا بِاْألَْتَباِع َأْو َال ،  َوَداِعًيا إَِلْيَها َأْو َال ،  َصاِحبَِها ُمْشَتِهًرا ِهبَا َأْو َال 
 َوَكْونِِه َعاِمًال ِهبَا َعَىل ِجَهِة اْجلَْهِل َأْو َال.،  النَّاِس َأْو َال 

هُ َوُكلُّ َهِذِه اْألَْقَساِم َلُه ُحْكٌم اْجتِ  ِع ِيف اْلبِْدَعِة َحدٌّ ،  َهاِديٌّ َخيُصُّ ْ إِْذ َملْ َيْأِت ِيف الرشَّ
َقةِ  ؛ َعاِيص اْلـمَ  َكَام َجاَء ِيف َكثٍِري ِمنَ ،  َال ُيَزاُد َعَلْيِه َوَال ُينَْقُص ِمنْهُ  ِ َراَبةِ ،  َكالرسَّ ،  َواْحلِ

َراِح ،  َواْلَقْذِف ،  َواْلَقْتلِ   َغْريِ َذلَِك.وَ  ... َواْخلَْمرِ ،  َواْجلِ
ِة َنَظُروا فِيَها بَِحَسِب النََّواِزلِ اْلـمُ  َال َجَرَم َأنَّ  َوَحَكُموا ،  ْجَتِهِديَن ِمَن اْألُمَّ

ْأِي  َم َهلُْم ِيف َبْعِضَها ِمَن النَّصِّ  ؛ بِاْجتَِهاِد الرَّ َكَام َجاَء ِيف اْخلََواِرِج ِمَن  ؛ َتْفِريًعا َعَىل َما َتَقدَّ
 : َفَخَرَج ِمْن َجمُْموِع َما َتَكلََّم فِيِه اْلُعَلَامُء َأْنَواعٌ ،  )٣٧( َقْتلِِهمْ اْألََثِر بِ 

ْرَشادُ  َأَحُدَها: ةِ ،  َوالتَّْعلِيمُ ،  اْإلِ ِحَني َذَهَب إَِىل  َكَمْسَأَلِة اْبِن َعبَّاسٍ  ؛ َوإَِقاَمُة اْحلُجَّ
ى َرَجَع ِمنُْهْم ،  َفَكلََّمُهمْ ،  اْخلََواِرِج   .َأْلَفاِن َأْو َثَالَثُة آَالٍف َحتَّ

                                                           
َمانِ «َيُقوُل:  صاهللاِ  إِينِّ َسِمْعُت َرُسوَل « : تَقاَل َعِيلٌّ ) ٣٧( ْسنَانِ  ، َسيَْخُرُج قَْوٌم Kِ آِخِر الز#

َ
ْحَداُث األ

َ
 أ

ْحَالمِ 
َ
ي#ةِ  ، ُسَفَهاُء األ يِن  ، َال sَُاِوُز إِيَماُغُهْم َحنَاِجَرُهمْ  ، َفُقولُوَن ِمْن َخpِْ قَْوِل الَ;ِ ِّsَكَما  ، َفْمُرقُوَن ِمَن ا ،

ِمي#ةِ  ْهُم ِمَن الر# ْفنََما لَِقيتُُموُهْم فَاْقتُلُوُهمْ  َفْمُرُق الس#
َ
ْجًرا لَِمْن َقتَلَُهْم يَْوَم الِقيَاَمةِ ، فَإِ  ، فَأ

َ
. (رواه » ن# Kِ َقتِْلِهْم أ

َيُقوُلوَن ِمْن َخْريِ . ((َأْحَداُث اْألَْسنَاِن ُسَفَهاُء اْألَْحَالِم) َمْعنَاُه ِصَغاُر اْألَْسنَاِن ِصَغاُر اْلُعُقولِ البخاري ومسلم). 
يَّةِ  مْ ، اْألَْمِر َمْعنَاُه ِيف َظاِهِر  )َقْوِل اْلَربِ   .ـاهللاِ  َوَنَظائِِرِه ِمْن ُدَعائِِهْم إَِىل كَِتاِب » ِ(ِ  َال ُحْكَم إِالَّ «  :َكَقْوِهلِ
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َالمِ ،  اْهلُْجَرانُ  َوالثَّاِين: َلِف ِيف  ؛ َوَتْرُك اْلَكَالِم َوالسَّ َم َعْن ُمجَْلٍة ِمَن السَّ َحْسَبَام َتَقدَّ

َس بِبِْدَعٍة.  ُهْجَراِهنِْم ملَِْن َتَلبَّ
ْجنُ ،  )٣٨( الَتْغِريُب  َوالثَّالُِث:  : َوُهوَ ،  َوَجيِْري َجمَْراُه السَّ

ابُِع:وَ  ًة. الرَّ َج َقْبَل َقْتلِِه ِسنَِني ِعدَّ  َكَام َسَجنُوا اْحلَالَّ
َولَِئالَّ ُيْغَرتَّ  ؛ َكْي ُحيَْذُروا ؛ َوإَِشاَعُة بِْدَعتِِهمْ ،  ِذْكُرُهْم بَِام ُهْم َعَلْيهِ  َخاِمُس:ـَوالْ 

َلِف ِيف  ؛ بَِكَالِمِهمْ   َذلَِك. َكَام َجاَء َعْن َكثٍِري ِمَن السَّ
اِدُس:وَ  ت  َكَام َقاَتَل َعِيلٌّ  ؛ ْسلِِمَني َوَخَرُجوا َعَلْيِهمْ اْلـمُ  ُل إَِذا َناَصُبوااتَ اْلقِ  السَّ

نَِّة. ُه ِمْن ُخَلَفاِء السُّ  اْخلََواِرَج َوَغْريُ
ابُِع: َها ،  َتهُ َأْظَهَر بِْدعَ  فِيَمنْ ،  اْلَقْتُل إِْن َملْ َيْرِجُعوا ِمَن اِالْستَِتاَبةِ  َوالسَّ ا َمْن َأَرسَّ َوَأمَّ

 :َوُهوَ ،  َفاْلَقْتُل بَِال اْستَِتاَبةٍ  ؛ َوَكاَنْت ُكْفًرا َأْو َما َيْرِجُع إَِلْيهِ 
ُه ِمْن َباِب النَِّفاِق  ؛ الثَّاِمنُ وَ  َناِدَقِة.،  ِألَنَّ  َكالزَّ

لِيُل َعَىل ُكْفِرهِ  َوالتَّاِسُع: َحيًة ِيف اْلُكْفرِ َكَام  ؛ َتْكِفُري َمْن َدلَّ الدَّ  إَِذا َكاَنِت اْلبِْدَعُة َرصِ
َباِحيَّةِ   : َفَينَْبنِي َعَىل َذلَِك ،  َكاْلَباطِنِيَّةِ  ؛ َواْلَقاِئِلَني بِاْحلُُلولِ ،  َكاْإلِ
:وَ  ُه َال َيِرُثُهْم َوَرَثُتُهْم ِمنَ  اْلَعاِرشُ ،  نُْهمْ َوَال َيِرُثوَن َأَحًدا مِ ،  ْسلِِمنيَ اْلـمُ  َوَذلَِك َأنَّ

ُلوَن إَِذا َماُتوا َما َملْ َيُكْن  ؛ ْسلِِمنيَ اْلـمُ  َوَال ُيْدَفنُوَن ِيف َمَقابِرِ ،  َوَال ُيَصلُّوَن َعَلْيِهمْ ،  َوَال ُيَغسَّ
ا َكُم َلُه بُِحْكِم الظَّاِهرِ اْلـمُ  َفإِنَّ  ؛ ُمْسَتِرتً  ملَِْرياِث.َوَوَرَثُتُه َأْعَرُف بِالنِّْسَبِة إَِىل ا،  ْسَتِرتَ ُحيْ

:ـَوالْ   َوَعَدمِ ،  َوُهَو ِمْن َناِحَيِة اْهلُْجَرانِ ،  اْألَْمُر بَِأْن َال ُينَاَكُحوا َحاِدي َعَرشَ
 َواَصَلِة.اْلـمُ 

: ِرُحيُهْم َعَىل اْجلُْمَلةِ  َوالثَّاِين َعَرشَ َوَال ،  َفَال ُتْقَبُل َشَهاَدُهتُْم َوَال ِرَواَيُتُهمْ ،  َجتْ
بُوَن ِيف َمنَاِصِب اْلَعَداَلِة ِمْن إَِماَمٍة َأْو َخَطاَبةٍ ،  لَِني َوَال ُقَضاةً َيُكوُنوَن َوا ُه  ؛ َوَال ُينَصَّ إِالَّ َأنَّ

                                                           
ب شخًصا عن بالده: أبعده) ٣٨(  .، نفاه ، نّحاه ، جعله غريًبا غرَّ



 ١١٤
َلِف  َالِة َخْلَفُهْم ِمْن ،  َمجَاَعٍة ِمنُْهمْ  ِرَواَيةِ َقُبوُل َقْد َثَبَت َعْن ُمجَْلٍة ِمَن السَّ َواْخَتَلُفوا ِيف الصَّ

ِجُعوا َعامَّ ُهْم َعَلْيِه.َباِب اْألََدِب   لَِريْ
: ْجِر َواْلُعُقوَبِة.،  َتْرُك ِعَياَدِة َمْرَضاُهمْ  َوالثَّالَِث َعَرشَ  َوُهَو ِمْن َباِب الزَّ
: ابَِع َعَرشَ  َتْرُك ُشُهوِد َجنَاِئِزِهْم َكَذلَِك. َوالرَّ

:ـَوالْ  ُب  َخاِمَس َعَرشَ ْ افِِعيِّ  .الرضَّ ُه َقا َوَعِن الشَّ ِيف َأْصَحاِب  يمِ ُحكْ « : َل َأنَّ
ُبوا بِاْجلََراِئدِ  بِلِ ،  اْلَكَالِم َأْن ُيْرضَ ،  َوُيَطاَف ِهبِْم ِيف اْلَعَشاِئِر َواْلَقَباِئلِ ،  َوُحيَْمُلوا َعَىل اْإلِ

نَّةَ : َوُيَقاَل   .» َل اْلبَِدعِ َأهْ : َيْعنِي ؛ َوَأَخَذ ِيف اْلَكَالمِ ،  َهَذا َجَزاُء َمْن َتَرَك اْلكَِتاَب َوالسُّ



  ١١٥
A 

 بشاته هِملَيع دالرو ةعدتبالْـم   
 

الشبى:ولَاألُ ةُه  
َب mَُ ِمثُْل  ، َفُعِمَل بَِها َنْعَدهُ  َمْن َسن# Kِ اْإلِْسَالِم ُسن#ًة َحَسنَةً « : ص هُ َقْولُ  ، ُكتِ

ْجِر َمْن َعِمَل بَِها
َ
ُجورِِهمْ  أ

ُ
ءٌ  ، َوَال َفنُْقُص ِمْن أ ْnَ  ًاْإلِْسَالِم ُسن#ًة َسيِّئَة Kِ #َوَمْن َسن ،  ،

َب َعلَيِْه ِمثُْل ِوْزِر َمْن َعِمَل بَِها َفُعِمَل بَِها َنْعَدهُ  ءٌ  ، ُكتِ ْnَ ْوَزارِِهْم
َ
»  ، َوَال َفنُْقُص ِمْن أ

 (رواه مسلم). 
  : «صاهللاِ  َرُسوُل وقال 

َ
(رواه »  ْجِر فَاِعِلهِ َمْن َدل# َ|َ َخpٍْ فَلَُه ِمثُْل أ

  مسلم).
َحهُ  ِمِذيُّ َوَصحَّ ْ َج الرتِّ َمْن َسن# ُسن#َة َخpٍْ فَاتُّبَِع  «: َقاَل ص  اهللاِ  َأنَّ َرُسوَل : َوَخرَّ

ُجورِِهْم َشيْئًا 
ُ
ُجوِر َمِن اي#بََعُه َلpَْ َمنُْقوٍص ِمْن أ

ُ
ْجُرهُ َوِمثُْل أ

َ
ن#َة َوَمْن َسن# سُ ، َعلَيَْها فَلَُه أ

ْوَزارِِهْم َشيْ 
َ
ْوَزاِر َمِن اي#بََعُه َلpَْ َمنُْقوٍص ِمْن أ

َ
 ئًاَ.D فَاتِّبَع َعلَيَْها fََن َعلَيِْه ِوْزرُُه َوِمثُْل أ

 (صّححه األلباين).  ».
َحيٌة ِيف َأنَّ َمْن َسنَّ ُسنََّة َخْريٍ   . ؛ َفَهِذِه اْألََحاِديُث َرصِ  َفَذلَِك َخْريٌ

ُه فِيَمِن اْبَتَدَع َوَدلَّ عَ  ِف ُدوَن اْلـمُ  َفنُِسَب اِالْستِنَاُن إَِىل ،  » َمْن َسنَّ « َىل َأنَّ َكلَّ
اِرعِ  ِع « : َرادُ اْلـمُ  َوَلْو َكانَ ،  الشَّ ْ َوَيُدلُّ  .» َمْن َسنَّ « : ملََا َقاَل  ؛ »َمْن َعِمَل ُسنًَّة َثابَِتًة ِيف الرشَّ

ِل ِكْفٌل ِمْن َدِمَهاَال يُ «: صَعَىل َذلَِك َقْوُلُه  و#
َ
؛  ْقتَُل َغْفٌس ُظلًْما إِال# fََن َ|َ ابِْن آَدَم األ

ُل َمْن َسن# الَقتَْل  و#
َ
ن#ُه أ

َ
 (رواه البخاري ومسلم).  » وََذلَِك ِأل

اُع َما َملْ َيُكْن َقبُْل َمْعُموًال بِ  ؛ َهاُهنَا َعَىل َحِقيَقتِهِ  » َسنَّ « َفـ  ُه اْخِرتَ ِه ِيف اْألَْرِض ِألَنَّ
 .×َبْعَد ُوُجوِد آَدَم 

َعَها ِمْن َنْفِسهِ : َأْي  ؛ » َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسنَةً « : َفَكَذلَِك َقْوُلهُ  ِط ،  َمِن اْخَرتَ َلكِْن بَِرشْ
َام ،  ابَِتةً َمْن َعِمَل ُسنًَّة ثَ : َرادُ اْلـمُ  َفَلْيَس ،  َفَلُه ِمَن اْألَْجِر َما ُذكِرَ ،  َأْن َتُكوَن َحَسنَةً  َوإِنَّ
َوَما َأْشبََه  ... » َمْن َعِمَل بُِسنَّتِي َأْو ُسنٍَّة ِمْن ُسنَّتِي« : ْعنَى َأْن ُيَقاَل اْلـمَ  اْلِعَباَرُة َعْن َهَذا



 ١١٦
ْحيَا ُسن#ًة ِمْن ُسن#kِ َفَعِمَل بَِها اf#اُس fََن mَُ ِمثْ « : صاهللاِ  َرُسوُل قال  َكَام  ؛ َذلَِك 

َ
ُل َمْن أ

ُجورِِهْم َشيْئًا 
ُ
ْجِر َمْن َعِمَل بَِها َال َفنُْقُص ِمْن أ

َ
َوَمِن اْنتََدَع بِْدَعًة َفُعِمَل بَِها fََن ، أ

ْوَزاِر َمْن َعِمَل بَِها َشيْئًا
َ
ْوَزاُر َمْن َعِمَل بَِها َال َفنُْقُص ِمْن أ

َ
(رواه ابن ماجه ،  ». َعلَيِْه أ

 وصّححه األلباين). 
 َما َأْعَلُم َيا َرُسوَل «  :َقاَل ». اْعَلْم « : َقاَل لِبَِالِل ْبِن اْحلَاِرِث  صنَّ النَّبِيَّ أَ َوُرِوَي 

ُه َمْن َأْحَيا ُسنًَّة إِ «  :َقاَل ، » اهللاِ  َما َأْعَلُم َيا َرُسوَل «  :َقاَل ». اْعَلْم َيا بَِالُل « َقاَل ، » اهللاِ  نَّ
َفإِنَّ َلُه ِمَن األَْجِر ِمْثَل َمْن َعِمَل ِهبَا ِمْن َغْريِ َأْن َينُْقَص ِمْن  ِمْن ُسنَّتِى َقْد ُأِميَتْت َبْعِدى

َكاَن َعَلْيِه ِمْثُل آَثاِم َمْن  َوَرُسوُلهُ اُهللا  بِْدَعَة َضَالَلٍة الَ َيْرَضاَهاَوَمِن اْبَتَدَع ، ُأُجوِرِهْم َشْيًئا 
وضعفه ، ابن ماجة (رواه الرتمذي ، و». النَّاِس َشْيًئا  َعِمَل ِهبَا الَ َينُْقُص َذلَِك ِمْن َأْوَزارِ 

 .)٣٩( )األلباينواحلافظ ابن رجب احلنبيل 
ُه ُسنَّةٌ  ؛ » َمْن َأْحَيا ُسنًَّة ِمْن ُسنَّتِي« : ص َفَقْوُلهُ   ، َواِضٌح ِيف اْلَعَمِل بَِام َثَبَت َأنَّ

ُه ِيف  ؛ » َمْن َسنَّ َكَذا « :بِِخَالِف َقْولِهِ  نَِّة.َفإِنَّ ًال ِمْن َغْريِ َأْن َيُكوَن َثابًِتا ِيف السُّ اِع َأوَّ   اِالْخِرتَ
ا  َفَظاَهٌر  ؛ » َوَمِن اْبتََدَع بِْدَعًة َضَالَلةً « : َقْوُلُه لِبَِالِل ْبِن اْحلَاِرِث َما ُرِوَي ِمْن َوَأمَّ

ِط َأْن َتكُ ،  َأنَّ اْلبِْدَعَة َال ُتَذمُّ بِإِْطَالٍق  اُهللا  َوَأْن َتُكوَن َال َيْرَضاَها،  وَن َضَالَلةً َبْل بَِرشْ
ْ َتُكْن َكَذلَِك ،  َوَرُسوُلهُ  ُه) َأنَّ اْلبِْدَعَة إَِذا َمل ْ َيْلَحْقَها َذمٌّ  ؛ َفاْقَتَىض (َهَذا ُكلُّ َوَال َتبَِع ،  َمل

َا ُسنٌَّة َحَسنَةٌ ،  َصاِحَبَها ِوْزرٌ   َت اْلَوْعِد بِاْألَْجِر.َوَدَخَلْت َحتْ ،  َفَعاَدْت إَِىل َأهنَّ
وابوقُولَ:  :الْجأَنْ ن  

ُل  ا اْلَوْجُه اْألَوَّ ، »  َمْن َسن# Kِ اْإلِْسَالِم ُسن#ًة َحَسنَةً : « صَفإِنَّ َقْوَلُه  ؛ َأمَّ
اَع َأْلَبتَّةَ اْلـمُ  اْحلَِديَث. َفَلْيَس  ِة َوإِالَّ َلِزَم ِمْن َذلَِك التَّ ،  َراُد بِِه اِالْخِرتَ َعاُرُض َبْنيَ اْألَِدلَّ

لِيِل َمْقُطوٌع بِهِ ،  اْلَقْطِعيَّةِ  َؤاِل َأنَّ َما َذَكَرُه ِمَن الدَّ ُه َمْظنُونٌ ،  إِْن َزَعَم ُموِرُد السُّ  ؛ َفإِْن َزَعَم َأنَّ

                                                           
دون »  َع بِْدَعةً َمِن انْتَدَ « والثابت حديث:  ) احلديث أصًال ال يثبت ؛ فال وجه للمبتدعة يف التمسك به.٣٩(

 .َضَالَلةَكْون البدعة تقييد ذلك ب



  ١١٧
لِيِل َعَىل َذمِّ اْلبَِدِع َمْقُطوٌع بِهِ  َم ِمَن الدَّ نِّيِّ  َفَيْلَزُم التََّعاُرُض ،  َفَام َتَقدَّ ،  َبْنيَ اْلَقْطِعيِّ َوالظَّ

َفاُق ِمنَ  .اْلـمُ  َواِالتِّ ِقَني َعَىل َتْقِديِم اْلَقْطِعيِّ  َحقِّ
 : َظُر ِمْن َوْجَهْنيِ  َوَلكِْن فِيِه النَّ

ا: ُه ُيَقاُل  َأَحُدُمهَ ُه ِمْن َقبِيلِ : َأنَّ ًال َأنَّ َأِدلَّ ،  َتَعاِرَضْنيِ اْلـمُ  إِنَّ َم َأوَّ َر إِْذ َتَقدَّ مِّ َتَكرَّ َة الذَّ
ُة اْلُعُموِم ِمْن َغْريِ ،  ُعُموُمَها ِيف َأَحاِديَث َكثَِريٍة ِمْن َغْريِ َختِْصيصٍ   َوإَِذا َتَعاَضَدْت َأِدلَّ

 َملْ ُيْقَبْل َبْعَد َذلَِك التَّْخِصيُص. ؛ َختِْصيصٍ 
ِل لَِفْقِد التََّعاُرضِ  َوالثَّاِين: َراُد بِاْحلَِديِث اِالْستِنَاَن بَِمْعنَى ْلـمُ ا َفَلْيَس ،  َعَىل التَّنَزُّ

اعِ  َام ،  اِالْخِرتَ ةِ اْلـمُ  َوإِنَّ نَِّة النَّبَِويَّ :،  َراُد بِِه اْلَعَمُل بَِام َثَبَت ِمَن السُّ   َوَذلَِك لَِوْجَهْنيِ
ا: َدَقةُ  َأَحُدُمهَ َبَب الَِّذي َجاَء ِألَْجلِِه اْحلَِديُث ُهَو الصَّ وَعةُ ـمَ الْ  َأنَّ السَّ بَِدلِيِل  ؛ ْرشُ

ِحيِح ِمْن َحِديِث َجِريِر ْبِن َعْبدِ  ِيف  صاهللاِ  ُكنَّا ِعنَْد َرُسولِ « َقاَل:  باهللاِ  َما ِيف الصَّ
ُيوِف  َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة ُعَراٌة ُجمَْتاِيب النَِّامِر َأِو اْلَعَباءِ : ، َقاَل  َصْدِر النََّهارِ  ،  ، ُمَتَقلِِّدي السُّ

ُتُهْم ِمْن ُمَرضَ عَ  َر َوْجُه َرُسولِ ، ، َبْل ُكلُُّهْم ِمْن ُمَرضَ  امَّ ملَِا َرَأى ِهبِْم ِمَن  صاهللاِ  َفَتَمعَّ
َن َوَأَقامَ  ، َفَدَخَل ُثمَّ َخَرَج  اْلَفاَقةِ   .، َفَأَمَر بَِالًال َفَأذَّ

  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   (َفَصىلَّ ُثمَّ َخَطَب َفَقاَل: 
<  ;  :  98    7   6  5  4  3  21         0  /  .  -  ,       >  =  ( 

:  )١النساء: ( تِي ِيف اْحلَْرشِ -  .  /  0  1  2   3  4   (، َواْآلَيَة الَّ
  .)١٨احلرش: ( )   5  76  8  9:  ;  >  =  <  ?   

َق رَُجٌل ِمْن ِدينَارِهِ  « ، ِمْن َصاِع  ، ِمْن َصاِع بُرِّهِ  ثَْوبِهِ ، ِمْن  ، ِمْن ِدرَْهِمهِ  تََصد#
ُه  .» َولَْو بِِشقِّ َيْمَرةٍ  -َحk# قَاَل  - َيْمِرهِ  ٍة َكاَدْت َكفُّ َقاَل: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اْألَْنَصاِر بُِرصَّ

 .، َبْل َقْد َعَجَزْت  َتْعِجُز َعنَْها
ى َرَأْيُت َكْوَمْنيِ مِ  ُثمَّ َتَتاَبَع النَّاُس  ى َرَأْيُت َوْجَه َرُسولِ  ْن َطَعاٍم َوثَِياٍب ، َحتَّ  ، َحتَّ

ُه ُمْذَهَبةٌ  َيَتَهلَُّل  صاهللاِ  َمْن َسن# Kِ اْإلِْسَالِم ُسن#ًة  : «صاهللاِ  وُل ـ، َفَقاَل َرُس  ، َكَأنَّ
ْجُرَها َحَسنَةً 

َ
ْجُر َمْن َعِمَل بَِها َنعْ  ، فَلَُه أ

َ
ْن َفنْقُ  َدهُ ـ، َوأ

َ
ُجورِِهْم ، ِمْن َلpِْ أ

ُ
َص ِمْن أ



 ١١٨
ءٌ  ْnَ  ًاْإلِْسَالِم ُسن#ًة َسيِّئَة Kِ #َن َعلَيِْه ِوْزرَُها َوِوْزُر َمْن َعِمَل بَِها ِمْن َنْعِدهِ  ، َوَمْن َسنfَ ، 

ءٌ  ْnَ ْوَزارِِهْم
َ
ْن َفنُْقَص ِمْن أ

َ
 . )٤٠( (رواه مسلم) » ، ِمْن َلpِْ أ

ُلوا َأْيَن َقاَل َرُسوُل  َمْن « وَ ،  » َمْن َسن# Kِ اْإلِْسَالِم ُسن#ًة َحَسنَةً  «: ص اهللاِ  َفَتَأمَّ
ْذُكوِر َعَىل َأْبَلِغ َما اْلـمَ  َجتُِدوا َذلَِك فِيَمْن َعِمَل بُِمْقَتَىض ،  » َسن# Kِ اْإلِْسَالِم ُسن#ًة َسيِّئَةً 

ةِ تَ ْيُث أَ َح ،  َيْقِدُر َعَلْيهِ  َّ َدَقِة َعَىل اْلَوْجِه اْألَْبَلغِ َفاْنَفَتَح بِ ،  ى بِتِْلَك الرصُّ َفُرسَّ  ، َسَببِِه َباُب الصَّ
ى َقاَل ص  اهللاِ  بَِذلَِك َرُسوُل  ْسَالِم ُسنًَّة َحَسنَةً : « َحتَّ  .اْحلَِديَث  » ... َمن َسنَّ ِيف اْإلِ

َحاِيبُّ  نََّة َهاُهنَا ِمثُْل َما َفَعَل َذلَِك الصَّ اْلَعَمُل بَِام َثَبَت َكْوُنُه  َوُهوَ ،  َفَدلَّ َعَىل َأنَّ السُّ
ْحيَا ُسن#ًة ِمْن ُسن#kِ  : «ِيف اْحلَِديِث اْآلَخرِ  صَوَأنَّ اْحلَِديَث ُمَطابٌِق لَِقْولِِه ، ُسنًَّة 

َ
َمْن أ

ُجورِِهْم َشيْئًا 
ُ
ْجِر َمْن َعِمَل بَِها َال َفنُْقُص ِمْن أ

َ
َمِن وَ ، َفَعِمَل بَِها اf#اُس fََن mَُ ِمثُْل أ

ْوَزاِر َمْن َعِمَل بَِها 
َ
ْوَزاُر َمْن َعِمَل بَِها َال َفنُْقُص ِمْن أ

َ
اْنتََدَع بِْدَعًة َفُعِمَل بَِها fََن َعلَيِْه أ

نَِّة اِالْبتَِداعَ (رواه ابن ماجه ، وصّححه األلباين).  ». َشيْئًا َفَظَهَر ،  َفَجَعَل ُمَقابَِل تِْلَك السُّ
نََّة اْحلَ   .َسنََة َلْيَسْت بُِمْبتََدَعةٍ َأنَّ السُّ

ِل َظاِهرٌ  ًال ُثمَّ  ضَّ َح  َلـامَّ  ص ِألَنَّهُ  ؛ َوَوْجُه َذلَِك ِيف اْحلَِديِث اْألَوَّ َدَقِة َأوَّ َعَىل الصَّ
َ ،  َبْعَدُه اْلَعَطاُء إَِىل اْلكَِفاَيةِ  )٤١(َجاَء َذلَِك اْألَْنَصاِريُّ بَِام َجاَء بِِه َفاْنَثاَل  ا َكاَنْت ُسنًَّة َفَكَأهنَّ

َع ُسنًَّة َواْبَتَدَعَها َوَملْ َتُكْن َثابَِتًة.: َفَلْيَس َمْعنَاهُ ،  بِِفْعِلهِ  تَأْيَقَظَها   َمِن اْخَرتَ
                                                           

ُع َنِمَرٍة  :(ُجمَْتاِيب النَِّامِر َأَو اْلَعَباِء) النَِّامرُ ) ٤٠( ُع َعَباَءٍة َوَعَباَيةٍ : اءبَ والعَ . وهي ثياب صوف فيها تنمري، َمجْ  .َمجْ
ُروا َوَسَطَها :ُجمَْتاِيب النَِّامرِ  رَ . (َأْي َخَرُقوَها َوَقوَّ َ  )َمتَعَّ ى َرَأْيُت َوْجَه َرُسولِ  .َأْي َتَغريَّ ُه  صاهللاِ  (َحتَّ َيَتَهلَُّل َكَأنَّ

وًرا :ُمْذَهَبٌة) َيَتَهلَُّل  ا :نِ اِيف َتْفِسِريِه َوْجهَ  )ُمْذَهَبةٌ ( .َأْي َيْسَتنُِري َفَرًحا َوُرسُ ٌة ُمْذَهَبٌة َفُهَو َأْبَلُغ ِيف  :َأَحُدُمهَ َمْعنَاُه فِضَّ
اِقهِ ُحْس  ٌء َكاَنِت اْلَعَرُب َتْصنَُعُه ، ُمْذَهَبِة ِمَن اْجلُُلوِد ـَوالثَّاِين َشبََّهُه ِيف ُحْسنِِه َوُنوِرِه بِالْ  .ِن اْلَوْجِه َوإِْرشَ َوِهَي َيشْ

َعُل فِيَها ُخُطوًطا ُمْذَهبًَة ُيَرى َبْعُضَها إِْثَر َبْعضٍ   .ِمْن ُجُلوٍد َوَجتْ
ورِ  ا َسَبُب ُرسُ مْ ، َتَعاَىل اهللاِ  ُمْسلِِمَني إَِىل َطاَعةِ ـَفَفَرًحا بُِمَباَدَرِة الْ  صِه َوَأمَّ  َواْمتَِثاِل َأْمِر َرُسولِ ، ِ(ِ  َوَبْذِل َأْمَواِهلِ

ِهنِْم َعَىل اْلِربِّ َوَتَعاوُ ، ُمْسلِِمَني َبْعِضِهْم َعَىل َبْعٍض ـَوَشَفَقِة الْ ، ُمْحَتاِجَني ـَولَِدْفِع َحاَجِة َهُؤَالِء الْ ،  صاهللاِ 
 )].٧/١٠٣[انظر: رشح صحيح مسلم للنووي ( .َوالتَّْقَوى

. :اْنَثاَل ُ) ٤١(   انَصبَّ



  ١١٩
َع ُسنًَّة.» َمْن َسنَّ ُسنًَّة : « ص ؛ َقْوُلهُ إَذْن فَ   ؛ َمْعنَاُه: َمْن َعِمَل بُِسنٍَّة ، َال َمِن اْخَرتَ

َوَمْن ،  َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسنَةً « : ص َأنَّ َقْوَلهُ َجَواِب: ـاِين ِمْن َوْجَهِي الْ َواْلَوْجُه الثَّ 
اِع ِمْن َأْصلٍ  ؛»  َسنَّ ُسنًَّة َسيَِّئةً  ِألَنَّ َكْوَهنَا َحَسنًَة َأْو َسيَِّئًة َال  ؛ َال ُيْمكُِن َمحُْلُه َعَىل اِالْخِرتَ

عِ  ْ ا  ؛ ُيْعَرُف إِالَّ ِمْن ِجَهِة الرشَّ ِع َوإِمَّ ْ ا َحَسنًَة ِيف الرشَّ نَُّة ِيف اْحلَِديِث إِمَّ َفَلِزَم َأْن َتُكوَن السُّ
عِ  ْ نَنِ اْلـمَ  َدَقةِ ـُدُق إِالَّ َعَىل ِمْثِل الصَّ ـَفَال َيْص ،  َقبِيَحًة بِالرشَّ  ْذُكوَرِة َوَما َأْشَبَهَها ِمَن السُّ

وَعةِ اْلـمَ   .ْرشُ
نَُّة السَّ  َلةٌ َوَتْبَقى السُّ زَّ  :يَِّئُة ُمنَ

ِع َكْوُهنَا َمَعاِيصَ اْلـمَ  َعَىل  • ْ تِي َثَبَت بِالرشَّ نَبَِّه َعَلْيِه اْلـمُ  َكاْلَقْتلِ  ؛ َعاِيص الَّ
ُل َمْن َسنَّ اْلَقْتَل « : صَحْيُث َقاَل ،  ِيف َحِديِث اْبِن آَدمَ  ُه َأوَّ (رواه »  ِألَنَّ

 البخاري ومسلم). 
ِع.ِألَ  ؛ َوَعَىل اْلبَِدعِ  • ْ َها َوالنَّْهُي َعنَْها بِالرشَّ ُه َقْد َثَبَت َذمُّ  نَّ

ًة َعَىل َأْهِل اْلبَِدِع ِمْن ِجَهِة َلْفظِِه ،  -هللاِ  َحْمُد ـَوالْ  –َحِديُث ـَفَقْد َعاَد الْ  ُحجَّ
ِح اْألََحاِديِث اْألَُخِر َلُه.  َوَرشْ

U: 
 ؛ َفُهَو َعَىل َظاِهِرهِ ،  )٤٢( إن َصحَّ  » ةً َمِن اْبَتَدَع بِْدَعًة َضَاللَ : « صما ُرِوَي َعنُْه 

ءٍ  ْ ُيَقيِّْدُه بَِيشْ ْفظِ ،  ِألَنَّ َسبََب اْحلَِديِث َمل  َكاْلُعُموَماِت  ؛ َفَال ُبدَّ ِمْن َمحْلِِه َعَىل َظاِهِر اللَّ
تِي َملْ َتْثُبْت َهلَا َأْسبَاٌب.اْلـمُ   ْبَتَدَأِة الَّ

                                                           
دون »  َمِن انْتََدَع بِْدَعةً « والثابت حديث:  ) احلديث أصًال ال يثبت ؛ فال وجه للمبتدعة يف التمسك به.٤٢(

 .َضَالَلةتقييد ذلك بال



 ١٢٠
َمَل َعَىل َنحْ  َمِن : َأْي  ؛»  َوَمْن َسن# ُسن#ًة َسيِّئَةً « : ِو َذلَِك َقْوُلهُ َوَيِصحُّ َأْن ُحيْ

َعَها ًعا اْبتَِداًء ِمنَ ،  اْخَرتَ ،  َكاْلَقْتِل ِمْن َأَحِد اْبنَْي آَدمَ  ؛ َعاِيص اْلـمَ  َوَشَمَل َما َكاَن ِمنَْها ُخمَْرتَ
ًعا بُِحْكِم اْحلَالِ    َفَأَثاَرَها َعَمُل َهَذا اْلَعاِمِل.،  ُمْهَمَلًة ُمتَنَاَساةً  إِْذ َكاَنْت َقْبُل ،  َوَما َكاَن ُخمَْرتَ

َام َيْبَقى النََّظُر ِيف َقْولِهِ  َوَأنَّ َتْقِييَد اْلبِْدَعِة ، » َضَاللًَة َوَمِن اْبَتَدَع بِْدَعًة « : َوإِنَّ
َالَلِة ُيِفيُد َمْفُهوًما ْ ُتِفْد َمْفُهوًماِألَنَّ اْإلِ  ؛ َواْألَْمُر فِيِه َقِريٌب ،  بِالضَّ َوإِْن ُقْلنَا  ؛ َضاَفَة فِيِه َمل

لِيَل َدلَّ َعَىل َتْعطِيلِِه ِيف َهَذا ؛ َمْفُهوِم َعَىل َرْأِي َطاِئَفٍة ِمْن َأْهِل اْألُُصولِ ـبِالْ   َفإِنَّ الدَّ
َبا َقلِيِلِه َوَكثِِريِه َعَىل  ؛ ْوِضعِ اْلـمَ  ِريِم الرِّ  8اهللاِ  ْفُهوِم ِيف َقْولِ اْلـمَ  َتْعِطيلِ َكَام َدلَّ َدلِيُل َحتْ

)  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º(  :آل عمران)َوِألَنَّ ١٣٠ ، (
َالَلَة َالِزَمٌة لِْلبِْدَعِة بِإِْطَالٍق  ةِ ،  الضَّ َمةِ اْلـمُ  بِاْألَِدلَّ  .)٤٣( َفَال َمْفُهوَم َأْيًضا،  َتَقدِّ

الشبانِالثَ ةُهَلَف ا ة:ي الَِح َأنَّ السَّ َحاَبُة َقْد َعِمُلوا بَِام ي  لصَّ َوَأْعَالُهُم الصَّ
ْ َيْأِت بِِه كَِتاٌب َوَال ُسنٌَّة ِممَّا َرَأْوُه َحَسنًا َوَأْمجَُعوا َعَلْيهِ  دٍ ،  َمل ُة ُحمَمَّ َتِمُع ُأمَّ َعَىل ص  َوَال َجتْ

َتِمُعوَن َعَىل ُهًدى َوَما ُهَو َحَسٌن.،  َضَالَلةٍ  َام َجيْ  َوإِنَّ

                                                           
، وإذا قلنا بمفهوم املخالفة عىل رأي طائفة من أهل  بمفهوم املخالفة نوستدلي ) املعنى أن أهل البدع٤٣(

(رواه مسلم). »  ةلَ َال َض  ةٍ عَ دْ بِ  ُ(ّ  «: صعىل تعطيله يف هذا املوضع وهو قوله  لَّ دَ قد ، فإن الدليل  األصول
كل بدعة أنَّ بيان فيه » َلًة َمِن اْبَتَدَع بِْدَعًة َضَال  : «-، وهو غري صحيح  إن صح احلديث - ص ام ُرِوَي َعنُْه ف

 ضاللة ؛ ألن الضاللة الزمة للبدعة عىل اإلطالق.ليست ا ا ضاللة وبدعً ضاللة ، وليس معناه أن هناك بدعً 
 ُل مَ عْ فإنه ال يُ  )٣٠آل عمران:( )ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º  ( 8ومثله قوله 

ألن الدليل دل عىل حتريم الربا قليله ؛  ا مضاعفةبمفهوم املخالفة وهو: جواز أكل الربا إذا مل يكن أضعافً 
 . وكثريه

كيف نعرف أن هذه بدعة ضاللة وتلك بدعة ليست ضاللة؟ ملن نرجع يف التمييز بينهام؟ وُيقال ألهل البدع: 
 عه اخلاصة به التي يرى أهنا ليست ضاللة ، وتكون النتيجة أن يكوندَ لكل مسلم بِ  انَ كَ هكذا لَ  األمرُ  كَ لو ُترِ 

 صفخري اهلدى هدى حممد ،  ص اهللاملرجع يف ذلك هو رسول إن  ا خيتلف عن األخر.لكل مسلم دينً 
 (رواه مسلم).»  ةلَ َال َض  ةٍ عَ دْ بِ  ُ(ّ  «: الذي قال



  ١٢١
ِع اْلُقْرآِن َوَكْتبِِه ِيف  ِع النَّاِس َعَىل ،  َصاِحِف اْلـمَ  َفَقْد َأْمجَُعوا َعَىل َمجْ  َوَعَىل َمجْ

تِي َكاَنْت ُمْسَتْعَمَلًة ِيف ،  َصاِحِف اْلُعْثَامنِيَّةِ اْلـمَ  َراِح َما ِسَوى َذلَِك ِمَن اْلِقَراَءاِت الَّ َواطِّ
.َوَملْ يَ ، ص  اهللاِ  َزَماِن َرُسولِ   ُكْن ِيف َذلَِك َقْرصٌ َوَال َحْرصٌ

ْأِي اْحلََسنِ  ُنوُه َوَكَتُبوهُ ،  ُثمَّ اْقَتَفى النَّاُس َأَثَرُهْم ِيف َذلَِك الرَّ ،  َفَجَمُعوا اْلِعْلَم َوَدوَّ
َباًعا َوَأْبَعدِ ،  ْم ِيف َذلَِك َمالُِك ْبُن َأَنسٍ هِ قِ ابَّ َوَمْن ُس  ِهُم اتِّ ِهْم ِمَن َوَقْد َكاَن ِمْن َأَشدِّ

 اِالْبتَِداِع.
،  َفَلْيَس بَِمْذُمومٍ  ؛ ْحَدَثاِت َلُه َوْجٌه َصِحيٌح اْلـمُ  ُكلُّ َما َكاَن ِمنَ : َفَكَذلَِك َنُقوُل 

َها بِإِْطَالٍق َأْو َعَىل اْلُعُموِم؟!،  َوَصاِحُبُه الَِّذي َسنَُّه َممُْدوٌح  ، َبْل ُهَو َحمُْمودٌ    َفَأْيَن َذمُّ
َوَقْتُل اْجلََامَعِة ،  ي اءِ فَ لَ اْخلُ  نِ عَ  يٌّ كِ َحمْ  وَ هُ ، وَ  )٤٤( اعِ نَّ الصُّ  نيُ مِ ْض تَ  َك لِ ذَ  نْ ومِ 

يٌّ َعْن ُعَمَر َوَعِيلٍّ َواْبِن َعبَّاسٍ ،  بِاْلَواِحدِ   .يِغَريِة ْبِن ُشْعَبَة اْلـمُ و َوُهَو َحمْكِ
:ابوالْجَال ِمْن َقبِيِل ،  ْرَسَلةِ اْلـمُ  َصالِِح مَ اْلـ َأنَّ َمجِيَع َما ُذكَِر فِيِه ِمْن َقبِيلِ  و

الُِح ِمَن اْلـمُ  َصالُِح واْلـمَ  ، ْحَدَثةِ اْلـمُ  اْلبِْدَعةِ  َلُف الصَّ ْرَسَلُة َقْد َعِمَل بُِمْقَتَضاَها السَّ
َحاَبِة َوَمْن َبْعَدُهمْ  َوإِْن َكاَن ،  ُصولِ َفِهَي ِمَن اْألُُصوِل اْلِفْقِهيَِّة الثَّابِتَِة ِعنَْد َأْهِل اْألُ ،  الصَّ

 َوَلكِْن َال ُيَعدُّ َذلَِك َقْدًحا َعَىل َما َنْحُن فِيِه.،  فِيَها ِخَالٌف َبْينَُهمْ 
عُ  ا َمجْ إِْذ ،  َفُهَو َعَىل اْحلَِقيَقِة ِمْن َهَذا اْلَباِب  ؛ ْصَحِف َوَقْرصُ النَّاِس َعَلْيهِ اْلـمُ  َأمَّ

ْخَتلَِفاِت اْلـمُ  َتْسِهيًال َعَىل اْلَعَرِب  ؛ ُكلُُّها َشاٍف َكاٍف ،  َأْحُرٍف ُأْنِزَل اْلُقْرآُن َعَىل َسْبَعِة 
َغاِت   ْصَلَحُة ِيف َذلَِك َظاِهَرًة.اْلـمَ  َفَكاَنِت ،  اللُّ

ُه َعَرَض ِيف إَِباَحِة َذلَِك َبْعَد َزَماِن َرُسولِ  َفتٌْح لَِباِب اِالْختَِالِف ِيف ص  اهللاِ  إِالَّ َأنَّ
َحاَبُة ،  اِت َحْيُث اْخَتَلُفوا ِيف اْلِقَراءَ ،  اْلُقْرآنِ  ِة ِيف َينْبُوِع  يَفَخاَف الصَّ اْختَِالَف اْألُمَّ

وا النَّاَس َعَىل َما َثَبَت ِمنَْها ِيف َمَصاِحِف ُعثَْامنَ ،  املِْلَّةِ  َواطََّرُحوا َما ِسَوى ، ت  َفَقَرصُ
                                                           

نَّاع: األَُجراء ؛ وهو: التزام بتعويض عن رضر للغري التضمني من الضامن) ٤٤( ى طَ ، كاخلياط ُيعْ  ، والصُّ
  .االقامش ليصنعه ثوبً 



 ١٢٢
ا ،  ٌن فِيَام َأْثَبتُوهُ ِعْلًام بَِأنَّ َما اطََّرُحوُه ُمَضمَّ ،  َذلَِك  ى ِهبَ تِي ُيَؤدَّ ُه ِمْن َقبِيِل اْلِقَراَءاِت الَّ ِألَنَّ

 اْلُقْرآُن.
َواَيِة ِحَني َفَسَدِت اْألَْلِسنَةُ  ْسَالِم َأْهُل اْلُعْجَمةِ ،  ُثمَّ َضَبُطوا َذلَِك بِالرِّ  َوَدَخَل ِيف اْإلِ

ْحلَاِد ِيف اْلُقْرآِن َأْو ِيف ،  دِ َخْوًفا ِمْن َفْتِح َباٍب آَخَر ِمَن اْلَفَسا َوُهَو َأْن ُيْدِخَل َأْهُل اْإلِ
 .َفَيْستَِعينُوا بَِذلَِك ِيف َبثِّ إِْحلَاِدِهمْ ،  اْلِقَراَءاِت َما َلْيَس ِمنَْها

، ِألَنَّ َلُه أْصًال َيْشَهُد َلُه ِيف اْجلُْمَلِة ، ص اهللاِ  َفَحقٌّ َما َفَعَل َأْصَحاُب َرُسولِ 
يَعِة ، َوَذلَِك َال ِخَالَف فِيهِ وَ  ِ N  M  L  K  J    (8 لَِقْولِِه  ؛ ُهَو اْألَْمُر بَِتْبلِيِغ الرشَّ

  RQ  P   O( )ُتُه ِمْثُلهُ ) ، ٦٧: املائدة اِهُد ِمنُْكُم  «: َوِيف اْحلَِديِث ،  َوُأمَّ tُِبَلِّْغ الش#
 َوَأْشَباِهِه.، (رواه البخاري ومسلم)  » الَْغائَِب 

ُه ِمْن َقبِيلِ  ؛ َوالتَّْبلِيُغ َكَام َال َيَتَقيَُّد بَِكْيِفيٍَّة َمْعُلوَمةٍ  َفيَِصحُّ ،  ْعنَىاْلـمَ  ْعُقولِ اْلـمَ  ِألَنَّ
َها ْفِظ َوالتَّْلِقِني َواْلكَِتاَبِة َوَغْريِ ٍء َأْمَكَن ِمَن اْحلِ َوَكَذلَِك َال َيَتَقيَُّد ِحْفُظُه َعِن ،  بَِأيِّ َيشْ

ْيِغ بَِكْيِفيٍَّة ُدوَن ُأْخَرىالتَّ  ْبَطالِ ،  ْحِريِف َوالزَّ ْ َيُعْد َعَىل اْألَْصِل بِاْإلِ  َكَمْسَأَلةِ  ؛ إَِذا َمل
الُِح.،  ْصَحِف اْلـمُ  َلُف الصَّ َع َعَلْيِه السَّ  َولَِذلَِك َأْمجَ

ا َما ِسَوى نَِّة كَِتاَبُة اْلِعْلمِ  َفَقْد َثَبَت ،  َفاْألَْمُر فِيِه َأْسَهُل  ؛ ْصَحِف اْلـمُ  َوَأمَّ   : ِيف السُّ
ِحيِح َقْوُلُه  Eِ َشاهٍ « : صَفِفي الصَّ

َ
َوَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة  .(رواه البخاري ومسلم) » اْكتُبُوا ِأل

ُه َقاَل  ت ، إِالَّ َما َكاَن ِمْن  َأَحٌد َأْكَثَر َحِديًثا َعنُْه ِمنِّي صَما ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ « : َأنَّ
ُه َكاَن َيْكُتُب َوالَ َأْكُتُب  ْبِن َعْمٍرواهللاِ  ْبدِ عَ  ُه  (رواه البخاري).»  ، َفإِنَّ َريِ َأنَّ َوَذَكَر َأْهُل السِّ

هُ ص  اهللاِ  َكاَن لَِرُسولِ   ، َوُمَعاِوَيةُ ،  َوَعِيلٌّ ،  ُعْثَامنُ : ِمنُْهمْ  ؛ ُكتَّاٌب َيْكُتُبوَن َلُه اْلَوْحَي َوَغْريَ
ُهْم.،  َوَزْيُد ْبُن َثابٍِت ،  َوُأَيبُّ ْبُن َكْعٍب ،  ْبُن ُشْعَبةَ  ِغَريةُ اْلـمُ و  َوَغْريُ



  ١٢٣
ْفِظ  ؛ َوَأْيًضا َ لَِضْعِف اْحلِ َفإِنَّ اْلكَِتاَبَة ِمْن َقبِيِل َما َال َيتِمُّ اْلَواِجُب إِالَّ بِِه إَِذا َتَعنيَّ

 .)٤٥(نَِئذٍ َكَام ِخيَف ُدُروُسُه ِحي،  َوَخْوِف اْنِدَراِس اْلِعْلمِ 
ِحيِح َقْوُلُه  اِشِدينَ  «: صَوِيف الصَّ  َفَعلَيُْكْم بُِسن#9ِ وَُسن#ِة اْ"ُلََفاِء الَْمْهِديyَِّ الر#

وا َعلَيَْها بِاf#َواِجذِ  ُكوا بَِها وََعضُّ ُمورِ  )٤٦( ، َيَمس#
ُ
، فَإِن# ُ(#  ، َوgِي#اُكْم َو2َُْدثَاِت اْأل

َفَأْعَطى (رواه أبو داود ، وصّححه األلباين).  » َوُ/# بِْدَعٍة َضَاللَةٌ ،  2َُْدثٍَة بِْدَعةٌ 
اِشُدوَن َالِحٌق بُِسنَِّة َرُسولِ  ِألَنَّ َما  ؛ صاهللاِ  اْحلَِديُث َكَام َتَرى َأنَّ َما َسنَُّه اْخلَُلَفاُء الرَّ

 : َسنُّوُه َال َيْعُدو َأَحَد َأْمَرْينِ 
ا َأْن َيُكوَن َمْقُص  • ِعيٍّ إِمَّ  .َفَذلَِك ُسنٌَّة َال بِْدَعةٌ  ؛ وًدا بَِدلِيٍل َرشْ
ا بَِغْريِ َدلِيٍل  • َوَلكِنَّ َهَذا اْحلَِديَث َدلِيٌل َعَىل  - ِمْن َذلَِك اهللاِ  َوَمَعاذَ  -َوإِمَّ

يَعةِ ،  إِْثَباتِِه ُسنَّةً  ِ ْ ،  إِْذ َقْد َأْثَبَتُه َكَذلَِك َصاِحُب الرشَّ ِع َفَدلِيُلُهْم ِمَن الرشَّ
َباَعُهْم بِالنَّْهِي َعِن اْلبِ ،  َفَلْيَس بِبِْدَعةٍ ،  َثابٌِت  َدِع ـَولَِذلَِك َأْرَدَف اتِّ

 .)٤٧(َلَوَقَع ِيف اْحلَِديِث التََّداُفعُ  ؛ َوَلْو َكاَن َعَمُلُهْم َذلَِك بِْدَعةً ،  بِإِْطَالٍق 
ُه َمنُْقوٌل َعْن ُعَمَر ْبِن  ؛ )ْلَواِحدِ َقْتِل اْجلََامَعِة بِا(َوبَِذلَِك ُجيَاُب َعْن َمْسَأَلِة  ِألَنَّ

اِشِديَن.، ت  اْخلَطَّاِب  نَّاِع) َوُهَو َأَحُد اْخلَُلَفاِء الرَّ َوُهَو َمنُْقوٌل َعِن ،  (َوَتْضِمُني الصُّ
 .ياْخلَُلَفاِء اْألَْرَبَعِة 

                                                           
ُء:) ٤٥(  .، ذهب أثُره بيل وانطمس :دَرَس  اندرس اليشَّ
 . ، وهي التي تبدو عند الضحك. وقيل: التي بعد األنياب : النواجذ من األسنان الضواحك)النواجذ) (٤٦(

 .واألكثر األشهر أهنا أواُخر األسنان
ْل قوله ٤٧( واحـدًة  ص، فَجَعـَلها  يِة خلفـائه بعَد ِذْكـِر ُسنَّته وُسنَّ  » وا َعلَيَْهاـوََعضُّ « : ص) تأمَّ

ْر. »عليهام « ، ومل َيُقْل »  َعَلْيَها : «بقوله  فَتَدبَّ



 ١٢٤
بالشةُ الثَّهةُثَال:  

،  »ُدُث لِلنَّاِس َأْقِضَيٌة بَِقْدِر َما َأْحَدُثوا ِمَن اْلُفُجوِر َحتْ : « َقاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيزِ 
اِر لِْلُفُجورِ  اِع اْلُفجَّ اَعَها َعَىل َقْدِر اْخِرتَ  َوإِْن َملْ َيُكْن لِتِْلَك ،  َفَأَجاَز إِْحَداَث اْألَْقِضيَِة َواْخِرتَ

 ْحَدَثاِت َأْصٌل.اْلـمُ 
ِت اْلـمَ  َقْولِ َوَأَخَذ َمالٌِك َوَأْصَحاُبُه بِ  ْ َيْأِت َلُه ِيف ، »  َدِمي ِعنَْد ُفَالنٍ « : يِّ  َوَمل

َام ُعلَِّل بَِأْمٍر ُمْصَطَلِحيٍّ ،  َوطَّأِ بَِأْصٍل َسَامِعيٍّ اْلـمُ   َوِيف َمْذَهبِِه ِمْن َذلَِك َمَساِئُل َكثَِريٌة.،  َوإِنَّ
ٌع ؛ فَ  ُه ُخمَْرتَ ِة ِألَنَّ َفإِْن َكاَن َذلَِك َجاِئًزا َمَع َأنَّ لَِم َال َجيُوُز ِمْثُلُه َوَقِد اْجَتَمَعا ِيف اْلِعلَّ

ٌء ِمْن َذلَِك َجاِئًزا ؛ َفِلَم اْجَتَمُعوا َعَىل  ٌة ِيف اْجلُْمَلِة؟! َوإِْن َملْ َيُكْن َيشْ  اْجلَِميَع َمَصالُِح ُمْعَتَربَ
ُهْم َعَىل َبْعِضَها؟! َوَال  َع َغْريُ ُْم ُيَتابُِعوَن َعَىل َما َعِمَل ُمجَْلٍة ِمنَْها ، َوَفرَّ  َيْبَقى إِالَّ َأْن ُيَقاَل: إِهنَّ

َغِة لِْلِقَياِس ، َوِعنَْد َذلَِك َيِصُري اِالْقتَِصا ِة اْلـُمَسوِّ ِه ، َوإِِن اْجَتَمَعا ِيف اْلِعلَّ ُر َهُؤَالِء ُدوَن َغْريِ
ى إَِلْيِه ِمْثلُ  ًام ، َوُهَو َباطٌِل ، َفَام َأدَّ كُّ  ُه ، َفَثَبَت َأنَّ اْلبَِدَع َتنَْقِسُم.َحتَ

 :ابوالْجو 
َوإِْن ،  َفَلْم َأَرُه َثابًِتا ِمْن َطِريٍق َصِحيٍح  ؛ َما ُيْرَوى َعْن ُعَمَر ْبِن َعبِْد اْلَعِزيزِ أنَّ 

ا ِألَْصلِ  ؛ ُسلِّمَ   . )٤٩( اطِ نَ املَ  يِق قِ َحتْ  اِب بَ ا لِ وإمَّ ،  )٤٨( ْرَسَلةِ اْلـمُ  َصالِِح اْلـمَ  َفَراِجٌع إِمَّ

                                                           
ا ِألَْصِل اْلـَمَصالِِح كالمه فَ  /) أي إن سلمنا بصحة نسبة هذا الكالم لعمر بن عبد العزيز ٤٨( َراِجٌع إِمَّ

 ... اْلـُمْرَسَلِة 
فمعناها أن الناس إذا اخرتعوا ألواًنا من اإلثم  /زيز ) إن صحت هذه الكلمة عن عمر بن عبد الع٤٩(

استحَدَث هلم ُحّكامهم أنواًعا من العقوبات واألقضية  -مما ليس فيه نص  -الفجوروالفجور والعدوان 
 بَقْدر ما ابتدعوا من املفاسد ليكون زجًرا هلم ونكاًال. -من سلطان لإلمام  اهللامما جعله  -والتعزير 

ال جيوز قياس إحداث العبادات عليه ، ألن  - /ثبوته عن عمر بن عبد العزيز  ضعىل فر -هذا الكالم و
؛ فليس معنى كالم عمر بن عبد العزيز خيتلف فيه مناط احلكم الثابت  ّي ادِ إنام هو يف معنى عَ  /كالم عمر 

عىل صفة خاصة  ور احلادثة ، فإذا حدثت صورةـباختالف الصتتغري حكام تتغري بتغري الزمان ، بل ن األأ
 .علينا أن ننظر فيها ، فقد يكون جمموعها يقتيض الرشع له حكًام 

= 



  ١٢٥
 ، ُمْرَسَلةِ ـمن باب املََْصالِِح الْ »  نٍ َال فُ  دَ نْ ي عِ مِ دَ «  :ِت يِّ مَ ـالْ  لِ وْ قَ بِ  ذُ ْخ األَ  َك لِ ذَ كَ وَ 

ُة اْلبََقَرةِ   .)٥٠( إِْن َملْ َنُقْل: إِنَّ َأْصَلُه ِقصَّ
ا ْرَسَلَة َمُقوٌل ِهبَا ِعنَْد السَّ اْلـمُ  َصالَِح اْلـمَ  َوإِْن َثَبَت َأنَّ  َلِف َمَع َأنَّ اْلَقاِئِلَني ِهبَ

ُؤنَّ ِمنُْهمْ  وَن اْلبَِدَع َوَأْهَلَها َوَيَتَربَّ ءٍ ،  ُمبَاِينٌَة َهلَا َدلَّ َعَىل َأنَّ اْلبَِدعَ  ؛ َيُذمُّ  .َوَلْيَسْت ِمنَْها ِيف َيشْ
 .اهللاُ  ْسَأَلِة َباٌب ُتْذَكُر فِيِه َبْعُد إِْن َشاءَ اْلـمَ  َوِهلَِذهِ 

 بالشهابِعيَعِة اْخلَْمَسةِ  ةُ:ةُ الر ِ ُموا اْلبَِدَع بَِأْقَساِم َأْحَكاِم الرشَّ ،  َأنَّ اْلُعَلَامَء َقسَّ
وَها ِقْسًام َواِحًدا َمْذُموًما ْ َيُعدُّ َفَجَعُلوا ِمنَْها َما ُهَو َواِجٌب َوَمنُْدوٌب َوُمَباٌح َوَمْكُروٌه ،  َوَمل

ٌم.  َوُحمَرَّ
 :ابوالْجِعيٌّ ،  َهَذا التَّْقِسيَم َأْمٌر ُخمَْرتَعٌ  َأنَّ و َبْل ُهَو َنْفُسُه ،  َال َيُدلُّ َعَلْيِه َدلِيٌل َرشْ

ِعيٌّ  ؛ ُمَتَدافِعٌ  عِ  ؛ ِألَنَّ ِمْن َحِقيَقِة اْلبِْدَعِة َأْن َال َيُدلَّ َعَلْيَها َدلِيٌل َرشْ ْ ،  َال ِمْن ُنُصوِص الرشَّ
ِع َعَىل ُوُجوٍب َأْو َنْدٍب َأْو إَِباَحةٍ إِْذ  َوَال ِمْن َقَواِعِدِه. ْ ملََا  ؛ َلْو َكاَن ُهنَالَِك َما َيُدلُّ ِمَن الرشَّ

ِ فِيَهااْلـمُ  ْأُموِر ِهبَا َأوِ اْلـمَ  َوَلَكاَن اْلَعَمُل َداِخًال ِيف ُعُموِم اْألَْعَاملِ ،  بِْدَعةٌ  )٥١(َكاَن َثمَّ  ،  َخريَّ
ِة َتُدلُّ َعَىل ُوُجوِهبَا َأْو َنْدِهبَا َأْو ،  َك اْألَْشَياِء بَِدًعاَفاْجلَْمُع َبْنيَ َكْوِن تِلْ  َوَبْنيَ َكْوِن اْألَِدلَّ

. ٌع َبْنيَ ُمَتنَافَِيْنيِ  إَِباَحتَِها َمجْ
                                                           

وكيف ينسب إىل عمر  فتح أي باب يناقض الرشيعة ، مل يقصد به -إن صحَّ عنه  –عمر بن عبد العزيز فكالم 
، َوَأْثنَى  اهللاَ َىل املِْنَْربِ ، َفَحِمَد امَّ َباَيَعُه النَّاُس ؛ َصِعَد عَ ـبن عبد العزيز فتح باب االبتداع يف الدين وهو الذي لَ 

ُكْم َنبِيٌّ ، َوَال َبْعَد كَِتابُِكْم كَِتاٌب ، َوَال َبْعَد ُسنَّتُِكْم سُّ « َعَلْيِه ، ُثمَّ َقاَل:  ُه َلْيَس َبْعَد َنبِيِّ َا النَّاُس! إِنَّ نٌَّة ، َوَال َبْعَد َأهيُّ
ٌة ، َأَال َوإِنَّ ا تُِكْم ُأمَّ مَ اُهللا  ْحلََالَل َما َأَحلَّ ُأمَّ  ِيف كَِتابِِه َعَىل لَِساِن َنبِيِِّه َحَالٌل إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمِة ، َأَال َوإِنَّ اْحلََراَم َما َحرَّ

رشح رسالة [انظر: ( .»َلكِنِّي ُمتَّبٌِع ِيف كَِتابِِه َعَىل لَِساِن َنبِيِِّه َحَراٌم إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمِة ، َأَال َوإِينِّ َلْسُت بُِمْبَتِدٍع وَ اُهللا 
) ، تعليق الشيخ أمحد شاكر عىل اإلحكام يف ٢/٢٧٦(لعالمة قاسم بن عيسى بن ناجي املالكي ل )القريواين

 ].)٧٣-٧٢/ ٣حممد بن إبراهيم آل الشيخ() ، فتاوى الشيخ ٦/٨٣١أصول األحكام البن حزم (
عىل  مَ كْ ، فبنوا احلُ  أخربهم بقاتله أل اهللالشاهد أنه ملا أحياه ، و القصة املذكورة يف سورة البقرةي أ) ٥٠(

 قوله.
 .هناك :َثمَّ ) ٥١(



 ١٢٦
َتِمَع َمَع َفْرِض اْلُوُجوِب ،  اِالْبتَِداَع َرشٌّ ُكلُّهُ وَ   َأنَّ  واَقْد َذَكرُ  مْ ، َوهُ  َفَال ُيْمِكُن َأْن َجيْ

ُب  ِّ ُكلِّهِ  نُ مَّ َض َتتَ  َوِهَي ،  َلِزَم اْلَعَمُل ِهبَا ؛ َوإَِذا َوَجبَْت ،  اْلبِْدَعَة َقْد َجتِ َفَقِد اْجَتَمَع فِيَها  ؛ الرشَّ
كَِها  .َفَلِزَم التَّنَاُقَض  ؛ اْألَْمُر ِهبَا َواْألَْمُر بَِرتْ

ُط َأْن َيُكوَن ِل َما َال َيتِمُّ الْ يِمْن ِقبِ الَِّذي ُهَو اْلَواِجِب و َواِجُب إِالَّ بِِه َال ُيْشَرتَ
َلِف  يَعِة َعَىل اْخلُُصوِص.،  َمْعُموًال بِِه ِيف السَّ ِ ُه ِمْن َباِب  َوَال َأْن َيُكوَن َلُه َأْصٌل ِيف الرشَّ  َوِألَنَّ

اًنا ِيف َمْن َيِسُري  )٥٢(َلْو َكاَن َثمَّ ؛ فَ  ْرَسَلِة َال ِمَن اْلبَِدعِ اْلـمُ  َصالِِح اْلـمَ  إَِىل َفِريَضِة اْحلَجِّ َطَريَ
ُل اْلـمَ  ِألَنَّ  ؛ َملْ ُيَعدَّ ُمْبَتِدًعا بَِمْشِيِه َكَذلَِك  ؛ ءِ اْلـَام  َأْو َمْشًيا َعَىل ،  اْهلََواءِ  َام ُهَو التََّوصُّ ْقُصوَد إِنَّ

َة ِألََداِء اْلَفْرضِ   َك َهَذا.َفَكَذلِ ،  َوَقْد َحَصَل َعَىل اْلَكَاملِ ،  إَِىل َمكَّ
هبالشسامةُ:ةُ الخ   

اِويِح ِيف َرَمَضاَن َمجَاَعًة ِيف  َ َها ُعَمرُ  ْسِجدِ اْلـمَ  َصَالِة الرتَّ بِْدَعًة ت  َقْد َسامَّ
نََها بَِقْولِهِ  َوإَِذا َثَبَتْت بِْدَعٌة ُمْسَتْحَسنٌَة ِيف ، (رواه البخاري) »  نِْعَمِت اْلبِْدَعُة َهِذهِ  «: َوَحسَّ

 ْ  َثَبَت ُمْطَلُق اِالْستِْحَساِن ِيف اْلبَِدِع. ؛ عِ الرشَّ
 :ابوالْجو  

اِويِح ِيف َرَمَض ـَص َأنَّ أولًا:  َ  َقْد َقاَم ِهبَا النَّبِيُّ ،  ْسِجدِ اْلـمَ  اَن َمجَاَعًة ِيف ـَالِة الرتَّ
« : َقاَل  ؛ ت َعْن َأِيب َذرٍّ  ْريٍ َعْن ُجَبْريِ ْبِن ُنفَ فَ  َواْجَتَمَع النَّاُس َخْلَفُه.،  ْسِجدِ اْلـمَ  ِيف ص 

ى َبِقَي َسْبعٌ ،  َرَمَضانَ ص  اهللاِ  ُصْمنَا َمَع َرُسولِ  ْهِر َحتَّ َفَقاَم بِنَا ،  َفَلْم َيُقْم بِنَا َشْيًئا ِمَن الشَّ
ى َذَهَب ُثُلُث اللَّْيلِ  اِدَسةُ ،  َحتَّ ْ َيُقْم بِنَا ؛ َفَلامَّ َكاَنِت السَّ َقاَم بِنَا  ؛ اْخلَاِمَسةُ  َفَلامَّ َكاَنِت  ؛ َمل
ى َذَهَب َشْطُر اللَّْيلِ  ْيَلِة؟ اهللاِ  َيا َرُسوَل « : َفُقْلنَا،  َحتَّ ْلَتنَا ِقَياَم َهِذِه اللَّ : َفَقاَل : َقاَل ، » َلْو َنفَّ

 .»إِن# الر#ُجَل إَِذا َصS# َمَع اْإلَِماِم َحk# َفنyََِْف ُحِسَب mَُ ِقيَاُم tَْلٍَة  «

                                                           
 .هناك :َثمَّ ) ٥٢(



  ١٢٧
ابَِعةُ : َقاَل  َع َأْهَلُه َونَِساَءُه َوالنَّاَس َفَقاَم ،  َملْ َيُقمْ  ؛ َفَلامَّ َكاَنِت الرَّ َفَلامَّ َكاَنِت الثَّالَِثُة َمجَ

ى َخِشينَا َأْن َيُفوَتنَا اْلَفَالُح  ُحورُ « : َقاَل ، » َوَما اْلَفَالُح؟ « : ُقْلُت : َقاَل ،  بِنَا َحتَّ . ُثمَّ َملْ » السَّ
ْهِر.يَ    .)٥٣( (رواه أبو داود ، وصّححه األلباين) ُقْم بِنَا َبِقيََّة الشَّ

ةِ َلـامَّ  صَلكِنَُّه  اَضُه َعَىل اْألُمَّ ْبِن  َعْن ُعْرَوةَ فَ ،  َأْمَسَك َعْن َذلَِك  ؛ َخاَف اْفِرتَ
َبْريِ  ، َفَصىلَّ  َت َلْيَلةٍ َمْسِجِد َذاـَصىلَّ ِيف الْ  ص اهللاِ ، َأنَّ َرُسوَل  ل ، َعْن َعاِئَشةَ الزُّ

ْيَلِة الثَّالَِثةِ  ، َفَكُثَر النَّاُس  )٥٤( ، ُثمَّ َصىلَّ ِمَن اْلَقابَِلةِ  بَِصَالتِِه َناٌس  ، َأِو  ، ُثمَّ اْجَتَمُعوا ِمَن اللَّ
ُرْج إَِلْيِهْم َرُسوُل  ابَِعِة َفَلْم َخيْ يُْت  «، َقاَل:  َفَلامَّ َأْصَبَح ،  ص اهللاِ الرَّ

َ
ي َصنَْعتُمْ قَْد َرأ ِ

#dا  ،

                                                           
ْهِر) َأْي َملْ ُيَصلِّ بِنَا َغْريَ اْلَفِريَضِة ِمْن َلَياِيل َشْهِر َرَمَضانَ ) ٥٣(  .(َفَلْم َيُقْم بِنَا َشْيًئا ِمَن الشَّ
ى َبِقَي َسْبٌع) َأْي   ْهرِ  (َحتَّ ى َذَهَب ُثُلُث اللَّْيِل) َفَصىلَّ َوَذَكَر  .ِمَن الشَّ يَن (َحتَّ  اهللاَ (َفَقاَم بِنَا) َلْيَلَة الثَّالَِثِة َواْلِعْرشِ

وَن (َفَلامَّ  ابَِعُة َواْلِعْرشُ اِدَسُة) َأْي ِممَّا َبِقَي َوِهَي اللَّيَْلُة الرَّ ْيَلُة  كَ َوَقَرَأ اْلُقْرآَن (َفَلامَّ َكاَنِت السَّ اَنِت اْخلَاِمَسُة) َوِهَي اللَّ
ونَ  ى َذَهَب َشْطُر اللَّْيِل) َأْي نِْصُفهُ  .اْخلَاِمَسُة َواْلِعْرشُ  . (َحتَّ

ْيَلِة) َأْي َلْو ِزْدَت ِقَياَم اللَّْيِل َعَىل نِْصِفِه َلَكاَن َخْريً  ْلَتنَا) بِالتَّْشِديِد (ِقَياَم َهِذِه اللَّ  .َلْو لِلتََّمنِّيوَ . ا َلنَا(َلْو َنفَّ
َالِة النَّافَِلِة وقيل:  َا َزائَِدٌة َعَىل اْلَفَرائِضِ ، َلْو ِزْدَتنَا ِمَن الصَّ َيْت ِهبَا النََّوافُِل ِألَهنَّ  .ُسمِّ

ى َينَْرصِ ( َماِم) َأْي: َوَتاَبَعُه (َحتَّ ) َأِي: اْلَفْرَض (َمَع اْإلِ ُجَل) َأْي: ِجنَْسُه (إَِذا َصىلَّ َماُم (ُحِسَب إِنَّ الرَّ َف) َأِي اْإلِ
َياُق  َماِم َعَىل َما اْقَتَضاُه السِّ ْت َصَالُة اْإلِ ، َأْي: َحَصَل َلُه َثَواُب  َلُه) َأِي اْعُتِربَ َوُعدَّ (ِقَياُم َلْيَلٍة) َأْي: َوإِِن اْقَتَرصَ

ٍة َيْعنِي اْألَْجَر َحاِصٌل بِاْلَفْرضِ  ى  اهللاَ ِألَنَّ  ؛ُة النََّوافِِل َمْبنِيٌَّة َعَىل َقْدِر النََّشاِط ، َوِزَيادَ  ِقَياِم َلْيَلٍة َتامَّ َال َيَملُّ َحتَّ
ْبُح ـَوالظَّاِهُر َأنَّ الْ . َمتَلُّوا غ#َما قَاَم  «: صَقْولِِه ، لِ  ُمَراَد بِاْلَفْرِض اْلَعَشاُء َوالصُّ

َ
َمْن َصS# الِْعَشاَء Kِ 9ََاَعٍة فََكك

غ#َما َصS# الل#يَْل ُ_#هُ  نِْصَف الل#يِْل،
َ
بَْح Kِ 9ََاَعٍة فََكك  (رواه مسلم). »  َوَمْن َصS# الصُّ

وَن (َفَلامَّ َكاَنِت الثَّالَِثُة) َأْي   اِدَسُة َواْلِعْرشُ ابَِعُة) َأْي ِمَن اْلَباِقَيِة َوِهَي السَّ  ِمَن اْلَباِقَيِة َوِهَي َليَْلُة (َفَلامَّ َكاَنِت الرَّ
ى َخِشينَا َأْن َيُفوَتنَا ا َع َأْهَلُه َونَِساَءُه َوالنَّاَس) َأِي اْخلََواصَّ ِمنُْهْم (َحتَّ يَن (َمجَ ابِِع َواْلِعْرشِ اْلَفَالُح) َأْصُل اْلَفَالِح لسَّ

ْوِم َوُمِعينًا َعَلْيهِ ، اْلَبَقاُء  ُحوُر َفَالًحا إِْذ َكاَن َسَبًبا لَِبَقاِء الصَّ َي السُّ َوِمْن َذلَِك َحيَّ َعَىل اْلَفَالِح َأِي اْلَعَمِل  َوُسمِّ
لُِّدُكْم ِيف اْجلَنَّةِ  ْوِم الْ . الَِّذي ُخيَ ُه ُمِعٌني َعَىل إِْمتَاِم الصَّ ْلَفى َواْلَبَقاِء ِيف ـَوِقيَل ِألَنَّ ُمْفِيض إَِىل اْلَفَالِح َوُهَو اْلَفْوُز بِالزُّ

 ملفاتيح وعون املعبود).. (باختصار وترصف من مرقاة ااْلُعْقَبى
ْيَلِة الْ : ِمَن اْلَقابَِلةِ ) ٥٤( ْيَلِة  يأ، ُمْقبَِلِة ـَأْي ِمَن اللَّ ْيَلِة الثَّانَِيةِ التي تليها ، اللَّ  .َأِي اللَّ



 ١٢٨
ْن ُيْفَرَض َعلَيُْكمْ 

َ
kِّ َخِشيُت أ

َ
َوَذلَِك « ، َقاَل: »  فَلَْم َفْمنَْعِ} ِمَن اْ"ُُروِج إtَُِْكْم إِال# ك

  (رواه البخاري ومسلم).»  ِيف َرَمَضانَ 
ُلوا ًال ِهبِْم  ص نَّ ِقَياَمهُ َفإِ  ؛ َفِفي َهَذا اْحلَِديِث َما َيُدلُّ َعَىل َكْوِهنَا ُسنَّةً  ؛ َفَتَأمَّ َأوَّ

ِة اْلِقَياِم ِيف  َواْمتِنَاَعُه َبْعَد َذلَِك ِمَن اْخلُُروِج ،  ْسِجِد َمجَاَعًة ِيف َرَمَضانَ اْلـمَ  َدلِيٌل َعَىل ِصحَّ
اِض َال َيُدلُّ َعَىل اْمتِنَاِعِه ُمْطَلًقا يعٍ َكاَن َزَماَن َوْح  صِألَنَّ َزَماَنُه  ؛ َخْشَيَة اِالْفِرتَ ،  ٍي َوَتْرشِ

ْلَزامِ  يِع بَِمْوِت َرُسولِ ،  َفُيْمكُِن َأْن ُيوَحى إَِلْيِه إَِذا َعِمَل بِِه النَّاُس بِاْإلِ ْرشِ ُة التَّ  َفَلامَّ َزاَلْت ِعلَّ
 َوَقْد َثَبَت اْجلََواُز َفَال َناِسَخ َلُه.،  َرَجَع اْألَْمُر إَِىل َأْصلِهِ  ؛ صاهللاِ 

َام َملْ يُ   : ِألََحِد َأْمَرْينِ ت  ِقْم َذلَِك َأُبو َبْكرٍ َوإِنَّ
ْيِل َوَما ُهْم بِِه َعَلْيِه َكاَن َأْفَضَل ِعنَْدُه  • ُه َرَأى َأنَّ ِقَياَم النَّاِس آِخَر اللَّ ا ِألَنَّ إِمَّ

َل اللَّيْلِ   .ِمْن َمجِْعِهْم َعَىل إَِماٍم َأوَّ
ا لِِضيِق َزَمانِهِ  • َمَع ُشْغلِِه بَِأْهِل ،  َهِذِه اْلُفُروعِ  َعِن النََّظِر ِيف ت  َوإِمَّ

اِويِح. َ ِة َوَغْريِ َذلَِك ِممَّا ُهَو آَكُد ِمْن َصَالِة الرتَّ دَّ  الرِّ
ْسَالُم ِيف َزَمِن ُعَمرَ  َد اْإلِ  )٥٥(ْسِجِد َأْوَزاًعا اْلـمَ  َوَرَأى النَّاَس ِيف ، ت  َفَلامَّ َمتَهَّ

َنبََّه  ؛ َفَلامَّ َتمَّ َلُه َذلَِك ، »  ، َلَكاَن َأْمَثَل  َهُؤالَِء َعَىل َقاِرٍئ َواِحدٍ إِينِّ َأَرى َلْو َمجَْعُت  «: َقاَل 
ْيِل َأْفَضُل    .  )٥٦(َعَىل َأنَّ ِقَياَمُهْم آِخَر اللَّ

ِة َذلَِك َوإِْقَراِرهِ  َلُف َعَىل ِصحَّ َفَق السَّ تَِمُع َعَىل َضَالَلٍة.،  ُثمَّ اتَّ ُة َال َجتْ  َواْألُمَّ

                                                           
ِقَني  :َأْوَزاًعا)) (٥٥( َء  :َوِمْن َهَذا َقْوُهلُمْ  ، ةً قَ رِّ فَ تَ مُ  اٍت اعَ َمجَ  أوْ ، ُمَتَفرِّ ْ ْعُت اليشَّ ْقُتهُ  ،َوزَّ  .إَِذا َفرَّ
ْمحَِن ْبِن َعْبٍد الَقاِريِّ ) ٥٦( اَن إَِىل ـَلْيَلًة ِيف َرَمَض  تاِب ـ، َأنَُّه َقاَل: َخَرْجُت َمَع ُعَمَر ْبِن اخلَطَّ  َعْن َعْبِد الرَّ

ُقونَ  املَْسِجدِ  ُجُل لِنَْفِسهِ  ، َفإَِذا النَّاُس َأْوَزاٌع ُمَتَفرِّ ْهطُ ، َوُيَصيلِّ  ، ُيَصيلِّ الرَّ ُجُل َفُيَصيلِّ بَِصَالتِِه الرَّ ، َفَقاَل ُعَمُر:   الرَّ
، ُثمَّ َخَرْجُت  ، َفَجَمَعُهْم َعَىل ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب  ُثمَّ َعَزمَ »  ، َلَكاَن َأْمَثَل  إِينِّ َأَرى َلْو َمجَْعُت َهُؤالَِء َعَىل َقاِرٍئ َواِحدٍ  «

تِي َينَاُموَن َعنَْها َأْفَضُل ِمَن  نِْعَم البِْدَعُة َهِذهِ  «، َقاَل ُعَمُر:  لُّوَن بَِصَالِة َقاِرئِِهمْ ، َوالنَّاُس ُيَص  َمَعُه َلْيَلًة ُأْخَرى ، َوالَّ
تِي َيُقوُمونَ  َلهُ ، »  الَّ  . (رواه البخاري). ُيِريُد آِخَر اللَّْيِل َوَكاَن النَّاُس َيُقوُموَن َأوَّ



  ١٢٩
.وَ  ِعيٍّ ْمجَاَع َال َيُكوُن إِالَّ َعْن َدلِيٍل َرشْ  َقْد َنصَّ اْألُُصولِيُّوَن َأنَّ اْإلِ

َها ثَانِيا:  َام َسامَّ ِمْن َحْيُث َتَرَكَها  ؛ بِْدَعًة بِاْعتَِباِر َظاِهِر اْحلَالِ  تُعَمُر إِنَّ
ْ َتَقْع ِيف َزَماِن َأِيب بَ ص  اهللاِ  َرُسوُل  َفَق َأْن َمل َا بِْدَعٌة ِيف ، ت  ْكرٍ َواتَّ ،  ْعنَىاْلـمَ  َال َأهنَّ

َذا اِالْعتِبَارِ  َها بِْدَعًة ِهبَ َوِعنَْد َذلَِك َفَال َجيُوُز َأْن ،  )٥٧(َفَال ُمَشاَحَة ِيف اْألََساِمي ؛ َفَمْن َسامَّ
ِم فِيهِ اْلـمُ  َمْعنَىـُيْسَتَدلَّ ِهبَا َعَىل َجَواِز اِالْبتَِداِع بِالْ  ِريِف اْلَكِلِم َعْن ِألَ  ؛ َتَكلَّ ُه َنْوٌع ِمْن َحتْ نَّ

 .َمَواِضِعهِ 
هبالشسادةُ:ةُ الس   

اِئِب ْبِن َيِزيدَ  ُلُه إَِذا َجَلَس اِإلَماُم  «َقاَل:  ت َعِن السَّ َكاَن النَِّداُء َيْوَم اجلُُمَعِة َأوَّ
، َوَكُثَر  ت، َفَلامَّ َكاَن ُعْثَامُن  بُعَمَر ، وَ  ، َوَأِيب َبْكرٍ  صَعَىل املِنَْربِ َعَىل َعْهِد النَّبِيِّ 
ْوَراءِ  )٥٨( النَّاُس َزاَد النَِّداَء الثَّالَِث  وِق (رواه البخاري ، »  َعَىل الزَّ ْوَراُء: َمْوِضٌع بِالسُّ الزَّ

ْوَراِء ُحمَْدٌث َقاُلوا: . )َمِدينَةِ ـبِالْ   .َفَأَذاُن الزَّ

                                                           
ة يف األمر: ال خماصمة أو مماحكة فيه ال. شاّح فالًنا: خاصمه وماَحَكه) ٥٧( ال «  :و يقول العلامء. ُمشاحَّ
 ): األسامء.ساميُّ . (األال جمادلة فيام تعارفوا عليهأي » يف االصطالح  ةَ اَح َش مُ 
ائِِب ْبِن َيِزيدَ ) ويف رواية ٥٨( اَن َأنَّ الَِّذي َزاَد التَّْأِذيَن الثَّالَِث َيْوَم اجلُُمَعِة ُعْثَام  ت َعِن السَّ  تُن ْبُن َعفَّ

ْ َيُكْن لِلنَّبِيِّ ، ِحَني َكُثَر َأْهُل املَِدينَِة  ٌن َغْريَ َواِحدٍ  صَوَمل »  ، َوَكاَن التَّْأِذيُن َيْوَم اجلُُمَعِة ِحَني َجيْلُِس اِإلَمامُ  ُمَؤذِّ
 (رواه البخاري). َيْعنِي َعَىل املِنَْربِ 

  ومؤذن واحد يف اجلمعة . -يعني : األذان واالقامة  -أذانان  صعىل أنه كان للنبي  دلوهذا ي
اَن واألذان الذي زاده  ِل وِ النَِّداَء الثَّالَِث يسمى ِحَني َكُثَر َأْهُل املَِدينَِة  تُعْثَامُن ْبُن َعفَّ َوَال ُمنَاَفاَة ، اْألََذاِن اْألَوَّ

ًما َعَىل اْألََذاِن ،  اى َثالًِثا وإن كان هو أوهلا وقوعً ِألَنَُّه بِاْعتَِباِر َكْونِِه َمِزيًدا ُيَسمَّ ؛ َبْينَُهَام  َوبِاْعتَِباِر َكْونِِه ُجِعَل ُمَقدَّ
ًال  ى َأوَّ َقاَمِة ُيَسمَّ  .َواْإلِ

َقاَمةِ بَوَتْسِمَيُتُه  ٌه بِالنََّظِر إَِىل اْألََذاِن اْحلَِقيِقيِّ َال اْإلِ  .التَّْأِذيَن بِالثَّاِين َأْيًضا ُمَتَوجِّ
َلَواِت َفَأْحلََق اْجلُُمَعَة ِهبَ إنََّام  تْثَامَن َوعُ  َالِة ِقَياًسا َعَىل َبِقيَِّة الصَّ ْعَالِم النَّاِس بُِدُخوِل َوْقِت الصَّ ا َأْحَدَثُه ِإلِ

اري البن فتح الب،  )٢٠٧/ ٦فتح الباري البن رجب ([انظر:  .َوَأْبَقى ُخُصوِصيََّتَها بِاْألََذاِن َبْنيَ َيَدِي اْخلَطِيِب 
 ].)٣٩٤/ ٢حجر (



 ١٣٠
 الجواب:

نَُّة.ص  اهللاِ  وُل َأنَّ الَِّذي َفَعَلُه َرُس  اِشُدوَن َبْعَدُه ُهَو السُّ   َواْخلَُلَفاُء الرَّ
ْوَراءِ  تَوُعْثَامَن  ْ َيِزْد َعَىل َما َكاَن َقْبَلُه إِالَّ اْألََذاَن َعَىل الزَّ ْوَراِء و،  َمل َأَذاَن الزَّ

َالةِ  ْعَالِم بَِوْقِت الصَّ ُه َملْ اْلـمَ  َعَلُه بَِذلَِك َوَج ،  ُوِضَع ُهنَالَِك َعَىل َأْصلِِه ِمَن اْإلِ ْوِضِع ِألَنَّ
ُأْخَرى َملْ  )٥٩(َفَصاَرْت َكاِئنًَة ،  َكَام َكاَن ِيف َزَماِن َمْن َقْبَلهُ  َمْسِجدِ ـبِالْ َيُكْن لُِيْسَمَع إَِذا ُوِضَع 

مَ ـَتُكْن فِيَام َتقَ  وَد اْألََذاِن ـَكاَن َمْقُص  َوِحنيَ ،  َفاْجَتَهَد َهلَا َكَساِئِر َمَساِئِل اِالْجتَِهادِ ،  دَّ
ْعَالمُ  ْع فِيِه َأَقاِويُل ُحمَْدَثةٌ ،  َفَلْيَس َوْضُعُه ُهنَالَِك بُِمنَاٍف ،  َفُهَو َباٍق َكَام َكانَ  ؛ اْإلِ َرتَ ،  إِْذ َملْ ُختْ

 َفُهوَ ،  )٦٠( ْعنَىاْلـمَ  ُقولِ ْسِجِد َتَعبٌُّد َغْريُ َمعْ اْلـمَ  َمنَاِر َأْو ِيف َسْطِح ـَوَال َثْبَت َأنَّ اْألََذاَن بِالْ 
 .)٦١(نَاِسِب اْلـمُ  َالِئُم ِمْن َأْقَسامِ اْلـمُ ِمَن 

                                                           
 .أي: واقعة) ٥٩(
) أي أن كيفية توصيل صوت املؤذن لإلعالم بوقت دخول وقت الصالة جمرد وسيلة ، فال يشرتط أن ٦٠(

،  ال جمال فيها للرأيالتي ،  توقيفيةالتعبدية الاملسائل ، وليست من َمنَاِر َأْو ِيف َسْطِح اْلـَمْسِجِد ـبِالْ يكون 
فال ُيزاد يف كلامته وال ُينَقُص منها ، بل  البد من حتقيقها بالنسبة إىل الصالةالتي تعبدية الور مفاألذان من األ

توصيل األذان بمكربات الصوت مثًال ، رغم أهنا مل ستعان يف قد يُ لكن ، و صنتبع فيها ما ورد عن النبي 
 ، ولكنها وسيلة لتبليغ صوت املؤذن. ص اهللاتكن موجودة عىل عهد رسول 

، وقد  أن استقبال القبلة ودخول الوقت أمور تعبدية البد من حتقيقها بالنسبة إىل الصالةأيًضـا من ذلك و
، فكل هذا من قبيل  بالساعة يف معرفة وقت الصالةقد ُيستعان ، و يستعان يف معرفة القبلة بالبوصلة أو غريها

 لواجب إال به).، وتندرج حتت قاعدة (ما ال يتم ا الوسائل التي أطلقها الشارع
 الدكتور حممد بن حسني اجليزاين ـ عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية ـ: [ انظر كالم 

 .]هـ٢/١٤٢٧/ ٢٧، بتاريخ موقع اإلسالم اليوم عىل 
، فهذه سنة رشعية  باتباع سنتهم صمن سنة اخللفاء الراشدين وقد أمر الرسول  ت) ما فعله عثامن ٦١(

وهو سعة  صعهد الرسول عىل ا إال لسبب مل يكن موجودً  ته عثامن مل يسنّ و نحن مأمورون باتباعها.
ُه عّيل   واستمر عمل املسلمني عليه. تاملدينة وتباعد الناس فقد زاده عثامن حلاجة الناس إليه، وأقرَّ

،  دلة األحكام الرشعية، واإلمجاع أحد أ منهم عىل هذا األمر يف ذلك إمجاعٌ  يعدم خمالفة الصحابة و
 حمدثة. ليس بدعةً  ت؛ فام فعله عثامن فالدليل اإلمجاع 

= 



  ١٣١
هبالشابِعةُ:ةُ الس   

َبَعُه:  ×ِيف َشْأِن ِعيَسى  ـ اهللاِ  ُل وْ قَ  Y  X  W  V   (َوَمِن اتَّ
  e  d    c  b  a  `  _  ^  ]  \       [  Z

r  q  po  n  m   l  k  j   i  h  g  f    t  s
  y  x  w   vu  (  :احلديد)٢٧.( 

 :ابوالْجو  
ْهَبانِيَّةُ  َياَحةِ  :الرَّ اِهتَا ِمَن النَِّساِء َوَغْريِ ،  اْعتَِزاِل اْخلَْلِق ِيف السِّ ْنَيا َوَلذَّ َراِح الدُّ َواطِّ

َياَراِت ـ َعَىل َما َكاَن َعَلْيهِ ،  َذلَِك  َواِمِع َوالدِّ ْسَالِم ـ َمَع  َوِمنُْه ُلُزوُم الصَّ النََّصاَرى َقْبَل اْإلِ
ْفِسِري َمجَاَعٌة ِمنَ ،  اْلتَِزاِم اْلِعَباَدةِ  يَن.اْلـمُ  َوَعَىل َهَذا التَّ ِ  َفرسِّ

َتَمُل َأْن َيُكوَن اِالْستِْثنَاُء ِيف َقْولِِه  : احلديد( )k  j   i  h   ( 8َوُحيْ
 : ُمتَِّصًال َوُمنَْفِصًال ) ، ٢٧

ُه َيُقوُل:َفإَِذا َبنَ *  َصاِل ، َفَكَأنَّ َما َكَتْبنَاَها َعَلْيِهْم إِالَّ َعَىل َهَذا اْلَوْجِه  ْينَا َعَىل اِالتِّ
َا ِممَّا ُكتَِبْت َعَلْيِهْم ـ َأْي ـَفالْ ، اهللاِ  الَِّذي ُهَو اْلَعَمُل ِهبَا اْبتَِغاَء ِرْضَوانِ  َعْت : َمْعنَى َأهنَّ ِممَّا ُرشِ

ْضَواِن.َهلُْم ـ َلكِْن بِ  ِط َقْصِد الرِّ ُْم  ) ؛٢٧: احلديد( )po  n  m   l   ( َرشْ ُيِريُد َأهنَّ
ْ ُيْؤِمنُوا بَِرُسولِ  ينَ اْلـمُ  َوُهَو َقْوُل َطاِئَفٍة ِمنَ ، ص  اهللاِ  َتَرُكوا ِرَعاَيَتَها ِحَني َمل ِ ِألَنَّ  ؛ َفرسِّ

ْضَواِن إَِذا َكانَ  ًطا ِيف اْلَعَمِل بَِام  َقْصَد الرِّ َع َهلُمْ َرشْ ِهْم َأْن َيتَّبُِعوا َذلَِك اْلَقْصدَ  ؛  ُرشِ   َفِمْن َحقِّ
هِ ،  َساُروا ؛ َفإَِىل َأْيَن َساَر ِهبِمْ  ُه إَِذا ُنِسَخ بَِغْريِ ِط َأنَّ َع َهلُْم َعَىل َرشْ َام َرشَ َرَجُعوا إَِىل َما  ؛ َوإِنَّ

ْضَواِن َعَىل اْحلَِقيَقةِ َوُهَو َمْعنَى اْبتِغَ ،  َأْحَكَم َوَتَرُكوا َما ُنِسَخ  وا ،  اَء الرِّ َفإَِذا َملْ َيْفَعُلوا َوَأَرصُّ

                                                           
 :U يستعدوا ويبادروا  تنبيه الناس أن اليوم يوم مجعة حتى تاهلدف من األذان الذي زاده عثامن

 للصالة قبل األذان املعتاد املعروف بعد الزوال.
/ ١٢جمموع فتاوى الشيخ ابن باز (،  )٤٦٧ص(للحافظ ابن رجب احلنبيلجامع العلوم واحلكم  [انظر: 
 .])٢٢ - ٢٠األجوبة النافعة للشيخ األلباين (صللشيخ ابن عثيمني ، ) ٥٧٣/ ٣الرشح املمتع (، ) ٣٤٨



 ١٣٢
لِ  َباًعا لِْلَهَوى ؛ َعَىل اْألَوَّ وعِ ،  َكاَن َذلَِك اتِّ َباًعا لِْلَمْرشُ َباعُ ،  َال اتِّ وِع ُهَو الَِّذي اْلـمَ  َواتِّ ْرشُ

ْضَوانُ  ْضَواَن بَِذلِ ،  َحيُْصُل َلُه الرِّ  َك.َوَقْصُد الرِّ
: احلديد( ) y  x  w   vu  t  s  r  q    (8 َقاَل 

ْهَبانِيََّة اْبتَِغاَء ِرْضَوانِ ) ، ٢٧ َبُعوا الرَّ ِذيَن اتَّ ِذيَن آِمنُوا ُهُم الَّ َواْلَفاِسُقوَن ُهُم ، اهللاِ  َفالَّ
طَِها ُخوِل فِيَها بَِرشْ  .صاهللاِ  إِْذ َملْ ُيْؤِمنُوا بَِرُسولِ ،  اْخلَاِرُجوَن َعِن الدُّ

وَع لَ  ى اْبتَِداًعا ، َوُهَو ِخَالُف َما َدلَّ ـإِالَّ َأنَّ َهَذا التَّْقِريَر َيْقَتِيض َأنَّ اْلـَمْرشُ ُهْم ُيَسمَّ
 َعَلْيِه َحدُّ اْلبِْدَعِة.

طِ  َجَواُب:ـَوالْ  ى بِْدَعًة ِمْن َحْيُث َأَخلُّوا بَِرشْ ُه ُيَسمَّ وعِ اْلـمَ  َأنَّ َط ،  ْرشُ إِْذ َرشَ
طٍ ،  َلْيِهْم َفَلْم َيُقوُموا بِهِ عَ  وَطًة بَِرشْ طَِها،  َوإَِذا َكاَنِت اْلِعَباَدُة َمْرشُ َملْ  ؛ َفَيْعَمُل ِهبَا ُدوَن َرشْ

َالةِ اْلـمُ كَ  ؛ َوَصاَرْت بِْدَعةً ،  َتُكْن ِعَباَدًة َعَىل َوْجِهَها وِط الصَّ ٍط ِمْن ُرشُ  ؛ ِخلِّ َقْصًدا بَِرشْ
َهاِمْثَل اْستِْقَبا َهاَرِة َأْو َغْريِ ،  َفَلْم َيْلَتِزْمهُ  ؛ َفَحْيُث َعَرَف بَِذلَِك َوَعلَِمهُ ،  ِل اْلِقْبَلِة َأِو الطَّ

طَِها َالِة ُدوَن َرشْ ُب النََّصاَرى ،  َفَذلَِك اْلَعَمُل ِمْن َقبِيِل اْلبَِدعِ  ؛ َوَدَأَب َعَىل الصَّ َفَيُكوُن َتَرهُّ
ٍد َرُسولِ َصِحيًحا َقْبَل َبْعِث ُحمَ  ِه إَِىل  ؛ َفَلامَّ ُبِعَث ، ص  اهللاِ  مَّ ُجوُع َعْن َذلَِك ُكلِّ َوَجَب الرُّ

تِهِ  عِ ،  ِملَّ ْ  َوُهَو َعْنيُ اْلبِْدَعِة.،  َفاْلَبَقاُء َعَلْيِه َمَع َنْسِخِه َبَقاًء َعَىل َما ُهَو َباطٌِل بِالرشَّ
يَن ؛ َفالْ َوإَِذا َبنَْينَا َعَىل َأنَّ اِالْستِْثنَاَء مُ *  ِ  َمْعنَى:ـنَْقطٌِع َوُهَو َقْوُل َفِريٍق ِمَن اْلـُمَفرسِّ

ِطَها، اهللاِ  َوَلِكنَُّهُم اْبَتَدُعوَها اْبتَِغاَء ِرْضَوانِ ،  َما َكَتْبنَاَها َعَلْيِهْم َأْصًال  ،  َفَلْم َيْعَمُلوا ِهبَا بَِرشْ
يَامُن بَِرُسولِ  ًة.إِْذ ُبِعَث إِ ، ص  اهللاِ  َوُهَو اْإلِ  َىل النَّاِس َكافَّ

َيْت بِْدَعًة َعَىل َهَذا اْلَوْجِه ِألَْمَرْيِن:  َام ُسمِّ  َوإِنَّ
ا:  َت َحدِّ اْلبِْدَعِة.َأَحُدُمهَ َا َداِخَلٌة َحتْ َا بِْدَعٌة َحِقيِقيٌَّة ِألَهنَّ  َيْرِجُع إَِىل َأهنَّ
َا بِْدَعٌة إَِضافِيَّةٌ َوالثَّاِين:  ْ َتُكْن  ؛ َيْرِجُع إَِىل َأهنَّ َا َمل ِألَنَّ َظاِهَر اْلُقْرآِن َدلَّ َعَىل َأهنَّ

ِهْم بِإِْطَالٍق  طَِها،  َمْذُموَمًة ِيف َحقِّ ُْم َأَخلُّوا بَِرشْ طَِها،  َبْل ِألَهنَّ ْ ُخيِلَّ ِمنُْهْم بَِرشْ ،  َفَمْن َمل
 8 َحْسَبَام َدلَّ َعَلْيِه َقْوُلهُ  ؛ َحَصَل َلُه فِيَها َأْجٌر ، ص  َوَعَمِل ِهبَا َقْبَل َبْعِث النَّبِيِّ 



  ١٣٣
)   vu  t  s  r  q( )َأنَّ َمْن َعِمَل ِهبَا ِيف َوْقتَِها ُثمَّ : َأْي  ) ؛٢٧: احلديد

ْينَاُه َأْجَرُه. ؛ َبْعَد َبْعثِهِ ص  آَمَن بِالنَّبِيِّ   َوفَّ
َام ُقْلنَا َا ِيف َهَذا اْلَوْجِه إَِضافِيَّةٌ : َوإِنَّ َ  ؛ إِهنَّ َخلَاَلُفوا ِهبَا  ؛ ا َلْو َكاَنْت َحِقيِقيَّةً ِألَهنَّ

َعُهُم الَِّذي َكاُنوا َعَلْيهِ  َبْل َكاُنوا ،  َفَلْم َيُكْن َهلُْم ِهبَا َأْجرٌ ،  ِألَنَّ َهَذا َحِقيَقُة اْلبِْدَعةِ  ؛ َرشْ
وَن اْلِعَقاَب  ُْم َفَعُلوا َما َكاَن َجاِئًزا فَ ،  َوَنَواِهيهِ اهللاِ  ملَُِخاَلَفتِِهْم ِألََواِمرِ  ؛ َيْسَتِحقُّ َدلَّ َعَىل َأهنَّ

 َلكِنَُّه ُينَْظُر َعَىل َأيِّ َمْعنَى ُأْطلَِق َعَلْيَها َلْفُظ اْلبِْدَعِة.،  َفَال َتُكوُن بِْدَعُتُهْم َحِقيِقيَّةً ،  َهلُْم فِْعُلهُ 
ِة ِمنُْه ُحْكمٌ  َفَهَذا اْلَقْوُل َال َيَتَعلَُّق ِهبَِذهِ  ؛ َوَعَىل ُكلِّ َتْقِديرٍ  ُنِسَخ ِيف  ِألَنَّهُ  ؛ اْألُمَّ

يَعتِنَا ْس ،  َرشِ َمْن رَِغَب َقْن ُسن#9ِ فَلَيَْس : « صَوَقاَل النَّبِيُّ ،  َالمِ ـَفَال َرْهَبانِيََّة ِيف اْإلِ
 (رواه البخاري ومسلم).  .» ِم}ِّ 

ْهبَانِيَِّة ، وَ  )g  f  e   (  8ه َقْولُ فَ  h   ( 8 هُ َقْولُ ِمْن َوْصِف الرَّ
  k  j   i(  8ُمَتَعلٌِّق بَِقْولِِه )     d(  ، َواِب َمْن َوَقْد َزاَغ َعْن َمنَْهِج الصَّ

َا َرْهَبانِيٌَّة ُكتَِبْت َعَليِْهْم َبْعَد َأِن اْلَتَزُموَها ُرُج َهَذا  .َيُظنُّ َأهنَّ َمْضُموِن َقبِيِل ْن مِ َوَلْيَس َخيْ
ٍع َأْو َنْذٍر. ،  طِيِه ُأْسُلوُبُه َوَال َمْعنَاهُ َوَال ُيعْ ،  اْلَكَالمِ  ٌء إِالَّ بَِرشْ َوَال ُيْكَتُب َعَىل َأَحٍد َيشْ

 َوَلْيَس ِيف َهَذا اْختَِالٌف َبْنيَ َأْهِل املَِْلِل.
َتِمُل اْلَقْوَل بَِجَواِز اِالْبتَِداِع بَِح  َة َال بِْدَعَة فِيَها ، َوَال َحتْ اٍل ؛ لِْلَقْطِع إِنَّ َهِذِه املِْلَّ
لِيُل ، َوَال َعَمَل َعَىل ِخَالفِِه. لِيِل َأنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة َضَالَلٌة ، َفاْألَْصُل َأْن ُيتَْبَع الدَّ  بِالدَّ

 َ َتجُّ بِِه َأْهُل اْلبَِدِع َعَىل بِْدَعتِِهْم ، ِممَّا َتَقّدَم َوَقْد َتبَنيَّ ٍء ِممَّا َحيْ َأْن َال َدلِيَل ِيف َيشْ
 .هللاِ  َحْمُد ـالْ وَ 



 ١٣٤
 

  لِـــــأَهذ ــــخمأ
  لِالاستدالفي الْبِدعِ 

 

خاسوالرطَرِيق منَ لَه  قاعِ الْحبي اتا فهلُكُونسي ،غائالزنَ وو
هِمرِ طَرِيقلَى غَيع:  

ُخوَل فِيَها َوالْ  ِعي الدُّ نَِّة ِممَّْن َيدَّ َكْوَن َمْن َأْهلَِها َال ُبدَّ َلُه ِمْن ُكلُّ َخاِرٍج َعِن السُّ
تَِها َعَىل ُخُصوَماِت َمَساِئلِِهمْ  ٍف ِيف اِالْستِْدَالِل بَِأِدلَّ َب اطّ ،  َتَكلُّ َراُحَها َوإِالَّ َكذَّ

 .)١(َدْعَواُهمْ 
ِة: ُه ُهَو َصاِحُب السُّ َام نَّ إِ  َبْل ُكلُّ ُمْبَتِدٍع ِمْن َهِذِه اْألُمَّ ِعَي َأنَّ نَِّة ُدوَن َمْن َخاَلَفُه  َيدَّ

ُجوُع إَِىل التََّعلُِّق بُِشَبِهَها،  ِمَن اْلِفَرِق  َكاَن اْلَواِجُب َعَلْيِه  ؛ َوإَِذا َرَجَع إَِلْيَها،  َفَال ُيْمكِنُُه الرُّ
يَّاِت ا يَعِة َوَمَقاِصِدَهاَأْن َيْأُخَذ اِالْستِْدَالَل َمْأَخَذ َأْهلِِه اْلَعاِرفَِني بَِكَالِم اْلَعَرِب َوُكلِّ ِ  ؛ لرشَّ

ُل َيْأُخُذوَهنَا. َلُف اْألَوَّ  َكَام َكاَن السَّ
 : إِالَّ َأنَّ َهُؤَالِء َملْ َيْبُلُغوا َمْبَلَغ النَّاظِِريَن فِيَها بِإِْطَالٍق 

ُسوِخ ِيف َمْعِرَفِة َكَالِم اْلَعَرِب َواْلِعْلِم بَِمَقاِصِدَها • ا لَِعَدِم الرُّ  .إِمَّ
تِي ِمْن ِجَهتَِها ُتْسَتنَْبُط َوإِمَّ  • ُسوِخ ِيف اْلِعْلِم بَِقَواِعَد اْألُُصوِل الَّ ا لَِعَدِم الرُّ

ِعيَّةُ  ْ  .اْألَْحَكاُم الرشَّ

                                                           
 . ، قذفى ؛ ألق طرح: ، اطِّراًحا َيطَِّرح، اطَّرَح ) ١(

ُخوَل واملعنى أن  ِعي الدُّ نَِّة ِممَّْن َيدَّ ِعي  ُكلُّ َخاِرٍج َعِن السُّ َف أْن يَ َمْن َأْهلَِها َال ُبدَّ َلُه ِمْن أنَُّه فِيَها َوَيدَّ ِيف  َتَكلُّ
تَِها َعَىل  نَِّة ، َوإِ بَِدِعِهْم اِالْستِْدَالِل بَِأِدلَّ بَِدِعِهْم ، َلَكاَن َذلَِك َعَىل ْن َملْ َيْفَعُلوا َذلَِك ، َوَتَرُكوا اِالْستِْدَالَل بِأِدّلِة السُّ

ُْم  َدْعَواُهمْ َىل َكِذِب َدلِيًال عَ   .َمْن َأْهلَِهاأهنَّ



  ١٣٥
ا لَِعَدِم اْألَْمَرْيِن َمجِيًعا • ِة ُخمَاَلَفًة ،  َوإِمَّ ِدلَّ َفبِاْحلَِريِّ َأْن َتِصَري َمآِخُذُهْم لِْألَ

ِقَني لِْألَْمَرْيِن.اْلـمُ  َمُهْم ِمنَ ملَِْأَخِذ َمْن َتَقدَّ   َحقِّ
َر َهَذا َذَر َوُتتََّقى ؛ آِخذِ اْلـمَ  َفَال ُبدَّ ِمَن التَّنْبِيِه َعَىل تِْلَك  ؛ َوإَِذا َتَقرَّ باهللاِ وَ  ؛ لَِكْي ُحتْ
 g  h  i j k l m n o p(8 اُهللا  التَّْوفِيُق ، َفنَُقوُل: َقاَل 
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º » ( )ا َأْصُل  )٧: آل عمران ْيشِ اْلـمَ  َوَذلَِك َأنَّ َهِذِه اْآلَيَة َشَمَلْت ِقْسَمْنيِ ُمهَ

َواِب َأْو َعَىل َطِريِق اْخلََطأِ   : َعَىل َطِريِق الصَّ
ا: اِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ  َأَحُدُمهَ يَعةِ َوُهُم ،  الرَّ ِ امَّ َكاَن ـَولَ ،  الثَّابُِتو اْألَْقَداِم ِيف ِعْلِم الرشَّ

َل اْألَْمَرْينِ  ًرا إِالَّ َعَىل َمْن َحصَّ َمْنيِ اْلـمُ  َذلَِك ُمَتَعذِّ ْعِرَفِة ِهبَِام َمًعا اْلـمَ  َملْ َيُكْن ُبدٌّ ِمنَ  ؛ )١( َتَقدِّ
ْنَسانِ مُ ـَعَىل َحَسِب َما ُتْعطِيِه الْ  ُه َراِسٌخ ِيف اْلِعْلِم) ،  )٢( يَّةُ نَُّة اْإلِ َوإِْذ َذاَك ُيْطَلُق َعَلْيِه (َأنَّ

 َأْهٌل لِْلِهَداَيِة َواِالْستِنَْباِط.إَذْن  َفُهوَ ،  َوُمْقَتَىض اْآلَيُة َمْدُحهُ 
َباعِ  صَّ َأْهُل َوِحَني ُخ  ْيِغ بِاتِّ اِسِخَني َال َدلَّ التَّْخِصيُص َعَىل َأنَّ الرَّ  ؛ َتَشابِهِ اْلـمُ  الزَّ

َفُكلُّ َدلِيٍل َخاصٍّ  َوُهَو ُأمُّ اْلكِتَاِب َوُمْعَظُمُه.،  ْحَكمَ اْلـمُ  َال َيتَّبُِعوَن إِالَّ  ؛إَذْن فَ ،  َيْتَبُعوَنهُ 
يَعةِ  ِ ِحيُح  ؛ َأْو َعامٍّ َشِهَد َلُه ُمْعَظُم الرشَّ لِيُل الصَّ ْنيَ إِْذ َلْيَس بَ ،  َوَما ِسَواُه َفاِسدٌ ،  َفُهَو الدَّ

ِة ُيْسَتنَُد إَِلْيَهااْلَدلِيِل  ِحيِح َواْلَفاِسِد َواِسَطٌة ِيف اْألَِدلَّ ،  َثالٌِث  )٣(َوإِْذ َلْو َكاَن َثمَّ ،  الصَّ
ْت َعَلْيِه اْآلَيُة.  َلنَصَّ

                                                           
ُسوِخ ِيف َمْعِرَفِة َكَالِم اْلَعَرِب َواْلِعْلِم بَِمَقاِصِدَها )١( تِي ِمْن ِجَهتَِها ، وَ  الرُّ ُسوِخ ِيف اْلِعْلِم بَِقَواِعَد اْألُُصوِل الَّ الرُّ

ِعيَّةُ  ْ  .ُتْسَتنَْبُط اْألَْحَكاُم الرشَّ
 وخص بعضهم هبا قوة القلب.القوة ، ) اْلـُمنَّة: ٢(
 .هناك :َثمَّ ) ٣(



 ١٣٦
اِئُغوَن بَِكْوِهنِْم َيتَّبُِعونَ ُخ َلـامَّ  ُثمَّ  اِسِخَني َال  لَِم َأنَّ عُ  ؛ َتَشابَِه َأْيًضااْلـمُ  صَّ الزَّ الرَّ

 : َيْتَبُعوَنهُ 
ُلوهُ  • دِّ إَِىل  ؛ َفإِْن َتَأوَّ ْحَكِم اْلـمُ  بَِأْن َأْمَكَن َمحُْلُه َعَىل  ؛ ْحَكمِ اْلـمُ  َفبِالرَّ

َضاِيفُّ َال اْحلَِقيِقيُّ اْلـمُ  َفَهَذا،  بُِمْقَتَىض اْلَقَواِعدِ  َوَلْيَس ِيف اْآلَيِة ،  َتَشابُِه اْإلِ
اِسِخنيَ َنصٌّ َعَىل ُح  ِجْع ِعنَْدُهْم إَِىل ،  ْكِمِه بِالنِّْسَبِة إَِىل الرَّ  ْحَكمِ اْلـمُ  َفْلَريْ

 الَِّذي ُهَو ُأمُّ اْلكَِتاِب.
ُلوهُ  • ْ َيَتَأوَّ ُه ُمَتَشابٌِه َحِقيِقيٌّ  ؛ َوإِْن َمل َفُيَقابُِلوَنُه بِالتَّْسلِيِم ،  َفبِنَاًء َعَىل َأنَّ

مْ  َوَهُؤَالِء ُهْم ُأوُلو ) ، ٧: آل عمران( ) µ́ ³ ²    ± ° ¯ (: َوَقْوِهلِ
 اْألَْلَباِب.

ُْم َيتَّبُِعونَ كِ َوَكَذلَِك ذُ  ْيِغ َأهنَّ َفُهْم َيْطُلُبوَن بِِه ،  َتَشابَِه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَةِ اْلـمُ  َر ِيف َأْهِل الزَّ
لِيِل َنَظرُ إَذْن  َفَلْيَس ِيف َنَظِرِهمْ ،  ِحلُُصوِل اْلِفْتنَةِ  ؛ َأْهَواَءُهمْ  ى َيُكوَن اْلـمُ  ِيف الدَّ ْسَتْبِرصِ َحتَّ

َت ُحْكِمهِ  اِهِد َلهُ ،  َبْل َنَظُر َمْن َحَكَم بِاْهلََوى،  َهَواُه َحتْ لِيِل َكالشَّ ْ يُ ،  ُثمَّ َأَتى بِالدَّ ْر َذكَ َوَمل
اِسِخنيَ  ُكُموا ،  َتَشابِهِ اْلـمُ  ُفوا ِيف َحْيُث َوقَ ،  َفُهْم إَِذْن بِِضدِّ َهُؤَالءِ ،  ِمْثَل َذلَِك ِيف الرَّ َفَلْم َحيْ

ةِ اْلـمَ  َوَهَذا،  فِيِه َوَال َعَلْيِه ِسَوى التَّْسلِيمِ  َال ،  ْعنَى َخاصٌّ بَِمْن َطَلَب اْحلَقَّ ِمَن اْألَِدلَّ
ابَِق. ُح َهَواُه السَّ ِة َما ُيَصحِّ  َيْدُخُل فِيِه َمْن َطَلَب ِيف اْألَِدلَّ

اِئغُ ،  َمْن َلْيَس بَِراِسٍخ ِيف اْلِعْلمِ  :)١(اِين َواْلِقْسُم الثَّ  ِة ،  َوُهَو الزَّ َفَحَصَل َلُه ِمَن اْألَِدلَّ
 : َوْصَفانِ 

                                                           
z y x w v u } |  { ~   (8 ُسْبَحاَنُه وَ اُهللا  ُل وْ َشَمَلُهَام قَ الَذْيِن ِقْسَمْنيِ ) من ال١(
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ا َأْصُل اْلـَمْيشِ َعَىل والَذْيِن  )٧(آل عمران:  )« َواِب َأْو َعَىل َطِريِق اْخلََطأِ ُمهَ  .َطِريِق الصَّ



  ١٣٧
ا:  • ْيغُ ،  بِالنَّصِّ َأَحُدُمهَ  )u v w x y (8 لَِقْولِِه  ؛ َوُهَو الزَّ

ْيغُ  )٧: آل عمران( اطِ اْلـمَ  ُهوَ : َوالزَّ َ َوُهَو َذمٌّ ،  ْستَِقيمِ اْلـمُ  ْيُل َعِن الرصِّ
 َهلُْم.

ُسوِخ ِيف اْلِعْلمِ ،  َمْعنَى الَِّذي َأْعَطاُه التَّْقِسيمُ ـبِالْ َوالثَّاِين:  •  ، َوُهَو َعَدُم الرُّ
ْيغُ  ِألَنَّ ِمْن ُنِفَي َعنُْه َطِريُق اِالْستِنَْباِط  ؛ َوِمْن ِجَهِة اْجلَْهِل َحَصَل َلُه الزَّ

ِة لَِبعْ  َباُع اْألَِدلَّ ةَ  ؛ ِض اْجلََهاَالِت َواتِّ ْ َحيِلَّ َلُه َأْن َيتَّبَِع اْألَِدلَّ ْحَكَمَة اْلـمُ  َمل
َة.اْلـمُ  َوَال   َتَشاِهبَ

ُه َيْتَبعُ  َباُعُه ُمِفيًدا ِحلُْكِمهِ  ؛ ْحَكمَ اْلـمُ  َوَلْو َفَرْضنَا َأنَّ ْ َيُكْن اتِّ ْمَكانِ  ؛ َمل َأْن َيْتَبَعُه  ِإلِ
َبعَ ،  َالِن َأْو ُمَتَشابِهٍ َعَىل َوْجٍه َواِضِح اْلُبطْ   َتَشابَِه؟!.اْلـمُ  َفَام َظنَُّك بِِه إَِذا اتَّ

َشاِد بِِه َال لِْلِفْتنَِة بِِه ـ َباُعُه لِْلُمَتَشابِِه ـ َوَلْو َكاَن ِمْن ِجَهِة اِالْسِرتْ َملْ َحيُْصْل بِِه  ؛ ُثمَّ اتِّ
َبَع اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة؟!.َفَام َظنَُّك بِِه إَِذا ا،  َمْقُصوًدا َعَىل َحالٍ   تَّ

َبَعُه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة بِهِ اْلـمُ  َوَهَكَذا وَن ،  ْحَكُم إَِذا اتَّ اَل َحيَْتجُّ َفَكثًِريا َما َتَرى اْجلُهَّ
ٍة َصِحيَحةٍ  ٍة َفاِسَدٍة َوبَِأِدلَّ َراًحا ، اْقتَِصاًرا بِالنََّظِر َعَىل َدلِيٍل َما ؛ ِألَْنُفِسِهْم بَِأِدلَّ لِلنََّظِر ِيف  َواطِّ

ِة اْألُُصولِيَِّة َواْلُفُروِعيَِّة اْلَعاِضَدِة لِنََظِرِه َأوِ  ِه ِمَن اْألَِدلَّ َوَكثٌِري ِممَّْن  .)١( َعاَرَضِة َلهُ اْلـمُ  َغْريِ
ِريَق َمْسَلًكا ِعي اْلِعْلَم َيتَِّخُذ َهَذا الطَّ َام َأْفَتى بُِمْقَتَضاُه وَ ،  َيدَّ َعِمَل َعَىل َوْفِقِه إَِذا َكاَن َلُه َوُربَّ

  فِيِه َغَرٌض.
ًال ُثمَّ َيْطُلُب َهلَا ْخَرَج ِمْن َكَالِم اْلـمَ  َوَكَذلَِك اْألَْمُر ِيف ُكلِّ َمْسَأَلٍة فِيَها اْهلََوى َأوَّ

ِع َوَكَالِم اْلَعَرِب َأَبًدا ْ ِة الرشَّ َساِعِه وَ  ؛ اْلُعَلَامِء َأْو ِمْن َأِدلَّ فِهِ ِالتِّ َا َكثَِريةٌ ،  َتَرصُّ َتَمُل َأهنَّ ،  َوُحيْ
اِسُخونَ  لِهِ  ؛ َراَد ِمنْهُ اْلـمُ  َلكِْن َيْعَلُم الرَّ َأْو ،  َأْو بَِساِط َحالِهِ ،  َوَفْحَواهُ ،  َوآِخِرهِ ،  ِمْن َأوَّ

لِِه إَِىل آِخِرِه َوَيْعتَِربُ َما ا،  َقَراِئنِهِ  ُه ِمْن َأوَّ َوُهَو َشْأُن ،  َزلَّ ِيف َفْهِمهِ  ؛ ْبَتنَى َعَلْيهِ َفَمْن َال َيْعَتِربُ
                                                           

 . ، قذفى ؛ ألق طرح: ، اطِّراًحا َيطَِّرح، اطَّرَح ) ١(
ِة اْألُُصولِيَِّة َواْلُفُروِعيَِّة يرتكون َعَىل َدلِيٍل َما ، وَ  ونْقترصي واملعنى أهنم ِه ِمَن اْألَِدلَّ  م.َأِو اْلـُمَعاَرَضِة َهلُ املؤيدة َغْريِ



 ١٣٨
ِعيَِّة َوَال َينُْظُر َبْعَضَها بَِبْعضٍ  ْ َة ِمْن َأْطَراِف اْلِعَباَرِة الرشَّ ،  َفُيوِشُك َأْن َيِزلَّ ،  َمْن َيْأُخُذ اْألَِدلَّ

اِسِخنيَ  َام ُهَو ِمْن َشْأِن ،  َوَلْيَس َهَذا ِمْن َشْأِن الرَّ َطَلًبا لِْلَمْخَرِج ِيف  ؛ َمِن اْسَتْعَجَل َوإِنَّ
 َدْعَواُه.

اِسِخ بَِغْريِ  )١(ْذُكوَرِة اْلـمَ  َفَقْد َحَصَل ِمَن اْآلَيةِ  ْيَغ َال َجيِْري َعَىل َطِريِق الرَّ َأنَّ الزَّ
َفاِق  اِسَخ َال َزْيَغ َمَعُه بِاْلَقْصِد َأْلَبتَّةَ ،  ُحْكِم اِالتِّ  .)٢( َوَأنَّ الرَّ

                                                           
w v u ts r  q p o n m l k j i  h  g ( 8وهي قوله ) ١(
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د..بتَّ الوتَد: اقتلعه. بتَّ احلبَل وغَريه: نزعه من أصله أو جذره) ٢( ْكَم: أصدره بال تردُّ  بتَّ احلُ
 .، وصل فيه إىل قرار  األمر: أهناهبتَّ األمَر/ بتَّ يف 

 ، قطًعا. ، بأي شكل من األشكال ال أفعله بتاًتا: بأية حال .َبتاًتا: قطًعا ال رجعة فيه
ا: قطًعا. cبت 

 .، ال رجعة فيه ، قطًعا ، باملّرة ، عىل اإلطالق : قطَبتَّةً  
 .، قطًعا ، بأي شكل من األشكال  أفعله البتَّة: بأية حالال أفعله بتًَّة/ال. / البتَّة/ ألبتَّة: قطًعا ال رجعة فيهبتَّةً  



  ١٣٩
A 

 فَةالخم وهجو  
عِ للِ الْبِدأهقطَرِيقِ الْح  

 

َباِع اْحلَقِّ  اِسِخَني َطِريًقا َيْسُلُكوَهنَا ِيف اتِّ َ َأنَّ لِلرَّ اِئِغَني َعَىل َغْريِ ،  إَِذا َتَبنيَّ َوَأنَّ الزَّ
تِي َسَلَكَها َهُؤَال ،  َطِريِقِهمْ  ِريِق الَّ تِي ،  ِء لِنََتَجنََّبهاَفاْحَتْجنَا إَِىل َبَياِن الطَّ ِريَق الَّ ُ الطَّ َكَام ُنَبنيِّ

اِسُخوَن لِنَْسُلَكَها َ َذلَِك َأْهُل ُأُصوِل اْلِفْقهِ ،  َسَلَكَها الرَّ َوَملْ ،  َوَبَسُطوا اْلَقْوَل فِيهِ ،  َوَقْد َبنيَّ
اِئِغنيَ   ِخِذَها َأْو َال؟َفَهْل ُيْمكُِن َحْرصُ َمآ،  َيْبُسُطوا اْلَقْوَل ِيف َطِريِق الزَّ

اِسِخنيَ  J   (8 َوِهَي َقْوُلُه ،  َفنََظْرَنا ِيف آَيٍة ُأْخَرى َتَتَعلَُّق ِهبِْم َكَام َتَتَعلَُّق بِالرَّ
  Y  X  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K

\   [  Z( )لِْلَباِطِل  َوَأنَّ ،  َفَأَفاَدِت اْآلَيُة َأنَّ َطِريَق اْحلَقِّ َواِحَدةٌ  )١٥٣: األنعام
َدًة َال َواِحَدةً  َص بَِعَدٍد َخمُْصوٍص.،  ُطُرًقا ُمَتَعدِّ ُدَها َملْ ُحيْ  َوَتَعدُّ

ُ لِْآلَيةِ اْلـمُ  َوَهَكَذا اْحلَِديُث  ، َقاَل:  ت َمْسُعودٍ  ْبنُ اهللاِ  َعْبدِ َوُهَو َقْوُل ،  َفرسِّ
ا صاهللاِ  َخطَّ َلنَا َرُسوُل  cُثمَّ َخطَّ ُخُطوًطا َعْن َيِمينِِه » اِهللا  َسِبيُل َهَذا  «ُثمَّ َقاَل:  ، َخط ،

، ُثمَّ َقَرَأ: »  و إtَِْهِ ـِذهِ ُسبٌُل َ|َ ُ(ِّ َسِبيٍل ِمنَْها َشيَْطاٌن يَْدعُ ـهَ  «اَل: ـ، ُثمَّ قَ  َوَعْن ِشَاملِهِ 
) V  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J( 
 سند ، وصّححه األلباين). (رواه اإلمام أمحد يف املُ  )١٥٣: األنعام(

َدٌة َغْريُ َحمُْصوَرٍة بَِعَددٍ  َا ُخُطوٌط ُمتََعدِّ َفَلْم َيُكْن َلنَا َسبِيٌل إَِىل ،  َفِفي اْحلَِديِث َأهنَّ
َها ِمْن ِجَهِة اْلَعْقِل َأْو ،  َحْرصِ َعَدِدَها ِمْن ِجَهِة النَّْقلِ  َوَال َلنَا َأْيًضا َسبِيٌل إَِىل َحْرصِ

 تِْقَراِء.اِالْس 
ا اْلَعْقُل  ُه َال َيْقِيض بَِعَدٍد ُدوَن آَخرٍ  ؛ َأمَّ ُه َغْريُ َراِجٍع إَِىل َأْمٍر َحمُْصورٍ  ؛ َفإِنَّ َأَال ،  ِألَنَّ

ْيَغ َراِجٌع إَِىل اْجلََهاَالِت؟ َوُوُجوُه اْجلَْهِل َال َتنَْحِرصُ  َها ،  َتَرى َأنَّ الزَّ َفَصاَر َطَلُب َحْرصِ
 َغْريِ َفاِئَدٍة. َعنَاًء ِمنْ 



 ١٤٠
ا اِالْستِْقَراءُ  َنَظْرَنا ِيف ُطُرِق َلـامَّ  ِألَنَّا ؛ ْطَلِب اْلـمَ  َفَغْريُ َنافٍِع َأْيًضا ِيف َهَذا ؛ َوَأمَّ

امِ  ؛ اْلبَِدِع ِمْن ِحِني َنَبَتْت  ِب َوَال َيْأِيت َزَماٌن إِالَّ َوَغِريَبٌة ِمْن ،  َوَجْدَناَها َتْزَداُد َعَىل اْألَيَّ َغَرائِ
ُدُث  َفُيْمكُِن َأْن َحيُْدَث َبْعَد َزَمانِنَا  ؛ َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك ،  إَِىل َزَمانِنَا َهَذا،  اِالْستِنَْباِط َحتْ

مَ  ِة اْلِعْلمِ ،  ِسيََّام ِعنَْد َكثَْرِة اْجلَْهلِ َال ،  اْستِْدَالَالٌت ُأَخُر َال َعْهَد َلنَا ِهبَا فِيَام َتَقدَّ َوُبْعِد  ، َوِقلَّ
َها ِمْن َهَذا اْلَوْجِه.إَذْن  َفَال ُيْمكِنُ ،  النَّاظِِريَن فِيِه َعْن َدَرَجِة اِالْجتَِهادِ   َحْرصُ

َا َتْرِجُع إَِىل ُخمَاَلَفِة َطِريِق اْحلَقِّ : َوَال ُيَقاُل  َال َتنَْحِرصُ  َخاَلَفاِت اْلـمُ  َفإِنَّ ُوُجوهَ  ؛ إِهنَّ
َع َهَذا اْلَوْجِه َعنَاءٌ َفَثَبَت َأنَّ ،  َأْيًضا يَّةً َلكِنَّا َنْذُكُر ِمْن َذلَِك ،  َتَتبُّ ُيَقاُس َعَلْيَها َما  َأْوُجًها ُكلِّ
 َفِمنَْها: ،  ِسَواَها

كْذُوبِ والْـم اعتمادهم علَى الْأَحاديث الْواهية الضعيفَة :أوال
يقْبلُها أَهلُ صناعة الْحديث في  والَّتي لَاص  اهللاِ فيها علَى رسولِ

 الْبِناءِ علَيها:
يِك اْألَْبَيضِ ،  َكَحِديِث اِالْكتَِحاِل َيْوَم َعاُشوَراءَ  َوَأْكِل اْلَباِذْنَجاِن ،  َوإِْكَراِم الدِّ

 ِ ا ُهَو َمْعُلوٌم ـ َال ُيْبنَى َعَليَْها اِديِث ـ َعَىل مَ ـَفإِنَّ َأْمَثاَل َهِذِه اْألََح  َوَما َأْشَبَه َذلَِك.،  ةٍ يَّ بِن
يِع َأَبًدا،  ُحْكمٌ  ْرشِ َعُل َأْصًال ِيف التَّ ٌئ ِيف  ؛ َوَمْن َجَعَلَها َكَذلَِك ،  َوَال ُجتْ َفُهَو َجاِهٌل َأْو ُخمْطِ

ٍء مِ ،  َنْقِل اْلِعْلمِ  ْن ُيْعَتَمُد بِِه َفَلْم ُينُْقِل اْألَْخُذ بَِيشْ يَقِة اْلِعْلِم َوَال َطِريَقِة ِيف َطرِ نَْها َعمَّ
ُلوِك.  السُّ

ْسنَاِد َال َيْغلُِب َعَىل الظَّنِّ َأنَّ النَّبِيَّ  ِعيَفُة اْإلِ َفَال ،  َقاَهلَاص  َواْألََحاِديُث الضَّ
اْحلَاِمُل  ؛ ْعُروَفِة اْلَكِذِب؟! َنَعمْ اْلـمَ  َفَام َظنَُّك بِاْألََحاِديِث ،  ُيْمكُِن َأْن ُيْسنََد إَِلْيَها ُحْكمٌ 

َم ِمَن اْهلََوى َام ُهَو َما َتَقدَّ  تََّبِع.اْلـمُ  َعَىل اْعتَِامِدَها ِيف اْلَغالِِب إِنَّ
يَعةِ  ِ ُه َعَىل َفْرِض َأْن َال ُيَعاِرَض اْحلَِديَث َأْصٌل ِمْن ُأُصوِل الرشَّ ا إَِذا ،  َوَهَذا ُكلُّ َوَأمَّ

َهْدٌم ِألَْصٍل ِمْن ُأُصوِل ِألنَّ اْألَْخَذ بِِه  ؛ ُيْؤَخَذ بِهِ  َفَأْحَرى َأْن َال  ؛ َكاَن َلُه ُمَعاَرٌض 
يَعةِ  ِ  .الرشَّ



  ١٤١
َد ْبِن َحنَْبٍل: َقْوُل اْإلَماِم ُشْبَهٌة:  ِعيُف َخْريٌ ِمَن اْلِقَياِس ـالْ « َأْمحَ  »:َحِديُث الضَّ

ُه َقاَل : َقْد ُرِوَي َعْن َأْمحََد ْبِن َحنَْبلٍ  ِعيُف َخْريٌ ِمَن اْلِقَياِس اْحلَِديُث ال« : َأنَّ ،  »ضَّ
ِحيِح  َمُه َعَىل اْلِقَياسِ  ؛ َوَظاِهُرُه َيْقَتِيض اْلَعَمَل بِاْحلَِديِث َغْريِ الصَّ ُه َقدَّ ِعنَْد  ْعُموِل بِهِ اْلـمَ  ِألَنَّ

َلِف ،  ْسلِِمنيَ اْلـمُ  ُمجُْهورِ  ُه ِعنَْدهُ َفَدلَّ َعَىل أَ ، ي  َبْل ُهَو إِْمجَاُع السَّ ِمَن  َأْعَىل ُرْتَبةً  نَّ
 اْلَعَمِل بِاْلِقَياِس.

َواَب  َجَواُب َعْن َهَذا:ـَوالْ  َتِمُل اْجتَِهاُدُه اْخلََطَأ َوالصَّ ُه َكَالُم ُجمَْتِهٍد َحيْ إِْذ َليَْس ،  َأنَّ
ْمجَاِعِهْم  ؛ ِف َظاِهِرهِ َفُيْمكُِن َمحُْلُه َعَىل ِخَال  ؛ َوإِْن ُسلِّمَ ،  َلُه َعَىل َذلَِك َدلِيٌل َيْقَطُع اْلُعْذرَ  ِإلِ

ْسنَادِ  ِعيِف اْإلِ  :َفَيِجُب َتْأِويُلُه َعَىل َأْن َيُكونَ ،  َعَىل َطْرِح الضَّ
نَِد َوَما َداَر بِِه َعَىل اْلَقْوِل بِإِْعَاملِهِ  •  .َأَراَد بِِه اْحلََسَن السَّ
ُه َيُردُّ اْلِقَياَس بَِذلَِك ،  َخْريٌ ِمَن اْلِقَياِس َلْو َكاَن َمْأُخوًذا بِهِ : َأْو َأَرادَ  • َفَكَأنَّ

ى َردَّ بِِه اْألََحاِديَث   .اْلَكَالِم ُمَباَلَغًة ِيف ُمَعاَرَضِة َمِن اْعَتَمَدُه َأْصًال َحتَّ
َأْو َأَراَد بِاْلِقَياِس اْلِقَياَس اْلَفاِسَد الَِّذي َال َأْصَل َلُه ِمْن كِتَاٍب َوَال ُسنٍَّة  •

ِعيَف َوإِْن َملْ َيْعَمْل بِهِ ،  َوَال إِْمجَاعٍ  َل َعَلْيِه اْحلَِديَث الضَّ  .َفَفضَّ
غُ  ؛ َوَأْيًضا َمَل َكَالُم َأْمحََد َعَىل َما ُيَسوَّ َملْ َيِصحَّ اِالْعتَِامُد َعَلْيِه ِيف  ؛ َفإَِذا َأْمَكَن َأْن ُحيْ

ةِ   .)١( ُمَعاَرَضِة َكَالِم اْألَِئمَّ

                                                           
ِعيِف الَِّذي َلْيَس « : /) قال شيخ اإلسالم ابُن تيمية ١( ُه َكاَن َحيَْتجُّ بِاْحلَِديِث الضَّ َوَمْن َنَقَل َعْن َأْمحََد َأنَّ

َط َعَلْيِه  َأْمحََد ْبِن َحنَْبٍل َوَمْن َقْبَلُه ِمْن اْلُعَلَامِء َأنَّ اْحلَِديَث َينَْقِسُم  َوَلكِْن َكاَن ِيف ُعْرِف ، بَِصِحيِح َوَال َحَسٍن َفَقْد َغلِ
ِعيُف ِعنَْدُهْم َينَْقِسُم إَىل َضِعيٍف َمْرتُوٍك َال ُحيَْتجُّ بِِه َوإَِىل َض  ِعيٍف َحَسٍن َكَام إَىل َنْوَعْنيِ : َصِحيٍح َوَضِعيٍف . َوالضَّ

ْنَساِن  َع ِمْن َرْأِس الْ ـبِالْ َأنَّ َضْعَف اْإلِ َربُّ َامِل َوإَِىل َضِعيٍف َخِفيٍف َال ـَمَرِض َينَْقِسُم إَىل َمَرٍض َخمُوٍف َيْمنَُع التَّ
َم اْحلَِديَث َثَالَثَة َأْقَساٍم  ُه َقسَّ ُل َمْن ُعِرَف َأنَّ ُهَو َأُبو ِعيَسى  -َصِحيٌح َوَحَسٌن َوَضِعيٌف  -َيْمنَُع ِمْن َذلَِك. َوَأوَّ

َدْت ُطُرُقُه َوَملْ َيُكْن ِيف ُرَواتِِه ُمتََّهٌم َوَلْيَس بِ  ِمِذيُّ ِيف َجاِمِعِه . َواْحلََسُن ِعنَْدُه َما َتَعدَّ ْ . َفَهَذا اْحلَِديُث َوَأْمَثاُلُه الرتِّ َشاذِّ
يِه َأْمحَُد َضِعيًفا َوَحيَْتجُّ بِِه َوِهلََذا َمثََّل َأْمحَُد اْحلَِديَث الضَّ  ِعيَف الَِّذي ُحيَْتجُّ بِِه بَِحِديِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب ُيَسمِّ

ا  ].)١/١٨٠فتاوى (الجمموع . [انظر: » َوَحِديِث إْبَراِهيَم اهلجري َوَنْحِوِمهَ



 ١٤٢
ْ  َأَحاِديَث ُشْبَهٌة:  ِهيِب الرتَّ ْ ْسنَادِ  ْل هَ ِغيِب َوالرتَّ ُة اْإلِ ُط ِيف َنْقلَِها ِصحَّ  :ُيْشَرتَ

ْ َتْبُلْغ : َفإِْن ِقيَل  تِي َمل ِذيَن اْعَتَمُدوا َعَىل اْألََحاِديِث الَّ ِة الَّ ُه َردٌّ َعَىل اْألَِئمَّ َهَذا ُكلُّ
ِحيِح  اِط  ؛ َدَرَجَة الصَّ وا َعَىل اْشِرتَ ُْم َكَام َنصُّ ْسنَادِ َفإِهنَّ ِة اْإلِ وا َأْيًضا َعَىل َأنَّ  ؛ ِصحَّ َكَذلَِك َنصُّ

ْسنَادِ  ُة اْإلِ ُط ِيف َنْقلَِها لِِالْعتَِامِد ِصحَّ ِهيِب َال ُيْشَرتَ ْ ِغيِب َوالرتَّ ْ َبْل إِنَّ َكاَن ،  َأَحاِديَث الرتَّ
ُة ،  ا َواْسَتنََد إَِلْيَهاَفَال َحَرَج َعَىل َمْن َنَقَلهَ  ؛ َوإِالَّ ،  َفبَِها َونِْعَمْت  ؛ َذلَِك  َفَقْد َفَعَلُه اْألَِئمَّ

أِ اْلـمُ  َاملٍِك ِيف كَ  ،  »َرَقاِئِقِه « َوَأْمحََد ْبِن َحنَْبٍل ِيف ،  »َرَقاِئِقِه « َباَرِك ِيف اْلـمُ  َواْبنِ ،  َوطَّ
ِهْم.،  »َجاِمِع اْخلَْريِ « َوُسْفَياَن ِيف   َوَغْريِ

ِهيِب اْلـمَ  ْوِع ِمنَ َفُكلُّ َما ِيف َهَذا النَّ  ْ ِغيِب َوالرتَّ ْ َوإَِذا َجاَز ،  نُْقوَالِت َراِجٌع إَِىل الرتَّ
َغاِئِب ،  َجاَز فِيَام َكاَن َنْحَوُه ِممَّا ُيْرَجُع إَِلْيهِ  ؛ اْعتَِامُد ِمْثلِهِ  َوَلْيَلِة ،  َواملِْْعَراِج ،  َكَصَالِة الرَّ

ِل ُمجَْعٍة ِمْن َرَجٍب َوَلْيَلِة أَ ،  النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ  يَامنِ ،  وَّ َوَصَالِة ،  َواْألُْسُبوعِ ،  َوَصَالِة اْإلِ
يَن ِمنْهُ ،  ٍب ـَوِصَياِم َرَج ،  وَراءَ ـَوَيْوِم َعاُش ،  بِرِّ اْلَوالَِدْينِ  ابِِع َوِعْرشِ َوَما َأْشَبَه  ... َوالسَّ

ِغيِب ِيف  ؛ َذلَِك  ْ الِِح  َفإِنَّ َمجِيَعَها َراِجٌع إَِىل الرتَّ َالُة َعَىل اْجلُْمَلِة َثابٌِت ،  اْلَعَمِل الصَّ َفالصَّ
َياُم َوِقَياُم اللَّْيلِ ،  َأْصُلَها ُكلُّ َذلَِك َراِجٌع إَِىل َخْريٍ ُنِقَلْت َفِضيَلُتُه َعَىل  ؛ َوَكَذلَِك الصِّ

 اْخلُُصوِص.
ِغيِب  ؛ َحاِديِث َفُكلُّ َما ُنِقَلْت َفِضيَلُتُه ِيف اْألَ  ؛ َوإَِذا َثَبَت َهَذا ْ ،  َفُهَو ِمْن َباِب الرتَّ

ْسنَادِ  ِة اْإلِ   اْألَْحَكاِم.َأَحاِديِث بِِخَالِف  ؛ َفَال َيْلَزُم فِيِه َشَهاَدُة َأْهِل اْحلَِديِث بِِصحَّ
ِذينَ  ؛ نْ َفإِذَ  اِسِخَني َال ِمْن َطِريِق الَّ ِيف  َهَذا اْلَوْجُه ِمْن اِالْستِْدَالِل ِمْن َطِريِق الرَّ
ةَ ،  ُقُلوِهبِْم َزْيغٌ  حَّ ُطوا فِيَها الصِّ ُقوا َبْنيَ َأَحاِديِث اْألَْحَكاِم َفاْشَرتَ َوَبْنيَ َأَحاِديِث ،  َحْيُث َفرَّ

ُطوا فِيَها َذلَِك. ِهيِب َفَلْم َيْشَرتِ ْ ِغيِب َوالرتَّ ْ  الرتَّ
ِغيِب َأنَّ َما َذَكَرُه ُعَلَامُء اْحلَِديِث ِمَن التَّ  َجَواُب:ـَفالْ  ْ َساُهِل ِيف َأَحاِديِث الرتَّ

ِهيِب َال َينَْتظُِم َمَع َمْسَأَلتِنَا ْ ا أَ اْلـمُ  َأنَّ اْلَعَمَل : َوَبَياُنهُ ،  ْفُروَضةِ اْلـمَ  َوالرتَّ ْن َتَكلََّم فِيِه إِمَّ
 :َيُكونَ 

 .َمنُْصوًصا َعَىل َأْصلِِه ُمجَْلًة َوَتْفِصيًال  •
 .ْيِه َال ُمجَْلًة َوَال َتْفِصيًال َمنُْصوًصا َعلَ  َأْو َال َيُكونُ  •



  ١٤٣
 َأْو َيُكوُن َمنُْصوًصا َعَلْيِه ُمجَْلًة َال َتْفِصيًال. •

ُل  تِهِ  :)٢(َفاْألَوَّ َلَواِت  ؛ َال إِْشَكاَل ِيف ِصحَّ َبِة اْلـمُ  َوالنََّوافِلِ ،  ْفُروَضاِت اْلـمَ  َكالصَّ َرتِّ
َيامِ ،  ِألَْسَباٍب َوَغْريِ َأْسَباٍب   ؛ ْعُروِف اْلـمَ  نُْدوِب َعَىل اْلَوْجهِ اْلـمَ  ْفُروِض َأوِ ـمَ الْ  َوَكالصِّ

َأْو ،  َكِصَياِم َعاُشوَراءَ  ؛ صَّ َعَلْيِه ِمْن َغْريِ ِزَياَدٍة َوَال ُنْقَصانٍ َلْت َعَىل اْلَوْجِه الَِّذي نُ إَِذا ُفعِ 
  ْلُكُسوِف.َوَصَالِة ا،  َواْلَوَتِر َبْعَد َنَوافَِل اللَّْيلِ ،  َيْوَم َعَرَفةَ 

ُطوا َفَثَبَتْت َأْحَكاُمَها ِمَن ،  َفالنَّصُّ َجاَء ِيف َهِذِه اْألَْشَياِء َصِحيًحا َعَىل َما َرشَ
نَِّة َواِالْستِْحَباِب  ِمْن َتْرِك  رُ ذِّ ٍب فِيَها َأْو ُحتَ غِّ رَ ِيف َمَثلَِها َأَحاِديُث تُ َفإَِذا َوَرَد ،  اْلَفْرِض َوالسُّ

ةِ ،  اْلَفْرِض ِمنَْها حَّ ْعِف بَِحْيُث َال َيْقبَُلَها ،  َوَلْيَسْت َبالَِغًة َمْبَلَغ الصِّ َوَال ِهَي َأْيًضا ِمَن الضَّ
ْحِذيِر ِهبَا ،  َفَال َبْأَس بِِذْكِرَها ؛ َأَحٌد َأْو َكاَنْت َمْوُضوَعًة َال َيِصحُّ اِالْستِْشَهاُد ِهبَا َوالتَّ

ِغيِب  ْ  لَِها ِمْن َطِريٍق َصِحيٍح.َبْعَد ُثُبوِت َأْص  ؛ َوالرتَّ
ُه َغْريُ َصِحيٍح  :)٣(َوالثَّاِين   دِ ِألَنَُّه َال َيْرِجُع إِالَّ ملَُِجرَّ  ؛ َوُهَو َعْنيُ اْلبِْدَعةِ ،  َظاِهٌر َأنَّ

ْأِي  ْهَبانِيَّةِ  ؛ اْلبَِدِع َوَأْفَحُشَها ـدُ َوُهَو َأْبعَ ،  َوىـْبنِيِّ َعَىل اْهلَ اْلـمَ  الرَّ نِْفيَِّة َعِن ـمَ الْ  َكالرَّ
ْسَالمِ  َصاِء ملَِْن َخِيشَ اْلَعنََت ،  اْإلِ ْمسِ ،  َواْخلِ ْمِت ِمْن َغْريِ ،  َوالتََّعبُِّد بِاْلِقَياِم ِيف الشَّ َأْو بِالصَّ

ِغيُب ِيف ِمْثِل َهَذا َال َيِصحُّ ،  َأَحدٍ  َكَالمِ  ْ عِ ،  َفالرتَّ ْ ُب َوَال َأْصَل لَ ،  إِْذ َال ُيوَجُد ِيف الرشَّ ُه ُيَرغِّ
ُر ِمْن ُخمَاَلَفتِِه.،  ِيف ِمْثلِهِ   َأْو ُحيَذِّ

َام يُ  :)٤(َوالثَّالُِث  لِ ُربَّ ُه َكاْألَوَّ ُم َأنَّ ُه إَِذا َثبََت َأْص ،  َتَوهَّ اَدٍة ِيف ـُل ِعبَ ـِمْن ِجَهِة َأنَّ
ْفِصيِل َنقْ  ؛ اْجلُْمَلةِ  ةِ ُلُه ِمْن َطِريٍق َغْريِ ُمْش ـَفَيْسُهُل ِيف التَّ حَّ ِط الصِّ ِل ،  َرتِ َفُمْطَلُق التَّنَفُّ

وعٌ  َالِة َمْرشُ َدُه َأْصُل  ؛ َشْعَبانَ  َفإَِذا َجاَء َتْرِغيٌب ِيف َصَالِة َلْيَلِة النِّْصِف ِمنْ ،  بِالصَّ َفَقْد َعضَّ

                                                           
َلًة َوَتْفِصيًال ) وُهَو َما َكاَن ٢(  .َمنُْصوًصا َعَىل َأْصلِِه ُمجْ
َلًة َوَال َتْفِصيًال  َمنُْصوًصا َعَلْيِه َال ) وُهَو َما َملْ َيُكْن ٣(  .ُمجْ
َلًة َال َتْفِصيًال ) وُهَو َما َكاَن ٤(  .َمنُْصوًصا َعَلْيِه ُمجْ



 ١٤٤
ِغيِب ِيف َصَالِة النَّافَِلةِ  ْ يَن َثَبَت ِصيَ  ؛ َوَكَذلَِك إَِذا َثَبَت َأْصُل ِصَيامٍ ،  الرتَّ ابِِع َواْلِعْرشِ اُم السَّ

 َوَما َأْشَبَه َذلَِك. ... ِمْن َرَجٍب 
وا ُ ْفِصيلِ  ؛ َوَلْيَس َكَام َتَومهَّ ،  ِألَنَّ اْألَْصَل إَِذا َثبََت ِيف اْجلُْمَلِة َال َيْلَزُم إِْثَباُتُه ِيف التَّ

َالةِ  ى ُينَصَّ  َال َيْلَزُم ِمنُْه إِْثَباُت  ؛ َفإَِذا َثَبَت ُمْطَلُق الصَّ َها َحتَّ ْهِر َواْلَعْرصِ َأِو اْلَوَتِر َأْو َغْريِ الظُّ
ُصوصِ  َيامِ ،  َعَلْيَها َعَىل اْخلُ َال َيْلَزُم ِمنُْه إِْثَباُت َصْوِم َرَمَضاَن  ؛ َوَكَذلَِك إَِذا َثَبَت ُمْطَلُق الصِّ

ى ُيْثبَ ،  َأْو َعاُشوَراَء َأْو َشْعَباَن َأْو َغْريِ َذلَِك  ْفِصيِل بَِدلِيٍل َصِحيٍح َحتَّ َر َبْعَد نْظَ ُثمَّ يُ ،  َت بِالتَّ
لِيِل  ِهيِب بِالنِّْسَبِة إَِىل َذلَِك اْلَعَمِل اْخلَاصِّ الثَّابِِت بِالدَّ ْ ِغيِب َوالرتَّ ْ َذلَِك ِيف َأَحاِديِث الرتَّ

ِحيِح.  الصَّ
ٌء ِمْن َذلَِك َوَلْيَس فِيَام ذُ  َؤاِل َيشْ ْيِيلِّ  إِذْ ،  َكَر ِيف السُّ ِل اللَّ َال ُمَالَزَمَة َبْنيَ ُثُبوِت التَّنَفُّ

 َرْكَعِة َوالنََّهاِريِّ ِيف اْجلُْمَلِة َوَبْنيَ ِقَياِم َلْيَلِة النِّْصِف ِمْن َشْعَباَن بَِكَذا َوَكَذا َرْكَعٍة َيْقَرُأ ِيف ُكلِّ 
ةٍ  ْهِر ،  ِمنَْها بُِسوَرِة َكَذا َعَىل اْخلُُصوِص َكَذا َوَكَذا َمرَّ َوَمْثُلُه ِصَياُم اْلَيْوِم اْلُفَالِينِّ ِمَن الشَّ

ى َتِصَري تِْلَك اْلِعَباَدُة َمْقُصوَدًة َعَىل اْخلُُصوصِ ،  اْلُفَالِينِّ  ٍء ِمْن َذلَِك َما ،  َحتَّ َلْيَس ِيف َيشْ
َياِم. َالِة َأِو الصِّ ِل بِالصَّ ِعيَِّة التَّنَفُّ  َيْقَتِضيِه ُمْطَلُق َرشْ

اِم َأْو َزَماٍن ِمَن اْألَْزِمنَِة بِِعَباَدٍة َما َوا لِيُل َعَىل َذلَِك َأنَّ َتْفِضيَل َيْوٍم ِمَن اْألَيَّ لدَّ
ُصوصِ  ا فِيِه َعَىل اْخلُ vَعي ُن ُحْكًام َرشْ َكَام َثَبَت لَِعاُشوَراَء ـ َمَثًال ـ َأْو لَِعَرَفَة َأْو لَِشْعَباَن  ؛ َيَتَضمَّ

ٌة َعَىل مُ  َيامِ َمِزيَّ ِل بِالصِّ امِ ،  ْطَلِق التَّنَفُّ َياِم ِيف ُمْطَلِق اْألَيَّ ٌة َعَىل الصِّ ُه َثَبَت َلُه َمِزيَّ  َفتِْلَك  ؛ َفإِنَّ
َهااْلـمَ  ُة اْقَتَضْت َمْرَتَبًة ِيف اْألَْحَكاِم َأْعَىل ِمْن َغْريِ وِعيَِّة بَِحْيُث َال تُ ،  ِزيَّ ْفَهُم ِمْن ُمْطَلِق َمْرشُ

وِعيَِّة َيْقَتِيض َأنَّ اْحلََسنََة بَِعْرشِ َأْمَثاِهلَا إَِىل َسْبِعِامَئِة ِضْعٍف اْلـمَ  ِألَنَّ ُمْطَلَق  ؛ النَّافَِلةِ  ِصَيامِ  ْرشُ
تِي َقْبَلهُ ،  ِيف اْجلُْمَلةِ  نََة الَّ ُر السَّ ُه ُيَكفِّ َعَىل  َأْمٌر َزاِئدٌ  ، َفُهوَ )٥( َوِصَياُم َيْوِم َعاُشوَراَء َيْقَتِيض َأنَّ

وِعيَّةِ اْلـمَ  ُمْطَلِق  ْتَبةِ ،  ْرشُ ًة ِيف الرُّ  َوَذلَِك َراِجٌع إَِىل اْحلُْكِم.،  َوَمَساُقُه ُيِفيُد َلُه َمِزيَّ

                                                           
 ) رواه مسلم.٥(



  ١٤٥
ِغيُب اْخلَاصُّ َيْقَتِيض َمْرَتَبًة ِيف َنْوٍع ِمنَ  ؛ نْ َفإِذَ  ْ ةً اْلـمَ  َهَذا الرتَّ َفَال ُبدَّ ،  نُْدوِب َخاصَّ

ِحيَحةِ ِمْن ُرُجوِع إِثْ  مْ  ؛ َباِت اْحلُْكِم إَِىل اْألََحاِديِث الصَّ إِنَّ اْألَْحَكاَم َال « : بِنَاًء َعَىل َقْوِهلِ
ِحيِح َال ُبدَّ فِيَها ِمَن اْلـمُ  َواْلبَِدعُ ،  »ُتْثَبُت إِالَّ ِمْن َطِريٍق َصِحيٍح  ْسَتَدلُّ َعَليَْها بَِغْريِ الصَّ

َياَدِة َعَىل  وَعااْلـمَ  الزِّ َيْلَزْم َأْن َتُكوَن َأْحَكاُم فَ ،  َكالتَّْقِييِد بَِزَماٍن َأْو َعَدٍد َأْو َكيِْفيٍَّة َما ؛ ِت ْرشُ
ِحيِح  َياَداِت َثابَِتًة بَِغْريِ الصَّ َسُه اْلُعَلَامُء.،  تِْلَك الزِّ  َوُهَو َناِقٌض ملَِا َأسَّ

ُْم ُيِريُدوَن َأْحَكاَم اْلُوُجوِب وَ : َوَال ُيَقاُل  ْحِريِم َفَقطْ إِهنَّ ٌم : ِألَنَّا َنُقوُل  ؛ التَّ كُّ َهَذا َحتَ
ِحيِح ،  َبِل اْألَْحَكاُم َمخَْسةٌ ،  ِمْن َغْريِ َدلِيلٍ  َفَكَذلَِك َال  ؛ َفَكَام َال ُيْثَبُت اْلُوُجوُب إِالَّ بِالصَّ

ِحيِح  َباَحُة إِالَّ بِالصَّ َبَت اْحلُْكُم َفاْسَتْسِهْل َأْن َيْثُبَت ِيف َفإَِذا ثَ ،  َيْثُبُت النَّْدُب َواْلَكَراَهُة َواْإلِ
ِهيِب  ْ ِغيِب َوالرتَّ ْ  َوَال َعَلْيَك.،  َأَحاِديِث الرتَّ

وَعاِت ِمْن اْلـمَ  إِْن َثَبَت ُحْكُمُه َوَمْرَتَبُتُه ِيف  ؛ ُكلُّ َما َرِغَب فِيهِ : َفَعَىل ُكلِّ َتْقِديرٍ  ْرشُ
ِغيُب فِيِه  ؛ َطِريٍق َصِحيٍح  ْ ِحيِح ُمْغَتَفرٌ َفالرتَّ ْ َيْثبُْت إِالَّ ِمْن َحِديِث ،  بَِغْريِ الصَّ َوإِْن َمل

ِغيِب  ْ َة َأَبًدا ؛ الرتَّ حَّ ِط الصِّ ْعُدوِديَن ِيف َأْهِل اْلـمَ  َخَرْجَت َعْن َطِريِق اْلَقْومِ  ؛ َوإِالَّ ،  َفاْشَرتِ
ُسوخِ  َط ِيف ،  الرُّ َوَأْصُل َهَذا اْلَغَلِط َعَدُم ،  ُينَْسُب إَِىل اْلِفْقهِ َكاِن َمجَاَعٌة ِممَّْن اْلـمَ  َفَلَقْد َغلِ

ثَِني ِيف اْلـمُ  َفْهِم َكَالمِ   التَّْوفِيُق.باهللاِ وَ ، )٦( ْوِضَعْنيِ اْلـمَ  َحدِّ
                                                           

 معنى العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعامل:) ٦(
ِعيِف ِيف  : «/ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية َفَضائِِل اْألَْعَامِل: َلْيَس َما َعَلْيِه اْلُعَلَامُء ِمْن اْلَعَمِل بِاْحلَِديِث الضَّ

ِعيٌّ َفَال َيْثُبُت إالَّ بَِدلِيِل ـَمْعنَاُه إْثَباُت اِالْستِْحَباِب بِاْحلَ  ِديِث الَِّذي َال ُحيَْتجُّ بِِه ؛ َفإِنَّ اِالْستِْحَباَب ُحْكٌم َرشْ
ِعيٍّ  ِ َوَمْن َأْخَربَ َعْن ، َرشْ بُّ َعَمًال ِمْن اْألَ  ا(َّ ُه ُحيِ يِن َما َملْ َيْأَذْن بِهِ َأنَّ َع ِمْن الدِّ ِعيٍّ َفَقْد َرشَ  ْعَامِل ِمْن َغْريِ َدلِيٍل َرشْ

َتلُِفونَ اُهللا  َتلُِف اْلُعَلَامُء ِيف اِالْستِْحَباِب َكَام َخيْ ْحِريَم ؛ َوِهلََذا َخيْ َجياَب َأْو التَّ ِه َبْل ُهَو َأْصُل  َكَام َلْو َأْثَبَت اْإلِ ِيف َغْريِ
وِع. ـيِن الْ الدِّ   َمْرشُ

ُه ِممَّا ُحيِبُّهُ ـَوإِنََّام ُمَراُدُهْم بَِذلَِك: َأْن َيُكوَن اْلَعمَ  اٍع َكتَِالَوِة ـبِنَصِّ َأْو إْمجَ اُهللا  َأْو ِممَّا َيْكَرُههُ اُهللا  ُل ِممَّا َقْد َثَبَت َأنَّ
َدَقِة َواْلِعتْ  َعاِء ؛ َوالصَّ َياَنِة ؛ َوَنْحِو َذلَِك اْلُقْرآِن ؛ َوالتَّْسبِيِح َوالدُّ ْحَساِن إَىل النَّاِس ؛ َوَكَراَهِة اْلَكِذِب َواْخلِ ِق ؛ َواْإلِ
ُمْسَتَحبَِّة َوَثَواِهبَا َوَكَراَهِة َبْعِض اْألَْعَامِل َوِعَقاِهبَا: َفَمَقاِديُر الثََّواِب ـَفإَِذا ُرِوَي َحِديٌث ِيف َفْضِل َبْعِض اْألَْعَامِل الْ 

ُه َمْوُضوٌع َجاَزْت ِرَواَيُتُه َواْلَعَمُل بِِه بَِمْعنَى: أَ َواْلِعقَ  نَّ النَّْفَس َتْرُجو اِب َوَأْنَواُعُه إَذا ُرِوَي فِيَها َحِديٌث َال َنْعَلُم َأنَّ
= 



 ١٤٦
                                                           

َا َتْرَبُح ِرْبًحا َكثًِريا َفَهَذا إْن َذلَِك الثََّواَب َأْو َختَاُف َذلَِك اْلِعَقاَب َكَرُجِل َيْعَلُم َأنَّ التَِّجاَرَة َتْرَبُح َلكِْن َبَلغَ  ُه َأهنَّ
هُ   .َصَدَق َنَفَعُه َوإِْن َكَذَب َملْ َيُرضَّ

ِهيُب باإلرسائيليات ؛ َوالْ  ْ ِغيُب َوالرتَّ ْ َلِف َواْلُعَلَامِء ؛ َوَوَقائِِع اْلُعَلَامِء َوَنْحِو ـَوِمَثاُل َذلَِك الرتَّ َمنَاَماِت َوَكلَِامِت السَّ
ِه َوَلكِْن َجيُوُز َأْن ُيْذَكَر ِيف َذلَِك ِممَّ  ِعيٍّ ؛ َال اْستِْحَباٍب َوَال َغْريِ ِدِه إْثَباُت ُحْكٍم َرشْ ِغيِب  ا َال َجيُوُز بُِمَجرَّ ْ الرتَّ

ِع َفإِنَّ ذَ  ْ ِة الرشَّ ِجَيِة َوالتَّْخِويِف. َفَام ُعلَِم ُحْسنُُه َأْو ُقْبُحُه بَِأِدلَّ ْ ِهيِب ؛ َوالرتَّ ْ لَِك َينَْفُع َوَال َيُرضُّ َوَسَواٌء َكاَن ِيف َوالرتَّ
ْز اِالْلتَِفاُت إَلْيِه ؛ َفإِنَّ اْلكَ  ا َأْو َباطًِال َفَام ُعلَِم َأنَُّه َباطٌِل َمْوُضوٌع َملْ ُجيَ cُه َنْفِس اْألَْمِر َحق ِذَب َال ُيِفيُد َشْيًئا َوإَِذا َثَبَت َأنَّ

ْمَكاِن ِصْدِقِه َولَِعَدِم الْ َصِحيٌح ُأْثبَِتْت بِِه اْألَْحَكا ِة ِيف َكِذبِهِ ـُم َوإَِذا اْحَتَمَل اْألَْمَرْيِن ُرِوَي ِإلِ جمموع . [» َمَرضَّ
 )].٣٢٩ – ٣٢٨/ ٩الفتاوى (

 ال جيوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل الضعيفة:
نَْت َأَحاِديُث اْلَفَضائِ  : «/ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ِديًدا ِمْثَل َصَالٍة ِيف إَِذا َتَضمَّ ِعيَفِة َتْقِديًرا َوَحتْ ِل الضَّ

ْز َذلَِك ؛ ِألَنَّ اْستِْحَباَب َهَذا اْلَوْص  ْ َجيُ ٍ بِِقَراَءِة ُمَعيَّنٍَة َأْو َعَىل ِصَفٍة ُمَعيَّنٍَة َمل ْ َيْثُبْت بَِدلِيِل ـِف الْ َوْقٍت ُمَعنيَّ َ َمل ُمَعنيَّ
ِعيٍّ   .])٣٢٩/ ٩جمموع الفتاوى ([ .» َرشْ

 رشوط العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعامل عند القائلني به:
 ه.طُ لَ غَ  َش حُ ن فَ ، فيخرج من انفرد من الكذابني واملتهمني بالكذب ومَ  أن يكون الضعف غري شديد - ١
 .، فيخرج ما ُخيرتع بحيث ال يكون له أصل أصًال  ا حتت أصل عامأن يكون مندرًج  - ٢
صحيح الرتغيب والرتهيب [ ما مل َيُقله. ص؛ لئال ينسب إىل النبي  عند العمل به ثبوته أن ال يعتقد - ٣

 .])١٩٥، عن القول البديع للسخاوى ( ) املقدمة١٨(ص
هذه الرشوط توجب عىل أهل العلم واملعرفة بصحيح احلديث وسقيمه أن يميزوا  «* قال الشيخ األلباين: 

، واآلخر: األحاديث الشديدة الضعف من  الضعيفة من الصحيحة للناس شيئني هامني: األول: األحاديث
 .]) املقدمة١٨صحيح الرتغيب والرتهيب (ص[».  غريها

 هل هناك إمجاع من العلامء عىل جواز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعامل؟
، ال  ا يعمل به مطلقً ، فإن بعض العلامء املحققني عىل أنه ال اخلالف يف ذلك معروف«قال الشيخ األلباين: * 

حكاه ابن سيِّد  ): «٩٤يف (قواعد التحديث) (ص /، قال الشيخ القاسمى  يف األحكام وال يف الفضائل
، والظاهر أن مذهب  ، ونسبه يف (فتح املغيث) أليب بكر بن العريب الناس يف عيون األثر عن حييى بن معني

 ». قلت: وهذا هو احلق الذي ال شك فيه عندي.. » ... وهو مذهب ابن حزم . االبخاري ومسلم ذلك أيًض 
 .])٣٤متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة (ص[

»  إذ الكل رشع؛ ال فرق يف العمل باحلديث الضعيف يف األحكام أو يف الفضائل  «قال احلافظ ابن حجر: و* 
 .])٤، ٣تبيني العجب (ص[

= 



  ١٤٧
 ردهم للْأَحاديث الَّتي جرت غَير موافقَة لأَغْراضهِم: )٧( ثَانِيا
بِهِمذَاهمو:  

تِي َجَرْت َغْريَ ُمَوافَِقٍة ِألَْغَراِضِهْم ،  ِضدُّ َهَذاَوِمنَْها  ُهْم لِْألََحاِديِث الَّ َوُهَو َردُّ
َا ُخمَالَِفٌة لِْلَمْعُقولِ ،  َوَمَذاِهبِِهمْ  ُعوَن َأهنَّ لِيلِ ،  َوَيدَّ َفَيِجُب ،  َوَغْريُ َجاِرَيٍة َعَىل ُمْقَتَىض الدَّ

َها اطِ ،  ِب اْلَقْربِ نْكِِريَن لَِعَذااْلـمُ كَ : َردُّ َ ،  ِيف اْآلِخَرةِ  ألاهللاِ  َوُرْؤَيةِ ،  َواملِْيَزانِ ،  َوالرصِّ
َباِب َوَقْتلِهِ  ُم ،  َوَأنَّ ِيف َأَحِد َجنَاَحْيِه َداًء َوِيف اْآلَخِر َدَواءً ،  َوَكَذلَِك َحِديُث الذُّ ُه ُيَقدِّ َوَأنَّ

اءُ  َوَما  ... بَِسْقِيِه اْلَعَسَل ص  َأَخاُه َبْطنُُه َفَأَمَرُه النَّبِيُّ  َوَحِديُث الَِّذي َأَخذَ ،  الَِّذي فِيِه الدَّ
ِحيَحةِ   نُْقوَلِة َنْقَل اْلُعُدوِل.اْلـمَ  َأْشَبَه َذلَِك ِمَن اْألََحاِديِث الصَّ

لْفِ : « صاهللاِ  َقاَل َرُسوُل 
ُ
ْمرُ َال أ

َ
ِييِه اْأل

ْ
ِه يَأ ِريَكتِ

َ
ِكئًا َ|َ أ َحَدُكْم ُمت#

َ
 yَ# أ

ْو َغَهيُْت َقنُْه ، َفيَُقوُل: 
َ
َمْرُت بِِه أ

َ
ا أ ْمرِي ِمم#

َ
ْدرِي ، َما وََجْدنَا Kِ ِكتَاِب اِهللا نَ َال ِمْن أ

نَُه النَّْهُي َالِحٌق (رواه أبو داود ، وصّححه األلباين).  )٨( »اي#بَْعنَاهُ  َوَهَذا َوِعيٌد َشِديٌد َتَضمَّ
نَّةِ   .بَِمِن اْرَتَكَب َردَّ السُّ

                                                           
وبني فضائل األعامل ونحوها يف عدم األخذ بالرواية ال فرق بني األحكام  «قال الشيخ أمحد شاكر: و* 

الباعث احلثيث  [». من حديث صحيح أو حسن ص اهللا، بل ال حجة ألحد إال بام صح عن رسول  الضعيفة
  ].)٩١(ص

 .َطِريِق اْحلَقِّ أْهِل اْلبَِدِع لِ ُخمَالَِفِة  وهِ ) ِمْن ُوُج ٧(
ْلَفاِء ـلنُّوِن الْ بِا، ) َأْي َال َأِجَدنَّ َنيَّ فِ لْ (ال أُ ) ٨( َدِة ِمَن اْإلِ َال  «: َوَجْدُتُه. (َأَحَدُكْم) : َوُهَو َكَقْولَِك  :ِمْن َأْلَفْيُتهُ ، ُمَؤكِّ

ُمَباَلَغِة ـالْ  ُمَراُد َهنُْيُهْم َعْن تِْلَك اْحلَاَلِة َعَىل َسبِيلِ ـ، َوالْ  َهنَى َنْفَسُه َأْن َتَراُهْم َعَىل َهِذِه اْحلَاَلةِ ، » َينَِّك َهاُهنَا ُأرَ 
يِرِه الْ  كًِئا) َحاٌل (َعَىل َأِريَكتِِه) َأْي َرسِ يِن (ِمْن َأْمِري) َبيَاُن ـ(ُمتَّ ْأُن من شؤون الدِّ ِن (َيْأتِيِه اْألَْمُر) َأِي الشَّ ُمَزيَّ

بُِع َوَمْعنَاُه َأْمٌر ِمْن َأْمِري (ِممَّا َأَمْرُت بِِه َأْو َهنَْيُت َعنُْه) َبَيا، اْألَْمِر  ُن َأْمِري (َال َنْدِري) َأْي َال َنْعَلُم َغْريَ اْلُقْرآِن َوَال َأتَّ
ُه (َما َوَجْدَنا ِيف كَِتاِب  ِ َغْريَ َبْعنَاُه َوَعِمْلنَا بِهِ  ا(َّ بَْعنَاُه) َما َمْوُصوَلٌة َأِي الَِّذي َوَجْدَناُه ِيف اْلُقْرآِن اتَّ  .اتَّ

 (باختصار وترصف من مرقاة املفاتيح وعون املعبود). .َوَوَقَع َِما َأْخَربَ بِهِ  صبِيِّ َوَلَقْد َظَهَرْت ُمْعِجَزُة النَّ 



 ١٤٨
َحاَبِة َوالتَّابِِعَني  َواِة ِمَن الصَّ َام َقَدُحوا ِيف الرُّ ُة ِمنَ  يَوُربَّ َفَق اْألَِئمَّ  َوَمِن اتَّ

ثَِني َعَىل َعَداَلتِِهْم َوإَِماَمتِِهمْ اْلـمُ  وا بِِه َعَىل َمْن َخاَلَفُهْم ِيف  ؛ َحدِّ دُّ  ْذَهِب.اْلـمَ  ُكلُّ َذلَِك لَِريُ
وا َفتَ  َام َردُّ ةِ َوُربَّ ُحوَها ِيف َأْسَامِع اْلَعامَّ نَِّة َوَأْهلَِها ؛ اِوَهيُْم َوَقبَّ َة َعْن َأْتَباِع السُّ ُروا اْألُمَّ  .لُِينَفِّ

علَى الْكَلَامِ في الْقُرآن والسنة الْعربِيينِ مع  )٩( تخرصهمثَالثًا: 
الْع١٠(و ر( ةبِيرلْمِ الْعع ننِالَّ عع بِه مفْهي ياهللاِ  ذهولسرص و:  

يَعِة بَِام َفِهُموا  ِ اِسِخَني ِيف اْلِعْلمِ ،  َوَيِدينُوَن بِهِ ،  َفَيْفَتاُتوَن َعَىل الرشَّ الُِفوَن الرَّ ،  َوُخيَ
ِسِني الظَّنِّ بَِأْنُفِسِهمْ  َام َدَخُلوا َذلَِك ِمْن ِجَهِة َحتْ اْجلَْهُل بَِكَالِم اْلَعَرِب ِيف  َوَكثًِريا َما ُيوِقعُ  .َوإِنَّ

 ِمَن اْجلَْهِل َواْلَعَمِل بِِه بَِفْضلِِه.اُهللا  َأَعاَذَنا،  َجمَاٍز َال َيْرَىض ِهبَا َعاِقٌل 
وا َعَلْيِه ِمَن اْألَْحَكاِم اْلُفُروِعيَِّة َأِو اْألُُصولِيَّةِ  إِْذ ُهَو ،  َفُهَو َعْنيُ اْلبِْدَعةِ  ؛ َوَما اْسَتَدلُّ

َباِع اْهلََوى. ت  َر ْبِن اْخلَطَّاِب ـَعْن ُعمَ َوَقْد ُرِوَي  ُخُروٌج َعْن َطِريَقِة َكَالِم اْلَعَرِب إَِىل اتِّ
ُه  َام َهَذا اْلُقْرآُن َكَالمٌ « : َقاَل َأنَّ : َأْي  .»َوَال َتتَّبُِعوا بِِه َأْهَواَءُكْم ،  َفَضُعوُه َمَواِضَعهُ ،  إِنَّ

ُه ُخُروٌج َعْن َطِريِقهِ  ؛ َوَال ُختِْرُجوُه َعْن َذلَِك ،  اِضِع اْلَكَالمِ َفَضُعوُه َعَىل َموَ  ْسَتِقيِم اْلـمُ  َفإِنَّ
َباِع اْهلََوى.  إَِىل اتِّ
تشابِهات الْـم انحرافُهم عنِ الْأُصولِ الْواضحة إِلَى اتباعِ رابِعا:

فاقوا ميهقُولِ فلْعي لالَّت أْوِيالطَوا تبِه ذالْأَخ لَب:  
 {  | } u v w x y z (: َتَعاَىل ِيف كَِتابِِه بَِقْولِهِ اُهللا  َكَام َأْخَربَ 

 .)٧: آل عمران( )¢£ ¡ � ~
ى ،  َوَقْد َعلَِم اْلُعَلَامُء َأنَّ ُكلَّ َدلِيٍل فِيِه اْشتِبَاٌه َوإِْشَكاٌل َليَْس بَِدلِيٍل ِيف اْحلَِقيَقةِ  َحتَّ

َ َمْعنَاُه َوَيْظَهرَ َيتَ  ُط ِيف َذلَِك َأْن َال ،  َراُد ِمنْهُ اْلـمُ  َبنيَّ َفإَِذا َملْ ،  ُيَعاِرَضُه َأْصٌل َقْطِعيٌّ  َوُيْشَرتَ
اكٍ  ْمجَاٍل َأِو اْشِرتَ لِيِل أَ  ؛ َفَلْيَس بَِدلِيلٍ ،  َأْو َعاَرَضُه َقْطِعيٌّ ،  َيْظَهْر َمْعنَاُه ِإلِ ْن ِألَنَّ َحِقيَقَة الدَّ

                                                           
ص عليه: كذب وافرتى) ٩(  .خترَّ
 ) الِعْرو: اخلُُلّو.١٠(



  ١٤٩
هِ ،  َيُكوَن َظاِهًرا ِيف َنْفِسهِ  لِيُل ،  اْحتِيَج إَِىل َدلِيٍل َعَلْيهِ  ؛ َوإِالَّ ،  َوَداالc َعَىل َغْريِ َفإِْن َدلَّ الدَّ

تِهِ   َفَأْحَرى َأْن َال َيُكوَن َدلِيًال. ؛ َعَىل َعَدِم ِصحَّ
ْزِئيَُّة اْألُُص  يَّةَ َوَال ُيْمكُِن َأْن ُتَعاِرَض اْلُفُروُع اْجلُ ْزِئيََّة إِْن  ؛ وَل اْلُكلِّ ِألَنَّ اْلُفُروَع اْجلُ

ْ َتْقَتِض َعَمًال  ِف  ؛ َمل ُجوُع إَِىل اْألُُصوِل ُهَو  ؛ َوإِِن اْقَتَضْت َعَمًال ،  َفِهَي ِيف َحمَلِّ التََّوقُّ َفالرُّ
اطُ  َ  ْسَتِقيُم.اْلـمُ  الرصِّ

ى َتْرِجَع إَِىل تُ وَ  ْزِئيَّاُت َحتَّ ُل اْجلُ يَّاِت َتَأوَّ ،  َحاَوَل َشَطًطا ؛ َفَمْن َعْكَس اْألَْمرَ ،   اْلُكلِّ
مِّ  ُبَهاِت َمْذُمومٌ  ؛ َوَدَخَل ِيف ُحْكِم الذَّ َتَشاِهبَاِت َدلِيًال؟ َأْو اْلـمُ َفَكيَْف ُيْعَتدُّ بِ ،  ِألَنَّ ُمتَّبَِع الشُّ

ْ َتُكنْ  َفَجْعُلَها َدلِيًال بِْدَعٌة  ؛ َدلِيًال ِيف َنْفِس اْألَْمرِ  ُيْبنَى َعَلْيَها ُحْكٌم ِمَن اْألَْحَكاِم؟ َوإَِذا َمل
.  ُحمَْدَثٌة ُهَو اْحلَقُّ

ْسَالِم َأنَّ َمجَاَعًة َزَعُموا َأنَّ اْلُقْرآَن َخمُْلوٌق  ِة اْإلِ  ، َتَشابِهِ اْلـمُ َتَعلًُّقا بِ  ؛ َوِمَثاُلُه ِيف ِملَّ
يَّ  ُْم َقاُسوا اْلَباِري َعَىل اْلَربِ َطاِب َوَقاِعَدَة ،  َوَملْ َيْعِقُلوا َما َوَراَء َذلَِك ،  ةِ َفإِهنَّ ُكوا َمَعاِينَ اْخلِ َفَرتَ
: الشورى( )43    6  7 1  2 (8 اْلُعُقوِل. َفَلْم َينُْظُروا ِيف َقْولِِه 

ِميُع اْلَبِصريُ : اْلَعَرَب َال َتْفَهُم ِمْن َقْولِهِ . وَ )١١ ِميُع اْلَعلِيمُ ،  السَّ َوَما ،  َأِو اْلَقِديرُ  ، َوالسَّ
َفإِْخَراُجَها َعْن َحَقاِئِق ،  َأْشَبَه َذلَِك إِالَّ َمْن َلُه َسْمٌع َوَبَرصٌ َوِعْلٌم َوُقْدَرٌة اتََّصَف ِهبَا

َباِع َما َتَشاَبُه ِمنُْه ِمنْ  تِي َنَزَل اْلُقْرآُن ِهبَا ُخُروٌج َعْن ُأمِّ اْلكَِتاِب إَِىل اتِّ  َغْريِ َحاَجٍة. َمَعانِيَها الَّ
اِم ُجُلوَس : َقاَل  ؛ َذَكَر َصالُِح ْبُن َعِيلٍّ اْهلَاِشِميُّ  ُت َيْوًما ِمَن اْألَيَّ ْهَتِدي اْلـمُ  َحَرضْ

ا َفَرَأْيُت ِمْن ُسُهوَلِة اْلُوُصوِل َوُنُفوِذ اْلُكُتِب َعنُْه إَِىل النََّواِحي فِيَام ُيَتَظلَُّم بِِه إَِلْيِه مَ ،  لِْلَمَظاِملِ 
ي إَِذا َنَظَر ِيف اْلَقَصصِ ،  اْسَتْحَسنُْتهُ   ؛ َفإَِذا َرَفَع َطْرَفُه إَِيلَّ ،  َفَأْقَبْلُت َأْرُمُقُه بَِبَرصِ

ُه َعلَِم َما ِيف َنْفِيس  .)١١(َأْطَرْقُت  َأْحَسُب َأنَّ ِيف َنْفِسِك َشْيًئا ،  الُِح ـَيا َص « : اَل ِيل ـَفقَ ،  َفَكَأنَّ
بُّ َأْن َتْذكُ    .» ْؤِمنَِني!اْلـمُ  َنَعْم َيا َأِمريَ « : َفُقْلُت  ،»  َرهُ ُحتِ

                                                           
جُل: سَكت ومل يتكلم َق رَ أطْ ) ١١(  .، أرخى عينيه ينظر إىل األرض الرَّ



 ١٥٠
َفَجَلْسُت ُجُلوًسا ،  َوَهنََض ،  َأَمَر َأْن َال َأْبَرَح  ؛ َفَلامَّ َفَرَغ ِمْن ُجُلوِسهِ ،  َفَأْمَسَك 

َالةِ ،  َطِويًال  ُثنِي بَِام ِيف َنْفِسَك َيا َصالُِح! « : َفَقاَل ِيل ،  َفُقْمُت إَِلْيِه َوُهَو َعَىل َحِصِري الصَّ دِّ َأُحتَ
ُثَك؟   . » ْؤِمنَِني َأْحَسنُ اْلـمُ  َبْل ُهَو ِمْن َأِمريِ « : َفُقْلُت ، » َأْم ُأَحدِّ
نِي بَِك َوَقِد اْستَْحَسنَْت ِمْن َجمْلِِسنَا« : َفَقاَل  َأيُّ َخلِيَفٍة َخلِيَفُتنَا إِْن « : َفُقْلَت ،  َكَأنَّ

 ». َنَعمْ « َفُقْلُت:  .» اْلَقْوِل بَِخْلِق اْلُقْرآنِ  ْوِل َأبِيِه ِمنَ َملْ َيُكْن َيُقوُل بِقَ 
ْهرِ « : َفَقاَل  ى َقِدَم َعَىل اْلَواثِِق َشْيٌخ ِمْن َأْهِل ،  َقْد ُكنُْت َعَىل َذلَِك ُبْرَهًة ِمَن الدَّ َحتَّ

اِميِّ ُمقَ  ْغِر الشَّ ْيَبةِ ،  طَِواًال ،  يًَّدااْلِفْقِه َواْحلَِديِث ِمْن (َأَذَنَة) ِمَن الثَّ َفَسلََّم َغْريَ ،  َحَسَن الشَّ
ْمحََة َعَلْيِه.،  َوَدَعا َفَأْوَجزَ ،  َهاِئٍب  َيا « : َفَقاَل  َفَرَأْيُت اْحلََياَء ِمنُْه ِيف َمحَالِيِق َعْينَِي اْلَواثِِق َوالرَّ
 ، ْؤِمنِنيَ اْلـمُ  َيا َأِمريَ « : َفَقاَل ، »  امَّ َيْسَأُلَك َعنْهُ َأْمحََد ْبَن َأِيب ُدَؤاٍد عَ اهللاِ  َأِجْب َأَبا َعْبدِ ،  َشْيُخ 

 .» نَاَظَرةِ اْلـمُ  َأْمحَُد َيْصُغُر َوَيْضُعُف َوَيِقلُّ ِعنْدَ 
ْمحَِة َغَضًبا َيْصُغُر اهللاِ  َأُبو َعْبدِ « : َفَقاَل ،  َفَرَأْيُت اْلَواثَِق َوَقْد َصاَر َمَكاَن الرَّ

ْن َعَلْيَك َيا َأِمريَ « : َفَقاَل ، » ِعنَْد ُمنَاَظَرتَِك؟!  َوَيْضُعُف َوَيِقلُّ  ْؤِمنَِني! َأَتْأَذُن ِيل ِيف اْلـمُ  َهوِّ
 .» َك لَ َقْد َأِذْنُت « : َفَقاَل َلُه اْلَواثُِق ، » َكَالِمِه؟ 

ْيُخ َعَىل َأْمحَدَ   ».اَس؟ ْوَت النَّ ـَيا َأْمحَُد! إَِالَم َدعَ « : اَل ـَفقَ ،  َفَأْقَبَل الشَّ
 ». إَِىل اْلَقْوِل بَِخْلِق اْلُقْرآنِ « : اَل َأْمحَدُ ـَفقَ 

ْيُخ  تِي َدَعْوَت النَّاَس إَِليَْها ِمَن اْلقَ « : َفَقاَل َلُه الشَّ ْوِل بَِخْلِق ـَمَقاَلُتَك َهِذِه الَّ
ي ؛ اْلُقْرآنِ  يِن َفَال َيُكوُن الدِّ ا إِالَّ بِالْ ـَأَداِخَلٌة ِيف الدِّ cَنَعمْ « : اَل ـقَ ». ْوِل ِهبَا؟ ـقَ ُن َتام .« 

ْيُخ   ». َدَعا النَّاَس إَِلْيَها َأْم َتَرَكُهْم؟ص  اهللاِ  َفَرُسوُل « : َقاَل الشَّ
 . » َتَرَكُهمْ  «: َقاَل 

 ». َيْعَلُمَها َأْم َملْ َيْعَلْمَها؟ « : َقاَل َلهُ 
 .» َعلَِمَها«: َقاَل 
 ».إَِلْيِه ص  اهللاِ   َما َملْ َيْدُعُهْم َرُسوُل َفلَِم َدَعْوَت النَّاَس إَِىل « : َقاَل 

ْيُخ ،  َفَأْمَسَك   .» ْؤِمنَِني! َهِذِه َواِحَدةٌ اْلـمُ  َيا َأِمريَ « : َفَقاَل الشَّ



  ١٥١
ِين َيا َأْمحَُد! َقاَل « : ُثمَّ َقاَل َلهُ  M  L  K     (: َتَعاَىل ِيف كَِتابِِه اْلَعِزيزِ اُهللا  َأْخِربْ

  N( )ا إِالَّ بَِمَقاَلتَِك بَِخْلِق اْلُقْرآنِ : َفُقْلَت َأْنَت ) ، ٣: املائدة cيُن َال َيُكوُن َتام  ا(ُ فَ ،  الدِّ
ْيُخ ،  َتَعاَىل َعزَّ َوَجلَّ َأْصَدُق ِيف َمتَاِمِه َوَكَاملِِه َأْم َأْنَت ِيف ُنْقَصانَِك؟! َفَأْمَسَك  َيا « : َفَقاَل الشَّ

 .» ِذِه َثانَِيٌة!ْؤِمنَِني! َوهَ اْلـمُ  َأِمريَ 
ِين َيا َأْمحَُد! ، َقاَل « َساَعٍة: ُثمَّ َقاَل َبْعَد  N  M  L  K  J     (: ألاُهللا  َأْخِربْ

  YX  W  V  U    T  S  RQ  P   O(  :املائدة)تِي ) ، ٦٧ َفَمَقاَلُتَك َهِذِه الَّ
َغُه َرُسوُل  ِة َأْم َال؟  إَِىل ص  اهللاِ  َدَعْوَت النَّاَس إَِلْيَها فِيَام َبلَّ يُْخ ،  َفَأْمَسَك ، » اْألُمَّ : َفَقاَل الشَّ

 .» َوَهِذِه َثالَِثٌة!،  ْؤِمنَِني!اْلـمُ  َيا َأِمريَ « 
ِين َيا َأْمحَُد!« : ُثمَّ َقاَل َبْعَد َساَعةٍ  َمَقاَلَتَك َهِذِه ص  اهللاِ  َعلَِم َرُسوُل َلـامَّ ،  َأْخِربْ

تِي َدَعْوَت النَّاَس إَِلْيهَ  َبِل اتََّسَع « : َقاَل َأْمحَدُ ، » اتََّسَع َلُه َعْن َأْن َأْمَسَك َعنُْهْم َأْم َال؟  ؛ االَّ
ْيُخ » َلُه َذلَِك  َوَكَذلَِك ،  َوَكَذلَِك لُِعْثَامنَ ،  َوَكَذلَِك لُِعَمرَ ،  َوَكَذلَِك ِألَِيب َبْكرٍ « : . َفَقاَل الشَّ

 ٍّ  .» َنَعمْ « : َقاَل ، » َعَلْيِهْم؟ اهللاِ  َرْمحَةُ ،  َلَعيلِّ
َف َوْجَهُه إَِىل اْلَواثِِق  َسَع اْلـمُ  َيا َأِمريَ « : َوَقاَل ،  َفَرصَ ْ َيتَِّسْع َلنَا َما اتَّ ْؤِمنَِني! إَِذا َمل

عَ  ؛ َوِألَْصَحابِهِ  صاهللاِ  لَِرُسولِ  عَ  ؛ َنَعمْ « : َقاَل اْلَواثُِق ، »  َعَلْينَااُهللا  َفَال َوسَّ اُهللا  َال َوسَّ
 .» َوِألَْصَحابِهِ ص  اهللاِ  َلْينَا إَِذا َملْ َيتَِّسْع َلنَا َما اتََّسَع لَِرُسولِ عَ 

ْت » اْقَطُعوا ُقُيوَدهُ « : ُثمَّ َقاَل اْلَواثُِق    .)١٢( َجاَذَب َعَليَْها ؛ . َفَلامَّ ُفكَّ
َ َجاَذْبَت َعلَ « : . ُثمَّ َقاَل » َدُعوهُ « : َفَقاَل اْلَواثُِق  ِألَينِّ « : َقاَل ، » ْيَها؟ َيا َشْيُخ! ِمل

ى  ؛ َفإَِذا َأَخْذُهتَا،  َعَقْدُت ِيف نِيَّتِي َأْن ُأَجاِذَب َعَلْيَها َعَل َبْنيَ َيِدي َوَكَفنِي َحتَّ َأْوَصْيُت َأْن ُجتْ

                                                           
 .نازع: جاذب) ١٢(



 ١٥٢
! َسْل َعْبَدكَ : َأُقوَل  َ : َيا َريبِّ ْيُخ َفَبَكى اْلوَ » َأْهِيل؟  )١٣( ِيب اَع رَ أَقيََّدِين ُظْلًام وَ  ِمل اثُِق َوَبَكى الشَّ

.  َوُكلُّ َمْن َحَرضَ
ْؤِمنَِني! َما اْلـمُ  َيا َأِمريَ « : . َفَقاَل » َيا َشْيُخ! اْجَعْلنِي ِيف ِحلٍّ « : ُثمَّ َقاَل َلُه اْلَواثُِق 

ى َجَعْلُتَك ِيف ِحلٍّ إِْعَظاًما لَِرُسولِ   .» ِمنْهُ َولَِقَراَبتَِك ، ص  اهللاِ  َخَرْجُت ِمْن َمنِْزِيل َحتَّ
َمَكاِين ِيف « : َفَقاَل َلهُ ، »  َأِقْم ِعنِْدي آَنُس بَِك « : ُثمَّ َقاَل َلهُ ،  َوُرسَّ ،  َفَتَهلََّل َوْجُه اْلَواثِِق 

ْغِر َأْنَفعُ  َيْأَذُن « : . َقاَل » َسْل َما َبَدا َلَك « : . َقاَل » َوِيل َحاَجةٌ ،  َوَأَنا َشْيٌخ َكبِريٌ ،  َذلَِك الثَّ
ُ اْلـمَ  ْؤِمنَِني ِيف ُرُجوِعي إَِىل اْلـمُ  َأِمريُ  اِمل َقْد « : . َقاَل » ْوِضِع الَِّذي َأْخَرَجنِي ِمنُْه َهَذا الظَّ

 َفَلْم َيْقَبْلَها.،  . َوَأَمَر َلُه بَِجاِئَزةٍ » َأِذْنُت َلَك 
َأِن اْلَواثَِق َرَجَع  َوَأْحَسُب َأْيًضا،  َقاَلةِ اْلـمَ  َفَرَجْعُت ِمْن َذلَِك اْلَوْقِت َعْن تِْلَك 

 .» َعنَْها
ٌة ِألُوِيل اْألَْلَباِب  َكاَيَة ، َفِفيَها ِعْربَ ُلوا َهِذِه اْحلِ َواْنُظُروا َكْيَف َمْأَخُذ اْخلُُصوِم ،  َفَتَأمَّ

دِّ َعَلْيِهْم بِكَِتاِب   .صَوُسنَِّة َنبِيِِّه اهللاِ  ِيف إِْفَحاِمِهْم ِخلُُصوِمِهْم بِالرَّ
َام ُهَو َعَىل َحْرٍف َواِحٍد ، َوُهَو الْ َوَمَداُر ا ِع ، َوَعَدِم ـْلَغَلِط إِنَّ ْ َجْهُل بَِمَقاِصِد الرشَّ

ِة ِعنَْد اْألَئِ ِخ آَفإِنَّ مَ  ؛ َضمِّ َأْطَرافِِه َبْعِضَها بَِبْعضٍ  َام هِ َذ اْألَِدلَّ اِسِخَني إِنَّ ِة الرَّ َعَىل َأْن  َي مَّ
ورَ  يَعُة َكالصُّ ِ يَّاِهتَا َوُجْزِئيَّاِهتَاُتْؤَخَذ الرشَّ َبِة َعَلْيَهااْلـمُ  ِة اْلَواِحَدِة بَِحْسِب َما َثَبَت ِمْن ُكلِّ ،  َرتَّ

َها َهااْلـمُ  َوَعامِّ ِب َعَىل َخاصِّ ِ اْلـمُ  َوُجمَْمِلَها،  ْحُموِل َعَىل ُمَقيَِّدَهااْلـمَ  َوُمْطَلِقَها،  َرتَّ َفرسَّ
َفإَِذا َحَصَل لِلنَّاظِِر ِمْن ُمجَْلتَِها ُحْكٌم ِمَن ،  َذلَِك ِمْن َمنَاِحيَهاإَِىل َما ِسَوى  ... بَِبيِّنَِها

 ْت.قَ ْت بِِه ِحَني اْسُتنْطِ َطقَ الَِّذي نَ ُهَو َفَذلَِك  ؛ اْألَْحَكامِ 
ِويِّ  ِحيِح السَّ ْنَساِن الصَّ ْنَساَن َال َيكُ ،  َوَما ِمْثُلَها إِالَّ َمَثُل اْإلِ وُن إِْنَساًنا َفَكَام َأنَّ اْإلِ

ى ُيْسَتنَْطَق َفَال َينْطُِق  ْجِل َوْحَدَها،  بِاْلَيِد َوْحَدَها ؛ َحتَّ ْأِس َوْحَدهُ ،  َوَال بِالرِّ َوَال ،  َوَال بِالرَّ
َساِن َوْحَدهُ  َي ِهبَا إِْنَساًنا.،  بِاللِّ تِي ُسمِّ يَعُة َال ُيْطَلُب ِمنْهَ  َبْل بُِجْمَلتِِه الَّ ِ ا اْحلُْكُم َكَذلَِك الرشَّ

                                                           
 .فه، أفزعه وخوَّ  هُ أراع فالًنا: راعَ ) ١٣(



  ١٥٣
َوإِْن َظَهَر لَِباِدي ،  َال ِمْن َدلِيٍل ِمنَْها َأيِّ َدلِيٍل َكانَ ،  َعَىل َحِقيَقِة اِالْستِنَْباِط إِالَّ بُِجْمَلتَِها

ْأِي  لِيلِ  ُنْطُق َذلَِك  )١٤(الرَّ يٌّ َال َحِقيِقيٌّ  ؛ الدَّ ِ َام ُهَو َتَومهُّ َام َتنْطُِق َكاْلَيِد إَِذا اْستُنْطَِقْت فَ  ؛ َفإِنَّ إِنَّ
ا َال َحِقيَقةً  ً َا َيُد إِْنَساٍن َال ِمْن َحيُْث ِهَي إِْنَسانٌ  ؛ َتَومهُّ ُه ُحمَاٌل. ؛ ِمْن َحْيُث َعلِْمَت َأهنَّ  ِألَنَّ

ِدُم َبْعُضَها َبْعًضا َكَأْعَضاِء  يَعِة ُصوَرًة َواِحَدًة َخيْ ِ ُر الرشَّ اِسِخَني َتَصوُّ َفَشْأُن الرَّ
ْنَسانِ  ِحَدًة. اْإلِ َرْت ُصوَرًة ُمتَّ َتَشاِهبَاِت َأْخُذ َدلِيٍل َما ـ َأيِّ َدلِيٍل اْلـمُ  َوَشْأُن ُمتَّبِِعي إَِذا ُصوِّ

ا cلِي ٍّ َأْو ُجْزِئيٍّ  )١٥(َوإِْن َكاَن َثمَّ ،  َكاَن ـ َعْفًوا َوَأْخًذا َأوَّ َفَكَأنَّ اْلُعْضَو ،  َما ُيَعاِرُضُه ِمْن ُكيلِّ
ااْلَواِحَد َال  cيَعِة ُحْكًام َحِقيَقي ِ َوَال ،  َفُمتَّبُِعُه ُمتَّبُِع ُمَتَشابِهٍ ،   ُيْعَطى ِيف َمْفُهوِم َأْحَكاِم الرشَّ

 ).٨٧(النساء:  )/  0  1  2  3 (بِِه ، اُهللا  َيْتَبُعُه إِالَّ َمْن ِيف َقْلبِِه َزْيٌغ ، َكَام َشِهدَ 
  :قَبلَ النظَرِ في مقَيداتها طْلَقَاتالْـمالْأَخذُ بِ: )١٦(خامسا 
َباعِ  ْطَلَقاِت َقْبَل النََّظِر ِيف ُمَقيَِّداِهتَا َأْو ِيف اْلـمُ َتَشاِهبَاِت اْألَْخُذ بِ اْلـمُ  ِمَن اتِّ

َصاٌت َأْم َال؟  ؛ اْلُعُموَماِت ِمْن َغْريِ َتَأمُّلٍ  وَن بَِأْن َيكُ  ؛ َوَكَذلَِك اْلَعْكُس  )١٧(َهْل َهلَا ُخمَصَّ
ْأِي ِمْن َغْريِ َدلِيٍل ِسَواهُ ،  النَّصُّ ُمَقيًَّدا َفُيْطَلُق  ا َفَيُعمُّ بِالرَّ cَباٌع  ْسَلَك اْلـمَ  َفإِنَّ َهَذا: َأْو َخاص اتِّ

                                                           
ٍر وال رويَّة) ١٤( أي: ظاهر الرأي ، من غري تفكُّ  .يف التفكري والتصور لألشياءه ال عمق عند،  بادي الرَّ
 .هناك :َثمَّ ) ١٥(
 .َطِريِق اْحلَقِّ أْهِل اْلبَِدِع لِ ُخمَالَِفِة  وهِ ) ِمْن ُوُج ١٦(
 ).٣ :املجادلة(  )^  Z  Y  X  ]  \  [ ( 8؛ كقوله  ما دل عىل احلقيقة بال قيد ق:لَ طْ املُ ) ١٧(
 ).٩٢النساء: (  )DC  B  A   ( 8؛ كقوله  ما دل عىل احلقيقة بقيد :ديَّ قَ املُ 

قوله ، و) ١٣االنفطار:(  )z  }      |  {       ( 8قوله  اللفظ املستغرق جلميع أفراده بال حرص، مثل  :امالعَ 
8  )   Þ            â  á  à              ß(  ):٤٩القمر(. 

 ، كأسامء األعالم واإلشارة والعدد. اللفظ الدال عىل حمصور بشخص أو عدد اخلاص:
!  "  #  $  %  &  '  )  (   ( 8إخراج بعض أفراد العام. كقوله والتخصيص: 

 ) ٣العرص:( )*   +  ,  -  .  /  0    
 ].)٤٤-٣٤ (صللعثيمني األصول من علم األصول [انظر: 



 ١٥٤
لِيلِ  ْ ُيَقيَّدْ اْلـمَ  ْطَلَق اْلـمُ  َوَذلَِك َأنَّ ،  لِْلَهَوى ِيف الدَّ َفإَِذا ،  نُْصوَص َعَىل َتْقِييِدِه ُمْشَتبٌِه إَِذا َمل

َقيَِّد ُمَعاِرٌض لِلنَّصِّ ِمْن َغْريِ اْلـمُ  َقيَِّد َرْأٌي ِيف َذلَِك اْلـمُ  َكَام َأنَّ إِْطَالَق ،  َصاَر َواِضًحا ؛ ُقيِّدَ 
 َدلِيٍل.

يَعَة َقْد َوَرَد َطَلُبَها َعَىل  :َذلَِك ِِمَثاُل وَ  ِ ْطَالِق َواْلعُ اْلـمُ  َأنَّ الرشَّ ِفَني َعَىل اْإلِ ،  ُمومِ َكلَّ
افُِع لِْلِخَطاِب َرْأًسا ُف اْلـمُ  َفَلْو َبَلغَ ،  َوُهَو َزَواُل اْلَعْقلِ ،  َوَال َيْرَفُعَها ُعْذٌر إِالَّ اْلُعْذُر الرَّ َكلَّ

ينِيَِّة إَِىل َأيِّ ُرْتَبٍة َبَلغَ  ْكلِيُف َعَلْيِه َكَذلَِك إَِىل  ؛ ِيف َمَراتِِب اْلَفَضاِئِل الدِّ  ْوِت.ـمَ الْ  َبِقَي التَّ
يِن َكُرْتَبِة َرُس  ابِِه ـُثمَّ ُرْتَبِة َأْصحَ ، ص  اهللاِ  ولِ ـَوَال ُرْتَبَة ِألََحٍد َيْبُلُغَها ِيف الدِّ

َرةِ  ةٍ ،  اْلَربَ ْكلِيِف ِمْثَقاُل َذرَّ ْ َيْسُقْط َعنُْهْم ِمَن التَّ إِالَّ َما َكاَن ِمْن َتْكلِيِف َما َال ُيَطاُق  ؛ َوَمل
ِمنِ  ؛ إَِىل اْآلَحادِ بِالنِّْسَبِة  َهادِ  ؛ )١٨( َكالزَّ َالِة  ؛ ْقَعدِ اْلـمُ و ، َال ُيَطاَلُب بِاْجلِ َال ُيَطاَلُب بِالصَّ

َالةِ  ؛ َواْحلَاِئضِ ،  بِاْلِقَيامِ  َوَال َما َأْشَبَه  ... َخاَطِب ِهبَا ِيف َحاِل َحْيِضَهااْلـمُ  َال ُتَطاَلُب بِالصَّ
 َذلَِك.

يِن ـ َكَام َيُقوُلُه َفَمْن َرَأى َأنَّ ا ْكلِيَف َقْد َيْرَفُعُه اْلُبُلوُغ إَِىل َمْرَتَبٍة َما ِمْن َمَراتِِب الدِّ لتَّ
َباَحِة ـ يِن. ؛ َأْهُل اْإلِ  َكاَن َقْوُلُه بَِدَعًة ُخمِْرَجًة َعِن الدِّ

ِحيَحةِ  َأْو ،  َها لِْلُقْرآنِ ُمنَاَقَضتُ  ؛ َوِمنُْه َدَعاَوى َأْهِل اْلبَِدِع َعَىل اْألََحاِديِث الصَّ
 .َأْو ُخمَاَلَفُتَها لِْلُعُقولِ ،  َوَفَساُد َمَعانِيَها،  ُمنَاِقَضُة َبْعِضَها َبْعًضا

  تحرِيف الْأَدلَّة عن مواضعها:  سادسا:
لِيُل َعَىل َمنَاطٍ  ُف َعْن َذلَِك ،  )١٩( بَِأْن َيِرَد الدَّ ا  ؛ ٍر آَخرَ نَاِط إَِىل َأمْ اْلـمَ  َفُيْرصَ ُموِمهً

ِريِف اْلَكلِِم َعْن َمَواِضِعِه َواْلِعَياُذ ،  نَاَطْنيِ َواِحدٌ اْلـمَ  َأنَّ  ُب  .ا(ِ بِ َوُهَو ِمْن َخِفيَّاِت َحتْ َوَيْغلِ

                                                           
َرب. ، أو ضعيٌف  املرض َزِمن: دائمُ ) ال١٨(  من الكِ
واألنواط  ، تعلق :، وانتاط ، إذا علقته ل بالوتدـاحلب ُت ، فيقال: ُنطْ  ءهو ما نِيط به الْيش  اللغةاملَنَاط يف ) ١٩(

 شجرة كانوا يف اجلاهلية يعلقون فيها سالحهم. :ومنه ذات أنواط، ق لّ عَ أي مُ  :املعاليق. وهذا َمنُوط به
 . أي معنى الدليل وما يدل عليه.ل عليه معناهمَ ج عليه الدليل وُحيْ رَّ ما ُخيَ أي  ل:مناط الدليو



  ١٥٥
ْسَالمِ  ِريَف اْلَكلِِم َعْن َمَواِضِعهِ وَ ،  َعَىل الظَّنِّ َأنَّ َمْن َأَقرَّ بِاْإلِ ُه َيُذمُّ َحتْ  َيْلَجُأ إَِلْيِه َال  ؛ بَِأنَّ

اًحا ُه َعِن اْحلَقِّ ،  إِالَّ َمَع اْشتَِباٍه َيْعِرُض َلهُ  ؛ ُرصَ َمَع َهَوًى َيْعِميِه َعْن َأْخِذ ،  َأْو َجْهٍل َيُصدُّ
لِيِل َمْأَخَذهُ  َبِب ُمبَْتَدًعا.،  الدَّ  َفَيُكوُن بَِذلَِك السَّ

ِعيَّ  ْ لِيَل الرشَّ إَِذا اْقَتَىض َأْمًرا ِيف اْجلُْمَلِة ِممَّا َيَتَعلَُّق بِاْلِعَباَداِت َوَبَياُن َذلَِك َأنَّ الدَّ
ُف ِيف اْجلُْمَلِة َأْيًضااْلـمُ  َفَأَتى بِهِ ،  َمَثًال  َعاِء َوالنََّوافِلِ اهللاِ  َكِذْكرِ ،  َكلَّ ْسَتَحبَّاِت َوَما اْلـمُ  َوالدُّ

اِرِع فِيَها  لِيُل َعاِضًدا لِِعْلِمِه ِمْن ِجَهَتْنيِ  ؛ التَّْوِسَعةُ َأْشَبَهَها ِممَّا ُيْعَلُم ِمَن الشَّ  : َكاَن الدَّ
 .ِمْن ِجَهِة َمْعنَاهُ  •
الِِح بِِه. • َلِف الصَّ  َوِمْن ِجَهِة َعَمِل السَّ

ُف ِيف َذلَِك اْألَْمِر بَِكْيِفيٍَّة َخمُْصوَصةٍ اْلـمُ  َفإِْن َأَتى َأْو َزَماٍن َخمُْصوٍص َأْو َمَكاٍن ،  َكلَّ
َأِو ،  َواْلَتَزَم َذلَِك بَِحيُْث َصاَر ُمَتَخيًَّال َأنَّ اْلَكْيِفيَّةَ ،  ُصوٍص َأْو ُمَقاِرًنا لِِعَباِدٍة َخمُْصوَصةٍ َخمْ 

َماَن َأوِ  لِيُل َعَلْيهِ اْلـمَ  الزَّ ًعا ِمْن َغْريِ َأْن َيُدلَّ الدَّ لِيُل بَِمْعِزٍل َعْن  ؛ َكاَن َمْقُصوٌد َرشْ َكاَن الدَّ
 ْسَتَدلِّ َعَليِْه.اْلـمُ  ْعنَىاْلـمَ  َذلَِك 

ُع َمَثًال إَِىل ِذْكرِ  ْ َفاْلَتَزَم َقْوٌم اِالْجتَِامَع َعَلْيِه َعَىل لَِساٍن ،  ألاهللاِ  َفإَِذا َنَدَب الرشَّ
ْ َيُكْن ِيف َندْ  ؛ َأْو ِيف َوْقٍت َمْعُلوٍم َخمُْصوٍص َعْن َساِئِر اْألَْوَقاِت ،  َواِحٍد َوبَِصْوٍت  ِب َمل

ِع َما َيُدلُّ َعَىل َهَذا التَّْخِصيصِ  ْ ِألَنَّ اْلتَِزاَم  ؛ َبْل فِيِه َما َيُدلُّ َعَىل ِخَالفِهِ ،  ْلَتَزمِ اْلـمُ  الرشَّ
يعَ  ْرشِ ًعا َشْأُهنَا َأنَّ ُتْفِهَم التَّ ِزَمِة َرشْ َوُخُصوًصا َمَع َمْن ُيْقَتَدى بِِه ِيف ،  )٢٠( اْألُُموِر َغْريِ الالَّ

 .َمَساِجدِ ـِمِع النَّاِس َكالْ َجمَا
ْظَهاَر َوُوِضَعْت ِيف  َا إَِذا َظَهَرْت َهَذا اْإلِ ي اْلـمَ  َفإِهنَّ تِ َعاِئِر الَّ َساِجِد َكَساِئِر الشَّ

َواِالْستِْسَقاِء  َذاِن َوَصَالِة اْلِعيَدْينِ َساِجِد َوَما َأْشَبَهَها َكاْألَ اْلـمَ  ِيف ص اهللاِ  َوَضَعَها َرُسوُل 
َا ُسنَنٌ  ؛ ُكُسوِف ـَوالْ  ْ ُتْفَهْم ِمنَْها اْلَفْرِضيَّةُ ،  ُفِهَم ِمنَْها بَِال َشكٍّ َأهنَّ َفَأْحَرى َأْن َال ،  إَِذا َمل

لِيُل  َهِة بَِدًعا ُحمَْدَثًة بَِذلَِك.،  ْسَتَدلُّ بِهِ اْلـمُ  َيَتنَاَوَهلَا الدَّ  َفَصاَرْت ِمْن َهِذِه اْجلِ
                                                           

َا ِمَن  مُ ْفهَ ) أي يَ ٢٠( يعَ ِمنَْها النَّاُس أهنَّ ْرشِ  .التَّ



 ١٥٦
َلِف لِتِْلَك اْألَْشَياِء َأْو َعَدِم اْلَعَمِل ِهبَاَوَعَىل َذلَِك َتْرُك الْ  َوُهْم َكاُنوا ،  تَِزاِم السَّ

وَعًة َعَىل ُمْقتََىض َأَحقَّ ِهبَا َوَأْهَلَها َلْو  ُع  ؛ اْلَقَواِعدِ  َكاَنْت َمْرشُ ْ ْكَر َقْد َنَدَب إَِلْيِه الرشَّ ِألَنَّ الذِّ
ْ َيْطُلْب ِيف َتْكثِِري ِعَباَدٍة ِمَن اْلِعَباَداِت َما َطَلَب ِمَن َنْدًبا ِيف َمَواِضَع َكثَِريٍة ، َحتَّ  ُه َمل ى إِنَّ

ْكرِ  ْكثِِري ِمَن الذِّ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    (8 َكَقْولِِه  ؛ التَّ
 Ö    Õ(  :األحزاب)( 8 ) ، َوَقْولِهِ ٤٢- ٤١   D  C  B     F  E( 

 َباَداِت.بِِخَالِف َساِئِر اْلعِ  ؛ )١٠(اجلمعة: 
َعاءُ  ُه ِذْكرُ  ؛ َوِمْثُل َهَذا الدُّ َوَال ،  َفَلْم َيْلَتِزُموا فِيِه َكْيِفيَّاٍت  ؛ َوَمَع َذلَِك ، اهللاِ  َفإِنَّ

إِالَّ َما َعيَّنَُه ،  َقيَُّدوُه بَِأْوَقاٍت َخمُْصوَصٍة ـ بَِحْيُث َتْشُعُر بِاْختَِصاِص التََّعبُِّد بِتِْلَك اْألَْوَقاِت 
اِرُع َعَىل إِْظَهاِرهِ  ؛ لِيُل الدَّ  . َوَال َأْظَهُروا ِمنُْه إِالَّ َما َنصَّ الشَّ ْكِر ِيف  ؛ َكاْلَغَداِة َواْلَعِيشِّ َكالذِّ

هِ  ؛ َوَما ِسَوى َذلَِك ،  اْلِعيَدْيِن َوِشَبِههِ  َولَِذلَِك َقاَل َهلُْم ،  َفَكاُنوا ُمَثابِِريَن َعَىل إِْخَفاِئِه َوِرسِّ
ّفَها اf#اُس  «: ِحَني َرَفُعوا َأْصَواَهتُمْ  صيُّ النَّبِ 

َ
ْغُفِسُكمْ ْربَ ، ا أ

َ
إِن#ُكْم َال  ؛ ُعوا َ|َ أ

َصم# َوَال Yَئِبًا
َ
، (رواه البخاري ومسلم)  )٢١( » إِن#ُكْم تَْدُعوَن َسِميًعا قَِريبًا؛  تَْدُعوَن أ

 َوِملَ ُيْظِهُروُه ِيف اْجلََامَعاِت.
ًال  ؛ اَلَف َهَذا اْألَْصَل َفُكلُّ َمْن َخ  لِيِل َأوَّ ُه َقيََّد فِيِه  ؛ َفَقْد َخاَلَف إِْطَالَق الدَّ ِألَنَّ

ْأِي  الُِح ،  بِالرَّ َلُف الصَّ يَعِة ـ َوُهُم السَّ ِ َبْل َكاَن ،  ـي  َوَخاَلَف َمْن َكاَن َأْعَرَف ِمنُْه بِالرشَّ
ُك اْلَعَمَل َوُهَو ُحيِبُّ ص  اهللاِ  َرُسوُل  َأْن َيْعَمَل بِِه َخْوًفا َأْن َيْعَمَل بِِه النَّاُس َفُيْفَرَض  َيْرتُ

 َعَلْيِهْم.
ْفِظ ُيْشِعُر بَِجَواِز ُكلِّ َما ُيْمكُِن ِيف َمْدُلولِِه ُوُقوًعاوَ  ُم َأنَّ إِْطَالَق اللَّ ،  َقْد ُيَتَوهَّ

َا َحمْمُ  ؛ ُخُصوًصا ِيف اْلِعَباَداِت  ؛ َوَلْيَس َكَذلَِك  َقى َفإِهنَّ وَلٌة َعَىل التََّعبُِّد َعَىل َحَسِب َما َتلَّ

                                                           
ْوت  َمْعنَاُه: ُاْرُفُقوا بَِأْنُفِسُكْم ، َواْخِفُضوا َأْصَواتُكْم ، َفإِنَّ ، (اِْرَبُعوا): ِهبَْمَزِة َوْصل َوبَِفْتِح اْلبَاء ) ٢١( َرْفع الصَّ

ْنَسان لُِبْعِد َمْن ُخيَاطِبُه لَِيْسَمعُه َوَأْنُتْم َتْدُعوَن  َتَعاَىل ، َلْيَس ُهَو بَِأَصمَّ َوَال َغائِب ، َبْل ُهَو َسِميع  اهللاَ إِنََّام َيْفَعلُه اْإلِ
 َقِريب. 



  ١٥٧
الُِح ص  النَّبِيُّ  َلُف الصَّ َلَواِت ِحَني ُوِضَعْت َبِعيَدًة َعْن َمَداِرِك اْلُعُقوِل ِيف  ؛ َوالسَّ َكالصَّ

َفَال َيْدُخُل ؛ َن ِمْثَلَها َوَساِئِر َما َكا،  َأْرَكاِهنَا َوَتْرتِيبَِها َوَأْزَماِهنَا َوَكْيِفيَّاِهتَا َوَمَقاِديِرَها
ْأُي َواِالْستِْحَساُن َهَكَذا ُمْطَلًقا ُه كَ  ؛ اْلِعَباَداِت الرَّ َوِألَنَّ اْلُعُقوَل َال ،  نَاِيف لَِوْضِعَهااْلـمُ ِألَنَّ

ْفِصيِل.  ُتْدِرُك َمَعانَِيَها َعَىل التَّ
َفُهْم ُحمَافُِظوَن َمجِيًعا ِيف  ؛ ِقَياِس فِيَهاَوَكَذلَِك َحاَفَظ اْلُعَلَامُء َعَىل َتْرِك إِْجَراِء الْ 

َباِع لِنُُصوِصَها َوَمنُْقوَالِهتَا َها ؛ اْلِعَباَداِت َعَىل اِالتِّ  ِمَن اْلَعاَداِت. بِِخَالِف َغْريِ
ُص كَ اْلـمُ فَ  ْفُهوِم التَّْوِسَعةِ اْلـمُ َخصِّ عُ ،  َخالِِف ملَِ َفَال  ؛ هُ َوإِْن َملْ ُيْفَهْم ِمْن َذلَِك َتَوسُّ

ُجوِع إَِىل َأْصِل اْلَوْقِف ِمنَ  َشَكْكنَا ِيف َكْوِن  ؛ ِألَنَّا إِْن َخَرْجنَا َعنْهُ  ؛ نُْقولِ اْلـمَ  ُبدَّ ِمَن الرُّ
وَعةً  وَعةٍ  ؛ اْلِعَباَدِة َعَىل َذلَِك اْلَوْجِه َمْرشُ َا َلْيَسْت بَِمْرشُ ُجوعُ ،  َأْو َقَطْعنَا بَِأهنَّ ُ الرُّ  إَِىل  َفَيَتَعنيَّ

 نُْقوِل ُوُقوًفا ِمْن َغْريِ ِزَياَدٍة َوَال ُنْقَصاٍن.اْلـمَ 
َوُهَو َأْن َيُكوَن اْلَعَمُل بَِحْيُث ،  َفَال ُبدَّ ِمَن اْعتَِباِر َأْمٍر آَخرَ  ؛ ُثمَّ إَِذا َفِهْمنَا التَّْوِسَعةَ 

هِ  هِ َأْو َمَكاًنا دُ ،  َال ُيوِهُم التَّْخِصيُص َزَماًنا ُدوَن َغْريِ َها،  وَن َغْريِ َأْو ،  َأْو َكْيِفيٍَّة ُدوَن َغْريِ
نَِّة ُيوِهُم اْنتَِقاَل اْحلُْكِم ِمْن  َواُم َعَلْيِه َعَىل َكيِْفيٍَّة  ؛ ـ َمثًَال ـ إَِىل اْلَفْرضِ السُّ ُه َقْد َيُكوُن الدَّ ِألَنَّ

اَما ـ ِيف َجمَاِمِع النَّاِس َأْو َمَساِجِد اْجلََامَعاِت َأْو نَ   َذلَِك.لِ  ْحِو َذلَِك ـ ُموِمهً
َلَواِت بِاْهلَْيَئِة اِالْجتَِامِعيَِّة ُمْعَلنًا ِهبَا  َعاِء َبْعَد الصَّ َوِمْن َأْمثَِلِة َهَذا اْألَْصِل اْلتَِزاُم الدُّ

 .ِيف اْجلََامَعاِت 
 ت الرعيةَ علَى تأْوِيالبِناءُ طَائفَة منهم الظَّواهر الشسابِعا: 

راد ، لَا ما يفْهم الْعربِي منها الْـمو قْصودالْـم يدعونَ فيها أَنها هي تعقَلُ
  ـ مسندةً عندهم إِلَى أَصلٍ لَا يعقَلُ: 

يعَ  ِ ُْم ـ فِيَام َذَكَرُه اْلُعَلَامُء ـ َقْوٌم َأَراُدوا إِْبَطاَل الرشَّ ،  ِة ُمجَْلًة َوَتْفِصيًال َوَذلَِك َأهنَّ
يُن ِيف َأْيِدهيِمْ  ؛ َوإِْلَقاَء َذلَِك فِيَام َبْنيَ النَّاسِ  اًحا،  لَِينَْحلَّ الدِّ  ؛ َفَلْم ُيْمكِنُْهْم إِْلَقاُء َذلَِك َرصَ

دُّ َذلَِك ِيف ُوُجوِهِهْم َوَمتَْتدُّ إَِلْيِهْم َأْيِدي امِ  َفُريَ ُفوا َأْعنَاقَ ،  اْحلُكَّ َحيُِّل َعَىل َما َفَرصَ ُهْم إَِىل التَّ
يَلِ  ُف اْهلَمِّ ِمَن الظََّواِهرِ ،  َقَصُدوا بَِأْنَواٍع ِمَن اْحلِ إَِحاَلًة َعَىل َأنَّ َهلَا َبَواطَِن  ؛ ِمْن ُمجَْلتَِها َرصْ

َواِهَر َغْريُ ُمَراَدٍة.،  ْقُصوَدةُ اْلـمَ  ِهَي   َوَأنَّ الظَّ



 ١٥٨
َكالِيِف َواْحلَْرشِ َوالنَّْرشِ َواْألُُموِر  ُكلُّ َما َوَرَد ِيف : َفَقاُلوا َواِهِر ِيف التَّ ِع ِمَن الظَّ ْ الرشَّ

يَّةِ  َهلِ ِعيَّاِت  َفِهَي َأْمثَِلٌة َوُرُموٌز إَِىل َبَواطَِن. ؛ اْإلِ ْ َأنَّ اْجلَنَاَبَة ُمَباَدَرُة : َفِمامَّ َزَعُموا ِيف الرشَّ
اِعي لِْلُمْسَتِجيِب بِإِْفَشاِء ِرسٍّ  ِديُد ،   إَِلْيِه َقْبَل َأْن َينَاَل ُرْتَبَة اِالْستِْحَقاِق الدَّ َوَمْعنَى اْلُغْسِل َجتْ

ِّ ِيف َغْريِ َحمَلِّهِ ،  اْلَعْهِد َعَىل َمْن َفَعَل َذلَِك  َفَعَلْيِه ،  َواِالْحتَِالُم َأْن َيْسبَِق لَِساُنُه إَِىل إِْفَشاِء الرسِّ
ِديدُ : َأْي  ؛ اْلُغْسُل  ُؤ ِمَن اْعتَِقاِد ُكلِّ َمْذَهٍب ِسَوى ُمَتاَبَعِة ،  َعاَهَدةِ ـمُ الْ  َجتْ َربُّ ْهُر ُهَو التَّ َوالطُّ
َمامِ  ُم اْألَْخُذ ِمنَ ،  اْإلِ َمامِ اْلـمَ  َوالتََّيمُّ اِعي َواْإلِ َياُم ،  ْأُذوِن إَِىل َأْن َيْسَعَد بُِمَشاَهَدِة الدَّ َوالصِّ

ْمَساُك َعْن َكْشِف ال .ُهَو اْإلِ ِّ يَِّة َوُأُموِر  رسِّ َهلِ ْفِك َكثٌِري ِيف اْألُُموِر اْإلِ َوَهلُْم ِمْن َهَذا اْإلِ
ْكلِيِف َوُأُموِر اْآلِخَرةِ  َلًة َوَتْفِصيًال ، إِْذ ُهْم ُمنْكُِروَن ،  التَّ يَعِة ُمجْ ِ ُه َحْوٌم َعَىل إِْبَطاِل الرشَّ َوُكلُّ

ْرشِ وَ  ائِِع َواْحلَ َ ِة َوالرشَّ ُبوَّ ُبوبِيَِّة ، واْلـمَ  َجنَِّة َوالنَّارِ ـالنَّْرشِ َوالْ لِلنُّ َالئَِكِة ، َبْل ُهْم ُمنْكُِروَن لِلرُّ
ْوَن بِاْلَباطِنِيَِّة.اْلـمُ  َوُهمُ   َسمَّ

َتاُج إَِىل النَّظَ اْلـمُ  َوُكلَّ َطاِئَفٍة ِمنَ  ُكوَن بُِشْبَهٍة َحتْ َام َيَتَمسَّ ِر ْبَتَدَعِة ـ ِسَوى َهُؤَالِء ـ ُربَّ
ا َهُؤَالءِ ،  فِيَها َمَعُهمْ  ْبَقةَ  ؛ َأمَّ َوُضْحَكًة ،  َوَصاُروا ُعْرَضًة لِلَّْمزِ ،  َفَقْد َخَلُعوا ِيف اْهلََذَياِن الرِّ

َمامِ ،  لِْلَعاملِِنيَ  َام َينِْسُبوَن َهِذِه اْألََباطِيَل إَِىل اْإلِ َوإِْبَطاُل ،  ْعُصوِم الَِّذي َزَعُموهُ اْلـمَ  َوإِنَّ
 .َماَمِة َمْعُلومٌ اْإلِ 

  :غالَاةُ في تعظيمِ الشيوخِالْـمثَامنا: 
وَنهُ ،  َرْأُي َقْوٍم َتَغاَلْوا ِيف َتْعظِيِم ُشُيوِخِهمْ  :)١( َوِمنَْها ى َأْحلَُقوُهْم بَِام َال َيْسَتِحقُّ  :َحتَّ

وَنهُ  ُه َال َوِيلَّ اْلـمُ فَ  :َيْسَتِحقُّ َام َأْغَلُقوا َباَب ،  ِمْن ُفَالنٍ  َأْعَظمَ هللاِ  ْقَتِصُد فِيِهْم َيْزُعُم َأنَّ َوُربَّ
ِة إِالَّ َهَذا ِألَنَُّه َال  ؛ َوبِْدَعٌة َفاِحَشةٌ ،  َوُهَو َباطٌِل َحمٌْض  ْذُكوَر.اْلـمَ  اْلِوَالَيِة ُدوَن َساِئِر اْألُمَّ

ُروَن َأَبًدا َمَبالِغَ اْلـمُ  ُيْمكُِن َأْن َيْبُلغَ  ِمنيَ اْلـمُ  َتَأخِّ ِذيَن َرَأْوا َفخَ ،  َتَقدِّ ْريُ اْلُقُروِن اْلَقْرُن الَّ
ِذيَن َيُلوَهنُمْ ،  َوآَمنُوا بِهِ ص  اهللاِ  َرُسوَل  اَعةِ ،  ُثمَّ الَّ ،  َوَهَكَذا َيُكوُن اْألَْمُر َأَبًدا إَِىل ِقَياِم السَّ

                                                           
 .َطِريِق اْحلَقِّ أْهِل اْلبَِدِع لِ ُخمَالَِفِة  وهِ ) ِمْن ُوُج ١(



  ١٥٩
ْم َوَيِقينِِهْم وَ  ْسَالِم ِيف ِدينِِهْم َوَأْعَامِهلِ ْسَالمِ َفَأْقَوى َما َكاَن َأْهُل اْإلِ ِل اْإلِ ْم ِيف َأوَّ ُثمَّ ،  َأْحَواِهلِ

ْنَيا.  َال َزاَل َينُْقُص َشْيًئا َفَشْيًئا إَِىل آَخِر الدُّ
َوَتْعَمُل ،  َبْل َال ُبدَّ ِمْن َطاِئَفٍة َتُقوُم بِِه َوَتْعَتِقُدهُ ،  َلكِْن َال َيْذَهُب اْحلَقُّ ُمجَْلةً 

ُلوَن ِمْن ُكلِّ َوْجهٍ ،  يَامِهنِمْ بُِمْقَتَضاُه َعَىل َحْسبِِهْم ِيف إِ  ُه َلْو َأْنَفَق ،  َال َما َكاَن َعَلْيِه اْألَوَّ ِألَنَّ
ِريَن َوْزَن ُأُحٍد َذَهًبااْلـمُ  َأَحٌد ِمنَ  َوَال ص  اهللاِ  َما َبَلَغ ُمدَّ َأَحٍد ِمْن َأْصَحاِب َرُسولِ  ؛ َتَأخِّ

ادِ  ؛ َنِصيَفهُ   َوإَِذا َكاَن َذلَِك ِيف (رواه البخاري ومسلم). . ص ُق َحْسَبَام َأْخَربَ َعنُْه الصَّ
يَامِن. ؛ لِ اْلـَام   َفَكَذلَِك ِيف َساِئِر ُشَعِب اْإلِ

يُن ِيف َنْقصٍ  نَِّة ،  َفُهَو ـ َأْصًال ـ َال َشكَّ فِيهِ  ؛ َوَال َيَزاُل الدِّ َوُهَو ِعنَْد َأْهِل السُّ
ُه!!  َفَكْيَف َيْعَتِقُد َبْعدَ  ؛ َواْجلََامَعةِ  ِة َوِيلٌّ َغْريُ ُه َوِيلُّ َأْهِل اْألَْرِض؟! َوَلْيَس ِيف اْألُمَّ  َذلَِك ِيف َأنَّ

ِب لِلنَِّحلِ ،  َواْلُغُلوَّ ِيف التَّْعظِيمِ ،  َلكِنَّ اْجلَْهَل اْلَغالَِب  ُيَؤدِّي إَِىل ِمْثلِِه َأْو ،  َوالتََّعصُّ
ُط َيْزُعُم أَ اْلـمُ وَ  َأْعَظَم ِمنُْه. ُه ُمَساٍو لِلنَّبِيِّ َتَوسِّ ُه َال َيْأتِيِه اْلَوْحُي.، ص  نَّ َبَلَغنِي َهَذا  إِالَّ َأنَّ

 .اْحلَاِملَِني لَِطِريَقتِِهْم ِيف َزْعِمِهمْ ،  َعْن َطاِئَفٍة ِمَن اْلَغالَِني ِيف َشْيِخِهمْ 
ْدِق ِيف ال ُيوِخ َأْهُل اْلَعَداَلِة َوالصِّ َثنِي َبْعُض الشُّ ُه َقاَل َوَقْد َحدَّ َأَقْمُت « : نَّْقِل َأنَّ

اِئَفةِ ،  َزَماًنا ِيف َبْعِض اْلُقَرى اْلَباِدَيةِ  َفَخَرْجُت َيْوًما . َشاِر إَِلْيَها َكثِريٌ اْلـمُ  َوفِيَها ِمْن َهِذِه الطَّ
َثاِن ِيف ِمْن َمنِْزِيل لَِبعْ   َبْعِض ُفُروِع َطِريَقتِِهْم ، ِض َشْأِين ، َفَرَأْيُت َرُجَلْنيِ ِمنُْهْم َقاِعَدْيِن َيَتَحدَّ

ُه َال َأَح  َثا ِيف َشْيِخِهْم َوِعَظِم َمنِْزَلتِِه ، َوَأنَّ ْنيَ ـَفَتَحدَّ ا لِْآلَخ ـا ِمْثَلُه ، َفقَ ـَد ِيف الدُّ ِر: ـاَل َأَحُدُمهَ
؟ ُهَو النَّبِيُّ «  بُّ اْحلَقَّ اَبَلِة َطَرًبا َعظِيًام ، ُثمَّ َقاَل قَ اْلـمُ  ، َوَطِرَبا ِهلَِذهِ » َنَعْم « ، َقاَل: » َأُحتِ

ا لِْآلَخِر:  ؟ ُهَو َكَذا « َأَحُدُمهَ بُّ اْحلَقَّ  . » َنَعْم ، َهَذا ُهَو اْحلَقُّ « ، َقاَل: » َأُحتِ
ا َأْن ُيِصيَبنِي َمَعُهْم َقاِرَعةٌ  َمَكانَ ـُقْمُت ِمْن َذلَِك الْ فَ « ْخِربُ ِيل: اْلـمُ  َقاَل  cَفار «. 

َكاُلُب َعَىل ِمْن َنَمِط َمُط َوَهَذا نَ  يِن ، َوالتَّ َماِميَِّة ، َوَلْوَال اْلُغُلوُّ ِيف الدِّ يَعِة اْإلِ الشِّ
ٍد ، َوَلكِنَّ ـُل َأَح ـَع َذلَِك َعقْ ـملََا َوِس  ؛ ْبَتَدعِ اْلـمُ  بَّةِ ـْذَهِب ، َوالتََّهاُلِك ِيف َحمَ اْلـمَ  رِ ـَنْص 

ت#ِبُعن# « َقاَل: ص  النَّبِيَّ  (رواه » بِِذَراٍع  َس9ََ َمْن fََن َقبْلَُكْم ِشْ;ًا بِِشْ;ٍ ، وَِذَراً:  5ََ
l    (، َحْيُث َقاُلوا:  ×َفَهُؤَالِء َغَلْوا َكَام َغَلِت النََّصاَرى ِيف ِعيَسى البخاري ومسلم). 

  rq  p   o  n  m(  :املائدة)(8 اُهللا  ) ، َفَقاَل ١٧    #  "  !
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َل َهِذِه اْألَْصنَاَف  يَعِة  َكثًِرياَوَجَد َهلَا  ؛ َوَمْن َتَأمَّ ِ ِألَنَّ  ؛ِمَن اْلبَِدِع ِيف ُفُروِع الرشَّ

 َسُهَلْت ُمَداَخَلُتَها اْلُفُروَع. ؛ اْلبِْدَعَة إَِذا َدَخَلْت ِيف اْألَْصلِ 
اسا:تي  عف ادنتاالسذالِ إِلَى أَخمالْأَع الْـماتامن:  

َوَأْقَبُلوا ،  نَاَماِت اْلـمَ  َوَأْضَعُف َهُؤَالِء اْحتَِجاًجا َقْوٌم اْسَتنَُدوا ِيف َأْخِذ اْألَْعَامِل إَِىل 
الَِح : َفَيُقوُلونَ : َوَأْعَرُضوا بَِسبَبَِها ُجَل الصَّ ،  اْتُرُكوا َكَذا« : َفَقاَل َلنَا،  َرَأْينَا ُفَالًنا الرَّ

 .» َواْعَمُلوا َكَذا
ِفُق َهَذا َكثًِريا  ِف ْلـمُ لِ َوَيتَّ ِمَني بَِرْسِم التََّصوُّ سِّ َام َقاَل َبْعُضُهمْ ،  َرتَ َرَأْيُت « : َوُربَّ

ُك ِهبَاَفَيْعَمُل ِهبَ ، »  َوَأَمَرِين بَِكَذا،  َفَقاَل ِيل َكَذا،  ِيف النَّْومِ ص  النَّبِيَّ  ُمْعِرًضا َعِن  ؛ ا َوَيْرتُ
يَعِة.اْلـمَ  اْحلُُدودِ  ِ  ْوُضوَعِة ِيف الرشَّ

ًعا َعَىل َحالٍ ،  َوُهَو َخَطأٌ  َكُم ِهبَا َرشْ ْؤَيا ِمْن َغْريِ اْألَْنبَِياِء َال ُحيْ إِالَّ َأْن  ؛ ِألَنَّ الرُّ
 ْ َغْتَها ُعِمَل بُِمْقَتَضاَها،  ِعيَّةِ ُتْعَرَض َعَىل َما ِيف َأْيِدينَا ِمَن اْألَْحَكاِم الرشَّ  ؛ َوإِالَّ ،  َفإِْن َسوَّ

ْعَراُض َعنَْها ةً ،  َوَجَب َتْرُكَها َواْإلِ َام َفاِئَدُهتَا اْلبَِشاَرُة َأِو النَِّذاَرُة َخاصَّ ا اْستَِفاَدُة ،  َوإِنَّ َوَأمَّ
 َفَال. ؛ اْألَْحَكامِ 

َق َفاْقَطْعهُ : ُقوُل َفَلْو َرَأى ِيف النَّْوِم َقاِئًال يَ  ٌ ،  إِنَّ ُفَالًنا َرسَ َأِو اْعَمْل ،  َفاْسَأْلهُ  َأْو َعاِمل
هُ ،  بَِام َيُقوُل َلَك  ى َيُقوَم َلُه ،  َملْ َيِصحَّ َلُه اْلَعَمُل  ؛ َوَما َأْشَبَه َذلَِك  ... َأْو ُفَالٌن َزَنى َفُحدَّ َحتَّ

اِهُد ِيف اْلَيَقَظةِ  يَعةٍ  َكانَ  ؛ َوإِالَّ ،  الشَّ  َوْحٌي.ص  اهللاِ  إِْذ َليَْس َبْعَد َرُسولِ ،  َعاِمًال بَِغْريِ َرشِ
بهةٌ:ش  

ِة َفَال َينَْبِغي َأْن ُهتَْمَل  ْؤَيا ِمْن َأْجَزاِء النُُّبوَّ نَاِم َقْد َيُكوُن اْلـمَ  ْخِربَ ِيف اْلـمُ وَ ،  إِِن الرُّ
يَْطاَن َال  ؛ َفَقْد َرآkِ َحًقا ؛ f#ْومِ َمْن َرآKِ kِ ا «: َوُهَو َقْد َقاَل ، ص  النَّبِيَّ  فَإِن# الش#

 Eِ َفإِْخَباُرُه ِيف النَّْوِم َكإِْخَباِرِه ِيف  َكَذلَِك  َوإَِذا َكانَ (رواه البخاري ومسلم).  » َفتََمث#ُل
 اْلَيَقَظِة.



  ١٦١
و:وابالْج  

ةِ  • ْؤَيا ِمْن َأْجَزاِء النُُّبوَّ َبْل ،  ْت إَِلْينَا ِمْن َكَامِل اْلَوْحِي َفَلْيَس  ؛ إِْن َكاَنِت الرُّ
ْزُء َال َيُقوُم َمَقاَم اْلُكلِّ ِيف َمجِيِع اْلُوُجوهِ ،  ُجْزٌء ِمْن َأْجَزاِئهِ  َبْل إِنََّام ،  َواْجلُ

َفْت إَِىل ِجَهِة اْلبَِشاَرِة َوالنَِّذاَرِة.،  َيُقوُم َمَقاَمُه ِيف َبْعِض اْلُوُجوهِ   َوَقْد ُرصِ
ةِ  ؛ اَوَأْيًض  • تِي ِهَي ُجْزٌء ِمْن َأْجَزاِء النُُّبوَّ ْؤَيا الَّ طَِها َأْن  ؛ َفإِنَّ الرُّ ِمْن َرشْ

الِِح  ُجِل الصَّ وِط ِممَّا ُينَْظُر فِيهِ ،  َتُكوَن َصاِحلًَة ِمَن الرَّ ُ ،  َوُحُصوُل الرشُّ
ُر. ُر َوَقْد َال َتَتَوفَّ  َفَقْد َتَتَوفَّ

ْؤيَ  ؛ َوَأْيًضا • يَْطاِن ـا َفإِنَّ الرُّ َوإَِىل ،  ُمنَْقِسَمٌة إَِىل اْحلُْلِم ـ َوُهَو ِمَن الشَّ
ُك َغْريَ ،  َحِديِث النَّْفسِ  ُكَم ِهبَا َوَنْرتُ ى َحيْ اِحلَُة َحتَّ ُ الصَّ َفَمَتى َتَتَعنيَّ

اِحلَِة؟!.  الصَّ
ِديَد َوْحٍي بُِحْكٍم َبْعدَ  • ، ص  النَّبِيِّ  َوَيْلَزُم َأْيًضا َعَىل َذلَِك َأْن َيُكوَن َجتْ

ْمجَاِع.  َوُهَو َمنِْهيٌّ َعنُْه بِاْإلِ
يَك ْبَن َعْبدِ و َكى َأنَّ َرشِ َعَيلَّ : َقاَل  ؛ َفَلامَّ َرآهُ ،  ْهِديِّ اْلـمَ  اْلَقاِيض َدَخَل َعَىل اهللاِ  ُحيْ

ْيِف َوالنَّْطعِ  َ َيا َأِمريَ « : َقاَل ،  بِالسَّ ْيُت ِيف َمنَاِمي َكَأنََّك َتَطُأ َرأَ « : َقاَل ، » ْؤِمنَِني؟ اْلـمُ  َوِمل
ي َوَأْنَت ُمْعِرٌض َعنِّي َها،  بَِساطِ ُيْظِهُر َلَك : َفَقاَل ِيل ،  َفَقَصْصُت ُرْؤَياَي َعَىل َمْن َعَربَ

يٌك »  َطاَعًة َوُيْضِمُر َمْعِصيَةً  ،  × َما ُرْؤَياَك بُِرْؤَيا إِْبَراِهيَم اْخلَلِيلِ  اهللاِ وَ « : . َفَقاَل َلُه َرشِ
 ُ يِق  ُيوُسُف َك َوَال ُمَعربِّ دِّ ُب َأْعنَاَق أ،  ×الصِّ  ،»  ْؤِمنَِني؟اْلـمُ  َفبِاْألَْحَالِم اْلَكاِذَبِة َتْرضِ
َفُه َوَأْبَعَدُه.، »  اْخُرْج َعنِّي« : َوَقاَل ،  ْهِديُّ اْلـمَ  َفاْسَتْحَيا  ُثمَّ َرصَ

ِربُ فِيَها َرُسوُل  تِي ُخيْ ْؤَيا الَّ ا الرُّ اِئي بِاْحلُْكمِ ص  اهللاِ  َوَأمَّ َفَال ُبدَّ ِمَن النََّظِر فِيَها  ؛ الرَّ
 :ِألَنَّهُ  َأْيًضا

يَعتِهِ  •  .َفاْحلُْكُم بَِام اْسَتَقرَّ  ؛ إَِذا َأْخَربَ بُِحْكٍم ُمَوافٍِق لَِرشِ
ُه  ؛ َفُمَحاٌل  ؛ َوإِْن َأْخَربَ بُِمَخالٍِف  • يعَ  صِألَنَّ  َتهُ َال َينَْسُخ َبْعَد َمْوتِِه َرشِ

َة ِيف َحَياتِهِ اْلـمُ  ُف اْستِْقَراُرُه َبْعَد َمْوتِِه َعَىل  ؛ ْسَتِقرَّ يَن َال َيَتَوقَّ ِألَنَّ الدِّ
ْمجَاعِ  ؛ َراِئي النَّْوِميَّةِ اْلـمَ  ُحُصولِ   .ِألَنَّ َذلَِك َباطٌِل بِاْإلِ



 ١٦٢
إِنَّ ُرْؤَياُه َغْريُ : َك َنُقوُل َوِعنَْد َذلِ ،  َفَمْن َرَأى َشيًْئا ِمْن َذلَِك َفَال َعَمَل َعَلْيهِ 

ا،  َصِحيَحةٍ  cَع. ؛ إِْذ َلْو َرآُه َحق ْ ُه بَِام ُخيَالُِف الرشَّ ِربْ  َملْ ُخيْ
ْؤَيا ِيف اْألَ  َوَعَىل اْجلُْمَلةِ   .)١( نَّةِ مُ ـْحَكاِم إِالَّ َضِعيُف الْ ، َفَال َيْسَتِدلُّ بِالرُّ

ْؤيَ  الُعَلامءُ َنَعْم؛ َيْأِيت  ةً ا بِالرُّ ، بَِحْيُث َال َيْقَطُعوَن  َتْأنِيًسا َوبَِشاَرًة َونَِذاَرًة َخاصَّ
، َحْسَبَام ُفِهَم ِمَن  ، َوُهَو اِالْعتَِداُل ِيف َأْخِذَها ، َوَال َيْبنُوَن َعَلْيَها َأْصًال  بُِمْقَتَضاَها ُحْكًام 

ِع فِيَها ْ  .َأْعَلمُ  اهللاُ ، وَ  الرشَّ
ُخُروُج ِيف اِالْستِْدَالِل َعِن الطَِّريِق ـَالَالِهتُِم اْلَواِهَيِة َحاِصُلَها الْ اْستِْد َأْهِل اْلبَِدِع وَ 

اِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم. ُة ، َوَحَرصَ َأْنَواَعُه الرَّ  الَِّذي َأْوَضَحُه اْلُعَلَامُء ، َوَبيَّنَُه اْألَئِمَّ
َا َال َتنَْضبِطُ  ؛ لِ َوَمْن َنَظَر إَِىل ُطُرِق َأْهِل اْلبَِدِع ِيف اِالْستِْدَال  َا َسيَّاَلٌة  ؛ َعَرَف َأهنَّ ِألَهنَّ

َوْجٍه َيِصحُّ لُِكلِّ َزاِئٍغ َوَكافٍِر َأْن َيْسَتِدلَّ َعَىل َزْيِغِه َوُكْفِرِه  َوَعَىل ُكلِّ ،  َال َتِقُف ِعنَْد َحدٍّ 
تِي  ى َينِْسَب النِّْحَلَة الَّ يَعةِ َحتَّ ِ َزَمَها إَِىل الرشَّ ُه فَ ؛  اْلتَ اِر َأنَّ َقْد َرَأْينَا َوَسِمْعنَا َعْن َبْعِض اْلُكفَّ

 .اْسَتَدلَّ َعَىل ُكْفِرِه بِآَياِت اْلُقْرآنِ 
َبعَ  َف ،  َتَشاِهبَاِت اْلـمُ  َوَكَذلَِك ُكلُّ َمِن اتَّ َأْو َمحََّل اْآلَياِت َما َال ،  نَاَطاِت اْلـمَ  َأْو َحرَّ

َلِف الصَّ  َمُلُه ِعنَْد السَّ َك بِاْألََح ،  ِح الِ ـَحتَ َة بَِباِدَي ،  اِديِث اْلَواِهيَةِ ـَأْو َمتَسَّ َأْو َأَخَذ اْألَِدلَّ
ْأِي  ُه بِآَيٍة َأْو َلُه َأْن َيْسَتِدلَّ َعَىل ُكلِّ فِْعٍل َأْو َقْوٍل َأِو اْعتَِقاٍد َواَفَق َغَرَض ُيْمكُِن  )٢( الرَّ

 .َحِديٍث 
لِيُل َعَلْيِه اْستِْدَالُل كُ   ؛ َحِديٍث  لِّ فِْرَقٍة ُشِهَرْت بِاْلبِْدَعِة َعَىل بِْدَعتَِها بِآَيٍة َأوْ َوالدَّ

ٍف  ِريُق  ؛ َفَمْن َطَلَب َخَالَص َنْفِسهِ ؛ ِمْن َغْريِ َتَوقُّ ى َيتَِّضَح َلُه الطَّ َت َحتَّ  ؛ َوَمْن َتَساَهَل ،  َتَثبَّ
 .اهللاُ  ِمنَْها إِالَّ َما َشاءَ َص َلُه َوى ِيف َمَعاطَِب َال ُخمَلّ َرَمْتُه َأْيِدي اْهلَ 

 
                                                           

 وخص بعضهم هبا قوة القلب.ـُمنَّة: القوة ، ) الْ ١(
ٍر وال رويَّة) ٢( أي: ظاهر الرأي ، من غري تفكُّ  .يف التفكري والتصور لألشياءه ال عمق عند،  بادي الرَّ



  ١٦٣
A 

  جتماع في بعضِ اللَّيالي اال 
  خذُ بِالذِّكْرِ الْجهرِي علَى صوت واحدوالْأَ

 

َؤاُل  ْوَن بِاْلُفَقَراءِ  َوَقَع السُّ وفِيَّةِ ،  َعْن َقْوٍم َيَتَسمَّ ُْم َسَلُكوا َطِريَق الصُّ ،  َيْزُعُموَن َأهنَّ
َياِيل َفَيجْ  ْكِر اْجلَْهِريِّ َعَىل َصْوٍت َواِحدٍ ،  َتِمُعوَن ِيف َبْعِض اللَّ ُثمَّ ِيف ،  َوَيْأُخُذوَن ِيف الذِّ

ْقِص إَِىل آَخَر اللَّْيلِ  ُرضُ َمَعُهْم َبْعُض ،  اْلَغنَاِء َوالرَّ َني بِاْلُفَقَهاءِ اْلـمُ  َوَحيْ ُموَن ،  َتَسمِّ سَّ َيَرتَ
ُيوِخ اْهلُ  ِريِق بَِرْسِم الشُّ ِع َأْم َال؟ ؛ َداِة إَِىل ُسُلوِك َذلَِك الطَّ ْ  َهْل َهَذا اْلَعَمُل َصِحيٌح ِيف الرشَّ
ُه ِمَن اْلبَِدعِ  َجَواُب ـَفَوَقَع الْ   َخاَلَفِة َطِريَقَة َرُسولِ اْلـمُ  ، ْحَدَثاِت اْلـمُ  بَِأنَّ َذلَِك ُكلَّ

 َفنََفَع بَِذلَِك َمْن َشاَء ِمْن َخْلِقِه.،  ْم بِإِْحَسانٍ َوَطِريَقَة َأْصَحابِِه َوالتَّابِِعَني َهلُ ص اهللاِ 
َعَىل اْلَعاِملَِني بِتِْلَك اْلِقَياَمُة َفَقاَمْت ،  ُثمَّ إِنَّ اْجلََواَب َوَصَل إَِىل َبْعِض اْلُبْلَدانِ 

َوَكاَن . اُدوا اِالْنتَِصاَر ِألَْنُفِسِهمْ َفَأرَ ،  َوَخاُفوا اْنِدَراَس َطِريَقتِِهْم َواْنِقَطاَع َأْكلِِهْم ِهبَا،  اْلبَِدعِ 
َن ،  َأنَّ َبْعَض النَّاِس َسَأَل َبْعَض ُشُيوِخ اْلَوْقِت ِيف َمْسَأَلٍة ُتْشبُِه َهِذهِ اهللاِ  ِمْن َقَدرِ  َلكِْن َحسَّ

َفى َعَىل َغْريِ  َعَىل  - َعنُْه اُهللا  َفاعَ  -َفَأَجاَب ،  َتَأمِّلِ اْلـمُ  َظاِهَرَها بَِحْيُث َيَكاُد َباطِنَُها َخيْ
ٍض إَِىل َما ؛ ُمْقَتَىض َظاِهِرَها َالَالِت. ِمْن َغْريِ َتَعرُّ  ُهْم َعَلْيِه ِمَن اْلبَِدِع َوالضَّ

َذا اْجلََواِب ـَولَ  َفَرَحَل إَِىل ،  َفَأَتى بِهِ ،  َأْرَسَل بِِه إَِىل َبْلَدٍة ُأْخَرى ؛ امَّ َسِمَع َبْعُضُهْم ِهبَ
ةٍ ،  ِدهِ َغْريِ َبلَ  ًة لَِطِريَقتِِهْم َتْقَهُر ُكلَّ ُحجَّ ُه َطالٌِب ،  َوَشَهَر ِيف ِشيَعتِِه َأنَّ بَِيِدِه ُحجَّ َوَأنَّ

ُه َقاَل  ؛ َفَلْم َيُقْم فِيِه َوَال َقَعدَ ،  َفُدِعَي لَِذلَِك ،  لِْلُمنَاَظَرِة فِيَها تِي: َغْريَ َأنَّ ،  إِنَّ َهِذِه ُحجَّ
تِي بَِخطِّ َوَأْلَقى بِاْلبِطَ  بُُّه َوَأْشَياُعُه َيطُِريوَن ِهبَا َفَرًحا.،  ِجيِب اْلـمُ  اَقِة الَّ  َوَكاَن ُهَو َوُحمِ

َفَلْم َيَسْع َأَحًدا ،  َوُطلَِب ِمَن اْجلَِميِع النََّظُر فِيَها،  ْسَأَلُة إَِىل َغْرَناَطةَ اْلـمَ  َفَوَصَلِت 
ٌة َعَىل النََّظِر فِيَها َواِب فِيَها الَِّذي ُيَدانُ إِالَّ  ؛ َلُه ُقوَّ ُه ِمَن  ؛ بِهِ اُهللا   َأْن ُيْظِهَر َوْجَه الصَّ ِألَنَّ

اطُ  َ يُن اْلَقِويُم َوالرصِّ تِي ِهَي الدِّ  ْسَتِقيُم.اْلـمُ  النَِّصيَحِة الَّ



 ١٦٤
َؤاِل: ْيُخ ُفَالٌن ِيف َمجَاَعٍة ِمنَ «  َوَنصُّ ُخَالَصِة السُّ  ؛ نيَ ْسلِمِ اْلـمُ  َما َيُقوُل الشَّ

َياِيل اْلَفاِضَلةِ  ِة اْلَبْحِر ِيف اللَّ َتِمُعوَن ِيف ِرَباٍط َعَىل َضفَّ ،  َيْقَرُؤَن ُجْزًءا ِمَن اْلُقْرآنِ ،  َجيْ
َقاِئِق َما َأْمَكَن ِيف اْلَوْقِت  بَِأْنَواِع التَّْهلِيِل  اهللاَ  َوَيْذُكُرونَ ،  َوَيْسَتِمُعوَن ِمْن ُكُتِب اْلَوْعِظ َوالرَّ

اٌل َيْذُكُر َشْيئًا ِيف َمْدِح النَّبِيِّ ،  ْسبِيِح َوالتَّْقِديسِ َوالتَّ  َوُيْلِقي ، ص  ُثمَّ َيُقوُم ِمْن َبْينِِهْم َقوَّ
َامعِ  نيَ  )٣( ِمَن السَّ اِحلِ اهللاِ  َوِذْكِر آَالءِ ،  َما َتُتوُق النَّْفُس إَِلْيِه َوَتْشَتاُق َسَامَعُه ِمْن ِصَفاِت الصَّ

ُقُهْم بِِذْكرِ ،  َوَنْعَامِئهِ  ةِ اْلـمَ  َوُيَشوِّ َجاِزيَّ ةِ واْلـمَ  نَاِزِل اْحلِ اْشتَِياًقا  )٤(َفَيَتَواَجُدوَن ،  َعاِهِد النََّبِويَّ
 .لَِذلَِك 

                                                           
صاحب كتاب إحياء علوم  –نقل بعض من يبيحون سامع املوسيقى أن بعض العلامء كأيب حامد الغزايل ) ٣(

، ولكن ليس املقصود بالسامع يف كتب أهل العلم سامع الغناء الذي تصاحبه املوسيقى  قد أباح السامع –الدين 
يِن َأْمحَد ْبُن َتْيِميَّة  فقد َقاَل  ْسَالِم َتِقيُّ الدِّ ةُ  َذَهَب  «: /َشْيُخ اْإلِ  َفَقدْ ،  َحَرامٌ  ُكلََّها اللَّْهوِ  آَالِت  َأنَّ :  اْألَْرَبَعةُ  اْألَئِمَّ

هِ  اْلُبَخاِريِّ  َصِحيِح  ِيف  َثَبَت  تِهِ  ِمنْ  َسَيُكونُ  َأنَّهُ  َأْخَربَ  ص النَّبِيَّ  َأنَّ  َوَغْريِ  َواْخلَْمَر  َواْحلَِريرَ  رَّ اْحلِ  َيْسَتِحلُّ  َمنْ  ُأمَّ
ُمْ  َوَذَكرَ  َمَعاِزَف ـَوالْ  ُع َمَالِهي َكَام َذكَ ـِهَي الْ  َمَعاِزُف ـالْ وَ . » َوَخنَاِزيرَ  قَِرَدةً  ُيْمَسُخونَ  َأهنَّ َغِة. َمجْ َر َذلَِك َأْهُل اللُّ

ُت ِهبَا. َوَملْ َيْذُكْر َأَحٌد ِمنْ  تِي ُيْعَزُف ِهبَا: َأْي ُيَصوَّ ِة ِيف آَالِت اللَّْهِو نَِزاًعا ِمْعَزَفٍة َوِهَي اْآلَلُة الَّ َولَكِْن ...  َأْتَباِع اْألَئِمَّ
ِد َعْن آَالِت اـَتَكلَُّموا ِيف اْلَغنَاِء الْ  ْهِو:ُمَجرَّ  ».َهْل ُهَو َحَراٌم؟ َأْو َمْكُروٌه؟ َأْو ُمَباٌح؟  للَّ

 ].)٥٧٧-٥٧٦/ ١١فتاوى (الجمموع [
ذكر أن  ب إليه هذا القول ـنَس ن يبيحون سامع املوسيقى أن أبا حامد الغزايل ـ وهو ممن يُ م مَ هْ ومما يدل عىل وَ 

»  وتر ذي وكل،  كلها واملعازف والغناء اطلوالب اللهو من اإلسالم مرَّ َح  ما اجتناب «من مكارم األخالق: 
 ). ٢/١٩٣(إحياء علوم الدين

(إحياء علوم » ارشعً  هلا منعة ال فإنه واملالهي واملزامري والصنج ودالعُ  بيع جيوز وال«  وقال الغزايل أيًضا:
 هلا مبارش اصاحبه راهنة املعصية تكون أن: الثانية« ... : أحوال ثالثةأن للمعصية  ). وذكر ١/٤١٤الدين
 ).٢/١٦٠(إحياء علوم الدين »...  واخلمر العود وإمساكه احلرير كلبسه

 ).٢/١٥٥(إحياء علوم الدين  »... ودالعُ  وكرس  ، اخلمر إراقة «  وذكر  الغزايل من أمثلة إنكار املنكر:
 يظهر أن إال املعصية فلتعر إذنه بغري عليه الدخول جيوز فال بحيطانه وتسرت داره باب أغلق نمَ  « وقال أيًضا:

 حيطان ذلك جاوز بحيث ارتفعت إذا واألوتار املزامري كأصوات الدار خارج هو من يعرفه اظهورً  الدار يف
 ).٢/١٦١(إحياء علوم الدين  »...  املالهي وكرس الدار دخول فله ذلك سمع فمن. الدار

ا شديًدا) ٤( cخُص: أظهر من. وَجد بشخٍص: أحّبه ُحب  .أو الرقص أوغريمهاالتاميل ، ب دَ ْج نفسه الوَ  تواجد الشَّ



  ١٦٥
َعامِ  َالَة َعَىل ،  ُسْبَحاَنهُ  اهللاَ  َوَحيَْمُدونَ ،  ُثمَّ َيْأُكُلوَن َما َحَرضَ ِمَن الطَّ ُدوَن الصَّ َوُيَردِّ

َوَيْدُعوَن لِْلُمْسِلِمَني ،  ِيف َصَالِح ُأُموِرِهمْ اهللاِ  َوَيْبَتِهُلوَن بِاْألَْدِعيَِة إَِىل ،  ص النَّبِيِّ 
َماِمِهمْ  ُقونَ ،  َوِإلِ َفَهْل َجيُوُز اْجتَِامُعُهْم َعَىل َما َذَكَر؟ َأْم َيْمنَُعوَن َوُينْكُِر َعَلْيِهْم؟  ؛ َوَيْفَرتِ

كِ حِ اْلـمُ  َوَمْن َدَعاُهْم ِمنَ  َربُّ َني إَِىل َمنِْزلِِه بَِقْصِد التَّ َتِمُعوَن َعَىل  ؛ بِّ َهْل ُجيِيُبوَن َدْعَوَتُه َوَجيْ
 ». ْذُكوِر َأْم َال؟اْلـمَ  اْلَوْجهِ 

 َفَأَجاَب بَِام َحمُْصوُلُه: 
َواِهِد َعَىل َطَلِب ِهَي ِرَياُض اْجلَنَِّة ، ُثمَّ َأَتى بِالشَّ اهللاِ  َجمَالُِس تَِالَوِة اْلُقْرآِن َوِذْكرِ 

ةُ  .اهللاِ ِذْكِر  ْعِريَّ ْنَشاَداُت الشِّ ا اْإلِ ْعُر َكَالمٌ  ؛ َوَأمَّ َام الشِّ َحَسنُُه َحَسٌن ، َوَقبِيُحُه َقبِيٌح ،  ؛ َفإِنَّ
ْسَالِم:  ¨  ©  ª    »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²     (َوِيف اْلُقْرآِن ِيف ُشَعَراِء اْإلِ

  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  Á  À  ¿  ¾      ½
Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ   Å ÄÃ  Â( 

ْعُر َبْنيَ َيَدْي َرُسولِ ، ) ٢٢٧ -٢٢٤(الشعراء:  .ص اهللاِ  َوَقْد ُأْنِشَد الشِّ
َامعِ  ا التََّواُجُد ِعنَْد السَّ النَّْفِس ، َواْضطَِراُب اْلَقْلِب  ةِ قَّ رِ أَثُر َفُهَو ِيف اْألَْصِل  ؛ َوَأمَّ

ِر اْلَباطِنِ َفَيَتَأثَّ  اِهُر بَِتَأثُّ 7  8  9  :  ;  >  =   (8 اُهللا  َقاَل  ؛ ُر الظَّ
، َوَعِن اْضطَِراِب اْلَقْلِب َحيُْصُل َأِي: اْضَطَرَبْت َرَغًبا َأْو َرَهًبا  ؛ )٢(األنفال:  )  <

ْسِم. h   g  fe  d  c  b  a   ( 8اُهللا  َقاَل  اْضطَِراُب اْجلِ
  o  n  m  l  kj  i  t  s  r  q    p( )الكهف :

ٌة َقْلبِيٌَّة ،  .)٥٠الذاريات: ( )Ø×    Ö  Õ  (، َوَقاَل:  )١٨ ٌة َنْفِسيٌَّة ، َوَهزَّ َام التََّواُجُد ِرقَّ َفإِنَّ
عِ  َوَهنَْضٌة ُروَحانِيٌَّة ، َوَهَذا ُهوَ  ْ َذَكَر وَ  .التََّواُجُد َعْن َوْجٍد ، َوَال ُيْسَمُع فِيِه َنِكٌري ِمَن الرشَّ

َامِع، َوِهَي:  ِذِه اْآلَيِة َعَىل َحَرَكِة اْلَوْجِد ِيف َوْقِت السَّ ُه َكاَن ُيْسَتَدلُّ ِهبَ َلِميُّ َأنَّ °   (السُّ
   º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ، َوَكاَن َيُقوُل: ) ١٤الكهف: ( )±  ²  ³ 

َكْتَها َأْنَوارُ  َمَلُكوِت ـإِنَّ اْلُقُلوَب َمْرُبوَطٌة بِالْ  ، َوَما َيِرُد َعَلْيَها ِمْن ُفنُوِن  اْألَْذَكارِ  ، َحرَّ
َامِع.  السَّ



 ١٦٦
مِّ  َوَقْد ،  ِة َما َظَهَر ملَِا َبَطنَ ملَُِخاَلفَ  ؛ َوَوَراَء َهَذا َتَواُجٌد َال َعْن َوْجٍد ، َفُهَو َمنَاُط الذَّ

 .إِْعَامِل اْحلََرَكِة ِيف َيَقَظِة اْلَقْلِب النَّاِئمِ َيْعُزُب فِيِه اْألَْمُر ِعنَْد اْلَقْصِد إَِىل اْستِنَْهاِض اْلَعَزاِئِم وَ 
 َوَلكِْن َشتَّاَن َما َبْينَُهَام.

ا َمْن َدَعا َطاِئَفًة إَِىل َمنِْزلِهِ  َفَهَذا   َذلَِك َقْصُدُه َونِيَُّتُه.َوَلُه ِيف ،  َفُتَجاُب َدْعَوُتهُ  ؛ َوَأمَّ
اِئرَ  اهللاُ وَ ،  اِهرِ َما َظَهَر َتْقِييُدُه َعَىل ُمْقَتَىض الظَّ  َ َام اْألَْعَامُل بِالنِّيَّاِت ،  َيَتَوىلَّ الرسَّ اْنَتَهى َما »  َوإِنَّ

 َقيََّدُه.
 يقلعابِقَة:تى السولَى الفَتع بِياطامِ الشاإلم  

ْكرِ  أوًال:  :َجمَالِِس الذِّ
ْكِر َص َما َذكَ  َلُف إَِذا َكاَن عَ  ِحيِح ٌَرُه ِيف َجمَالِِس الذِّ َىل َحَسِب َما اْجَتَمَع َعَلْيِه السَّ

الُِح  َتِمُعوَن لُِتَداِرِس اْلُقْرآِن فِيَام َبْينَُهمْ  ؛ الصَّ ُْم َكاُنوا َجيْ ى َيَتَعلََّم َبْعُضُهْم ِمْن ،  َفإِهنَّ َحتَّ
ْكِر الَّ ،  َبْعٍض َوَيْأُخَذ َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ  تِي َجاَء ِيف ِمْثلَِها ِمْن َفُهَو َجمْلٌِس ِمْن َجمَالِِس الذِّ

 َفتْلُونَ اِهللا  َما اْجتََمَع قَْوٌم Kِ َنيٍْت ِمْن ُنيُوِت « : صَعِن النَّبِيِّ ت  َحِديِث َأِيب ُهَرْيَرةَ 
ِكينَُة ، وََغِشيَتُْهُم الر#ْ:َُة ،  ؛ َوَيتََدارَُسونَُه بَيْنَُهمْ اِهللا  ِكتَاَب  إِال# نََزلَْت َعلَيِْهُم الس#
تْهُ  َوُهَو الَِّذي َفِهَمُه ، (رواه مسلم)  » ِفيَمْن ِعنَْدهُ اُهللا  َالئَِكُة ، وََذَكَرُهمُ الْـمَ  مُ وََحف#

َحاَبُة   .أل اهللاِ ِمْن اِالْجتَِامِع َعَىل تَِالَوِة َكَالِم  تالصَّ
ْكرِ َثانًِيا:   :اِالْجتَِامُع َعَىل الذِّ

ْكرِ  ُه اْجتَِامٌع َعَىل ِذْكرِ  ؛ َصِحيِح ٌ َوَكَذلَِك اِالْجتَِامُع َعَىل الذِّ َفِفي ِرَواَيٍة ، اهللاِ  َفإِنَّ
ُه َقاَل : ُأْخَرى تُْهُم الَْمَالئَِكُة  - َعز# وََجل#  -  ُعُد قَْوٌم يَْذُكُروَن اهللاَ َال َفقْ « : َأنَّ إِال# َحف#

ِكينَُة وََذَكرَ وََغِشيَتُْهُم الر#ْ:َُة َونََزلَْت َعلَيِْهُم ال َال  (رواه مسلم). » ِفيَمْن ِعنَْدهُ اُهللا  ُهمُ س#
ْكِر َعَىل َصْوٍت َواِحدٍ   .)٥( اِالْجتَِامُع لِلذِّ

                                                           
ْكِر َصِحيِح ٌ ؛ أي أّن  )٥( ْكِر َعَىل َصْوٍت َواِحدٍ ولكن اِالْجتَِامُع َعَىل الذِّ  .غري صحيح اِالْجتَِامُع لِلذِّ

= 



  ١٦٧
                                                           

يشء مل  بترشيع اهللا، فال جيوز التقرب إىل  الذكر عبادة والعبادات توقيفية ال جمال لالبتداع فيها أو لالستحسان
Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ( ا كام قال تعاىل: ، وهو مأمور به رشعً  الذكر من أفضل العباداتو يرشعه.

  Ö    Õ  Ô  Ó        Ò( ) :٤٢ -٤١األحزاب(. 
، لكن ينبغي للمسلم أن يكون يف ذكره هللا  تعاىل يف كل وقت بقلبه ولسانه وجوارحه اهللابذكر  ٌب الَ طَ فاملسلم مُ 

 ، ألن االتباع رشط لصحة العمل. صبحدود الرشيعة ونصوصها وهدي النبي  اتعاىل ملتزمً 
هو ما يفعله بعض الناس من االجتامع يف أدبار الصلوات املكتوبة أو يف غريها من األوقات  الذكر اجلامعي:
أتون ، لكنهم ي ، أو دون قائد ا وراء شخص معنيوأورادً  ا وأدعيةً وا بصوت مجاعي أذكارً دُ واألحوال لريدّ 

 هبذه األذكار يف صيغة مجاعية وبصوت واحد.
ل عنه نقَ ؛ وكذلك مل يُ  ، ولو أمر به أو حث عليه لنُقل ذلك وال حث عليه صمل يأمر به النبي الذكر اجلامعي و

بن مسعود  اهللاِ عمر بن اخلطاب وعبد  الصحابةوقد أنكره من  االجتامع للدعاء بعد الصالة مع أصحابه.
 .ي خباب بن األرتو

  مفاسد الذكر اجلامعي:ومن 
 .صخمالفة هدي النبي * 
 التشويش عىل املصلني.* 
يف هذا الذكر بصوت واحد َتَشبُّه بالنصارى الذين جيتمعون يف كنائسهم ألداء الرتاتيل واألناشيد الدينية * 

  بصوت واحد.
  االجتامع عىل الذكر غري الذكر اجلامعي:

ْقُعَد َمَع قَْوٍم يَْذُكُروَن اَهللا َيَعاWَ ِمْن َصَالةِ  «: ص اهللاِ : َقاَل َرُسوُل َقاَل  تَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
َ
ْن أ

َ
َأل

 ِsَْربََعًة ِمْن َو
َ
ْعتَِق أ

َ
ْن أ

َ
َحبُّ إFَِ# ِمْن أ

َ
ْمُس أ ْقُعَد َمَع قَْوٍم يَْذُكُروَن اَهللا  الَْغَداةِ َحk# َيْطلَُع الش#

َ
ْن أ

َ
إِْسَماِقيَل َوَأل

ْربََعةً  ِمنْ 
َ
ْعتَِق أ

َ
ْن أ

َ
َحبُّ إFَِ# َمْن أ

َ
ْمُس أ ْن َيْغُرَب الش#

َ
 .(رواه أبو داود ، وحّسنه األلباين)»  َصَالةِ الَْعyِْ إWَِ أ

، وإنام فيه استحباب  ، وليس هذا بصحيح قد يفهم البعض من هذا احلديث استحباب الذكر اجلامعي
 ص، ويوضح ذلك أن النبي  ا عليه بالتواجد يف مكان واحدبعضنا بعًض  ، بمعنى أن ُيِعنيَ  االجتامع عىل الذكر
 cصَأنَّ النَّبِيَّ  ت، فَعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة  امع أصحابه ذكرا مجاعيً  أل اهللاا مل يكن يْذُكر ملا طّبق ذلك عملي 

ْمُس  ى َتْطُلَع الشَّ ُه َحتَّ ورواه ، َأْي ُمْرَتِفَعًة  ):َحَسنًا(رواه مسلم). (َحَسنًا َكاَن إَِذا َصىلَّ اْلَفْجَر َجَلَس ِيف ُمَصالَّ
ْمُس َحْسنَاءَ  صَكاَن النَّبِيُّ  «أبو داود بلفظ:  ى َتْطُلَع الشَّ َع ِيف َجمْلِِسِه َحتَّ (وصّححه »  إَِذا َصىلَّ اْلَفْجَر َتَربَّ

 األلباين). 
الُِس َرُسوَل « : تابِِر ْبِن َسُمَرَة ويف رواية ملسلم َعْن ِسَامِك ْبِن َحْرٍب َقاَل: ُقْلُت جلَِ  ، » ؟ ص اهللاِ َأُكنَْت ُجتَ

ْمُس َفإَِذا َطَلَعْت َقامَ ، َنَعْم « َقاَل:  ى َتْطُلَع الشَّ ْبَح َحتَّ ُه الَِّذي ُيَصيلِّ فِيِه الصُّ . َكثًِريا. َكاَن َال َيُقوُم ِمْن ُمَصالَّ
= 



 ١٦٨
ِر لِنِعَ *  ْلِم ـ إِْن َكاُنوا ـَأِو التََّذاُكِر ِيف اْلعِ ، اهللاِ  مِ ـَوإَِذا اْجَتَمَع اْلَقْوُم َعَىل التََّذكُّ

ٌ فَ ،  ُعَلَامَء ـ ُر َبْعُضُهْم َبْعًضا ،  َجَلَس إَِلْيِه ُمَتَعلُِّمونَ َأْو َكاَن فِيِهْم َعاِمل َأِو اْجَتَمُعوا ُيَذكِّ
 اهللاِ  َوَما َأْشَبَه َذلَِك ِممَّا َكاَن َيْعَمُل بِِه َرُسوُل  ... َواْلُبْعِد َعْن َمْعِصَيتِهِ اهللاِ  بِاْلَعَمِل بَِطاَعةِ 

َحاَبُة َوالتَّ ،  ِيف َأْصَحابِهِ ص  َها َجمَالُِس ِذْكرٍ اْلـمَ  َفَهِذهِ  ؛ ابُِعونَ َوَعِمَل بِِه الصَّ ،  َجالُِس ُكلُّ
تِي َجاَء فِيَها ِمَن اْألَْجِر َما َجاَء.  َوِهَي الَّ

َلَبِة َعَىل ُمَعلٍِّم ُيْقِرُئُهُم ـَساِجِد ِمَن اْجتِمَ اْلـمَ  َكالَِّذي َنَراُه َمْعُموًال بِِه ِيف  اِع الطَّ
ِعيَّةِ َأْو ِعْلًام مِ ،  اْلُقْرآنَ  ْ ةُ ،  َن اْلُعُلوِم الرشَّ َتِمُع إَِلْيِه اْلَعامَّ ،  َفُيَعلُِّمُهْم َأْمَر ِدينِِهمْ ،  َأْو َجتْ

ُرُهْم  ُ َهلُْم ُسنََّة َنبِيِِّهْم لَِيْعَمُلوا ِهبَا، باهللاِ َوُيَذكِّ ُ َهلُمُ ،  َوُيَبنيِّ تِي ِهَي اْلـمُ  َوُيَبنيِّ ْحَدَثاِت الَّ
  َوَيَتَجنَُّبوا َمَواطِنََها َواْلَعَمَل ِهبَا.،  ُروا ِمنَْهاَضَالَلٌة لَِيَحذَ 

ْكِر َعَىل اْحلَِقيَقةِ  تِي َحَرَمَها،  َفَهِذِه َجمَالُِس الذِّ  َأْهَل اْلبَِدِع ِمْن َهُؤَالِء.اُهللا  َوِهَي الَّ
َالةِ  ِة ِيف الصَّ َام َجتُِد ِمنُْهْم َمْن ُحيِْسُن ِقَراَءَة اْلَفاِحتَ ْحنِ  َفَقلَّ َفْضًال َعْن  ؛ إِالَّ َعَىل اللَّ

َها أُ ،  َوَال َكْيَف َيْسَتنِْجي،  َوَال َيْعِرُف َكْيَف َيَتَعبَّدُ ،  َغْريِ ،  َأْو َيْغَتِسُل ِمَن اْجلَنَاَبةِ ،  َأْو َيَتَوضَّ
تِي َتْغَشاَها ْكِر الَّ ْمحَةُ  َوَكْيَف َيْعَلُموَن َذلَِك َوُهْم َقْد ُحِرُموا َجمَالَِس الذِّ َوَتنِْزُل فِيَها ،  الرَّ

كِينَةُ  فُّ ِهبَا،  السَّ  َالِئَكُة؟!.اْلـمَ  َوَحتُ
اٍل َأْمَثالِ ،  َفبِاْنطَِامِس َهَذا النُّوِر َعنُْهْم َضلُّوا َوَأَخُذوا َيْقَرُؤَن ،  ِهمْ ـَفاْقَتَدْوا بُِجهَّ

َة َواْآلَياِت اْلُقْرآنِيََّة َفيُ  ،  نِْزُلوَهنَا َعَىل آَراِئِهْم َال َعَىل َما َقاَل َأْهُل اْلِعْلِم فِيَهااْألََحاِديَث النََّبِويَّ
اطِ  َ َتِمُعوا َوَيْقَرَأ َأَحُدُهْم َشْيًئا ِمَن اْلُقْرآِن َيُكوُن اْلـمُ  َفَخَرُجوا َعِن الرصِّ ْسَتِقيِم إَِىل َأْن َجيْ

َب النَّْغَمِة َجيَِّد التَّْلِحِني تُ  ْوِت َطيِّ : ُثمَّ َيُقوُلونَ ،  ْذُمومَ اْلـمَ  ْشبُِه ِقَراَءُتُه اْلَغنَاءَ َحَسَن الصَّ
                                                           

ُثوَن َفَيْأُخُذوَن ِيف  ُم َوَكاُنوا َيَتَحدَّ ومل يكن  أل اهللايذكر  صفكان .»ص َأْمِر اْجلَاِهلِيَِّة َفَيْضَحُكوَن َوَيَتَبسَّ
 . صيرددون خلفه أومعه  تالصحابة 

 ، كام قالت اخلنساء: ويكون فائدة االجتامع عندئذ أنه أنشط للنفس لكوهنا جمبولة عىل التأيس
 َقَتلُت َنفيسَعىل إِخواِهنِم لَ       َوَلوال َكثَرُة الباكَني َحويل 

 ].راجع كتاب (الذكر اجلامعي بني االتباع واالبتداع) للدكتور حممد عبد الرمحن اخلميس[



  ١٦٩
َفُعوَن َأْصَواَهتُمْ ،  اهللاَ  َتَعاَلْوا َنْذُكرُ  ْكَر ُمَداَوَلةً  ؛ َفَريْ ،  َطاِئَفٌة ِيف ِجَهةٍ ،  ُيْمُشوَن َذلَِك الذِّ

َوَيْزُعُموَن َأنَّ َهَذا ِمْن َجمَالِِس ،  اءَ َعَىل َصْوٍت َواِحٍد ُيْشبُِه اْلِغنَ ،  َوَطاِئَفٌة ِيف ِجَهٍة ُأْخَرى
ْكرِ   نُْدوِب إَِلْيَها.اْلـمَ  الذِّ

ا ؛ َوَكَذُبوا cُه َلْو َكاَن َحق الُِح َأْوَىل بِإِْدَراكِِه َوَفْهِمِه َواْلَعَمِل  ؛ َفإِنَّ َلُف الصَّ َلَكاَن السَّ
ْكِر َعَىل َصْوٍت َواِحٍد َعالًِياَفَأْيَن ِيف اْلكَِتاِب َأْو ِيف السُّ  ؛ َوإِالَّ ،  بِهِ  َوَقْد َقاَل ،  نَِّة اِالْجتَِامُع لِلذِّ

 8)   ¡  �  ~  }  |{   z  y  x(  :األعراف)٥٥.(  
َعاِء.اْلـمُ وَ  افُِعوَن َأْصَواَهتُْم بِالدُّ  ْعَتُدوَن ُهُم الرَّ

َفَجَعَل النَّاُس ،  ِيف َسَفرٍ ص  اهللاِ  ُكنَّا َمَع َرُسولِ « : َقاَل  ؛ َوَعْن َأِيب ُموَسى
ْكبِريِ  ّفَها اf#اُس  « :صَفَقاَل النَّبِيُّ ،  َجيَْهُروَن بِالتَّ

َ
ْغُفِسُكْم ؛ إِن#ُكْم َال ْربَ ، ا أ

َ
ُعوا َ|َ أ

َصم# َوَال Yَئِبًا
َ
، (رواه البخاري ومسلم)  )٦( » إِن#ُكْم تَْدُعوَن َسِميًعا قَِريبًا؛  تَْدُعوَن أ

ْ َيُكوُنوا،  يُث ِمْن َمتَاِم َتْفِسِري اْآلَيةِ َوَهَذا اْحلَدِ  وَن َعَىل َصْوٍت َواِحدٍ ي  َوَمل ُ ،  ُيَكربِّ
ْوِت   لَِيُكوُنوا ُممَْتثِلَِني لِْآلَيِة. ؛ َوَلكِنَُّه َهنَاُهْم َعْن َرْفِع الصَّ

ْكرِ  َلِف َأْيًضا النَّْهُي َعِن اِالْجتَِامِع َعَىل الذِّ َعاِء بِالْ  َوَقْد َجاَء َعِن السَّ َئِة ـ، َوالدُّ َهيْ
َتِمُع َعَلْيَها َهُؤَالءِ  تََّخَذِة اْلـمُ  َساِجدِ اْلـمَ  َوَجاَء َعنُْهُم النَّْهُي َعنِ ،  ْبَتِدُعونَ اْلـمُ  الَّتِي َجيْ

ا َما فِيِه كَِفاَيٌة ملَِْن َوفَّ  ُمهَ اٍح َوَغْريُ  .اهللاُ  َقهُ لَِذلَِك. َذَكَر ِمْن َذلَِك اْبُن َوْهٍب َواْبُن َوضَّ
نُوا الظَّنَّ بِ  ُْم َحسَّ ُْم فِيَام ُهْم َعَلْيِه َفاْحلَاِصُل ِمْن َهُؤَالِء َأهنَّ َوَأَساُءوا ،  ُمِصيُبونَ َأهنَّ

ِحيِح  يِن الصَّ يِح َوَأْهِل الدِّ ِ اِجِح الرصَّ الِِح َأْهِل اْلَعَمِل الرَّ َلِف الصَّ َلـامَّ  ُثمَّ ،  الظَّنَّ بِالسَّ
ةِ َطاَلَبُهْم  ُلوُه َما َال ،  ِجيِب َوُهْم َال َيْعَمُلونَ اْلـمُ  َأَخُذوا َكَالمَ  ؛ لَِساُن اْحلَاِل بِاْحلُجَّ َوَقوَّ

 َيْرَىض بِِه اْلُعَلَامُء.

                                                           
َام ، (اِْرَبُعوا): ِهبَْمَزِة َوْصل َوبَِفْتِح اْلبَاء ) ٦( ْوت إِنَّ َمْعنَاُه: ُاْرُفُقوا بَِأْنُفِسُكْم ، َواْخِفُضوا َأْصَواتُكْم ، َفإِنَّ َرْفع الصَّ

ْنَسان لِبُْعِد َمْن ُخيَاطِبُه لَِيْسَمعُه َوَأْنُتْم َتْدُعوَن َيْفعَ  َتَعاَىل ، َليَْس ُهَو بَِأَصمَّ َوَال َغائِب ، َبْل ُهَو َسِميع  اهللاَ لُه اْإلِ
 َقِريب. 



 ١٧٠
َ َذلَِك ِيف َكَالٍم آَخرَ  بَِأنَّ ) ٧(إِْذ ُسِئَل َعْن ِذْكِر ُفَقَراِء َزَمانِنَا؟ َفَأَجاَب  ؛ َوَقْد َبنيَّ

ْكرِ َجمَالَِس ال ي ُيْتَىل فِيَها اْلُقْرآنُ  ؛ ْذُكوَرَة َبْنيَ اْألََحاِديِث اْلـمَ  ذِّ تِ َا ِهَي الَّ تِي ُيَتَعلَُّم ،  َأهنَّ َوالَّ
ينُ  تِي َتْعُمُر بِاْلَوعْ ،  فِيَها اْلِعْلُم َوالدِّ َكَمَجالِِس  ؛ ِظ َوالتَّْذكِِري بِاْآلِخَرِة َواْجلَنَِّة َوالنَّارِ ـَوالَّ

اِهبِْم.،  َواْبِن ِسِريينَ ،  َواْحلََسنِ ،  الثَّْوِريِّ  ُسْفَيانَ    َوَأْرضَ
ا َجمَالُِس ا ْكِر اللَِّساِينِّ َفَقْد ُرصِّ َأمَّ يَّاِحنيَ اْلـمَ  َح ِهبَا ِيف َحِديِث لذِّ ،  )٨( َالِئَكِة السَّ

ْ يُ  هُ  َكَذلَِك وَ ،  َأْصَواٍت  َوَال َرْفعُ ،  بِاْلَكلَِامِت  ْر فِيِه َجْهرٌ ْذكَ َلكِْن َمل  َلكِنَّ اْألَْصَل ،  َغْريُ
وَع إِْعَالُن اْلَفَراِئِض َوإِْخَفاُء النََّوافِِل ، اْلـمَ  (  *   +  ,   (8 بَِقْولِِه َوَأَتى ْرشُ

ْغُفِسُكْم ْربَ ا« َوبَِحِديِث: ، ) ٣(مريم:  )-  
َ
 .(رواه البخاري ومسلم) »ُعوا َ|َ أ

ُزوا بَِأْصَواٍت ِهَي إَِىل اِالْعتَِداِء َأْقَرُب َوُفَقَراُء اْلَوْقِت قَ « : َقاَل  وا َأْوَقاًتا َوَمتَيَّ ُ ْد َختَريَّ
َاِذَها َمْأَكَلًة َوِصنَاَعًة َأْقَرُب ِمنَْها إَِىل اْعتَِداِدَها ُقْرَبًة ،  ِمنَْها إَِىل اِالْقتَِداءِ  َوَطِريَقُتُهْم إَِىل اختِّ

َواِهدِ اْنَتَهى َمْعنَاُه عَ  .)٩(» َوَطاَعةً   .َىل اْختَِصاِر َأْكَثِر الشَّ
 ؛ )١٠(ْبَتَدَعةُ اْلـمُ  َهُؤَالءِ  ْحَتجَّ ِهبَا َلْيَس َمْعنَاَها َما َراَم اْلـمُ  َوِهَي َدلِيٌل َعَىل َأنَّ َفْتَواهُ 

ُه ُسِئَل ِيف َهِذِه َعْن ُفَقَراِء اْلَوْقِت  ِهمْ ،  َفإِنَّ َال َيَتنَاَوُل ص  بِيِّ َوَأنَّ َحِديَث النَّ ،  َفَأَجاَب بَِذمِّ

                                                           
َن ) أْي الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة التي ٧( َفى َعَىل َغْريِ َظاِهَرَها بَِحْيُث َيَكاُد َباطِنَُها َخيْ السائل َحسَّ

ِل ، َفَأَجاَب  ٍض إَِىل َماالشيخ اْلـُمَتَأمِّ َالَالِت.  َعَىل ُمْقَتَىض َظاِهِرَها ؛ ِمْن َغْريِ َتَعرُّ  ُهْم َعَلْيِه ِمَن اْلبَِدِع َوالضَّ
، فُُضًال يَتَتَب#ُعوَن  ًة َسي#اَرةً يَبَارََك َوَيَعاWَ َمَالئِكَ  إِن# ِهللاِ  «َقاَل:  صَعِن النَّبِيِّ  تَعْن َأِيب ُهَرْيَرةَ )  ٨(

ْكرِ  ِّdَالَِس اZَ  ِْْلًسا ِفيِه ِذْكٌر َقَعُدوا َمَعُهمZَ ْجنَِحتِِهمْ  ، فَإَِذا وََجُدوا
َ
، َحk# َفْملَئُوا َما  ، وََحف# َنْعُضُهْم َنْعًضا بِأ

غْيَا  ُّsَماِء ا ُرِق  إِن# ِهللاِ « خاري بلفظ: (رواه مسلم). ورواه الب» بَيْنَُهْم َوبyََْ الس# َمَالئَِكًة َفُطوفُوَن Kِ الطُّ
ْكرِ  ِّdْهَل ا

َ
وا إWَِ َحاَجتُِكمْ « َينَاَدْوا:  ، فَإَِذا وََجُدوا قَْوًما يَْذُكُروَن اهللاَ  يَلْتَِمُسوَن أ وَغُهْم  «َقاَل: ، »  َهلُمُّ َفيَُحفُّ

غْيَا ُّsَماِء ا ْجنَِحتِِهْم إWَِ الس#
َ
َكٌة  )ُفُضًال ( .َسيَّاُحوَن ِيف اْألَْرضِ  )َسيَّاَرةً (رواه البخاري). ( » بِأ ُْم َمَالئِ َمْعنَاُه َأهنَّ

ِهْم ِمَن الْ  بَِني مع اخلالئق ـَزائُِدوَن َعَىل اْحلََفَظِة َوَغْريِ فهؤالء السيارة الوظيفة هلم وانام َمْقُصوُدُهْم ِحَلُق ، ُمَرتَّ
ْكرِ   ).١٧/١٣مسلم للنووي ( . [انظر: رشح صحيحالذِّ

 . ) القائل هو الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة٩(



  ١٧١
َتِمُعوَن لِِقَراَءِة اْلُقْرآِن َأْو لِِذْكرِ ،  َعَمَلُهمْ  َام ُسِئَل َعْن َقْوٍم َجيْ َوَهَذا ، اهللاِ  َوِيف اْألُوَىل إِنَّ

َتِمُعوَن َمَثًال ِيف  َؤاُل َيْصُدُق َعَىل َقْوٍم َجيْ ٍد ِمنُْهْم ِيف ُكلُّ َواحِ ،  اهللاَ  َفَيْذُكُرونَ ،  ْسِجدِ اْلـمَ  السُّ
ِمنيَ اْلـمُ و َعلِِّمنيَ اْلـمُ  َكَام َيْصُدُق َعَىل َجمَالِسِ  ؛ َأْو َيْتُلو اْلُقْرآَن لِنَْفَسهُ ،  َنْفِسهِ  َوَما َأْشَبَه ،  َتَعلِّ

َم التَّنْبِيُه َعَلْيهِ  ُه ِمَن اْلُعَلَامِء إِالَّ َأْن َيذْ ،  َذلَِك ِممَّا َتَقدَّ ُكَر َحمَاِسَن َذلَِك َوالثََّواَب َفَال َيَسُعُه َوَغْريَ
ْكِر َوالتَِّالَوةِ ،  َعَلْيهِ  َ َما َينَْبِغي َأْن َيْعَتِمَد َعَلْيهِ  ؛ َفَلامَّ ُسِئَل َعْن َأْهِل اْلبَِدِع ِيف الذِّ ُق اْلـمُ  َبنيَّ  َوفَّ

 .اْلَعِيلِّ اْلَعظِيمِ باهللاِ َوَال َتْوفِيَق إِالَّ ، 
ْنَشاَداِت َثالًِثا:  ْعِريَّةِ  اْإلِ  : الشِّ

ةِ  ْعِريَّ ْنَشاَداِت الشِّ ا َما َذَكَرُه ِيف اْإلِ ْعَر الَِّذي َال  ؛ َوَأمَّ ْنَساِن َأْن ُينِْشَد الشِّ َفَجاِئٌز لِْإلِ
ُر بَِمْعِصَيةٍ  ِه إَِذا ُأْنِشدَ ،  َرَفَث فِيِه َوَال ُيَذكِّ اَن ُينَْشُد َعَىل اْحلَدِّ الَِّذي كَ ،  َوَأْن َيْسَمَعُه ِمْن َغْريِ

َحاَبُة َوالتَّابُِعوَن َوَمْن ُيْقَتَدى بِِه ِمَن اْلُعَلَامءِ ، ص  اهللاِ  َبْنيَ َيَدْي َرُسولِ   .َأْو َعِمَل بِِه الصَّ
ُه َكاَن َينُْشُد َوُيْسَمُع    ِمنَْها: لَِفَوائَِد َوَذلَِك َأنَّ

ْسَالمِ  ص اهللاِ نَاَفَحُة َعْن َرُسوِل مُ ـالْ  - ١ َهاِد  َوَهَذا ِمْن َباِب ،  َوَأْهلِهِ  َوَعِن اْإلِ اْجلِ
 .اهللاِ ِيف َسبِيِل 
ُضوَن ِحلَاَجاِهتِْم َوَيْسَتْشِفُعوَن بَِتْقِديِم اْألَْبَياِت َبْنيَ  :َوِمنَْها - ٢ ُْم َكاُنوا َيَتَعرَّ َأهنَّ

اِء؛ َهَذا َال  َيَدْي َطَلَباِهتِمْ  َعَراُء َمَع اْلُكَربَ ْعِر ِذْكُر  َحَرَج فِيِه َما َملْ َيُكْن ِيف الِمْثُل َما َيْفَعُل الشُّ شِّ
َعَراِء لِْلُخَلَفاءِ . َما َال َجيُوزُ  ُلوِك َوَمْن َأْشبََهُهْم اْلـمُ و َوَنظُِريُه ِيف َساِئِر اْألَْزِمنَِة َتْقِديُم الشُّ

 .ِقَطًعا ِمْن َأْشَعاِرِهْم َبْنيَ َيَدْي َحاَجاِهتِمْ 
َعاَيِة َعَىل النَّاسِ اْلـمُ  َراُء اْلَوْقِت َكَام َيْفَعُلُه َفقُ َال  ُدوَن لِلسِّ َمَع اْلُقْدَرِة َعَىل ،  َجرَّ
ُمْ ،  اِالْكتَِساِب  تِي فِيَها ِذْكرُ  َفإِهنَّ َوَكثًِريا َما ،  ص َوِذْكُر َرُسولِهِ اهللاِ  ُينِْشُدوَن اْألَْشَعاَر الَّ

                                                           
َء: طَلبه رامَ  )١٠( عن ذلك الشيخ  /املعنى أن ما نقله اإلمام الشاطبي وَ  .اهُ ه ورَج ، أرادَ  ، رِغب فيه اليشَّ

 قصدوه. ْعنَاَها َما ِهبَا َهُؤَالِء اْلـُمْبَتَدَعُة َلْيَس مَ التي احتج َدلِيٌل َعَىل َأنَّ َفْتَواُه 



 ١٧٢
ًعا َلكِْن ،  ْخِذ َما ِيف َأْيِدي النَّاسِ ِألَ لَِك آَلَة ُلوَن ذَ َوَجيْعَ ،  َيُكوُن فِيَها َما َال َجيُوُز َرشْ

َجاِل. ؛ بَِأْصَواٍت ُمْطِرَبةٍ   ُخيَاُف بَِسَببَِها َعَىل النَِّساِء َوَمْن َال َعْقَل َلُه ِمَن الرِّ
َام َأْنَش  َوِمنَْها: - ٣ ُْم ُربَّ هَ ـَأهنَّ ْعَر ِيف اْألَْسَفاِر اْجلِ ةِ ـُدوا الشِّ نِْشيًطا َلكَِالِل تَ  ؛ اِديَّ

َواِحِل َأْن َتنَْهَض ِيف َأْثَقاِهلَا،  النُُّفوسِ   َوَهَذا َحَسٌن.،  َوَتنْبِيًها لِلرَّ
،  َلكِنَّ اْلَعَرَب َملْ َيُكْن َهلَا ِمْن َحتِْسِني النََّغَامِت َما َجيِْري َجمَْرى َما النَّاُس َعَلْيِه اْلَيْومَ 

تِي َح ـْعَر ُمْطَلًقا ِمْن َغْريِ َأنَّ َيَتَعلَُّموا هَ َبْل َكاُنوا ُينِْشُدوَن الشِّ  ِجيَعاِت الَّ ْ َدَثْت ـِذِه الرتَّ
ِذيَن َملْ ،  بَِعَدُهمْ  يَِّة اْلَعَرِب الَّ ْوَت َوَيُمطُِّطوَنُه َعَىل َوْجٍه َيلِيُق بُِأمِّ َبْل َكاُنوا ُيَرقُِّقوَن الصَّ

َام َكاَن َهلُْم ،  ْم َيُكْن فِيِه إِْلَذاٌذ َوَال إِْطَراٌب ُيْلِهيَفلَ ،  وِسيَقىاْلـمُ  َيْعِرُفوا َصنَاِئعَ  ٌء فِيِه َوإِنَّ َيشْ
َوَكَام َكاَن اْألَْنَصاُر ، ص  اهللاِ  َبْنيَ َيَدْي َرُسولِ  )١١( َحيُْدوأْنَجَشُة َكَام َكاَن  ؛ ِمَن النََّشاطِ 

 : َيُقوُلوَن ِعنَْد َحْفِر اْخلَنَْدِق 
ِذيَن  َداَنْحُن الَّ َهاِد َما َحِيينَا َأَبَدا                َباَيُعوا ُحمَمَّ  َعَىل اْجلِ

نَْصارِ «  :بَِقْولِهِ ص  َفُيِجيُبُهمْ 
َ
 الل#ُهم# َال َخpَْ إِال# َخpُْ اْآلِخَرهْ. فَاْغِفْر لِْأل

 .)(رواه البخاري ومسلم » َهاِجَرهْ الْـمُ و
ُجُل  َوِمنَْها: -٤ ْكَمِة ِيف َنْفِسهِ  َأْن َيَتَمثََّل الرَّ لَِيِعَظ  ؛ بِاْلَبْيِت َأِو اْألَْبَياِت ِمَن اْحلِ

ْعرِ  َكَها ملُِْقَتَىض َمْعنَى الشِّ َطَها َأْو ُحيَرِّ َرَها ِذْكًرا ُمْطَلًقا،  َنْفَسُه َأْو ُينَشِّ  .َأْو َيَذكِّ
وا ِيف التَّنِْشيِط لِلنُُّفوِس  ؛ َوُهْم َمَع َذلَِك ،  َهَذا َوَما َأْشَبَهُه َكاَن فِْعَل اْلَقْومِ  َملْ َيْقَتِرصُ

ْعرِ  ِد الشِّ وَن ،  َبْل َوَعُظوا َأْنُفَسُهْم بُِكلِّ َمْوِعَظةٍ ،  َوَال اْلَوْعِظ َعَىل ُجمَرَّ َوَال َكاُنوا َيْسَتْحِرضُ
ْ َيُكْن َذلَِك ِمْن َطَلَباِهتِمْ ،  َغنِّنيَ اْلـمُ  لِِذْكِر اْألَْشَعارِ    َكاَن ِعنَْدُهْم ِمَن اْلِغنَاءِ َوَال ،  إِْذ َمل

ءٌ اْلـمُ  ْسَالِم َبْعَدُهْم ِحَني َخاَلَط اْلَعَجمُ ،  ْسَتْعَمِل ِيف َأَزَمانِنَا َيشْ َام َدَخَل ِيف اْإلِ  َوإِنَّ
 ْسلِِمَني.اْلـمُ 

                                                           
 .؛ ليحثَّها عىل الّسري حدا اإلبَل/حدا باإلبل: ساَقها وهو يغنِّي هلا. الغناء لإلبل): احلُداء) (١١(



  ١٧٣
َ َذلَِك َأُبو اْحلََسِن اْلَقَراِيفُّ َفَقاَل  ٌة ِضَني ِمَن الصَّ اْلـَام  إِنَّ « : َوَقْد َبنيَّ ِل ُحجَّ ْدِر اْألَوَّ

ُموَهنَا بَِأْحَسِن َما َيُكوُن ِمَن النََّغمِ ،  َعَىل َمْن َبْعَدُهمْ  نُوَن اْألَْشَعاَر َوَال ُينَغِّ  ؛ َوَملْ َيُكوُنوا ُيَلحِّ
ْعِر َواتَِّصاِل اْلَقَواِيف  َجَن ِمْن ْوُت َأَحِدِهْم َأْش ـَفإِْن َكاَن َص ،  إِالَّ ِمْن َوْجِه إِْرَساِل الشِّ

ْلَقةِ  ؛ َصاِحبِهِ  ُفونَ ،  َكاَن َذلَِك َمْرُدوًدا إَِىل َأْصِل اْخلِ  .» َال َيَتَصنَُّعوَن َوَال َيَتَكلَّ
ى ُسِئَل ،  )١٢(  ْحَدِث اْلـمُ  َفلَِذلَِك َنصَّ اْلُعَلَامُء َعَىل َكَراِهَيِة َذلَِك ،  َهَذا َما َقاَل  َوَحتَّ

َام َيْفَعُلُه « : ِدينَِة؟ َفَقاَل اْلـمَ  نَاِء الَِّذي َيْسَتْعِمُلُه َأْهُل َعِن اْلغِ ت  َمالُِك ْبُن َأَنسٍ  ِعنَْدَنا إِنَّ
اُق   .» اْلُفسَّ

                                                           
ى بإيقاعات معينة ، ولكن أي الشعر  )١٢( أما الغناء الذي تصاحبه املوسيقى . بدون آلة موسيقيةالذي ُيؤدَّ

قَْوامٌ  «: صقى قول النبي ومن أوضح األدلة عىل حتريم املوسيفحرام ، 
َ
9ِ أ م#

ُ
، يَْستَِحلُّوَن اQَِر  tََُكوَغن# ِمْن أ

 (رواه البخاري).»  ، َوالَمَعازَِف  ، َوا"َْمرَ  َواQَِريرَ 
َنا. : ُهَو اْلَفْرُج )اِحلرَ ( : )يْسَتحلُّونَ ( ، َواملْْعنَى يْسَتحلُّوَن الزِّ َتِمُل َأنْ  «: َقاَل ابن اْلَعَرِيبِّ َيُكوَن املَْْعنَى َيْعَتِقُدوَن  َحيْ

َسالِ  ِهبَا َكاِالْسِرتْ ِسُلوَن ِيف ُرشْ َساِل َأْي َيْسَرتْ ،  ِيف اْحلََاللِ  َذلَِك َحَالًال، َوْحيَتمل َأن يكون َذلِك َجمَاًزا َعَىل اِالْسِرتْ
 ». َوَقْد َسِمْعنَا َوَرَأْينَا َمْن َيْفَعُل َذلَِك؟

 .])٥٥/ ١٠انظر: فتح الباري البن حجر ([ ُت املََْالِهي.َواملََْعاِزف: ِهَي آَال 
يِن َأْمحَد ْبُن َتْيِميَّة  َقاَل  ْسَالِم َتِقيُّ الدِّ َامِع الَِّذي ُينَْتَفُع بِِه ِيف ـَأْصُل َهِذِه الْ « : /َشْيُخ اْإلِ َق َبْنيَ السَّ َمْسَأَلِة َأْن ُيَفرِّ

ُص فِيِه رَ  يِن َوَبْنيَ َما ُيَرخَّ بَِني َوَبْنيَ َسَامِع الْ ـْفًعا لِْلَحَرِج َبْنيَ َسَامِع الْ الدِّ َعهُ ـُمَتَقرِّ َامُع الَِّذي َرشَ ا السَّ بَِني. َفَأمَّ  ُمَتَلعِّ
َتِمُعوَن َعَلْيِه لَِصَال اُهللا  َحاَبِة َوالتَّابِِعَني َوَتابِِعيِهْم َجيْ ِة ِمْن الصَّ  ِح ُقُلوِهبِْم َوَزَكاةِ َتَعاَىل لِِعَباِدِه َوَكاَن َسَلُف اْألُمَّ

ِ َفُهَو َسَامُع آَياِت  -ُنُفوِسِهْم  َني َوالْ  ا(َّ ... (وذكر  َمْعِرَفةِ ـُمْؤِمنَِني َوَأْهِل اْلِعْلِم َوَأْهِل الْ ـَتَعاَىل َوُهَو َسَامُع النَّبِيِّ
َامِع َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اآليات الدلة عىل ذلك) ...  َتِمُعوَن َوَكاُنوا إَذا اْجَتَمُعوا  ص اهللاَوَعَىل َهَذا السَّ َجيْ

 ...  َأَمُروا َواِحًدا ِمنُْهْم َأْن َيْقَرَأ َواْلَباُقوَن َيْسَتِمُعونَ 
َامُع َلُه آَثاٌر إيَامنِيٌَّة ِمْن الْ  ُحَها َوَوْصُفَها ـَوَهَذا السَّ كِيَِّة َيُطوُل َرشْ َوَلُه ِيف اْجلََسِد ، َمَعاِرِف اْلُقْدِسيَِّة َواْألَْحَواِل الزَّ

ْلِد َوَهَذا َمْذُكوٌر ِيف اْلُقْرآِن.   آَثاٌر َحمُْموَدٌة ِمْن ُخُشوِع اْلَقْلِب َوُدُموِع اْلَعْنيِ َواْقِشْعَراِر اْجلِ
ا َسَامُع الْ  ِفريِ ـَوُهَو التَّْصِفيُق بِاْألَْيِدي َوالْ ، ُمَكاِء َوالتَّْصِدَيِة ـَوَأمَّ اِء ِمْثُل الصَّ َفَهَذا ُهَو َسَامُع ، َوَنْحِوِه  ُمكَّ

كَِني الَِّذي َذَكَرهُ ـالْ  َفَأْخَربَ  ) 8  9          :   ;  >  =  <  ?(َتَعاَىل ِيف َقْولِِه : اُهللا  ُمْرشِ
ُْم َكاُنوا َيتَِّخُذوَن التَّْصِفيَق بِاْلَيِد َوالتَّْصِويَت بِاْلَفِم ُقْرَبًة وَ ـَعْن الْ  كَِني َأهنَّ َوَأْصَحاُبُه  صِدينًا. َوَملْ َيُكْن النَّبِيُّ ُمْرشِ

وُه َقطُّ  َامِع َوَال َحَرضُ َتِمُعوَن َعَىل ِمْثِل َهَذا السَّ  ... َحَرضَ َذلَِك َفَقْد َكَذَب  صَوَمْن َقاَل إنَّ النَّبِيَّ  .َجيْ
= 



 ١٧٤

                                                           
ْسَالِم : َأنَّ ا اِدِهْم َأْن  صلنَّبِيَّ َوبِاْجلُْمَلِة َقْد ُعِرَف بِاِالْضطَِراِر ِمْن ِديِن اْإلِ تِِه َوُعبَّاِدِهْم َوُزهَّ ي ُأمَّ ْع لَِصاِحلِ َملْ َيْرشَ

َتِمُعوا َعَىل اْستَِامِع اْألَْبَياِت الْ  ْ ُيَبْح ِألََحِد َأْن ـَجيْ . َكَام َمل فِّ ٍب بِاْلَقِضيِب َأْو الدُّ ٍب بِاْلَكفِّ َأْو َرضْ نَِة َمَع َرضْ ُمَلحَّ
ُرَج َعْن ُمَتابَ  يِّ َخيْ ْكَمِة َال ِيف َباطِِن اْألَْمِر َوَال ِيف َظاِهِرِه َوَال لَِعامِّ َباِع َما َجاَء بِِه ِمْن اْلكَِتاِب َواْحلِ  َوَال َعتِِه َواتِّ

 ِّ  .ِخلَايصِّ
َص النَّبِيُّ   َص لِلنَِّسا صَوَلكِْن َرخَّ فِّ ِيف ِيف َأْنَواٍع ِمْن اللَّْهِو ِيف اْلُعْرِس َوَنْحِوِه َكَام َرخَّ ْبَن بِالدُّ ِء َأْن َيْرضِ

ُق  ُب بُِدفِّ َوَال ُيَصفِّ َجاُل َعَىل َعْهِدِه َفَلْم َيُكْن َأَحٌد ِمنُْهْم َيْرضِ ا الرِّ  بَِكفِّ َبْل َقْد َثَبَت اْألَْعَراِس َواْألَْفَراِح. َوَأمَّ
ُه َقاَل:  صَعنُْه  ِحيِح َأنَّ َولََعَن الُْمتََشبَِّهاِت ِمْن النَِّساِء «  ،   » لت#ْسِبيُح لِلرَِّجالِ اِء َواـا5#ْصِفيُق لِلنِّسَ « ِيف الصَّ

 . »وا`تشبهy ِمْن الرَِّجاِل بِالنَِّساِء ، بِالرَِّجاِل 
وَن َمْن َيْفعَ ـَولَ  َلُف ُيَسمُّ فِّ َواْلَكفِّ ِمْن َعَمِل النَِّساِء َكاَن السَّ ُب بِالدُّ ْ َجاِل امَّ َكاَن اْلِغنَاُء َوالرضَّ ُل َذلَِك ِمْن الرِّ

َجاَل  وَن الرِّ  ُمَغنَِّني َخمَانِيث َوَهَذا َمْشُهوٌر ِيف َكَالِمِهْم. ـالْ  ُخمَنًَّثا َوُيَسمُّ
َامعِ  َامِع : َهْل ُهَو َحمُْظوٌر ؟ َأوْ ـَتَكلََّم َكثٌِري ِمْن الْ ) و بِاْجلُْمَلِة َفَهِذِه (َمْسَأَلُة السَّ ِريَن ِيف السَّ َمْكُروٌه ؟ َأْو ُمَباٌح ؟  ُمَتَأخِّ

َد َرْفِع اْحلََرِج َبْل َمْقُصوُدُهْم بَِذلَِك َأْن َيتَِّخَذ َطِريًقا إَىل  ِ َوَلْيَس املَْْقُصوُد بَِذلَِك ُجمَرَّ َياَناِت ا(َّ َتِمُع َعَلْيِه َأْهُل الدِّ َجيْ
ْحِزيِن َعَىل َفَواِت الْ ـِويِف ِمْن الْ َوالتَّخْ  َمْحُبوِب ـلَِصَالِح اْلُقُلوِب َوالتَّْشِويِق إَىل الْ  َمْطُلوِب ـَمْرُهوِب َوالتَّ

يَامِن َوُتْسَتْجَىل  ُك بِِه َمَواِجيُد َأْهِل اْإلِ رَّ ْمحَُة َوُتْسَتْجَلُب بِِه النِّْعَمُة َوُحتَ ى َفُتْسَتنَْزُل بِِه الرَّ بِِه َمَشاِهُد َأْهِل اْلِعْرَفاِن َحتَّ
َعُلوَنُه ُقوًتاَيُقوَل َبْعُضُهْم: إ ى َجيْ ِة ُوُجوٍه ؛ َحتَّ ِة ِمْن َسَامِع اْلُقْرآِن ِمْن ِعدَّ ُه َأْفَضُل لَِبْعِض النَّاِس َأْو لِْلَخاصَّ  نَّ

ْريِ إَىل  ْقَباِل عَ  اهللاِ لِْلُقُلوِب َوِغَذاًء لِْألَْرَواِح َوَحاِدًيا لِلنُُّفوِس َحيُْدوَها إَىل السَّ ثَُّها َعَىل اْإلِ  َلْيِه. َوَحيُ
َياِت َكَام َجيُِد ِيف َسَامِع َوِهلََذا ُيوَجُد َمْن اْعَتاَدُه َواْغَتَذى بِِه َال َحيِنُّ إَىل اْلُقْرآِن َوَال َيْفَرُح بِِه َوَال َجيُِد ِيف َسَامِع اْآل 

ُمَكاِء َوالتَّْصِدَيِة ـِغَيٍة َوإَِذا َسِمُعوا َسَامَع الْ اْألَْبَياِت ؛ َبْل إَذا َسِمُعوا اْلُقْرآَن َسِمُعوُه بُِقُلوٍب َالِهَيٍة َوَأْلُسٍن َال 
وَب. ـَخَشَعْت اْألَْصَواُت َوَسَكنَْت اْحلََرَكاُت َوَأْصَغْت اْلُقُلوُب َوَتَعاَطْت الْ   َمْرشُ

ْ َيُكْن َقْد بَِام َكاَن النَِّساُء ُيغَ  هُ هَ بَّ َفَمْن َتَكلََّم ِيف َهَذا: َهْل ُهَو َمْكُروٌه َأْو ُمَباٌح؟ َوَش  نَِّني بِِه ِيف اْألَْعَياِد َواْألَْفَراِح َمل
يِن؟ وَ  ُمتَِّقَني؟ ـِمْن َسَامِع الْ اْهَتَدى إَىل اْلَفْرِق َبْني َطِريِق َأْهِل اْخلََساَرِة َواْلَفَالِح َوَمْن َتَكلََّم ِيف َهَذا: َهْل ُهَو ِمْن الدِّ

بَِني؟ َوالْ ـَوِمْن َأْحَواِل الْ  َني الْ ـُمْقَتِصِديَن؟ َوِمْن َأْعَامِل َأْهِل اْلَيِقِني؟ َوِمْن َطِريِق الْ ـُمَقرَّ َمْحُبوبَِني؟ َوِمْن ـُمِحبِّ
َِني؟ َكاَن َكَالُمُه فِيِه ِمْن َوَراِء َوَراٍء بَِمنِْزَلِة َمْن ُسئَِل َعْن عِ  َني إَىل َربِّ اْلَعاملَ الِكِ تََلِف فِيِه : ْلِم اْلَكَالِم املُْخْ َأْفَعاِل السَّ

َكلَُّم ِيف ِجنِْس اْلَكَالِم َواْنِقَساِمِه: إَىل اِالْسِم. َواْلِفْعِل َواْحلَْرِف َأْو َيَتَكلَُّم ِيف  َهْل ُهَو َحمُْموٌد؟ َأْو َمْذُموٌم؟ َفَأَخذَ  َيتَ
ْمِت َأْو ِيف َأنَّ   ُمَتنَاَزَع فِيِه. ـُمْشَتَبَه الْ ـَمَحلَّ الْ ـَك ِممَّا َال َيَمسُّ الْ َأَباَح اْلَكَالَم َوالنُّْطَق َوَأْمَثاِل َذلِ  اهللاَ َمْدِح الصَّ

ُه َملْ َيُكْن ِيف ُعنُْفَواِن اْلُقُروِن الثََّالَثِة الْ  اِم َوَال بِاْلَيَمِن َوَال ـَفإَِذا ُعِرَف َهَذا : َفاْعَلْم َأنَّ َجاِز َوَال بِالشَّ َلِة َال بِاْحلِ ُمَفضَّ
َتِمُع َعَىل ِمْرصَ َوَال املَْ  ْهِد َواْلِعَباَدِة َمْن َجيْ َالِح َوالزُّ يِن َوالصَّ ِمْثِل َسَامِع  ْغِرِب َوَال اْلِعَراِق َوَال ُخَراَساَن ِمْن َأْهِل الدِّ

= 



  ١٧٥
وَن اْلِغنَاَء ُجْزًءا ِمْن َأْجَزاِء َطِريَقِة التََّعبُّدِ اْلـمُ  َوَال َكانَ  ُموَن َأْيًضا َيُعدُّ َوَطَلِب  َتَقدِّ

ِة النُُّفوِس َوُخُشوِع الْ  ى َيْقِصُدوَنُه َقْصًدا،  ُقُلوِب ِرقَّ َياِيل اْلَفاِضَلِة ،  َحتَّ ُدوا اللَّ َوَيَتَعمَّ
ِب اْألَْقَداِم  َياِح َوَرضْ َغاِيش َوالصِّ ْقِص َوالتَّ ْطِح َوالرَّ ْكِر اْجلَْهِريِّ َوالشَّ َفَيْجَتِمُعوا ِألََجِل الذِّ

 َقِة النََّغَامِت.َعَىل َوْزِن إِيَقاِع اْلَكفِّ َأِو اْآلَالِت َوُمَوافَ 
الِِح اْلـمَ  َوَعَملِهِ  صَهْل ِيف َكَالِم النَّبِيِّ  َلِف الصَّ َحاِح َأْو َعَمِل السَّ نُْقوِل ِيف الصِّ

ُح بَِجَواِز ِمْثِل َهَذا؟! )١٣( ِجيِب اْلـمُ  َأْو َأَحٍد ِمَن اْلُعَلَامِء ِيف َذلَِك َأَثٌر؟ َأْو ِيف َكَالمِ   َما ُيَرصِّ
َواِمِع َكَام َيْفَعُلهُ  )١٤(َبْل ُسِئَل  َعاِء اْلـمُ  َعْن إِْنَشاِد اْألَْشَعاِر بِالصَّ ُنوَن اْلَيْوَم ِيف الدُّ َؤذِّ

َواِمِع بِْدَعةٌ  ؛ َفَأَجاَب بَِأنَّ َذلَِك بِْدَعٌة ُمَضاَفٌة إَِىل بِْدَعةٍ بِاْألَْسَحاِر؟  َعاَء بِالصَّ ،  ِألَنَّ الدُّ
ْعِر َواْلقَ  َلِف ،  َصاِئِد بِْدَعٌة ُأْخَرىَوإِْنَشاَد الشِّ  ْقَتَدى ِهبِْم.اْلـمُ  إِْذ َملْ َيُكْن َذلَِك ِيف َزَمِن السَّ

ْكِر الْ  ُه ُسئَِل َعِن الذِّ نَاَزِة؟ـَكَام َأنَّ َباِع اْجلَنَاِئِز  َجْهِريِّ َأَماَم اْجلِ نََّة ِيف اتِّ َفَأَجاَب بَِأنَّ السُّ
ُر َواِالعْ  َفكُّ ْمُت َوالتَّ َلِف ،  تَِبارُ الصَّ َباُعُهْم ُسنَّةٌ ،  َوَأنَّ َذلَِك فِْعُل السَّ ،  َوُخمَاَلَفُتُهْم بِْدَعةٌ ،  َواتِّ

ُهلَا« : َوَقْد َقاَل َمالٌِك  ِة بَِأْهَدى ِممَّا َكاَن َعَلْيِه َأوَّ  .» َلْن َيْأِيتَ آِخُر َهِذِه اْألُمَّ
َامعِ  رابًعا:  :التََّواُجِد ِعنَْد السَّ

ا  َامعِ  )١٥( ِجيُب اْلـمُ  َما َذَكَرهُ  َوَأمَّ ِة النَّْفِس  ؛ ِيف التََّواُجِد ِعنَْد السَّ ُه َأَثُر ِرقَّ ِمْن َأنَّ
ْ َذلَِك اْألََثَر َما ُهوَ  ؛ َواْضطَِراِب اْلَقْلِب  ُه َملْ ُيَبنيِّ قَّةِ  ؛ َفإِنَّ ْ َمْعنَى الرِّ ُه َملْ ُيَبنيِّ َوَال َعَرَج ،  َكَام َأنَّ

وفِيَّةِ َعَلْيَها  َام ِيف َكَالِمِه َأنَّ َثمَّ َأَثًرا َظاِهًرا ،  بَِتْفِسٍري ُيْرِشُد إَِىل َفْهِم التََّواُجِد ِعنَْد الصُّ َوإِنَّ
َتاُج إَِىل َتْفِسريٍ ،  َتَواِجدِ اْلـمُ  َيْظَهُر َعَىل ِجْسمِ  ٍح ُثمَّ التََّواُجُد ،  َوَذلَِك اْألََثُر َحيْ َتاُج إَِىل َرشْ َحيْ

 َسَب َما َيْظَهُر ِمْن َكَالِمِه فِيِه.بِحَ 
                                                           

َواِخَر املِْاَئِة الثَّانَِيِة َفَلامَّ َرآُه ُمَكاِء َوالتَّْصِدَيِة َال بُِدفِّ َوَال بَِكفِّ َوَال بَِقِضيِب َوإِنََّام ُأْحِدَث َهَذا َبْعَد َذلَِك ِيف أَ ـالْ 
ُة َأْنَكُروهُ   ].)٥٧٠-٥٥٧/ ١١جمموع فتاوى ابن تيمية ([انظر:  .» اْألَئِمَّ

 . ) أْي الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة١٣(
 . ) أْي الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة١٤(
 . ) أْي الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة١٥(



 ١٧٦
، ص  اهللاِ  َوالَِّذي َيْظَهُر ِيف التََّواُجِد َما َكاَن َيْبُدو َعَىل ُمجَْلٍة ِمْن َأْصَحاِب َرُسولِ 

ْلِد التَّابِِع لِْلَخْوِف اْآلِخِذ بَِمَجاِمِع اْلُقُلوِب ، َوبَِذلَِك َوَص   َف َوُهَو اْلُبَكاُء َواْقِشْعَراُر اْجلِ
8  9  :  ;  >        =  <  ?  @       (َحْيُث َقاَل: ِعَباَدُه ِيف كَِتابِِه ، اُهللا 

K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A (  :الزمر)٢٣.(  
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .   (8 َوَقاَل 
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َو ـَوهُ ص  اهللاِ  ولِ ـاْنَتَهْيُت إَِىل َرُس « : َقاَل  ت ريِ خِّ ِش ْبِن الْ اهللاِ  َوَعْن َعْبدِ 
ِ ،  ُيَصيلِّ  (رواه اإلمام أمحد يف املُسند ِمَن اْلُبَكاِء) : (َيْعنِي )١٦( » ْرَجلِ َوِجلَْوفِِه َأِزيٌز َكَأِزيِز املْ

 َغَلَياِن اْلِقْدِر. ِزيُز َصْوٌت ُيْشبُِه َصْوَت َواْألَ ، وصّححه األلباين). 
،  َصَالَة اْلَفْجرَ  تَصىلَّ بِنَا ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب « : َقاَل  ؛ ْريَ ْبِن ُعمَ اهللاِ  َوَعْن ُعَبيْدِ 

ى إَِذا َبَلَغ: َفافْ  º  ¹  ¸  ¶  µ    (َتَتَح ُسوَرَة ُيوُسَف ، َفَقَرَأَها ، َحتَّ
ى اْنَقَطعَ  ؛ )٨٤(يوسف:  )«     Ê  ( اْنَتَهى إَِىل َقْولِِه: امَّ ـلَ « َوِيف ِرَواَيٍة:  .» َبَكى َحتَّ
Ë Ð  Ï  Î   Í  Ì(  :يوسف)ى ُسِمَع َنِشيُجُه ِمْن َوَراءِ  ؛ )٨٦  َبَكى َحتَّ

ُفوِف.ا  لصُّ

                                                           
 ل: ج َمراِجُل: ِقدٌر من طني أو نحاس ُيغىل فيه املاء. ِمرَج ) ١٦(



  ١٧٧
ْجَدِة: « َوَعِن اْبِن َأِيب َلْيَىل:  ى اْنَتَهى إَِىل السَّ ُه َقَرَأ ُسوَرَة َمْرَيَم َحتَّ r     q         (َأنَّ

  t  s(  :مريم)ْجَدُة َقْد َسَجْدَناَها« َقاَل:  ؛ ) ، َفَسَجَد ِهبَا ، َفَلامَّ َرَفَع َرْأَسهُ ٥٨  َهِذِه السَّ
 .» ؟َفَأْيَن اْلُبَكاءُ ، 

ِة َعَىل َأنَّ َأَثرَ  الَّ َام اْلـمَ  إَِىل َغْريِ َذلَِك ِمَن اْآلَثاِر الدَّ ْوِعَظِة الَِّذي َيُكوُن بَِغْريِ َتَصنٍُّع إِنَّ
َفَلْيَس ِيف َذلَِك َصْعٌق َوَال ِصَياٌح َوَال َشْطٌح َوَال َتَغاٌش  ُهَو َعَىل َهِذِه اْلُوُجوِه َوَما َأْشبََهَها.

ٌء ِمْن َذلَِك ُمْسَتْعمَ   .ٌل َوَال َيشْ
َج َسِعي َبْريِ ـْبِن عُ اهللاِ  دِ ـَعْن َعبْ ) َتْفِسِريهِ (ُد ْبُن َمنُْصوٍر ِيف ـَوَخرَّ : َقاَل  ؛ ْرَوَة ْبِن الزُّ

ِيت َأْسَامءَ «  : َقاَلْت ، » وا اْلُقْرآَن؟ ءُ إَِذا َقرَ ص  اهللاِ  َكْيَف َكاَن َأْصَحاُب َرُسولِ « : ُقْلُت ِجلَدَّ
إِنَّ َناًسا َهاُهنَا إَِذا « : . ُقْلُت » َوَتْقَشِعرُّ ُجُلوُدُهمْ ،  َتْدَمُع َأْعُينُُهمْ  :اهللاُ  َكاُنوا َكَام َنَعَتُهمُ « 

ِجيمِ باهللاِ َأُعوُذ « : . َفَقاَلْت » َسِمُعوا َذلَِك َتْأُخُذُهْم َعَلْيِه َغْشَيةٌ  ْيَطاِن الرَّ  .» ِمَن الشَّ
َج َأُبو ُعبَْيدٍ  َمرَّ اْبُن ُعَمَر بَِرُجٍل ِمْن َأْهِل « : َقاَل  ؛ ِمْن َأَحاِديِث َأِيب َحاِزمٍ  َوَخرَّ

إَِذا ُقِرَئ َعَلْيِه اْلُقْرآُن َأْو « : َفَقاُلوا، » َما َهَذا؟ « : َفَقاَل ،  اْلِعَراِق َساِقٌط َوالنَّاُس َحْوَلهُ 
 . » اهللاِ َخرَّ ِمْن َخْشَيِة ،  ُيْذَكرُ  اهللاَ  َسِمعَ 

 .» َوَال َنْسُقطُ  اهللاَ  إِنَّا َلنَْخَشى اهللاِ وَ « : اَل اْبُن ُعَمرَ قَ 
 َوَهَذا إِْنَكاٌر.

َج َأُبو ُنَعْيٍم َعْن َوَخ  َبْريِ  نِ بْ اهللاِ  ِر ْبِن َعْبدِ َعامِ رَّ : َفَقاَل ،  ِجْئُت َأِيب « : َقاَل  تالزُّ
ى ُيْغَشى َعَلْيِه ،  اهللاَ  ُرونَ َوَجْدُت َأْقَواًما َيْذكُ « : َفُقْلُت ، »  َأْيَن ُكنَْت؟«  َعُد َأَحُدُهْم َحتَّ َفَريْ

،  . َفَرآِين َكَأينِّ َملْ َيْأُخْذ َذلَِك ِيفَّ » َال َتْقُعْد َبْعَدَها« : َفَقاَل ، »  َفَقَعْدُت َمَعُهمْ ، اهللاِ  ِمْن َخْشَيةِ 
،  ْرآنَ ـَر َيْتُلَواِن اْلقُ ـُت َأَبا َبْكٍر َوُعمَ َوَرَأيْ ،  َيْتُلو اْلُقْرآنَ ص  اهللاِ  وَل ـَرَأْيُت َرُس « : َفَقاَل 

اُهْم َأْخَشعَ ،  َفَال ُيِصيُبُهْم َهَذا ،  َفَرَأْيُت َذلَِك َكَذلَِك ، ! » َمْن َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر؟هللاِ  َأَفَرتَ
ْكُتُهمْ   .» َفَرتَ

ٌف َال َيرْ ْشعِ َوَهَذا يُ  ٌل َوَتَكلُّ ُه َتَعمُّ يِن.ُر بَِأنَّ َذلَِك ُكلَّ  َىض بِِه َأْهُل الدِّ



 ١٧٨
ُد ْبُن ِسِريينَ  ُجِل ُيَقَرُأ ِعنَْدُه َفَيْصَعُق؟،  َوُسِئَل ُحمَمَّ ِميَعاُد َما َبْينَنَا « : َفَقاَل ،  َعِن الرَّ

لِِه إَِىل آِخِرِه ، َفإِْن  َفُهَو َكَام  ؛ َوَقعَ َوَبْينَُه َأْن َجيْلَِس َعَىل َحائٍِط ، ُثمَّ ُيْقَرُأ َعَلْيِه اْلُقْرآُن ِمْن َأوَّ
 .» َقاَل 

َام َكاَن ِعنَْد اْخلََواِرِج َنْوًعا ِمَن  ؛ ْبطِلِ اْلـمُ و ِحقِّ اْلـمُ  َوَهَذا اْلَكَالُم َحَسٌن ِيف  ُه إِنَّ ِألَنَّ
ِة  ْنِفَعاًال َوَقْد ُتَغالُِط النَّْفُس فِيِه َفَتُظنُُّه ا،  َواِب ـِئَلِة َعِن الصَّ اْلـَام  ِيف النُُّفوسِ  )١٧(اْلِقحَّ

ْ َيظْ ،  َوَلْيَس َكَذلَِك ،  َصِحيًحا ُه َمل لِيُل َعَلْيِه َأنَّ حَ ـَهْرَعَىل َأَح ـَوالدَّ َال  ياَبِة ـٍد ِمَن الصَّ
اهللاِ  َفَلْم َيُكوُنوا َيْسَتْعِمُلوَن ِيف ِدينِ ،  َفإِنَّ َمبْنَاُهْم َكاَن َعَىل اْحلَقِّ ،  َوَال َما ُيْشبُِههُ ) ١٨(ُهَو 

َعَب اْلَقبِيَحةَ َهِذِه  َدِب اْلـمُ  اللُّ  ُروَءِة.اْلـمُ وَ  ْسِقَطَة لِْألَ
وا ِمْن َأْوَصاِف اْلُفَضَالِء َراِئَحةً  ْ َيُشمُّ ِذيَن َمل ، َفَأَخُذوا  بِِخَالِف َهُؤَالِء اْلَقْوِم الَّ

 َيا َلْيَتُهْم َوَقُفوا ِعنَْد َهَذا اْحلَدِّ وَ ،  ، َفَأْبَرَز َهلُْم َهَواُهُم التََّشبَُّه بِاْخلََواِرِج  بِالتََّشبُِّه ِهبِمْ 
ُدورِ ،  ْذُمومِ اْلـمَ  َب َعَىل الصُّ ْ َوَراَن َوالرضَّ ْمَر َوالدَّ ْقَص َوالزَّ ،  َوَلكِْن َزاُدوا َعَىل َذلَِك الرَّ

ُب َعَىل َرْأِسهِ  لَِكْونِِه  ؛ ْمَقىْضِحِك لِْلحَ اْلـمُ  َوَما َأْشَبَه َذلَِك ِمَن اْلَعَملِ  ... َوَبْعُضُهْم َيْرضِ
ْبَيانِ  ي لِْلُعَقَالِء َرْمحًَة َهلُمْ اْلـمُ  ، َجانِنيِ واْلـمَ  ِمْن َأْعَامِل الصِّ ْ ُيتََّخْذ ِمْثُل َهَذا َطِريًقا ،  ْبكِ َوَمل

َني.اهللاِ  إَِىل  اِحلِ  َوَتَشبًُّها بِالصَّ
َمْوِعَظًة َذَرَفْت  صاهللاِ  َوَعَظنَا َرُسوُل « : َقاَل  ؛ت  اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيةَ َعِن وَ 

 (رواه ابن ماجه ، وصّححه األلباين).  )١٩( » ... ، َوَوِجَلْت ِمنَْها اْلُقُلوُب  ِمنَْها اْلُعُيونُ 
نِّيُّ َأُبو َبْكٍر  ُ السُّ يُّ اْلَعاِمل َماُم اْآلُجرِّ ُزوا هَ « : تَقاَل اْإلِ ُه َملْ  ؛ َذا اْلَكَالمَ ـَميِّ َفإِنَّ

ْخ : َيُقْل  ْبنَا عَ ،  ُؤوِسنَاَوَال َطَرْقنَا َعَىل رُ ،  َوَال َزَعْقنَا،  نَا ِمْن َمْوِعَظةٍ َرصَ َىل ـَوَال َرضَ

                                                           
 ، والُقّح: هو اجلايف من الناس.  الِقّحُة: اجلفاء) ١٧(
 ْنِفَعال. ) أي هذا اال١٨(
 .الوجل : اخلوف واخلشية والفزع): َوِجَلْت ِمنَْها اْلُقُلوُب (سال منها الدمع ، ): َذَرَفْت ِمنَْها اْلُعيُونُ ) (١٩(



  ١٧٩
الِ  ؛ »َوَال َرَقْصنَا ،  )٢٠( َوَال َزَفنَّا،  ُصُدوِرَنا ُخوَن ِعنْدَ  ؛ َكَام َيْفَعُل َكثٌِري ِمَن اْجلُهَّ  َيْرصُ

 .َواِعِظ َوَيْزَعُقوَن َوَيَتَغاَشْونَ اْلـمَ 
ْيَطاِن َيْلَعُب ِهبِمْ  ُه ِمَن الشَّ ُه بِْدَعٌة َوَضَالَلةٌ ،  َوَهَذا ُكلُّ َوُيَقاُل ملَِْن َفَعَل ،  َوَهَذا ُكلُّ

تِهِ ،  َأْصَدُق النَّاِس َمْوِعَظةً ص  اْعَلْم َأنَّ النَّبِيَّ : َهَذا َوَأِرقُّ النَّاِس ،  َوَأْنَصُح النَّاَس ِألُمَّ
ُخوا ِعنَْد َمْوِعَظتِِه  ؛ نَّاِس َمْن َجاَء َبْعَدُه ـ َال َيُشكُّ ِيف َذلَِك َعاِقٌل ـَوَخْريَ ال،  َقْلًبا َما َرصَ

َلَكاُنوا َأَحقَّ النَّاِس ِهبََذا َأْن  ؛ َوَلْو َكاَن َهَذا َصِحيًحا،  َوَال َزَعُقوا َوَال َرَقُصوا َوَال َزَفنُوا
  .» َفاْعَلْم َذلَِك ،  َوَلكِنَُّه بِْدَعٌة َوَباطٌِل َوُمنَْكرٌ ، ص  اهللاِ  َيْفَعُلوُه َبْنيَ َيَدِي َرُسولِ 

 َوُهَو َواِضٌح فِيَام َنْحُن فِيِه.،  اْنَتَهى َكَالُمهُ 
لَِني َمَع اْلـمُ  َوَال ُبدَّ ِمَن النََّظِر ِيف اْألَْمِر ُكلِّهِ  َلِف اْألَوَّ اِهِر ِيف السَّ ِر الظَّ وِجِب لِلتََّأثُّ

ِعنيَ ـمُ الْ  َهُؤَالءِ  لَِني َيْظَهُر َعَلْيِهْم َذلَِك اْألََثُر بَِسَبِب ِذْكرِ ،  دَّ ِب ، اهللاِ  َفَوَجْدَنا اْألَوَّ َوبَِسبَ
ةٍ ، اهللاِ  َسَامِع آَيٍة ِمْن كَِتاِب  َها،  َوبَِسَبِب ُرْؤَيٍة اْعتَِباِريَّ َوَملْ ،  َولَِسَبِب ِقَراَءٍة ِيف َصَالٍة َأْو َغْريِ

ُر  َنِجْد َأَحًدا قَّ ُنُفوُسُهْم َفَتَتَأثَّ َم بِاْألَْشَعاِر لَِرتِ نُّ َ ِمنُْهْم ـ فِيَام َنَقَل اْلُعَلَامُء ـ َيْسَتْعِمُلوَن الرتَّ
دِّ ِمنُْهمْ  )٢١( َوَطاِئَفُة اْلُفَقَراءِ ،  َظَواِهُرُهمْ  ُْم َيْسَتْعِمُلوَن اْلُقْرآَن َواْحلَِديَث  ؛ َعَىل الضِّ َفإِهنَّ
ُر َظَواِهُرُهمْ ،  َوالتَّْذكِريَ َواْلَوْعَظ  رُ اْلـمُ  َفإَِذا َقامَ ،  َفَال َتتََأثَّ  َتَساَبُقوا إَِىل َحَرَكاِهتِمُ  ؛ َزمِّ

ُروا ،  ْعُروَفِة َهلُمْ اْلـمَ  ِألَنَّ  ؛ ْبَتَدَعةِ اْلـمُ  ْكُروَهةِ اْلـمَ  َعَىل تِْلَك اْلُوُجوهِ إّال َفبِاْحلَِريِّ َأالَّ َيَتَأثَّ
ااْحلَقَّ َال  cَكَام َأنَّ اْلَباطَِل َال ُينْتُِج إِالَّ َباطًِال. ؛  ُينْتُِج إِالَّ َحق 

قَّةِ  َكُة اْلـمُ  ْذُكوَرِة ، َوِهَي اْلـمَ  َوَعَىل َهَذا التَّْقِريِر َينَْبنِي النََّظُر ِيف َحِقيَقُة الرِّ َحرِّ
َة ِضدُّ اْلِغَلِظ ، َفنَ  قَّ اِهِر ، َوَذلَِك َأنَّ الرِّ ُقوُل: َهَذا َرِقيٌق َلْيَس بَِغلِيٍظ ، َوَمَكاٌن َرِقيٌق إَِذا لِلظَّ

ُه اْلَغِليُظ ، َفإَِذا ُوِصَف بَِذلَِك اْلَقْلُب  اِب ، َوِضدُّ َ َ الرتُّ ِرِه ،  ؛ َكاَن َلنيِّ َفُهَو َراِجٌع إَِىل لِينِِه َوَتَأثُّ
;  >  =  <  8  9  :   (8 َوَيْشُعُر بَِذلَِك َقْوُلُه  ِضدُّ اْلَقْسَوِة.

                                                           
 .يرقصون و جيرفون الطعام، انة فّ ة َح انَ فّ هم زَ  :ويقال، ص رق :زفن) ٢٠(
نَِّة  ) يقصد٢١(  .، الذين تكلم عنهم يف أول الكتاِب اْلُفَقَراِء اْلـُمْبَتِدِعَني اْلـُمَخالِِفَني لِلسُّ



 ١٨٠
  LK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A     @  ?( )الزمر :

ِقيَق  ؛ )٢٣  َخَضَع َهلَا َوَالَن َواْنَقاَد. ؛ ْوِعَظةُ اْلـمَ  إَِذا ُأوِرَدْت َعَلْيهِ  ؛ ِألَنَّ اْلَقْلَب الرَّ
 )  7  8  9  :  ;  >  =   <(8 َولَِذلَِك َقاَل 

ٌر َولٌِني َحيُْصُل ِيف اْلَقْلِب بَِسَبِب  َفإِنَّ اْلَوَجَل  .)٢: األنفال( ْلَد ِمْن ،  ْوِعَظةِ اْلـمَ  َتَأثُّ ى اْجلِ َفَرتَ
ْنَساِن ـ َحلَّ ،  َواْلَعْنيَ َتْدَمعُ ،  َأْجِل َذلَِك َيْقَشِعرُّ  ُني إَِذا َحلَّ بِاْلَقْلِب ـ َوُهَو َباطُِن اْإلِ َواللِّ

ْلِد بَِشَهاَدةِ  ْنَساِن ــ َوُهَو ظَ اهللاِ  بِاْجلِ ْنَسانِ  ؛ اِهُر اْإلِ َوَذلَِك ،  َفَقْد َحلَّ اِالْنِفَعاُل بَِمْجُموِع اْإلِ
ُكوَن َال اْحلََرَكةَ  َياَح ،  َيْقَتِيض السُّ ُكوَن َال الصِّ َلِف ،  َواِالْنِزَعاَج َوالسُّ َوِهَي َحاَلُة السَّ

َم ـ. لَِني ـ َكَام َتَقدَّ  اْألَوَّ
َفَيْظَهُر َعَلْيِه ِمَن اْألََثِر َما َظَهَر  ؛ َسِمَع َمْوِعَظًة َأيَّ َمْوِعَظٍة َكاَنْت َفإَِذا َرَأْيَت َأَحًدا 

الِِح  َلِف الصَّ ُل اْلَوْجدِ  ؛ َعَىل السَّ ٌة ِهَي َأوَّ َا ِرقَّ اَض فِيَها.،  َعلِْمَت َأهنَّ َا َصِحيَحٌة َال اْعِرتَ  َوَأهنَّ
َفَلْم َيْظَهْر َعَلْيِه ِمْن  ؛ ُقْرآنِيًَّة َأْو ُسنِّيًَّة َأْو ِحْكِميَّةً  َوإَِذا َرَأْيَت َأَحًدا َسِمَع َمْوِعَظةً 

ءٌ  ًام َأْو ِغنَاًء ُمْطِرًبا َفَتَأثَّرَ ،  تِْلَك اْآلَثاِر َيشْ ى َيْسَمَع ِشْعًرا ُمَرنَّ َال َيْظَهُر َعَلْيِه ِيف  َفإِنَّهُ  ؛ َحتَّ
ءٌ  َام َيْظَهُر َعَلْيِه اْنِزَعاٌج بِِقيَاٍم َأْو َدَوَراٍن َأْو َشْطٍح َأْو ِصيَاٍح ،  اْلَغالِِب ِمْن تِْلَك اْآلَثاِر َيشْ َوإِنَّ

  َأْو َما ُينَاِسُب َذلَِك.
قَّةِ  ًال اْلـمَ  َوَسَبُبُه َأِن الَِّذي َحلَّ بَِباطِنِِه َلْيَس بِالرِّ َبْل ُهَو الطََّرُب الَِّذي ،  ْذُكوَرِة َأوَّ

َة ِضدُّ اْلَقْسَوِة  ؛ ُينَاِسُب اْلِغنَاءَ  قَّ َوالطََّرُب ُمنَاِسٌب  ؛َوالطََّرُب ِضدُّ اْخلُُشوِع ، ِألَنَّ الرِّ
َباعِ  ؛ لِْلَحَرَكةِ  ُه َثَوَراُن الطِّ ْنَساِن اْحلََيَوانُ ،  ِألَنَّ َك فِيِه َمَع اْإلِ بِِل َوالنَّْحلِ  ؛ َولَِذلَِك اْشَرتَ ،  َكاْإلِ

هُ ،  َوَغْريُ َذلَِك ،  اْألَْطَفالِ َوَمْن َال َعْقَل َلُه ِمَن  ُكونِ  ؛ َواْخلُُشوُع ِضدُّ ُه َراِجٌع إَِىل السُّ ،  ِألَنَّ
َ بِِه ُلَغةً  وٍر. ؛ َوَقْد ُفرسِّ ْنَساَن ِمْن ُحْزٍن َأْو ُرسُ ٌة َتْصَحُب اْإلِ ُه ِخفَّ َ الطََّرُب بَِأنَّ  َكَام ُفرسِّ

ِسينُهُ  ْوِت َوَحتْ  .َوالتَّْطِريُب: َمدُّ الصَّ
ْعَر الْ   ُمَغنَّى بِِه َقِد اْشَتَمَل َعَىل َأْمَرْيِن:ـَوَبَياُنُه: َأنَّ الشِّ

ا: ْكَمِة َوالْ  َأَحُدُمهَ ،  ، َفِفيَها َتْعَمُل  ، َوَهَذا ُخمَْتصٌّ بِاْلُقُلوِب  َمْوِعَظةِ ـَما فِيِه ِمَن اْحلِ
َام  َهِة ُينَْسُب السَّ  ُع إَِىل اْألَْرَواِح.َوِهبَا َتنَْفِعُل، َوِمْن َهِذِه اْجلِ



  ١٨١
َبِة َعَىل النَِّسِب التَّْلِحينِيَّةِ ـَما فِيِه ِمَن النََّغَامِت الْ  َوالثَّاِين: ُر ِيف ـ، َوُهَو الْ  ُمَرتَّ ُمَؤثِّ

َباعِ   ، َوِهَي اْحلََرَكاُت َعَىل اْختَِالفَِها. ، َفُيَهيُِّجَها إَِىل َما ُينَاِسبَُها الطِّ
ٍر ِيف  َامِع َحتُْص  َفُكلُّ َتَأثُّ ؛ َفُهَو  وعِ ـُل َعنُْه آَثاُر اْلَكْوِن َواْخلُُض ـاْلَقْلِب ِمْن ِجَهِة السَّ

ُه َحمُْموٌد.ـ، َوُهَو التََّواُجُد الَِّذي َأَشاَر إَِلْيِه َكَالُم الْ  ِرقَّةٌ   ُمِجيِب، َوَال َشكَّ َأنَّ
ُكونِ  ٍر َحيُْصُل َعنُْه ِضدُّ السُّ َة فِيِه َوَال َتَواُجدَ  ؛ َفُهوَ  َوُكلُّ َتَأثُّ ، َوَال ُهَو  َطَرٌب َال ِرقَّ

 َحمُْموٌد.
،  ْذُمومَ اْلـمَ  إِالَّ الثَّاِين  - ِيف اْلَغالِِب  - َلكِنَّ َهُؤَالِء اْلُفَقَراَء َلْيَس َهلُْم ِمَن التََّواُجِد 

ُحونِ إَذْن َفُهْم  ْكَمِة َشيًْئا َال ُيْدِرُكوَن ِمنْ ،  ُمَتَواِجُدوَن بِالنََّغِم َواللُّ َفَقْد َباُؤوا ،  َمَعاِين اْحلِ
ْفَقَتْنيِ إَذْن   .ا(ِ بِ َنُعوُذ ،  بَِأْخَرسِ الصَّ

 ؟َجاَءُهُم اْلَغَلطُ َخاِمًسا: ِمْن أْيَن 
َام َجاَءُهُم اْلَغَلُط ِمْن ِجَهِة اْختَِالطِ   ُُم ،  نَاَطْنيِ َعَلْيِهمْ اْلـمَ  َوإِنَّ َوِمْن ِجَهِة َأهنَّ

وا بَِغْريِ َدلِيلٍ اْسَتدَ  l   (: َوَقْوُلهُ ) ، ٥٠: الذاريات( )Ø×    Ö  Õ (8 َفَقْوُلُه ،  لُّ
q    p  o  n  m( )َوَكَذلَِك ،  ْعنَىاْلـمَ  َال َدلِيَل فِيِه َعَىل  ؛ )١٨: الكهف

̧   º  ¹   ( 8َقْوُلُه   ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °( 
ُْم َقاُمو ؛ )١٤: الكهف( ا َيْرُقُصوَن َأْو َيْزفِنُوَن َأْو َيُدوُروَن َعَىل َأْقَداِمِهْم؟ َأْيَن فِيِه َأهنَّ

َت َهَذا الْ َفُهَو ِمْن اِالْستِْدَال ،  َوَنْحَو َذلَِك  اِخِل َحتْ  ِب.َباِل الدَّ
َامعِ  َلْفظِ َتْفِسُري َساِدًسا:   :ِعنَْد الُصوفِيَِّة األَوائِلِ  السَّ

ٍ لَ  )٢٢( ِجيِب اْلـمُ  َوَوَقَع ِيف َكَالمِ  َامِع َغْريَ ُمَفرسَّ ُه اْلـمُ  َفِهَم ِمنْهُ فَ ،  ْفُظ السَّ ْحَتجُّ َأنَّ
وفِيَّةِ ،  َوُهَو َفْهُم ُعُموِم النَّاسِ ،  اْلِغنَاُء الَِّذي َتْسَتْعِمُلُه ِشيَعُتهُ  ُه ِعنَْدُهْم  ؛ َال َفْهُم الصُّ َفإِنَّ

ْلدُ ،  ا اْلَقْلُب ُيْطَلُق َعَىل ُكلِّ َصْوٍت َأَفاَد ِحْكَمًة َخيَْضُع َهلَ  َوُهَو الَِّذي ،  َوَيِلُني َهلَا اْجلِ

                                                           
 . ) أْي الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة٢٢(



 ١٨٢
نَِّة ،  َفَسَامُع اْلُقْرآِن ِعنَْدُهْم َسَامعٌ ،  ْحُمودَ اْلـمَ  َيَتَواَجُدوَن ِعنَْدُه التََّواُجدَ  َوَكَذلَِك َسَامُع السُّ

َوَال َيْسَتِمُعوَن ،  َأْيًضا إَِذا َأْعَطى ِحْكَمةً  مِ نُْظواْلـمَ  َوِمنُْه َسَامعُ ، َوَكَالُم اْحلَُكَامِء َواْلُفَضَالِء 
ْلَذاِذ ،  َوَعَىل َغْريِ اْستِْعَدادٍ ،  )٢٣( طِ ِط َبْعَد اْلَفرْ  ِيف اْلَفرْ َهَذا اْألَِخَري إِالَّ  َوَعَىل َغْريِ َوْجِه اْإلِ

ْطَراِب  ُه َقاِدٌح ِيف َمَقاِصِدِهُم  ؛ َوَال ُهْم ِممَّْن َيُدوُم َعَلْيِه َأْو َيتَِّخُذُه َعاَدةً ،  َواْإلِ ِألَنَّ َذلَِك ُكلَّ
تِي َبنَْوا َعَلْيَها.  الَّ

َامعَ اْلـمُ  إَِذا َرَأْيَت « : َولَِذلَِك َقاَل اْجلُنَْيدُ  بُّ السَّ َفاْعَلْم َأنَّ فِيِه َبِقيًَّة ِمَن  ؛ ِريَد ُحيِ
  .» اْلبَِطاَلةِ 

َام َهلُْم ِمْن َسَامِعِه ـ إِِن اتَّ  ْكَمِة ـ إِْن َكاَن فِيِه ِحْكَمٌة ـَوإِنَّ َفاْسَتَوى ،  َفَق ـ َوْجُه اْحلِ
ْوِت اْحلََسنِ ،  ِعنَْدُهُم النَّْظُم َوالنَّْثرُ  َامَع َعَىل الصَّ َضاِف إَِىل اْلـمُ  َوإِْن َأْطَلَق َأَحٌد ِمنُْهُم السَّ

هِ  ْكَمَة َال ِمْن  ؛ ِشْعٍر َأْو َغْريِ َباعَ َفِمْن َحْيُث َفِهَم اْحلِ ِألَنَّ َمْن َسْمِعِه ِمْن  ؛ َحْيُث ُيَالِئُم الطِّ
ٌض لِْلِفْتنَةِ  ؛ َحْيُث َيْسَتْحِسنُهُ  َامعُ ،  َفُهَو ُمَتَعرِّ   ْطِرُب.اْلـمُ  لِذُّ اْلـمُ  َفَيِصُري إَِىل َما َصاَر إَِلْيِه السَّ

مَ  َامَع ِعنَْدُهْم َما َتَقدَّ لِيِل َعَىل َأنَّ السَّ  : َوِمَن الدَّ
ُه َقاَل : ْغِرِيبِّ اْلـمَ  ا ُذكَِر َعْن َأِيب ُعْثَامنَ مَ  ْ َيْسَمْع َصْوَت « : َأنَّ َامَع َوَمل َعى السَّ َمِن ادَّ

َياِح  يَر اْلَباِب َوَتْصِفيَق الرِّ ْريِ َوَرصِ  .» َفُهَو ُمْفَرتٍ ُمْبتَِدعٌ  ؛ الطَّ
يَّ ِسنِنيَ اهللاِ  َعْبدِ  َخَدْمُت َسْهَل ْبنَ « : َقاَل  ؛ َوَعْن َأْمحََد ْبِن َساِملٍ  َفَام َرَأْيُتُه ،  التُّْسَرتِ

هِ  ْكِر َأِو اْلُقْرآِن َأْو َغْريِ ٍء َيْسَمُعُه ِمَن الذِّ َ ِعنَْد َسَامِع َيشْ ُقِرَئ  ؛ َفَلامَّ َكاَن ِيف آِخِر ُعُمِرهِ ،  َتَغريَّ
َ َوارْ ١٥(احلديد:  )o  n  m    l  k   (َبْنيَ َيَدْيِه:  َتَعَد َوَكاَد َيْسُقُط ، َفَلامَّ ) ، َتَغريَّ

 .» َيا َحبِيبِي َضُعْفنَا« : َذلَِك؟ َفَقاَل  َسَأَلْتُه َعنْ  ؛ َرَجَع إَِىل َحاِل َصْحِوهِ 
مَ  َامَع ِعنَْدُهْم َكَام َتَقدَّ َكاَياُت َوَأْشَباُهَها َتُدلُّ َعَىل َأنَّ السَّ ُْم َال ،  َفَهِذِه اْحلِ َوَأهنَّ

َهاُيْؤثُِروَن َسَام  امَّ ـَولَ  ْطِرَبِة.اْلـمُ  َفْضًال َعَىل َأْن َيَتَصنَُّعوا فِيَها بِاْألََغاِين  ؛ َع اْألَْشَعاِر َعَىل َغْريِ
                                                           

؛ َوِقيَل: الَفْرط َأن تْأتيه ِيف  ِيف الَفْرط، وَأتيته َفْرط َأشهر َأي َبْعَدَهاالَفْرط: اِحلني: ُيَقاُل: إِنام آتِيِه الَفْرَط وَ ) ٢٣(
َة َليَْلًة. َس َعْرشَ  األَيام َوَال َتُكوُن َأقّل ِمْن َثَالَثٍة َوَال َأكثر ِمْن َمخْ



  ١٨٣
َمانُ  الِِح ،  َطاَل الزَّ َلِف الصَّ َامعِ  ؛ َوَبُعُدوا َعْن َأْحَواِل السَّ ْفِريِع ِيف السَّ ،  َأَخَذ اْهلََوى ِيف التَّ

ى َصاَر ُيْسَتْعمَ  َباعُ ،  )٢٤( ْصنُوُع َعَىل َقاُنوِن اْألَْحلَانِ اْلـمَ  ُل ِمنْهُ َحتَّ َقْت بِِه الطِّ َوَكُثَر ،  َفَتَعشَّ
اَحَة َفَقْط ـ ،  َفَصاَر َقًذى ِيف َطِريِق ُسُلوكِِهمْ  ؛ اْلَعَمُل بِِه َوَداَم ـ َوإِْن َكاَن َقْصُدُهْم بِِه الرَّ

ُه ُثمَّ َطا،  َفَرَجُعوا بِِه اْلَقْهَقَرى َماِن َوَما َقاَرَبُه َأنَّ اُل ِيف َهَذا الزَّ ى اْعَتَقَدُه اْجلُهَّ َل اْألََمُد َحتَّ
ِف ،  ُقْرَبةٌ   .)٢٥(َوُهَو اْألَْدَهى،  َوُجْزٌء ِمْن َأْجَزاِء َطِريَقِة التََّصوُّ

اُب َدْعَوُتهُ َهْل َمْن َدَعا َطائَِفًة إَِىل َمنِْزلِِه ؛ فَ َسابًِعا:   ؟ُجتَ
ا َمْن َدَعا َطاِئَفًة إَِىل َمنِْزلِهِ « : )٢٦(ِجيِب اْلـمُ  َوَقْوُل  ِيف َوَلُه ،  َفتَُجاُب َدْعَوُتهُ  ؛ َوَأمَّ

ًال  ؛ »َقْصُدُه  َدْعَوتِهِ  بَِأنَّ َمْن َدَعا َقْوًما إَِىل َمنِْزلِِه لَِتَعلُِّم آَيٍة َأْو : ُمَطابٌِق بَِحَسِب َما ُذكَِر َأوَّ
 َأْو ُمَذاَكَرٍة ِيف ِعْلٍم َأْو ِيف نَِعمِ ، ص  اهللاِ  َأْو ُسنٍَّة ِمْن ُسنَِن َرُسولِ ،  اهللاِ  ُسوَرٍة ِمْن كَِتاِب 

َوَال َصِحَبُه َشْطٌح َوَال ِزْفٌن  )٢٧(َأْو ُمَؤاَنَسٍة ِيف ِشْعٍر فِيِه ِحْكَمٌة َلْيَس فِيِه ِغنَاٌء َمْكُروٌه ، اهللاِ 
إَِلْيِهْم ِمَن الطََّعاِم َعَىل َغْريِ َوْجِه  ُثمَّ َأْلَقى،  نَْكَراِت ْلـمُ ا َوَال َغْريُ َذلَِك ِمنَ ،  َوَال ِصَياٌح 

ِف  َكلُّ ْ َيْقَصْد بَِذلَِك بِْدَعًة َوَال اْمتَِياًزا،  َباَهاةِ اْلـمُ و التَّ ُرُج بَِأْفَعاِهلَا َوَأْقَواِهلَا  ؛ َوَمل لِِفْرَقٍة َختْ
نَّةِ  ُه َداِخٌل ِيف ُحْكمِ  ؛ اِن َذلَِك َفَال َشكَّ ِيف اْستِْحَس  ؛ َعِن السُّ ْقُصوِد ِهبَا اْلـمَ  ْأُدَبةِ اْلـمَ  ِألَنَّ

                                                           
ى بدون آلة موسيقية)٢٤(  . أي الشعر املَُلحن ، والذي ُيَؤدَّ
وفِيَِّة ُيْطَلُق َعَىل ُكلِّ َصْوٍت َأَفاَد ِحْكَمًة َخيَْضُع َهلَا اْلَقْلُب ،  ِعنْدَ َامَع أن السَّ  /) ذكر اإلمام الشاطبي ٢٥( الصُّ

ْلُد ،  َكَامِء َواْلُفَضَالِء ، َوِمنُْه َسَامُع اْلـَمنُْظوكَ َوَيلُِني َهلَا اْجلِ نَِّة َوَكَالُم اْحلُ ْعَطى َأْيًضا إَِذا أَ  مِ َسَامُع اْلُقْرآِن َوَسَامُع السُّ
ْلَذاِذ ِط َبْعَد اْلَفرْ ِحْكَمًة ، َوَال َيْسَتِمُعوَن َهَذا اْألَِخَري إِالَّ ِيف اْلَفرْ  ِط ، َوَعَىل َغْريِ اْستِْعَداٍد ، َوَعَىل َغْريِ َوْجِه اْإلِ

ْطَراِب ، َوَال ُهْم ِممَّْن َيُدوُم َعَليِْه َأْو َيتَِّخُذُه َعاَدًة ؛ ِألَنَّ َذلَِك كُ  ُْم َواْإلِ تِي َبنَْوا َعَلْيَها ، َوَأهنَّ لَُّه َقاِدٌح ِيف َمَقاِصِدِهُم الَّ
َها  .َال ُيْؤثُِروَن َسَامَع اْألَْشَعاِر َعَىل َغْريِ

ْل كيف أنكر اإلمام الشاطبي   عىل الصوفية يف زمانه أهنم يسمعون القصائد املطربة ، والتي ال  /فتأمَّ
فامذا لو َرَأى متصوفة اليوم وهم يتاميلون ويرقصون عىل أنغام تصاحبها معازف (أي بدون موسيقى) ، 

  املوسيقى؟!!
 . ) أْي الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة٢٦(
  ) أْي الغناء الذي حتدث عنه من قبل ، وهو ما كان بدون موسيقى.٢٧(



 ١٨٤
ْخَوانِ  َرياِن َواْإلِ ِة َبْنيَ اْجلِ ِد َبْنيَ اْألَْصَحاِب ،  ُحْسُن اْلِعْرشَ  َوِهَي ِيف ُحْكمِ ،  َوالتََّودُّ

. ؛ هِ َفإِْن َكاَن فِيَها َتَذاُكٌر ِيف ِعْلٍم َأْو َنْحوِ ،  اِالْستِْحَباِب   َفِهَي ِمْن َباِب التََّعاُوِن َعَىل اْخلَْريِ
عِ وَ  ْ وفِيَِّة ُتوَزُن بِِميَزاِن الرشَّ ْكِر َلْيَسْت َما َزَعَم َهُؤَالءِ  َوَجمَالُِس ،  َأْحَواَل الصُّ ،  الذِّ

َم َلنَا ِذْكُرهُ  ا َما ِسَوى َذلَِك ِممَّا اْعَتاُدوهُ ،  )٢٨( َبْل َما َتَقدَّ  َو ِممَّا ُينَْكُر.َفهُ  ؛ َوَأمَّ
ُرونَ اْلـمُ  ِجيِب َما َيَتَعلَُّق بِِه َهُؤَالءِ اْلـمُ  َلْيَس ِيف َكَالمِ  ؛إَذْن فَ   إِْذ َباَينُوا،  َتَأخِّ

ِمَني ِمْن ُكلِّ َوْجهٍ اْلـمُ   التَّْوفِيُق.باهللاِ وَ ،  َتَقدِّ

                                                           
ْكِر َعَىل َصوْ  اهللاِ َعَىل ِذْكِر  ْجتَِامعُ وهو اال )٢٨( ِر لِنَِعِم  اِالْجتَِامعُ و ٍت َواِحٍد.َال اِالْجتَِامُع لِلذِّ ، َأِو  اهللاِ َعَىل التََّذكُّ

ُر َبْعُضُهْم َبْعًضا التََّذاُكِر ِيف اْلِعْلِم ـ إِْن َكاُنوا ُعَلَامَء ـ ، َأْو َكاَن فِيِهْم َعاِملٌ َفَجَلَس إَِلْيِه ُمتََعلُِّموَن ، َأِو اْج  َتَمُعوا ُيَذكِّ
ِيف َأْصَحابِِه ، َوَعِمَل  ص اهللاِ َواْلُبْعِد َعْن َمْعِصَيتِِه ... َوَما َأْشَبَه َذلَِك ِممَّا َكاَن َيْعَمُل بِِه َرُسوُل  اهللاِ بِاْلَعَمِل بَِطاَعِة 

تِي َجاَء فِيَها ِمَن اْألَ  َها َجمَالُِس ِذْكٍر ، َوِهَي الَّ َحاَبُة َوالتَّابُِعوَن ؛ َفَهِذِه اْلـَمَجالُِس ُكلُّ  ِر َما َجاَء.ْج بِِه الصَّ



  ١٨٥
 

  دعِ ــــامِ الْبِـأَحكَ
و ةيافالْإِضو ةييققاالْحمهنيقِ بالْفَر  

 

ةيافالْإِض ةعالْبِدو ةييققالْح ةعى الْبِدنعم:  
ِعيٌّ : َحِقيِقيَّةُ ـالْ  اْلبِْدَعةُ  تِي َملْ َيُدلَّ َعَلْيَها َدلِيٌل َرشْ ،  َوَال ُسنَّةٍ ،  َال ِمْن كَِتاٍب  ؛ ِهَي الَّ

َال ِيف اْجلُْمَلِة َوَال ِيف  ؛ ْدَالٍل ُمْعَتَربٍ ِعنَْد َأْهِل اْلِعْلمِ َوَال اْستِ ،  َوَال ِقَياسٍ ،  َوَال إِْمجَاعٍ 
ْفِصيلِ  َيْت بِْدَعًة ،  التَّ ٌع َعَىل َغْريِ ِمَثاٍل َسابٍِق. ؛َولَِذلَِك ُسمِّ َا َشْىٌء ُخمَْرتَ  ِألَهنَّ

عِ  ْبَتِدُع َيْأَبى َأْن ُينَْسَب إَِلْيِه اْخلُُروُج َعنِ اْلـمُ  َوإِْن َكانَ  ْ ُه َداِخٌل ،  الرشَّ ٍع َأنَّ إِْذ ُهَو ُمدَّ
ةِ  َت ُمْقَتَىض اْألَِدلَّ ْعَوى َغْريُ َصِحيَحةٍ ،  بَِام اْسَتنَْبَط َحتْ َتُه ُشَبٌه َلْيَسْت  ؛ َلكِنَّ تِْلَك الدَّ َفإِنَّ َأِدلَّ

ُه اْسَتَدلَّ  ٍة إِْن َثَبَت َأنَّ  َوإِالَّ َفاْألَْمُر َواِضٌح.،  بَِأِدلَّ
َضافِيَّةُ َوأَ  ا اْلبِْدَعُة اْإلِ ا َشائَِبَتاِن:  ؛ مَّ  َفِهَي الَّتِي َهلَ

ا: • ِة ُمَتَعلٌِّق  إِْحَداُمهَ َهِة بِْدَعًة.،  َهلَا ِمَن اْألَِدلَّ  َفَال َتُكوُن ِمْن تِْلَك اْجلِ
 َلْيَس َهلَا ُمَتَعلٌِّق إِالَّ ِمْثَل َما لِْلبِْدَعِة اْحلَِقيِقيَِّة. َواْألُْخَرى: •

َرَفْنيِ  ْص ِألََحِد الطَّ ْ َيَتَخلَّ َوَضْعنَا َلُه َهِذِه  ؛ َفَلامَّ َكاَن اْلَعَمُل الَِّذي َلُه َشاِئَبَتاِن َمل
َضافِيَّةُ « َوِهَي ،  التَّْسِمَيةَ   :َأْي  .» اْلبِْدَعُة اْإلِ

َهتَْنيِ ُسنَّةٌ  • َا بِالنِّْسَبِة إَِىل إِْحَدى اْجلِ َا ُمْستَ  ؛ َأهنَّ   .نَِدٌة إَِىل َدلِيلٍ ِألَهنَّ
َهِة اْألُْخَرى بِْدَعةٌ  • َا ُمْسَتنَِدٌة إَِىل ُشبَْهٍة َال إَِىل َدلِيلٍ  ؛ َوبِالنِّْسَبِة إَِىل اْجلِ ،  ِألَهنَّ

ٍء. َأْو َغْريَ   ُمْسَتنَِدٍة إَِىل َيشْ
لِيَل َعَلْيَها ِمْن ْعنَى: اْلـمَ  َواْلَفْرُق َبْينَُهَام ِمْن ِجَهةِ  َوِمْن ،  ِجَهِة اْألَْصِل َقاِئمٌ َأنَّ الدَّ

َفاِصيِل َملْ َيُقْم َعَلْيَها َا ُحمَْتاَجٌة إَِلْيهِ ،  ِجَهِة اْلَكْيِفيَّاِت َأِو اْألَْحَواِل َأِو التَّ ِألَنَّ اْلَغالَِب  ؛ َمَع َأهنَّ
اِت  اِت َال ِيف اْلَعاِديَّ  .ْحَضةِ اْلـمَ  ُوُقوُعَها ِيف التََّعُبِديَّ



 ١٨٦
َضافِيَّةِ  ْلبِْدَعةِ اَأْقَساُم   : اْإلِ

َبْنيِ  اْلبِْدَعةَ إِنَّ  َضافِيََّة َعَىل َرضْ  : )٢٩( اْإلِ
ا: • ى َتَكاَد اْلبِْدَعُة ُتَعدُّ َحِقيِقيَّةً ،  َيْقُرُب ِمَن اْحلَِقيِقيَّةِ  َأَحُدُمهَ  .)٣٠( َحتَّ

                                                           
ٌب: نوٌع وِصنٌف  )٢٩(  .َرضْ
  ومن أمثلة ذلك: )٣٠(
، بقصد  ، ملجرد التشديد عىل النفس الزمة اخلشن من الثياب أو الطعام مع القدرة عىل غريه من الطيباتمُ  -١

ْربٍ ابذلك ال ألجل غرض صحيح معترب رشعً  ـالتقرب إىل اهللا  ، أو مقاومة  ، أو إسقاط ُعجب : ككرس كِ
د البدعة عَ دع اإلضافية الذي يقرتب من احلقيقية حتى تكاد تُ ـ.. فهذا من الب. ، ونحو ذلك ة باطلةشهو

، وفيه التشدد والتنطع الذي هنى عنهام  ، وذلك ألن فيه إيثار احلرمان عىل التنعم بنعم اهللا املباحة حقيقية
، ألن الرشع مل  ، وال من مقاصده ، وفيه القصد إىل ما تكرهه النفس بام ليس من مطلوبات الرشع الرشع

 .يقصد إىل تعذيب النفس والتشديد عليها يف التكليف
،  االقتصار يف األفعال واألحوال عىل ما خيالف حمبة النفوس ومحلها عىل ذلك يف كل يشء من غري استثناء -٢

النفس واستمتاع بام يلذ ألنه قد عرف أن الرشع أباح أشياء فيها قضاء لنهمة  ؛ فهو من قبيل التعمق والتشدد
 ك.ر بالرتْ مَ ع النفس بل َألَ تَ مُ  ر بام فيه حتقيُق  أمَ َام ـهلا، فلو كانت خمالفة النفس عىل اإلطالق مما حيبه الشارع لَ 

، فهو مبتدع يتقرب  احها الرشع من غري غرض صحيح معترب رشعً افمن عمد إىل خمالفة حمبات النفس التي أب
، كل ذلك  ، أو املنام أو بعض أنواع الطعام أو اللباس املباح الفة النفس يف النكاحمثل خم،  إىل اهللا بام مل يرشعه

، الذي يقرتب من البدع احلقيقية بل إن بعض أنواع هذا القسم هو  هذا النوع من البدع اإلضافية داخل حتت
 من البدع احلقيقية بال ريب ...

د عىل بعض األدلة التي تدعو للزهادة يف ـها يعتم، لكون فاعل دع اإلضافيةـمن الب ْت دَّ وإنام عُ 
البدعة اإلضافية و،  ه استداللبْ يف ذلك مما قد يعد ِش   ، وبعض سري السلف ، والتخفف من مباحاهتا الدنيا

، ألهنا مستندة إىل شبهة  يف إحدى جهتيها تتعلق بالسنة ألهنا مستندة إىل دليل رشعي، ويف اجلهة األخرى بدعة
 يل.ال إىل دل



  ١٨٧
ى َيَكاَد ُيَعدُّ ُسنًَّة َحمَْضةً َواْآلَخُر:  •  .)٣١(َيْبُعُد ِمنَْها َحتَّ

 
 

                                                           
 ، من باب سد الذرائع. جمرى البدعة اع أصله ولكنه يصري جاريً لعمل الذي ُرش ا ومن أمثلة ذلك: )٣١(

 وإما يف أوقات حمدودة وعىل طريقة حمدودة. ، إما دائًام  كأن يلتزم النوافل التزام السنن الرواتب
،  وأظهره يف اجلامعات من النوافل ص، أن كل ما واظب عليه رسول اهللا  ووجه دخول االبتداع يف هذا

، وأما النافلة التي ليست عىل هذا الوجه ويلتزمها العامل التزام السنن  فاملواظبة عليه وإظهاره من السنن
رج العمل عن طريقته املرشوعة إىل أخرى مل هذا االلتزام ُخي ، فنوع من االلتزامات التي مل ترشع  الرواتب بأي

ا سنة هن، فيظن أ قها بالراتبةحِ لْ ويُ  ابالنافلة عن مكاهنا املخصوص هبا رشعً ، وذلك حني خيرج  هبا دليل دْ رِ يَ 
، ويلزم من هذا اعتقاد العوام  ص رشعي، وليست كذلك وهذا افتئات عىل الرشع وختصيص بغري خمصِّ  راتبة

 ومن ال علم عنده أهنا سنة راتبة.
عىل ذلك ويظهرها يف املساجد أو يقيمها ، ويداوم  ومثال هذا أن يلتزم صالة نافلة مطلقة يف وقت معني

 مجاعة.



 ١٨٨
A 

 اتعطَوي التذَ فالْأَخ  
  )٣٢( السننِ الراتبة والزِمة غَيرِ الال

 

 : اتَِبِة َيَقُع َعَىل َوْجَهْنيِ نَِن الرَّ ِزَمِة ، َوَال السُّ  اْألَْخَذ ِيف التََّطُوَعاِت َغْريِ الالَّ
ا: ْنَسانُ  َأْن ُتْؤَخَذ َعَىل َأْصِلَها فِيَام اْسَتَطاعَ  َأَحُدُمهَ َفتَاَرًة َينَْشُط َهلَا َوَتاَرًة َال ،  اْإلِ

َزاَمحَِة َأْشَغاٍل َوَنْحِوَها،  َينَْشطُ  َوَما  ... َأْو ُيْمكِنُُه َتاَرًة بَِحْسِب اْلَعاَدِة َوَال ُيْمكِنُُه ُأْخَرى ملُِ
ُق بِِه فَ  ؛ َأْشَبَه َذلَِك  ُجِل َيُكوُن َلُه اْلَيْوَم َما َيَتَصدَّ ُق َكالرَّ َأْو ،  َوَال َيُكوُن َلُه َذلَِك َغًدا،  َيَتَصدَّ

ُه َال َينَْشُط لِْلَعَطاءِ  َأْو َغْريَ ،  َأْو َيَرى إِْمَساَكُه َأْصَلَح ِيف َعاَدتِِه اْجلَاِرَيِة َلهُ ،  َيُكوُن َلُه إِالَّ َأنَّ
ْنَساِن.  َذلَِك ِمَن اْألُُموِر الطَّاِرَئِة لِْإلِ

َال َحَرَج َعَىل َأَحٍد َتَرَك التََّطُوَعاِت ُكلََّها ، َوَال َلْوَم َعَلْيِه ، إِْذ َلْو َكاَن َفَهَذا اْلَوْجُه 
ًعا ، َوُهَو ِخَالُف اْلَفْرِض. ؛ َثمَّ َلْوٌم َأْو ُعْتٌب   َملْ َيُكْن َتَطوُّ

ُجِل َيتَِّخُذ لِنَ  ؛ ْلَتِزَماِت اْلـمُ  َأْن َتْأُخَذ َمْأَخذَ  َوالثَّاِين: ْفِسِه َوظِيَفًة َراتَِبًة ِمْن َكالرَّ
ْيِل َمَثًال ، َوِصَياِم َيْوٍم بَِعْينِهِ   َعَمٍل َصالٍِح ِيف َوْقٍت ِمَن اْألَْوَقاِت ، َكاْلتَِزاِم ِقَياِم َحظٍّ ِمَن اللَّ

بِاْلَغَداِة اهللاِ  ِذْكرِ  َكَعاُشوَراَء َوَعَرَفَة ، َأْو َيتَِّخُذ َوظِيَفًة ِمنْ  ؛ لَِفْضٍل َثَبَت فِيِه َعَىل اْخلُُصوصِ 
  .. َوَما َأْشَبَه َذلَِك.. َواْلَعِيشِّ 

ُه ملََّا ؛ َفَهَذا اْلَوْجُه َأَخَذْت فِيِه التََّطُوَعاُت َمْأَخَذ اْلَواِجَباِت ِمْن َوْجهٍ  َنَوى  َأنَّ
نَنَ  ؛ ِيف اِالْستَِطاَعةِ  )٣٣(َب َعَلْيَها وؤُ الدّ  اتَِبةَ  َأْشَبَهِت اْلَواِجَباِت َوالسُّ ُه َلْو َكاَن  ؛ الرَّ َكَام َأنَّ

عِ  ْ َجياُب َغْريَ َالِزٍم بِالرشَّ  ؛ إِْذ َتْرُكُه َأْصًال َال َحَرَج فِيِه ِيف اْجلُْمَلةِ  ؛ َملْ َيِرصْ َواِجًبا ؛ َذلَِك اْإلِ

                                                           
 .أَخذ َنْفسه بكذا: ألزمها به. ورشع فيهبدأ و :أخذ يفعلهو، أخذ يف األمر  )٣٢(

اتَِبةِ  نَِن الرَّ َطُوَعاِت َغْريِ َال  : أيالتََّطُوَعاِت َغْريِ الالِزَمِة َوال السُّ ايست من ِزَمِة ، َولَ تَّ نَِن الرَّ  .تَِبةِ السُّ
 .َعَليَْهاَداَوَمُة املُ  :َب َعَليَْهاولّدؤُ ا )٣٣(



  ١٨٩
اتَِبُة َبعْ  )٣٤(َأْعنِي: َتْرَك اِالْلتَِزاِم ، َوَنظُِريُه ِعنَْدَنا  َلَواِت النََّوافُِل الرَّ َا ُمْسَتَحبٌَّة ِيف  ؛ َد الصَّ َفإِهنَّ

نََن َواْلَواِجَباِت. ؛ اْألَْصِل ، َوِمْن َحْيُث َصاَرْت َرَواتَِب  َفَصاَر ِحينَئٍِذ ِهلََذا  َأْشَبَهِت السُّ
ِع َبْنيَ َحاَلَتْنيِ  ةِ  ؛ النَّْوِع َحاَلٌة ِمَن التََّطوُّ ُه َراِجٌع إَِىل ِخَريَ بَِحَسَب َما َفِهْمنَا  َكلَِّف ـمُ الْ  إِالَّ َأنَّ

ِع. ْ  ِمَن الرشَّ
ْفِق َوالتَّْيِسِري ،  ؛ َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك  ِع َأْيًضا اْألَْخَذ بِالرِّ ْ َفَقْد َفِهْمنَا ِمْن َمْقُصوِد الرشَّ

َزامِ اْلـمُ  َوَأْن َال ُيْلَزمَ  َرُج بِاْلتِ ُه َيْعِجُز َعنُْه ، َأْو َحيْ ُف َما َلَعلَّ ْ َيْبُلْغ  ؛ ِه ، َفإِْن اِالْلتَِزامَ َكلَّ إِْن َمل
ِه ،  ؛ ِر الَِّذي ُيْكَرُه اْبتَِداءً نَذْ َمْبَلَغ الْ  ْنَساُن َبْينَُه َوَبْنيَ َربِّ َعُلُه اْإلِ َفُهَو َيْقُرُب ِمَن اْلَعْهِد الَِّذي َجيْ

ْخَال   ُل بِِه َمْكُروًها.َواْلَوَفاُء بِاْلَعْهِد َمْطُلوٌب ِيف اْجلُْمَلِة ، َفَصاَر اْإلِ
َواُم َعَىل  ُه اْألَْوَىل َواْألَْحَرى ـ َوإِْن َكاَن الدَّ ْفِق ، َوَأنَّ ِة اْألَْخِذ بِالرِّ لِيُل َعَىل ِصحَّ َوالدَّ

نَّةِ  َعتِيدٌ ـ اْلَعَمِل َأْيًضا َمْطُلوًبا  D  C  B  A  FE   (  8َكَقْولِِه  ِيف اْلكَِتاِب َوالسُّ
    J  I      H  G   M  L  K(  :احلجرات)يَن: اْلـمُ  ) ، َعَىل َقْوِل َطاِئَفٍة ِمنَ ٧ ِ َأنَّ بِ َفرسِّ

ْسَالِميَِّة ، َوَمْعنَى  َحلََرْجُتْم ، َوَلَدَخَلْت :)M( اْلَكثَِري ِمَن اْألَْمِر َواِقٌع ِيف التََّكالِيِف اْإلِ
ُة ، َوِدينُ اْلـمَ  َعَلْيُكمُ  (احلجرات:  )R      Q  P  O  N   (َال َحَرَج فِيِه ، اهللاِ  َشقَّ

Z  Y  X  W  V  U  T  S]  \  [    (بِالتَّْسِهيِل َوالتَّْيِسِري ،  ؛ )٧
 ).٧(احلجرات:  )^  

َام ُبِعَث النَّبِيُّ  تِي َكاَنْت ص  َوإِنَّ ْرصِ َواْألَْغَالِل الَّ ْمَحِة ، َوَوْضِع اْإلِ بِاْحلَنِيِفيَِّة السَّ
ِهْم. |  {  ~  �   (: صَتَعاَىل ِيف ِصَفِة َنبِيِِّه اُهللا  َقاَل وَ  َعَىل َغْريِ

  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡   ( 
 ).١٢٨(التوبة: 

 ).١٨٥(البقرة:  )§  ¨  ©  ª   »  ¬  ®   ¯  (8 َوَقاَل 
                                                           

 .أي املالكية )٣٤(



 ١٩٠
 ).٢٨(النساء:  )/  0  1  2    43  5  6  7 ( 8 َوَقاَل 

ى b  a  (8 لتَّْشِديِد َعَىل النَّْفِس اْعتَِداًء ، َفَقاَل َتَعاَىل اْألَْخَذ بِا اهللاُ  َوَسمَّ
r  q  p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c(  :املائدة)

٨٧.( 
َا َقاَلْت  ل َعْن َعاِئَشةَ فَ ،  َكَمْسَأَلِة اْلِوَصالِ  ؛ َوِمَن اْألََحاِديِث َكثِريٌ  َهنَى  «: َأهنَّ

ِ َرُسوُل  kِّ لَْسُت  «، َقاَل: » إِنََّك ُتَواِصُل « ، َفَقاُلوا: »  َرْمحًَة َهلُمْ  َعِن الِوَصالِ  ص ا(َّ إِ
ُكْم   (رواه البخاري).  ». إkِِّ ُفْطِعُمِ} َرbِّ َويَْسِقyِ ، َكَهيْئَتِ

،  ِيف آِخِر َشْهِر َرَمَضانَ ص  اهللاِ  َواَصَل َرُسوُل « : َقاَل ت   َأَنسٍ  َوَعنْ 
لَْو ُمد# fََا َشْهٌر لََواَصلْنَا وَِصاًال َحk# « : َفَقاَل ،  َفَبَلَغُه َذلَِك ،  ْسلِِمنيَ ـمُ الْ  َفَواَصَل َناٌس ِمنَ 

َقُهمْ الْـمُ  يََدعَ  ُقوَن َيَعمُّ  .َوَهَذا إِْنَكارٌ ، (رواه البخاري ومسلم)  » تََعمِّ
 َفَقاَل َرُجٌل ِمنَ ،  َعِن اْلِوَصالِ ص  اهللاِ  َهنَى َرُسوُل « : َقاَل  ؛ َوَعْن َأِيب ُهَرْيَرةَ 

يُُّكْم  « :صاهللاِ  َفَقاَل َرُسوُل ، »  ُتَواِصُل ، اهللاِ  َيا َرُسوَل ، َفإِنََّك « : ْسلِِمنيَ اْلـمُ 
َ
وَك

َنيُْت ُفْطِعُمِ} َويَْسِقيِ} 
َ
،  ِهبِْم َيْوًما َواَصَل  َفَلامَّ َأَبْوا َأْن َينَْتُهوا َعِن اْلِوَصالِ ، » ِمثPِْ؟! إkِِّ أ

َالَل ،  ُثمَّ َيْوًما ْهُر لَزِْدتُُكمْ « : َفَقاَل ،  ُثمَّ َرَأُوا اْهلِ َر الش# خ#
َ
لِ اْلـمُ كَ  ؛ » لَْو تَأ ِحَني َأَبْوا ،  )٣٥( نَكِّ

 (رواه البخاري ومسلم).  َأْن َينَْتُهوا.
ُه َتَركَ  ؛ ِهبِْم ِيف َرَمَضانَ ص  َوِمْن َذلَِك َمْسَأَلُة ِقَياِم النَّبِيِّ  ُه َخمَاَفَة َأْن ُيْفَرَض َفإِنَّ

ْثِم َواْحلََرِج   َفَكاَن َذلَِك ِرْفًقا ِمنُْه ِهبِْم.،  َعَلْيِهْم َفَيْعِجُزوا َعنُْه َفَيَقُعوا ِيف اْإلِ
بُّ َأْن  َلَيَدعَ ص  اهللاِ  إِْن َكاَن َرُسوُل « : لَوَقاَلْت َعاِئَشُة  اْلَعَمَل َوُهَو ُحيِ

 (رواه البخاري ومسلم).  » ْعَمَل بِِه النَّاُس َفُيْفَرُض َعَلْيِهمْ َيْعَمَل بِِه َخْشَيَة َأْن يَ 

                                                           
 .العقوبة :التنكيل )٣٥(



  ١٩١
َوِعنِْدي ص  اهللاِ  َدَخَل َعَيلَّ َرُسوُل « : َقاَلْت  ل َوِمْن َذلَِك َحِديُث َعاِئَشةُ 

 َينَاُم َال « : صَفَقاَل ، »  اْمَرَأٌة َال َتنَاُم ُتَصيلِّ « : َفُقْلُت ،  » َمْن َهِذهِ؟« : َفَقاَل ،  اْمَرَأةٌ 
مُ اِهللا ُخُذوا ِمَن الَْعَمِل َما تُِطيُقوَن ، فَوَ ! الل#يَْل 

َ
ُموااُهللا  َال يَْسأ

َ
(رواه البخاري  » َحk# تَْسأ

 ومسلم). 
ملَِا  ؛ َغْريَ َراٍض فِْعَلَها،  َأْعَلُم ـ اهللاُ ـ وَ   ُمنْكًِرا َعَلْيَها »َال َتنَاُم « َلْفَظ  صَفَأَعاَد 

آَمِة َأْو َتْعطِيِل َحقٍّ آَكٍد.َخاَفُه َعَليْ   َها ِمَن اْلَكَلِل َوالسَّ
ْسِجَد ـ َوَحْبٌل اْلـمَ ص  اهللاِ  َدَخَل َرُسوُل « : َقاَل  ؛ت  َوَنْحُوُه َحِديُث َأَنسٍ 

َلْت َأْو َفإَِذا َكَس ،  َحْبٌل لَِزْينََب ُتَصيلِّ : َقاُلوا، « َما َهَذا؟ : َفَقاَل ،  َممُْدوٌد َبْنيَ َساِرَيَتْنيِ ـ
ْت  ْو َفَ َ َال ، « : َفَقاَل ،  َأْمَسَكْت بِهِ  ؛ َفَرتَ

َ
َذا َكَسَل أ َحُدُكْم نََشاَطُه ، فَإِ

َ
 ؛ ُحلُّوُه ، tَُِصلِّ أ

 (رواه البخاري ومسلم).  » َقَعدَ 
ص  ٍط إَِىل ُبُيوِت َأْزَواِج النَّبِيِّ ـاَء َثَالَثُة َرهْ ـَج « : اَل ـقَ ت  َوَعْن َأَنسٍ 

وا، ص  اَدِة النَّبِيِّ ـوَن َعْن ِعبَ َيْسَألُ  وَها ؛ َفَلامَّ ُأْخِربُ ُْم َتَقالُّ ُن ِمَن ـَوَأْيَن َنحْ « : اُلواـَفقَ ،  َكَأهنَّ
َر؟! اُهللا  ؟ َوَقْد َغَفرَ صالنَّبِيِّ  َم ِمْن َذْنبِِه َوَما َتَأخَّ ا َأَنا« : َفَقاَل َأَحُدُهمْ ، » َلُه َما َتَقدَّ  ؛ َأمَّ

ْيَل َأَبًداَفإِينِّ  ْهَر َوَال ُأْفطِرُ « : َوَقاَل اْآلَخرُ ، »  ُأَصيلِّ اللَّ إِينِّ « : َوَقاَل اْآلَخرُ ، »  إِينِّ َأُصوُم الدَّ
ُج َأَبًدا يَن قُلْتُْم َكَذا « : َفَقاَل ص  اهللاِ  َفَجاَء َرُسوُل ، »  َأْعَتِزُل النَِّساَء َفَال َأَتَزوَّ ِ

#dْغتُْم ا
َ
أ

مَ 
َ
ْخَشاُكمْ اِهللا ا وَ َوَ|َذا؟! أ

َ
ُص ِهللا  إkِِّ َأل

َ
ْيَقاُكْم mَُ ، لَِك}ِّ أ

َ
َصPِّ ـ، َوأ

ُ
فِْطُر ، َوأ

ُ
وُم َوأ

ُج النَِّساَء ، َفَمْن رَِغَب َقْن ُسن#9ِ فَلَيَْس ِم}ِّ  تََزو#
َ
ْرقُُد ، َوأ

َ
 .(رواه البخاري) » َوأ

ِهَي بُِجْمَلتَِها َتُدلُّ َعَىل اْألَْخِذ ِيف التَّْسِهيِل وَ ،  ْعنَى َكثَِريةٌ اْلـمَ  َواْألََحاِديُث ِيف َهَذا
َام ُيَتَص ،  َوالتَّْيِسريِ  ِل ِمْن َعَدِم اِالْلتَِزامِ ـَوإِنَّ ُر َذلَِك َعَىل اْلَوْجِه اْألَوَّ َر َمَع ،  وَّ َوإِْن ُتُصوِّ
َواُم فِيهِ  ؛ اِالْلتَِزامِ   .َفَعَىل ِجَهِة َما َال َيُشقُّ الدَّ



 ١٩٢
خذُ في التسهِيلِ والتيسِيرِ مع الالْتزامِ علَى جِهة ما لَا يشق الْأَ
اموالد:  

ا إِِن اْلَتَزَم َأَحٌد َذلَِك اْلتَِزاًما  : َفَعَىل َوْجَهْنيِ  ؛ َفَأمَّ
ل:   َعَىل ِجَهِة النَّْذِر ، َوَذلَِك َمْكُروٌه اْبتَِداًء: اْألوَّ

َيْوًما َينَْهاَنا َعِن ص  اهللاِ  َأَخَذ َرُسوُل « : َقاَل  بِديِث اْبِن ُعَمَر َأَال َتَرى إَِىل َح 
ِحيِح « : َيُقوُل  ؛ النَّْذرِ  َما يُْستَْخَرُج بِِه ِمَن الش# َوِيف  .(رواه مسلم) » إِن#ُه َال يَرُدُّ َشيْئًا ، َوgِغ#
ُم َشيْئًا َوَال يُؤَخِّ ـاf# « : ِرَواَيةٍ  ِخيلِ ْذُر َال ُفَقدِّ َuِْغ#َما يُْستَْخَرُج بِِه ِمَن اgرواه  » ُرُه ، َو)

 .مسلم)
فَإِن# اf#ْذَر َال ُفْغِ} ِمَن  ؛ َال َينُْذُروا «: َقاَل ص  َأنَّ النَّبِيَّ  تَوَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة 

ِخيلِ  َuَْما يُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ا ُه ِمْن َباِب َووَ  .(رواه مسلم) » الَْقَدِر َشيْئًا ، َوgِغ# ْجُه النَّْهِي َأنَّ
َم اِالْستِْشَهاُد َعَىل َكَراَهتِِه.،  التَّْشِديِد َعَىل النَّْفسِ   َوُهَو الَِّذي َتَقدَّ

َام َوَرَد َهَذا اْحلَِديُث ـ وَ  َا َكاَنْت َتنُْذرُ  اهللاُ َوإِنَّ : َأْعَلُم ـ َتنْبِيًها َعَىل َعاَدِة اْلَعَرِب ِيف َأهنَّ
َفَعَيلَّ  ؛اُهللا  َأْو إِْن َأْغنَاِينَ ،  َوإِْن َقِدَم َغاِئبِي،  َفَعَيلَّ َصْوُم َكَذا ؛ َمِريِيض اُهللا  َفىإِْن َش « 

رَ ،  َشْيًئااهللاِ  َال ُيْغنِي ِمْن َقَدرِ : َفَيُقوُل ، »  َصَدَقُة َكَذا َة َأوِ اُهللا  َبْل َمْن َقدَّ حَّ َرَض اْلـمَ  َلُه الصِّ
ْ  ؛ اْلَفْقَر َأْو َغْريَ َذلَِك  َأِو اْلِغنَى َأوِ  ِحِم ،  ُيوَضْع َسَبًبا لَِذلَِك  َفالنَّْذُر َمل َكَام ُوِضَعْت ِصَلُة الرَّ

َياَدِة ِيف اْلُعُمِر َمثًَال َعَىل اْلَوْجِه الَِّذي َذَكَرُه اْلُعَلَامءُ  َبِل النَّْذُر َوَعَدُمُه ِيف َذلَِك ،  َسَبًبا ِيف الزِّ
 .َسَواءٌ 

ِعيَِّة اْلَوَفاِء بِهِ  ؛ َيْسَتْخِرُج بِِه ِمَن اْلَبِخيلِ  اهللاَ  َوَلكِنَّ  [  (8 لَِقْولِِه  ؛ بَِرشْ
  a  `  _  ^(  :النحل)ْن يُِطيعَ « : ص) ، َوَقْولِِه ٩١

َ
 فَلْيُِطْعهُ اَهللا  َمْن نََذَر أ

 (رواه البخاري).  »
 :النَّْذِريِّ  َعَىل ِجَهِة اِالْلتَِزاِم َغْريِ واْلَوْجُه الثَّاِين: 

ُه َنْوٌع ِمَن اْلَوْعدِ  ُه َأْوَجَب َعَىل َنْفِسِه َما َملْ ،  َواْلَوَفاُء بِاْلَعْهِد َمْطُلوٌب ،  َفَكَأنَّ َفَكَأنَّ
عُ  ْ َم ِمنْ ،  َفُهَو َتْشِديٌد َأْيًضا،  ُيوِجْبُه َعَلْيِه الرشَّ يَن َأَتْوا َحِديِث الثََّالَثِة الَّذِ  َوَعَلْيِه َيْأِيت َما َتَقدَّ

وا، ص  َيْسَأُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَّبِيِّ  وَها ؛ َفَلامَّ ُأْخِربُ ُْم َتَقالُّ ُن ِمَن ـَوَأْيَن َنحْ « : اُلواـَفقَ ،  َكَأهنَّ



  ١٩٣
َر؟! اُهللا  ؟ َوَقْد َغَفرَ صالنَّبِيِّ  َم ِمْن َذْنبِِه َوَما َتَأخَّ ا« : َفَقاَل َأَحُدُهمْ ، » َلُه َما َتَقدَّ  ؛ َأَنا َأمَّ

ْيَل َأَبًدا ْهَر َوَال ُأْفطِرُ « : َوَقاَل اْآلَخرُ ، »  َفإِينِّ ُأَصيلِّ اللَّ إِينِّ « : َوَقاَل اْآلَخرُ ، »  إِينِّ َأُصوُم الدَّ
ُج َأَبًدا  .(رواه البخاري) » َأْعَتِزُل النَِّساَء َفَال َأَتَزوَّ

َواَياِت  ْبَن اهللاِ  َأْخَربَ َأنَّ َعْبدَ ص  اهللاِ  َرُسوَل  َأنَّ « : َوَنْحُوُه َوَقَع ِيف َبْعِض الرِّ
ْيَل َوَألَُصوَمنَّ النََّهاَر َما ِعْشُت : َيُقوُل  بَعْمٍرو  (رواه البخاري  » َألَُقوَمنَّ اللَّ

ْهِر َثَال : َملْ َيُقْل َلهُ  ؛ إِْذ َلْو َكاَن َكَذلَِك ،  َوَلْيَس بَِمْعنَى النَّْذرِ  ومسلم).  امٍ ُصْم ِمَن الشَّ ،  َثَة َأيَّ
ْن يُِطيعَ « : َقاَل ص  ِألَنَّهُ  ؛ َأْوِف بِنَْذِركَ : َوَلَقاَل َلهُ ،  ُصْم َكَذا

َ
 » فَلْيُِطْعهُ اَهللا  َمْن نََذَر أ

 (رواه البخاري). 
  النذْرِ وغَيرِه:الْوفَاءِ بِ

ا اِالْلتَِزاُم بِالْ  َعَىل َما َقاَلُه ،  َفاِء بِِه ُوُجوًبا َال َنْدًباَفَال ُبدَّ ِمَن اْلوَ  ؛ َمْعنَى النَّْذِريِّ ـَفَأمَّ
نَِّة َما َيُدلُّ َعَلْيهِ ،  اْلُعَلَامءُ   .َوَجاَء ِيف اْلكَِتاِب َوالسُّ

ا ُة َتْقَتِيض اْلَوَفاَء بِِه ِيف اْجلُْمَلةِ  ؛ ْعنَى الثَّاِين اْلـمَ  َوَأمَّ َوَلكِْن َال َتْبُلُغ َمْبَلَغ ،  َفاْألَِدلَّ
ِك اْلِعَتا ْ  : َلكِنَّ َهَذا اْلَقَسَم َعَىل َوْجَهْنيِ ، ِب َعَىل الرتَّ

ُل: ٌة َفاِدَحةٌ ،  َأْن َيُكوَن ِيف َنْفِسِه ِممَّا َال ُيَطاُق  اْلَوْجُه اْألَوَّ ،  َأْو ِممَّا فِيِه َحَرٌج َأْو َمَشقَّ
ْهبَ  ؛ َأْو ُيَؤدِّي إَِىل َتْضِييِع َما ُهَو َأْوَىل  تِي َقاَل فِيَها النَّبِيُّ َفَهِذِه ِهَي الرَّ َمْن « : صانِيَُّة الَّ

 (رواه البخاري ومسلم).  » فَلَيَْس ِم}ِّ  ؛ رَِغَب َقْن ُسن9ِ# 
ٌة َوَال َحَرٌج  َواْلَوْجُه الثَّاِين: ُخوِل فِيِه َمَشقَّ َواِم ،  َأْن َال َيُكوَن ِيف الدُّ َوَلكِنَُّه ِعنَْد الدَّ

ُة َواْحلََرُج اْلـمَ  بِهِ َعَلْيِه َتْلَحُق بَِسبَ  ُع النَّْهُي ـَفَهاُهنَا َأْيًضا َيقَ ،  َأْو َتْضيِيُع َما ُهَو آَكدُ ،  َشقَّ
ةُ ،  اْبتَِداءً  ِت اْألَِدلَّ َمُة.اْلـمُ  َوَعَلْيِه َدلَّ  َتَقدِّ

و ْبِن َعْمرِ  ْبنِ  اهللاِ  دِ ـَعبْ  َفَعنْ ،  اَء ِيف َبْعِض ِرَواَياِت ُمْسلٍِم َتْفِسُري َذلَِك ـَوَج 
ْهَر َوَأْقَرُأ اْلُقْرآَن ُكلَّ َلْيَلةٍ  باْلَعاِص  ا ُذكِْرُت لِلنَّبِيِّ  َقاَل: ُكنُْت َأُصوُم الدَّ ،  ص، َفإِمَّ

ا َأْرَسَل إَِيلَّ َفَأَتْيُتهُ   الُْقْرآَن ُ(# tَْلَ  «، َفَقاَل ِيل:  َوإِمَّ
ُ
ْهَر َوَيْقَرأ #sن#َك تَُصوُم ا

َ
ْخَ;ْ ك

ُ
لَْم أ

َ
، »  ٍة؟أ

ْن تَُصوَم ِمْن  «، َقاَل:  ِرْد بَِذلَِك إِالَّ اْخلَْريَ ، َوَملْ أ اهللاِ ، َيا َنبِيَّ  َبَىل « َفُقْلُت: 
َ
َك أ إِن# dَِْسبِ

فَ
ي#امٍ 
َ
إِن#  « :، َقاَل »  ، إِينِّ ُأطِيُق َأْفَضَل ِمْن َذلَِك  اهللاِ َيا َنبِيَّ « ُقْلُت: »  ُ(ِّ َشْهٍر ثََالثََة ك فَ



 ١٩٤
ا ا لَِزوِْجَك َعلَيَْك َحق0 ا ، َولَِزْورَِك َعلَيَْك َحق0 فَُصْم َصْوَم  «َقاَل: »  ، َوِ+ََسِدَك َعلَيَْك َحق0

 #Sاِهللا َص ِّeَِاِس  َعلَيِْه وََسل#مَ اُهللا  َداوَُد ن#fْقبََد ا
َ
 .» ، فَإِن#ُه fََن أ

fََن يَُصوُم يَْوًما َويُْفِطُر  «َقاَل: ، » َداُوَد؟  ، َوَما َصْومُ  اهللاِ  َيا َنبِيَّ « ُقْلُت:  :َقاَل 
، إِينِّ ُأطِيُق َأْفَضَل ِمْن  اهللاِ  َيا َنبِيَّ « ُقْلُت:  :َقاَل  .» َواقَْرأِ الُْقْرآَن Kِ ُ(ِّ َشْهرٍ  «َقاَل: »  يَْوًما
ينَ  «، َقاَل:  » َذلَِك  ِtِْع ِّ)ُ Kِ ُه

ْ
َل ِمْن ـ، إِينِّ ُأطِيُق َأْفَض اهللاِ ا َنبِيَّ يَ « ُقْلُت:  :َقاَل . » فَاقَْرأ

هُ Kِ ُ(ِّ َعشْ ـفَاقْ  «، َقاَل: » َذلَِك 
ْ
، إِينِّ ُأطِيُق َأْفَضَل ِمْن  اهللاِ َيا َنبِيَّ « ُقْلُت:  :َقاَل  .» رٍ ـَرأ

هُ Kِ ُ(ِّ َسبْعٍ  «، َقاَل: »  َذلَِك 
ْ
ِ  ، َوَال تَزِْد َ|َ َذلَِك  فَاقَْرأ ا، فَإِن# ل ،  َزوِْجَك َعلَيَْك َحق0
ا ا َولَِزْورَِك َعلَيَْك َحق0 ْدُت « َقاَل: »  ، َوِ+ََسِدَك َعلَيَْك َحق0 َد َعَيلَّ  َفَشدَّ  . » ، َفُشدِّ

 .» إِن#َك َال تَْدرِي لََعل#َك َفُطوُل بَِك ُقْمرٌ  : «صَقاَل: َوَقاَل ِيل النَّبِيُّ 
ُت إَِىل الَِّذي قَ  «َقاَل:  ُت َوِدْدُت َأينِّ ُكنُْت َقبِْلُت  صاَل ِيل النَّبِيُّ َفِرصْ ، َفَلامَّ َكِربْ

 (رواه مسلم). ».  ص اهللاِ ُرْخَصَة َنبِيِّ 
ُلوا َكْيَف اعْ  َواُم  ْلَزُم اْبتَِداًء َأْن َيُكوَن بَِحْيُث َال َيُشقُّ ُتِربَ ِيف اْلتَِزاِم َما َال يَ َفَتَأمَّ الدَّ

ُت إَِىل الَِّذي َقاَل َرُسوُل « : َقاَل  ِت!وْ اْلـمَ  َعَلْيِه إَِىل  ُت ، ص  اهللاِ  َفِرصْ َوِدْدُت  ؛ َفَلامَّ َكِربْ
 .»ص  اهللاِ  َأينِّ َقبِْلُت ُرْخَصَة َنبِيِّ 

  أنَّ  تِيف َحِديِث َأِيب َقَتاَدَة  صَمْعنَى َينَْبِغي َأْن ُحيَْمَل َقْوُلُه ـَوَعَىل َذلَِك الْ 
ُه؟  وَل اهللاَِيا َرُس « َقاَل: ت ُعَمرُ  ْهَر ُكلَّ  ».، َكْيَف بَِمْن َيُصوُم الدَّ

ْفَطرَ  «َقاَل: 
َ
 .» لَْم يَُصْم َولَْم ُفْفِطرْ  « - َأْو َقاَل  - »  َال َصاَم َوَال أ

 ». َكْيَف َمْن َيُصوُم َيْوَمْنيِ َوُيْفطُِر َيْوًما؟« َقاَل: 
َحٌد؟ «َقاَل: 

َ
 .» َويُِطيُق َذلَِك أ

 ».َمْن َيُصوُم َيْوًما َوُيْفطُِر َيْوًما؟  َكْيَف « َقاَل: 
َالم - َذاَك َصْوُم َداوَُد  «َقاَل:   .» َعلَيِْه الس#



  ١٩٥
؟ ـوُم َيْوًما َوُيْفطِ ـَكْيَف َمْن َيُص « َقاَل:   ».ُر َيْوَمْنيِ
قُْت َذلَِك  «َقاَل:  kِّ ُطوِّ

َ
 (رواه مسلم).  )٣٦(»  وَِدْدُت ك

ُ َفَمْعنَاُه ـ  َواَم َعَلْيهِ َأْعلَ  َوا(َّ ْقُت الدَّ  ص ؛ َفَقْد َكانَ  ، َوإِالَّ  ُم ـ َوِدْدُت َأينِّ ُطوِّ
َياَم َوَيُقوُل:  ُكْم  ««ُيَواِصُل الصِّ kِّ ُفْطِعُمِ} َرbِّ َويَْسِقyِ ، ِإkِّ لَْسُت َكَهيْئَتِ (رواه  ». إِ

ِحيِح البخاري).  ى  صاهللاِ  َكاَن َرُسوُل : « َقاَلْت  ؛ لَعاِئَشَة  َوِيف الصَّ َيُصوُم َحتَّ
ى َنُقوَل ،  َال ُيْفطِرُ : َنُقوَل   (رواه البخاري ومسلم).»  َال َيُصومُ : َوُيْفطُِر َحتَّ

امِ لَهزالْتال ةلَى نِيلٍ عمي عولُ فخالد:  
ُخوُل ِيف َعَمٍل َعَىل نِيَِّة اِالْلتَِزاِم َلُه إِْن َكانَ  ؛ إَِذا َثبََت َهَذا بَِحيُْث ،  ْعَتادِ اْلـمُ  ِيف  َفالدُّ

إِْذ ُهَو ُمَؤدٍّ ،  اِالْلتَِزاَم َمْكُروٌه اْبتَِداءً  َينَْبِغي َأْن ُيْعَتَقَد َأنَّ َهَذا،  َأْوَرَث َمَلًال  ؛ إَِذا َداَوَم َعَلْيهِ 
 : إَِىل ُأُموِر َمجِيُعَها َمنِْهيٌّ َعنْهُ 

يِن التَّْسِهيَل َوالتَّْيِسريَ إَلْيِه َأْهَدى  صَوَرُسوَلُه  اهللاَ  َأنَّ َأَحُدَها:   َوَهَذا،  ِيف َهَذا الدِّ
َتهُ اْلـمُ  َها َعَىل ُمْهِدَهيا  )٣٧( َوَذلَِك ُيَضاِهي،  ْلَتِزَم ُيْشبُِه َمْن َملْ َيْقَبْل َهِديَّ َوُهَو َغْريُ َالِئٍق ،  َردَّ

ِه؟!َفَكْيَف َيلِيُق بِاْلَعْبِد ،  بِاملَْْمُلوِك َمَع َسيِِّدهِ   َمَع َربِّ
ِع.َوالثَّاِين:  ْ  َخْوُف التَّْقِصِري َأِو اْلَعْجِز َعِن اْلِقَياِم بَِام ُهَو َأْوَىل َوآَكُد ِيف الرشَّ

ُه َكاَن َيُصوُم َيْوًما َوُيْفطُِر َيْوًما: ×إِْخَباًرا َعْن َداُوَد ص  َوَقاَل  َوَال َيِفرُّ إَِذا ،  إِنَّ
ُك  (رواه البخاري ومسلم) َالَقى َياُم َعْن لَِقاٍء لَِعُدوٍّ َفَيِفرُّ َوَيْرتُ ُه َملْ ُيْضِعْفُه الصِّ َتنْبِيًها َعَىل َأنَّ

َهاَد ِيف   بَِسبَِب َضْعِفِه. َمَظانِّ َتْأكِيِدهِ اْجلِ
ْومَ « : تْبِن َمْسُعوٍد اهللاِ  َوِقيَل لَِعْبدِ  ُه َيْشَغُلنِ « : َفَقاَل ، »  إِنََّك َلُتِقلُّ الصَّ ي إِنَّ

 .» َوِقَراَءُة اْلُقْرآِن َأَحبُّ إَِيلَّ ِمنْهُ ،  َعْن ِقَراَءِة اْلُقْرآنِ 

                                                           
ْقُت َذلَِك) بَِتْشِديِد اْلَواِو َعَىل بِنَاِء الْ  )٣٦(  .َداِخًال ِيف ُقْدَرِيت َذلَِك ِعَل ُج ْي أُ : َمْفُعوِل ـ(َأينِّ ُطوِّ
 .ُيَضاِهي: ُيَشابِهُ  )٣٧(



 ١٩٦
ْيِل ُكلِّهِ  ُه ُيْصبُِح َمْغُلوًبا« : َوَقاَل ،  َولَِذلَِك َكِرَه َمالٌِك إِْحَياَء اللَّ  َوِيف َرُسولِ ،  َلَعلَّ

ْبِح َما َملْ يَ  ؛ َال َبْأَس بِهِ « : ُثمَّ َقاَل ،  »ُأْسَوٌة ص  اهللاِ   .» ُرضَّ بَِصَالِة الصُّ
ُر َسنَْتْنيِ  َوَقْد َجاَء ِيف  ُه ُيَكفِّ ْفَطاَر فِيِه ،  (رواه مسلم) ِصَياِم َيْوِم َعَرَفَة َأنَّ ُثمَّ إِنَّ اْإلِ

َعاءِ  ؛ لِْلَحاجِّ َأْفَضُل  ٌة َعَىل اْلُوُقوِف َوالدُّ ُه ُقوَّ  .ِألَنَّ
اإِن# لِرَ  «َوَقْد َجاَء ِيف اْحلَِديِث:  ا بَِّك َعلَيَْك َحق0 ،  ، َوfَِْفِسَك َعلَيَْك َحق0

ا ْهِلَك َعلَيَْك َحق0
َ
هُ  )٣٨(لَِزْورَِك وَ  ، َوِأل ْعِط ُ(# ِذي َحقD َحق#

َ
ا فَأ (رواه »  َعلَيَْك َحق0

َام  ؛ َفإَِذا اْنَقَطَع إَِىل ِعَباَدٍة َال َتْلَزُمُه ِيف اْألَْصلِ  البخاري ومسلم). ٍء ِمْن َهِذِه َأَخ  َفُربَّ لَّ بَِيشْ
  اْحلُُقوِق.

َع التَّنْبِيَه َعَىل َحقِّ اْألَهْ  ِل بِاْلَوْطِء َواِالْستِْمَتاِع َوَما َيْرِجُع ـَوَهَذا اْحلَِديُث َقْد َمجَ
ْدَمِة َوالتَّْأنِيسِ ،  إَِلْيهِ  ْيِف بِاْخلِ َهااْلـمُ و َوالضَّ ِم َعَلْيِهْم َواْلَوَلِد بِاْلِقَيا،  َؤاَكَلِة َوَغْريِ

ْدَمةِ  ِك إِْدَخالِ ،  بِاِالْكتَِساِب َواْخلِ اِت َعَلْيَهااْلـمَ  َوالنَّْفِس بَِرتْ بِّ ،  َشقَّ بَِجِميِع  ـَوَحقِّ الرَّ
َم َوبَِوَظاِئَف ُأَخَر َفَراِئَض َوَنَوافَِل آَكَد ِممَّا ُهَو فِيهِ  ي لُِكلِّ ِذي ،  َما َتَقدَّ َواْلَواِجُب َأْن ُيْعطِ

ُه.َح   قٍّ َحقَّ
ْنَساُن َأْمًرا ِمَن اْألُُمورِ  ُه  ؛ نُْدوَبِة َأْو َأْمَرْيِن َأْو َثَالَثةً اْلـمَ  َوإَِذا اْلَتَزَم اْإلِ َفَقْد َيُصدُّ

َها  َفَيُكوُن َمُلوًما.،  َأْو َعْن َكَاملِِه َعَىل َوْجِههِ ،  َذلَِك َعِن اْلِقَياِم بَِغْريِ
ُه َقْد ُفِرَض ِمْن  ؛ ْلَتَزمِ اْلـمُ  يَِة النَّْفِس لَِذلَِك اْلَعَملِ َخْوُف َكَراهِ  َوالثَّالُِث: ِألَنَّ

َواُم َعَلْيهِ  ةُ اْلـمَ  َفَتْدُخُل ،  ِجنِْس َما َيُشقُّ الدَّ ُب ِمْن َوْقِت اْلَعَملِ ،  َشقَّ إِالَّ  ؛ بَِحْيُث َال ُيَقرِّ
 َأْو َتَتَمنَّى َلْو َملْ َتْلَتِزْم.،  َمْل َوَتَودُّ َلْو َملْ َتعْ ،  َوالنَّْفُس َتْشَمِئزُّ ِمنْهُ 

                                                           
 .، وهم الزائرون لفبغري أ )كَ رِ وْ زَ لِ ( )٣٨(



  ١٩٧
يَن َمتِنيٌ : « َكْعِب اْألَْحَبارِ َقاَل وَ  ْض إَِلْيَك ِدينَ  ؛ إِنَّ َهَذا الدِّ َوَأْوِغْل ، اهللاِ  َفَال ُتَبغِّ

ْ اْلـمُ  َفإِنَّ  ؛  بِِرْفٍق  ْرِء الَِّذي َيَرى اْلـمَ  َعَمَل َواْعَمْل ،  )٣٩( َظْهًرا ْق َِتبْ  َيْقَطْع ُبْعًدا َوَملْ َيسنَْبتَّ َمل
ُه َال َيُموُت إِالَّ َيْوًما  .» َيُموُت َغًدا ْرِء الَِّذي َيَرى َأنَّهُ اْلـمَ  َواْحَذْر َحَذرَ ،  َأنَّ

يَن ِيف وِغَل اْلـمُ فَ  ِريِق اْلـمُ  َوُهوَ ،  نَْبتِّ اْلـمُ كَ بِاْلُعنِْف الدِّ ُه  ؛ نَْقطُِع ِيف َبْعِض الطَّ ِألَنَّ
ْهِر ـ َوُهوَ  َعنََّف  لِِه َتْعنِيًفا َعَىل الظَّ ْريِ اْلـمَ  ِيف َأوَّ ى َوَقَف َفَلْم َيْقِدْر َعَىل السَّ َوَلْو ،  ْرُكوُب ـ َحتَّ

ْنَسانُ  َساَفِة.اْلـمَ  َلَوَصَل إَِىل َرْأسِ  ؛ َرَفَق بَِداَبتِهِ   َواْلَغاَيةُ ،  ُعُمُرُه َمَساَفةٌ  ؛ َفَكَذلَِك اْإلِ
ُتُه َنْفُسهُ َودَ ،  ْوُت اْلـمَ  ى َيِصَل ِهبَااْلـمَ  َفَكَام ُهوَ ،  ابَّ ِة َحتَّ ابَّ ْفِق َعَىل الدَّ َفَكَذلَِك  ؛ ْطُلوُب بِالرِّ

ْكلِيِف  ى َيْسُهَل َعَلْيَها َقْطُع َمَساَفِة اْلُعُمِر بِِحْمِل التَّ ْفِق بِنَْفِسِه َحتَّ  .ُهَو َمْطُلوٌب بِالرِّ
ابِعُ  ِك الَِّذي ُهَو َمْكُروٌه ملَِْن َأْلَزَم َنْفَسُه ِألَْجِل َنْقِض َكَراِهَيُة اْلعَ  :َوالرَّ ْ َمِل َمظِنٌَّة لِلرتَّ

 .اْلَعْهدِ 
ينِ َخاِمُس: ـَوالْ  َت اْلُغُلوِّ ِيف الدِّ ُخوِل َحتْ َباَلَغُة اْلـمُ  َفإِنَّ اْلُغُلوَّ ُهوَ  ؛ اْخلَْوُف ِمَن الدُّ

اِف َوُجمَاَوَزُة اْحلَدِّ فِ ،  ِيف اْألَْمرِ  ْرسَ ِز اْإلِ إِي#اُكْم  «: صَقْوُلُه َوَقْد َدلَّ َعَلْيِه ،  يِه إَِىل َحيِّ
يِن  ِّsا Kِ َِّن َقبْلَُكْم بِالُْغلُوfَ يِن ؛ فَإِغ#َما َهلََك َمْن ِّsا Kِ #رواه النسائي ،  » َوالُْغلُو)

  .وصّححه األلباين)
: النساء( )!  "  #  $  %  &   ( 8اُهللا  َوَقاَل 

١٧١(. 

                                                           
يَن َمتٌِني) أي صلب شديد (َأْوِغْل) االيغال )٣٩( ين: ، السري الشديد  :(إِنَّ َهَذا الدِّ خُص يف الدِّ أوغل الشَّ

ق فيه (برفق) من غري تكلف وال حتملوا عىل أنفسكم ما ال تطيقونه فتعجزوا وترتكوا العمل  .تعمَّ
) الْ  ى أعياها َأو عطبت َومل يْقض وطرهُمنَْقطع املتخلف َعن رـ(املُنَْبتَّ َفَال ُهَو قطع  .فقته لَكونه أجهد َدابَّته َحتَّ

تِي َقصدَها َوَال ُهَو أبقى َظهره َينَْفعُه َفَكَذا من تكّلف من اْلِعَباَدة َما َال ُيطيق.  األَْرض الَّ
ُه َقاَل:  صوال يصح ما ُيْرَوى عن النبي  يَن َمتِنيٌ  «َأنَّ ُضوا ِألَْنُفِسُكْم  ، َفَأْوِغُلوا فِيِه بِِرْفٍق  إِنَّ َهَذا الدِّ غِّ ، َوَال ُتبَ

ِ ِعَباَدَة   ». ُمنَْبتَّ َال َأْرًضا َقَطَع َوَال َظَهًرا َأْبَقىـ؛ َفإِنَّ الْ  ا(َّ



 ١٩٨
ٍة ِيف َنْفِسَها ـ  )٤٠(َواْحلََرُج َكَام َينَْطلُِق َعَىل اْحلََرِج اْحلَاِيلِّ  وِع ِيف ِعَباَدٍة َشاقَّ ُ ـ َكالرشُّ

َوامِ ،  )٤١( آِيل اْلـمَ  َكَذلَِك َينَْطلُِق َعَىل اْحلََرِج  ِة َعْبدِ  ؛ إِْذ َكاَن اْحلََرُج َالِزًما َمَع الدَّ اهللاِ  َكِقصَّ
َم ـ،  بٍرو ْبِن َعمْ  َواَم َمْطُلوٌب َحْسَبَام اْقَتَضاُه ،  َوَغْريِ َذلَِك ـ ِممَّا َتَقدَّ َقْوُلُه  َمَع َأنَّ الدَّ
َحبُّ الَْعَمِل إWَِ « : ص

َ
 (رواه مسلم). »  َوgِن# قَل# ،  َما َداَوَم َعلَيِْه َصاِحبُهُ اِهللا  أ

  .(رواه مسلم) هُ إَِذا َعِمَل َعَمًال َأْثَبتَ ص  َفلَِذلَِك َكانَ 
َواَم فِيهِ  ؛ َهَذا َكُه؟! ،  إِْن َكاَن اْلَعاِمُل َال َينِْوي الدَّ  َفَكْيَف إَِذا َعَقَد ِيف نِيَّتِِه َأْن َال َيْرتُ

َواِم. يَا  «: ب ْبِن َعْمٍرواهللاِ  لَِعْبدِ ص  اهللاِ  َفلَِذلَِك َقاَل َرُسوُل   َُهَو َأْحَرى بَِطَلِب الدَّ
(رواه البخاري  » َال تَُكْن ِمثَْل فَُالٍن ، fََن َفُقوُم الل#يَْل ، َفَ ََك ِقيَاَم الل#يْلِ  !اهللاِ َقبَْد 

ِك ِمْن َذلَِك اْلُفَالِن ،  َأْن َيُكوَن ِمْثَل ُفَالنٍ  صَفنََهاُه ومسلم).  ْ َوُهَو َظاِهٌر ِيف َكَراِهيَِة الرتَّ
ِه.  َوَغْريِ

كِ َحاِصُل َأنَّ َهَذا اْلِقْس ـَفالْ  ْ َواِم َمْطُلوُب الرتَّ ِة ِعنَْد الدَّ  َم الَِّذي ُهَو َمَظنٌَّة لِْلَمَشقَّ
ةٍ  ٍة َأْكَثِريَّ  :َفُفِهَم ِعنَْد َتْقِريِرِه َأنَّهُ ،  لِِعلَّ

كِ  ؛ إَِذا ُفِقَدْت  • ْ  .َزاَل َطَلُب الرتَّ
كِ  • ْ  َطَلُب اْلِفْعِل. َوُهوَ ،  َرَجَع إَِىل َأْصِل اْلَعَملِ  ؛ َوإَِذا اْرَتَفَع َطَلُب الرتَّ

طَِه َداِخٌل ِيف َمْكُروٍه اْبتَِداًء ِمْن َوْجهٍ  اِخُل فِيِه َعَىل اْلتَِزاِم َرشْ ْمَكاِن َعَدِم  ؛ َفالدَّ ِإلِ
طِ  ْ  :َمحًْال َعَىل َظاِهِر اْلَعِزيَمِة َعَىل اْلَوَفاءِ  ؛ نُْدوِب إَِلْيهِ اْلـمَ  َوِيف ،  اْلَوَفاِء بِالرشَّ
اِرُع بِاْلَوَفاءِ  ؛ نَّْدُب َفِمْن َحْيُث ال •  .َأَمَرُه الشَّ
 َكِرَه َلُه َأْن َيْدُخَل فِيِه. ؛ َوِمْن َحْيُث اْلَكَراِهيَةُ  •

                                                           
 .وقت احلارضيف ال يقعي الذ أي )٤٠(
 يف املستقبل. يقعي الذ أي )٤١(



  ١٩٩
َمةَ اْلـمُ  َوِحَني َصاَرِت اْلَكَراَهُة ِهَي  َكاَن ُدُخوُلُه ِيف اْلَعَمِل لَِقْصِد اْلُقْرَبِة ُيْشبُِه  ؛ َقدَّ

ُخوَل فِيِه بَِغْريِ َأْمرٍ  اِخَل ِيف ِعَباَدٍة َغْريِ َمْأُموٍر ِهبَااْلـمُ  َأْشبَهَ فَ ،  الدُّ َفَقْد ُيْسَتْسَهُل ،  ْبَتِدَع الدَّ
َذا اِالْعتَِباِر إِْطَالُق اْلبِْدَعِة َعَلْيَها.  ِهبَ

النََّظِر  َأْو َمَع َقْطعِ ،  آلِ اْلـمَ  َوِمْن َحْيُث َكاَن اْلَعَمُل َمْأُموًرا بِِه اْبتَِداًء َقْبَل النََّظِر ِيف 
ةِ اْلـمَ  َعنِ  طِ ،  َشقَّ ْ ِيف َنافَِلٍة َقْصًدا  َأْشَبَه َصاِحُبُه َمْن َدَخَل  ؛ َأْو َمَع اْعتَِقاِد اْلَوَفاِء بِالرشَّ

ِة النَّْدِب.،  لِلتََّعبُِّد ِهبَا  َوَذلَِك َصِحيٌح َجاٍر َعَىل ُمْقَتَىض َأِدلَّ
ُخوِل فِيِه بِ  َوَلْو ،  َكاَن َنْذًرا َأِو اْلتَِزاًما بِاْلَقْلِب َغْريَ َنْذرٍ ،  اْلَوَفاءِ َولَِذلَِك ُأِمَر َبْعَد الدُّ

 َوَلَكاَن َعَمُلُه َباطًِال.،  َملْ ُيْؤَمْر بِاْلَوَفاءِ  ؛ َكاَن بِْدَعًة َداِخَلًة ِيف َحدِّ اْلبِْدَعةِ 
ْمسِ َرَأى َرُجًال « ص  اهللاِ  َأنَّ َرُسوَل : َولَِذلَِك َجاَء ِيف اْحلَِديِث  ،   َقاِئًام ِيف الشَّ

،  ، َوالَ َيَتَكلَّمَ  ، َوالَ َيْسَتظِلَّ  َنَذَر َأْن َيُقوَم َوالَ َيْقُعدَ « : َفَقاُلوا،  » َما بَاُل َهَذا؟« : َفَقاَل 
(رواه »  َمهُ ، َوtُْتِم# َصوْ  ُه فَلْيَت8ََ#ْم َولْيَْستَِظل# َوtَْْقُعدْ وُمرُ  : «ص. َفَقاَل النَّبِيُّ » َوَيُصومَ 

 البخاري). 
وٍع َأْلَبتَّةَ  َع بَِام َلْيَس بَِمْرشُ َوَأَمَرُه بِاْلَوَفاِء بَِام ُهَو ،  َفَأْنَت َتَرى َكْيَف َأْبَطَل َعَلْيِه التََّبدُّ

وٌع ِيف اْألَْصلِ  ْفِرَقِة بَ  ؛ لِْلَفْرِق َبْينَُهَام َمْعنًى َفَلْوَال َأنَّ ،  َمْرشُ  ْينَُهَام َمْعنًى َمْفُهوٌم.َملْ َيُكْن لِلتَّ
َوامِ  ؛ َوَأْيًضا اِخُل َمْأُموًرا بِالدَّ ُخوُل  ؛ َفإَِذا َكاَن الدَّ َلِزَم ِمْن َذلَِك َأْن َيُكوَن الدُّ

َواِم عَ اْلـمُ و ْكُروهِ اْلـمَ  َباَح ـ َفْضًال َعنِ اْلـمُ  ِألَنَّ  ؛ َبْل َال ُبدَّ ،  َطاَعةً  ِم ـ َال ُيْؤَمُر بِالدَّ ،  َليْهِ َحرَّ
يَعِة. ِ   َوَال َنظَِري لَِذلَِك ِيف الرشَّ

ْن يُِطيعَ « : صَوَعَلْيِه َيُدلُّ َقْوُلُه 
َ
(رواه البخاري).   » فَلْيُِطْعهُ اَهللا  َمْن نََذَر أ

 ) ِيف ٧(اإلنسان:  )(  *   (َمَدَح َمْن َأْوَىف بِنَْذِرِه ِيف َقْولِِه ُسْبَحاَنُه:  ـ اهللاَ  َوِألَنَّ 
َزاِء اْحلََسِن.اْلـمَ  َمْعِرضِ   ْدِح َوَتْرتِيِب اْجلَ

ُلوا َهَذا الِِح ،  ْعنَىاْلـمَ  َفَتَأمَّ َلِف الصَّ  ي َفُهَو الَِّذي َجيِْري َعَلْيِه َعَمُل السَّ
ةِ  اِهِر ،  بُِمْقَتَىض اْألَِدلَّ ى َتنَْتظِمَ ، َوبِِه َيْرَتِفُع إِْشَكاُل التََّعاُرِض الظَّ َحاِديُث اْآلَياُت َواْألَ  َحتَّ
مَ  ِ َواْحلَْمُد ،  َوِسَريُ َمْن َتَقدَّ َّ)ِ. 



 ٢٠٠
A 

  الرد علَى إِشكَالِ  
 اتامزالْتال ةياهلَى كَرلَّةَ عأَنَّ الْأَد  

هلَافلَى خلَّ عا دبِم ضارعا مهامود قشي يالَّت  
  

  الْإِشكَالُ الْأَولُ:
مَ   تِي َيُشقُّ َدَواُمَها ُمَعاَرٌض بَِام َدلَّ  إِنَّ َما َتَقدَّ ِة َعَىل َكَراِهَيِة اِالْلتَِزاَماِت الَّ ِمَن اْألَِدلَّ

َمْت َقَدَماهُ ص  اهللاِ  َكاَن َرُسوُل « َفَقَد : َعَىل ِخَالفِهِ  ى َتَورَّ َأْو َلْيَس َقْد : َفُيَقاُل َلهُ ،  َيُقوُم َحتَّ
َم مِ اُهللا  َغَفرَ  َر؟ َفَيُقوُل َلَك َما َتَقدَّ ُكوُن َقبًْدا َشُكوًرا؟« : ْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ

َ
فََال أ

َ
(رواه  » أ

ِديِد َصاِئًام البخاري ومسلم).  ُيَواِصُل ص  َوَكانَ  .)٤٢( َوَيَظلُّ اْلَيْوَم الطَِّويَل ِيف اْحلَرِّ الشَّ
َياَم  ِه.  َوَنْحُو َذلَِك ِمْن اْجتَِهاِدهِ (رواه البخاري ومسلم). الصِّ  ِيف ِعَباَدِة َربِّ

.،  ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ  صاهللاِ  َوِيف َرُسولِ   َوَنْحُن َمْأُموُروَن بِالتََّأيسِّ
لِيَل بَِسَبِب َأنَّهُ  ِذِه اْلَقِضيَِّة ـ َولَِذلَِك َكاَن ص  َفإِنَّ َأَبْيُتْم َهَذا الدَّ َكاَن َخمُْصوًصا ِهبَ

ُه ُيْطِعُمُه َوَيْسِقيِه ـ َوَكانَ  ُتهُ  َربُّ َفَام َقْوُلُكْم فِيَام َثَبَت ِمْن  ؛ ُيطِيُق ِمَن اْلَعَمِل َما َال ُتطِيُقُه ُأمَّ
ةِ  َحاَبِة َوالتَّابِِعَني َوَأِئمَّ ا اْلـمُ  َذلَِك َعِن الصَّ تِي اْسَتْدَلْلُتْم ِهبَ ِة الَّ ْسلِِمَني اْلَعاِرفَِني بِتِْلَك اْألَِدلَّ

ى أَ  :َعَىل اْلَكَراِهَيةِ  َوَصاَرْت َجْبَهُة َبْعِضِهْم  ِل.نَفّ َلْيِه ِمْن َكْثَرِة التَّ ْن َبْعَضُهْم َقَعَد ِمْن ِرْج َحتَّ
ُجوِد؟ اَن  َكُرْكَبِة اْلَبِعِري ِمْن َكثَْرِة السُّ ُه َكاَن إَِذا َصىلَّ « : تَوَجاَء َعْن ُعْثَامَن ْبِن َعفَّ َأنَّ

أخرجه سعيد بن منصور يف التفسري من ( .» ا اْلُقْرآَن ُكلَّهُ اْلِعَشاَء َأْوَتَر بَِرْكَعٍة َيْقَرُأ فِيهَ 
 ).(سننه) ، وهو صحيح بمجموع طرقه

                                                           
ْرَداِء ) ٤٢( ى إِْن َكاَن  ِيف َشْهِر َرَمَضاَن ِيف َحرٍّ َشِديدٍ  صَخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهللاِ  «، َقاَل:  تَعْن َأِيب الدَّ ، َحتَّ

ِة اْحلَرِّ  (رواه  » َوَعْبُد اهللاِ ْبُن َرَواَحةَ  ص، إِالَّ َرُسوُل اهللاِ  ، َوَما فِينَا َصائِمٌ  َأَحُدَنا َلَيَضُع َيَدُه َعَىل َرْأِسِه ِمْن ِشدَّ
 البخاري ومسلم).



  ٢٠١
ْبَح بُِوُضوِء اْلِعَشاِء َكَذا َكَذا َسنَةً  َياَم ،  )٤٣( َوَكْم ِمْن َرُجٍل َصىلَّ الصُّ َد الصِّ َوَرسَ

 َال َيِميُلوَن َعنَْها َحلَْظًة.،  نَّةِ َوَكاُنوا ُهُم اْلَعاِرفَِني بِالسُّ ،  )٤٤( َكَذا َوَكَذا َسنَةً 
ْهرِ  )٤٥(َوَأَجاَز َمالٌِك ـ َوُهَو إَِماٌم ِيف اِالْقتَِداِء  اَم : َيْعنِي ؛ ـ ِصَياَم الدَّ إَِذا َأْفَطَر َأيَّ

ْ إِذَ  ادَ رَ مُ ـالْ   َأنَّ َىل عَ  َك لِ  ذَ ِيف  َي هْ النَّ  َل َمحَ وَ  اْلِعيِد.  .اْلِعيدِ  امَ َأيَّ  رْ طِ فْ يُ  ا َمل
وٍق َقاَلْت وَ  ى« : اْمَرَأَة َمْرسُ َمْت َقَدَماهُ  َكاَن ُيَصيلِّ َحتَّ َام َجَلْسُت َخْلَفُه ،  َتَورَّ َفُربَّ

ي ِممَّا َأَراُه َيْصنَُع بِنَْفِسهِ   ). أخرجه ابن سعد يف (الطبقات) ، وسنده صحيح( .» َأْبكِ
َوِهَي َتُدلُّ َعَىل اْألَْخِذ بَِام ُهَو َشاقٌّ ِيف ،  لِنيَ ْعنَى َكثَِريٌة َعِن اْألَوَّ اْلـمَ  َواْآلَثاُر ِيف َهَذا

َوامِ  نَّةِ ،  الدَّ ُهْم َأَحٌد بَِذلَِك ُخمَالِِفَني لِلسُّ ْ َيُعدَّ ابِِقنيَ ،  َوَمل وُهْم ِمَن السَّ اُهللا  َجَعَلنَا،  َبْل َعدُّ
 ِمنُْهْم.

َبْل ُهَو َعِن اْلُغُلوِّ فِيَها ُغُلًوا ،  ْطُلوَبةِ ـمَ الْ  َفإِنَّ النَّْهَي َلْيَس َعِن اْلِعَباَدةِ  ؛ َوَأْيًضا
َة َعَىل اْلَعاِملِ اْلـمَ  ُيْدِخُل  ِه تِْلَك اْلِعلَّةُ ،  َشقَّ َفَال َينْتَِهُض  ؛ َفإَِذا َفَرْضنَا َمْن ُفِقَدْت ِيف َحقِّ

هِ  اِرعُ  ؛ النَّْهُي ِيف َحقِّ ُة النَّْهِي ،  َوُهَو َغْضَبانُ َال َيْقِيض اْلَقاِيض : َكَام إَِذا َقاَل الشَّ َوَكاَنْت ِعلَّ
شٍ  ؛ َتْشِويَش اْلِفْكِر َعِن اْستِيَفاِء اْحلَُجِج  َرَد النَّْهُي َمَع ُكلِّ ُمَشوِّ ،  َواْنَتَفى ِعنَْد اْنتَِفاِئهِ ،  اطَّ

ُه ُمنَْتٍف َمَع ُوُجوِد اْلَغَضِب اْلَيِسِري الَِّذي َال َيْمنَُع ِمَن ا ى إِنَّ َوَهَذا ،  ْستِيَفاِء اْحلَُجِج َحتَّ
 َصِحيٌح َجاٍر َعَىل اْألُُصوِل.

َجاِء َأوِ  ُة َحاُل َمْن َيْعَمُل بُِحْكِم َغَلَبِة اْخلَْوِف َأِو الرَّ ِه اْلِعلَّ  َوَحاُل َمْن ُفِقَدْت ِيف َحقِّ
َجاَء َحاٍد َقاِئدٌ ،  َفإِنَّ اْخلَْوَف َسْوٌط َساِئٌق  ؛ َحبَّةِ اْلـمَ  ،  َحبََّة َسبِيٌل َحاِمٌل واْلـمَ  ، َوالرَّ

                                                           
أن املعتمر بن سليامن التيمي قال ملحمد بن عبد ، بسند صحيح ،  )شعب اإليامن(البيهقي يف  ) رَوى٤٣(

، ويصيل صالة  افطر يومً ا ويُ ك هذا عن أيب: مكث أربعني سنة يصوم يومً تُ ثْ لوال أنك من أهيل ما حدَّ « األعىل: 
 .» الفجر بوضوء العشاء

، َفَلامَّ  ِمْن َأْجِل الَغْزوِ  صَكاَن َأُبو َطْلَحَة الَ َيُصوُم َعَىل َعْهِد النَّبِيِّ  : «، َقاَل  تْبَن َمالٍِك  َأَنسٍ ) َعْن ٤٤(
 (رواه البخاري ومسلم).  » َملْ َأَرُه ُمْفطًِرا إِالَّ َيْوَم فِْطٍر َأْو َأْضَحى صُقبَِض النَّبِيُّ 

 .صبالنبي  إَِماٌم ِيف اِالْقتَِداءِ ) أي ٤٥(



 ٢٠٢
ةَ اْلـمَ  َفاْخلَاِئُف إِْن َوَجدَ  ْربِ َما ُهَو َأْهَوُن َوإِْن َكاَن  ؛ َشقَّ ِمُلُه َعَىل الصَّ َفاْخلَْوُف ِممَّا ُهَو َأَشقُّ َحيْ

ا cاِجي َيْعَمُل َوإِْن َوَجدَ ،  اْلَعَمُل َشاق ةَ اْلـمَ  َوالرَّ ِمُلُه َعَىل ِألَنَّ َرَجاَء الرَّ  ؛ َشقَّ ِة َحيْ اَحِة التَّامَّ
ْربِ َعَىل َبْعِض التََّعِب  ،  ْحُبوِب اْلـمَ  َشْوًقا إَِىل  ؛ ْجُهودِ اْلـمَ  ِحبُّ َيْعَمُل بَِبْذلِ اْلـمُ و ، الصَّ

ْعُب  ُه أَ ،  َفُيوِهُن اْلُقَوى،  َوَيْقُرُب َعَلْيِه اْلَبِعيدُ ،  َفَيْسُهُل َعَلْيِه الصَّ  ْوَىف بَِعْهدِ َوَال َيَرى َأنَّ
ُه َقَىض َهنَْمَتُه.،  َحبَِّة َوَال َقاَم بُِشْكِر النِّْعَمةِ اْلـمَ   َوَيْعِرصُ اْألَْنَفاَس َوَال َيَرى َأنَّ

ةِ  ؛ َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك  ُخوُل ِيف اْلَعَمِل اْلتَِزاًما َمَع ،  َصحَّ اْجلَْمُع َبْنيَ اْألَِدلَّ َوَجاَز الدُّ
يَغاِل  ا ُمْطَلًقا: يهِ فِ  )٤٦(اْإلِ ا َمَع َظنِّ اْنتَِفاِء اْلِعلَّةِ ،  إِمَّ ُة فِيَام َبْعدُ اْلـمَ  َوإِْن َدَخَلِت ،  َوإِمَّ  ؛ َشقَّ

َواُم َعَىل اْلَعَملِ  ِة َوَعَمِل ،  إَِذا َصحَّ َمَع اْلَعاِمِل الدَّ َوَيُكوُن َذلَِك َجاِرًيا َعَىل ُمْقَتَىض اْألَِدلَّ
الِِح  َلِف الصَّ  .السَّ

:ابوالْجيٌح  و ِة النَّْهِي َصِحيٌح َرصِ َم ِمْن َأِدلَّ لَِني ،  َأنَّ َما َتَقدَّ َوَما ُنِقَل َعِن اْألَوَّ
َتِمُل َثَالَثَة َأْوُجهٍ   : َحيْ

َوامِ  َأَحُدَها: ِط الَِّذي ُهَو َمَظنَُّة الدَّ ُْم إِنََّام َعِمُلوا َعَىل التََّوسُّ َفَلْم  ، َأْن ُحيَْمَل َعَىل َأهنَّ
ُه ُيْدِخُل َعَلْيِهمُ  ُكوا بَِسَببِِه َما ُهَو َأْوَىل اْلـمَ  ُيْلِزُموا َأْنُفَسُهْم بَِام َلَعلَّ ى َيْرتُ َة َحتَّ ُكوا ،  َشقَّ َأْو َيْرتُ

ُضوُه لِثَِقلِِه َعَىل َأْنُفِسِهمْ ،  اْلَعَمَل  ِهمْ َبِل اْلَتَزُموا َما َكاَن َعَىل النُُّفوِس َسهْ ،  َأْو ُيَبغِّ ،  ًال ِيف َحقِّ
َام َطَلُبوا اْلُيْرسَ َال اْلُعْرسَ  َم ، ص  اهللاِ  َوُهَو الَِّذي َكاَن َحاَل َرُسولِ ،  َفإِنَّ َوَحاَل َمْن َتَقدَّ

ِمنيَ اْلـمُ  النَّْقُل َعنُْه ِمنَ  ِريَقِة الْ  ؛ َتَقدِّ نَِّة َوالطَّ َام َعِمُلوا بَِمْحِض السُّ ُْم إِنَّ ِة بِنَاًء َعَىل َأهنَّ َعامَّ
ِفنيَ اْلـمُ  ِجلَِميعِ  َؤاِل ِممَّا َيْظَهُر ِمنُْه ِخَالُف َذلَِك ،  َكلَّ َم ِيف السُّ َفَقَضاَيا َأْحَواٍل  ؛ َوَما َتَقدَّ

 ُيْمكُِن َمحُْلَها َعَىل َوْجٍه َصِحيٍح إَِذا َثَبَت َأنَّ اْلَعاِمَل ِممَّْن ُيْقَتَدى بِِه.
َتَمُل َأْن يَ  َوالثَّاِين: َلكِْن َال َعَىل ِجَهِة ،  َباَلَغِة فِيَام اْسَتَطاُعوااْلـمُ  ُكوُنوا َعِمُلوا َعَىل ُحيْ

ِه.،  اِالْلتَِزامِ   َال بِنَْذٍر َوَال َغْريِ

                                                           
ق فيه، ري الشديد الس :االيغال )٤٦( ين: تعمَّ خُص يف الدِّ  .أوغل الشَّ



  ٢٠٣
َواُم َعَلْيَها َوَال َيُشقُّ ِيف اْحلَالِ  ْنَساُن ِيف َأْعَامٍل َيُشقُّ الدَّ َفَيْغَتنُِم ،  َوَقْد َيْدُخُل اْإلِ

ةٍ ـ َح َنَشاَطُه ِيف  َوَيُكوُن َجاِرًيا فِيِه َعَىل َأْصِل َرْفِع ،  َغْريَ َناظٍِر فِيَها فِيَام َيْأِيت  ؛ اَلٍة َخاصَّ
ْ َيْسَتطِْعهُ ،  اْحلََرِج  ى إَِذا َمل نُْدوَب َال َحَرَج ِيف َتْركِِه اْلـمَ  ِألَنَّ  ؛ َوَال َحَرَج َعَلْيهِ ،  َتَرَكهُ  ؛ َحتَّ

 ِيف اْجلُْمَلِة.
َذاَوُيْشعِ   َكاَن َرُسوُل « : َقاَلْت  ؛ لْعنَى َما ِيف َهَذا اْحلَِديِث َعْن َعاِئَشَة اْلـمَ  ُر ِهبَ

ى َنُقوَل  صاهللاِ  ى َنُقوَل ،  َال ُيْفطِرُ : َيُصوُم َحتَّ َوَما َرَأْيُتُه اْسَتْكَمَل ،  َال َيُصومُ : َوُيْفطُِر َحتَّ
ُلوا َوْجَه اْعتَِباِر النََّشاطِ البخاري ومسلم). (رواه  » ِصَياَم َشْهٍر َقطُّ إِالَّ َرَمَضانَ  ،  َفَتَأمَّ

ِة ِيف اْألَْعَامِل.،  َتَعلَِّقةِ اْلـمُ  َواْلَفَراِغ ِمَن اْحلُُقوِق   َأِو اْلُقوَّ
 َيا َرُسوَل « َقاَل: ت ُعَمرُ   أنَّ  تِيف َحِديِث َأِيب َقَتاَدَة  صَقْوُلُه َوَكَذلَِك 

ُه؟ ، َكْيَف بَِمْن َيُص  اهللاِ ْهَر ُكلَّ  ».وُم الدَّ
ْفَطرَ  «َقاَل: 

َ
 .» لَْم يَُصْم َولَْم ُفْفِطرْ  « - َأْو َقاَل  - »  َال َصاَم َوَال أ

 ». َكْيَف َمْن َيُصوُم َيْوَمْنيِ َوُيْفطُِر َيْوًما؟« َقاَل: 
َحٌد؟ «َقاَل: 

َ
 .» َويُِطيُق َذلَِك أ

 ».ُر َيْوًما؟ َكْيَف َمْن َيُصوُم َيْوًما َوُيْفطِ « َقاَل: 
َالم - َذاَك َصْوُم َداوَُد  «َقاَل:   .» َعلَيِْه الس#
؟ ـوُم َيْوًما َوُيْفطِ ـَكْيَف َمْن َيُص « َقاَل:   ».ُر َيْوَمْنيِ
قُْت َذلَِك  «َقاَل:  kِّ ُطوِّ

َ
 (رواه مسلم).  )٤٧(»  وَِدْدُت ك

قُْت َذلَِك  «: صَفَقْوُلُه  kِّ ُطوِّ
َ
َام »  وَِدْدُت ك ُه َقْد َكاَن ُيَواِيل  ؛ َداَوَمةَ اْلـمُ  ُيِريدُ إِنَّ ِألَنَّ

ى َيُقوُلوا َال ُيْفطِرُ  َياَم َحتَّ  .(رواه البخاري ومسلم) الصِّ

                                                           
ْقُت َذلَِك) بَِتْشِديِد اْلَواِو َعَىل بِنَاِء الْ  )٤٧(  .َداِخًال ِيف ُقْدَرِيت َذلَِك ِعَل ُج ْي أُ : َمْفُعوِل ـ(َأينِّ ُطوِّ



 ٢٠٤
َحبُّ الَْعَمِل إWَِ اِهللا َما َداَوَم « « : صْأَخِذ بَِقْولِِه اْلـمَ  َوَال ُيْعَرتَُض َعَىل َهَذا

َ
أ

 ِألَنَّهُ  ؛ (رواه مسلم)  َكاَن َعَمُلُه َداِئًام  ص هُ َأنَّ وَ (رواه مسلم). »  َوgِن# قَل# ، َعلَيِْه َصاِحبُُه 
َواُم. َحمُْموٌل َعَىل اْلَعَمِل الَِّذي َيُشقُّ فِيهِ   الدَّ

ْبِح بُِوُضوِء اْلِعَشاِء َوِقَياُم َمجِيِع اللَّْيلِ  ا َما ُنِقَل َعنُْهْم إَِداَمُة َصَالِة الصُّ َوِصَياُم ،  َوَأمَّ
ْهرِ ال طِ  ؛ َوَنْحُوهُ  ... دَّ ْ  ْذُكوِر ، َوُهَو َأْن َال َيْلَتِزَم َذلَِك ،اْلـمَ  َفُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن َعَىل الرشَّ

َام َيْدُخُل ِيف اْلَعَمِل َحاًال َيْغَتنُِم َنَشاَطهُ  َفإَِذا َأَتى َزَماٌن آَخُر َوَجَد فِيِه النََّشاَط َأْيًضا َوإَِذا ،  َوإِنَّ
ِفُق َأْن َيُدوَم َلُه َهَذا النََّشاُط َزَماًنا َطِويًال ،  َعِمَل َكَذلَِك  ؛ ُخيِلَّ بَِام ُهَو َأْوَىل َملْ  َوِيف ُكلِّ  ، َفيَتَّ

ِك  ْ َفَال ُبْعَد ِيف َأْن َيْصَحَبُه ،  َلكِنَُّه َينَْتِهُز اْلُفْرَصَة َمَع اْألَْوَقاِت ، َحاَلٍة ُهَو ِيف ُفْسَحِة الرتَّ
 َفَيُظنُُّه الظَّانُّ اْلتَِزاًما َوَلْيَس بِاْلتَِزاٍم.،  اُط إَِىل آِخِر اْلُعُمرِ النََّش 

َجاِء َأْو َحاِملِ ،  َوَهَذا َصِحيٌح  ،  َحبَّةِ اْلـمَ  َوَال ِسيََّام َمَع َساِئِق اْخلَْوِف َأْو َحاِدي الرَّ
ُة َقيِْ} Kِ ال« : صَوُهَو َمْعنَى َقْولِِه  َالةِ وَُجِعلَْت قُر# (رواه اإلماُم أمحد يف املُسنَد ،  » ص#

ى  صَقاَم « َفلَِذلَِك وحّسنه األلباين).  َمْت َقَدَماُه َحتَّ ِه ِيف َقْولِِه ، َتَورَّ  8َواْمَتَثَل َأْمَر َربِّ
)     3  2  1  0     /  .   -  ,      +        *  )  (  '   &   %   $  #      "  !

 ).٤ - ١(املزمل:  )4  
ِة َوَعَدَمُه َعَىل اْلـمَ  َأنَّ ُدُخوَل  َوالثَّالُِث: ِه َلْيَس َأْمًرا اْلـمُ  َشقَّ َواِم َأْو َغْريِ ِف ِيف الدَّ َكلَّ

ِة َأْجَساِمِهمْ ،  ُمنَْضبًِطا ِة ،  َبْل ُهَو إَِضاِيفٌّ ُخمَْتلٌِف بَِحَسِب اْختَِالِف النَّاِس ِيف ُقوَّ َأْو ِيف ُقوَّ
َة َيِقينِِهمْ ،  َعَزاِئِمِهمْ  َفَقْد ،  َأْو َنْحِو َذلَِك ِمْن َأْوَصاِف َأْجَساِمِهْم َوَأَنَفاِسِهمْ  ... َأْو ِيف ُقوَّ

َتلُِف اْلَعَمُل اْلَواِحُد بِالنِّْسَبِة إَِىل َرُجَلْنيِ  ا َأْقَوى ِجْسًام  ؛ َخيْ ،  َأْو َأْقَوى َعِزيَمةً ،  ِألَنَّ َأَحَدُمهَ
ِة َهِذِه اْألُُموِر َوَأْشَباِهَهاواْلـمَ  ، دِ وْوعُ مَ ـَأْو َيِقينًا بِالْ  ُة َقْد َتْضُعُف بِالنِّْسَبِة إَِىل ُقوَّ ،  َشقَّ
 َضْعِفَها. َوَتْقَوى َمعَ 

ْسَبِة إَِىل َزْيدٍ  َواُم َعَىل ِمْثلِِه بِالنِّ َفُهَو َمنِْهيٌّ َعنُْه ،  ؛ َفنَْحُن َنُقوُل: ُكلُّ َعَمٍل َيُشقُّ الدَّ
 َفَال ُينَْهى َعنُْه. ؛ ُشقُّ َعَىل ُعَمرَ َوَال يَ 

ا َعَلْيِهمْ  cَيُكْن َشاق ْ ُه َمل ُلوَن ِمَن اْألَْعَامِل َعَىل َأنَّ ،  َفنَْحُن َنْحِمُل َما َداَوَم َعَلْيِه اْألَوَّ
ا َعَلْينَا cًة َلنَا َأْن َنْدُخَل َفَلْيَس َعَمُل ِمْثلِِهْم بَِام َعِملُ ،  َوإِْن َكاَن َما ُهَو َأَقلُّ ِمنُْه َشاق وا بِِه ُحجَّ



  ٢٠٥
ِط َأْن َيْمَتدَّ َمنَاطُ  ؛ فِيَام َدَخُلوا فِيهِ  َوُهَو َأْن َيُكوَن َذلَِك ،  ْسَأَلِة فِيَام َبيْنَنَا َوَبْينَُهمْ اْلـمَ  إِالَّ بَِرشْ

َواُم َعَىل ِمثْلِهِ   .َعَلْينَا اْلَعَمُل َال َيُشقُّ الدَّ
َط َواْألَْخ ،  َهَذا ملَُِشاَهَدِة اْجلَِميعِ  َوَلْيَس َكَالُمنَا ِيف  ْفِق ُهَو اْألَْوَىل َفإِنَّ التََّوسُّ  َذ بِالرِّ

ةُ ،  َواْألَْحَرى بِاْجلَِميعِ  ْت َعَلْيِه اْألَِدلَّ يَغالِ  ؛ َوُهَو الَِّذي َدلَّ الَِّذي َال َيْسُهُل ِمْثُلُه  )٤٨( ُدوَن اْإلِ
 إِالَّ َعَىل اْلَقلِيِل النَّاِدِر ِمنُْهْم. ؛ َثِرِهمْ َعَىل َمجِيِع اْخلَْلِق َوَال َأكْ 

ِة َهَذا اِهُد لِِصحَّ ُكْم  «: صْعنَى َقْوُلُه اْلـمَ  َوالشَّ kِّ لَْسُت َكَهيْئَتِ kِّ ُفْطِعُمِ} ، إِ إِ
 ِyَويَْسِق ِّbُه َال َيُشقُّ َعَلْيِه اْلِوَصاُل  صُيِريُد  ؛(رواه البخاري).  ». َر  َيْمنَُعُه َعْن َوَال ،  َأنَّ

 َوُحُقوِق اْخلَْلِق.اهللاِ  َقَضاِء َحقِّ 
تِِه  َفَصاَر ُيوِغُل ،  صَمْن ُرِزَق ُأْنُموَذًجا ِممَّا ُأْعطَِيُه  ؛ َفَعَىل َهَذا ِيف اْلَعَمِل َمَع ُقوَّ

ِة اْلَعَمِل َعَلْيهِ   َفَال َحَرَج. ؛ َوَنَشاِطِه َوِخفَّ
ُه  ا َردُّ ُه َال ُيطِيُق  ؛ ْبِن َعْمٍرواهللاِ  َعَىل َعْبدِ  صَوَأمَّ َفُيْمكُِن َأْن َيُكوَن َشِهَد بَِأنَّ

َوامَ  ًعا،  الدَّ ى َقاَل ،  َولَِذلَِك َوَقَع َلُه َما َكاَن ُمَتَوقَّ ُت َوِدْدُت َأينِّ ُكنُْت َقبِْلُت « : َحتَّ َفَلامَّ َكِربْ
 (رواه مسلم). ».  ص اهللاِ ُرْخَصَة َنبِيِّ 

َلِف ُخمَاَلَفٌة ملَِا َسَبَق.اْلـمَ  َملْ َيُكْن ِيف اْلَعَملِ  ؛ َكَذلَِك  َوإَِذا َكانَ   نُْقوِل َعِن السَّ
لَّةالْع دنع فَاَءهتي انضقْتي هأَنيِ وهيلِ النلعي تف ظَرالن:  

ُه َيْقَتِيض اْنتِ ،  َلكِْن َيْبَقى النََّظُر ِيف َتْعلِيِل النَّْهِي  ِة.َوَأنَّ  َفاَءُه ِعنَْد اْلِعلَّ
ْفِصيِل َنَظرٌ ،  َوَما َذَكُروُه فِيِه َصِحيٌح ِيف اْجلُْمَلةِ   .َوفِيِه ِيف التَّ

َة َراِجَعٌة إَِىل َأْمَرْيِن:   َوَذلَِك َأنَّ اْلِعلَّ
ُل  ِك إَِذا اْلُتِزَم فِيَام َيُشقُّ فِيِه الـالْ  :اْألَوَّ ْ َوامُ َخْوُف ِمْن اِالْنِقَطاِع َوالرتَّ  َفإِنَّ َرُسوَل  ؛ دَّ

َل فِيِه َأْصًال َراِجًعا إَِىل َقاِعَدٍة َمْعُلوَمٍة َال َمْظنُوَنةٍ ص  اهللاِ   َوِهَي َبَياُن َأنَّ اْلَعَمَل ،  َقْد َأصَّ

                                                           
ق فيه، السري الشديد  :االيغال )٤٨( ين: تعمَّ خُص يف الدِّ  .أوغل الشَّ



 ٢٠٦
يَعةِ اْلـمُ  ِ َواِم َمنِْفيٌّ َعِن الرشَّ َث لِْلَحَرِج ِعنَْد الدَّ ُه ،  َعنَْها َكَام َأْن َأْصَل اْحلََرِج َمنِْفيٌّ  ؛ َورِّ ِألَنَّ
ْمَحةِ  ص َفُكلُّ َمْن َأْلَزَم َنْفَسُه َما َيْلَقى  ؛ َوَال َسَامَح َمَع ُدُخوِل اْحلََرِج ،  ُبِعَث بِاْحلَنِيِفيَِّة السَّ

ْفِسِه ِمْن َوَصاَر إِْدَخاُلُه لِْلَحَرِج َعَىل نَ ،  َعْن اِالْعتَِداِل ِيف َحقِّ َنْفِسهِ  َخَرَج َفَقْد  ؛ فِيِه اْحلََرَج 
اِرعِ   .تِْلَقاِء َنْفِسِه َال ِمَن الشَّ

ِط اْلَوَفاءِ   :َفإِْن َدَخَل ِيف اْلَعَمِل َعَىل َرشْ
 : إِْذ َقْد َظَهَر َأنَّ َذلَِك اْلَعَمَل ،  َفَحَسٌن َبْعَد اْلُوُقوعِ  ؛ َفإِْن َوىفَّ  •
ا َغْريُ َشاقٍّ  § طِهِ  ؛ إِمَّ ُه َقْد َأَتى بِِه بَِرشْ  .ِألَنَّ
ْفِق وَ  § َها ِمَن الرِّ ا َشاقٌّ َصَربَ َعَلْيِه َفَلْم ُيوِف النَّْفَس َحقَّ  .إِمَّ
ُه َنَقَض َعْهدَ  ؛ َوإِْن َملْ ُيوفِّ  • َفَلْو َبِقَي َعَىل َأْصِل ،  َوُهَو َشِديدٌ ، اهللاِ  َفَكَأنَّ

ِة ِمْن اِالْلتَِزامِ  مَّ  نُْه.َملْ َيْدُخْل َعَلْيِه َما َيتَِّقي مِ  ؛ َبَراَءِة الذِّ
اِجِع إَِىل اْلَعاِملِ  َلكِْن لَِقائٍِل َأْن َيُقوَل: ْفِق الرَّ َكَام َقاَلْت  ؛ إِنَّ النَّْهَي َهاُهنَا ُمَعلٌَّق بِالرِّ

ُه َقِد ، (رواه البخاري)   » َعِن اْلِوَصاِل َرْمحًَة َهلُمْ ص  َهنَى النَّبِيُّ « : لَعاِئَشُة  َفَكَأنَّ
ْف َما َيُشقُّ َعَلْيَك : َأْي  ؛ اْفَعْل َواْتُركْ : َفِقيَل َلهُ ،  ِيف التََّعبُّدِ  اْعَتَربَ َحظَّ النَّْفسِ  َكَام ،  َال َتَتَكلَّ

ُف ِيف اْلَفَراِئِض َما َيُشقُّ َعَلْيَك  إِنََّام َوَضَع اْلَفَراِئَض َعَىل اْلِعَباِد َعَىل َوْجٍه  اهللاَ  ِألَنَّ  ؛ َال َتَتَكلَّ
ِعيِف ِمَن التَّْيِسِري ُمْش  ٍك لِْلَقِويِّ َوالضَّ ِغِري َواْلَكبِريِ ،  َرتَ ُجلِ ،  َواْحلُرِّ َواْلَعْبدِ ،  َوالصَّ  َوالرَّ

ى إَِذا َكاَن َبْعُض اْلَفَراِئِض ُيْدِخُل اْحلََرَج َعَىل ،  ْرَأةِ واْلـمَ  ِف اْلـمُ  َحتَّ ،  َيْسُقُط َعنُْه ُمجَْلةً  ؛ َكلَّ
َض َعنُْه َما َال َحَرَج   َتَكلَُّم فِيَها.اْلـمُ  َكَذلَِك النََّوافُِل ،  فِيهِ  َأْو ُعوِّ

يَغاِل  ؛ َوإَِذا ُروِعَي َحظُّ النَّْفسِ  َفَلُه َأْن َال ،  إَِىل اْلَعاِملِ  )٤٩(َفَقْد َصاَر اْألَْمُر ِيف اْإلِ
َها نََها ِمْن َحظِّ ا ـ إَذْن َفَال َيُكوُن ،  َوامِ َوَأْن َيْسَتْعِمَلَها فِيَام َقْد َيُشقُّ َعَلْيَها بِالدَّ ،  ُيَمكِّ cَمنِْهي

ِه َما َداَم َطالًِبا َلهُ ،  َعَىل َذلَِك التَّْقِديِر ـ ْنَساِن َحقٌّ لَِغْريِ ُة ِيف ،  َفَكَام َجيُِب َعَىل اْإلِ َوَلُه اْخلََريَ

                                                           
ق فيه، ري الشديد الس :االيغال )٤٩( ين: تعمَّ خُص يف الدِّ  .أوغل الشَّ



  ٢٠٧
َلِب بِهِ  َتِفُع اْلُوُجوُب ،  َتْرِك الطَّ َفإَِذا ،  َىل ُحُظوِظ النَّْفسِ َكَذلَِك َجاَء النَّْهُي ِحْفًظا عَ  ؛ َفَريْ

 َوَرَجَع اْلَعَمُل إَِىل َأْصِل النَّْدِب.،  َزاَل النَّْهُي  ؛ َأْسَقَطَها َصاِحُبَها
َلِب ِهبَا  َجَواُب:ـَوالْ  ُه ِمْن ُحُقوِق َأنَّ ُحُظوَظ النُُّفوِس بِالنِّْسَبِة إَِىل الطَّ  َقْد ُيَقاُل: إِنَّ

ُه ِمْن ُحُقوِق اْلِعَبادِ : َقْد ُيَقاُل وَ ، َعَىل اْلِعَباِد اهللاِ  ِف ،  َما ُقْلُتمْ  َفَال َينَْهُض ،  إِنَّ إِْذ َلْيَس لِْلُمَكلَّ
ٌة فِيِه.  ِخَريَ

هِ  ْفِق بَِغْريِ ُه ُمَتَعبٌَّد بِالرِّ ْفِق بِنَْفِسهِ  ؛ َفَكَام َأنَّ ٌف بِالرِّ َوَدلَّ َعَىل َذلَِك : َكَذلَِك ُهَو ُمَكلَّ
ا «: صَقْوُلُه  ا إِن# لَِربَِّك َعلَيَْك َحق0 ا ، َوfَِْفِسَك َعلَيَْك َحق0 ْهِلَك َعلَيَْك َحق0

َ
 ، ، َوِأل

هُ  )٥٠(لَِزْورَِك وَ  ْعِط ُ(# ِذي َحقD َحق#
َ
ا فَأ َفَقَرَن َحقَّ  البخاري ومسلم).(رواه »  َعلَيَْك َحق0

َلِب ِيف َقْولِهِ  هُ « : النَّْفِس بَِحقِّ اْلَغْريِ ِيف الطَّ ا ،  » َفَأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ cُثمَّ َجَعَل َذلَِك َحق
ْفُظ إِالَّ َعَىل َما َكاَن َالِزًما.،  ِمَن اْحلُُقوِق   َوَال ُيْطَلُق َهَذا اللَّ

ِه َدَمهُ  ْنَساِن َأْن ُيبِيَح لِنَْفِسِه َوَال لَِغْريِ ُه َال َحيِلُّ لِْإلِ  َقْطَع َطْرٍف َوَال ،  َوَيُدلُّ َعَلْيِه َأنَّ
ٍء ِمَن اْآلَالمِ ،  ِمْن َأْطَرافِهِ  َوُهَو ،  َأثَِم َواْسَتَحقَّ اْلِعَقاَب  ؛ َوَمْن َفَعَل َذلَِك ،  َوَال إِيَالَمُه بَِيشْ

 َظاِهٌر.
تِهِ  ُه ِمْن َحقِّ اْلَعْبِد ، َوَراِجٌع إَِىل ِخَريَ طْ  ؛ َوإِْن ُقْلنَا: إِنَّ إِْذ ،  َالِق َفَلْيَس َذلَِك َعَىل اْإلِ

َدًة ِمْن َحقِّ  َ ِيف اْألُُصوِل َأنَّ ُحُقوَق اْلِعَباِد َلْيَسْت ُجمَرَّ  .اهللاِ َقْد َتَبنيَّ
تِنَا بِإِْطَالٍق  ُه َلْو َكاَن إَِىل ِخَريَ لِيُل َعَىل َذلَِك ـ فِيَام َنْحُن فِيِه ـ َأنَّ َملْ َيَقِع النَّْهُي  ؛ َوالدَّ

ُ فِيِه اْبتَِداءً َبْل ُكنَّ ،  فِيِه َعَلْينَا ْن يُِطيَع اَهللا « « : صَوإَِىل َذلَِك ُيِشُري َقْوُلُه ،  ا ُنَخريَّ
َ
َمْن نََذَر أ

ةِ  ؛(رواه البخاري)  » فَلْيُِطْعهُ  ُه َلْو َكاَن بِِخَريَ ِف َحمًْضااْلـمُ  َفإِنَّ َجلَاَز لِلنَّاِذِر اْلِعَباَدَة َأْن  ؛ َكلَّ
َكَها َمَتى َشاءَ  ُة َعَىل ُوُجوِب اْلَوَفاِء بِالنَّْذرِ ،  َيْفَعَلَها َمَتى َشاءَ وَ ،  َيْرتُ َفَق اْألَِئمَّ ،  َوَقِد اتَّ
 َجمَْراُه. هُ َفَيْجِري َما َأْشَبهَ 

                                                           
 .، وهم الزائرون بغري ألف )كَ رِ وْ زَ لِ ( )٥٠(



 ٢٠٨
نَُه ِيف ُقُلوبِنَا ؛ َوَأْيًضا يَامَن َوَزيَّ َب إَِلْينَا اْإلِ ُه َحبَّ ِع َأنَّ ْ  َوِمْن ُمجَْلةِ ،  َفَقْد َفِهْمنَا ِمَن الرشَّ

ُخوُل فِيهِ  يُعُه َعَىل َوْجٍه ُيْسَتْحَسُن الدُّ ْزِيِني َتْرشِ ِعيَّةِ ،  التَّ اِت اْلـمَ  َوَال َيُكوُن َهَذا َمَع َرشْ ،  َشقَّ
يَغاُل  ِيف اْألَْعَامِل ِمْن َشْأنِِه ِيف اْلَعاَدِة َأْن ُيوِرَث اْلَكَلَل َواْلَكَراِهَيَة  )٥١(َوإَِذا َكاَن اْإلِ

يَامِن َوَتْزِيينِِه ـ ِيف اْلُقُلوِب  َواِالْنِقَطاعَ  دِّ لَِتْحبِيِب اْإلِ ُه  ؛ َكاَن َمْكُروًها ؛ ـ الَِّذي ُهَو َكالضِّ ِألَنَّ
يَعةِ  ِ  َفَلْم َينَْبِغ َأْن َيْدُخَل فِيِه َعَىل َذلَِك اْلَوْجِه.،  َعَىل ِخَالِف َوْضِع الرشَّ

 َخْوُف ِمَن التَّْقِصِري فِيَام ُهَو اْآلَكُد ِمْن َحقِّ ـ: الْ اْلِعلَّةُ  الَِّذي َتْرِجُع إَِلْيهِ  الثَّاِين اْألَْمُر وَ 
َقَة بِ اْلـمُ  َفإِنَّ اْحلُُقوَق  :َخْلِق ـَوُحُقوِق الْ اهللاِ  ِف َعَىل َأْصنَاٍف َكثَِريةٍ اْلـمُ َتَعلِّ َوَأْحَكاُمَها ،  َكلَّ

ِة. َتلُِف َحْسَبَام ُتْعطِيِه ُأُصوُل اْألَِدلَّ  َختْ
ُه إَِذا َتَعاَرَض َعَىل اْلـمَ  نَ َومِ  انِ اْلـمُ  ْعُلوِم َأنَّ ِف َحقَّ ْ ُيْمكِِن اْجلَْمُع َبْينَُهَام ،  َكلَّ  ؛ َوَمل

لِيلِ  ِف َواِجٌب اْلـمُ  َفَلْو َتَعاَرَض َعَىل ،  َفَال ُبدَّ ِمْن َتْقِديِم َما ُهَو آَكُد ِيف ُمْقَتَىض الدَّ َكلَّ
نُْدوُب ِيف َذلَِك اْلَوْقِت َغْريَ اْلـمَ  َوَصارَ ،  نُْدوِب اْلـمَ  َعَىل  ِجُب َم اْلَوادِّ َلقُ  ؛ َوَمنُْدوٌب 

ًعا،  َمنُْدوٍب  ِك َعْقًال َأْو َرشْ ْ  .»َباِب َما َال َيتِمُّ اْلَواِجُب إِالَّ بِِه « ِمْن ،  َبْل َصاَر َواِجَب الرتَّ
كِ  ْ بِِه؟! َبْل ُهَو هللاِ  بِِه إِْذ َذاَك ُمَتَعبًِّدا َفَكْيَف َيِصُري اْلَعاِمُل  ؛ َوإَِذا َصاَر َواِجَب الرتَّ

ةِ  َعَرَض فِيِه َوَلكِنَُّه ،  ِألَنَّ َدلِيَل النَّْدِب َعتِيدٌ  ؛ ُمَتَعبٌِّد بَِام ُهَو َمْطُلوٌب ِيف ُأُصوِل اْألَِدلَّ
 .وُر اْلَواِجِب َوُهَو ُحُض ،  ِد َمانٌِع ِمَن اْلَعَمِل بِهِ َعبِّ تَ ـمُ بِالنِّْسَبِة إَِىل َهَذا الْ 

َوإِْن َعِمَل ،  نُْدوِب َعَىل اْجلُْمَلةِ اْلـمَ  َفَال َحَرَج ِيف َتْركِ  ؛ َفإِْن َعِمَل بِاْلَواِجِب 
ِك اْلَواِجِب. ؛ َمنُْدوِب ـبِالْ   َعَىص بَِرتْ

ْخَالِل بِاْألُ  ،  ُموِر اْلَواِجبَةِ َفَأْنَت َتَرى َما ِيف اْلتَِزاِم النََّوافِِل َعَىل ُكلِّ َتْقِديٍر ِمَن اْإلِ
ًيا لِْلَحَرِج   َوِمْن ُهنَا ُيْصبُِح َتْرُكهُ  ا َعِن ،  َفْرًضا إَِذا َكاَن ُمَؤدِّ cُه إَِذا َكاَن اِالْلتَِزاُم َصاد َوَهَذا ُكلُّ

ةً   َقْصًدا َأْو َغْريَ َقْصٍد.،  اْلَوَفاِء بِاْلَواِجَباِت ُمَباَرشَ

                                                           
ق فيه، السري الشديد  :االيغال )٥١( ين: تعمَّ خُص يف الدِّ  .أوغل الشَّ



  ٢٠٩
ْرَداِء َوَيْدُخُل فِيِه َما ِيف َحِديِث َس  (رواه البخاري ومسلم).  بْلَامَن َمَع َأِيب الدَّ

ْوَجِة ِمْن اِالْستِْمَتاِع اْلَواِجِب َعَليْ  ْيِل َمانًِعا َلُه ِمْن َأَداِء ُحُقوِق الزَّ ِه ِيف إِْذ َكاَن اْلتَِزاُم قَِياِم اللَّ
 اْجلُْمَلِة َوَكَذلَِك اْلتَِزاُم ِصَياِم النََّهاِر.

الc بِِقَياِمِه َعَىل َمِريِضهِ َوِمْثُلُه لَ  َها ِمَن النََّوافِِل ُخمِ َحى َأْو َغْريِ  ْو َكاَن اْلتَِزاُم َصَالِة الضُّ
ِف اْلـمُ   َواْلِقَياِم َعَىل إَِغاَثِة َأْهلِِه بِاْلُقوِت َأْو َما َأْشَبَه َذلَِك. )٥٢(ْرشِ

ْ َيُكْن ِيف ُرْتَبتِِه ـ َأْن َلْو َكاَن َذلَِك اِالْلتَِزاُم ُيْفِيض بِِه إَِىل  َوَجيِْري َجمَْراُه ـ َوإِْن َمل
ى َال َيْقِدَر َعَىل اِالْكتَِساِب ِألَْهلِهِ ،  َأْو َهنِْك ُقَواهُ ،  َضْعِف َبَدنِهِ  َأْو َأَداِء َفَراِئِضِه َعَىل ،  َحتَّ

َهادِ ،  َوْجِهَها  َكاَن َيُصوُم َيْوًما ×َداُوَد  َأنَّ َحِديُث  َكَام َنبََّه َعَلْيهِ  ؛ َأْو َطَلِب اْلِعْلمِ ،  َأِو اْجلِ
 (رواه البخاري ومسلم).  .َوَال َيِفرُّ إَِذا َالَقى،   َوُيْفطُِر َيْوًما، 

َة َوَنْحُن  ص اهللاِ َساَفْرَنا َمَع َرُسوِل « : تَوَقْد َقاَل َأُبو َسِعيٍد اْخلُْدِريُّ  إَِىل َمكَّ
ُكمْ  : «ص اهللاِ َفَقاَل َرُسوُل َفنََزْلنَا َمنِْزًال، ،  ِصَيامٌ  ، َوالِْفْطُر  إِن#ُكْم قَْد َدنَْوُيْم ِمْن َعُدوِّ

قْوَى لَُكمْ 
َ
،  ، ُثمَّ َنَزْلنَا َمنِْزًال آَخرَ  ، َوِمنَّا َمْن َأْفَطرَ  ، َفِمنَّا َمْن َصامَ  َفَكاَنْت ُرْخَصةً ، »  أ

ُكمْ  «َفَقاَل:  ن#ُكْم ُمَصبُِّحو َعُدوِّ قْوَى لَُكمْ ، َوالْ  إِ
َ
فِْطُروا ِفْطُر أ

َ
َوَكاَنْت َعْزَمًة، »  ، فَأ

  (رواه مسلم).»  َفَأْفَطْرَنا
َياَم  َام َأْضَعَف َعْن ُمَالَقاِة اْلَعُدوِّ َوَعَمِل املَْْفُروَض َوَهِذِه إَِشاَرٌة إَِىل َأنَّ الصِّ ُربَّ

َهادِ  َذا اْحلُْكمِ ،  اْجلِ  .َفِصَياُم النَّْفِل َأْوَىل ِهبَ
، َفَرَأى َرُجًال  ِيف َسَفرٍ  ص اهللاِ وُل ـَقاَل: َكاَن َرُس  بَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللاِ وَ 

؟ «، َفَقاَل:  َل َعَلْيهِ ، َوَقْد ُظلّ  َقِد اْجَتَمَع النَّاُس َعَلْيهِ  ُmَ َفَقاَل »  َرُجٌل َصاِئمٌ « َقاُلوا: ، »  َما ،
  : «ص اهللاِ َرُسوُل 

َ
َفرِ لَيَْس الِْ;# أ  (رواه مسلم). » ْن تَُصوُموا Kِ الس#

                                                           
ِف اْلـَمِريض ) أي ٥٢( ء: قاربهَعَىل اْلـَمْوِت.  اْلـُمْرشِ   .أرشف عىل اليشَّ



 ٢١٠
َفِر : َيْعنِي َياَم ِيف السَّ َفِر إَِذا َبَلَغ بِِه ـ َأنَّ الصِّ ا ِيف السَّ cَوإِْن َكاَن َواِجًبا ـ َلْيَس بِر

ْنَساُن َذلَِك اْحلَدَّ  ْخَصةِ ،  اْإلِ ْخَصُة ،  َمَع ُوُجوِد الرُّ بَِحْيُث َتِصُري ،  َمْطُلوَبٌة ِيف ِمْثلِهِ إَذْن َفالرُّ
 َفَام َلْيَس بَِواِجٍب ِيف َأْصلِِه َأْوَىل.،  بِِه آَكَد ِمْن َأَداِء اْلَواِجِب 

َفَلْم َيْأِت َطِريَق اْلِربِّ َعَىل  ؛ َحاِصُل َأنَّ ُكلَّ َمْن َأْلَزَم َنْفَسُه َشْيًئا َيُشقُّ َعَلْيهِ ـَفالْ 
ِه.  َحدِّ

  شكَالُ الثَّانِي: اإلِ
لِيلِ َوُهَو أَ  تِي َيُشقُّ اْلتَِزاُمَها ُخمَاَلَفٌة لِلدَّ  ؛ َوإَِذا َخاَلَفْت ،  نَّ اْلتَِزاَم النََّوافِِل الَّ

عْ اْلـمُ فَ  ا َأْن َتنَْتظَِمَها ،  َوُهَو َعْنيُ اْلبِْدَعةِ ،  َتَعبُِّد ِهبَا ـ َعَىل َذاَك التَّْقِديِر ـ ُمَتَعبٌِّد بَِام َملْ ُيْرشَ َفإِمَّ
ةُ  مِّ : َذمِّ اْلبِْدَعِة َأْو َال  َأِدلَّ ُة الذَّ  : ِألَْمَرْينِ  ؛ َفُهَو َغْريُ َصِحيٍح  ؛ َفإِِن اْنتََظَمْتَها َأِدلَّ

ا: إِينِّ «  :َوَقاَل َلهُ ،  ْبِن َعْمٍرو َما َكِرهَ اهللاِ  َكِرَه لَِعْبدِ  َلـامَّ  ص اهللاِ  َأنَّ َرُسوَل  َأَحُدُمهَ
فَْضَل ِمْن َذلَِك « : صاَل َلُه ـَفقَ ،  » ُأطِيُق َأْفَضَل ِمْن َذلَِك 

َ
َتَرَكُه َبْعُد َعَىل  ؛ )٥٣( » َال أ

ْقَراَر َعَلْيهِ اهللاِ  َوَلْوَال َأنَّ َعْبدَ ،  اْلتَِزاِمهِ  ى  ؛ َفِهَم ِمنُْه َبْعَد َهنِْيِه اْإلِ ملََا اْلَتَزَمُه َوَداَوَم َعَلْيِه َحتَّ
 ».! صاهللاِ  َرُسولِ َلْيَتنِي َقبِْلُت ُرْخَصَة « : َقاَل 

َا بِْدَعٌة ـ َوَقْد ُذمَّ ُكلُّ بِْدَعٍة َعَىل اْلُعُموِم ـ: َفَلْو ُقْلنَا ا َلُه َعَىل َخَطأٍ  ؛ إِهنَّ cَلَكاَن ُمِقر  ،
 َوَذلَِك َال َجيُوُز.

                                                           
ُه َيُقوُل:  ص اهللاِ ، َقاَل: ُأْخِربَ َرُسوُل  ب َن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ َعْبَد اهللاِ بْ ) َعْن ٥٣( َألَُقوَمنَّ اللَّْيَل « َأنَّ

ي يَُقوُل َذلَِك؟ : «ص اهللاِ ، َفَقاَل َرُسوُل »  ، َما ِعْشُت  َوَألَُصوَمنَّ النََّهارَ  ِ
#dَيا  َقْد ُقْلُتهُ « َفُقْلُت َلُه: ، »  آنَْت ا ،

فِْطرْ  فَإِن#َك َال تَْستَِطيُع َذلَِك  «: ص اهللاِ ، َفَقاَل َرُسوُل  اهللاِ َرُسوَل 
َ
ْهِر  ، َوغَْم َوُقمْ  ، فَُصْم َوأ ، وَُصْم ِمَن الش#

ي#امٍ 
َ
ْمثَالَِها ثََالثََة ك

َ
ْهرِ  ، فَإِن# اQََْسنََة بَِعtِْ أ #sْفَضَل ِمْن َذلَِك َفإِينِّ ُأطِيُق أَ « ُقْلُت: ، »  ، وََذلَِك ِمثُْل ِصيَاِم ا  « ،

فِْطْر يَْوَمyِْ  «َقاَل: 
َ
فِْطْر  «، َقاَل: »  ، َيا َرُسوَل اهللاِ ُقْلُت: َفإِينِّ ُأطِيُق َأْفَضَل ِمْن َذلَِك ، »  ُصْم يَْوًما َوأ

َ
ُصْم يَْوًما وَأ

َالم يَْوًما يَامِ  ، وََذلَِك ِصيَاُم َداوَُد َعلَيِْه الس# ْعَدُل الصِّ
َ
، َقاَل »  َفإِينِّ ُأطِيُق َأْفَضَل ِمْن َذلَِك « ُقْلُت: ، »  ، وَُهَو أ

فَْضَل ِمْن ذَلَِك  : «ص اهللاِ َرُسوُل 
َ
تِي  : «بَقاَل َعْبُد اهللاِ ْبُن َعْمٍرو ، »  َال أ اَم الَّ َألَْن َأُكوَن َقبِْلُت الثََّالَثَة اْألَيَّ

 (رواه البخاري ومسلم).   » َوَماِيل  َأَحبُّ إَِيلَّ ِمْن َأْهِيل  ص اهللاِ َقاَل َرُسوُل 



  ٢١١
ُه َخاَلَف َأْمَر َرُسولِ  َحاِيبِّ َأنَّ ُه َال َينَْبِغي َأْن ُيْعَتَقَد ِيف الصَّ َقْصًدا ص  اهللاِ  َكَام َأنَّ

َحاَبةُ ،  لِلتََّعبُِّد بَِام َهنَاُه َعنْهُ   ِمْن َذلَِك.هللاِ  َأْتَقىي  َفالصَّ
َا بِْدَعٌة.: َملْ ُيْمكِْن َأْن ُيَقاَل  ؛ َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك   إِهنَّ

ِط اْلَوَفاءِ  الثَّاِين: ْ  ؛ َأنَّ اْلَعاِمَل ِهبَا َداِئًام بَِرشْ اَها َعَىل َوْجِهَها،  طَ إِِن اْلَتَزَم الرشَّ  ؛ َفَأدَّ
اِرعِ  لِيلِ ، إَذْن َفاْرَتَفَع النَّْهُي ،  َفَقْد َحَصَل َمْقُصوُد الشَّ  .إَذنْ َفَال اْبتَِداَع ،  َفَال ُخمَاَلَفَة لِلدَّ
ْ َيْلَتِزْم َأَداَءَها  ؛ ْذُكوَرةِ اْلـمَ  َخاَلَفةِ اْلـمُ  َفَال إِْشَكاَل ِيف  ؛ َفإِْن َكاَن بِاْختَِيارٍ ،  َوإِْن َمل

كُ  ى َتْرُكُه بِْدَعةً  ؛ َوَمَع َذلَِك ،  نُْدوَب بَِغْريِ ُعْذرٍ اْلـمَ  َكالنَّاِذِر َيْرتُ َوَال َعَمُلُه ِيف ،  َفَال ُيَسمَّ
ى بِالْ ،  َوْقِت اْلَعَمِل بِْدَعةً   .َمْجُموِع ُمْبَتِدًعاـَوَال ُيَسمَّ

ُه ُخمَالٌِف  ؛ ِه ِمَن اْألَْعَذارِ َوإِْن َكاَن لَِعاِرِض َمَرٍض َأْو َغْريِ  َكَام َال  ؛ َفَال ُنَسلُِّم َأنَّ
َياِم لِْلَمِريضِ ،  َيُكوُن ُخمَالًِفا ِيف اْلَواِجِب إَِذا َعاَرَضُه فِيِه َعاِرٌض   َواْحلَجِّ لَِغْريِ ،  َكالصِّ

 .إَذنْ َفَال اْبتَِداَع ،  ْسَتطِيعِ اْلـمُ 
ا إِْن َملْ َتنَْتظِْمهَ  مِّ َوَأمَّ ُة الذَّ َفَقْد َثَبَت َأنَّ ِمْن َأْقَساِم اْلبَِدِع َما َلْيَس بَِمنِْهيٍّ َعنُْه ،  ؛ ا َأِدلَّ

 .َبْل ُهَو ِممَّا ُيَتَعبَُّد بِهِ 
ِل: َجَواُب ـَوالْ  ْقَراَر َصِحيٌح  َعِن اْألَوَّ َتِمَع َمَع النَّْهِي ،  َأنَّ اْإلِ َوَال َيْمَتنُِع َأْن َجيْ

ْرَشاُد  َوَال ِيف ُرْكٍن ِمْن ،  َفإِنَّ النَّْهَي َملْ َيُكْن ِألَْجِل َخَلٍل ِيف َنْفِس اْلِعَباَدةِ  ؛ ِألَْمٍر َخاِرِجيٍّ اْإلِ
عٍ ،  َأْرَكاِهنَا َام َكاَن ِألَْجِل اْخلَْوِف ِمْن َأْمٍر ُمَتَوقَّ ًة َعِن اْلوِ  صَهنَى النَّبِيُّ َكَام  ؛ َوإِنَّ َصاِل َرْمحَ

ِة بِا ِل ِهبِمْ اْلـمُ بَِمْن َتبَِعُه ِيف اْلِوَصاِل كَ ص  اهللاِ  َوَقْد َواَصَل َرُسوُل ، ْألُمَّ (رواه »  نَكِّ
ا َعنُْه بِالنِّْسَبِة إِلَْيِهْم لَ ، البخاري ومسلم)  vَام َفَعَل.ـَوَلْو َكاَن َمنِْهي 

ِء اْلَواِحِد َكْوُنُه ِعَباَدًة وَ  ْ ا َعنُْه ، َلكِْن بِاْعتَِباَرْيِن.َفاْنُظْر َكْيَف اْجَتَمَع ِيف اليشَّ vَمنِْهي  
ِقَني ِيف اْلَبْيِع َبْعَد نَِداِء اْجلُُمَعةِ اْلـمُ  َوَنظُِريُه ِيف اْلِفْقِهيَّاِت َما َيُقوُلُه َمجَاَعٌة ِمنَ  َي  ؛ َحقِّ ُه ُهنِ َفإِنَّ

َفُيِجيُزوَن اْلَبْيَع ،  ًعا ِمْن ُحُضوِر اْجلُُمَعةِ َبْل ِمْن ِجَهِة َكْونِِه َمانِ ،  َعنُْه َال ِمْن ِجَهِة َكْونِِه َبْيًعا
َعُلوَنُه َفاِسًدا،  َبْعَد اْلُوُقوعِ  يُح بِالنَّْهِي فِيهِ  َوإِْن ُوِجدَ ،  َوَجيْ ْرصِ لِْلِعْلِم بَِأنَّ النَّْهَي َلْيَس ،  التَّ

 ؛ لَِك ُيَعلُِّل َمجَاَعٌة ِممَّْن َقاَل بَِفْسِخ اْلَبيْعِ َوبِذَ ،  َبْل إَِىل َأْمٍر ُجيَاِوُرهُ ،  بَِراِجٍع إَِىل َنْفِس اْلَبْيعِ 



 ٢١٢
ُه َزْجٌر لِْلُمَتَباِيَعْنيِ  َوَال ،  َفَلْيَس ِعنَْد َهُؤَالِء بِبَْيٍع َفاِسٍد َأْيًضا،  َال ِألَْجِل النَّْهِي َعنْهُ ،  ِألَنَّ

 النَّْهُي َراِجٌع إَِىل َنْفِس اْلَبْيِع.
ءٌ ـُر بِاْلِعبَ ـَفاْألَمْ  ٌء آَخ اْلـمُ  َوَكْونُ ،  اَدِة َيشْ ِف ُيوِيف ِهبَا َأْو َال َيشْ َراُر ـَفإِقْ ،  رُ ـَكلَّ

ِة َما اْلَتَزمَ ص  النَّبِيِّ  اُه اْبتَِداًء َال َيُدلُّ ،  ِالْبِن َعْمٍرو َعَىل َما اْلَتَزَم َدلِيٌل َعَىل ِصحَّ َوَهنُْيُه إِيَّ
 َوُهَو ُحمَاٌل.،  تََّداُفعُ َوإِالَّ َلِزَم ال،  َعَىل اْلَفَسادِ 

َساِئِل اْلـمَ  َصاَر ِيف َهِذهِ ص  اهللاِ  َوُهَو َأنَّ َرُسوَل ،  إِالَّ َأنَّ َهاُهنَا َنَظًرا آَخرَ 
ِف َوكَ اْلـمُ كَ  ِع بِالنَِّصيَحِة ِعنَْد ُوُجوِد َمظِنَِّة اِالْستِنَْصاِح اْلـمُ ْرِشِد لِْلُمَكلَّ َكلَّ ،  َتَربِّ  َفَلامَّ اتَّ
ُف َعَىل اْجتَِهاِدِه ُدوَن َنِصيَحِة النَّاِصِح اْألَْعَرِف بَِعَواِرِض النُُّفوسِ ـمُ الْ  َصاَر  ؛ َكلَّ
صِّ اْلـمُ كَ  ْفِظ بِْدَعةً ،  َوإِْن َكاَن بَِتْأِويلٍ ،  تَّبِِع لَِرْأِيِه َمَع ُوُجوِد النَّ َي ِيف اللَّ َفبَِهَذا  ؛ َفإِْن ُسمِّ

لِيلِ فَ  ؛ َوإِالَّ ،  اِالْعتَِبارِ  الُّ َعَىل ،  نُْصوِص ِمْن َصاِحِب النَِّصيَحةِ اْلـمَ  ُهَو ُمتَّبٌِع لِلدَّ َوُهَو الدَّ
 َتَعاَىل بِاْلِعَباَدِة.اهللاِ  اِالْنِقَطاِع إَِىل 

َا بِْدَعٌة إَِضافِيٌَّة َال َحِقيِقيٌَّة ، َوَمْعنَى َكْوِهنَا إَِضافِيًَّة:   َوِمْن ُهنَا قِيَل فِيَها: إِهنَّ
َواُم َعَلْيَها • لِيَل فِيَها َمْرُجوٌح بِالنِّْسَبِة ملَِْن َيُشقُّ َعَلْيِه الدَّ  .َأنَّ الدَّ
طَِها •  .َوَراِجٌح بِالنِّْسَبِة إَِىل َمْن َوىفَّ بَِرشْ

َوإِْن َدَخَل َعَلْيِه فِيَها ،  َبْعَدَما َضُعَف  بْبُن َعْمٍرو اهللاِ  َولَِذلَِك َوىفَّ ِهبَا َعْبدُ 
ْخَصةِ  َبْعُض  ى َمتَنَّى َقُبوَل الرُّ لِيَل َعَلْيَها  ؛ بِِخَالِف اْلبِْدَعِة اْحلَِقيِقيَّةِ  ؛ اْحلََرِج َحتَّ َفإِنَّ الدَّ

 َفْضًال َعْن َأْن َيُكوَن َمْرُجوًحا. ؛ َمْفُقوٌد َحِقيَقةً 
 .فِيِهَام ُمَتَقاِرٌب  ْجَتِهِد ، َفاْلَقْوُل اْلـمُ  ْسَأَلُة ُتْشبُِه َمْسَأَلَة َخَطأِ اْلـمَ  َفَهِذهِ 

ْشَكالِ َأنَّ  :ثَّاِين َعِن ال َجَواُب ـَوالْ  اِئِل ِيف اْإلِ ِط إِِن « : َقْوُل السَّ اْلَعاِمَل ِهبَا َداِئًام بَِرشْ
طَ  ؛ اْلَوَفاءِ  ْ اَها َعَىل َوْجِهَها،  إِِن اْلَتَزَم الرشَّ اِرعِ  ؛ َفَأدَّ  َفاْرَتَفعَ ،  َفَقْد َحَصَل َمْقُصوُد الشَّ
لِيلِ إَذْن ، النَّْهُي   ؛ َفإِْن َكاَن بِاْختَِيارٍ ،  َوإِْن َملْ َيْلَتِزْم َأَداَءَها .إَذنْ َفَال اْبتَِداَع ،  َفَال ُخمَاَلَفَة لِلدَّ

كُ  ؛ ْذُكوَرةِ اْلـمَ  َخاَلَفةِ اْلـمُ  َفَال إِْشَكاَل ِيف   ؛ لَِك َوَمَع ذَ ،  نُْدوَب بَِغْريِ ُعْذرٍ اْلـمَ  َكالنَّاِذِر َيْرتُ
ى َتْرُكُه بِْدَعةً  ى بِالْ ،  ةً ـِل بِْدعَ ـَوَال َعَمُلُه ِيف َوْقِت اْلَعمَ ،  َفَال ُيَسمَّ َمْجُموِع ـَوَال ُيَسمَّ

  .َصِحيٌح ، َقْوٌل »  ُمْبَتِدًعا



  ٢١٣
ا  ِه ِمَن اْألَْعَذارِ «  ُه:َقْولُ أمَّ ُم َأنَّ  ؛ َوإِْن َكاَن لَِعاِرِض َمَرٍض َأْو َغْريِ  ؛ ُه ُخمَالٌِف َفَال ُنَسلِّ

َياِم لِْلَمِريضِ ،  َكَام َال َيُكوُن ُخمَالًِفا ِيف اْلَواِجِب إَِذا َعاَرَضُه فِيِه َعاِرٌض   َواْحلَجِّ لَِغْريِ ،  َكالصِّ
 .َصِحيٌح َفَغْريُ ،  » إَذنْ َفَال اْبتَِداَع ،  ْسَتطِيعِ اْلـمُ 

َكَها بَِسَبٍب َتَسبََّب  َفإِنَّ َما َنْحُن فِيِه َلْيَس َكَذلَِك ، َبْل َثمَّ  قِْسٌم آَخُر ، َوُهَو َأْن َيْرتُ
َهاِد ـ َمَثًال ـ بِاْختَِياِرِه ُخمَاَلَفٌة َظاِهَرةٌ  ؛ ُهَو فِيِه ، َوإِْن َظَهَر َأْن َلْيَس ِمْن َسَببِهِ  ،  َفإِنَّ َتْرَك اْجلِ

ى َال ـَعِمَل ِيف َسَبٍب ُيْلِحُقُه َعاَدًة بِالْ َفإِْن ،  َوَتْرَكُه ملََِرٍض َأْو َنْحِوِه َال ُخمَاَلَفَة فِيهِ  َمِريِض َحتَّ
َهادِ  َرَفْنيِ  ؛ َيْقِدَر َعَىل اْجلِ  :َفَهِذِه َواِسَطٌة َبْنيَ الطَّ
يَغاِل ،  نِِع َال َيُكوُن َحمُْموًدا َعَلْيهِ اْلـَام  َفِمْن َحْيُث َتَسبُُّبُه ِيف  • َوُهَو َنظُِري اْإلِ

ِذي ُهَو َسبٌَب ِيف َكَراِهَيِة اْلَعَمِل َأْو ِيف التَّْقِصِري َعَىل الَّ  )٥٤( ِيف اْلَعَملِ 
ُف َقْد َخاَلَف النَّْهَي اْلـمُ  َوَهَذا،  اْلَواِجِب   .َكلَّ

َقْد  ؛ نُِع ِيف اْلِعَباَدِة ِمْن َأَداِئَها َعَىل َوْجِهَهااْلـَام  َوِمْن َحْيُث َوَقَع َلُه اْحلََرُج  •
 .َيُكوُن َمْعُذوًرا

ُص َمَعُه اْلَعَمُل إَِىل َواِحٍد ِمنُْهَام.،  اَر ُهنَا َنَظٌر َبْنيَ َنَظَرْينِ َفَص   َال َيَتَخلَّ
ا َقْوُلُه:  مِّ ؛ َفَقْد َثَبَت َأنَّ ِمْن َأْقَساِم اْلبَِدِع َما َلْيَس « َوَأمَّ ُة الذَّ ا إِْن َملْ َتنَْتظِْمَها َأِدلَّ َوَأمَّ
 نُْدوَب ُهَو ِمْن َحْيُث ُهوَ اْلـمَ  ، َوَذاَك َأنَّ  َفَلْيَس َكَام َقاَل ،  »ِممَّا ُيَتَعبَُّد بِِه  بَِمنِْهيٍّ َعنُْه ، َبْل ُهوَ 

 نِ ْن ِجَهِة َرْفِع اْحلََرِج عَ مِ  َباَح اْلـمُ  َوُيْشبِهُ ،  ِمْن ِجَهِة ُمْطَلِق اْألَْمرِ  ُيْشبُِه اْلَواِجَب َمنُْدوٌب 
َرَفْنيِ َفُهَو َواِسَطٌة َبْنيَ ،  التَّاِركِ  ِع  ؛ َال َيَتَخىلَّ إَِىل َواِحٍد ِمنُْهَام ،   الطَّ ْ إِالَّ َأنَّ َقَواِعَد الرشَّ

ًطا َطْت ِيف َناِحَيِة َتْركِِه َرشْ ًطا َكَام َرشَ َطْت ِيف َناِحَيِة اْلَعَمِل َرشْ  : َرشَ
ُط اْلَعَمِل بِِه: يِه إَِىل  َفَرشْ َؤدِّي إَِىل اْنِخَراِم اْلـمُ   اْحلََرِج َأْن َال َيْدُخَل فِيِه ُمْدَخًال ُيَؤدِّ

ةِ ،  َأِو اْنِخَراِم َما ُهَو َأْوَىل ِمنْهُ ،  النَّْدِب فِيِه َرْأًسا ِف.اْلـمُ  َوَما َوَراَء َهَذا َمْوُكوٌل إَِىل ِخَريَ  َكلَّ
ْ  ؛ َفإَِذا َدَخَل فِيهِ   ِط َأْو َال: َفَال َخيُْلو َأْن َيْدُخَل فِيِه َعَىل َقْصِد اْنِخَراِم الرشَّ

                                                           
ق فيه، السري الشديد  :االيغال )٥٤( ين: تعمَّ خُص يف الدِّ  .أوغل الشَّ



 ٢١٤
طِ َخ دَ َفإِْن  ْ اِرَع  َفُهَو اْلِقْسُم الَِّذي ؛ َل فِيِه َعَىل َقْصِد اْنِخَراِم الرشَّ َحاِصُلُه َأنَّ الشَّ

الِِه َعَىل َنْفِسِه َوَتْكلِيِفَها َما َال ـَوُهَو ُيَطالُِب َنْفَسُه بَِوْضِعِه َوإِْدَخ ،  َطاَلَبُه بَِرْفِع اْحلََرِج 
تِي ِهَي َأْوَىل ِممَّا َدَخَل فِيهِ ،  ُيْسَتَطاعُ  نَِن الَّ ْخَالِل بَِكثٍِري ِمَن اْلَواِجَباِت َوالسُّ ،  َمَع ِزَياَدِة اْإلِ

 َوَمْعُلوٌم َأنَّ َهِذِه بِْدَعٌة َمْذُموَمٌة.
 َجمَْراُه َأْو َال:  نُْدوُب َعَىل اْلـمَ  َفَال َخيُْلو َأْن َجيِْريَ  ؛ َوإِْن َدَخَل َعَىل َغْريِ َذلَِك اْلَقْصدِ 

َوَملْ ُيَعاِرْضُه  َيْفَعَل ِمنُْه َما اْسَتَطاَع إَِذا َوَجَد َنَشاًطاَفإِْن َأْجَراُه َكَذلَِك بَِأْن  •
نَِّة الَّتِي َال َمَقاَل فِيَها ؛ َما ُهَو َأْوَىل ِممَّا َدَخَل فِيهِ  ُض السُّ ِالْجتَِامِع  ؛ َفُهَو َحمْ

ِة َعَىل ِصحَّ  َي َعِن ،  َفُهَو َغْريُ َتاِركٍ إِْذ َقْد ُأِمَر ،  ِة َذلَِك اْلَعَملِ اْألَِدلَّ َوُهنِ
يَغاِل  زٌ َوإِْدَخاِل اْحلََرِج  )٥٥(اْإلِ تِهِ ،  َفُهَو ُمَتَحرِّ َوُهَو ،  َفَال إِْشَكاَل ِيف ِصحَّ

َلِف اْألَُوِل َوَمْن َبْعَدُهْم.  َكاَن َشْأَن السَّ
ِرِه َعَىل َجمْ  • َوامِ ،  َراهُ َوإِْن َملْ ُجيْ َفَذلَِك  ؛ َوَلكِنَُّه َأْدَخَل فِيِه َرْأَي اِالْلتَِزاِم َوالدَّ

ْأُي َمْكُروٌه اْبتَِداءً  عِ ،  الرَّ ْ  :َلكِْن ُفِهَم ِمَن الرشَّ
اَرُة النَّْهِي اُهللا  اءَ ـَأنَّ اْلَوَفاَء ـ إِْن َحَصَل ـ َفُهَو ـ إِْن َش  § َفَال ،  ـ َكفَّ

 َمَدَح  اهللاَ  ِألَنَّ  ؛  َهَذا اْلِقْسِم َمْعنَى اْلبِْدَعةِ َيْصُدُق َعَلْيِه ِيف 
 .وفَِني بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوااْلـمُ و وفَِني بِالنَّْذرِ اْلـمُ 
ْ َحيُْصِل اْلَوَفاءُ  § َض َوْجُه النَّْهِي  ؛ َوإِْن َمل َام َأثَِم ِيف ،  َمتَحَّ َوُربَّ

.  اِالْلتَِزاِم َغْريِ النَّْذِريِّ
ُه َعَمٌل َال َدلِيَل َوِألَ  ْجِل اْحتَِامِل َعَدِم اْلَوَفاِء ُأْطلَِق َعَلْيِه َلْفُظ اْلبِْدَعِة ، َال ِألَْجِل َأنَّ

لِيُل َعَلْيِه َقائٌِم.  َعَلْيِه ، َبِل الدَّ

                                                           
ق فيه، السري الشديد  :االيغال )٥٥( ين: تعمَّ خُص يف الدِّ  .أوغل الشَّ



  ٢١٥
ْنَساُن َبْعَض  ؛ َولَِذلَِك  تِي َيْعَلُم َأْو َيُظنُّ أَ اْلـمَ  إَِذا اْلَتَزَم اْإلِ َواَم فِيَها نُْدوَباِت الَّ نَّ الدَّ

ضِ ،  َال ُيوِقُع ِيف َحَرٍج َأْصًال  َواتِِب َمَع  ؛ نُْدوَباِت اْلـمَ  َملْ َيَقْع ِيف َهنٍْي ، َبْل ِيف َحمْ َكالنََّوافِِل الرَّ
َساِينِّ  ْكِر اللِّ َلَواِت ، َوالتَّْسبِيِح َوالتَّْحِميِد َوالتَّْكبِِري ِيف آَثاِرَها ، َوالذِّ ْلَتَزِم بِالَْعِيشِّ اْلـمُ  الصَّ

ْبَكاِر ... َوَما َأْشَبَه َذلَِك ِممَّا َال ُخيِلُّ بَِام ُهَو َأْوَىل ، َوَال ُيْدِخُل َحَرًجا بِنَْفِس اْلَعَمِل بِ  ِه َوَال َواْإلِ
َواِم َعَلْيِه.  بِالدَّ

ًحيا  َواِم َرصِ ُع ُعَمرَ  َوِمنْهُ ، َوِيف َهَذا اْلِقْسِم َجاَء التَّْحِريُض َعَىل الدَّ ت  َكاَن َمجْ
 :ِألَنَّهُ  ؛ َوَمَىض َعَلْيِه النَّاُس ،  ْسِجدِ اْلـمَ  النَّاَس ِيف َرَمَضاَن ِيف 

ًال ُسنًَّة َثابَِتًة ِمْن َرُسولِ  •  .ص اهللاِ  َكاَن َأوَّ
بَِّني فِيهِ  • ُه َأَقاَم لِلنَّاِس بَِام َكاُنوا َقاِدِريَن َعَلْيِه َوُحمِ  .ُثمَّ إِنَّ
نَِة َال َداِئًام َوِيف َشهْ  •  .ٍر َواِحٍد ِمَن السَّ
 .َوَمْوُكوًال إَِىل اْختَِياِرِهمْ  •

الُِح َأنَّ اْلِقَياَم ِيف اْلُبُيوِت َأْفَضُل  َلُف الصَّ َفَكاَن َكثٌِري ِمنُْهْم ،  َوَقْد َفِهَم السَّ
مْ  ُفوَن َفَيُقوُموَن ِيف َمنَاِزِهلِ َفَأْطَلَق ،  »نِْعَمِت اْلبِْدَعُة َهِذِه  «: َفَقْد َقاَل  ؛ َوَمَع َذلَِك ،  َينَْرصِ

َوامِ  اهللاُ َعَلْيَها َلْفَظ اْلبِْدَعِة ـ َكَام َتَرى ـ َنَظًرا ـ وَ  َوإِْن َكاَن َشْهًرا ِيف ،  َأْعَلُم ـ إَِىل اْعتَِباِر الدَّ
نَةِ  ُه َملْ َيَقْع فِيَمْن َقْبَلُه َعَمًال َداِئًام ،  السَّ ُه ،  َوَأنَّ ْسِجِد اْجلَاِمِع ُخمَالًِفا لَِساِئِر اْلـمَ  َأْظَهَرُه ِيف َأْو َأنَّ

 .َوإِْن َكاَن َذلَِك ِيف َأْصلِِه َواِقًعا َكَذلَِك ،  النََّوافِلِ 
لِيُل َعَىل َذلَِك اْلِقَياِم َعَىل اْخلُُصوِص َواِضًحا نِْعَمِت اْلبِْدَعُة « : َقاَل  ؛ َفَلامَّ َكاَن الدَّ

نَهَ ،  »َهِذِه  تِي َتْقَتِيض ِمنَ  »نِْعَم « ا بِِصيَغِة َفَحسَّ ِب َلْو اْلـمَ  الَّ ْدِح َما َتْقَتِضيِه ِصيَغُة التََّعجُّ
ِرُجَها َقْطًعا َعْن َكْوِهنَا بِْدَعًة.: َقاَل   َما َأْحَسنََها ِمْن بِْدَعٍة! َوَذلَِك ُخيْ

َهِة َأْجَرْينَا اْلَكَالَم َعَىل َما َهنَى  ِف اْحلََرَج اْلـمُ  َعنُْه ِمَن التََّعبُّدِ  صَوِمْن َهِذِه اْجلِ َخوِّ
َضافِيَّةِ ،  آلِ اْلـمَ  ِيف  َتنْبِيًها َعَىل َوْجِهَها َوَوْضِعَها  ؛ َواْسَتْسَهْلنَا َوْضَع َذلَِك ِيف ِقْسِم اْلبَِدِع اْإلِ

ِع َمَواِضَعَها ْ ى َال َيْغَرتَّ ِهبَا ُمْغَرتٌّ ،  ِيف الرشَّ َتجَّ ِهبَا َعَىل ،  َعَىل َغْريِ َوْجِهَها َفَيْأُخَذَها،  َحتَّ َوَحيْ
ْمنَا إِْطَالَق ،  َوَال َيْدِري َما َعَلْيِه ِيف َذلَِك ،  اْلَعَمِل بِاْلبِْدَعِة اْحلَِقيِقيَِّة قَِياًسا َعَلْيَها َام َجتَشَّ َوإِنَّ

ْفِظ ُهنَا ورَ ،  اللَّ ُ  التَّْوفِيُق.باهللاِ وَ ،  ةُ َوَكاَن َينَْبِغي َأْن َال ُيْفَعَل َلْوَال الرضَّ



 ٢١٦
A 
   اهللاُ تحرِيم ما أَحلَّ

  من الطَّيبات تدينا أَو شبه التدينِ
 

ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a  (8 اُهللا  َقاَل 
  �  ~  }  |  {   zy   x  w  v  u  t  s  r  q  p   o   n

 ).٨٨ - ٨٧(املائدة:  )   ¡  
ِريُم  ُرِوَي ِيف َسَبِب ُنُزوِل َهِذِه اْآلَيِة َأْخَباٌر ُمجَْلُتَها َتُدوُر َعَىل َمْعنًى َواِحٍد ، َوُهَو َحتْ

يَِّباِت اُهللا  َما َأَحلَّ  ِن ، وَ  ؛ ِمَن الطَّ نًا َأْو ِشْبَه التََّديُّ َهنَى َعْن َذلَِك ، َوَجَعَلُه اْعتَِداًء ،  اهللاُ َتَديُّ
َر بَِقْولِِه: اْلـمُ  بُّ َال ُحيِ  اهللاُ وَ  َباَحَة َتْقِريًرا َزاِئَدًة َعَىل َما َتَقرَّ َر اْإلِ u  t  (ْعَتِديَن ، ُثمَّ َقرَّ

   zy   x  w  v(  :املائدة)ِريَم َما ٨٨ ) ، ُثمَّ َأَمَرُهْم بِالتَّْقَوى ، َوَذلَِك ُمْشِعٌر بَِأنَّ َحتْ
 ْقَوى.َخاِرٌج َعْن َدَرَجِة التَّ اُهللا  َأَحلَّ 

! اهللاِ َيا َرُسوَل « َفَقاَل: ص  إِنَّ َرُجًال َأَتى النَّبِيَّ « َقاَل:  ب اْبِن َعبَّاسٍ َعن فَ 
ْحَم  ْمُت َعَيلَّ اللَّ ُت لِلنَِّساِء ، َوَأَخَذْتنِي َشْهَوِيت َفَحرَّ ْحَم اْنَتَرشْ  ، َفَأْنَزَل » إِينِّ إَِذا َأَصْبُت اللَّ

e   d   c  b  a   q  p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  ( :اُهللا 
   zy   x  w  v  u  t  s  r(  :املائدة)(رواه الرتمذي ،  .») ٨٨ -  ٨٧

 وصّححه األلباين). 
َلْيَس َمَعنَا ص  اهللاِ  ُكنَّا َنْغُزو َمَع َرُسولِ « : َقاَل  تْبِن َمْسُعوٍد اهللاِ  َعْن َعْبدِ وَ 

َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب (رواه البخاري ومسلم). وَ  ؟ َفنََهاَنا َعْن َذلَِك َأَال َنْخَتِيص : َفُقْلنَا،  نَِساءٌ 



  ٢١٧
اٍص، َقاَل:  ؛ َوَلْو َأِذَن َلهُ ،  التََّبتَُّل َعَىل ُعثَْامَن ْبِن َمْظُعونٍ ص  اهللاِ  َردَّ َرُسوُل «  َوقَّ

 (رواه البخاري ومسلم).  .)٥٦(» َالْخَتَصْينَا
ُه َواِضٌح ِيف َأنَّ  عِ  َوَهَذا ُكلُّ ْ ِريٌم ملَِا ُهَو َحَالٌل ِيف الرشَّ اٌل ،  َمجِيَع َهِذِه اْألَْشَياِء َحتْ َوإِْمهَ

اِرُع إِْعَامَلُه ـ َوإِْن َكاَن َيْقِصُد ُسُلوَك َطِريِق اْآلِخَرِة ـ ْهَبانِيَِّة  ؛ ملَِا َقَصَد الشَّ ُه َنْوٌع ِمَن الرَّ ِألَنَّ
ْسَالِم.  ِيف اْإلِ

َحاَبُة َوالتَّابُِعوَن َوَمْن َبْعَدُهمْ َوإَِىل َمنِْع َحتْرِ  ُه إَِذا َكاَن  ؛ يِم اْحلََالِل َذَهَب الصَّ إِالَّ َأنَّ
ْحِريُم َغْريَ َحمُْلوٍف َعَلْيهِ  اَرةَ  ؛ التَّ اَرةُ  ؛ َوإِْن َكاَن َحمُْلوًفا َعَلْيهِ ،  َفَال َكفَّ َوَيْعَمُل ،  َفِفيِه اْلَكفَّ

 َلُه. اهللاُ  اْحلَالُِف بَِام َأَحلَّ 
نٍ  ُه َسَأَل اْبَن َمْسُعودٍ « : َوِمْن َذلَِك َما َذَكَر إِْسَامِعيُل اْلَقاِيض َعْن َمْعِقِل ْبِن ُمَقرِّ ،  َأنَّ

d   c  b  a   (: اهللاِ َفَتَال َعْبُد ، »  إِينِّ َحَلْفُت َأْن َال َأَناَم َعَىل فَِراِيش َسنَةً « : َفَقاَل 
n  ml  k  j  i  h  g  f  e     r  q  p   o( )٨٧: املائدة(  ،

ْر َعْن َيِمينَِك  اْدُن َفُكْل   .» َوَنْم َعَىل فَِراِشَك ،  َوَكفِّ
َالةَ « : َوِيف ِرَواَيةٍ  ْوَم َوالصَّ ،  َفَحَلَف َأْن َال َينَاَم َعَىل فَِراِشهِ ،  َكاَن َمْعِقٌل ُيْكثُِر الصَّ
 َذلَِك؟ َفَقَرَأ َعَلْيِه اْآلَيَة.َفَسَأَلُه َعْن ،  تَفَأَتى اْبَن َمْسُعوٍد 

ْبَراِهيَم ِيف َهِذِه اْآلَيةِ « : َقاَل  ِغَريةِ اْلـمُ  َوَعنِ  e   d   c  b  a  (: ُقْلُت ِإلِ
  ml  k  j  i  h  g  f( )َء ِممَّا َأَحلَّ ) ، ٨٧: املائدة ْ ُم اليشَّ رِّ ُجُل ُحيَ  َأُهَو الرَّ

 .» َنَعمْ « : َقاَل ، » َلُه؟ اُهللا 

                                                           
ِ  ِعَباَدِة التََّبتُُّل ُهَو اِالْنِقَطاُع َعِن النَِّساِء َوَتْرُك النَِّكاِح اْنِقَطاًعا إَِىل  )٥٦(  .ا(َّ
ْنَيا َالْخَتَصْينَا لَِدْفِع َش ) َوَلْو َأِذَن َلُه َالْخَتَصْينَا( ِهنَّ ِمْن َمَالِذ الدُّ  ةِ وَ هْ َمْعنَاُه َلْو َأِذَن َلُه ِيف اِالْنِقَطاِع َعِن النَِّساِء َوَغْريِ

خَص/. واخلصاء: يقال ا التََّبتُُّل نَ نَ كِ مْ يُ لِ  اءِ َس النِّ   .َسلَّ ُخْصيتيه ونزعهامأي خَىص الفحَل:  خَىص الشَّ



 ٢١٨
وٍق وَ  عٍ اهللاِ  ُأِيتَ َعْبدُ « : َقاَل  ؛ َعْن َمْرسُ َفَأَخُذوا ،  اْدُنَوا: َفَقاَل لِْلَقْومِ ،  بَِرضْ

عَ « : َفَقاَل َرُجٌل ،  َيْطَعُمونَ  ْ ْمُت الرضَّ ِمْن ُخُطَواِت  َهَذا« : اهللاِ َفَقاَل َعْبُد ، »  إِينِّ َحرَّ
: املائدة( )k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a  ml  (،  الشْيَطانِ 

ْر َعْن َيِمينَِك ) ، ٨٧  .» اْدُن َفُكْل َوَكفِّ
ْسَالمِ  ِت اْلُفْتَيا ِيف اْإلِ َم َعَىل َنْفِسِه َشْيًئا ِممَّا َأَحلَّ  ؛ َوَعَىل َذلَِك َجرَّ  َأنَّ ُكلَّ َمْن َحرَّ

ءٍ  ؛اُهللا  ْحِريُم بَِيشْ وًبا،  َمْأُكوًال َفْلَيْأُكْل إِْن َكاَن  ؛ َلُه َفَلْيَس َذلَِك التَّ ْب إِْن َكاَن َمْرشُ ،  َوْلَيْرشَ
ُه إِْمجَاٌع ِمنُْهْم َمنُْقوٌل َعْن َمالٍِك ،  َوْلَيْملِْك إِْن َكاَن َممُْلوًكا،  َوْلَيْلَبْس إِْن َكاَن َمْلُبوًسا َوَكَأنَّ

ِهمْ  افِِعيِّ َوَغْريِ ْوَجةِ ،  َوَأِيب َحنِيَفَة َوالشَّ ْحِريَم ،  َواْخَتَلُفوا ِيف الزَّ َوَمْذَهُب َمالٍِك َأنَّ التَّ
،  ِألَنَّ اْلُقْرآَن َشِهَد بَِكْونِِه اْعتَِداءً  ؛ َوَما ِسَوى َذلَِك َفُهَو َباطٌِل ،  َطَالٌق َكالطََّالِق الثََّالِث 

ِه َقاِصًدا بِِه اْلِعْتَق  َم َعَىل َنْفِسِه َوْطَء َأَمِة َغْريِ ُه إِْن َحرَّ ى إِنَّ َوَكَذلَِك ،  ْطُؤَها َحَالٌل َفوَ  ؛ َحتَّ
ْمِت َواِالْستِْظَالِل َواِالْستِْضَحاءِ واْلـمَ  َساِئُر اْألَْشَياِء ِمَن اللَِّباسِ   ... ْسَكِن َوالصَّ

ْمِس َساكًِتا ْوِم َقاِئًام ِيف الشَّ َم اْحلَِديُث ِيف النَّاِذِر لِلصَّ ِريٌم  ؛ َوَقْد َتَقدَّ ُه َحتْ َفإِنَّ
ِم َواِالْستِْظَاللِ ص  َوالنَّبِيُّ ،  ِالْستِْظَالِل َواْلَكَالمِ لِْلُجُلوِس َوا َكلُّ  َأَمَرُه بِاْجلُُلوِس َوالتَّ

 (رواه البخاري). 
ْك َما َكاَن َعَلْيِه فِيِه َمْعِصَيةٌ ،  َأَمَرُه لُِيتِمَّ َما َكاَن َلُه فِيِه َطاَعةٌ « : َقاَل َمالٌِك   .» َوَيْرتُ

ُلوا َكْيَف َج  8 َعَل َمالٌِك َتْرَك اْحلََالِل َمْعِصَيًة! َوُهَو ُمْقتََىض اْآلَيِة ِيف َقْولِِه َفَتَأمَّ
)     r  q  p   o   n  ml  k( )ْبِن  اهللاِ َعْبِد َوُمْقَتَىض َقْوِل ) ، ١٩٠: البقرة

عِ ت  َمْسُعودٍ  ْ ْيَطانِ « : لَِصاِحِب الرضَّ  .» َهَذا ِمْن ُخُطَواِت الشَّ



  ٢١٩
ُق ِهبَ   ْوِضِع َمَسائُِل: اْلـمَ  َذاَوَيَتَعلَّ

ُر ِيف َأْوُجهٍ  إِْحَداَها: ِريَم اْحلََالِل َوَما َأْشَبَه َذلَِك ُيَتَصوُّ  : َأنَّ َحتْ
ُل: ْحِريُم اْحلَِقيِقيُّ  اْألَوَّ ارِ ،  التَّ اِئَبةِ  ؛ َوُهَو اْلَواقُِع ِمَن اْلُكفَّ  َكاْلَبِحَريِة َوالسَّ

ْأِي اُهللا  َوَمجِيِع َما َذَكرَ ،  )٥٧( َواْلَوِصيَلِة َواْحلَاِمي اِر بِالرَّ ِريَمُه َعِن اْلَكفَّ ،  ْحضِ اْلـمَ  َتَعاَىل َحتْ
}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  (8 َوِمنُْه َقْوُلُه 

  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §   ( النحل) :َوَما َأْشَبَهُه ) ، ١١٦
ْحِريمِ  ًدا. اْلَواِقعِ  ِمَن التَّ ْسَالِم َرْأًيا ُجمَرَّ  ِيف اْإلِ

َد َتْركٍ  الثَّاِين: َأْو َال ،  َبْل ِألَنَّ النَّْفَس َتْكَرُهُه بَِطْبِعَها،  َال لَِغَرضٍ ،  َأْن َيُكوَن ُجمَرَّ
ى َتْسَتْعِمَلهُ  َوِمنُْه ،  ا َأْشَبَه َذلَِك َومَ  ... َأْو َتْشَتِغُل بَِام ُهَو آَكدُ ،  َأْو َال َجتُِد َثَمنَهُ ،  َتْكَرُهُه َحتَّ

بِّ ص  َتْرُك النَّبِيِّ  ُه َملْ َيُكْن بَِأْرِض َقْوِمي َفَأِجُدِين َأَعاُفهُ « : لَِقْولِِه فِيهِ  ؛ ِألَْكِل الضَّ  )٥٨( » إِنَّ

                                                           
)٥٧ ( 8 7)     ÙØ  ×  Ö  Õ     Ô  Ó   Ò  ÑÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ

 Ü    Û  Ú(  :املائدة)١٠٣.(  
، فجعلوا بآرائهم الفاسدة  اهللا، وحرموا ما أحله  اهللاهذا ذم للمرشكني الذين رشعوا يف الدين ما مل يأذن به 

  )Ê  É  È  Ç  Æ       (فقال:  اهللا، عىل حسب اصطالحاهتم التي عارضت ما أنزل  امن مواشيهم حمرمً ا شيئً 
، إذا  ، أو شاة ، أو بقرة وهي: ناقة )Ì   Ë   ( ا حمرتمة.َهن وْ ، ثم حيرمون ركوهبا ويرَ  وهي: ناقة يشقون أذهنا

ا من ماله جيعله ، وبعضهم ينذر شيئً  ؤكليها وال تُ ل علمَ ب وال ُحي ركَ ، سيبوها فال تُ  ا اصطلحوا عليهبلغت شيئً 
كر ألجلها   )Î   Í  ( سائبة. اء تولد يف بطن مع ذكر فال يذبحون الذَّ أي:   )ÑÐ   Ï   (. وهي: أنثى الشَّ
 ، إذا وصل إىل حالة معروفة بينهم. ه عن الركوب واحلملى ظهرُ مَ مجل ُحيْ 

، وصادرة من جهلهم  اهللايل وال برهان. وإنام ذلك افرتاء عىل فكل هذه مما جعلها املرشكون حمرمة بغري دل
فيها وال عقل،  َل قْ فال نَ  )Ü    Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ     Ô  Ó   Ò (، وهلذا قال:  وعدم عقلهم

 ].السعدي[بترصف من تفسري  ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت عىل اجلهالة والظلم.
، جسمه َخِشن غليظ له َذَنب عريض  واحف من رتبة الَعظاء (السحايل)حيوان من جنس الزَّ : َضّب ) ال٥٨(

 .ا لديهه ألنه مل يكن مألوفً هُ أكرَ  :ه)افُ (أعَ . ، يكثر يف صَحاري األقطار العربّية دقَ حرش أعْ 



 ٢٢٠
ِريًام (رواه البخاري ومسلم).   ى ِمْثُل َهَذا َحتْ ْحِريَم َيْسَتْلِزُم الْ  ؛ َوَال ُيَسمَّ ،  َقْصَد إَِلْيهِ ِألَنَّ التَّ

 َوَهَذا َلْيَس َكَذلَِك.
َأْو َما َجيِْري َجمَْرى النَّْذِر ِمَن اْلَعِزيَمِة اْلَقاطَِعِة ،  َأْن َيْمَتنَِع لِنَْذِرِه التَّْحِريمَ  الثَّالُِث:

ِريمِ ،  َكَتْحِريِم النَّْوِم َعَىل اْلِفَراِش َسنَةً  ؛ لِْلُعْذرِ  ِع َوَحتْ ْ ِريِم الرضَّ َخاِر لَِغدٍ  َوَحتْ ِريِم ،  اِالدِّ َوَحتْ
ِ ِمَن الطََّعاِم َواللَِّباسِ  نيِّ ِريِم اْلَوْطِء َواِالْستِْلَذاِذ بِالنَِّساِء ِيف اْجلُْمَلةِ ،  اللَّ َوَما َأْشَبَه  ... َوَحتْ

 َذلَِك.
ابُِع: ِلَف َعَىل َبْعِض اْحلََالِل َأْن َال َيْفَعَلهُ  الرَّ ِريًام. َوِمْثُلهُ ،  َأْن َحيْ ى َحتْ  َقْد ُيَسمَّ

ُجُل ِألََمتِهِ « : َقاَل إِْسَامِعيُل اْلَقاِيض  َمَها  ؛»  َال َأْقَرُبِك  اهللاِ وَ « : إَِذا َقاَل الرَّ َفَقْد َحرَّ
اَرُة اْلَيِمِني ،  َفإَِذا َغِشَيَها،  َعَىل َنْفِسِه بِاْلَيِمنيِ  ٍن ِيف َوَأَتى بَِمْسَأَلِة ا،  »َوَجَبْت َعَلْيِه َكفَّ ْبِن ُمَقرِّ

َفتََال : َقاَل  ... إِينِّ َحَلْفُت َأْن َال َأَناَم َعَىل فَِراِيش َسنَةً « : إِْذ َقاَل  ؛ تُسَؤالِِه اْبَن َمْسُعوٍد 
p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a  (: اهللاِ َعْبُد 

  r  q( )ْر َعْن يَ « : َوَقاَل َلهُ ،  )٨٧: املائدة  .» َوَنْم َعَىل فَِراِشَك ،  ِمينَِك َكفِّ
َم َما َأَحلَّ  َر ِمْن َأْجِل اْلَيِمِني.،  َلهُ اُهللا  َفَأَمَرُه َأْن َال ُحيَرِّ  َوَأْن ُيَكفِّ

ْحِريمِ  ُه َنْوٌع ِمَن التَّ ْطَالُق َيْقَتِيض َأنَّ  .َفَهَذا اْإلِ
تِي َنْحنُ الثَّانَِيُة: َمْسَأَلُة ـالْ  َينُْظُر فِيَها َعَىل َأيِّ َمْعنًى ُيْطَلُق  )٥٩(بَِصَدِدَها  َأنَّ اْآلَيَة الَّ

ْحِريُم ِمْن تِْلَك   : َعاِين اْلـمَ  التَّ
ُل: ا اْألَوَّ ْحلِيلِ  ؛ َفَال َمْدَخَل َلُه َهاُهنَا َأمَّ يٌع َكالتَّ ْحِريَم َتْرشِ يُع َلْيَس ،  ِألَنَّ التَّ ْرشِ َوالتَّ

عِ  ْ ُهمَّ إِالَّ َأْن ُيْدِخَل ُمْبتَِدٌع َرْأًيا َكاَن ِمْن َأْهِل اْجلَاِهلِيَِّة َأْو ِمْن َأْهِل اللَّ ،  إِالَّ لَِصاِحِب الرشَّ

                                                           
q  p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a   ( 8) أي َقْوُلُه ٥٩(

r(  :املائدة)٨٧(. 



  ٢٢١
ْسَالمِ  َلُف الصَّ  ؛ اْإلِ  َحاِب َرُسولِ ـَفْضًال َعْن َأْص ،  الُِح َعْن ِمثْلِهِ ـَفَهَذا َأْمٌر آَخُر َجيِلُّ السَّ

 َعَىل اْخلُُصوِص.ص  اهللاِ 
ا التَّْحِري ِألَنَّ َبَواِعَث النُُّفوِس َعَىل  ؛ َفَال َحَرَج فِيِه ِيف اْجلُْمَلةِ  ؛ الثَّاِين  بِاْملَْعنَىُم َوَأمَّ

ِء َأْو َصَواِرَفَها َعنُْه َال َتنَْضبُِط بَِقاُنوٍن َمْعُلومٍ  ْ ْنَساُن ِمَن اْحلََالِل ِألَْمٍر ،  اليشَّ َفَقْد َيْمَتنُِع اْإلِ
يِه بِهِ ،  َجيُِدُه ِيف اْستِْعَاملِهِ  ِب اْلَعَسِل لَِوَجٍع َيْعَرتِ َمُه َعَىل ،  َكَكثٍِري ِممَّْن َيْمَتنُِع ِمْن ُرشْ رِّ ى ُحيَ َحتَّ

لِ ،  َنْفِسهِ  ْحِريِم اْألَوَّ ي ِمنْهُ ،  َوَال الثَّالِِث ،  َال بَِمْعنَى التَّ ى َساِئُر  ؛ َبْل بَِمْعنَى التََّوقِّ  َكَام ُتَتَوقَّ
 ْؤملَِاِت.اْلـمُ 

ُه َكاَن ُينَاِجي ؛ ِمْن َأْكِل الثُّومِ ص  َمْعنَى اْمتِنَاُع النَّبِيِّ ـَيْدُخُل َهاُهنَا بِالْ وَ   ِألَنَّ
ى ِمْن َراِئَحتَِها،  َالِئَكةَ اْلـمَ   َوَكَذلَِك ُكلُّ َما ُتْكَرُه َراِئَحُتُه.،  َوِهَي َتَتَأذَّ

ا التَّْحِريُم  ْحِريمِ  َفُيْحَتَمُل  ؛ ابِعِ الثَّالِِث َوالرَّ  بِاْملَْعنَىَوَأمَّ ،  َأْن َيْدُخَل ِيف ِعَباَرِة التَّ
َقْد َشِمَل ) ، ٨٧: املائدة( )j  i  h  g  f  e   d    ( 8َفَيُكوُن َقْوُلُه 

ْحِريَم بِالنَّْذِر  لِيُل َعَىل َذلَِك ِذْكرُ التَّ ْحِريَم بِاْلَيِمِني ، َوالدَّ اَرِة َبْعَدَها بِقَ  َوالتَّ          8 ْولِِه اْلَكفَّ
)    ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £

   Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼»  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
  Ê  É         È  Ç  ÆÅ  Ä  Ô  Ó  Ò    Ñ           Ð  ÏÎ   Í  ÌË

  Ö   Õ(  :املائدة)٨٩( . 
يَن َقاُلوا ِيف قَ اْلـمُ  َوَأنَّ َمجَاَعًة ِمنَ  ِ !  "  #    $  %  &  '   (8 ْولِِه َفرسِّ

ْحِريَم َكاَن بِاْلَيِمِني ِحَني َحَلَف النَّبِيُّ ): ١ (التحريم: ))( َب ص  إِنَّ التَّ َأْن َال َيْرشَ
 .اْلَعَسَل 

ُجِل لَِرُسولِ َفإِْن قِيَل:  ْحَم « : صاهللاِ  َهْل َيُكوُن َقْوُل الرَّ إِينِّ إَِذا َأَصْبُت اللَّ
ُت لِ  ْحَم اْنَتَرشْ ْمُت َعَيلَّ اللَّ ْحِريِم الثَّاِين َال ِمَن » لنَِّساِء ، َوَأَخَذْتنِي َشْهَوِيت َفَحرَّ ِمْن َقبِيِل التَّ

ِر اْحلَاِصِل بِهِ  ؛ الثَّالِِث  َ َء لِلرضَّ ْ ُم اليشَّ رِّ ُجَل َقْد ُحيَ ُه َلْيَس بَِتْحِريٍم ،  ِألَنَّ الرَّ َم آنًِفا َأنَّ َوَقْد َتَقدَّ



 ٢٢٢
ْحِريِم النَّْذرَ ،  ِقيَقةِ ِيف اْحلَ  َي ،  َفَكَذلَِك َهاُهنَا َال ُيِريُد بِالتَّ إِينِّ َأَخاُف : َأْي ،  َبْل ُيِريُد بِِه التََّوقِّ

َحاِيبِّ  اهللاُ ْعنَى ـ وَ اْلـمَ  َوَكاَن َهَذا،  َعَىل َنْفِيس اْلَعنََت   .تَأْعَلُم ـ ُهَو َمْقُصوَد الصَّ
ُر َوْقَتَام َيَتنَاَوُل َشْيًئاَأنَّ َمْن يَ  َفاْجلََواُب: َ ُيْمكِنُُه َأْن ُيْمِسَك َعنُْه ِمْن َغْريِ  ؛ ْلَحُقُه الرضَّ

ِريمٍ  ًما َلهُ ،  َحتْ َفَكْم ِمْن َرُجٍل َتَرَك الطََّعاَم اْلُفَالِينَّ َأِو ،  َوالتَّاِرُك ِألَْمٍر َال َيْلَزُمُه َأْن َيُكوَن ُحمَرِّ
ُه ِيف  ؛ النَِّكاَح  ى إَِذا َزاَل ُعْذُرهُ ،  َأْو لَِغْريِ َذلَِك ِمَن اْألَْعَذارِ ،   َذلَِك اْلَوْقِت َال َيْشتَِهيهِ ِألَنَّ  َحتَّ

بِّ  صَوَقْد َتَرَك ،  َتنَاُوَل ِمنْهُ   َوَملْ َيُكْن َتْرُكُه ُموِجًبا لَِتْحِريِمِه.،  َأْكَل الضَّ
لِيُل َعَىل َأنَّ  ُه َال َيِصحُّ َوإِْن َكاَن لُِعْذرٍ ،  ِم الظَّاِهرُ َراَد بِالتَّْحِرياْلـمُ  َوالدَّ َأنَّ : َوَأنَّ

ى ،  َردَّ َعَلْيِه بِاْآلَيةِ ص  النَّبِيَّ  ْحِريِم بِاملَْْعنَ َفَلْو َكاَن ُوُجوُد ِمْثِل تِْلَك اْألَْعَذاِر ُمبِيًحا لِلتَّ
ْفِصيُل ِيف اْآلَيِة بِالنِّْسَبِة إِ  ؛ الثَّالِِث  َم لُِعْذرٍ َلَوَقَع التَّ  َأْو َغْريِ ُعْذٍر. َىل َمْن َحرَّ

َمِن  «: َقاَل ص  َفإِنَّ النَّبِيَّ  ؛ َفإِنَّ اِالْنتَِشاَر لِلنَِّساِء َلْيَس بَِمْذُمومٍ  ؛ َوَأْيًضا
جْ  و# َxَََاَءةَ فَلْيuْْنَساُن َقَضاَء (رواه البخاري ومسلم).  » اْستََطاَع ِمنُْكُم ا َفإَِذا َأَحبَّ اْإلِ

ْهَوةِ  َج َفَحَصَل َلُه َما ِيف اْحلَِديِث  ؛ الشَّ َفَكَأنَّ ،  ْطُلوِب ِيف املِْلَّةِ اْلـمَ  ِزَياَدًة إَِىل النَّْسلِ  ؛ َتَزوَّ
ْهَبانِيَّةِ  َم َما َحيُْصُل بِِه اِالْنتَِشاُر َساٍع ِيف التََّشبُِّه بِالرَّ ْسَالمِ ،  ُحمَرِّ  َوَكاَن َذلَِك ُمنَْتِفًيا َعِن اْإلِ

 َكَساِئِر َما ُذكَِر ِيف اْآلَيِة.
3  4    (8 َأنَّ َهِذِه اْآلَيَة ُيْشكُِل َمْعنَاَها َمَع َقْولِِه  الثَّالَِثُة:اْلـَمْسَأَلُة 

  DC         B  A  @  ?  >  =    <  ;  :  9  8      7  6  5(  آل)
َم َعَىل َنْفِسِه َحَالًال  ‡بَِياِئِه َأْخَربَ َعْن َنبِيٍّ ِمْن َأنْ  اهللاَ  َفإِنَّ  ؛ )٩٣ عمران: ُه َحرَّ َفِفيِه ،  َأنَّ

 َدلِيٌل ِجلََواِز ِمْثلِِه.
ُه َال َدلِيَل ِيف اْآلَيةِ  َجَواُب:ـَوالْ  رُ  ؛ َأنَّ َم ُيَقرِّ ْسَالمِ : ِألَنَّ َما َتَقدَّ ِريَم ِيف اْإلِ ،  َأْن َال َحتْ

َنا َمنْفِ  ًعا لَِغْريِ ِعنَاَفَيْبَقى َما َكاَن َرشْ ا َعْن َرشْ vَر ِيف اْألُُصوِل. ؛ ي  َكَام َتَقرَّ



  ٢٢٣
َج اْلَقاِيض إِْسَامِعيُل  اِئيَل النَّبِيَّ َيْعُقوَب  بَعِن اْبِن َعبَّاٍس  َخرَّ  ×َأنَّ إِْرسَ

َمنَّ  ؛ اهللاُ  َفَجَعَل َعَلْيِه إِْن َشَفاهُ ،  )٦١( اءٌ قَ َفَكاَن َيبِيُت َوَعَلْيِه زُ ،  )٦٠( َأَخَذُه ِعْرُق النََّسا َلُيَحرِّ
 .» َوَذلَِك َقْبَل ُنُزوِل التَّْوَراةِ ،  اْلُعُروَق 

َجَعَل َعَىل َنْفِسِه « : َوِيف ِرَواَيةٍ  .» َال َيْأُكُلوَهنَااْلُعُروَق اْلَيُهوِد  سّل تَ َفلَِذلَِك « : َقاُلوا
بِِل  َمْتُه اْلَيهُ « : َقاَل  ؛ »َأْن َال َيْأُكَل ُحلُوَم اْإلِ  .» ودُ َفَحرَّ

َم َعَىل َنْفِسِه ِمَن  اهللاُ الَِّذي َنْحَسُب ـ وَ « : َقاَل اْلَقاِيض  اِئيَل ِحَني َحرَّ َأْعَلُم ـ َأنَّ إِْرسَ
مَ  ا َعْن َذلَِك  ؛ اْحلََالِل َما َحرَّ cَيُكْن ِيف َذلَِك اْلَوْقِت َمنِْهي ْ ُموا َعَىل ،  َمل ُْم َكاُنوا إَِذا َحرَّ َوَأهنَّ

اَرُة اْلَيِمنيِ  ؛ ْيًئا ِمَن اْحلََاللِ َأْنُفِسِهْم َش  ى َنَزَلْت َكفَّ ْز َهلُْم َأْن َيْفَعُلوُه َحتَّ 8 اُهللا  َقاَل ،  َملْ َجيُ
ٍء َوَملْ َيُقْل ) ، ٢: (التحريم )2  3  4  5  6  87   ( : َواْحلَالُِف إَِذا َحَلَف َعَىل َيشْ

َيارِ  ؛اُهللا  إِْن َشاءَ  رَ  إِْن َشاءَ ،  َكاَن بِاْخلِ  َوإِْن َشاَء َملْ َيْفَعْل.،  َفَعَل َوَكفَّ
اِئِع َيُكوُن فِيَها النَّاِسُخ  َ َفَكاَن ،  نُْسوُخ واْلـمَ  َوَهِذِه اْألَْشَياُء َوَما َأْشَبَهَها ِمَن الرشَّ

 )j  i  h  g  f  e   d   c  b  a( 8النَّاِسُخ ِيف َهَذا َقْوُلُه 
 .)٨٧: املائدة(

ْنَساِن َأْن َيُقوَل  ؛ نَّْهُي َفَلامَّ َوَقَع ال ْز لِْإلِ َوَما َأْشَبَه َذلَِك  .... الطََّعاُم َعَيلَّ َحَرامٌ : َملْ َجيُ
َوإِْن َحَلَف َعَىل َذلَِك ،  َكاَن َقْوُلُه َباطًِال  ؛ اَل إِْنَساٌن َشْيًئا ِمْن َذلَِك ـَفإِْن قَ ،  َاللِ ـِمَن اْحلَ 

َر َعْن َيِمينِهِ ،  الَِّذي ُهَو َخْريٌ َكاَن َلُه َأْن َيْأِيتَ  ؛باهللاِ   .» َوُيَكفِّ
ابَِعُة:اْلـَمْسَأَلُة  !  "  #    $  %  &   (8 ِممَّا ُيْسَأُل َعنُْه َقْوُلُه : َأْن َنُقوَل  الرَّ

َم َعَىل َنْفِسِه َما َأَحلَّهُ ص  َفإِنَّ فِيَها إِْخَباًرا بَِأنَّهُ  ؛) ١: التحريم( )'  )(   َوَقْد ، اُهللا  َحرَّ
p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a  (: َنَزَل َعَلْيهِ 

                                                           
 . » عرق النَّسا« ال:  » النَّسا« ، واألفصح أن يقال له: سا: عىل وزن عصا: عرق من الَورك إىل الكعبالنَّ ) ٦٠(
 .ُزقاٌء: أي: صياح) ٦١(



 ٢٢٤
  r  q( )اِهِر فِيهِ ص  َمَقاُم النَّبِيِّ  َوِمْثُل َهَذا ُجيَّل ) ، ٨٧: املائدة ،  َعْن ُمْقَتَىض الظَّ

ا َعنُْه اْبتَِداًء ُثمَّ َيْأتِيهِ  cى ُيَقاَل لَ ،  َوَأْن َيُكوَن َمنِْهي  ا ُبدَّ ِمَن النََّظِر ِيف َهذَ ِملَ َتْفَعْل؟ َفَال : ُه فِيهِ َحتَّ
 .ضِ ارِ عَ اْلـمُ 

   َواْجلََواُب:
ْحِريِم  ابَِقَة َعَىل آَيِة اْلُعُقودِ  )٦٢(َأنَّ آَيَة التَّ َا  ؛ )٦٣( إِْن َكاَنْت ِهَي السَّ َفَظاِهٌر َأهنَّ

ٌة بِالنَّبِيِّ  َني ـإِْذ َلْو ُأِريَد اْألُمَّ ؛  صُخمَْتصَّ َلَقاَل: ِملَ  ؛ ُة ـ َعَىل َقْوِل َمْن َقاَل ِمَن اْألُُصولِيِّ
ُموَن َما َأَحلَّ  رِّ !  "  #  $  %  &  ( 8 َلُكْم؟ َكَام َقاَل اُهللا  ُحتَ

 .)١(الطالق:  )'  
ْحِريُم بَِمْعنَى اْحلَلِِف َعَىل َأْن َال َيْفَعَل  ُف إِذَ ،  َوَأْيًضا َفُيْحَتَمُل التَّ  ؛ ا َوَقعَ َواْحلَلِ

كَ  ٌ َبْنيَ َأْن َيْرتُ رَ  ْحُلوَف َعَلْيِه َوَبْنيَ َأْن َيْفَعَلهُ اْلـمَ  َفَصاِحُبُه ُخمَريَّ َوَقْد َجاَء ِيف آَيِة ،  َوُيَكفِّ
ْحِريمِ  ُه َكاَن َيِمينًا ـَفَدلَّ عَ ) ، ٢: التحريم( )2  3  4  5  6  87   (: التَّ َىل َأنَّ

 ِهبَا. صَلَف ـَح 
ا  ْحِريمِ َوَأمَّ ابَِقُة َعَىل آَيِة التَّ َفَيْحَتِمُل َوْجَهْنيِ  ؛ إِْن َفَرْضنَا َأنَّ آَيَة اْلُعُقوِد ِهَي السَّ

لِ   : َكاْألَوَّ
ا: ْحِريِم بَِمْعنَى اْحلَلِِف. َأَحُدُمهَ ْحِريُم ِيف ُسوَرِة التَّ  َأْن َيُكوَن التَّ
a   (8 َوَأنَّ َقْوَلُه ، ص  ُمَتنَاِوَلٍة لِلنَّبِيِّ  َأْن َتُكوَن آَيُة اْلُعُقوِد َغْريَ  َوالثَّاِين:

j  i  h  g  f  e   d   c  b( )بِنَاًء َعَىل َقْوِل  ؛ َال َيْدُخُل فِيهِ  )٨٧: املائدة

                                                           
q  p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a   (8 ) وهي قوله ٦٢(

  r(  :املائدة)٨٧ .( 
 ).١(التحريم:  )  *    +  ,-  .   /    0!  "  #    $  %  &  '  )(    (   8) وهي قوله ٦٣(



  ٢٢٥
َيُكوُن َوَال ،  َوِعنَْد َذلَِك َال َيْبَقى ِيف اْلَقِضيَِّة َما ُينَْظُر فِيهِ ،  َمْن َقاَل بَِذلَِك ِمَن اْألُُصولِيِّنيَ 

 َأْعَلُم. اهللاُ وَ ،  لِْلُمْحَتجِّ بِاْآلَيِة ُمَتَعلٌَّق 
  :الْعملُ بِغيرِ شرِيعة أَوِ الْعملُ بِشرعٍ منسوخٍ

ُه َعاِمٌل  ؛ َفَعَمُلُه َغْريُ َصِحيٍح  ؛ َفُكلُّ َمْن َعِمَل َعَىل َهَذا اْلَقْصدِ  ؛ إَِذا َثَبَت َهَذا  : ِألَنَّ
ا بَِغْريِ  • يَعةٍ  إِمَّ َتَها ؛ َرشِ ُه َملْ َيتَّبِْع َأِدلَّ  .ِألَنَّ
ٍع َمنُْسوخٍ  • ا َعاِمٌل بَِرشْ َواْلَعَمُل بِاملَْنُْسوِخ َمَع اْلِعْلِم بِالنَّاِسِخ َباِطٌل ،  َوإِمَّ

اِت َوالنَِّساءِ  ؛ بَِال ِخَالٍف  َب َواِالْمتِنَاَع ِمَن اللَّذَّ هُّ َ  ؛ َوَغْريِ َذلَِك ،  ِألَنَّ الرتَّ
وًعا اِئعِ  ؛ إِْن َكاَن َمْرشُ َ يَعِة ِمَن الرشَّ ِ َم َقْوُل ،  َفِفيَام َقبَْل َهِذِه الرشَّ َوَقْد َتَقدَّ

ُج النَِّساَء ، « : صالنَّبِيِّ  تََزو#
َ
نَاُم ، َوأ

َ
َصPِّ َوأ

ُ
فِْطُر ، َوأ

ُ
ُصوُم َوأ

َ
لَِك}ِّ أ

َوُهَو خاري ومسلم). (رواه الب » َفَمْن رَِغَب َقْن ُسن#9ِ فَلَيَْس ِم}ِّ 
 َمْعنَى اْلبِْدَعِة.

ْهَبانِيََّة إِْن َكاَنْت بِالْ وَ  ِعنَااْلـمُ  َمْعنَىـالرَّ َا ِيف َرشْ اِئِع اْألَُوِل َفَال ُنَسلُِّم َأهنَّ ِر ِيف َرشَ  ؛ َقرَّ
ِة َعَىل َنْسِخَها َم ِمَن اْألَِدلَّ إِْذ َال َرْهَبانِيََّة ِيف ،  ضٍ َكاَنْت لَِعاِرٍض َأْو لَِغْريٍ َعارِ ،  ملَِا َتَقدَّ

ْسَالمِ  َم.ص  َوَقْد َردَّ ،  اْإلِ  التََّبتَُّل َحْسَبَام َتَقدَّ
َع َوَعَىل َحدِّ َما اْنَقَطَع إَِلْيِه َرُسوُل اهللاِ  َوإِْن َكاَنْت بَِمْعنَى اِالْنِقَطاِع إَِىل   َحْسَبَام َرشَ

 َفَهَذا ُهَو الَِّذي ؛ )٨(املزمل:  )  O  Q    P (َخاَطُب بَِقْولِِه: اْلـمُ  ، َوُهوَ ص  اهللاِ 
نَّةُ ،  َنْحُن ِيف َتْقِريِرهِ  ُه السُّ اطُ اْلـمُ  َوَأنَّ َ الُِح َوالرصِّ ِألَنَّ َرْفَض  ؛ ْسَتِقيمُ اْلـمُ  تََّبَعُة َواْهلَْدُي الصَّ

َلًة َوَتْرِك اِالْستِْمتَ  اذَِها ُمجْ َ ْنَيا َلْيَس بَِمْعنَى َطْرِح اختِّ ا َعامَّ الدُّ ْغِل ِهبَ ا ، َبْل بَِمْعنَى َتْرِك الشُّ اِع ِهبَ
ِعيَِّة. ْ ْنَساُن بِِه ِمَن اْلَوَظائِِف الرشَّ َف اْإلِ  ُكلِّ

الِِح ِمْرآًة َلَك َتنُْظُر فِيَها َمْعنَى التََّبتُِّل َعَىل َوْجِه اِالْقتَِداِء  َلِف الصَّ َواْجَعْل ِسَريَ السَّ
ُمنِْفِقَني َلُه َحْيُث ،  ُمْكَتِسبَِني لِْلَامِل بِِه فِيَام ُأبِيَح َهلُمْ  يَقْد َكاُنوا َفلَ ، ص  اهللاِ  بَِرُسولِ 
ءٌ ،  ُنِدُبوا ْ َيَتَعلَّْق بُِقُلوِهبِْم ِمنُْه َيشْ ُموا َأْمرَ ،  إَِذا َعنَّ َهلُْم َأْمٌر َأْو َهنٌْي  َمل َوَهنَْيُه َعَىل اهللاِ  َبْل َقدَّ

ُط.،  َعاِجَلِة َعَىل َوْجٍه َملْ َخيُْل بُِحُظوظِِهْم فِيهِ ُحُظوِظ َأْنُفِسِهُم الْ   َوُهَو التََّوسُّ



 ٢٢٦
َاِذ اْألَْهِل َواْلَوَلدِ  اِرُع إَِىل اختِّ ُهَو : َوَملْ َيُقوُلوا،  َفَباَدُروا إَِىل اِالْمتَِثالِ ،  ُثمَّ َنَدَهبُُم الشَّ

ْكلِيِف بِهِ ِألَنَّ َهَذا  ؛ َشاِغٌل َلنَا َعامَّ ُأِمْرَنا بِهِ  َفإِنَّ اْألَْصَل  ؛ اْلَقْوَل ُمْشِعٌر بِاْلَغْفَلِة َعْن َمْعنَى التَّ
ِعيَّ َأنَّ ُكلَّ َمْطُلوٍب ُهَو ِمْن ُمجَْلِة َما ُيَتَعبَُّد بِهِ  ْ ُب بِِه إَِلْيهِ اهللاِ  إَِىل  الرشَّ ،  َتَعاَىل َوُيَتَقرَّ

َها إَِذا ُقِصَد ِهبَا اْمتَِثاُل َأْمرِ ،  لَِك ْحَضُة َظاِهٌر فِيَها ذَ اْلـمَ  َفاْلِعَباَداُت  اهللاِ  َواْلَعاَداُت ُكلُّ
ُه إَِذا َملْ ُيْقَصْد ِهبَا َذلَِك اْلَقْصدُ  ؛ ِعَباَداٌت  ًدا،  إِالَّ َأنَّ ظِّ ُجمَرَّ ا َنْحَو اْحلَ َال  ؛ َفإِْذ َذاكَ ،  َوَجيِيُء ِهبَ

ًعا.،  يَْهاَوَال ُمَثاًبا َعلَ ،  َتَقُع ُمَتَعبًَّدا ِهبَا  َوإِْن َصحَّ ُوُقوُعَها َرشْ
َحاَبُة  َوَال ُيْمكُِن َمَع َفْهِمِه َأْن َتَتَعاَرَض ،  ْعنَىاْلـمَ  َقْد َفِهُموا َهَذا يَفالصَّ

ِهْم َوَال ِيف َحقٍّ َمْن َفِهمَ   .ِمنَْها َما َفِهُموا ِمنَْها اْألََواِمُر ِيف َحقِّ
ْهَبانِيَّةِ  َواْحلَاِصُل َأنَّ اْلَعَمَل َعَىل  َال  َحِقيِقيَّةِ ـنِْفيَِّة ِيف اْآلَيِة بِْدَعٌة ِمَن اْلبَِدِع الْ اْلـمَ  الرَّ

َضافِيَّةِ   َهلَا َأْصًال َوَفْرًعا.ص  اهللاِ  لَِردِّ َرُسولِ ،  اْإلِ
  

 



  ٢٢٧
A 

ةننِ السع وجرالْخ  
ةيافأَوِ الْإِض ةييققالْح ةعإِلَى الْبِد  

 

يِن ُمجَْلًة َوَتْفِصيًال َفْلنَْبِن َعَلْيِه َفنَُقوُل  َثَبَت  َقْد َفِهَم َقْوٌم : َأنَّ اْحلََرَج َمنِْفيٌّ َعِن الدِّ
الِِح َوَأْهِل اِالْنِقَطاِع إَِىل  َلِف الصَّ ُدوَن َعَىل : ِممَّْن َثَبَت ِوَالَيُتُهمْ اهللاِ  ِمَن السَّ ُْم َكاُنوا ُيَشدِّ َأهنَّ

َة َأْيًضا َواْلتَِزاَم اْحلََرِج َدْيَدًنا  ، َأْنُفِسِهمْ  دَّ ُهُم الشِّ  ِيف ُسُلوِك َطِريِق اْآلِخَرةِ  )٦٤(َوُيْلِزُموَن َغْريَ
ا َمْطُروًدا َوَحمُْروًما،  ً َت َهَذا اِالْلتَِزاِم ُمَقرصِّ وا َمْن َملْ َيْدُخْل َحتْ َام َفِهُموا َذلَِك ِمْن ،  َوَعدُّ َوُربَّ

ْطَال  ِعيَّةِ َبْعِض اْإلِ ْ ُحوا،  َقاِت الرشَّ َفَأْفَىض اْألَْمُر ِهبِْم إَِىل ،  بَِذلَِك َما اْلَتَزُموهُ  )٦٥( َفَرشَّ
َضافِيَّةِ  نَِّة إَِىل اْلبِْدَعِة اْحلَِقيِقيَِّة َأِو اْإلِ  :َفِمْن َذلَِك  اْخلُُروِج َعِن السُّ

ِف َطِريَقاِن ِيف ُسُلوكِِه لِْآلِخ  ا َسْهٌل : َرةِ َأْن َيُكوَن لِْلُمَكلَّ ،  َواْآلِخُر َصْعٌب ،  َأَحُدُمهَ
ِل إَِىل  ا ِيف التََّوصُّ ِريِق اْلـمُ  َفَيْأُخُذ َبْعُض ،  ْطُلوِب َعَىل َحدٍّ َواِحدٍ اْلـمَ  َوكَِالُمهَ ِديَن بِالطَّ َتَشدِّ

ِف ِمْثلِهِ اْلـمُ  اْألَْصَعِب الَِّذي َيُشقُّ َعَىل  ِريَق اْألَ ،  َكلَّ ُك الطَّ بِنَاًء َعَىل التَّْشِديِد َعَىل   ْسَهَل َوَيْرتُ
 :النَّْفسِ 

َهاَرِة َماَءْينِ  - ١ اقَّ اْستِْعَامُلهُ : َكالَِّذي َجيُِد لِلطَّ ى اْلَباِرَد الشَّ ،  ُسْخنًا َوَباِرًدا َفيََتَحرَّ
ُك اْآلَخرَ  اِرُع ،  َوَيْرتُ َها الَِّذي َطَلَبُه الشَّ ْ ُيْعِط النَّْفَس َحقَّ َوَخاَلَف َدلِيَل َرْفِع ،  ِمنْهُ َفَهَذا َمل

ِعيَِّة ِمثْلِهِ ،  اْحلََرِج ِمْن َغْريِ َمْعنًى َزاِئدٍ  ْ َيْرَض بَِرشْ اِرُع َمل I   (8  اهللاُ َوَقْد َقاَل ،  َفالشَّ
  Q  P         O  N  M   LK  J   ( )َفَصاَر ُمتَّبًِعا ِهلََواُه.) ، ٢٩: النساء 

                                                           
 .َدْيَدن: عاَدٌة وَدْأٌب ) ٦٤(
وا ودعموا.) ٦٥( ُحوا: َقوَّ  َرشَّ



 ٢٢٨
َة َلُه ِيف َقوْ  ُدلُُّكْم َ|َ َما َفْمُحو« : صلِِه َوَال ُحجَّ

َ
َال أ

َ
بِِه اْ"ََطايَا َويَْرَفُع اُهللا  أ

رََجاِت؟ إِْسبَاُغ الْوُُضوِء  #sرِهِ بِِه اdَْسَباُغ َمَع (رواه مسلم).  » َ|َ الَْم ِمْن َحيُْث َكاَن اْإلِ
ْنَساِن َأْن َيْسَعى ،  َرَجاِت َكَراِهيَِة النَّْفِس َسَبًبا ملَِْحِو اْخلََطاَيا َوَرْفِع الدَّ  َفِفيِه َدلِيٌل َعَىل َأنَّ لِْإلِ

ِصيِل َهَذا اْألَْجِر  ي إِْدَخاِل اْلَكَراِهَيِة ،  بِإِْكَراِه النَّْفسِ ، َوّذلَِك ِيف َحتْ َوَال َيُكوُن إِالَّ بَِتَحرِّ
ا َنُقوُل: َال َدلِيَل ِيف الْ  ؛ َعَلْيَها ْسَباَغ َمَع ُوُجوِد ،  ْلُتمْ َحِديِث َعَىل َما قُ ـِألَنَّ َام فِيِه َأنَّ اْإلِ َوإِنَّ

َتاِء َوَال َجيُِدُه ُسْخنًا َفَال  ؛ َفِفيِه َأْمٌر َزاِئدٌ ،  اْلَكَراِهيَةِ  ُجِل َجيُِد َماًء َباِرًدا ِيف َزَماِن الشِّ َكالرَّ
ْسَباغِ  ُة َبْرِدِه َعْن َكَامِل اْإلِ ا اْلقَ ،  َيْمنَُعُه ِشدَّ َحِديِث َما ـَفَلْيَس ِيف الْ  ؛ ْصُد إَِىل الَْكَراِهَيةِ َوَأمَّ

ةِ ،  َيْقَتِضيهِ  ُه َمْرُفوٌع َعِن اْلِعَبادِ اْلـمُ  َبْل ِيف اْألَِدلَّ َمِة َما َيُدلُّ َعَىل َأنَّ  .تََقدِّ
R  Q   P  O  N   M  L  K  (8 اهللاِ  َوِمْثُل اْحلَِديِث َقْوُل 

 [     Z  Y  X  W  V  U  T  S   c  b  a  `    _  ^  ]\
  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g  f  e   d

  ¡   �  ~  }  |  {  zy  x     w   v       u  t  s  r  q( 
 .)١٢٠: التوبة(

ِد التَّْشِديِد َال اْلـمَ  َوِمْن َذلَِك اِالْقتَِصاُر ِمنَ  - ٢ ْأُكوِل َعَىل َأْخَشنِِه َوَأْفَظِعِه ملَُِجرَّ
َع َملْ َيْقِصْد إَِىل َتْعِذيِب النَّْفِس ِيف  ؛ ْذُكوِر َفْوَقهُ اْلـمَ  َفُهَو ِمَن النََّمطِ ،  َرٍض ِسَواهُ لِغَ  ْ ِألَنَّ الرشَّ

ْكلِيِف  ا« : صَوُهَو َأْيًضا ُخمَالٌِف لَِقْولِِه ،  التَّ (رواه البخاري  » إِن# fَِْفِسَك َعلَيَْك َحق0
َب إَِذا َوَجَدهُ : صبِيُّ َوَقْد َكاَن النَّ ومسلم).   يِّ ،  َوَكاَن ُحيِبُّ اْحلَْلَواَء َواْلَعَسَل ،  َيْأُكُل الطَّ

َراعِ  َفَأْيَن التَّْشِديُد ، (رواه البخاري ومسلم)  )٦٦( ءُ اْلـَام  َوُيْسَتْعَذُب َلهُ ،   َوُيْعِجُبُه َحلُْم الذِّ
 َهَذا؟ ِمنْ 

 )   Ï  Î  Í   Ì   Ë  ( 8 ِيف َقْولِِه  َباُح اْلـمُ  َوَال َيْدُخُل اِالْستِْعَامُل 
اُف اْخلَاِرُج َعْن َحدِّ اْلـمُ  ِألَنَّ ) ، ٢٠: األحقاف( ْرسَ  .َباِح اْلـمُ  َراَد بِِه اْإلِ

                                                           
 العذب. ى له املاءُ قَ ْس تَ ْس يُ ) أي ٦٦(



  ٢٢٩
عٌ اْلـمَ  اِالْقتَِصاُر َعَىل اْلَبِشيِع ِيف  ؛إَذْن فَ  َوَقْد َمرَّ َما فِيِه َقْوُلُه ،  ْأَكِل ِمْن َغْريِ ُعْذٍر َتنَطُّ

 8)  a  q  p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b
r(  :املائدة)٨٧.( 

وَرةٍ اْلـمَ  َوِمْن َذلَِك اِالْقتَِصاُر ِيف  - ٣ ُه ِمْن َقبِيِل  ؛ ْلَبِس َعَىل اْخلَِشِن ِمْن َغْريِ َرضُ َفإِنَّ
عِ   ْهَرِة َما فِيِه.َوفِيِه َأْيًضا ِمْن َقْصِد الشُّ ،  ْذُمومِ اْلـمَ  التَّْشِديِد َوالتَّنَطُّ

ِمَني ِمْن اِالْمتِنَاِع َعْن َبْعضِ اْلـمُ  َوُكلُّ َما َجاَء َعنِ  ِمْن َهِذِه  َلْيَس  َتنَاَوَالِت اْلـمُ  َتَقدِّ
َهةِ  لِيُل بِاْعتَِباِرهِ ،  اْجلِ ِعيٍّ َيْشَهُد الدَّ َام اْمَتنَُعوا ِمنُْه لَِعاِرٍض َرشْ ِع َكاِالْمتِنَاِع ِمَن التَّوَ  ؛ َوإِنَّ سُّ

َتنَاَوِل اْلـمُ  َأْو ِألَنَّ ِيف ،  َتنَاَوَل َذِريَعٌة إَِىل َما ُيْكَرُه َأْو ُيْمنَعُ اْلـمُ  َأْو ِألَنَّ ،  لِِضيِق اْحلَاِل ِيف َيِدهِ 
ُه ِممَّْن َعلَِم بِاْمتِنَاِعهِ  َوَقَضاَيا اْألَْحَواِل َال ،  َوْجُه ُشْبَهٍة َتَفطََّن إَِلْيِه التَّاِرُك َوَملْ َيَتَفطَّْن إَِلْيِه َغْريُ

ِدَها ا ِيف َأْنُفِسَها ؛ ُتَعاِرُض اْألَِدلََّة بُِمَجرَّ  .)٦٧( ِالْحتَِامِهلَ
                                                           

َيِرُد عليها كثري من ألنه ،  لنصوص ُحمَْكَمة ةفخمالِ إذا كانت حوال ال يصح االستدالل هبا األوقائع ) ٦٧(
افِِعيِّ َقاِل اإل االحتامالت. َق إَلْيَها اِالْحتَِامُل َكَساَها َثْوَب  : «/َماِم الشَّ ُع اْألَْحَواِل إَذا َتَطرَّ ْمجَاِل َوَسَقَط  َوَقائِ اْإلِ

 .])٣٦٥/ ٣حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع ([» ِهبَا اِالْستِْدَالل
 واألدلة املحتملة هلا حالتان:

، كأن تكون عندنا مسألة منفردة حيث يأيت نص حيتمل االستدالل  فراد الداللة دون معارضاناحلالة األوىل: 
، عىل سبيل  برشط أن تكون تلك الفائدة ال معارض هلا من الرشيعة، فيمكن االستدالل به ولكن  لتلك املسألة

ى َيُقوَل ألٍَخ ِىل َصِغريٍ َلُيَخالِطُ  صإِْن َكاَن النَّبِىُّ  «َقال:  تاملثال حديث َأَنَس ْبَن َمالٍِك  بَا ُقَمpٍْ  « :نَا َحتَّ
َ
يَا أ

 ُpَْغ ُّf(رواه البخاري ومسلم، والنَُّغْري َتْصِغري النَُّغر، َوُهَو َطائِر َصِغري).»  َما َفَعَل ا 
ا ـ ذكرها النووي وابن حجر يف رشحهام هلذا احلديث من  cصحيحي البخاري فَهَذا اْحلَِديث فِيه َفَوائِد َكثَِرية َجد

ُه َلْيَس َكِذًبا، وليس هناك دليل يعارض تكنية الصغري، فعندئذ نأخذ  ْفل، َوَأنَّ ومسلم ـ ِمنَْها َجَواز َتْكنَِية الطِّ
ا. cا وعملي cبتلك الداللة علمي 

ز َجاِئَزة ْ ُيَميِّ بِّي الَِّذي َمل ْ ُيوَلد َلهُ ، َوفِيِه َجوَ  َوَهَذا اْحلَِديث فِيه َأنَّ ُممَاَزَحة الصَّ ، َوَجَواز َلِعِب  از َتْكنَِية َمْن َمل
ِغري َيْلَعب بَِام  ، َوَجَواز َتْرك اْألََبَوْيِن َوَلدَمها الصَّ ِغري بِالطَّْريِ ِعب بِهِ  الصَّ ى ـ، َوَجَواز إِْنَفاق الْ  ُأبِيَح اللَّ َامل فِيَام َيَتَلهَّ

ِغري ِمْن الْ   َساك الطَّْري ِيف اْلَقَفص َوَنْحِوِه.، َوَجَواز إِمْ  ُمَباَحاتـبِِه الصَّ
 وكل هذه االستنباطات من احلديث يؤخذ هبا ألنه ال توجد أدلة أخرى تعارضها.

= 



 ٢٣٠
الُِف َحمَبََّة النُُّفوِس  - ٤ َوِمْن َذلَِك اِالْقتَِصاُر ِيف اْألَْفَعاِل َواْألَْحَواِل َعَىل َما ُخيَ

ءٍ  َأالَّ َتَرى َأنَّ ،  َفُهَو ِمْن َقبِيِل التَّْشِديدِ  ِمْن َغْريِ اْستِْثنَاٍء. ؛ َوَمحُْلَها َعَىل َذلَِك ِيف ُكلِّ َيشْ
اِرَع َأَباَح َأْشَياَء ِممَّا فِيِه َقَض  اُء َهنَْمِة النَّْفِس َوَمتَتُِّعَها َواْستِْلَذاِذَها؟ َفَلْو َكاَنْت ُخمَاَلَفُتَها ـالشَّ

ا cعَ  ؛ بِر ِك َأْو َمْكُروَه ،  َفَلْم َيُكْن ُمَباًحا،  َىل َتْركِهِ َوَلنََدَب النَّاَس إِ ،  َلَرشَ ْ َبْل َمنُْدوَب الرتَّ
 اْلِفْعِل.

ْفِق َوالتَّْيِسِري  اِرُع َلُه ِمَن الرِّ َفَمْن َيْأِيت ُمَتَعبًِّدا ـ بَِزْعِمِه ـ بِِخَالِف َما َوَضَع الشَّ
لَّمَ ،  ُخُذ بِاْألََشقِّ َواْألَْصَعِب َفَيأْ ،  وِصَلِة إَِىل َحمَبَّتِهِ اْلـمُ  َواْألَْسَباِب  َعُلُه ُهَو السُّ  َوَجيْ

ِريَق اْألََخصَّ اْلـمُ  ُه إِالَّ َغاَيٌة ِيف اْجلََهاَلةِ  ؛ وِصَل َوالطَّ َالَلِة؟وَ ،  َهْل َهَذا ُكلُّ  َتَلٌف ِيف تِيِه الضَّ
  ِمْن َذلَِك بَِفْضلِِه.اُهللا  َعاَفاَنا

بِيلِ َفإَِذا َسِمْعُتْم بِِحَكايَ  ٌع َأْو ،  ٍة َتْقَتِيض َتْشِديًدا َعَىل َهَذا السَّ َأْو َيْظَهُر ِمنَْها َتنَطُّ
ٌف  ا َأْن َيُكوَن َصاِحُبَها ؛ َتَكلُّ  :َفإِمَّ

الِِح  ؛ ِممَّْن ُيْعَتَربُ  • َلِف الصَّ   .َكالسَّ
ِهْم ِممَّْن َال ُيْعَرُف َوَال َثَبَت اْعتَِباُرُه ِعنَْد َأهْ  • ِل اْحلَلِّ َواْلَعْقِد ِمَن َأْو ِمْن َغْريِ

 .اْلُعَلَامءِ 
ُل  ْأِي  ؛ َفإِْن َكاَن اْألَوَّ   .)٦٨(َفَال ُبدَّ َأْن َيُكوَن َعَىل ِخَالِف َما َظَهَر لَِباِدَي الرَّ
َة فِيهِ  ؛ َوإِْن َكاَن الثَّاِين  ُة ِيف ،  َفَال ُحجَّ َام اْحلُجَّ  .صاهللاِ  ْقَتِديَن بَِرُسولِ اْلـمُ  َوإِنَّ

 ُيَقاُس َعَلْيَها َما ِسَواَها.ِيف التَّْشِديِد ِيف ُسُلوِك َطِريِق اْآلِخَرِة  َأْرَبَعةٌ ِذِه َفهَ 

                                                           
اقرتان الداللة بوجود معارض يف دليل آخر؛ فيقرتن فيها دليالن ظاهرمها التعارض، فأحدمها  احلالة الثانية:

من املتشاهبات مما جيعل االحتامل يتطرق إليه فوجب إسقاط ، واآلخر ) املحكم( ينص عىل املسألة نصا جازًما
 االستدالل بذلك الدليل الثاين ليبقى العمل باملحكم األول فقط.

ٍر وال رويَّة) ٦٨( أي: ظاهر الرأي ، من غري تفكُّ  .يف التفكري والتصور لألشياءه ال عمق عند،  بادي الرَّ



  ٢٣١
A 

  قَد يكُونُ أَصلُ الْعملِ مشروعا
نم ةعى الْبِدرجا مارِيج يرصي هنلَكعِ وائابِ الذَّرب  

 

وًعا َباِب  َوَلكِنَُّه َيِصُري َجاِرًيا َجمَْرى اْلبِْدَعِة ِمنْ ،  َقْد َيُكوُن َأْصُل اْلَعَمِل َمْرشُ
َراِئعِ  ِة َنْفِسِه ،  َأنَّ اْلَعَمَل َيُكوُن َمنُْدوًبا إَِلْيِه ـ َمَثًال ـ: َوَبَياُنهُ ،  الذَّ َفَيْعَمُل بِِه اْلَعاِمُل ِيف َخاصَّ

ِل ِمَن النَّْدبِيَّةِ   َتَرصَ اْلَعاِمُل َعَىل َهَذا املِْْقَداِر َملْ َيُكْن بِِه َبْأٌس ،َفَلِو اقْ ،  َعَىل َوْضِعِه اْألَوَّ
يَّتِِه َغْريَ ُمْظِهٍر َلُه َداِئًام  ْ ُيْظِهْرُه َعَىل ،  َوَجيِْري َجمَْراُه إَِذا َداَم َعَلْيِه ِيف َخاصِّ َبْل إَِذا َأْظَهَرُه َمل

َواتِِب اْلـمُ  ُحْكمِ  نَِن الرَّ َواِزمِ  ْلَتَزَماِت ِمَن السُّ ،  َفَهَذا َصِحيٌح َال إِْشَكاَل فِيهِ ،  َواْلَفَراِئِض اللَّ
ْخَفاِء النََّوافِِل َواْلَعَمِل ِهبَا ِيف اْلُبُيوِت ص  اهللاِ  َوَأْصُلُه َنْدُب َرُسولِ  فَْضُل « : َوَقْوُلهُ ،  ِإلِ

َ
أ

َالةِ َصَال  ْ  إِال#  هِ تِ يْ Kِ بَ ةُ الَْمرِْء الص# ْظَهاِر َعَىل ، ه البخاري) (روا » ْكتُوبَةَ مَ ال  َفاْقَتَرصَ ِيف اْإلِ
 ِيف ْسِجِد اْحلََراِم َأْو اْلـمَ  َأْو ِيف  صَوإِْن َكاَن َذلَِك ِيف َمْسِجِدِه ،  ْكُتوَباِت ـ َكَام َتَرى ـاْلـمَ 

 ا ِيف َأَحِد َهِذهِ إِنَّ النَّافَِلَة ِيف اْلَبْيِت َأْفَضُل ِمنْهَ : َحْيُث َقاُلوا،  ْقِدسِ اْلـمَ  َمْسِجِد َبْيِت 
 .َساِجِد الثََّالَثِة بَِام اْقَتَضاُه َظاِهُر اْحلَِديِث اْلـمَ 

نَنُ  ْظَهاِر السُّ ،  َواْخلُُسوِف ،  َكاْلِعيَدْينِ  ؛ َوَجَرى َجمَْرى اْلَفَراِئِض ِيف اْإلِ
ْخ ،  َوِشْبِه َذلَِك  ... َواِالْستِْسَقاءِ  َلُف ،  َفاءُ َفَبِقَي َما ِسَوى َذلَِك ُحْكُمُه اْإلِ َوِمْن ُهنَا َثاَبَر السَّ

الُِح  َعَىل إِْخَفاِء اْألَْعَامِل فِيَام اْسَتَطاُعوا َأْو َخفَّ َعَلْيِهْم اِالْقتَِداُء بِاْحلَِديِث ي  الصَّ
ُه اْلُقْدَوُة َواْألُْسَوُة. ؛ص  َوبِِفْعلِهِ   ِألَنَّ

ا ِيف اْلُبُيوِت َدائًِام َأْن ُيَقاَم َمجَاَعًة ِيف  َفَلْم َيثُْبْت فِيَها إَِذا َعِمَل  ؛ َوَمَع َذلَِك   ِهبَ
ِل ،  َما َعَدا َرَمَضاَن َوَال ِيف اْلُبُيوِت َداِئًام ،  َساِجِد َأْلَبتَّةَ اْلـمَ  َماِن اْألَوَّ  ؛َوإِْن َوَقَع َذلَِك ِيف الزَّ

(رواه  َخاَلتِِه َمْيُموَنةَ  ِعنَْدَما َباَت ِعنْدَ ص  اهللاِ  َمَع َرُسولِ  بَكِقَياِم اْبِن َعبَّاٍس 
َصلِّ لَُكمْ « : صَوَما َثَبَت ِمْن َقْولِِه ، البخاري ومسلم) 

ُ
َأل (رواه البخاري  » قُوُموا فَ

 .ومسلم)



 ٢٣٢
َذا اْلَقْيدِ ،  َفَال َحَرَج  ؛ لِِه ِيف َبْيتِِه َوْقًتا َماعَ ْن فَ َفمَ   َوَنصَّ اْلُعَلَامُء َعَىل َجَواِز َذلَِك ِهبَ

  . ُكورِ ذْ اْلـمَ 
ا ِيف َأْوَقاٍت َحمُْدوَدٍة تُ َأْن  َفإَِذا اْجَتَمَع ِيف النَّافَِلةِ  ا َداِئًام َوإِمَّ َواتَِب إِمَّ نََن الرَّ ْلَتِزَم السُّ

تِي ُتَقاُم فِيَها اْلـمَ  ِيف ، َوَكاَن َذلَِك َوُأِقيَمْت ِيف اْجلََامَعِة ،  َوَعَىل َوْجٍه َحمُْدودٍ  َساِجِد الَّ
َواتُِب اْلـمَ  َأوِ ،  ِئُض اْلَفَرا نَُن الرَّ تِي ُتَقاُم فِيَها السُّ  َفَذلَِك اْبتَِداٌع. ؛ َواِضِع الَّ

ُه َملْ َيْأِت َعْن َرُسولِ  لِيُل َعَلْيِه َأنَّ َأْصَحابِِه َوَال َعِن أَحٍد ِمْن َوَال َعْن ص  اهللاِ  َوالدَّ
َوإِْن َأَتى ُمْطَلًقا ِمْن َغْريِ تِْلَك ،  ْجُموِع َهَكَذا َجمُْموًعااْلـمَ  َذاـالتَّابِِعَني َهلُْم بِإِْحَساٍن فِْعُل هَ 

وًعا ،  التَّْقِييَداِت  ِع َتْقيِيُد ْطَلَقاِت الَّتِي َملْ َتَثبُ اْلـمُ  التَّْقيِيِد ِيف فَ ؛ َمْرشُ ْ َها َرْأٌي ِيف ْت بَِدلِيِل الرشَّ
يِع  لِيُل ، التَّْرشِ  َوُهَو اْألَْمُر بِإِْخَفاِء النََّوافِِل َمَثًال؟!.،  َفَكْيَف إَِذا َعاَرَضُه الدَّ

ِمَن النََّوافِِل ص  اهللاِ  َأنَّ ُكلَّ َما َواَظَب َعَلْيِه َرُسوُل  َوَوْجُه ُدُخوِل اِالْبتَِداِع ُهنَا:
تِي َلْيَسْت بُِس ،  َفُهَو ُسنَّةٌ  ؛ َوَأْظَهَرُه ِيف اْجلََامَعاِت  نٍَّة َعَىل َطِريِق اْلَعَمِل َفاْلَعَمُل بِالنَّافَِلِة الَّ

نَِّة إِْخَراٌج لِلنَّافَِلِة َعْن َمَكاِهنَا ًعااْلـمَ  بِالسُّ ُثمَّ َيْلَزُم ِمْن َذلَِك اْعتَِقاُد ،  )٦٩( ْخُصوِص ِهبَا َرشْ
َا ُسنَّةٌ  ْعتَِقاَد َما َلْيَس بُِسنٍَّة ِألَنَّ ا ؛ اٌد َعظِيمٌ ـَوَهَذا َفَس ،  اْلَعَوامِّ فِيَها َوَمْن َال ِعْلَم ِعنِْدِه َأهنَّ

نَّةِ ،  ُسنَّةً  يَعةِ  ؛ َواْلَعَمَل ِهبَا َعَىل َحدِّ اْلَعَمِل بِالسُّ ِ َكَام َلِو اْعَتَقَد ِيف  ؛ َنْحٌو ِمْن َتْبِديِل الرشَّ
ُه َلْيَس بَِفْرضٍ  ُه َفْرٌض ،  اْلَفْرِض َأنَّ ُه  ؛ اْعتَِقاِدهِ  ُثمَّ َعِمَل َوْفَق ،  َأْو بَِام َلْيَس بَِفْرٍض َأنَّ َفإِنَّ

َفإِْخَراُجُه َعْن َبابِِه اْعتَِقاًدا َوَعَمًال ِمْن َباِب  ؛ َفَهِب اْلَعَمَل ِيف اْألَْصِل َصِحيًحا،  َفاِسدٌ 
ِعيَِّة. ْ  إِْفَساِد اْألَْحَكاِم الرشَّ

                                                           
ب ، وال يعاقَ اب فاعله امتثاًال ثَ واملندوب يُ  ؛ كالرواتب. لزامما أمر به الشارع ال عىل وجه اإل) املندوب: ٦٩(

ى ُس  تاركه.  ].١١صللعثيمني ، األصول من علم األصول [. ا ونفًال بc ستحَ ا ومُ ومسنونً  ةً نَّ وُيسمَّ
ُع ِيف التَّْخِصيصِ  :َاملِكِيَّةِ ـَوِعنَْد الْ  ْ ى ُسنَّةً  َما اْرَتَفَعْت ُرْتَبُتُه ِيف اْألَْمِر َوَباَلَغ الرشَّ ِل َهِذِه  ِمنُْه ُيَسمَّ ، َوَما َكاَن ِيف َأوَّ

ًعا َوَنافَِلةً  ًبا فِيِه. املََْراتِِب َتَطوُّ َط َبْنيَ َهَذْيِن َفِضيَلًة َوُمَرغَّ ، للزركيش البحر املحيط يف أصول الفقه [ ، َوَما َتَوسَّ
)٣٧٨/ ١(.[ 



  ٢٣٣
َا َقْد ُتَعدُّ بَِدًعا بِ  وَعِة َأهنَّ َك بِاْلبَِدِع َوإَِذا َثَبَت ِيف اْألُُموِر اْلـَمْرشُ َضاَفِة ؛ َفَام َظنُّ اْإلِ

َتِمُع فِيَها َأْن َتُكوَن َحِقيِقيًَّة َوإَِضافِيًَّة َمًعا ؛َحِقيِقيَِّة ـالْ  َا َقْد َجتْ ؟!،  َفإِهنَّ إَذْن فَ  َلكِْن ِمْن ِجَهَتْنيِ
ْبِح َظاِهَرةٌ  »اْحلَْمُد  وهللاُِأْصبَِح « بِْدَعُة  َساِجِد اْلـمَ  َعِمَل ِهبَا ِيف ـامَّ لَ  ُثمَّ ،  ِيف نَِداِء الصُّ

ُك اْلَواِجَباُت َوَما َأْشَبَهَها ُك َكَام َال ُتْرتَ يعُ  َواْجلََامَعاِت ُمَواظًِبا َعَلْيَها َال ُتْرتَ ًال هَ ؛ َكاَن َتْرشِ ا َأوَّ
نَّةَ  ُثمَّ إَِذا اْعَتَقَد فِيَها َثانًِيا ،  َضاِيفٌّ َوَهَذا اْبتَِداٌع َثاٍن إِ ،  َيْلَزُمُه َأْن ُيْعَتَقَد فِيِه اْلُوُجوَب َأِو السُّ

نِّيََّة َأِو اْلَفْرِضيَّةَ   َصاَرْت بِْدَعًة ِمْن َثَالَثِة َأْوُجٍه. ؛ السُّ
ا إَِذا َخِفَيْت َواْخُتصَّ ِهبَا ،  َوِمْثُلُه َيْلَزُم ِيف ُكلِّ بِْدَعٍة ُأْظِهَرْت َواْلُتِزَمْت  َوَأمَّ

ِ َفَيا ،  ُر َعَلْيِه َأَخفُّ َفاْألَمْ  ؛ َصاِحُبَها نِي َ(َّ ْبَتِدُع َعَىل َنْفِسِه ِممَّا َال اْلـمُ  َوَيا لِْلُمْسلِِمَني! َماَذا َجيْ
وَر َأْنُفِسنَا بَِفْضلِِه.اُهللا  َيُكوُن ِيف ِحَسابِِه؟ َوَقاَنا  ُرشُ

الِِح ِيف َتْركِِهْم ُسنَنًا َلِف الصَّ ؛ لَِئالَّ َيْعَتِقَد اْجلَاِهُل  َقْصًدا َوِمْن ُهنَا َظَهَر ُعْذُر السَّ
َا ِمَن اْلَفَراِئِض.  َوَلكِنَُّهْم َكِرُهوا فِْعَلَها َخْوًفا ِمَن ،  ُأُموٌر َجاِئَزٌة َأْو َمنُْدوٌب إَِلْيَهاَوُهنَاَك َأهنَّ

َب النَّاُس عَ  ؛ ةِ ـاْلبِْدعَ  َام ُهَو بَِأْن ُيَواظِ َاَذَها ُسنًَّة إِنَّ َوَهَذا َشْأُن ،  َلْيَها ُمْظِهِريَن َهلَاِألَنَّ اختِّ
نَّةِ  نَنِ ،  السُّ . ؛ َوإَِذا َجَرْت َجمَْرى السُّ َهَذا َذِريَعٌة لَِئالَّ ُيتََّخَذ وَ  َصاَرْت ِمَن اْلبَِدِع بَِال َشكٍّ

وًعا َما َلْيَس َمْعُروًفا.،  ُسنًَّة َما َلْيَس بُِسنَّةٍ    َأْو ُيَعدَّ َمْرشُ
الِِح  َهنَى َأْكثَرُ لَِك ذَ  لِ َوِألَْج  َلِف الصَّ َباِع اْآلَثارِ السَّ َحاِويُّ  ؛ َعِن اتِّ َج الطَّ َكَام َخرَّ

اٍح  ا َعْن َمْعُروِر ْبِن ُسَوْيٍد اْألََسِديِّ  َواْبُن َوضَّ ُمهَ  ْوِسَم َمَع َأِمريِ اْلـمَ  َواَفْيُت «  :َقاَل  ؛ َوَغْريُ
ْفنَا إَِىل ، ت  ْؤِمنَِني ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب اْلـمُ  ْفُت َمَعهُ  ؛ ِدينَةِ اْلـمَ  َفَلامَّ اْنَرصَ َفَلامَّ َصىلَّ ،  اْنَرصَ

̀   c  b  a  (: اـَرَأ فِيهَ ـَداِة َفقَ ـَالَة اْلغَ ـَلنَا َص            ) ،١: الفيل( )[  ^  _    
 .)١: قريش( )  !  "     (َو 

َيْأُتوَن « : اُلواـقَ ، » َأْيَن َيْذَهُب َهُؤَالِء؟ « : اَل َفقَ ،  ُثمَّ َرَأى َناًسا َيْذَهُبوَن َمْذَهًبا
َام َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِهبََذا« : َفَقاَل ، » ص  اهللاِ  َمْسِجًدا َهاُهنَا َصىلَّ فِيِه َرُسوُل   ؛ إِنَّ

َُذوَها َكنَاِئَس َوبَِيًعا،  َيتَّبُِعوَن آَثاَر َأْنبَِياِئِهمْ  ٍء ِمْن َهِذهِ َمْن َأْدرَ ،  َفاختَّ َالُة ِيف َيشْ  َكْتُه الصَّ
تِي َصىلَّ فِيَها َرُسوُل اْلـمَ  ْدَها ؛ َوإِالَّ ،  َفْلُيَصلِّ فِيَها ؛ص  اهللاِ  َساِجِد الَّ  .» َفَال َيَتَعمَّ



 ٢٣٤
اٍح  َأَمَر « : َيُقوُل  َسِمْعُت ِعيَسى ْبَن ُيوُنَس ُمْفتِي َأْهِل َطَرُسوَس « : َوَقاَل اْبُن َوضَّ

َتَها النَّبِيُّ ت  ْبُن اْخلَطَّاِب  ُعَمرُ  تِي ُبوِيَع َحتْ َجَرِة الَّ ِألَنَّ النَّاَس  ؛ َفَقَطَعَها، ص  بَِقْطِع الشَّ
َتَها  .» َفَخاَف َعَلْيِهُم اْلِفْتنَةَ ،  َكاُنوا َيْذَهُبوَن َفُيَصلُّوَن َحتْ

اٍح  ُه مِ « : َقاَل اْبُن َوضَّ ِدينَِة َيْكَرُهوَن إِْتَياَن اْلـمَ  َن ُعَلَامءِ َوَكاَن َمالُِك ْبُن َأَنٍس َوَغْريُ
 .» َما َعَدا ُقَباَء َوْحَدهُ ص  َساِجِد َوتِْلَك اْآلَثاِر لِلنَّبِيِّ اْلـمَ  تِْلَك 

َفَصىلَّ ،  ْقِدسِ اْلـمَ  َل َمْسِجَد َبْيِت ـَوَسِمْعُتُهْم َيْذُكُروَن َأنَّ ُسْفَياَن َدَخ « : اَل ـَوقَ 
ْ َيتَّ ،  فِيهِ  َالَة فِيَهاَوَمل ُه َأْيًضا ِممَّْن ُيْقَتَدى بِهِ ،  بِْع تِْلَك اْآلَثاَر َوَال الصَّ ،  َوَكَذلَِك َفَعَل َغْريُ

 .)٧٠(» َفَلْم َيْعُد فِْعَل ُسْفَيانَ ،  ْقِدسِ اْلـمَ  َوَقِدَم َوكِيٌع َأْيًضا َمْسِجَد َبيِْت 
بَ « : اٍح ـَقاَل اْبُن َوضَّ  ِة اْهلَُدىاِع ـَفَعَلْيُكْم بِاِالتِّ اَل ـْد قَ ـَفقَ ،  ْعُروفِنيَ اْلـمَ  ِألَِئمَّ

َد َمْن ـْوَم َمْعُروٌف ِعنَْد َكثٍِري ِمَن النَّاِس َكاَن ُمنَْكًرا ِعنْ ـَكْم ِمْن َأْمٍر ُهَو اْليَ : َبْعُض َمْن َمَىض 
 .» َمَىض؟

                                                           
 مما فعل. : أي مل يفعل أكثرَيْعُد فِْعَل ُسْفَيانَ )َملْ ٧٠(



  ٢٣٥
A 
   )٧١(الدعاءُ بِإِثْرِ 

مائاعِ دمتاجال ئَةيبِه لَاةاالص  
 

ُه َوَقَعْت َناِزَلةٌ  َعاِء : َوَذلَِك َأنَّ إَِماُم َمْسِجٍد َتَرَك َما َعَلْيِه النَّاُس بِاْألَْنَدُلِس ِمَن الدُّ
َوامِ  َلَواِت بِاْهلَْيَئِة اِالْجتَِامِعيَِّة َعَىل الدَّ  ؛ َوُهَو َأْيًضا َمْعُهوٌد ِيف َأْكثَِر اْلبَِالدِ ،  لِلنَّاِس بِآَثاِر الصَّ

ونَ فَ  ُن اْحلَاِرضُ َالِة َيْدُعو لِلنَّاِس َوُيَؤمِّ َماَم إَِذا َسلََّم ِمَن الصَّ َوَزَعَم التَّاِرُك َأنَّ َتْرَكُه ،  إِنَّ اْإلِ
ْ َيُكْن ِمْن فِْعِل َرُسولِ  ُه َمل ِة َحْسَبَام َنَقَلُه اْلُعَلَامُء ِيف ص  اهللاِ  بِنَاًء ِمنُْه َعَىل َأنَّ  َوَال فِْعِل اْألَِئمَّ

َلِف َواْلُفَقَهاِء.  َدَواِوينِِهْم َعِن السَّ
ْ َيُكْن ِمْن فِْعِل َرُسولِ  ُه َمل ا َأنَّ ِيف َأْدَباِر  صِألَنَّ َحاَلُه : َفَظاِهرٌ ص  اهللاِ  َأمَّ

َلَواِت َمْكُتوَباٍت َأْو َنَوافَِل َكاَنْت َبْنيَ َأْمَرْينِ   : الصَّ
ا َأْن َيْذُكرَ *  اَعِة ِمنُْه ـَفَلْيَس لِْلَجمَ  ؛ ْريُ ُدَعاءٍ ـْكًرا ُهَو ِيف اْلُعْرِف غَ َتَعاَىل ذِ  اهللاَ  إِمَّ

َلَواِت  ؛ إِالَّ َأْن َيُقوُلوا ِمْثَل َقْولِِه َأْو َنْحًوا ِمْن َقْولِهِ  ؛ َحظٌّ  ُه : َكَام َجاءَ : َكَام ِيف َغْريِ َأْدَباِر الصَّ َأنَّ
يَك mَ ، ُmَُ اُهللا  إmََِ إِال#  َال  «: َكاَن َيُقوُل ِيف ُدُبِر ُكلِّ َصَالةٍ  لُْك َوmَُ اQَْْمُد الْـمُ  وَْحَدهُ ، َال َ.ِ

ْقَطيَْت ، َوَال ُمْعِطَي لَِما َمنََعْت ، َوَال 
َ
ٍء قَِديٌر ، الل#ُهم# َال َمانَِع لَِما أ ْnَ ِّ)ُ َ|َ وَُهَو ،

َالُم ، َوِمنَْك  «: َوَقْوُلهُ  .(رواه البخاري) » َفنَْفُع َذا اْ+َدِّ ِمنَْك اْ+َدُّ  نَْت الس#
َ
الل#ُهم# أ

َالُم ، َيبَاَرْ|َت َوَيَعاtََْت يَا َذا ْكَرامِ  الس#  .َوَنْحَو َذلَِك ، (رواه مسلم)  » اْ+ََالِل َواْإلِ
َام َكاَن َيُقولُ  ِة َنْفِسِه َكَساِئِر اْألَْذَكارِ  هُ َفإِنَّ ،  َفَحَسنٌ  ؛ َقْولِهِ َفَمْن َقاَل ِمْثَل ،  ِيف َخاصَّ

ِه َهْيَئُة اْجتَِامٍع.  َوَال ُيْمكُِن ِيف َهَذا ُكلِّ
ُة َما َجاَء ِمْن َدَعاِئِه  ؛ َوإِْن َكاَن َدَعا*  َام َكاَن  صَفَعامَّ َالِة ِممَّا ُسِمَع ِمنُْه إِنَّ َبْعَد الصَّ

ينَ  صُّ بِِه َنْفَسُه ُدوَن اْحلَاِرضِ ِمِذيِّ : َخيُ ْ  َعْن َرُسولِ ت  َعْن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب  َكَام ِيف الرتِّ
                                                           

 .، َبْعد عِقب:إْثر) ٧١(



 ٢٣٦
افِِه ِمَن الصَّ ـَكاَن َيقُ : َأنَّهُ ص  اهللاِ  ْمُت َوَما : َالةِ ـوُل ِعنَْد اْنِرصَ الل#ُهم# اْغِفْر Fِ َما قَد#

ْعلَنُْت ، 
َ
رُْت َوَما أ َZْ

َ
ْرُت ، َوَما أ خ#

َ
نَْت وَ أ

َ
نَْت إِلnَِ َال إmََِ إِال# أ

َ
 صّححه األلباين). ( » أ

َالِة َقاَل ص  اهللاِ  َكاَن َرُسوُل : َوِيف ِرَواَيِة َأِيب َداُودَ  الل#ُهم# « : إَِذا َسلََّم ِمَن الصَّ
نَْت 

َ
فُْت ، َوَما أ َZْ

َ
ْعلَنُْت ، َوَما أ

َ
رُْت َوَما أ َZْ

َ
ْرُت ، َوَما أ خ#

َ
ْمَت َوَما أ اْغِفْر Fِ َما قَد#

ْعلَُم بِِه ِم}ِّ ، 
َ
نَْت أ

َ
نَْت الْـمُ  أ

َ
ُم َوأ نَْت الْـمُ  َقدِّ

َ
ُر ، َال إmََِ إِال# أ  (صّححه األلباين). » ؤَخِّ

: لِّمُ ـْبَح ِحَني ُيَس ـىلَّ الصُّ ـوُل إَِذا َص ـَكاَن َيقُ  صَأنَّ النَّبِىَّ  لَلَمَة ـَعْن ُأمِّ َس وَ 
لَُك ِعلًْما نَافًِعا ، َوَقَمًال ُمتَ « 

َ
ْسأ
َ
(رواه ابن ماجه ،  » َقب#ًال ، َوِرْزقًا َطيِّبًاالل#ُهم# إkِِّ أ

 .وصّححه األلباين)
ا ُدوَن النَّاِس!  ُلوا ِسَياَق َهِذِه اْألَْدِعيَِة ُكلَِّها َمَساَق َختِْصيِص َنْفِسِه ِهبَ َفَيُكوُن أَ َفَتَأمَّ

ًة لِِفْعِل النَّاِس اْلَيْوَم؟!   ِمْثَل َهَذا ُحجَّ
َعاُء لِلنَّاِس ِيف َمَواطِنَ قَ  إِالَّ َأْن ُيَقاَل: تِي اْسَتْسَقى فِيَها ؛ ْد َجاَء الدُّ  َكَام ِيف اْخلُْطَبِة الَّ

  َوَنْحِو َذلَِك.، لِلنَاِس (رواه البخاري) 
ُه إِ  يَن ِيف ُدُبِر ُكلِّ َصَالٍة؟!َفَأْيَن اْلتَِزاُم َذلَِك َجْهًرا لِْلَحاِرضِ  ؛ َنَعمْ  َفُيَقاُل: َملْ  صنَّ

َهُر ِهبَا َداِئًام  َيُكنْ   . َوَال ُيْظِهُرَها لِلنَّاِس ِيف َغْريِ ُمَواطِِن التَّْعلِيمِ ،  َجيْ
ا صَلْو َكاَن ُدَعاُؤُه  َوَال ُيَقاُل: cَملْ ُيْؤَخْذ َعنُْه. ؛ ِرس  

ا َنُقوُل: ارَ  ِألَنَّ ْرسَ ةً َفَال ُبدَّ َأْن َيْظَهَر ِمنُْه اْجلَهْ  ؛ َمْن َكاَنْت َعاَدُتُه اْإلِ ا ،  ُر َوَلْو َمرَّ إِمَّ
ا،  بُِحْكِم اْلَعاَدةِ  يِع. َوإِمَّ ْرشِ  بَِقْصِد التَّنْبِيِه َعَىل التَّ

ْ َيُكْن ِمْن فِْعِل َرُسولِ  ْيَئِة اِالْجتَِامِع َداِئًام َمل َعاَء ِهبَ ْ َيُكْن ِمْن  ؛ص  اهللاِ  َفالدُّ َكَام َمل
ُه  ل اِريُّ ِمْن َحِديِث ُأمِّ َسَلَمةَ َوَرَوى اْلبُخَ  َقْولِِه َوَال إِْقَراِرِه. َكاَن َيْمُكُث إَِذا  صَأنَّ

َف النَّاُس فِيَام َنَرى« : َقاَل اْبُن ِشَهاٍب  .» َسلََّم َيِسًريا ى َينَْرصِ   .» َحتَّ
ْ َيْقُعْد إِالَّ ِمْقَدا ؛ َكاَن إَِذا َسلَّمَ  صَأنَّ النَّبِيَّ  لَوِيف ُمْسلٍِم َعْن َعاِئَشَة  َر َما َمل

ْكَرامِ  الل#ُهم# « : َيُقوُل  َالُم ، َيبَاَرَ|ْت يَا َذا اْ+ََالِل َواْإلِ َالُم ، َوِمنَْك الس# نَْت الس#
َ
 .» أ



  ٢٣٧
ْيَئِة اِالْجتَِامِع َوَلْو َكاَن  َعاَء ِهبَ َوَملْ ،  يَوَأْصَحاُبُه ص  َلَفَعَلُه النَّبِيُّ  ؛ َحَسنًاالدُّ

ى،  َمَع َتَواُطِئِهْم َعَىل َنْقِل َمجِيِع ُأُموِرهِ ،  اْلُعَلَامءِ َينُْقْل َذلَِك َأَحٌد ِمَن  ُف : َحتَّ َهْل َكاَن َينَْرصِ
َلِف إِْنَكاَر َذلَِك  اٍل َعْن ُعَلَامِء السَّ َامِل؟! َوَقْد َنَقَل اْبُن َبطَّ َالِة َعِن اْلَيِمِني َأْو َعِن الشِّ  ِمَن الصَّ

 .َعَلُه بَِام فِيِه كَِفاَيةٌ َوالتَّْشِديَد فِيِه َعَىل َمْن فَ 
ْيُخ  ْيَئِة اِالْجتَِامِع َداِئًام  َهَذا َما َنَقَلُه الشَّ َالِة ِهبَ َعاَء بِإِْثِر الصَّ بِْدَعًة  َبْعَد َأْن َجَعَل الدُّ

َعِة اْلِقَياِم َواِالْنِرصَ ، َقبِيَحًة  ِل بُِرسْ َماِن اْألَوَّ ُه ُمنَاٍف  ؛ اِف َواْسَتَدلَّ َعَىل َعَدِم َذلَِك ِيف الزَّ ِألَنَّ
َعاِء َهلُْم َوَتْأِمينِِهْم َعَىل ُدَعاِئهِ  ْنَساِن لِنَْفِسهِ  ؛ لِلدُّ ْكِر َوُدَعاِء اْإلِ اَف  ؛ بِِخَالِف الذِّ َفإِنَّ اِالْنِرصَ

ْنَساِن ِحلَاَجتِِه َغْريُ ُمنَاٍف َهلَُام.  َوَذَهاَب اْإلِ
شلّقَةٌ بِبعتم اتهاءُ بعالدع اعِدمتاجال ئَةيبِه لَاةالص:  

ا َأْقَذَع فِيِه َعَىل  )٧٢(َفَبَلَغِت اْلَكائِنَُة  vَماِم َرد َبْعَض ُشُيوِخ اْلَعْرصِ ، َفَردَّ َعَىل َذلَِك اْإلِ
دِّ ـ بَِزْعِمِه ـ إَِىل َأْقَىص َغاَيِة َما  اِسُخوَن ، َوَبَلَغ ِمَن الرَّ َقَدَر َعَلْيِه ، ِخَالِف َما َعَلْيِه الرَّ

َلَها اْلَفطِنُ   َعَرَف َما فِيَها:  ؛ َواْسَتَدلَّ بُِأُموٍر إَِذا َتَأمَّ
َالِة ُقْرآًنا َوُسنَّةً  • َعاِء إِْثَر الصَّ   َوُهَو َال َدلِيَل فِيِه.،  َكاْألَْمِر بِالدُّ
ْيَئِة اِالْجتَِامِع ِيف  • َعاِء ِهبَ إِالَّ ِيف َأْدَباِر  ؛ اْجلُْمَلةِ ُثمَّ َضمَّ إَِىل َذلَِك َجَواَز الدُّ

َلَواِت   َني.نَاطَ اْلـمَ  َوَال َدلِيَل فِيِه َأْيًضا ِالْختَِالِف ،  الصَّ

                                                           
ك بعض أئمة الصالة ما جرى عليه الناس من دعاء اإلمام رْ تَ  نْ أي: الواقعة التي ذكرها يف أول الفصل مِ ) ٧٢(

 وتأمني الناس. 



 ٢٣٨
الصلَاة بِهيئَة الاجتماعِ عد الدعاءُ ب أنّ: الزعم بِالْأُولَى ةٌهبشال

أَو في جلِّها من الْأَئمة في  ما زالَ معمولًا بِه في جميعِ أَقْطَارِ الْأَرضِ
  :مساجِد الْجماعات من غَيرِ نكيرٍ

ِة ِيف  ُه َما َزاَل َمْعُموًال بِِه ِيف َمجِيِع َأْقَطاِر اْألَْرِض َأْو ِيف ُجلَِّها ِمَن اْألَِئمَّ َفَزَعَم َأنَّ
ِه.،  اْلَباُروِينِّ اهللاِ  َري َأِيب َعْبدِ َمَساِجِد اْجلََامَعاِت ِمْن َغْريِ َنكٍِري إِالَّ َنكِ   ُثمَّ َأَخَذ ِيف َذمِّ

ٌر بَِال َشكٍّ  ُه َنْقُل إِْمجَاٍع َجيُِب َعَىل النَّاظِِر فِيهِ  ؛ َوَهَذا النَّْقُل َهتَوُّ ْحَتجِّ بِِه اْلـمُ و ِألَنَّ
ْمجَاعِ َقْبَل اْلتَِزاِم ُعْهَدتِِه َأْن َيْبَحَث َعنُْه َبْحَث َأْصٍل َعِن ا ُه َال ُبدَّ ِمَن النَّْقِل َعْن َمجِيعِ  ؛ ْإلِ  ِألَنَّ

َحاَبِة اْلـمُ  ِل َزَماِن الصَّ ِة ِمْن َأوَّ ،  َهَذا َأْمٌر َمْقُطوٌع بِهِ ،  إَِىل اْآلنِ  يْجَتِهِديَن ِمْن َهِذِه اْألُمَّ
ُه َال اْعتَِباَر بِإِْمجَاِع اْلَعَوامِّ  َماَمَة.َوإِِن ادَّ ،  َوَال ِخَالَف َأنَّ  َعُوا اْإلِ

زٌ  »ِمْن َغْريِ َنكٍِري « : َوَقْوُلهُ *  وُّ ةِ ،  َجتَ ْنَكاُر َعَلْيِهْم ِمَن اْألَِئمَّ َفَقْد ،  َبْل َما َزاَل اْإلِ
ِدمُ  ْرُطوِيشُّ َعْن َمالٍِك ِيف َذلَِك َأْشَياَء َختْ  َفَحَصَل إِْنَكاُر َمالٍِك َهلَا ِيف ،  ْسَأَلةَ اْلـمَ  َنَقَل الطَّ

ْرُطوِيشِّ ِيف َزَمانِهِ ،  َزَمانِهِ  َماِم الطَّ َبَع َهَذا َأْصَحاُبُه َوَهَذا َأْصَحاُبهُ ،  َوإِْنَكاُر اْإلِ ُثمَّ . َواتَّ
ِذيَن َكاُنوا بِاْألَْنَدُلِس ِحَني َدَخَلْتَها َهِذِه اْلبِْدَعُة َوَقْد َأْنَكُروَها ُيوُخ الَّ َوَكاَن ِمْن ،  الشُّ

ُه َمْذَهُب َمالٍِك  ُمْعَتَقِدِهمْ   .)٧٣( ِيف َذلَِك َأنَّ
ا *  ءٍ  ؛ ْحتَِجاُج بَِأنَّ َهَذا َملْ َيَزِل النَّاُس َيْفَعُلوَنهُ اِال َوَأمَّ ِألَنَّ النَّاَس  ؛ َفَلْم َيْأِت بَِيشْ

ْ َيُكوُنوا َيْفَعُلوَنهُ  ُْم َمل ِذيَن ُيْقَتَدى ِهبِْم َثَبَت َأهنَّ  أَ َخاَلَفاُت َوَتَواطَ اْلـمُ و بَِدعُ الْ  ُثَرْت كَ امَّ ـَولَ . الَّ
  . ملََا َفَعَلُه النَّاُس  ؛ َلْو َكاَن َهَذا ُمنَْكًرا: َصاَر اْجلَاِهُل َيُقوُل  ؛ َعَلْيَها النَّاُس 

ْمجَاعِ اْلـمُ  َفَال َتُكوُن ُخمَاَلَفةُ  ؛ َوَأْيًضا ِريَن ِإلِ ًة َعَىل اْلـمُ  َتَأخِّ ِمَني َعَىل ُسنٍَّة ُحجَّ َتَقدِّ
نَِّة َأَبًدا. َي َعْن َأِيب َعْبدِ اْلـمَ  َفَام َأْشَبَه َهِذهِ  تِْلَك السُّ ،  ْبِن إِْسَحاَق اْجلَْعَفِريِّ اهللاِ  ْسَأَلَة بَِام ُحكِ

ـ ُيْكثُِر ي  اْبَن اْحلََسِن ْبِن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب : ْبُن اْحلََسِن ـ َيْعنِياهللاِ  َكاَن َعْبدُ « : َقاَل 
َلْيَس اْلَعَمُل َعَىل « : ْجلِسِ اْلـمَ  ِيف  َفَقاَل َرُجٌل َكانَ ،  َفَتَذاَكُروا َيْوًما،  َس إَِىل َربِيَعةَ اْجلُُلو

                                                           
 إنكاُر هذه البدعة. َمالٍِك اإلمام َمْذَهب ) أي أن ٧٣(



  ٢٣٩
ى َيُكوُنوا ُهُم الْ « : اهللاِ َفَقاَل َعْبُد ، » َهَذا  اُل َحتَّ هَّ امَ ـَأَرَأْيَت إِْن َكثَُر اْجلُ ُة ،  ُحكَّ َأْفُهُم اْحلُجَّ

نَِّة؟   .»َأْشَهُد َأنَّ َهَذا َكَالُم َأْبنَاِء اْألَْنبَِياِء « : َفَقاَل َربِيَعةُ  ،» َعَىل السُّ
ُة َعَىل ،  َقلُِّدوَن ُثمَّ َأْحَدُثوا بِآَراِئِهْم َفَحَكُموا ِهبَااْلـمُ  َأَرَأْيَت إِْن َكُثرَ  َأَفُهُم اْحلُجَّ

نَِّة؟   َوَال َكَراَمَة.َال ، السُّ
َعا*  َد َما ادَّ ْئ َمَع : َوِمْن َأْمثَاِل النَّاسِ « : ُه بَِأْشَياَء ِمْن ُمجَْلتَِها َقْوُلهُ ُثمَّ َعضَّ َأْخطِ

َواُب : َأْي  ؛ النَّاِس َوَال ُتِصْب َوْحَدكَ    .» َوَصَواَبَك ُهَو اْخلََطأُ ،  َأنَّ َخَطَأُهْم ُهَو الصَّ
ئُْب ِمَن  ؛ َعلَيَْك بِاْ+ََماَعةِ  «: َوَمْعنَى َما َجاَء ِيف َحِديِث « : َقاَل  ِّdُكُل ا

ْ
َما يَأ فَإِغ#

  .(رواه أبو داود ، وصّححه األلباين) » )٧٤( الَْغنَِم الَْقاِصيَةَ 
َعاِء َعَىل اْلَكْيِفيَّةِ  ْمجَاِع اْلـمَ  َفَجَعَل َتاِرَك الدُّ َباِع ، ْذُكوَرِة ُخمَالًِفا لِْإلِ َوَحضَّ َعَىل اتِّ

ُكمْ  «: صلَِقْولِِه  ؛ َخاَلَفةِ اْلـمُ  النَّاِس َوَتْركِ   (رواه مسلم)  » َال Qَْتَِلُفوا َفتَْختَِلَف قُلُوبُ
ْمجَاِع الَِّذي َذَكُروا َأنَّ اْجلََامَعَة ُهْم َمجَاَعُة النَّاِس َكْيَف َكاُنوا!!.  َوُكلُّ َذلَِك َمْبنِيٌّ َعَىل اْإلِ

َامَعةِ وَ  َا َمْعنَى اْجلَ نَِّة ،اْلـمُ  َأهنَّ  َوإِْن َكاَنْت َرُجًال َواِحًدا ِيف اْلَعاَملِ. تَّبَِعُة لِلسُّ
 : َفاِسِد ِيف ُخمَاَلَفِة اْجلُْمُهورِ اْلـمَ  ُثمَّ َعدَّ ِمنَ * 

ُه َيْرِميِهْم بِالتَّْجِهيِل َوالتَّْضِليلِ  • ،  َمْن َخاَلَفُه فِيَام َقاَل َعَىل َدْعَوى  هِ َوَهذِ ،  َأنَّ
نَّةِ َفَلْيَسْت بِمَ  ؛ َوَعَىل َتْسلِيِمَها َباِع السُّ َوَقْد َجاَء َعِن ،  ْفَسَدةٍ َعَىل َفْرِض اتِّ

ضُّ َعَىل اْلَعَمِل بِاْحلَقِّ َوَعَدِم اِالْستِيَحاِش  َلِف اْحلَ ِة َأْهلِِه. )٧٥(السَّ  ِمْن ِقلَّ
ِب ِمْن َفَساِد نِيَّتِِه بَِام َيْدُخُل َعَلْيِه ِمَن اْلُعجْ  َفاِسِد اْخلَْوَف اْلـمَ  دَّ ِمنَ َوعَ  •

ْهَرةِ  نَِّة ِيف َزَماِن اْلُغْرَبِة نِْهيِّ َعنَْها!! اْلـمَ  َوالشُّ َباَع السُّ ُه َيُقوُل: اْتُرْك اتِّ َفَكَأنَّ
ْهَرِة َوُدُخوِل اْلُعْجِب!!. َوَهَذا َشِديٌد ِمَن اْلَقْوِل ، َوُهَو  َخْوَف الشُّ

َداِعًيا لِلنَّاِس بَِأَثِر َصَلَواِهتِْم َداِئًام َفإِنَّ اْنتَِصاَبُه ِألَْن َيُكوُن  ؛ ُمَعاِرٌض بِِمْثلِهِ 
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 ٢٤٠
ْهَرةِ  ِيف  ؛ َوُهَو َأْوَىل ،  َمظِنًَّة لَِفَساِد نِيَّتِِه بَِام َيْدُخُل َعَلْيِه ِمَن اْلُعْجِب َوالشُّ

َباعِ  َعاِء َهلُْم َمْقُروًنا بِاِالْقتَِداِء بِِخَالِف ،  َطِريِق اِالتِّ َفَصاَر َتْرُكُه لِلدُّ
مَ  ؛ اِعيالدَّ  ُه ِيف َغْريِ َطِريِق َمْن َتَقدَّ  إَِىل َفَساِد النِّيَِّة. َفُهَو َأْقَرُب ،  َفإِنَّ

َعاَء َغْريُ َوعَ  • دَّ ِمنَْها َما ُيَظنُّ بِِه ِمَن اْلَقْوِل بَِرْأِي َأْهِل اْلبَِدِع اْلَقاِئلَِني بَِأنَّ الدُّ
َباَع النَّبِيِّ : ُه َيُقوُل لِلنَّاسِ ِألَنَّ  ؛ َوَهَذا َكالَِّذي َقْبَلهُ ،  َنافِعٍ  ص  اْتُرُكوا اتِّ

َلَواِت  ْيَئِة اِالْجتَِامِع َبْعَد الصَّ َعاِء ِهبَ ،  ُم اِالْبتَِداعُ كُ لَِئالَّ ُيَظنَّ بِ  ؛ ِيف َتْرِك الدُّ
 َوَهَذا َكَام َتَرى.

ُكوِع َوَلَقْد َكاَن َشْيُخنَا َأُبو َبْكٍر اْلفِ « : َقاَل اْبُن اْلَعَرِيبِّ  ْهِريُّ َيْرَفُع َيَدْيِه ِعنَْد الرُّ
ْأِس ِمنْهُ  افِِعيِّ ،  َوِعنَْد َرْفِع الرَّ يَعةُ ،  َوُهَو َمْذَهُب َمالٍِك َوالشَّ َفَحَرضَ ِعنِْدي . َوَتْفَعُلُه الشِّ

ْغِر َمْوِضِع َتْدِريِيس ِعنَْد َصَالِة الظُّ  َعَراِء بِالثَّ ْسِجَد اْلـمَ  َوَدَخَل ،  ْهرِ َيْوًما ِيف َحمَْرِس َأِيب الشُّ
ِرِه َقاِعٌد َعَىل َطاَقاِت ،  ْذُكورِ اْلـمَ  ْحَرسِ اْلـمَ  ِمنَ  ِل َوَأَنا ِيف ُمَؤخِّ فِّ اْألَوَّ َم إَِىل الصَّ َفَتَقدَّ

ِة اْحلَرِّ  يَح ِمْن ِشدَّ ُم الرِّ ْحِر َوَقاِئُدُه ِيف َوَمِعي ِيف َصفٍّ َواِحٍد َأُبو َثَمنََة َرِئيُس اْلبَ ،  اْلَبْحِر َأَتنَسَّ
ُع َعَىل َمَراكَِب  َالَة َوَيَتَطلَّ  .نَارِ اْلـمَ  َنَفٍر ِمْن َأْصَحابِِه َينَْتظُِر الصَّ

ْأِس ِمنْهُ  ُكوِع َوِيف َرْفِع الرَّ ْيُخ اْلِفْهِريُّ َيَدْيِه ِيف الرُّ َقاَل َأُبو َثَمنََة  ؛ َفَلامَّ َرَفَع الشَّ
ِقيِّ َكْيَف َدَخَل َمْسِجَدَنا؟ ُقوُموا إَِلْيِه َفاْقُتُلوُه اْلـمَ  َن إَِىل َهَذاَأَال َتَروْ « : َوَأْصَحاُبهُ  ْرشِ

ُسبَْحاَن « : َوُقْلُت ،  َفَطاَر َقْلبِي ِمْن َبْنيِ َجَوانِِحي، »  َواْرُموا بِِه ِيف اْلَبْحِر َفَال َيَراُكْم َأَحدٌ 
ْرُطوِيشُّ َفِقيُه اْلَوْقِت! اهللاِ   .»! َهَذا الطَّ

َ َيْرَفُع َيَدْيِه؟ « : َفَقاُلوا ِيل  َوُهَو ،  َيْفَعُل ص  َكَذلَِك َكاَن النَّبِيُّ « : َفُقْلُت ، » َوِمل
ى َفَرَغ ِمْن ، »  ِدينَةِ اْلـمَ  َمْذَهُب َمالٍِك ِيف ِرَواَيِة َأْهلِ  نُُهْم َحتَّ نُُهْم َوُأَسكِّ َوَجَعْلُت ُأَسكِّ

َ َوْجِهي َفَأْنَكرَ ،  ْحَرسِ اْلـمَ  ْسَكِن ِمنَ اْلـمَ  َوُقْمُت َمَعُه إَِىل ،  ِصَالتِهِ  َوَسَأَلنِي ،  َوَرَأى َتَغريُّ
 ؛ َوَحيِلُّ َلَك َهَذا« : َفُقْلُت َلهُ » َمْن َأْيَن ِيل َأْن َأْقُتَل َعَىل ُسنٍَّة؟ « : َوَقاَل ،  َفَأْعَلْمُتُه َفَضِحَك 
ا َقامُ  َفإِنََّك َبْنيَ َقْوٍم إِنْ  َام َذَهَب َدُمَك؟! ،  وا َعَلْيَك ُقْمُت ِهبَ َدْع َهَذا اْلَكَالَم « : َفَقاَل ، » َوُربَّ

هِ   .» َوُخْذ ِيف َغْريِ



  ٢٤١
َفاءُ  ِة َفِفيَها الشِّ ُلوا ِيف َهِذِه اْلِقصَّ ْنَيا ُتَواِزي َمْفَسَدَة إَِماَتِة ،  َفَتَأمَّ إِْذ َال َمْفَسَدَة ِيف الدُّ

نَّةِ  ْرُطوِيشَّ ،  ْسَبُة إَِىل اْلبِْدَعةِ َوَقْد َحَصَلِت النِّ ،  السُّ  َكاَن َال َيَرى َذلَِك َشْيًئا. / َوَلكِنَّ الطَّ
ادِّ  َباِع َأْوَىل ِمْن َكَالِم َهَذا الرَّ  إِْذ َبيْنَُهَام ِيف اْلِعْلِم َما َبْينَُهَام.،  َفَكَالُمُه لِِالتِّ

ى ذَلك الْوجه ؛ لَم يرِد الدعاءَ علَالشبهةٌ الْثَانِيةُ: الزعم بِأنّ 
  :الْجملَةفي الشرعِ نهي عنه ، مع وجود الترغيبِ فيه علَى 

ٍة َما َزَعمَ  َعاَء َعَىل ،  ُثمَّ َأَتى بَِمْأَخٍذ آَخَر ِمْن اِالْستِْدَالِل َعَىل ِصحَّ َوُهَو َأنَّ الدُّ
ِغيِب فِيِه َعَىل  َملْ َيِرْد ِيف  ؛ َذلَِك اْلَوْجهِ  ْ ِع َهنٌْي َعنُْه ، َمَع ُوُجوِد الرتَّ ْ َوُوُجوِد ،  اْجلُْمَلةِ الرشَّ

َلَف َملْ َيْعَمُلوا بِهِ ،  اْلَعَمِل بِهِ  ُك َلْيَس  ؛ َفإِْن َصحَّ َأنَّ السَّ ْ ْكٍم ِيف  َفالرتَّ وكِ اْلـمَ  بُِموِجٍب ِحلُ  ؛ ْرتُ
ِك َواْنتَِفاَء اْحلَ  ْ ةً إِالَّ َجَواَز الرتَّ ِريَم َوَال َكَراِهَيَة.،  َرِج َخاصَّ  َال َحتْ

تِي ِهَي ،  َوَمجِيُع َما َقاَلُه ُمْشكٌِل َعَىل َقَواِعِد اْلِعْلمِ  َوُخُصوًصا ِيف اْلِعَباَداِت ـ الَّ
يَعِة ِمْن َرْأِيهِ اهللاِ  إِْذ َلْيَس ِألََحٍد ِمْن َخْلِق  َمْسَأَلُتنَا ـ ِ َع ِيف الرشَّ َرتِ َأْمًرا َال َيْدُخُل َعَلْيِه  َأْن َخيْ

ُه َعْنيُ اْلبِْدَعةِ  ؛ ِمنَْها َدلِيٌل  َعاِء َجْهًرا ،  َوَهَذا َكَذلَِك ،  ِألَنَّ َاِذ الدُّ إِْذ َال َدلِيَل فِيَها َعَىل اختِّ
َلَواِت َداِئًام  يَن ِيف آَثاِر الصَّ نَنُ ،  لِْلَحاِرضِ دُّ اْخلَاِرُج َعنُْه بَِحْيُث ُيعَ ،  َعَىل َحدِّ َما ُتَقاُم السُّ

ْسَالمِ   َوُكلُّ َما َال َيُدلُّ َعَلْيِه َدلِيٌل َفُهَو اْلبِْدَعُة.،  َخاِرًجا َعْن َمجَاَعِة َأْهِل اْإلِ
َباعَ  ؛ َوإَِىل َهَذا ِرينَ اْلـمُ  َفإِنَّ َذلَِك اْلَكَالَم ُيوِهُم َأنَّ اتِّ َباِع اْلـمُ  َتَأخِّ َقلِِّديَن َخْريٌ ِمَن اتِّ

َلِف! َوَلْو َكاَن َهَذاال َني ِمَن السَّ اِحلِ َفَكْيَف إَِذا َكاَن َأْمَرْيِن  ؛ َام ُقبَِل ـِيف َأَحِد َجاِئَزْيِن لَ  صَّ
ُه َصِحيٌح َواْآلِخُر َمْشُكوٌك فِيِه؟ َفيُتََّبعُ  ٌن َأنَّ ا ُمَتَيقَّ تِهِ اْلـمَ  َأَحُدُمهَ ُك َما ،  ْشُكوُك ِيف ِصحَّ َوُيْرتَ

تِهِ َال ِمْرَيَة  ُب َمْن َيتَّبُِعُه؟!.،  ِيف ِصحَّ  َوُيَؤلَّ



 ٢٤٢
في مسأَلَة أَو تركه لأَمرٍ ما علَى  الْحكْمِسكُوت الشارِعِ عنِ 

عونِني:  
َك َال ُيوِجُب ُحْكًام ِيف  ُثمَّ إِْطَالُق  ْ ِك ، َغْريَ اْلـمَ  اْلَقْوَل بَِأنَّ الرتَّ ْ  ْرتُوِك إِالَّ َجَواَز الرتَّ

ِع الثَّابَِتِة. ْ َينَْفُع بِِه َمْن  اهللاَ  َلَعلَّ ،  ْسَأَلةِ اْلـمَ  َفنَُقوُل إِنَّ ُهنَا َأْصًال ِهلَِذهِ  َجاٍر َعَىل ُأُصوِل الرشَّ
 : َأْنَصَف ِيف َنْفِسهِ 

اِرِع َعِن  َبْنيِ  ِيف َمْسَأَلٍة َأْو َتْركِِه ِألَْمٍر َما َعَىل  اْحلُْكمِ َوَذلَِك َأنَّ ُسُكوَت الشَّ   :)٧٦( َرضْ
ا:  َأَحُدُمهَ

َكهُ  ُه َال َداِعَيَة َلُه َتْقَتِضيهِ  ؛ َأْن َيْسُكَت َعنُْه َأْو َيْرتُ ُر ِألَْجلِهِ ،  ِألَنَّ ،  َوَال ُموِجَب ُيَقرَّ
ْ  ؛ص  َكالنََّواِزِل اْحلَاِدَثِة َبْعَد َوَفاِة النَّبِيِّ  ؛ َوَال َوَقَع َسَبُب َتْقِريِرهِ  َا َمل َتُكْن َمْوُجوَدًة ُثمَّ  َفإِهنَّ

َام َحَدَثْت َبْعَد َذلَِك ،  َسَكَت َعنَْها َمَع ُوُجوِدَها يَعِة إَِىل النََّظِر فِيَها ،  َوإِنَّ ِ َفاْحَتاَج َأْهُل الرشَّ
يُن. تِي َكُمَل ِهبَا الدِّ يَّاِت الَّ َ ِيف اْلُكلِّ  َوإِْجَراِئَها َعَىل َما َتَبنيَّ

 ْ ْ َيُسنُُّه َرُسوُل  ِب َوإَِىل َهَذا الرضَّ الُِح ِممَّا َمل َلُف الصَّ  اهللاِ  َيْرِجُع َمجِيُع َما َنَظَر فِيِه السَّ
نَّاعِ  ؛ ْعنَىاْلـمَ  َعَىل اْخلُُصوِص ِممَّا ُهَو َمْعُقوُل ص  عِ وَ ،  َكتَْضِمِني الصُّ  ْصَحِف اْلـمُ  َمجْ

اِئعِ وَ  َ ي ،  إَِىل َتْقِريِرهِ  صَتْج ِيف َزَمانِِه ُحيْ ا َأْشَبَه َذلَِك ِممَّا َملْ َومَ  َتْدِويُن الرشَّ تِ يَّاتِِه الَّ لَِتْقِديِم ُكلِّ
ْ َتَقْع َأْسَباُب اْحلُْكِم فِيَها َوَال اْلَفْتَوى ِهبَا ِمنُْه  َفَلْم ُيْذَكْر َهلَا ،  صُتْسَتنَْبُط ِهبَا ِمنَْها إَِذا َمل

 ُحْكٌم َخمُْصوٌص.
ُب إَِذا َحَدَثْت  ْ َأْسَباُبُه َفَال ُبدَّ ِمَن النََّظِر فِيِه َوإِْجَراِئِه َعَىل ُأُصولِِه إِْن َكاَن  َفَهَذا الرضَّ

تِي َال ُيْمكُِن اِالْقتَِصاُر فِيَها َعَىل َما ُسِمعَ  اِت َأْو ِمَن اْلِعَباَداِت الَّ َكَمَساِئِل  ؛ ِمَن اْلَعاِديَّ
ْهِو َوالنِّْسَياِن ِيف َأْجَزاِء اْلِعَباَداِت   .السَّ

ِب  ْ ِع َعتِيَدةٌ  ؛  َوَال إِْشَكاَل ِيف َهَذا الرضَّ ْ َوَأْسَباَب تِْلَك اْألَْحَكاِم ،  ِألَنَّ ُأُصوَل الرشَّ
ْ َتُكْن ِيف َزَماِن اْلَوْحِي  ُكوُت َعنَْها َعَىل اْخلُُصوِص َلْيَس بُِحْكٍم َيْقَتِيض َجَواَز ،  َمل َفالسُّ

                                                           
ٌب: نوٌع وِصنٌف  )٧٦(  .َرضْ



  ٢٤٣
ِك َأْو َغْريَ َذلَِك  ْ ا ُأُصوُهلَا ؛ إَِذا ُعِرَضِت النََّواِزُل َبْل ،  الرتَّ َوَال ،  َفُوِجَدْت فِيَها،  ُروِجَع ِهبَ

َام َجيُِدَها،  َجيُِدَها َمْن َلْيَس بُِمْجَتِهدٍ   ْوُصوُفوَن ِيف ِعْلِم ُأُصوِل اْلِفْقِه.اْلـمَ  ْجَتِهُدونَ اْلـمُ  َوإِنَّ
ُب الثَّاِين: ْ   َوالرضَّ

اِرُع عَ  َك َأْمًرا َما ِمَن اْألُُموِر َوُموِجُبهُ َأْن َيْسُكَت الشَّ اصِّ َأْو َيْرتُ ْكِم اْخلَ  ِن اْحلُ
ْد فِيِه َأْمٌر  ؛  َلُه َقائٌِم َوَسَبُبُه ِيف َزَماِن اْلَوْحِي َوفِيَام َبْعَدُه َمْوُجوٌد َثابٌِت ْقَتِىض اْلـمُ  دَّ ُه َملْ ُحيَ إِالَّ َأنَّ

 ْعنَىاْلـمَ  َكانَ َلـامَّ  ِألَنَّهُ  ؛ اْلَعامِّ ِيف َأْمَثالِِه َوَال ُينَْقُص ِمنْهُ  َزاِئٌد َعَىل َما َكاَن ِمَن اْحلُْكمِ 
ِعيَِّة اْحلُْكِم اْلَعْقِيلِّ اْخلَاصِّ َمْوُجوًدااْلـمُ  ْع َوَال ُنبَِّه َعَىل ،  وِجُب لَِرشْ ْ ُيْرشَ  ؛اْستِنَْباطِه ُثمَّ َمل

ائَِد َعَىل  ًحيا ِيف َأنَّ الزَّ اِرعِ ـَوُخمَالَِفٌة لَِقْص   َما َثَبَت ُهنَالَِك بِْدَعٌة َزائَِدةٌ َكاَن َرصِ إِْذ ُفِهَم ،  ِد الشَّ
َياَدُة َعَلْيِه َوَال النُّْقَصاُن ِمنْهُ   .)٧٧( ِمْن َقْصِدِه اْلُوُقوُف ِعنَْد َما َحدَّ ُهنَالَِك َال الزِّ

                                                           
 ، واألذان للرتاويح ، وصالة ليلة النصف من شعبان ل لكل صالةْس ، والغُ  األذان للعيدين صه كِ كَرتْ  )٧٧(

املانع من فعلها ووجود السنني الطوال مع عدم  ص، فهذه أمور ُتركت يف عهد النبي ى ، والقراءة عىل املوت
ان ـ، والوقت وقت ترشيع وبي أل اهللاود وهو التقرب إىل ـ، ألهنا عبادات واملقتيض هلا موج مقتضيها
ما تركها السنني الطويلة مع أمره بالتبليغ وعصمته من  أل اهللاهبا إىل  ا وعبادة ُيتقرُب ، فلو كانت دينً  لألحكام
رتك ـ مع عدم املانع ووجود املقتيض ومع أن الوقت وقت ترشيع ـ هلا ومواظبته عىل ال ص، فرتكه  الكتامن

ة البد أن تكون بَ رْ ؛ ألن القُ  ، فال يتقرب هبا ، وأن الفعل خالف املرشوع دليل عىل أن املرشوع فيها هو الرتك
 .مرشوعة

 صيف عهد الرسول ا من قبُل فهو ال خيرج عن أمور مل يوجد هلا املقتيض وأما ما فعله اخللفاء ومل يكن موجودً 
ولكن كان هناك مانع  صيف عهد الرسول  ا، أو كان املقتيض موجودً  بل يف عهد اخللفاء كجمع املصحف

، فلام زال املانع بانتهاء  واملواظبة عليها خوف أن ُتْفَرض إقامتها مجاعةً  كصالة الرتاويح يف مجاعة فإن املانع من
 يف حال حياته. صبي زمن الوحي صح الرجوع فيها إىل ما رسمه الن

مل يفارق  ص، ألن النبي  ه بدعة مذمومةلُ عْ ه هو السنة وفِ كُ ه فَرتْ لِ عْ مع قيام املقتيض عىل فِ  صما تركه النبي و
O  N  M  L  K    ( 7 8 ، الدين وأتم نعمته عىل املسلمني  اهللالدنيا إال بعد أن أكمل 
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 ٢٤٤
ِك ـ إِذَ فَ  ْ ُكوَت َعْن ُحْكِم اْلِفْعِل َأِو الرتَّ ْقَتِيض َلُه ـ إِْمجَاٌع اْلـمُ  ْعنَىاْلـمَ  ا ُوِجدَ السُّ

ًعا َأْو َساِئًغا،  ِمْن ُكلِّ َساكٍِت َعَىل َأْن َال َزاِئَد َعَىل َما َكانَ   ؛ إِْذ َلْو َكاَن َذلَِك َالِئًقا َرشْ
ْبِق إَِىل اْلَعَمِل بِهِ ،  َلَفَعُلوهُ   ؛ ْصَلَحةِ اْلـمَ  َذلَِك إَِذا َنَظْرَنا إَِىل وَ ،  َفُهْم َكاُنوا َأَحقَّ بِإِْدَراكِِه َوالسَّ

ُه َال َخيْ  ا َأْن َيُكوَن ِيف َهَذ َفإِنَّ  :ْحَداِث اْإلِ  اُلو إِمَّ
 .َمْصَلَحةٌ  •
 .َأْو َال  •

 .َال َيُقوُل بِِه َأَحدٌ  )٧٨( َوالثَّاِين 
ُل  ا َأْن َتُكوَن تِْلَك  )٧٩( َواْألَوَّ  ْصَلَحةِ اْلـمَ  ْصَلَحُة اْحلَاِدَثُة آَكَد ِمنَ اْلـمَ  إِمَّ

ْكلِيِف َأْو َال اْلـمَ  ِزَياَدَة ْحَدَثِة اْلـمُ  َوَال ُيْمكُِن َأْن َيُكوَن آَكَد َمَع َكْونِ ،  ْوُجوَدِة ِيف َزَماِن التَّ
ا  ِف َأْحَرى بِاْألَْزِمنَةِ اْلـمُ  ِزَياَدَة َتْكلِيٍف َوَنْقُصُه َعنِ ِألَهنَّ َرةِ اْلـمُ  َكلَّ ُم ِمْن ُقُصوِر ملَِا ُيْعلَ  ؛ َتَأخِّ

َمِم َواْستِيَالِء اْلَكَسلِ  ُه ِخَالُف َبْعِث النَّبِيِّ ،  اْهلِ ْمَحةِ ص  َوِألَنَّ َوَرْفِع اْحلََرِج ،  بِاْحلَنَِفيَِّة السَّ
ةِ   ؛ ِألَنَّ اْلَعاَداِت َأْمٌر آَخُر. َوَذلَِك ِيف َتْكلِيِف اْلِعَباَداِت ،  َعِن اْألُمَّ

اِهَرُة اْآلَن ُمَساِوَيًة لِْلَمْصَلَحةِ اْلـمَ  َتُكونُ  نْ َفَلْم َيْبَق إِالَّ أَ  ْوُجوَدِة ِيف اْلـمَ  ْصَلَحُة الظَّ
يِع َأْو َأْضَعَف ِمنَْها ْرشِ ْحَداُث َعْبًثا َأِو اْستِْدَراًكا َعَىل اْإل َهَذا ِصُري يَ َوِعنَْد َذلَِك ،  َزَماِن التَّ

اِرعِ  يعِ اْلـمَ  ْصَلَحةَ اْلـمَ  ِألَنَّ تِْلَك  ؛ الشَّ ْرشِ لَِني ِمْن َغْريِ  ْوُجوَدَة ِيف َزَماِن التَّ إِْن َحَصَلْت لِْألَوَّ
ْحَداِث  ْحَداُث  ؛ َهَذا اْإلِ لَِني ُدوَن اْآلِخ إِْذ َال َيِصحُّ َأنَّ َحيْ ،  َعبٌَث إَذْن َفاْإلِ ،  ِرينَ ُصَل لِْألَوَّ

لُ اْألَ  هِ بِ  َل مِ  عَ َام بِ  لِ مَ عَ الْ  امِ زَ تِ الْ  ضِ رْ فَ  عَ مَ  ْ  ، وإِنْ  ةِ ادَ يَ الزِّ  كِ رْ تَ  نْ مِ  ونَ وَّ  نيَ لِ وَّ ْألَ لِ  ْل ُص َحتْ  َمل
                                                           

، إذ  ا، يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحً  عىل الوجه الذي يفهمه َمْن بعدهم ّص ف الصالح بالنَّ عدم عمل السلو
 ار ذلك النص دليًال ـ، كام يمنع اعتب ا مل يعزب عن فهم السلف الصالح ويفهمه من بعدهملو كان صحيحً 

 لعمل به السلف الصالح. ؛ إذ لو كان دليًال  عليه
 .])٤٧٥/ ٣فتح الباري ([»  فعًال وترًكا ةَ نَّ تبع السُّ ولكنا ن «: /قال اإلمام الشافعي 

 .َمْصَلَحةَ  َلْيَسْت فِيهِ  ْحَداِث اْإلِ  اَهذَ  َأنَّ ) ٧٨(
 .َمْصَلَحةَ  فِيهِ  ْحَداِث اْإلِ  اَهذَ  َأنَّ ) ٧٩( 



  ٢٤٥
اِرِع  ينَ رِ لآلِخ  ْت لَ َص َح وَ  يًعا َبْعَد الشَّ َياَدُة َتْرشِ لِْآلِخِريَن َما  ُب َسبِّ يُ َفَقْد َصاَرْت َهِذِه الزِّ

لِنيَ  يُن ،  َفاَت اْألَوَّ  ْأَخِذ.اْلـمَ  ِمْن َهَذا اهللاِ  َوَمَعاذَ ،  ُدوَهنَاإَذْن َفَلْم َيْكُمِل الدِّ
ِة اْجلَُملِيَِّة  كُ َترْ وَ  لَِني ِألَْمٍر َما ِمْن َغْريِ َأْن ُيَعيِّنُوا فِيِه َوْجًها َمَع اْحتَِاملِِه ِيف اْألَِدلَّ اْألَوَّ

ُه إِ ،  َدلِيٌل َعَىل َأنَّ َذلَِك اْألَْمَر َال ُيْعَمُل بِهِ : َظنَّةِ اْلـمَ  َوُوُجودِ   ْمجَاٌع ِمنُْهْم َعَىل َتْركِِه.َوَأنَّ
اِرعِ  َام َوْضُعَها لِلشَّ اِت إِنَّ َا َعَىل  َفَال ُيَقاُل ِيف َصَالةٍ َساِدَسةٍ ،  َفالتََّعُبِديَّ ـ َمَثًال ـ إِهنَّ

َباَحةِ  ِف َوْضُعَها لَِيَتَعبََّد ِهبَا،  اْإلِ ُه َباطٌِل بِإِْطَالٍق  ؛هللاِ  َفلِْلُمَكلَّ َأْصُل ُكلِّ ُمْبَتَدٍع َوُهَو ،  ِألَنَّ
اِرِع.  ُيِريُد َأْن َيْسَتْدِرَك َعَىل الشَّ

الدعاءَ بِتلْك الْهيئَة ليظْهِر وجه  أنّالزعم بِةُ: الْثَالثَ الشبهةٌ
:طْلُوبم اتلَوبِآثَارِ الص هأَناءِ وعي الدرِيعِ فشالت  

ْظَهاِر ِيف اْجلََامَعاِت  َوَما َقاَلُه َيْقَتِيض َأنْ  َواِم َواْإلِ  َساِجدِ واْلـمَ  َيُكوَن ُسنًَّة بَِسَبِب الدَّ
َفاًقا ِمنَّا َوِمنْهُ ،  يِع.إَذْن  َفاْنَقَلَب ،  َوَلْيَس بُِسنٍَّة اتِّ ْرشِ  َوْجُه التَّ

يِع َكاَن ِيف َزَماِن النَّبِيِّ  ؛ َوَأْيًضا ْرشِ  َفَكاَنْت تِْلَك اْلَكْيِفيَّةُ ،  َأْوَىل ص  َفإِنَّ إِْظَهاَر التَّ
ْظَهارِ بِاَتَكلَُّم فِيَها َأْوَىل اْلـمُ  ْ َيْفَعْلهُ ـَولَ ،  ْإلِ  ْعنَىاْلـمَ  َدلَّ َعَىل َتْرٍك َمَع ُوُجودِ  ؛ص  امَّ َمل
ُك. َفَال ُيْمكُِن َبْعَد َزَمانِِه ِيف تِْلَك ،  ْقَتِيض اْلـمُ  ْ  اْلَكْيِفيَِّة إِالَّ الرتَّ

هبةُ:  ةٌالشابِعبِأنّالر معاءِ  الزعلَى الدع مهعمجي امالْإِم
ةابإِلَى الْإِج بأَقْر هِماعمتكُونَ بِاجيل:  

ُة َكاَنْت ِيف َزَمانِِه  َع إَِجاَبًة لُِدَعاِئِه ِمنْهُ  ؛ صَوَهِذِه اْلِعلَّ ُه َال َيُكوُن َأَحٌد َأْرسَ ،  ِألَنَّ
ْعَوِة بَِال إِْشَكالٍ إِْذ َكاَن ُجمَ  هِ ،  اَب الدَّ ينِ ،  بِِخَالِف َغْريِ َفَال َيْبُلُغ  ؛ َوإِْن َعُظَم َقْدُرُه ِيف الدِّ

َعاَء لَ  صَفُهَو ،  ُرْتَبَتهُ  اٍت ـَكاَن َأَحقَّ بَِأْن َيِزيَدُهُم الدُّ ْيَلَة ِزَياَدًة  ُهْم َمخَْس َمرَّ ِيف اْلَيْوِم َواللَّ
 ِألَْنُفِسِهْم. إَِىل ُدَعاِئِهمْ 

َكِة ِمَن  ؛ َوَأْيًضا َعاِء َال َيُكوُن َبْعَد َزَمانِِه َأْبَلَغ ِيف اْلَربَ َفإِنَّ َقْصَد اِالْجتَِامِع َعَىل الدُّ
نََقَبِة اْلـمَ  َفَكاُنوا بِالتَّنْبِيِه ِهلَِذهِ ،  ي َوَأْصَحاُبهُ ص  ْرَسلِنيَ اْلـمُ  اْجتَِامٍع َيُكوُن فِيِه َسيِّدُ 

 َىل.َأوْ 



 ٢٤٦
التعليمِ للدعاءِ ليأْخذُوا من  قَصد الزعم بِأنّةُ: الْخامس الشبهةٌ

  دعائه ما يدعونَ بِه لأَنفُسِهِم لئَلَّا يدعوا بِما لَا يجوز عقْلًا أَو شرعا:
َل اْلـمُ  َكانَ  ص َفإِنَّ النَّبِيَّ  ؛ َوَهَذا التَّْعلِيُل َال َينَْهُض  َم اْألَوَّ ينَا ،  َعلِّ َوِمنُْه َتَلقِّ

ُبوبِيَِّة ،  َأْلَفاَظ اْألَْدِعَيِة َوَمَعانِيَها َوَكاُنوا َأْقَرَب ، َوَقْد َكاَن ِمَن اْلَعَرِب َمْن َجيَْهُل َقْدَر الرُّ
بِّ اْلَواِحدِ  ُهُه َكَام َيلِيُق بَِجَاللِهِ  ـ َعْهٍد بَِجاِهلِيٍَّة ُتَعاِمُل اْألَْصنَاَم ُمَعاَمَلَة الرَّ  َفَلمْ ،  َوَال ُتنَزِّ

َلَواِت َداِئًام لُِيَعلَِّمُهْم َأْو ُيِعينَُهْم َعَىل  صالنّبِيُّ ْع َهلُْم ُيَرشِّ  ْيَئِة اِالْجتَِامِع ِيف آَثاِر الصَّ ُدَعاًء ِهبَ
ْوا َمَعهُ  َالِة ِحَني َبَدا َلُه ،  لتَّْعلِيمِ َبْل َعلََّم ِيف َجمَالِِس ا،  التََّعلُِّم إَِذا َصلَّ َوَدَعا لِنَْفِسِه إِْثَر الصَّ

 َوُهَو َكاَن َأْوَىل اْخلَْلِق بَِذلَِك.،  َوَملْ َيْلَتِفْت إِْذ َذاَك إَِىل النََّظِر لِْلَجَامَعةِ ،  َذلَِك 
اونا في الاجتماعِ علَى الدعاءِ تع الزعم بِأنّالسادسة:  الشبهةٌ

.بِه ورأْمم وهى ، وقْوالتو لَى الْبِرع  
َوَتَعاَوُنوا َعَىل ( : ُهَو الَِّذي ُأْنِزَل َعَلْيهِ ص  َفإِنَّ النَّبِيَّ  ؛ َضِعيٌف  ْحتَِجاُج َوَهَذا اِال 

َالِة َجْهًرا َوَلْو َكاَن اِالْجتَِامُع لِل،  َوَكَذلَِك َفَعَل ) ، ٢: املائدة( ) اْلِربِّ َوالتَّْقَوى َعاِء إِْثَر الصَّ دُّ
يَن ِمْن َباِب اْلِربِّ َوالتَّْقَوى َل َسابٍِق إَِلْيهِ  ؛ لِْلَحاِرضِ َوَال َأَحٌد ،  َلكِنَُّه َملْ َيْفَعْلُه َأْصًال ،  َلَكاَن َأوَّ

ى َحَدَث َما َحَدَث ،  َبْعَدهُ  ُه َلْيَس َعَىل َذلَِك اْلَوْج ،  َحتَّ  َوَال َتْقَوى. ِربٍّ بِ ِه َفَدلَّ َعَىل َأنَّ
عامةَ الناسِ لَا علْم لَهم بِاللِّسان  الزعم بِأنّعَة: بِِالسا الشبهةٌ

ةابمِ الْإِجدع ببس نكُونُ اللَّحفَي ، نا لَحمبفَر ، بِيرالْع:  
ِعِب َأْقَرُب ِمنُْه إَِىل  ْحتَِجاُج َوَهَذا اِال  َوَأْقَرُب َما فِيِه َأنَّ َأَحًدا ِمَن ،   اْجلَدِّ إَِىل اللَّ

َعاِء َأْن َال ُيْلِحنَ  ُط ِيف الدُّ ْخَالَص  ؛ اْلُعَلَامِء َال ُيْشَرتَ ُط اْإلِ  ؛ َوِصْدَق التَّْوِجيهِ  ؛ َكَام َيْشَرتِ
وِط. ... ْسَأَلةِ اْلـمَ  َوَعْزمَ  ُ  َوَغْريَ َذلَِك ِمَن الرشُّ

َم اللَِّساِن  َتاُج إَِلْيِه َوَتَعلُّ َعاِء ُهَو َكَساِئِر َما َحيْ ْصَالِح اْألَْلَفاِظ ِيف الدُّ اْلَعَرِيبِّ ِإلِ
ْنَساُن ِمْن َأْمِر ِدينِهِ  ا،  اْإلِ cَعاُء ُمْسَتَحب َالِة ،  َفاْلِقَراَءُة َواِجَبةٌ  ؛ َفإِْن َكاَن الدُّ َواْلِفْقُه ِيف الصَّ



  ٢٤٧
َالِة َمْطُلوًبا )٨٠(َعاِء إِْثَر َكَذلَِك ، َفإِْن َكاَن َتْعلِيُم الدُّ  َالِة آَكُد ، َفَكانَ  ؛ الصَّ  َفَتْعلِيُم فِْقِه الصَّ

لَ  ِه َأْن َجيَْعَل َذلَِك ِمْن َوَظاِئِف آَثاِر الصَّ  .واِت ِمْن َحقِّ
ِف اْلـمُ  َفإِْن ِقيَل بُِموِجبِِه ِيف  َتثُّ َأْصلَ  ؛ َتَعاَرِف اْلـمُ  َحرَّ ِألَنَّ  ؛ هُ َفَهِذِه اْلَقاِعَدُة َجتْ

الَِح  َلَف الصَّ ِق إَِىل َفْضلِهِ السَّ بْ لِْإلِْحَداِث ـ َوُهَو  ِيض ْقتَ اْلـمُ  ْعنَىاْلـمَ ، و َكاُنوا َأَحقَّ بِالسَّ
الِِح  َلِف الصَّ ْغَبُة ِيف اْخلَْريِ ـ َكاَن َأَتمَّ ِيف السَّ ُه َال َيْفعَ ،  َوُهْم َملْ َيْفَعُلوهُ ،  الرَّ  ُل.َفَدلَّ َعَىل َأنَّ

َعاءِ  ا َما ُذكَِر ِمْن آَداِب الدُّ َالةِ  ؛ َوَأمَّ ُ َلُه إِْثَر الصَّ ُه َال َيَتَعنيَّ  بَِدلِيِل َأنَّ َرُسوَل  ؛ َفُكلُّ
ْ ُيَعلّ َعلََّم ِمنَْها ُمجْ  صاهللاِ  َالةِ َلًة َكافَِيًة َوَمل َوَال َتَرَكُهْم ُدوَن َتْعِليٍم ،  ْم ِمنَْها َشْيًئا إِْثَر الصَّ

َالةِ لِيَ  َوَمَع َأنَّ ،  َأْو لَِيْسَتْغنُوا بُِدَعاِئِه َعْن َتْعلِيِم َذلَِك ،  ْأُخُذوا َذلَِك ِمنُْه ِيف آِخِر الصَّ
ءٍ  َماِم ِيف َذلَِك َكبُِري َيشْ َعاِء َال َحيُْصُل َهلُْم ِيف اْإلِ يَن لِلدُّ َوإِْن َحَصَل َفلَِمْن َكاَن ،  اْحلَاِرضِ

 َمْن َبُعَد.َقِريًبا ِمنُْه ُدوَن 
إِنْ صح أَنَّ بأنه الزعم  ، و بِالْقياسِالاستدلَالُ الشبهةٌ السابِِعَة: 

نم لْ بِهمعي ا لَمبِم لَفلَ السمع ؛ فَقَد لُوا بِهمعي لَم لَفا  السمم ملَهقَب
ريخ وه:  

ْ : َقاَل فَ ،  بِاْلِقَياسِ  ُثمَّ اْسَتَدلَّ  َلَف َمل َفَقَد َعِمَل  ؛ َيْعَمُلوا بِهِ  َوإِْن َصحَّ َأنَّ السَّ
. َلُف بَِام َملْ َيْعَمْل بِِه َمْن َقْبَلُهْم ِممَّا ُهَو َخْريٌ   السَّ

ُدُث لِلنَّاِس َأْقِضَيٌة بَِقْدِر َما « : ت َقْد َقاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز : ُثمَّ َقاَل َبْعدُ  َحتْ
 .» ْحَدُثوا ِمَن اْلُفُجورِ أَ 

َباٌت ِيف اْخلَْريِ بَِقْدِر َما َأْحَدُثوا ِمَن اْلُفُتوِر. ُدُث َهلُْم ُمَرغِّ  َفَكَذلَِك َحتْ
 .َملْ َأَرُه َثابًِتا ِمْن َطِريٍق َصِحيٍح  ؛ َما ُيْرَوى َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيزِ أنَّ واْجلََواُب: 

 َغْريُ َجاٍر َعَىل اْألُُصوِل:  َوَهَذا اِالْستِْدَالُل 
ًال:  ا َأوَّ ُه ِيف ُمَقاَبَلِة النَّصِّ َأمَّ  .َفإِنَّ

                                                           
 .، َبْعد عِقب:إْثر) ٨٠(



 ٢٤٨
ُه ِقَياٌس َعَىل َنصٍّ  َوَأَما َثانًِيا:  نَ مِ  إِذْ ؛  )٨١( َصِحيٍح َملْ َيْثُبْت َبْعُد ِمْن َطِريٍق َفإِنَّ

يٍق رِ ِمْن طَ  يهِ فِ  ُل قْ النَّ  َت بُ ثْ يَ  نْ أَ  هِ يْ لَ عَ  َمِقيسِ ـالْ  لِ ْص اْألَ  طِ َرشْ  نْ مِ ، وَ  يهِ فِ  نَ عَ طَ  نْ مَ  اسِ النَّ 
 َوَهَذا َلْيَس َكَذلَِك.،  َمْرِيضٍّ 

َفإِنَّ َكَالَم ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َفْرٌع اْجتَِهاِديٌّ َجاَء َعْن َرُجٍل ُجمَْتِهٍد  َوَأَما َثالًِثا:
َئ فِيِه َكَام ُيْمكُِن َأْن يُ  َأْو ص  َوإِنََّام َحِقيَقُة اْألَْصِل َأْن َيْأِيتَ َعِن النَّبِيِّ ،  ِصيَب ُيْمكُِن َأْن ُخيْطِ

ْمجَاعِ   َوَهَذا َليَْس َعْن َواِحٍد ِمنُْهَام.،  َعْن َأْهِل اْإلِ
َلَف َعِمُلوا بَِام َملْ َيْعَمْل بِِه َمْن َقْبَلُهْم « : َوَقْوُلهُ  ْن َأنَّ َيُكوُنوا ِممَّ هللاِ  َحاَش  ؛ »إِنَّ السَّ

َمجَِة. ْ َت َهِذِه الرتَّ  َيْدُخُل َحتْ
َلِف َفَام َعِمُلوا  ؛ »ِممَّا ُهَو َخْريٌ « : َوَقْوُلهُ  ا بِالنِّْسَبِة إَِىل السَّ ا َفْرُعهُ ،  َخْريٌ بِِه َأمَّ  َوَأمَّ

ا َدْعَوى ؛ )٨٢( ِقيُس َعَلْيهِ اْلـمَ  ا َأوْ ِألَنَّ  ؛ َفَكْوُنُه َخْريً ِء َخْريً ْ ا َال  َكْوَن اليشَّ vَيْثُبُت إِالَّ  َرش
عِ  ْ ا اْلَعْقُل ،  بِالرشَّ َعاَء َعَىل تِْلَك اْهلَْيَئِة َخْريٌ َفْليُ ،  َفبَِمْعِزٍل َعْن َذلَِك  ؛ َوَأمَّ ًال َأنَّ الدُّ ْثُبْت َأوَّ
ًعا.  َرشْ

ا ِقَياُسُه َعَىل َقْولِ  ُدُث لِلنَّاِس أَ « : ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيزِ  َوَأمَّ ْقِضَيٌة بَِقْدِر َما َأْحَدُثوا َحتْ
َم  ؛ »ِمَن اْلُفُجوِر  يُح بَِأنَّ إِْحَداَث ،  فِيِه َأْمٌر آَخرُ ُيْعَلُم ُبْطَالُنه ، وَ َفِمامَّ َتَقدَّ ْرصِ َوُهَو التَّ

َام َكَالُم ُعَمَر ـ َبْعَد َتْسلِيِم الْ ،  اْلِعَباَداِت َجاِئٌز ِقَياًسا َعَىل َقْوِل ُعَمرَ  ِقَياِس َعَلْيِه ـ ِيف َوإِنَّ
َعاَوى ِد الدَّ َتلُِف فِيِه َمنَاُط اْحلُْكِم الثَّابِِت ُدوَن ُجمَرَّ  .)٨٣( َمْعنًى َعاِديٍّ َخيْ

                                                           
 َصِحيٍح. يٍق َملْ َيْثُبْت َبْعُد ِمْن َطرِ  /) أي أّن الكالم املنسوب لعمر بن عبد العزيز ٨١(
َعاَء َعَىل تِْلَك اْهلَْيَئةِ ) أْي ٨٢(  .الدُّ
فمعناها أن الناس إذا اخرتعوا ألواًنا من اإلثم  /) إن صحت هذه الكلمة عن عمر بن عبد العزيز ٨٣(

استحَدَث هلم ُحّكامهم أنواًعا من العقوبات واألقضية  -مما ليس فيه نص  -الفجوروالفجور والعدوان 
 بَقْدر ما ابتدعوا من املفاسد ليكون زجًرا هلم ونكاًال. -من سلطان لإلمام  اهللاا جعله مم -والتعزير 

ال جيوز قياس إحداث العبادات عليه ، ألن  - /ثبوته عن عمر بن عبد العزيز  ضعىل فر -هذا الكالم و
عمر بن عبد العزيز  ؛ فليس معنى كالمخيتلف فيه مناط احلكم الثابت  ّي ادِ إنام هو يف معنى عَ  /كالم عمر 

= 



  ٢٤٩
دِّ ِمْن َذلَِك  َما َنْحُن فِيهِ وَ  َأَال َتَرى َأنَّ النَّاَس إَِذا َوَقَع فِيِهُم اْلُفُتوُر َعِن ،  َعَىل الضِّ

ُهوَلِة ـ اْلَفَراِئِض َفْضًال َعنِ  ِة َوالسُّ َفَام َظنَُّك ِهبِْم إَِذا ِزيَد  ؛ النََّوافِِل ـ َوِهَي َما ِهَي ِمَن اْلِقلَّ
،  َفَال َشكَّ َأنَّ اْلَوَظاِئَف َتَتَكاَثرُ ،  وَن َعَىل اْستِْعَامِهلَاُض رَّ َعَلْيِهْم َأْشَياُء ُأَخُر َيْرَغُبوَن فِيَها َوُحيَ 

ى ُيَؤدَِّي إَِىل أَ  لِ َحتَّ َفإِْن َحَدَث لِْلَعاِمِل بِاْلبِْدَعِة ،  َوإَِىل َتْرِك اْجلَِميعِ ،  ْعَظِم ِمَن اْلَكَسِل اْألَوَّ
 َفَال ُبدَّ ِمْن َكَسلِِه ِممَّا ُهَو َأْوَىل. ؛ ُهَو ِيف بِْدَعتِِه َأْو ملَِْن َشاَيَعُه فِيَها

َالةِ  َفنَْحُن َنْعَلُم َأنَّ َساِهَر َلْيَلِة النِّْصِف ِمنْ  ْحَدَثِة َال َيْأتِيِه اْلـمُ  َشْعَباَن لِتِْلَك الصَّ
ْبُح إِالَّ َوُهَو َناِئٌم َأْو ِيف َغاَيِة اْلَكَسلِ  بِْح ،  الصُّ  َوَكَذلَِك َساِئرُ ،  َفُيِخلُّ بَِصَالِة الصُّ

َياَدُة َعاِئَدًة َعَىل َما ُهَو َأْوَىل مِ ،  ْحَدَثاِت اْلـمُ  ْخَاللِ َفَصاَرْت َهِذِه الزِّ ْبَطاِل َأِو اْإلِ ،  نَْها بِاْإلِ
نَِّة َما ُهَو َخْريٌ ِمنَْها.  َوَقْد َمرَّ َأنَّ َما ِمْن بِْدَعٍة ُحتَْدُث إِالَّ َوَيُموُت ِمَن السُّ

ِعيٍّ ـ َوُهَو َطَلُب النَّبِيِّ  ؛ َوَأْيًضا ص  َفإِنَّ َهَذا اْلِقَياَس ُخمَالٌِف ِألَْصٍل َرشْ
ُهوَلَة َوا ْفَق َوالتَّْيِسَري َوَعَدَم التَّْشِديِد ـالسُّ ْع َفَتْظَهُر َوُيْعَمُل ِهبَا ،  لرِّ ْ ُتْرشَ َوِزَياَدُة َوظِيَفٍة َمل

نَنِ  . ؛ َداِئًام ِيف َمَواطِِن السُّ  َفُهَو َتْشِديٌد بَِال َشكٍّ

                                                           
ور احلادثة ، فإذا حدثت صورة عىل صفة خاصة ـباختالف الصتتغري حكام تتغري بتغري الزمان ، بل ن األأ

 .علينا أن ننظر فيها ، فقد يكون جمموعها يقتيض الرشع له حكًام 
ينسب إىل عمر وكيف  فتح أي باب يناقض الرشيعة ، مل يقصد به -إن صحَّ عنه  -عمر بن عبد العزيز فكالم 

 اهللابن عبد العزيز فتح باب االبتداع يف الدين وهو الذي يقول حينام بايعه الناس بعد ما صعد املنرب فحمد 
ُكْم َنبِيٌّ ، َوَال َبْعَد كَِتابُِكْم كِتَاٌب ، َوَال َبْعَد ُسنَّتُِكْم سُّ « وأثنى عليه:  ُه َلْيَس َبْعَد َنبِيِّ َا النَّاُس! إِنَّ ٌة ، َوَال َبْعَد نَّ َأهيُّ

ٌة ، َأَال َوإِنَّ اْحلََالَل َما َأَحلَّ  تُِكْم ُأمَّ مَ اُهللا  ُأمَّ  ِيف كَِتابِِه َعَىل لَِساِن َنبِيِِّه َحَالٌل إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمِة ، َأَال َوإِنَّ اْحلََراَم َما َحرَّ
رشح رسالة [انظر: ( .»ِم اْلِقَياَمِة ، َأَال َوإِينِّ َلْسُت بُِمْبَتِدٍع َوَلكِنِّي ُمتَّبٌِع ِيف كَِتابِِه َعَىل لَِساِن َنبِيِِّه َحَراٌم إَِىل َيوْ اُهللا 

) ، تعليق الشيخ أمحد شاكر عىل اإلحكام يف ٢/٢٧٦(لعالمة قاسم بن عيسى بن ناجي املالكي ل )القريواين
 ].)٧٣-٧٢/ ٣يخ(حممد بن إبراهيم آل الش) ، فتاوى الشيخ ٦/٨٣١أصول األحكام البن حزم (



 ٢٥٠
A 

  من الْبِدعِ الْإِضافية كُلُّ عملٍ  
ي فَلَم هرأَم هبتاشةعبِد رغَي ةٌ أَمعبِد وأَه نيبت  

 

 ْ َضافِيَِّة ُكلُّ َعَمٍل اْشَتَبَه َأْمُرُه َفَلْم َيَتَبنيَّ َأُهَو بِْدَعٌة : َوُيْمكُِن َأْن َيْدُخَل ِيف اْلبَِدِع اْإلِ
َناهُ  ا إَِذا اْخَتَربْ ِعيَّةِ  َفُينَْهى َعنُْه؟ َأْم َغْريُ بِْدَعٍة َفيُْعَمُل بِِه؟ َفإِنَّ ْ  َوَجْدَناُه ِمنَ  ؛ بِاْألَْحَكاِم الرشَّ

تِي َقْد ُنِدْبنَا إَِىل َتْركَِهااْلـمُ  ْحُظوُر ُهنَا واْلـمَ  ، ْحُظورِ اْلـمَ  َحَذًرا ِمَن اْلُوُقوِع ِيف  ؛ ْشَتبَِهاِت الَّ
ُه َعمِ  ؛ن َفإِذَ ،  ُهَو اْلَعَمُل بِاْلبِْدَعةِ  ُه َعِمَل ،  َل بِبِْدَعةٍ اْلَعاِمُل بِِه َال َيْقَطُع َأنَّ ُه َال َيْقَطُع َأنَّ َكَام َأنَّ

ِد َغْريَ َعاِمٍل بِبِْدَعٍة َحِقيِقيَّةٍ ،  بُِسنَّةٍ  دُّ َ ُه َخاِرٌج : َوَال ُيَقاُل َأْيًضا،  َفَصاَر ِمْن ِجَهِة َهَذا الرتَّ إِنَّ
 َعِن اْلَعَمِل ِهبَا ُمجَْلًة.
َام ُهَو ِمحَاَيٌة َأْن َيَقَع ِيف اْلـمُ  َواِرَد ِيف َأنَّ النَّْهَي الْ  َوَبَياُن َذلَِك   َذلَِك  ْشَتبَِهاِت إِنَّ

كِيَّةِ اْلـمَ  َفإَِذا اْخَتَلَطِت : ْمنُوِع اْلَواِقِع فِيِه اِالْشتِبَاهُ اْلـمَ  ْقَدامِ  ؛ )٨٤( ْيتَُة بِالذَّ ،  َهنَيْنَاُه َعِن اْإلِ
ٌف إَذْن  َفالنَّْهُي اْألََخفُّ ،  وَن آكًِال لِْلَمْيَتِة ِيف اِالْشتَِباهِ َأْمَكَن ِعنَْدَنا َأْن َيكُ  ؛ َفإِْن َأْقَدمَ  ُمنَْرصِ

ِق. ؛ ْيَتِة ِيف اِالْشتَِباهِ اْلـمَ  َنْحوَ  َحقُّ َف إَِلْيَها النَّْهُي اْألََشدُّ ِيف التَّ  َكَام اْنَرصَ
ِضيَعِة بِاْألَْجنَبِيَّةِ  ِضيَعةِ النَّْهُي ِيف  ؛ َوَكَذلَِك اْختَِالُط الرَّ ٌف إَِىل الرَّ  ؛  اِالْشتَِباِه ُمنَْرصِ

ِق. َحقُّ َف إَِلْيَها ِيف التَّ ْقَداِم َعَىل  ؛ ْشَتبَِهاِت اْلـمُ  َوَكَذلَِك َساِئرُ  َكَام اْنَرصَ ُف َهنُْي اْإلِ َام َينَْرصِ  إِنَّ
 ْشَتَبِه.اْلـمُ  ْمنُوعِ اْلـمَ  ْشَتَبِه إَِىل ُخُصوصِ اْلـمُ 

اِئُر َبْنيَ َكْونِِه ُسنًَّة َأْو بِْدَعةً  اْلِفْعُل  ؛إَذْن فَ  َي َعنُْه ِيف َباِب اِالْشتَِباهِ  ؛ الدَّ َي  ؛ إَِذا ُهنِ ُهنِ
 ؛ َفَقْد َأْقَدَم َعَىل َمنِْهيٍّ َعنُْه ِيف َباِب اْلبِْدَعةِ ،  َفَمْن َأْقَدَم َعِن اْلَعَملِ ،  َعِن اْلبِْدَعِة ِيف اْجلُْمَلةِ 

ُه ُحمَْتَمٌل   َفَصاَر ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َكاْلَعاِمِل بِاْلبِْدَعةِ ،  َأْن َيُكوَن بِْدَعًة ِيف َنْفِس اْألَْمرِ  ِألَنَّ
 .نِْهيِّ َعنَْهااْلـمَ 

                                                           
اَة ونحَوها: ذبحهاة. ذبيحال: ةذكيّ ) ال٨٤(  . ذكا الشَّ



  ٢٥١
َضافِيََّة ِهَي اْلَواقَِعُة َذاُت َوْجَهْنيِ  إِنَّ َهَذا : َفلَِذلَِك ِقيَل ،  َوَقْد َمرَّ َأنَّ اْلبِْدَعَة اْإلِ

َضافِيَِّة.اْلِقْسَم ِمْن قَ   : َوِهلََذا النَّْوِع َأْمثَِلةٌ  بِيِل اْلبَِدِع اْإلِ
ُة َعَىل  :َأَحُدُها وٌع ُيَتَعبَُّد اْلـمُ  إَِذا َتَعاَرَضِت اْألَِدلَّ ْجَتِهِد ِيف َأنَّ اْلَعَمَل اْلُفَالِينَّ َمْرشُ

وٍع َفَال ُيَتَعبَُّد بِهِ  ْ ،  بِِه َأْو َغْريُ َمْرشُ لِيَلْنيِ َوَملْ َيَتَبنيَّ ٌع َبْنيَ الدَّ ا بِنَْسٍخ ،  َلُه َمجْ َأْو إِْسَقاُط َأَحِدِمهَ
ا ِمهَ َف  ؛ َأْو َتْرِجيٍح َأْو َغْريِ َفَلْو َعِمَل بُِمْقَتَىض َدلِيِل ،  َفَقْد َثبََت ِيف اْألُُصوِل َأنَّ َفْرَضُه التََّوقُّ

ٍح  يِع ِمْن َغْريِ ُمَرجَّ ْرشِ لِيِل بَِعَدمِ  ؛ َتَشابِهٍ َلَكاَن َعاِمًال بِمُ  ؛ التَّ ِة الدَّ ْمَكاِن ِصحَّ وِعيَّةِ اْلـمَ  ِإلِ  ْرشُ
َواُب اْلُوُقوُف َعِن اْحلُْكِم َرْأًسا،  ِه.،  َفالصَّ  َوُهَو اْلَفْرُض ِيف َحقِّ

ِد ِيف اْلـمُ  إَِذا َتَعاَرَضِت اْألَْقَواُل َعَىل  َوالثَّاِين: َبْعُض  َفَقاَل ،  ْسَأَلِة بَِعْينَِهااْلـمَ  َقلِّ
ْ َلُه اْألَْرَجُح ِمَن ،  َلْيَس بِبِْدَعةٍ : َوَقاَل َبْعُضُهمْ ،  َيُكوُن اْلَعَمُل بِْدَعةً : اْلُعَلَامءِ  ْ َيَتَبنيَّ َوَمل

َها َ َلُه اْألَْرَج  ؛ اْلَعاملَِِني بَِأْعَلِميٍَّة َأْو َغْريِ ى َيَتَبنيَّ َؤاُل َعنُْهَام َحتَّ ُه اْلُوُقوُف َوالسُّ َفَيِميُل ،  ُح َفَحقُّ
ٍح ،  إَِىل َتْقلِيِدِه ُدوَن اْآلَخرِ  ا ِمْن َغْريِ ُمَرجَّ  َكاَن ُحْكُمُه ُحْكمَ  ؛ َفإِْن َأْقَدَم َعَىل َتْقلِيِد َأَحِدِمهَ

لِيَلْنيِ ِمْن َغْريِ َتْرِجيٍح اْلـمُ  َِثاَالِن ِيف ،  ْجَتِهِد إَِذا َأْقَدَم َعَىل اْلَعَمِل بَِأَحِد الدَّ ْعنَى ْلـمَ ا َفاملْ
 َواِحٌد.

َحاَبةِ  َوالثَّالُِث: َحاِح َعِن الصَّ ُه َثَبَت ِيف الصِّ ُكوَن بَِأْشَياَء ِمْن ي  َأنَّ َكاُنوا َيَتَربَّ
 وُل ـَخَرَج َعَلْينَا َرُس « : اَل ـقَ  تاِريِّ َعْن َأِيب ُجَحْيَفَة ـَفِفي اْلُبخَ  ، صاهللاِ  ولِ ـَرُس 
أَ ،  بَِوُضوءٍ  َفُأِيتَ ،  بِاْهلَاِجَرةِ ص  اهللاِ  َفَجَعَل النَّاُس َيْأُخُذوَن ِمْن َفْضِل َوُضوِئِه ،  َفَتَوضَّ

ُحوَن بِهِ  َأ َيْقَتتُِلوَن َعَىل َوُضوِئهِ « : َوفِيهِ  اْحلَِديَث. ... َفَيَتَمسَّ  .» َكاَن إَِذا َتَوضَّ
إِالَّ  ؛ ُنَخاَمةً ص  بِيُّ َوَما اْنَتَخَم النَّ « : ِيف َحِديِث اْحلَُدْيبَِيةِ  تَوَعِن املِْْسَوِر 

ُه ِمْن َذلَِك َكثًِريا ِيف  .» َفَدلََّك ِهبَا َوْجَهُه َوِجْلَدهُ ،  َوَقَعْت ِيف َكفِّ َرُجٍل ِمنُْهمْ  َج َغْريُ َوَخرَّ
ا ِمهَ ِك بِِشْعِرِه َوَثْوبِِه َوَغْريِ َربُّ  .التَّ

َباُعُه ِيف ِمثِْل َهَذا النَّْوِع َأْن َيُكوَن َمْرشُ َفالظَّاِهُر  وًعا ِيف َحقٍّ َمْن َثَبَتْت ِوَالَيُتُه َواتِّ
َك بَِفْضِل َوُضوِئهِ ، ص  اهللاِ  لُِسنَِّة َرُسولِ  َوُيْسَتْشَفى بِآَثاِرِه ،  َوُيَتَدلََّك بِنَُخاَمتِهِ ،  َوَأْن ُيَتَربَّ

  .ص ْتُبوِع اْألَْعَظمِ اْلـمَ  َوُيْرَجى َنْحُو ِممَّا َكاَن ِيف آَثارِ ،  ُكلَِّها



 ٢٥٢
ُه َعاَرَض  َحاَبةَ ، ا ِيف َذلَِك َأْصٌل هَ إِالَّ َأنَّ ـ َملْ  صـ َبْعَد َمْوتِِه ي  َوُهَو َأنَّ الصَّ

ٌء ِمْن َذلَِك  ِك النَّبِيُّ ،  َفهُ بِالنِّْسَبِة إَِىل َمْن َخلْ  َيَقْع ِمْن َأَحٍد ِمنُْهْم َيشْ ْ َيْرتُ َبْعَدُه ِيف ص  إِْذ َمل
ِة َأْفَضَل مِ  يِق اْألُمَّ دِّ ٌء ِمْن َذلَِك ،  َفُهَو َكاَن َخلِيَفَتهُ ،  تْن َأِيب َبْكٍر الصِّ ،  َوَملْ ُيْفَعْل بِِه َيشْ

ِة َبْعَدهُ ،  تَوَال ُعَمَر  َحاَبِة ،  ُثمَّ َعِيلٌّ ،  ُثمَّ َكَذلَِك ُعْثَامنُ ،  َوُهَو َكاَن ِيف اْألُمَّ ُثمَّ َساِئُر الصَّ
ِذيَن َال َأَحَد َأْفَضَل  ةِ  الَّ  .ي ِمنُْهْم ِيف اْألُمَّ

َك بِِه َعَىل َأَحدِ ُثمَّ َملْ َيْثُبْت لَِواِحٍد ِمنُْهْم َمْن َطِريٍق َصِحيٍح َمْعُروٍف َأنَّ ُمَتَربِّ   ًكا َتَربَّ
وا فِيِهْم َعَىل اِالْقتَِداِء بِاْألَْفَعاِل َواْألَْقَواِل وَ ،  تِْلَك اْلُوُجوِه َأْو َنْحِوَها تِي َبِل اْقَتَرصُ َريِ الَّ السِّ

َبُعوا فِيَها النَّبِيَّ   إِْمجَاٌع ِمنُْهْم َعَىل َتْرِك تِْلَك اْألَْشَياِء ُكلَِّها.إَذْن  َفُهوَ ، ص  اتَّ
َتِمُل َوْجَهْنيِ ،  َوَبِقَي النََّظُر ِيف َوْجِه َتْرِك َما َتَرُكوا ِمنْهُ   : َوَحيْ

ا: ِة َيَسُع فِيَها َذلَِك ُكلُّهُ ،  َصاَص َأْن َيْعَتِقُدوا فِيِه اِالْختِ  َأَحُدُمهَ  ؛ َوَأنَّ َمْرَتَبَة النُُّبوَّ
َكِة َواْخلَْريِ  ُه  ؛ لِْلَقْطِع بُِوُجوِد َما اْلَتَمُسوا ِمَن اْلَربْ ُه ِيف َظاِهِرِه َوَباِطنِهِ  صِألَنَّ ،  َكاَن ُنوًرا ُكلُّ

ةِ  ؛ َهٍة اْلَتَمَسهُ َوَجَدُه َعَىل َأيِّ جِ  ؛ َفَمِن اْلَتَمَس ِمنُْه ُنوًرا ِه ِمَن اْألُمَّ ُه ـ َوإِْن  ؛ بِِخَالِف َغْريِ َفإِنَّ
ْدِيِه َما َشاءَ  ـ َال َيْبُلُغ َمْبَلَغُه َعَىل َحاٍل ُتَواِزيِه اُهللا  َحَصَل َلُه ِمْن ُنوِر اِالْقتَِداِء بِِه َواِالْهتَِداِء ِهبَ

ا بِهِ َوَال ُيَقاِرُبُه َفَصاَر هَ ،  ِيف َمْرَتبَتِهِ  cَكاْختَِصاِصِه بِنَِكاِح َما َزاَد َعَىل اْألَْرَبعِ  ؛ َذا النَّْوُع ُخمَْتص 
 َوِشْبِه َذلَِك.

ِك َعَىل  ؛ ْأَخذِ اْلـمَ  َفَعَىل َهَذا َربُّ َأَحِد تِْلَك  َال َيِصحُّ ملَِْن َبْعَدُه اِالْقتَِداُء بِِه ِيف التَّ
َياَدِة َعَىل ،  بِِه َكاَن اْقتَِداُؤُه بِْدَعةً  َوَمِن اْقَتَدى،  اْلُوُجوِه َوَنْحِوَها َكَام َكاَن اِالْقتَِداُء بِِه ِيف الزِّ
 َأْرَبِع نِْسَوٍة بِْدَعًة.

َراِئعِ ،  َأْن َال َيْعَتِقُدوا اِالْختَِصاَص  الثَّاِين:  ؛ َوَلكِنَُّهْم َتَرُكوا َذلَِك ِمْن َباِب الذَّ
َعَل َذلَِك  َباِع اْآلَثاِر َوالنَّْهِي َعْن َذلَِك  ؛ ُسنَّةً  َخْوًفا ِمْن َأْن ُجيْ َم ِذْكُرُه ِيف اتِّ َأْو ِألَنَّ ،  َكَام َتَقدَّ

َة َال َتْقَتِرصُ ِيف َذلَِك َعَىل َحدٍّ  َوُتَبالُِغ بَِجْهلَِها ِيف اْلتَِامِس ،  َبْل َتَتَجاَوُز فِيِه اْحلُُدودَ ،  اْلَعامَّ
َكةِ  ى ُيَداِخلَ ،  اْلَربَ ُرُج بِِه َعِن اْحلَدِّ َحتَّ ِك بِِه َتْعظِيٌم َخيْ َام اْعَتَقَد ِيف ،  َها لِْلُمَتَربَّ ِك بِِه اْلـمُ  َفُربَّ َتَربَّ

ُك ُهَو َأْصُل اْلِعَباَدةِ ،  َما َلْيَس فِيهِ  َربُّ تِي ت  َوِألََجلِِه َقَطَع ُعَمرُ ،  َوَهَذا التَّ َجَرَة الَّ الشَّ
َتَها َرُسوُل  َبْل ُهَو َكاَن َأْصَل ِعَباَدِة اْألَْوَثاِن ِيف اْألَُمِم اْخلَالَِيِة ـ َحْسبََام ، ص  اهللاِ  ُبوِيَع َحتْ



  ٢٥٣
َريِ ـ َجَرِة  تَفَخاَف ُعَمُر ،  َذَكَرُه َأْهُل السِّ َالِة إَِىل تِْلَك الشَّ َأْن َيَتَامَدى اْحلَاُل ِيف الصَّ
ى ُتْعَبَد ِمْن ُدونِ  فِ ، اهللاِ  َحتَّ لِ َفَكَذلَِك َيتَّ  ِيف التَّْعظِيِم. ُق ِعنَْد التََّوغُّ

ِج  َي كِ َوَلَقْد ُح  ِك بِهِ : َعِن اْحلَالَّ َربُّ ُحوَن ،  َأنَّ َأْصَحاَبُه َباَلُغوا ِيف التَّ ى َكاُنوا َيَتَمسَّ َحتَّ
ُروَن بَِعْذَرتِهِ ،  بَِبْولِهِ  يَّةَ ،  َوَيَتَبخَّ َهلِ َعْوا فِيِه اْإلِ ى ادَّ ا َكبًِريا. اهللاُ  َتَعاَىل ،  َحتَّ cَعامَّ َيُقوُلوَن ُعُلو 

اِهِر آَثارٌ  ؛ َوِألَنَّ اْلِوَالَيةَ  َفى َأْمُرَها ؛ َوإِْن َظَهَر َهلَا ِيف الظَّ َا ِيف اْحلَِقيَقِة  ؛ َفَقْد َخيْ ِألَهنَّ
ِعَيِت اْلِوَاليَ ، اُهللا  َراِجَعٌة إَِىل َأْمٍر َباطٍِن َال َيْعَلُمُه إِالَّ  َام ادُّ َعاَها ُهَو َفُربَّ ُة ملَِْن َلْيَس بَِوِيلٍّ ، َأِو ادَّ

ْعَوَذِة َال ِمْن َباِب اْلَكَراَمِة ،  لِنَْفِسِه ، َأْو َأْظَهَر َخاِرَقًة ِمْن َخَواِرِق اْلَعاَداِت ِهَي ِمْن َباِب الشَّ
ْحِر َأْو َغْريِ َذلَِك  ْحِر ،َال َيْعِرُف الْ  )٨٥(، َواْجلُْمُهوُر َأْو ِمْن َباِب السِّ  َفْرَق َبْنيَ اْلَكَراَمِة َوالسِّ

َالُل اْلَبِعيدُ ،  َوَيْقَتُدوَن بَِمْن َال ُقْدَوَة فِيهِ ،  َفُيَعظُِّموَن َمْن َلْيَس بَِعظِيمٍ  إَِىل َغْريِ ،  َوُهَو الضَّ
َم ـ َوإِْن َكاَن َلُه َأْصٌل ،  َفاِسدِ اْلـمَ  َذلَِك ِمنَ  ُكوا اْلَعَمَل بَِام َتَقدَّ ملَِا َيْلَزُم َعَلْيِه ِمَن  ؛ ـ َفَرتَ

يِن.  اْلَفَساِد ِيف الدِّ
ِل َوْهَلٍة َأنَّ َهَذا اْلَوْجَه الثَّاِينَ َأْرَجُح  : ملَِا َثَبَت ِيف اْألُُصوِل اْلِعْلِميَّةِ  ؛ َوَقْد َيْظَهُر بَِأوَّ

ٍة ُأْعطَِيَها النَّبِيُّ  تِِه ُأنْ  ؛ص  َأنَّ ُكلَّ َمِزيَّ ْ َيُدلَّ َدلِيٌل َعَىل ،  ُموَذًجا ِمنَْهاَفإِنَّ ِألُمَّ َما َمل
َل َراِجٌح ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى اِالْختَِصاِص. كِ ،  إِالَّ َأنَّ اْلَوْجَه اْألَوَّ ْ إِْذ ،  َوُهَو إِْطَباُقُهْم َعَىل الرتَّ

يعَ  ْرشِ : وا بِِه ـ َوَلْو ِيف َبْعِض اْألَْحَوالِ َأْو َعِملُ ،  َلَعِمَل َبْعُضُهْم َبْعَدهُ  ؛ َلْو َكاَن اْعتَِقاُدُهُم التَّ
ا ُوُقوًفا َمَع َأْصلِ  وِعيَّةِ اْلـمَ  إِمَّ ا بِنَاًء َعَىل اْعتَِقاِد اْنتَِفاِء اْلِعلَّةِ ،  ْرشُ  وِجَبِة لِِالْمتِنَاِع.اْلـمُ  َوإِمَّ

َج اْبُن َوْهٍب َأنَّ َرُسوَل  َأ َأْو تَ ص  اهللاِ  َوَقْد َخرَّ مَ َكاَن إَِذا َتَوضَّ اْبَتَدَر َمْن  ؛ نَخَّ
ُبوُه ، َوَمَسُحوا بِِه ُجُلوَدُهْم ، َفَلامَّ َرآُهْم اْلـمُ  َحْوَلُه ِمنَ  ْسلِِمَني َوُضوَءُه َوُنَخاَمَتُه ، َفَرشِ

َكَة بِذَ « ، َقاُلوا:  » لَِم َيْفَعلُوَن َهَذا؟« َسَأَهلُْم:  ؛ َيْصنَُعوَن َذلَِك  ». لَِك َنْلَتِمُس الطُُّهوَر َواْلَربَ
بُّ « : صاهللاِ  َفَقاَل َرُسوُل  ِoُ َن ِمنُْكْمfَ اَهللا  َمْن ُmَؤَدِّ  ؛ َورَُسو ُtَِْديَث ، َوQْفَلْيَْصُدِق ا

َمانََة ، َوَال يُؤِْذ َجارَهُ 
َ
 .(صّححه األلباين) » اْأل

                                                           
 ، ال مجهور أهل العلم. يعني: عامة الناس) ٨٥(



 ٢٥٤
ى َما ُهَو اْآلكَ ،  َفُهَو ُمْشِعٌر بَِأنَّ اْألَْوَىل َتْرَكهُ  ُد َواْألَْحَرى ِمْن َوَظاِئِف َوَأْن َيَتَحرَّ

ْكلِيِف  ِة َنْفِسِه.،  التَّ ْنَساَن ِيف َخاصَّ  َوَال َيْلَزُم اْإلِ
ْقَيِة َوَما َيتَْبُعَها ِه إِالَّ َما َكاَن ِمْن َقبِيِل الرُّ ْ َيْثُبْت ِمْن َذلَِك ُكلِّ ُجِل ،  َوَمل َأْو ُدَعاِء الرَّ

ِه. وَعةً : ُة َمْن َأْصلَِها َداِئَرًة َبْنيَ َأْمَرْينِ ْسَألَ اْلـمَ  َفَقْد َصاَرِت  لَِغْريِ َوَأْن َتُكوَن ،  َأْن َتُكوَن َمْرشُ
َت ُحْكمِ ،  بِْدَعةً   َأْعَلُم. اهللاُ وَ ،  َتَشابِهِ اْلـمُ  َفَدَخَلْت َحتْ

  
  

 



  ٢٥٥
A 

  ةيافعِ الْإِضالْبِد نم  
يعرا الشهدح نع ةادبالْع اجرإِخ  

 

َضافِيَِّة الَّتِي َتْقُرُب ِمَن الْ َومِ   اَدةِ ـُل اْلِعبَ ـَأْن َيُكوَن َأْص  َحِقيِقيَِّة:ـَن اْلبَِدِع اْإلِ
وًعا َت  ؛ َمْرشُ َا َباِقَيٌة َعَىل َأْصلَِها َحتْ ا َأهنَّ ً ِعيَّتَِها بَِغْريِ َدلِيٍل َتَومهُّ َرُج َعْن َأْصِل َرشْ َا ُختْ إِالَّ َأهنَّ

لِ  ْأِي ،  يلِ ُمْقَتَىض الدَّ َفَتْخُرُج  ؛ َوبِاْجلُْمَلةِ ،  َأْو ُيْطَلَق َتْقِييُدَها،  َوَذلَِك بَِأْن ُيَقيََّد إِْطَالُقَها بِالرَّ
َها الَِّذي ُحدَّ َهلَا.  َعْن َحدِّ

ْوَم ِيف اْجلُْمَلِة َمنُْدوٌب إَِلْيهِ  َوِمَثاُل َذلَِك َأْن ُيَقاَل: ُه الشَّ  ؛ إِنَّ الصَّ اِرُع بَِوْقٍت َملْ َخيُصَّ
َي َعْن ِصَياِمِه َعَىل اْخلُُصوصِ  َوَال َحدَّ ُدوَن َوْقٍت ،  ا َما ُهنِ  ؛ فِيِه َزَماًنا ُدوَن َزَماٍن ، َما َعدَّ

  .َكَعَرَفَة َوَعاُشوَراءَ  ؛ َكاْلِعيَدْيِن ، َوُنِدَب إَِلْيِه َعَىل اْخلُُصوصِ 
ُه َيْوًما ِمَن الْ َفإَِذا  ْهِر بَِأْعَياِهنَا ـ َال ِمْن ِجَهِة  بَِعْينِهِ  ُجْمَعةِ ـَخصَّ ِمنْ اًما ِمَن الشَّ ، َأْو َأيَّ

اِرُع ـ ِف اْلـمُ  ِمْن ِجَهِة اْختَِيارِ ْل َفإِنَّ َذلَِك َظاِهٌر بَ  ؛ َما َعيَّنَُه الشَّ َكَيْوِم اْألَْربَِعاَء َمَثًال ِيف  ؛ َكلَّ
ابِِع َوالثَّاِمِن ِيف ال ْهِر ... َوَما َأْشَبَه َذلَِك اْجلُْمَعِة ، َوالسَّ بَِحْيُث َال َيْقِصُد بَِذلَِك َوْجًها  ؛ شَّ

 ، َأوْ  مِ وْ الصَّ  نَ مِ  ةِ عَ نِ َام ـالْ  الِ غَ ْش اْألَ  نَ مِ  ِت قْ وَ الْ  َك لِ  ذَ ِيف  هِ اغِ رَ فَ ؛ كَ  ُل اقِ عَ الْ  هُ ُد ِص قْ يَ بَِعْينِِه ِممَّا 
ي َأيَّ  م عَ ُيَص  ْل ، بَ  ةِ وَّ قُ الْ وَ  اطِ َش النَّ  امِ َحتَرِّ اِم َتْصِميًام  َك لْ تِ  َىل مِّ  .َال َينْثَنِي َعنْهُ اْأليَّ

َها؟ « َفإَِذا ِقيَل َلُه:  اَم ُدوَن َغْريِ َصْت تِْلَك اْألَيَّ َ َخصَّ ٌة ، » ِمل ْ َيُكْن َلُه بَِذلَِك ُحجَّ َمل
ْيَخ اْلُفَالِينَّ َماَت فِيهِ « : َأْو َيُقوُل  َغْريَ التَّْصِميِم ،  .َأْو َما َأْشَبَه َذلَِك  ...»  إِنَّ الشَّ

ٌض بَِغْريِ َدلِيٍل  ُه َرْأٌي َحمْ اًما بَِأْعَياِهنَا ، َفَال َشكَّ َأنَّ اِرِع َأيَّ َضاَهى بِِه َختِْصيَص الشَّ
َها ِف بِْدَعةً اْلـمُ  َفَصاَر التَّْخِصيُص ِمنَ ،  ُدوَن َغْريِ يٌع بَِغْريِ ُمْسَتنٍَد.،  َكلَّ  إِْذ ِهَي َتْرشِ

ا  َوِمنْ  ْع َهلَ اِم اْلَفاِضَلِة بَِأْنَواٍع ِمَن اْلِعَباَداِت الَّتِي َملْ ُتْرشَ ِصيُص اْألَيَّ َذلَِك َختْ
ِصيًصا َكَعاِت  ؛ َختْ َأِو ،  َأْو بَِصَدَقِة َكَذا َوَكَذا،  َكَتْخِصيِص اْلَيْوِم اْلُفَالِينِّ بَِكَذا َوَكَذا ِمَن الرَّ

ْيَلِة اْلُفَالنِيَِّة بِقِ  َفإِنَّ َذلَِك َأْو بَِخْتِم اْلُقْرآِن فِيَها َأْو َما َأْشَبَه َذلَِك ،  َياِم َكَذا َوَكَذا َرْكَعةٍ اللَّ



 ٢٥٦
إَِذا َملْ َيُكْن بُِحْكِم اْلِوَفاِق ، َأْو بَِقْصٍد َيْقِصُد ِمْثَلُه َأْهُل اْلَعْقِل  ؛ التَّْخِصيَص َواْلَعَمَل بِهِ 

يًعا َزائًِدا.َكا ؛ َواْلَفَراِغ َوالنََّشاطِ   َن َتْرشِ
َة َلُه ِيف َأْن َيُقوَل: هِ  َوَال ُحجَّ َماَن َثَبَت َفْضُلُه َعَىل َغْريِ َفَيْحُسُن فِيِه إِيَقاُع ،  إِنَّ َهَذا الزَّ

 َهْل َثَبَت َلُه َأْصٌل َأْم َال؟  ؛ نُ ْس َهَذا اْحلُ : ِألَنَّا َنُقوُل  ؛ اْلِعَباَداِت 
َوِصَياِم ،  َكَام َثَبَت اْلَفْضُل ِيف ِقَياِم َلَياِيل َرَمَضانَ  ؛ نَاَفإِْن َثَبَت َفَمْسَأَلتُ  •

اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ   .َوِصَياِم اْالْثنَْنيِ َواْخلَِميسِ ،  َثَالَثِة َأيَّ
ْ َيْثُبْت وَ  • ُح  ؛ إِْن َمل ُن َوَال ُيَقبِّ َع ،  َفَام ُمْسَتنَُدَك فِيِه َواْلَعْقُل َال ُحيَسِّ َوَال َرشْ

 َتنَُد إَِلْيِه؟ ُيْس 
ُه اْبتَِداٌع ِيف التَّْخِصيصِ  • ي َخْتِم اْلُقْرآِن ِيف َبْعِض كَ  ؛ َفَلْم َيْبَق إِالَّ َأنَّ َتَحرِّ

 َلَياِيل َرَمَضاَن.
ْكَعِة اْلَواِحَدةِ  )٨٦(َتْكَراُر  َوِمْن َذلَِك  وَرِة اْلَواِحَدِة ِيف التَِّالَوِة َأْو ِيف الرَّ َفإِنَّ  ؛ السُّ

ْع َعَىل َذلَِك اْلَوْج التِّ  ْ ُتْرشَ صَّ ِمَن اْلقُ ،  هِ ـَالَوَة َمل ءٍ ـَوَال َأْن ُخيَ ٌء ُدوَن َيشْ َال ِيف  ؛ ْرآِن َيشْ
َها،  َصَالةٍ  ُص َهلَا َعاِمًال بَِرْأِيِه ِيف التََّعبُِّد اْلـمُ  َفَصارَ ،  َوَال ِيف َغْريِ ِ َخصِّ َّ)ِ. 

اٍح َعْن َمالٍِك  َج اْبُن َوضَّ ُه ُسِئَل  / َوَخرَّ ،  )   !  "  #  $   ( ِقَراَءةِ  نْ عَ َأنَّ
ْكَعةِ  تِي َأْحَدُثوا« : َوَقاَل ،  اْلَواِحَدِة؟ َفَكِرَه َذلَِك  ِمَراًرا ِيف الرَّ  .» َهَذا ِمْن ُحمَْدَثاِت اْألُُموِر الَّ

ْيئَِة اِالْجتَِامِع َعِشيََّة َعَرَفةَ  َوِمْن َذلَِك  َعاِء َتَشبًُّها اْلـمَ  ِيف  ِقَراَءُة اْلُقْرآِن ِهبَ ْسِجِد لِلدُّ
  .)٨٧( بَِأْهِل َعَرَفةَ 

                                                           
َر:  )٨٦( ة بعد أخرى أو ِمراًرا. أعادَكرَّ  : لعّدة مّرات.)كراًراِمراًرا وتَ ، بفتح التاء. ( َتْكَرار مرَّ
ْوىل: ما اسُتحدث بعُد من االجتامع لقراءة اخلتامت ومثله باألَ « : /رشيد رضا ) قال الشيخ حممد ٨٧(

، وقد صار بعض ذلك  ، أو عند حدوث حوادث خمصوصة والتهاليل واملوالد ونحو ذلك يف أيام خمصوصة
 .» ، وحّلت هذه البدع حمّلها ؛ ُتِرَك كثري من الفرائض والسنن من شعائر الدين



  ٢٥٧
امَ ـَنْقُل اْألََذاِن َيْوَم اْجلُْمَعِة ِمَن الْ  َوِمْن َذلَِك  َمامِ  )٨٨( َمنَاِر َوَجْعُلُه ُقدَّ ُه  اْإلِ ؛ ِألَنَّ

وَع ِيف الْ ـنَْقُل اْألََذاَن الْ فَ  .ُحمَْدٌث  َمامِ  ْنيَ َيَدْي إَِىل َما بَ  )٨٩(نَارِ مَ ـَمْرشُ بِْدَعٌة ِيف َذلَِك  اْإلِ
وعِ ـالْ  ْعَالمِ  َمْرشُ ًال َعْن َأْصلِِه ِمَن اْإلِ ُه َقْد َأْخَرَج بَِذلَِك َأوَّ ْع ِألَْهِل  ؛ َفإِنَّ ْ ُيْرشَ ، إِْذ َمل
َقاَمةِ ـالْ  َالِة إِالَّ بِاْإلِ  .َواِحٍد ِزَياَدٌة ِيف اْلَكْيِفيَّةِ  ُثمَّ َأَذاُهنُْم َعَىل َصْوٍت  .)٩٠( َمْسِجِد إِْعَالٌم بِالصَّ

َقاَمُة ِيف اْلِعيَدْينِ  َفاَق اْلُفَقَهاِء َعَىل  ؛ َوِمْن َذلَِك اْألََذاُن َواْإلِ َفَقْد َنَقَل اْبُن َعْبِد اْلَربِّ اتِّ
َلَواِت ،  َأْن َال َأَذاَن َوَال إَِقاَمَة فِيِهَام  ٍء ِمَن الصَّ َام ،  ِت َوالنََّوافِلِ ْسنُوَنااْلـمَ  َوَال ِيف َيشْ َوإِنَّ

،  َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعثَْامَن َوَعِيلٍّ : َوَعَىل َهَذا َمَىض َعَمُل اْخلَُلَفاءِ ،  اْألََذاُن لِْلَمْكُتوَباِت 
َحاَبةِ   .َوُفَقَهاِء اْألَْمَصارِ ،  َوُعَلَامِء التَّابِِعنيَ ، ي  َوَمجَاَعِة الصَّ

ُه َسِمَع َمالًِكا َيُقوُل : ِجُشونِ اْلـَام  اْبنُ  نْ عَ  َذَكَر اْبُن َحبِيٍب وَ  ِمْن َأْحَدَث ِيف « : َأنَّ
ْ َيُكْن َعَلْيِه َسَلُفَها ِة َشْيًئا َمل َساَلةَ ص  اهللاِ  َفَقْد َزَعَم َأنَّ َرُسوَل  ؛ َهِذِه اْألُمَّ  ِألَنَّ  ؛ َخاَن الرِّ

 )VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K    (: َيُقوُل  اهللاَ 
 .» َفَال َيُكوُن اْلَيْوَم ِدينًا ؛ َفَام َملْ َيُكْن َيْوَمئٍِذ ِدينًا) ، ٣: املائدة(

تِي َال َينَْبِغي َأْن ُتْغَفَل َما َجَرى بِِه َعَمُل ُمجَْلٍة ِممَّْن َينَْتِمي إَِىل َطِريَقِة  َوِمْن َنَواِدِرَها الَّ
وفِيَِّة ِمْن َتَربُِّصِهْم بَِبْعِض اْلعِ  ُع فِيَهاالصُّ ْ َتُه الرشَّ ،  َباَداِت َأْوَقاًتا َخمُْصوَصًة َغْريَ َما َوقَّ

بِيعِ اْلـمَ  َفَيَضُعوَن َنْوًعا ِمَن اْلِعَباَداِت  وَعِة ِيف َزَمِن الرَّ يِْف ،  ْرشُ ،  َوَنْوًعا آَخَر ِيف َزَمِن الصَّ
َتاءِ  َوَنْوًعا آَخَر ِيف َزَمنِ ،  َوَنْوًعا آَخَر ِيف َزَمِن اْخلَِريِف  َام َوَضُعوا ِألَْنَواٍع ِمَن  ... الشِّ َوُربَّ

َوَأْشَباُه َذلَِك ِمَن اْألَْوَضاِع اْلَفْلَسِفيَِّة  ... اْلِعَباَداِت لَِباًسا َخمُْصوًصا َوطِيًبا َخمُْصوًصا
ِعيَّةٍ  ِة اْإلِ : َأْي  ؛ َيَضُعوَهنَا َعَىل َمَقاِصَد َرشْ ًبا ِهبَا إَِىل اْحلَْرضَ يَِّة ِيف َزْعِمِهمْ ُمَتَقرَّ َام ،  َهلِ َوُربَّ

                                                           
امَ ) ٨٨(  .: أمامُقدَّ
 نة.ِمئذَ  :َمنارة) ٨٩(
أي أن الغرض من األذان تبليغ الناس الذين خارج املسجد بوقت الصالة ليحرضوا إىل املسجد ، أما  )٩٠(

فقد حرضوا إىل املسجد ، فليست هناك فائدة من األذان أمام احلارضين يف املسجد ، وهؤالء َمْسِجِد ـَأْهل الْ 
َقاَمةِ يكون تبليغهم   .املسجد ؛ فهم أصًال موجودون فيهلينهضوا ألداء الصالة ال ليحرضوا إىل  بِاْإلِ



 ٢٥٨
ِعيَّةٍ  َعَواِت  ؛ َوَضُعوَها َعَىل َمَقاِصَد َغْريِ َرشْ يِف بِاْألَْذَكاِر َوالدَّ ْرصِ  لَِيْسَتْجلُِبوا ؛ َكَأْهِل التَّ

ْنَيا ِمنَ  وا ِهبَا إِْن َشاُؤوا َأْو ُيْمِرُضوا َبْل لَِيْقُتلُ ،  نِْزَلةِ اْلـمَ  ِل َواْجلَاِه َواْحلَْظَوِة َوِرْفَعةِ اْلـَام  ِهبَا الدُّ
ُفوا َوْفَق َأْغَراِضِهْم.  َأْو َيَتَرصَّ

َها بَِدٌع ُحمَْدَثاٌت ، َبْعُضَها َأَشدُّ ِمْن َبْعضٍ  لُِبْعِد َهِذِه اْألَْغَراِض َعْن  ؛ َفَهِذِه ُكلُّ
ْسَالِميَّةِ  يَعِة اْإلِ ِ َأًة عَ اْلـمَ  َمَقاِصِد الرشَّ ِصنيَ اْلـمُ  ْن َمَقاِصدِ ْوُضوَعِة ُمَربَّ َرًة ملَِْن ،  )٩١( َتَخرِّ ُمَطهَّ

َك ِهبَا َعْن َأَوَضاِر  َباِع اْهلََوى )٩٢(َمتَسَّ ُهَها َعْن ،  اتِّ ٍن ِهبَا َعاِرٌف بَِمَقاِصِدَها ُينَزِّ إِْذ ُكلُّ ُمَتَديِّ
َالِن َدَعاِوهيِْم فِيَها ِمْن َباِب ُشْغِل َفاِالْستِْدَالُل َعَىل ُبطْ ،  َقاِصِد اْلَواِهيَةِ اْلـمَ  َأْمَثاِل َهِذهِ 

َماِن بَِغْريِ َما ُهَو َأْوَىل   .الزَّ
وعٍ  وًعا ، َفإِْن َكاَن َأْصُلَها َغْريَ َمْرشُ ُه إِْن َفَرْضنَا َأْصَل اْلِعَباَدةِ َمْرشُ َفِهَي  ؛ َوَهَذا ُكلُّ

َبةٌ  تِي َيْزُعُم َكاْألَْذَكاِر َواْألَدْ  ؛ بِْدَعٌة َحِقيِقيٌَّة ُمَركَّ َا َمْبنِيٌَّة َعَىل ِعْلِم اْحلُُروِف.  َأْهُلَهاِعَيِة الَّ َأهنَّ
لِ  وَها ،  َوُهَو َأِرْسَطا َطالِيَس ،  َفإِنَّ َذلَِك اْلِعْلَم َفْلَسَفٌة َأْلَطُف ِمْن َفْلَسَفِة ُمَعلِِّمِهُم اْألَوَّ َفَردُّ

َام َأَشاُروا ِعنَْد اْلَعَمِل بُِمْقَتَىض ،  ْحلَاكَِمَة ِيف اْلَعاَملِ َوَجَعُلوَها ِهَي ا،  إَِىل َأْوَضاِع اْحلُُروَف  َوُربَّ
ي اْألَْوَقاِت َواْألَْحَوالِ   ؛ َالِئَمِة لَِطَباِئِع اْلَكَواِكِب اْلـمُ  تِْلَك اْألَْذَكاِر َوَما ُقِصَد ِهبَا إَِىل َحتَرِّ

 لَِيْحُصَل التَّْأثُِري ِعنَْدُهْم َوْحًيا.
ُهوا َشْطَرَها،  وا اْلُعُقوَل َوالطََّبائِعَ مُ َفَحكَّ  َوَأْعَرُضوا َعْن َربِّ اْلَعْقِل ،  َوَتَوجَّ

َباِئعِ  ِة َما اْنَتَحُلوا َعَىل ُوُقوِع ،  َوالطَّ ْم لِِصحَّ ُْم َيْقِصُدوَنُه اْعتَِقاًدا ِيف اْستِْدَالِهلِ َوإِْن َظنُّوا َأهنَّ
ْكرِ ،  اْألَْمِر َوْفَق َما َيْقِصُدونَ  ُهوا بِالذِّ َعاءِ  َفإَِذا َتَوجَّ  ْفُروِض َعَىل اْلَغَرضِ اْلـمَ  َوالدُّ

ا َكانَ َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَنْفًعا ،  ْطُلوِب َحَصَل اْلـمَ  cا،  َأْو ُرض cا َكاَن َأْم َرش َوَيْبنُوَن َعَىل ،  َوَخْريً
َعا  .َأْو َحَصَل َنْوٌع ِمْن َكَراَماِت اْألَْولَِياءِ ،  ءِ َذلَِك اْعتَِقاَد ُبُلوِغ النَِّهاَيِة ِيف إَِجاَبِة الدُّ

                                                           
ص عليه: كذب وافرتى. ) ٩١(  خترَّ
 أوضار: أوساخ.) ٩٢(



  ٢٥٩
! َلْيَس َطِريُق َذلَِك التَّْأثِِري ِمْن ُمَراِدِهمْ  َوَال َكَراَماِت اْألَْولَِياِء َأْو إَِجاَبِة ،  َكالَّ

َعاِء ِمْن َنَتاِئِج َأْوَراِدِهمْ  َامءِ ،  الدُّ  َال ُمنَاَسَبَة َبْنيَ النَّارِ وَ ،  َفَال َتَالِقي َبْنيَ اْألَْرِض َوالسَّ
 ِء.واْلـَام 

ْأثُِري َحْسَبَام َقَصُدوا؟  َفإِْن ُقْلَت: َفلَِم َحيُْصُل التَّ
تِي اْقتََضاَها ِيف اْخلَْلِق:  َجَواُب:ـَفالْ  @    (إِنَّ َذلَِك ِيف اْألَْصِل ِمْن َقبِيِل اْلِفْتنَِة الَّ

C  B     A(  :األنعام)َسبَِّباِت َأْحَكامٌ اْلـمُ و إَِىل َوْضِع اْألَْسَباِب ) ، َفالنََّظُر ٩٦ 
َعَىل َنْحِو َما ،  ِمَن التَّْأثَِرياِت اُهللا  َيْظَهُر ِعنَْدَها َما َشاءَ ،  َوَضَعَها اْلَباِري َتَعاَىل ِيف النُُّفوسِ 

َصاَبةِ  )٩٣( ِعنيِ اْلـمَ  َيْظَهُر َعَىل  ْحرِ  ْسُحوِر ِعنْدَ اْلـمَ  َوَعَىل ،  ِعنَْد اْإلِ َبْل ُهَو ،  َعَمِل السِّ
ْحِر َأْشَبهُ  ا ِمْن َأْصٍل َواِحٍد. ؛ بِالسِّ  ِالْستِْمَداِدِمهَ

َعَواِت  َحاِصُل:ـَوالْ  َم ِمَن اْلبَِدعِ ،  َأنَّ َوْضَع اْألَْذَكاِر َوالدَّ  َعَىل َنْحِو َما َتَقدَّ
وِعيَّةِ اْلـمَ  بِاْعتَِباِر َأْصلِ ،  َضافِيَّةً َلكِْن َتاَرًة َتُكوُن اْلبِْدَعُة فِيَها إِ ،  ْحَدَثاِت اْلـمُ  َوَتاَرًة ،  ْرشُ

 َتُكوُن َحِقيِقيًَّة.

                                                           
 .واملصاب معني ومعيون، فاملصيب ، ا أصابه بعينه احلاسد فالنً ) انَ عَ (ا أصاب عينه وفالنً ) انَ عَ ) (٩٣(



 ٢٦٠
A 

  الْبِدع الْإِضافيةُ 
  أل اهللاِهلْ يعتد بِها عبادات يتقَرب بِها إِلَى 

 

َضافِيَُّة َهْل ُيْعَتدُّ ِهبَا ِعَباَداٍت : َفإِْن ِقيَل  َهِة َفاْلبَِدُع اْإلِ ى َتُكوَن ِمْن تِْلَك اْجلِ َحتَّ
ًبا ِهبَا إَِىل   َتَعاَىل َأْم َال َتُكوُن َكَذلَِك؟ اهللاِ  ُمَتَقرَّ

ُل  إِْذ َال َخيُْلو ،  َوَال َفاِئَدَة ِيف ِذْكِرهِ ،  لَِكْوِهنَا بِْدَعةً إَذْن  َفَال َتْأثِريَ  ؛ )٩٤( َفإِْن َكاَن اْألَوَّ
 : ِمْن َأَحِد اْألَْمَرْينِ 

ا َأْن َال ُيْعَتَربَ بِِجَهِة اِالْبتَِداِع ِيف اْلِعَباَدةِ  • وَعًة ،  ْفُروَضةِ اْلـمَ  إِمَّ َفَتَقُع َمْرشُ
ْبَتَدِع فِيَها َأْن اْلـمُ  َفَال َعَىل ،  َفَتِصُري ِجَهَة اِالْبتَِداِع ُمْغَتِفَرةً ،  ُيَثاُب َعَلْيَها

 .َيْبَتِدعَ 
ا َأْن ُيْعَتَربَ بِِجَهةِ  • ِب الثََّواِب  ؛ اِالْبتَِداعِ  َوإِمَّ ،  َفَقْد َصاَر لِِالْبتَِداِع َأَثٌر ِيف َتَرتُّ

ا َعنُْه بِإِْطَالٍق  cَفَال َيِصحُّ َأْن َيُكوَن َمنِْفي. 
مِّ فِيهِ  َر ِمْن ُعُموِم الذَّ  .)٩٥( َوُهَو ِخَالُف َما َتَقرَّ

َدِت اْلبِْدَعةُ  ؛ )٩٦( َوإِْن َكاَن الثَّاِين  َ َضافِيَُّة َمَع اْحلَِقيِقيَِّة بِالتَّْقِسيِم الَِّذي  َفَقِد احتَّ اْإلِ
ِحهِ   َوَال َفاِئَدَة فِيِه. ، اْنَبنَى َعَلْيِه اْلَباُب الَِّذي َنْحُن ِيف َرشْ

َا َال َتنَْحاُز إَِىل َجانٍِب َخمُْصوٍص ِيف  َجَواُب:ـَفالْ  َضافِيَِّة َأهنَّ َأنَّ َحاِصَل اْلبِْدَعِة اْإلِ
نَِّة َوَأْصُل اْلبِْدَعِة ـ،  َلةِ اْجلُمْ  .،  َبْل َينَْحاُز ِهبَا اْألَْصَالِن ـ َأْصُل السُّ   َلكِْن ِمْن َوْجَهْنيِ

                                                           
َضافِيَُّة ُيْعَتدُّ ِهبَا ِعبَاَداٍت ) أي أنَّ ٩٤( ًبا ِهبَا إَِىل  َتُكوَن ِمنْ فَ اْلبَِدُع اْإلِ َهِة ُمَتَقرَّ  .َتَعاَىل اهللاِ  تِْلَك اْجلِ
َضافِيَُّة ) أي أنَّ ٩٥( ُب يُ ِعَباَداٍت  إَذا َكاَنْت اْلبَِدُع اْإلِ مِّ َوَرَد ِمَن األِدّلة يف ِخَالُف َما  َذاهَ ، فَ  َتَعاَىل اهللاِ  ِهبَا إَِىل  َتَقرَّ ذَّ

 االبتداع.
َضافِيَّ ) أي أنَّ ٩٦( ًبا ِهبَا إَِىل َفَال ُيْعَتدُّ ِهبَا ِعَباَداٍت َال ُة اْلبَِدُع اْإلِ َهِة ُمتََقرَّ  .َتَعاَىل اهللاِ  َتُكون ِمْن تِْلَك اْجلِ



  ٢٦١
ْهِن َأْن ُيَثاَب اْلَعاِمُل ِهبَا ِمْن ِجَهِة َما  ؛ َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك  ابُِق لِلذِّ اْقَتَىض النََّظُر السَّ

وعٌ  وٍع. َوُيَعاَتُب ِمنْ ،  ُهَو َمْرشُ ُل  ِجَهِة َما ُهَو َغْريُ َمْرشُ ُه  ؛ إِالَّ َأنَّ َهَذا النََّظَر َال َيَتَحصَّ ِألَنَّ
 :ُلو َأنْ َختْ َال : َوالَِّذي َينَْبِغي َأْن ُيَقاَل ِيف ِجَهِة اْلبِْدَعِة ِيف اْلَعَملِ ،  ُجمَْمٌل 

 َتنَْفِرَد  •
 .َأْو َتْلَتِصَق  •

 : َفَال َختُْلو ؛ َوإِِن اْلَتَصَقْت 
ِعيِّ  • ْ ا بِاْلَقْصِد َأْو بِاْلَوْضِع الرشَّ وِع َغْريَ ُمنَْفكٍّ ـ إِمَّ َأْن َتِصَري َوْصًفا لِْلَمْرشُ

 .اْلَعاِديِّ 
ْ َتِرصْ َوْصًفا،  َأْو َال َتِصُري َوْصًفا • ا َأْن َيُكوَن َوْضُعَها ؛ َوإِْن َمل إَِىل َأْن  َفإِمَّ

 َتِصَري َوْصًفا َأْو َال.
ِصيِل َهَذاَفَهِذِه َأرْ   : اهللاِ ْطُلوِب بَِحْوِل اْلـمَ  َبَعُة َأْقَساٍم َال ُبدَّ ِمْن َبيَاِهنَا ِيف َحتْ

ُل: َوُهَو َأْن َتنَْفِرَد اْلبِْدَعُة َعِن اْلَعَملِ  ا اْلِقْسُم اْألَوَّ وعِ اْلـمَ  َفَأمَّ َفاْلَكَالُم فِيِه  ؛ ْرشُ
مَ  ُه إِنْ  ؛ َظاِهُر ِممَّا َتَقدَّ َوإِالَّ َفُهَو فِْعٌل ،  َفبِْدَعٌة َحِقيِقيَّةٌ  ؛ َكاَن َوْضُعُه َعَىل ِجَهِة التََّعبُّدِ  إِالَّ َأنَّ

ةِ  َواْلَعَمُل اْلَعاِديُّ ،  َفاْلِعَباَدُة َساملَِةٌ ،  َال َمْدَخَل َلُه فِيَام َنْحُن فِيهِ ،  ِمْن ُمجَْلِة اْألَْفَعاِل اْلَعاِديَّ
 َخاِرٌج ِمْن ُكلِّ َوْجٍه.

َالةِ  َثاُلُه:مِ  ُجُل ُيِريُد اْلِقَياَم إَِىل الصَّ طُ ،  َفَيَتنَْحنَُح َمَثًال ،  الرَّ َأْو َيْمِيش ،  َأْو َيَتَمخَّ
َالةِ  لَِك َوَال َيْقِصُد بِذَ ،  َأْو َيْفَعُل َشْيًئا،  ُخُطَواٍت  َام َيْفَعُل َذلَِك ،  َوْجًها َراِجًعا إَِىل الصَّ َوإِنَّ

َالةِ  ؛ ًزاَعاَدًة َأْو َتَقزُّ  َوُهَو ِمْن ُمجَْلِة ،  َفِمْثُل َهَذا َال َحَرَج فِيِه ِيف َنْفِسِه َوَال بِالنِّْسَبِة إَِىل الصَّ
ُط فِيِه َأْيًضا َأْن َال َيُكوَن بَِحْيُث ُيْفَهُم ِمنُْه اِالْنِضَامُم إَِىل  ؛ اْلَعاَداِت اْجلَاِئَزةِ  ُه ُيْشَرتَ إِالَّ َأنَّ

َالِة َعمَ  ُه إِْذ َذاَك َيِصُري بِْدَعةً  ؛ ًال َأْو َقْصًداالصَّ  .َفإِنَّ



 ٢٦٢
ِب  ؛ َوَكَذلَِك َأْيًضا ُه َفَعَل فِْعًال َقْصَد التََّقرُّ ْع َأْصًال  )٩٧(إَِذا َفَرْضنَا َأنَّ ُثمَّ ،  ِممَّا َملْ ُيْرشَ

َالةِ  وَعةِ اْلـمَ  َقاَم َبْعَدُه إَِىل الصَّ ْ َيْقِصْد فِْعَلُه ِألَ ،  ْرشُ َالةِ َوَمل َوَال َكاَن َمَظنًَّة ِألَْن ،  ْجِل الصَّ
َالةِ ،  ُيْفَهَم ِمنُْه اْنِضَامُمُه إَِلْيَها مُّ فِيِه إَِىل اْلَعَمِل بِِه َعَىل ،  َفَال َيْقَدُح ِيف الصَّ َام َيْرِجُع الذَّ َوإِنَّ

 اِالْنِفَراِد.
وَعًة ِمْن َغْريِ َقْصِد اِالْنِضَاممِ ،  َوِمْثُلُه َلْو َأَراَد اْلِقَياَم إَِىل اْلِعَباَدةِ  ،  َفَفَعَل ِعَباَدًة َمْرشُ

 َأَصاَلتِِهَام. َفتِْلَك اْلِعَباَدَتاِن َعَىل ،  َوَال َجَعَلُه ُعْرَضًة لَِقْصِد اْنِضَامِمهِ 
ْبِح َأِو اْلِعْتِق  ُجِل ِعنَْد الذَّ  اْلتَِزاٍم َوَال َعَىل َغْريِ ،  اللَُّهمَّ ِمنَْك َوإَِلْيَك : َوَكَقْوِل الرَّ

 َقْصِد اِالْنِضَامِم.
 َوَكِقَراَءِة اْلُقْرآِن ِيف الطََّواِف َال بَِقْصِد الطََّواِف َوَال َعَىل اِالْلتَِزاِم.

 َفَال َحَرَج فِيَها. ؛ َفُكلُّ ِعَباَدٍة ُهنَا ُمنَْفِرَدٌة َعْن َصاِحَبتَِها
ةِ َلْو َفَرْضنَا َأنَّ : َوَعَىل َذلَِك َنُقوُل  ْيَئِة اِالْجتَِامِع َوَقَع ِمْن َأِئمَّ َعاَء ِهبَ َساِجِد ِيف اْلـمَ  الدُّ

ُه َعَىل  ؛ َلَكاَن َجاِئًزا ؛ َبْعِض اْألَْوَقاِت لِْألَْمِر َحيُْدُث َعْن َقْحٍط َأْو َخْوٍف ِمْن ُملِمٍّ  ِألَنَّ
طِ  ْ ْ َيَقْع َذلَِك َعَىل َوْجٍه ُخيَ ،  ْذُكورِ اْلـمَ  الرشَّ وِعيَُّة اِالْنِضَاممِ إِْذ َمل َوَال َكْوُنُه ،  اُف ِمنُْه َمْرشُ

ُدَعاَء ص  اهللاِ  َكَام َدَعا َرُسوُل  ؛ َساِجدِ اْلـمَ  ُسنًَّة ُتَقاُم ِيف اْجلََامَعاِت َوُيْعَلُن بِِه ِيف 
يَْئِة اِالْجتَِامِع َوُهَو َخيُْطُب  ُه َدَعا َأْيًضا ِيف ،  اِالْستِْسَقاِء ِهبَ َلَواِت َعَىل  َوَكَام َأنَّ َغْريِ َأْعَقاِب الصَّ

تِي َال اْلـمُ  َكَساِئرِ  ؛ َوِيف َبْعِض اْألََحاِينيِ  )٩٨(ِط َلكِْن ِيف اْلَفرْ ،  َهْيئَِة اِالْجتَِامعِ  ْسَتَحبَّاِت الَّ
ُص ِهبَا َوْقًتا بَِعْينِِه َوَكْيِفيًَّة بَِعْينَِها. بَّ  َيَرتَ

 

                                                           
ِب به  دُ ِص قْ وهو ي ِفْعَل َهذا الَفَعَل ) أي ٩٧(  .أل اهللاإىل  التََّقرُّ
؛ َوِقيَل: الَفْرط َأن تْأتيه ِيف  ْرط َأشهر َأي َبْعَدَهاالَفْرط: اِحلني: ُيَقاُل: إِنام آتِيِه الَفْرَط َوِيف الَفْرط، وَأتيته فَ ) ٩٨(

َة َليَْلًة. َس َعْرشَ  األَيام َوَال َتُكوُن َأقّل ِمْن َثَالَثٍة َوَال َأكثر ِمْن َمخْ



  ٢٦٣
ِ َعْبِد  ْبنِ  ُعَمرَ َعْن  ِين َأِيب ال ا(َّ وِميُّ َقاَل: َأْخَربَ ، َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل: ِقيَل َلُه:  رُّ

ِة «  اِوَيِة  -إِنَّ إِْخَواَنَك َأَتْوَك ِمَن اْلبَْرصَ َ لَِتْدُعَو ا -َوُهَو َيْوَمِئٍذ بِالزَّ ُهمَّ « ، َقاَل: »  َهلُمْ  (َّ اللَّ
ْنَيا َحَسنَةً اْغِفْر َلنَا، َواْرَمحْنَا، َوآتِنَا ِيف  ، »  ، َوِقنَا َعَذاَب النَّارِ  ، َوِيف اْآلِخَرِة َحَسنَةً  الدُّ

ْنَيا َواْآلِخَرةِ  إِْن ُأوتِيُتْم َهَذا« ، َفَقاَل:  ، َفَقاَل ِمْثَلَها َفاْسَتَزاُدوهُ   » ، َفَقْد ُأوتِيُتْم َخْريَ الدُّ
 وصّححه األلباين). ، األدب املفرد (رواه البخاري يف 

ى إَِذا َدَخَل فِيِه َأْمٌر َزاِئدٌ ،  َفَال إِْنَكاَر فِيهِ  ؛ إَِذا َكاَن اْألَْمُر َعَىل َهَذافَ  َصاَر  ؛ َحتَّ
َعاُء  نَّةِ  فِيهِ الدُّ َياَدِة ُخمَالًِفا لِلسُّ  .بِتِْلَك الزِّ

ا اْلِقْسُم الثَّاِين: هُ  َوَأمَّ  َكاْلَوْصِف لِْلَعَملِ  َوُهَو َأْن َيِصَري اْلَعَمُل اْلَعاِديُّ َأْو َغْريُ
وعِ اْلـمَ  لِيَل َعَىل َأنَّ اْلَعَمَل  ؛ ْرشُ ِع بَِذلَِك اْلَوْصِف اْلـمَ  إِالَّ َأنَّ الدَّ ْ وَع َملْ َيتَِّصْف ِيف الرشَّ : ْرشُ

وعٍ اْلـمَ  َفَظاِهُر اْألَْمِر اْنِقَالُب اْلَعَملِ  وِع َغْريَ َمْرشُ ُ َذلَِك ِمَن اْألَِدلَّ ،  ْرشُ ِة ُعُموُم َقْولِِه َوُيَبنيِّ
ْمُرنَا« : ص

َ
  .(رواه البخاري ومسلم) » َفُهَو رَد*  ؛ ُ(ُّ َقَمٍل لَيَْس َعلَيِْه أ

 َفُهوَ ، ص  ْذُكوِر َعَمٌل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرهُ اْلـمَ  َوَهَذا اْلَعَمُل ِعنَْد اتَِّصافِِه بِاْلَوْصِف 
ِحيُح َقاِعًداَكَصَالِة اْلَفْرِض ـ َمَثًال  ؛ َردٌّ إَذْن  َها اْلَقاِدُر الصَّ َح ِيف َمْوِضِع ،  ـ إَِذا َصالَّ َأْو َسبَّ

 َوَما َأْشَبَه َذلَِك. ... َأْو َقَرَأ ِيف َمْوِضِع التَّْسبِيِح ،  اْلِقَراَءةِ 
ْبِح َوَبْعَد اْلَعْرصِ ص  َوَقْد َهنَى َالِة َبْعَد الصُّ َالِة ِعنْدَ ،  َعِن الصَّ  َوَهنَى َعِن الصَّ

ْمِس َوُغُروِهبَا َا َواِقَعٌة ِيف َزَماٍن  َفَباَرشَ النَّْهُي ،  ُطُلوِع الشَّ َالَة ِألَْجِل اتَِّصافَِها بَِأهنَّ الصَّ
َفاٍق ِيف اْلَفْرضِ ،  َخمُْصوصٍ  َماَن بِاتِّ َوالِ  ؛ َكَام اْعَتَربَ فِيَها الزَّ ْهُر َقْبَل الزَّ  َوَال ،  َفَال ُتَصىلَّ الظُّ

َفاُق َعَىل ُبْطَالِن ،  َعْن ِصَياِم اْلِفْطِر َواْألَْضَحىص  َوَهنَى َقْبَل اْلُغُروِب. ْغِرُب اْلـمَ  َواِالتِّ
.   اْحلَجِّ ِيف َغْريِ َأْشُهِر اْحلَجِّ

ٍء ِمْن َهِذِه اْلِعَباَداِت اْلَواقَِعِة ِيف َغْريِ َأْزَماِهنَاهللاِ  َفُكلُّ َمْن َتَعبَّدَ  َيشْ َد َتَعبَّ  ؛ َتَعاَىل بِ
وعِ اْلـمَ  َفَال ِجَهَة َهلَا إَِىل ،  بِبِْدَعٍة َحِقيِقيٍَّة َال إَِضافِيَّةٍ  ،  َبْل َغَلَبْت َعَلْيَها ِجَهُة اِالْبتَِداعِ ،  ْرشُ

 َفَال َثَواَب فِيَها َعَىل َذلَِك التَّْقِديِر.



 ٢٦٤
َداَرِة َعَىل َصْوٍت  َفإِنَّ تِْلَك اْهلَْيَئَة  ؛ )٩٩( َواِحدٍ  َوِمْن َأْمثَِلِة َذلَِك قَِراَءُة اْلُقْرآِن بِاْإلِ

وِعيَِّة اْلِقَراَءةِ  َواَيا. يِّ اْجلَْهرِ الِذْكِر َوَكَذلَِك ،  َزاِئَدٌة َعَىل َمْرشُ  الَِّذي اْعَتاَدُه َأْرَباُب الزَّ
ائَِد َعَىل  وِع َيِصُري َوْصًفا لِ اْلـمَ  إِنَّ اْلَعَمَل الزَّ بَِأَحِد ُأُموٍر  ؛ َأْو َكاْلَوْصِف  ْلِعَباَدةِ ْرشُ

 َثَالَثٍة:
ا بِاْلَقْصدِ  •  .إِمَّ
ا بِاْلَعاَدةِ  •  .َوإِمَّ
ِع. • ْ ا بِالرشَّ  َوإِمَّ

ا بِاْلَقْصدِ  َياَدِة َأِو النُّْقَصاِن.اْلـمَ  ِيف  ْغِيريِ َبْل ُهَو َأْصُل التَّ  ؛ َفَظاِهرٌ  َأمَّ وَعاِت بِالزِّ  ْرشُ
ا بِاْلَعاَدةِ  ْكرِ َفَكاْجلَْهِر َواِال  ؛ َوَأمَّ َمانِ اْلـمَ  ْجتَِامِع ِيف الذِّ َفِة الزَّ َفإِنَّ  ؛ ْشُهوِر َبْنيَ ُمَتَصوِّ

ْكرِ  وِع َبْوًنا َبِعيًدااْلـمَ  َبْينَُه َوَبْنيَ الذِّ ا كَ ،  ْرشُ ْيِن َعاَدةً اْلـمُ إِْذ ُمهَ  .َتَضادَّ
اٍح َأْن َرُجًال َكاَن َجيَْمُع النَّاَس  َمْن اُهللا  َرِحمَ « : َيُقوُل فَ ،  َوَكالَِّذي َحَكى اْبُن َوضَّ

ةً  َمْن َقاَل َكَذا اُهللا  َرِحمَ « : َوَيُقوُل ،  َفَيُقوُل اْلَقْومُ : َقاَل ، » اهللاِ  ُسْبَحانَ  :َقاَل َكَذا َوَكَذا َمرَّ

                                                           
 قراءة القرآن مجاعة هلا صور:) ٩٩(

 .، فهذه الصورة مستحبة بغري خالف أن يقرأ واحد ويستمع الباقون له األوىل:
، فهذه الصورة مستحبة باتفاق  أن يقرأ قارئ آيات ثم يتوقف ثم يعيد غريه ما قرأ األول لثانية:الصورة ا
 .الفقهاء

 - ) اإلدارة(وهي املعروفة بقراءة  - ، ثم يقرأ غريه بام بعد قراءته أن يقرأ قارئ ثم يتوقف الصورة الثالثة:
 فذهب مجهور أهل العلم إىل أن ذلك حسن ال ُيكره.

 ./وهو ما يقصده اإلمام الشاطبي أن يقرأ الكل جمتمعني بصوت واحد.  ابعة:الصورة الر
،  التبيان يف آداب محلة القرآن،  )١/٥٥٤(بن مفلح الالفروع ) ، ٥/٣٤٥( الفتاوى الكربى ابن تيمية[انظر:

 .] )٢/٣٤٢الدائمة (اللجنة للنووي ، فتاوى 
 



  ٢٦٥
ةً  ،  تَمْسُعوٍد ْبُن اهللاِ  َفَمرَّ ِهبِْم َعْبدُ : َقاَل ،  َفَيُقوُل اْلَقْومُ : َقاَل ، » هللاِ  اْحلَْمدُ  :َوَكَذا َمرَّ
ُكْم لُِتْمِسُكوِن بَِذَنِب َضَالَلةٍ « : َفَقاَل َهلُمْ  ُكْم! َوإِنَّ  .)١٠٠(» ُهِديُتْم ملَِا َملْ ُهيَْد َنبِيُّ

ُحوَن بِاْحلََىص ِيف  َم ُكلُّ ،  ْسِجدِ اْلـمَ  َوُذكَِر َلُه َأنَّ َناًسا بِاْلُكوَفِة ُيَسبِّ َفَأَتاُهْم َوَقْد َكوَّ
ى َأْخَرَجُهْم ِمنَ : َقاَل  ؛ َبْنيَ َيَدْيِه َكْوًما ِمْن َحَىص َرُجٍل ِمنُْهْم  َصَبُهْم بِاْحلََىص َحتَّ  َفَلْم َيَزْل َحيْ

ص  دٍ ـاَب ُحمَمَّ ـَوَقْد َفَضْلُتْم َأْصحَ ،  ْد َأْحَدْثُتْم بِْدَعًة َوُظْلًام ـَلقَ « : َوَيُقوُل ،  ْسِجدِ اْلـمَ 
 .»!!ِعْلًام 

ْكَر َعْن َوْصِفهِ َفَهِذِه ُأُموٌر َأْخَرَج  وعِ اْلـمَ  ِت الذِّ َم ِمَن النَّْهِي َعِن  ؛ ْرشُ َكالَِّذي َتَقدَّ
َالِة ِيف اْألَْوَقاِت  َلَواِت ،  ْكُروَهةِ اْلـمَ  الصَّ َيْت َقْبَل َأْوَقاِهتَااْلـمَ  َأِو الصَّ َفإِنَّا  ؛ ْفُروَضِة إَِذا ُصلِّ

ِع اْلَقْصَد إَِىل  ْ َوَكَذلَِك ،  نِْهيُّ َعنُْه َال َيُكوُن ُمَتَعبًَّدا بِهِ واْلـمَ  ، النَّْهِي َعنَْهاَقْد َفِهَمنَا ِمَن الرشَّ
 ِصَياُم َيْوِم اْلِعيِد.

اٍح ِمْن َحِديِث َأَباِن ْبِن َأِيب َعبَّاسٍ  َج اْبُن َوضَّ  َلِقيُت َطْلَحَة ْبَن ُعَبيْدِ : َقاَل  ؛ َوَخرَّ
نَِّة َواْجلََامَعةِ قَ « : َفُقْلُت َلهُ ،  اْخلَُزاِعيَّ اهللاِ  َال َيْطَعنُوَن َعَىل ،  ْوٌم ِمْن إِْخَوانَِك ِمَن َأْهِل السُّ

َتِمُعوَن ِيف َبْيِت َهَذا َيْوًما َوِيف َبْيِت َهَذا َيْوًما،  ْسلِِمنيَ اْلـمُ  َأَحٍد ِمنَ  َتِمُعوَن َيْوَم ،  َجيْ َوَجيْ
وزِ  َهلُْم  اهللاِ وَ ،  بِْدَعٌة ِمْن َأَشدِّ اْلبَِدعِ « : َفَقاَل َطْلَحةُ ، »  َوَيُصوُموَهنَا،  ْهَرَجانِ واْلـمَ  النَّْريُ

وزِ  ،  تُثمَّ اْسَتْيَقَظ َأَنُس ْبُن َمالٍِك ، »  ْهَرَجاِن ِمْن ِعيِدِهمْ واْلـمَ  َأَشدُّ َتْعظِيًام لِلنَّْريُ
َُام َكاَن َعَىل ِميَعادٍ  ؛ ِمْثَل َقْوِل َطْلَحةَ  َفَردَّ َعَيلَّ ،  َوَسَأْلُتُه َكَام َسَأْلُت َطْلَحةَ ،  َفَرِقيُت إَِلْيهِ   .َكَأهنَّ

ُمُه النََّصاَرى اِم ِمْن َتْعظِيِم َما ُتَعظِّ اْلَقْصُد َلْو َكاَن َوَذاَك ،  َفَجَعَل َصْوَم تِْلَك اْألَيَّ
 َفَكَذلَِك َما َكاَن َنْحَوُه. ؛ ْلِعَباَدةِ اَأْفَسَد 

                                                           
َنُب: الَذْيل ، واملعنى أنه َشبََّه امل١٠٠( بتدع املتمسك بضاللة البدع بأعمى متمسك بذيل دابة ، فهي تسري ) الذَّ

به كيفام شاءت ، فتارًة جتره إىل أرٍض ذات شوك ، وتارًة تطرحه يف فالة ال أنيس فيها وال ساكن ، ووجه الَشَبه 
 السري إىل املهلكة يف ُكل منهام والتوغل يف الضاللة.



 ٢٦٦
َيا َأَبا َسِعيٍد! َما َتَرى ِيف َجمْلِِسنَا « : َأْن َرُجًال َقاَل لِْلَحَسنِ : َوَعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيدٍ 

نَِّة َواْجلََامَعِة َال َيْطَعنُوَن َعَىل َأَحدٍ  َوِيف ،  َنْجَتِمُع ِيف َبْيِت َهَذا َيْوًما،  َهَذا؟ َقْوٌم ِمَن َأْهِل السُّ
ةِ وَ ، اهللاِ  َفنَْقَرُأ كَِتاَب ،  َبْيِت َهَذا َيْوًما َفنََهى : َقاَل ، » ْسلِِمَني؟ اْلـمُ  َنْدُعو ِألَْنُفِسنَا َولَِعامَّ

  اْحلََسُن َعْن َذلَِك َأَشدَّ النَّْهِي.
 .ْعنَى َكثِريٌ اْلـمَ  َوالنَّْقُل ِيف َهَذا

اِئُد َذلَِك  ْ َيْبُلِغ اْلَعَمُل الزَّ ُل بُِحْكِمِه َواْنَفَرَد اْلَعمَ ،  َكاَن َأَخفَّ  ؛ ْبَلغَ اْلـمَ  َفَلْو َمل
وِع بُِحْكِمهِ اْلـمَ  َواْلَعَمُل  ْمحَِن ْبِن َأِيب َبْكَرةَ  ؛ ْرشُ اٍح َعْن َعْبَد الرَّ : َقاَل  ؛ َكَام َحَكى اْبُن َوضَّ

يعٍ  ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد اْألَْسَوِد ْبنِ  رِ ،  َرسِ َفاْفَتتََح ،  ْسِجِد اْجلَاِمعِ اْلـمَ  َوَكاَن َجمْلُِسُه ِيف ُمَؤخَّ
ى َبَلَغ: ُس  اِئيَل َحتَّ ِذينَ ١١١(اإلرساء:  )¨  © (وَرَة َبنِي إِْرسَ  ) ، َفَرَفَع َأْصَواَهتُُم الَّ

 .َكاُنوا َحْوَلُه ُجُلوًسا
ًئا َعَىل َعَصاهُ  ،  َمْرَحًبا« : َقاُلوا ؛ َفَلامَّ َرآُه اْلَقْومُ ،  َفَجاَء ُجمَالُِد ْبُن َمْسُعوٍد ُمَتَوكِّ

َوَلكِنَُّكْم ، َوإِْن َكاَن َجمْلُِسُكْم َحَسنًا  ، َما ُكنُْت ِألَْجلَِس إَِلْيُكمْ « : اَل ـقَ ، »  اْجلِْس ،  َمْرَحًبا
اُكْم َوَما َأْنَكرَ ،  ْسلُِمونَ اْلـمُ  َشْيًئا َأْنَكَرهُ  )١٠١( َبْيُل َصنَْعُتْم قُ   .» ْسلُِمونَ اْلـمُ  َفإِيَّ

ْوِت ْجلَِس َكاَن لِِقَراَءِة الْ اْلـمَ  َفَتْحِسينُهُ  ا َرْفُع الصَّ َفَكاَن َخاِرًجا َعْن  ؛ ُقْرآِن ، َوَأمَّ
ى إَِذا اْنَضمَّ إِلَْيهِ ـَذلَِك ، َفَلْم َينَْضمَّ إَِىل اْلَعَمِل الْ  ْجُموُع َغْريَ اْلـمَ  َصارَ  ؛ َحَسِن ، َحتَّ

وٍع.  َمْرشُ
ا اْلِقْسُم الثَّالُِث: ى ،  ِألَْن َينَْضمَّ إَِىل اْلِعَباَدةِ َوُهَو َأْن َيِصَري اْلَوْصُف ُعْرَضًة  َوَأمَّ َحتَّ

ُه ِمْن َأْوَصافَِها َأْو ُجْزٌء ِمنَْها َذا اْلِقْسُم ُينَْظُر فِيِه ِمْن ِجَهِة النَّْهِي َعِن ـَفهَ : ُيْعَتَقَد فِيِه َأنَّ
َراِئعِ  فَ َوُهَو إِْن َكاَن ِيف اْجلُ ،  الذَّ َس ،  ْفِصيِل نَِزاٌع َبْنيَ اْلُعَلَامءِ َفِفيِه ِيف التَّ  ؛ ًقا َعَلْيهِ ْمَلِة ُمتَّ إِْذ َليْ

َالِف اْلَواِقِع ِيف ُبُيوِع اْآلَجاِل َوَما َكاَن َنْحَوَها ؛ ُكلُّ َما ُهَو َذِريَعٌة إَِىل َممْنُوٍع ُيْمنَعُ   .بَِدلِيِل اْخلِ

                                                           
 .قبله بزمن قليلأي جاء ُقَبْيل الظُّهر: يقال:  .يلُقَبْيل: تصغري َقْبل: قبل الّيشء بقل) ١٠١(



  ٢٦٧
َم َشْهُر َرَمَضاَن َأْن ُيتَ ص  اهللاِ  َهنِْي َرُسولِ « َفِمْن َذلَِك َما َجاَء ِيف َحِديٍث ِمْن  َقدَّ

َوْجُه َذلَِك ِعنَْد اْلُعَلَامِء َخمَاَفَة َأْن ُيَعدَّ ، (رواه البخاري ومسلم)  » بِِصَياِم َيْوٍم َأْو َيْوَمْنيِ 
 ِمْن ُمجَْلِة َرَمَضاَن. َذلَِك 

َياِن َخمَاَفَة َوَكاَنا َال يُ ،  ب َشِهْدُت َأَبا َبْكٍر َوُعَمرَ « : َوَقاَل ُحَذْيَفُة ْبُن َأِسيدٍ  َضحِّ
َا َواِجَبةٌ   (رواه البيهقي وغريه ، وصّححه األلباين).  .» َأْن ُيَرى َأهنَّ

إِينِّ َألَْتُرَك ُأْضِحَيتِي ـ َوإِينِّ ملَِْن « : َقاَل  تَوَنْحُو َذلَِك َعِن اْبِن َمْسُعوٍد 
ُكْم ـ َا َوا ؛ َأْيَرسِ َرياُن َأهنَّ (رواه البيهقي وغريه ، وإسناده  .» ِجَبةٌ َخمَاَفَة َأْن َيُظنَّ اْجلِ
الِِح. صحيح). َلِف الصَّ  َوَكثٌِري ِمْن َهَذا َعِن السَّ

نُُه َفاْعَلُموا  ِريَعِة ِيف َغْريِ َحمَلِّ النَّصِّ ِممَّا َيَتَضمَّ ُه إِْن َذَهَب ُجمَْتِهٌد إَِىل َعَدِم َسدِّ الذَّ َأنَّ
وعٌ َفَال َشكَّ َأنَّ الْ  ؛ َهَذا اْلَباُب   .َوَيُكوُن لَِصاِحبِِه َأْجُرهُ ،  َعَمَل اْلَواِقَع ِعنَْدُه َمْرشُ

َحاَبِة َوالتَّابِِعَني  َلِف ِمَن الصَّ َها ـ َوَيْظَهُر َذلَِك ِمْن َكثٍِري ِمَن السَّ َوَمْن َذَهَب إَِىل َسدِّ
ِهْم ـ ُه َمُلوٌم َعَليْهِ  َوَمنُْعهُ ،  َفَال َشكَّ َأنَّ َذلَِك اْلَعَمَل َممْنُوعٌ  ؛ َوَغْريِ ،  َيْقَتِيض بَِظاِهِرِه َأنَّ

مِّ   .َوُموِجٌب لِلذَّ
َام  ؛ إِالَّ َأْن ُيْذَهَب إَِىل َأنَّ النَّْهَي فِيِه َراِجٌع إَِىل َأْمٍر ُجمَاِورٍ  َفُهَو َحمَلُّ َنَظٍر َواْشتَِباٍه ُربَّ

ُم فِيِه اْنِفَكاُك اْألَْمَرْيِن بَِحْيُث َيِصحُّ  ،  َأْن َيُكوَن اْلَعَمُل َمْأُموًرا بِِه ِمْن ِجَهِة َنْفِسهِ  ُيَتَوهَّ
ا َعنُْه ِمْن ِجَهِة َمآلِِه. cَوَمنِْهي 

 َوَلنَا فِيِه َمْسَلَكاِن: 
ا: ِد النَّْهِي ِيف َأْصلِ  َأَحُدُمهَ ُك بُِمَجرَّ |  {   (8 َكَقْولِِه  ؛ ْسَأَلةِ اْلـمَ  التََّمسُّ

 ).١٠٨(األنعام:  )¦  §     ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  
ُه : َوِيف اْحلَِديِث  َهنَى َعِن اْخلُْلَوِة بِاْألَْجنَبِيَّاِت  صَأنَّ ْرَأِة َمَع َغْريِ اْلـمَ  َوَعْن َسَفرِ ،    َ

َجالِ ،   ِذي َحمَْرمٍ  َجاَل بَِغضِّ اْألَْبَصارِ ،  َوَأَمَر النَِّساَء بِاِالْحتَِجاِب َعْن َأْبَصاِر الرِّ  ...  َوالرِّ
ِه. ِع َال بَِغْريِ  إَِىل َأْشَباِه َذلَِك ِممَّا َعلَُّلوا اْألَْمَر فِيِه َوالنَّْهَي بِالتََّذرُّ



 ٢٦٨
ُفُه إَِىل َأْمٍر ُجمَاِوٍر ،  نِْهيِّ َعنُْه َوإِْن َكاَن ُمَعلًَّال اْلـمَ  َوالنَّْهُي َأْصُلُه َأْن َيَقَع َعَىل  َوَرصْ

لِيلِ  َي َعنَْها،  ُيْعَدُل َعِن اْألَْصِل إِالَّ بَِدلِيلٍ  َفَال ،  ِخَالُف َأْصِل الدَّ َفَلْيَسْت  ؛ َفُكلُّ ِعَباَدٍة ُهنِ
وعٍ ،  َملْ ُينَْه َعنَْها ؛ إِْذ َلْو َكاَنْت ِعَباَدةً  ؛ بِِعَباَدةٍ  َفإَِذا اْعَتَقَد فِيَها ،  َفاْلَعاِمُل ِهبَا َعاِمٌل بَِغْريِ َمْرشُ

  َكاَن ُمبَْتِدًعا ِهبَا. ؛ ْهِي التََّعبَُّد َمَع َهَذا النَّ 
َراِئَع ِيف اْحلُْكِم  َمْسَلُك الثَّاِين:ـالْ  َراِئِع َعَىل َأنَّ الذَّ َما َدلَّ ِيف َبْعِض َمَساِئِل الذَّ

ِع إَِلْيِه.اْلـمُ  بَِمنِْزَلةِ  ْكَ;ِ الكَ « : صاهللاِ  َوِمنُْه َما َثَبَت ِمْن َقْوِل َرُسولِ  َتَذرَّ
َ
ْن إِن# ِمْن أ

َ
بَائِِر أ

يْهِ ـيَلَْعَن الر#جُ  َsِوَل ـَيا َرُس « ِقيَل: »  ُل َوا ِ ُج  ا(َّ اَل: ـقَ ، » َدْيِه؟ ـُل َوالِ ـ، َوَكْيَف َيْلَعُن الرَّ
بَا الر#ُجلِ  «

َ
بَاهُ  يَُسبُّ الر#ُجُل أ

َ
هُ  ، فَيَُسبُّ أ م#

ُ
 . )١٠٢( (رواه البخاري ومسلم)»  ، َويَُسبُّ أ

َراِئعِ اْلـمَ  َذاَوإَِذا َثَبَت هَ  إِْذ َال َفْرَق فِيَام َملْ َيَدْع ،  َثَبَت ِيف اْجلَِميعِ  ؛ ْعنَى ِيف َبْعِض الذَّ
ُر ،  نُْصوِص َعَلْيهِ اْلـمَ  إِالَّ ُأْلِزَم اْخلَْصُم ِمْثَلُه ِيف ،  ِممَّا َملْ َينُصَّ َعَلْيهِ  َفَال ِعَباَدَة َأْو ُمَباًحا ُيَتَصوَّ

 إِالَّ َوُهَو َغْريُ ِعَباَدٍة َوَال ُمَباٍح. ؛ َذِريَعًة إَِىل َغْريِ َجاِئزٍ  فِيِه َأْن َيُكونَ 
َام َيُكوُن النَّْهُي فِيهِ  بَِحَسِب َما َيِصُري َوِسيَلًة إَِلْيِه ِيف َمَراتِِب  َلكِنَّ َهَذا اْلِقْسَم إِنَّ

َغاِئرِ ،  َفاْلَوِسيَلُة َكَذلَِك  ؛ إِْن َكاَنِت اْلبِْدَعُة ِمْن َقبِيِل اْلَكَباِئرِ ، فَ  النَّْهِي   ؛ َأْو ِمْن َقبِيِل الصَّ
 .َفِهَي َكَذلَِك 

                                                           
ِمَن الَْكبَائِِر َشتُْم  «َقاَل:  ص اهللاِ َأنَّ َرُسوَل  بْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  اهللاِ َعْن َعْبِد ولفظ مسلم:  )١٠٢(

يْهِ  َsُِجُل َوالِدَ  اهللاِ َيا َرُسوَل « َقاُلوا: »  الر#ُجِل َوا بَا الر#ُجِل فَيَُسبُّ ، َغَعْم  «َقاَل: ، » ْيِه؟ ، َوَهْل َيْشتُِم الرَّ
َ
يَُسبُّ أ

بَاهُ 
َ
هُ  أ م#

ُ
ُه فَيَُسبُّ أ م#

ُ
 .» ، َويَُسبُّ أ



  ٢٦٩
 

  دعِ ــــامِ الْبِـــأَحكَ 
ةداحو ةبتلَى رع تسا لَيهأَنو  

 

  :أَحكَام الْبِدعِ
َل َمْعُقوُهلَا ُوِجَدْت ُرْتَبُتَها ُمتَ  اْعَلْم َأنَّ   :َفاِوَتةً اْلبَِدَع إَِذا ُتُؤمِّ

اٌح َفِمنَْها  تِي َنبََّه َعَلْيَها اْلُقْرآُن ، َكَقْولِِه  َما ُهَو ُكْفٌر ُرصَ 8 ، َكبِْدَعِة اْجلَاِهلِيَِّة الَّ
)   i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^

  lk  j(  :األنعام)(8 ) ، َوَقْولِِه ١٣٦     B  A  @  ?  >  =
  L  K   J  I  HG  F  E  D  C  ON  M( 

 ) Ð   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ (8 ) َوَقْولِِه ١٣٩(األنعام: 
َُذوااْلـمُ  ) ، َوَكَذلَِك بِْدَعةُ ١٠٣(املائدة:  ْفِظ النَّْفسِ  نَافِِقَني َحْيُث اختَّ يَن َذِريَعًة ِحلِ  الدِّ

ُه ُكْفٌر ُرصَ ،  لِ واْلـَام   اٌح.َوَما َأْشَبَه َذلَِك ِممَّا ُيَشكُّ َأنَّ
 َهْل ِهَي ُكْفٌر َأْم َال؟ :َعاِيص الَّتِي َلْيَسْت بُِكْفٍر َأْو ُخيَْتَلُف اْلـمَ  َوِمنَْها َما ُهَو ِمنَ 
ةِ  ِة.اْلـمُ و َكبِْدَعِة اْخلََواِرِج َواْلَقَدِريَّ الَّ  ْرِجَئِة َوَمْن َأْشَبَهُهْم ِمَن اْلِفَرِق الضَّ

َياِم َقاِئًام ،  َكبِْدَعِة التََّبتَُّل َفُق َعَلْيَها ، َوَلْيَسْت بُِكْفٍر َوِمنَْها َما ُهَو َمْعِصَيٌة ، َوُيتَّ  َوالصِّ
ْمسِ  َامِع.،  ِيف الشَّ َصاِء بَِقْصِد َقْطِع َشْهَوِة اْجلِ  َواْخلِ

َا َعَىل : َفَمْعُلوٌم َأنَّ َهِذِه اْلبَِدَع َلْيَسْت ِيف ُرْتَبٍة َواِحَدٍة َفَال َيِصحُّ َمَع َهَذا َأْن ُيَقاَل  إِهنَّ
َوُيْعَرُف َذلَِك بَِكْوِهنَا َواِقَعًة ِيف ،  َعاِيصَ ِمنَْها َصَغاِئُر َوِمنَْها َكَباِئرُ اْلـمَ وَ  ُحْكٍم َواِحٍد.

ْكِميلِيَّاِت  اِت َأِو اْحلَاِجيَّاِت َأِو التَّ وِريَّ ُ اِت َفِهَي َأْعَظُم ،  )١٠٣( الرضَّ وِريَّ ُ َفإِْن َكاَنْت ِيف الرضَّ
                                                           

 :ُعِرَف باالستقراء والتأمُّل أنَّ مصالح العباد تتعلق بأمور رضورية أو حاجية أو حتسينية) ١٠٣(
= 



 ٢٧٠
ْحِسينَاِت َفِهَي َأْدَنى ُرْتَبٍة بَِال إِْشَكالٍ ،  َباِئرِ اْلكَ  َوإِْن َوَقَعْت ِيف ،  َوإِْن َوَقَعْت ِيف التَّ

. ْتَبَتْنيِ َطٌة َبْنيَ الرُّ  اْحلَاِجيَّاِت َفُمَتَوسِّ
ٌل  َتِب َهلَا ُمَكمِّ ِل َأْن َيُكوَن ِيف اْلـمُ  َوَال ُيْمكُِن ِيف ،  ُثمَّ إِنَّ ُكلَّ ُرْتَبٍة ِمْن َهِذِه الرُّ َكمِّ

لِ اْلـمُ  ُرْتَبةِ  َل َمعَ اْلـمُ َفإِنَّ ،  َكمَّ ِل ِيف نِْسَبِة اْلَوِسيَلِة َمعَ اْلـمُ  َكمِّ َوَال َتْبُلُغ ،  ْقِصدِ اْلـمَ  َكمَّ
 َخاَلَفاِت.اْلـمُ و َعاِيص اْلـمَ  َفَقْد َظَهَر َتَفاُوُت ُرَتِب ،  ْقِصدِ اْلـمَ  اْلَوِسيَلُة ُرْتَبةَ 

َلْت ُوِجَدْت َعَىل َمَراتَِب ِيف التَّْأكِيِد َوَعَدِمهِ ،  ْيًضاَوأَ  اِت إَِذا ُتُؤمِّ وِريَّ ُ   : َفإِنَّ ِمَن الرضَّ
ينِ  ينِ ،  َفَلْيَسْت َمْرَتبَُة النَّْفِس َكَمْرَتَبِة الدِّ  َوَلْيَس ُتْسَتْصَغُر ُحْرَمُة النَّْفِس ِيف َجنِْب ُحْرَمِة الدِّ

                                                           
ت الفوىض واختلَّ نظام احلياة، وإذا فا هي التي ال قيام حلياة الناس بدوهنا رضورات:فال  تت َحلَّ الفساد وعمَّ

 والعقل والنسل واملال. ، وهذه الرضوريات هي حفظ الدين والنفس
ا احلاجيات:  ،  ، إذا فاتتهم مل خيتّل نظام احلياة فهي التي حيتاجها الناس لتحقيق اليرس والسعة يف عيشهمأمَّ

 ولكن يصيب الناس ضيق وحرج.
ا التحسييات: ، وإذا فاتت خرجت حياة الناس عن  فهي التي ترجع إىل حماسن العادات ومكارم األخالق وأمَّ

 النهج القويم السليم الذي تقيض به الِفَطر السليمة والعادات الكريمة.
 :وأحكام الرشيعة كلها حتقق وحتفظ مصالح الناس املتعلقة بالرضوريات واحلاجيات والتحسينات

ع  ع حلفظه اجلهاد العبادات – إلقامته وحتقيقه - للدينفبالنسبة للرضوريات رشَّ ،  ، وعقوبة املرتد ، ورشَّ
ع إلجيادها النكاح،  ر من يفسد عىل الناس عقيدهتموزْج  ع حلفظها القصاص عىل من  والنفس رشَّ ، ورشَّ

ع حلفظه حت،  ، ولزوم دفع الرضر عنها ، وحتريم إلقاء النفس بالتهلكة يعتدي عليها  ريم اخلمروالعقل رشَّ
ع إلجياده الزواج وعقوبة شارهبا. ع حلفظه عقوبة الزنى والقذف والنَّسل رشَّ م إجهاض املرأة  ، ورشَّ ، وحرَّ

ع لتحصيله أنواع املعامالت،  احلامل ع حلفظه حرمة أكل مال  من بيٍع ورشاٍء ونحو ذلك واملال رشَّ ، ورشَّ
 ، وعقوبة الرسقة. ، وحتريم الربا ر عىل السفيهواحلجْ  ، ، أو إتالفه بال وجٍه سائغ مرشوع الناس بالباطل

ص عند املشقة وبالنسبة للحاجيَّات عت هلا الرخَّ ع الطالق للخالص من حياٍة زوجية مل تعد تطاق،  ُرشِّ ، ورشِّ
عت الدية يف القتل اخلطأ عىل عاقلة القاتل.  ورشِّ

، والنهي عن بيع  ، وأخذ الزينة عند كل مسجد ة، وسرت العور عت الطهارة للبدن والثوبُرشِّ  ويف التحسينات
 .، والنهي عن قتل األطفال والنساء يف احلروب اإلنسان عىل بيع أخيه

 .])٦٠- ٥٩(ص: ، للدكتور عبد الكريم زيدان أصول الدعوة انظر:  [



  ٢٧١
مَ َفُيبِيُح اْلُكفْ ،  ْتَالِف اْلـمُ و ، ُر الدَّ يِن ُمبِيٌح لَِتْعِريِض النَّْفِس لِْلَقْتِل َواْإلِ ِيف ،  َحاَفَظُة َعَىل الدِّ

ارِ  يِن.واْلـَام  اْألَْمِر بُِمَجاَهَدِة اْلُكفَّ  ِرِقَني َعِن الدِّ
نَّ َقْتَل النَّْفِس ُمبِيٌح َأَال َتَرى أَ ،  ِل َلْيَسْت َكَمْرَتَبِة النَّْفسِ واْلـَام  َوَمْرَتَبُة اْلَعْقلِ 

اِص؟ َفاْلَقْتُل بِِخَالِف اْلَعْقلِ   َوَكَذلَِك َساِئُر َما َبِقَي.،  لِ واْلـَام  لِْلِقصَّ
ْبِح ،  َراتُِب اْلـمَ  َوإَِذا َنَظْرَت ِيف َمْرَتَبِة النَّْفِس َتَباَينَِت  َوَال ،  َفَلْيَس َقْطُع اْلُعْضِو َكالذَّ

ُه َحمَلُّ َبَيانِِه اْألُُصوُل.اْخلَْدُش َكَقْطِع الْ   ُعْضِو َوَهَذا ُكلُّ
َفاُوُت ِيف ،  َعاِيص اْلـمَ  َلةِ ـَدُع ِمْن ُمجْ ـَفاْلبِ : َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك   َوَقْد َثَبَت التَّ

ُر ِمْثُلُه ِيف اْلبَِدِع. ،  َعاِيص اْلـمَ  اِت َفِمنَْها مَ َفَكَذلَِك ُيَتَصوَّ وِريَّ ُ ُه إِْخَالٌل ا َيَقُع ِيف الرضَّ َأْي َأنَّ
ْحِسينِاِت ،  َوِمنَْها َما َيَقُع ِيف ُرْتَبِة اْحلَاِجيَّاِت ،  ِهبَا َوَما َيَقُع ِيف ُرْتَبِة ،  َوِمنَْها َما َيَقُع ِيف ُرْتبَِة التَّ

اِت  وِريَّ ُ يِن َأِو النَّْفِس َأِو النَّْسِل َأِو اْلَعْقِل أَ ،  الرضَّ  ِل.اْلـَام  وِ ِمنُْه َما َيَقُع ِيف الدِّ
  :مثَالٌ لوقُوعِ الْبِدعِ في الدينِ

َة إِْبَراِهيَم َعَليِْه  اِر َوَتْغِيِريِهْم ِملَّ اِع اْلُكفَّ َم ِمِن اْخِرتَ يِن َما َتَقدَّ َفِمَثاُل ُوُقوِعِه ِيف الدِّ
َالمُ   )Ð   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ(8 ِمْن َنْحِو َقْولِِه ،  السَّ

يَن فِيَها َأْقَواٌل َكثَِريةٌ اْلـمُ  َفُرِوَي َعنِ  )١٠٣: ائدةامل( ِ ِب َأنَّ اْلـمُ  َوفِيَها َعِن اْبنِ ،  َفرسِّ َسيَّ
َواِغيِت  َها لِلطَّ تِي ُيْمنَُح َدرُّ بِِل ِهَي الَّ تِي ُيَسيُِّبوَهنَا ،  اْلَبِحَريَة ِمَن اْإلِ اِئَبُة ِهَي الَّ َوالسَّ

ُر بِاْألُْنَثى ُثمَّ ُتَثنِّي بِاْألُْنَثىَوالْ ،  لَِطَواِغيتِِهمْ  َوَصَلْت ُأْنَثَيْنيِ : َيُقوُلونَ ،  َوِصيَلُة ِهَي النَّاَقُة ُتَبكِّ
ُب ،  َفَيْجَدُعوَهنَا لَِطَواِغيتِِهمْ ،  َلْيَس َبْينَُهَام َذَكرٌ  بِِل َكاَن َيْرضِ َواْحلَاِمي ُهَو اْلَفْحُل ِمَن اْإلِ

اَب  َ وَنُه اْحلَاِمَي.،  َمحَِي َظْهُرهُ : َفإَِذا َبَلَغ َذلَِك َقاُلوا،  َدةَ ْعُدواْلـمَ  الرضِّ ُك َفُيَسمُّ  َفيُْرتَ
ِريُم َما َأَحلَّ  ِب بِِه إَِلْيهِ اُهللا  َوَحاِصُل َما ِيف َهِذِه اْآلَيِة َحتْ َمَع َكْونِِه ،  َعَىل نِيَِّة التََّقرُّ

يَعةِ  ِ ُموا ص  اهللاِ  َمِة. َوَلَقْد َهمَّ َبْعُض َأْصَحاِب َرُسولِ َتَقدِّ اْلـمُ  َحَالًال بُِحْكِم الرشَّ َأْن ُحيَرِّ
َام َكاَن َقْصُدُهْم بَِذلَِك اِالْنِقَطاُع إَِىل ، اُهللا  َعَىل َأْنُفِسِهْم َما َأَحلَّ  ْنَيا َوَأْسبَاِهبَا اهللاِ  َوإِنَّ َعِن الدُّ

َيا َرُسوَل « َفَقاَل: ص نَّ َرُجًال َأَتى النَّبِيَّ إِ « َقاَل:  باْبِن َعبَّاٍس َعن فَ ،  َوَشَواِغلَِها
ْحَم اهللاِ  ْمُت َعَيلَّ اللَّ ُت لِلنَِّساِء ، َوَأَخَذْتنِي َشْهَوِيت َفَحرَّ ْحَم اْنَتَرشْ ، » ! إِينِّ إَِذا َأَصْبُت اللَّ

p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a   ( :اُهللا  َفَأْنَزَل 



 ٢٧٢
 s  r  q    zy   x  w  v  u  t(  :املائدة)(رواه  ».) ٨٨ -  ٨٧

 الرتمذي ، وصّححه األلباين). 
ِريَم َما َأَحلَّ  ـ َوإِْن َكاَن بَِقْصِد ُسُلوِك َطِريِق اْآلِخَرِة ـ اُهللا  َوُهَو َدلِيٌل َعَىل َأنَّ َحتْ

عِ ،  َمنِْهيٌّ َعنْهُ  ْ اٌض َعَىل الرشَّ َفَام ،  َوَال ُقِصَد فِيِه اِالْبتَِداعُ ،   َتْغِيٌري َلهُ َوَال ،  َوَلْيَس فِيِه اْعِرتَ
ارُ  ْغِيُري َوالتَّْبِديُل َكَام َفَعَل اْلُكفَّ يَعةِ ،  َظنَُّك بِِه إَِذا ُقِصَد بِِه التَّ ِ ،  َأْو ُقِصَد فِيِه اِالْبتَِداُع ِيف الرشَّ

َالَلِة؟!  َوَمتِْهيُد َسبِيِل الضَّ
قُوعِ الْبِدوثَالٌ لفْسِمي النعِ ف:  

نِْد ِيف َتْعِذيبَِها َأْنُفِسَها بَِأْنَواِع اْلَعَذاِب : َوِمَثاُل َما َيَقُع ِيف النَّْفسِ  َما ُذكَِر ِمْن نَِحِل اْهلِ
نِيعِ  تِي َتْفَزُع ِمنَْها اْلُقُلوُب َوَتْقَشِعرُّ ِمنَْها ا،  َوالتَّْمثِيلِ ،  الشَّ ،  ْجلُُلودُ َواْلَقْتِل بِاْألَْصنَاِف الَّ

َرَجاِت اْلُعَىل ـ ِيف َزْعِمِهْم ـ َواْلَفْوِز بِالنَِّعيِم اْلـمَ  ُكلُّ َذلَِك َعَىل ِجَهِة اْستِْعَجالِ  ْوِت لِنَْيِل الدَّ
اِر اْلَعاِجَلةِ ،  اْألَْكَملِ  وَها َوَمْبنِيٌّ َعَىل ُأُصوٍل َهلُْم َفاِسَدٍة اْعَتَقدُ ،  َبْعَد اْخلُُروِج َعْن َهِذِه الدَّ

 َوَبنَْوا َعَلْيَها َأْعَامَهلُْم. 
َأْو ،  َكَقْطِع ُعْضٍو ِمَن اْألَْعَضاءِ ،  َوَجيِْري َجمَْرى إِْتَالِف النَّْفِس إِْتَالَف َبْعِضَها

ِب إَِىل  َوَعَلْيِه َيُدلُّ ،  َفُهَو ِمْن ُمجَْلِة اْلبَِدعِ ،  بَِذلَِك اهللاِ  َتْعطِيِل َمنَْفَعٍة ِمْن َمنَافِِعِه بَِقْصِد التََّقرُّ
َعَىل ُعْثَامَن ْبِن  صَردَّ َرُسوُل اهللاِ  : «ت َأِيب َوقَّاصٍ  ْبنُ  َسْعدٌ  اْحلَِديُث َحْيُث َقاَل 

  (رواه البخاري ومسلم).  .)١٠٤(» ، َوَلْو َأِذَن َلُه َالْخَتَصْينَا َمْظُعوٍن التََّبتَُّل 
َالَبَسِة النَِّساِء َواْكتَِساِب اْألَْهِل َواْلَوَلِد ْشتَِغاِل بِمُ ِل َوَتْرِك اْال َصاُء بَِقْصِد التََّبتُّ َفاْخلِ 

k    (8 َحْسَبَام َنبََّه َقْوُلُه ، اهللاِ  َوَصاِحُبُه ُمْعَتٍد َغْريُ َحمُْبوٍب ِعنْدَ ،  َمْرُدوٌد َمْذُمومٌ 

                                                           
ِ  ِعَباَدِة التََّبتُُّل ُهَو اِالْنِقَطاُع َعِن النَِّساِء َوَتْرُك النَِّكاِح اْنِقَطاًعا إَِىل  )١٠٤(  .ا(َّ
ْنَيا َالْخَتَصْينَا لَِدْفِع َش ) َوَلْو َأِذَن َلُه َالْخَتَصْينَا( ِهنَّ ِمْن َمَالِذ الدُّ  ةِ وَ هْ َمْعنَاُه َلْو َأِذَن َلُه ِيف اِالْنِقَطاِع َعِن النَِّساِء َوَغْريِ

خَص . واخلصاء: يقال ا التََّبتُُّل نَ نَ كِ مْ يُ لِ  اءِ َس النِّ   .َسلَّ ُخْصيتيه ونزعهامأي / خَىص الفحَل: خَىص الشَّ



  ٢٧٣
  r  q  p   o   n  ml( )نُْظَر إَِىل َما َال َوَكَذلَِك َفْقُء اْلَعْنيِ لَِئالَّ يَ  )٨٧: املائدة

 َحيِلُّ َلُه.
  :مثَالٌ لوقُوعِ الْبِدعِ في النسلِ

تِي َكاَنْت َمْعُهوَدًة فِيَها : َوِمَثاُل َما َيَقُع ِيف النَّْسلِ  َما ُذكَِر ِمْن َأْنكَِحِة اْجلَاِهلِيَِّة الَّ
ينِ ،  َوَمْعُموًال ِهبَا يَعِة نْتَ اْلـمُ  َوُمتََّخَذًة فِيَها َكالدِّ تِي َال َعْهَد ِهبَا ِيف َرشِ ِة اْجلَاِرَيِة الَّ ِسِب َواْملِلَّ

هِ  ×إِْبَراِهيَم  ُعوا َواْبَتَدُعوا،  َوَال َغْريِ  .َبْل َكاَنْت ِمْن ُمجَْلِة َما اْخَرتَ
َف التَّْأِويَل ِيف كَِتاِب  َفَأَجاَز نَِكاَح ، اهللاِ  ُثمَّ َأَتى َبْعُض َمْن ُنِسَب إَِىل اْلِفَرِق ِممَّْن َحرَّ

ا اْقتَِداًء ـ ِيف َزْعِمِه ـ بِالنَّبِيِّ  َحْيُث َأَحلَّ َلُه َأْكَثَر ِمْن َذلَِك َأْن ص  َأْكَثِر ِمْن َأْرَبِع نِْسَوٍة ، إِمَّ
ِريًفا لَِقْولِِه ، َوإِمَّ  صْسلِِمَني َأنَّ َذلَِك َخاصٌّ بِِه اْلـمُ  َجيَْمَع َبْينَُهنَّ ، َوَملْ َيْلَتِفْت إَِىل إِْمجَاعِ  ا َحتْ

 8)    cb  a  `  _  ^  ]  \  [    Z(  :النساء)َفَأَجاَز اْجلَْمَع َبْنيَ  ).٣
ْ َيْفَهمِ   )`  cb  a   ( 8 َوَال ِمْن َقْولِهِ َواو ، َراَد ِمَن الاْلـمُ  تِْسِع نِْسَوٍة ، َوَمل

ِة َال َدلِيَل َعَلْيَها َوَال مُ ) َفَأَتى بِبِْدَعٍة َأْجَراَها ِيف َهِذِه اْألُ ٣(النساء:   ْسَتنََد فِيَها.مَّ
  :مثَالٌ لوقُوعِ الْبِدعِ في الْعقْلِ

يَعَة َبيَّنَْت َأنَّ ُحْكمَ  ِ َعَىل اْلِعَباِد َال َيُكوُن إِالَّ اهللاِ  َوِمَثاُل َما َيَقُع ِيف اْلَعْقِل ، َأنَّ الرشَّ
َع ِيف ِدينِِه َعَىل َأْلِسنَ  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò    (8 ِة َأْنبَِياِئِه َوُرُسِلِه ، َولَِذلَِك َقاَل بَِام َرشَ

ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø       ×(  :النساء)٥٩ (
 ) َوَأْشَباُه َذلَِك ِمَن اْآلَياِت َواْألََحاِديِث.٥٧(األنعام:  )~  �  ¡  ¢£    (َوَقاَل: 

يِع ، َفاْبَتَدُعوا ِيف ِدينِ َفَخَرَجْت َعْن َهَذا اْألَْصِل فِْرقَ  ْرشِ  ٌة َزَعَمْت َأنَّ اْلَعْقَل َلُه َجمَاٌل ِيف التَّ
 َما َلْيَس فِيِه.اهللاِ 



 ٢٧٤
  :الِالْـم الْبِدعِ في مثَالٌ لوقُوعِ

اَر اْلـَام  َوِمَثاُل َما َيَقُع ِيف  (البقرة:  )1  2    3     4  65   (ِل: َأنَّ اْلُكفَّ
ُ ؛  )٢٧٥ َة َلـامَّ  مْ َفإِهنَّ وا بِِقَياٍس َفاِسٍد ، َفَقاُلوا: إَِذا َفَسَخ اْلَعَرشَ اْسَتَحلُّوا اْلَعَمَل بِِه َواْحَتجُّ

ى ِهبَا إَِىل َشْهٍر ِيف َمخَْسَة َعَرشَ إَِىل َشْهَرْيِن ، َفُهَو َكَام َلْو َباَع بَِخْمَسَة َعَرشَ إَِىل  تِي اْشَرتَ الَّ
/  0  1  2    3     4  65    (َتَعاَىل َوَردَّ َعَلْيِهْم ، َفَقاَل: اُهللا  مُ َشْهَرْيِن ، َفَأْكَذَهبُ 

َبا ، َفَهِذِه ُحمَْدَثٌة ٢٧٥(البقرة:  )7  8  9  :  ;>   ) َأْي: َلْيَس اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ
َثاِت ، َكَساِئِر َما َأْحَدُثوا ِيف ْحدَ اْلـمُ  َأَخُذوا ِهبَا ُمْسَتنِِديَن إَِىل َرْأٍي َفاِسٍد ، َفَكاَن ِمْن ُمجَْلةِ 

 ْبنِيَِّة َعَىل اْخلََطِر َواْلَغَرِر.اْلـمَ  اْلُبُيوِع اْجلَاِرَيِة َبيْنَُهمُ 



  ٢٧٥
A 

  كُلُّ بِدعة ضلَالَةٌ 
مِّ َوَال ِيف النَّْهِي َعَىل ُرْتَبٍة َواِحَدةٍ  َر َأنَّ اْلبَِدَع َلْيَسْت ِيف الذَّ َوْصُف َوَأنَّ ،  إَِذا َتَقرَّ

َالَلِة َالِزٌم َهلَا َوَشاِمٌل ِألَْنَواِعَها ملَِا َثَبَت ِمْن َقْولِِه  (رواه  » ُ(ُّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ « : صالضَّ
َالَلةُ مسلم). و  ) Ê     É  È  Ç  Æ (8 اْهلَُدى لَِقْولِِه  ِضدُّ  الضَّ

g  f  e  d  c   b  a  `   _  ^   k  j  i  h    (: َوَقْولِهِ ، ) ١٦(البقرة: 
   ml(  :الزمر)ُه َيْقَتِيض ، ) ٣٧ -  ٣٦ َالِل. َفإِنَّ َوَأْشَباُه َذلَِك ِممَّا ُقوبَِل فِيِه َبْنيَ اْهلَُدى َوالضَّ

ِع ، َفَدلَّ َعَىل َأنَّ اْلبَِدعَ  ْ اِن َوَلْيَس َبْينَُهَام َواِسَطٌة ُتْعَتَربُ ِيف الرشَّ َُام ِضدَّ  ى.ُخُروٌج َعِن اْهلُدَ  َأهنَّ
َالَلِة لُِكلِّ بِْدَعٍة َثابٌِت و Ò  Ñ  Ð  Ï    (8 اُهللا  َوَقْد َقاَل ،  ُعُموَم َلْفِظ الضَّ

  ÔÓ(    :يونس)َفَلْيَس إِالَّ َحقٌّ ، َوُهَو اْهلَُدى ، َوَضَالٌل َوُهَو اْلَباطُِل ، َفاْلبَِدعُ ٣٢ ( 
 َضَالٌل.

الديلُل البِ ى أنّلَعدلَ عونُكُا ت كْمرةًوه تزِنايه:  
تِي َمْعنَاَها َنْفُي إِْثِم وَ ،  إِْثَباَت َقْسِم اْلَكَراَهِة ِيف اْلبَِدِع ِممَّا ُينَْظُر فِيهِ  َتْعِيُني اْلَكَراَهِة الَّ

ْ ،  َفاِعلَِها َواْرتَِفاُع اْحلََرِج اْلَبتَّةَ  ِع َوَال ِمْن َكَالِم َفَهَذا ِممَّا َال َيَكاُد ُيوَجُد َعَليِْه َدلِيٌل ِمَن الرشَّ
ِة َعَىل اْخلُُصوِص.  اْألَِئمَّ

ُع َفِفيِه َما َيُدلُّ َعَىل ِخَالِف َذلَِك  ْ ا الرشَّ : َردَّ َعَىل َمْن َقاَل ص  اهللاِ  ِألَنَّ َرُسوَل ،  َأمَّ
ا َأَنا« : َفَقاَل َأَحُدُهمْ  ْيَل َأَبًدا ؛ َأمَّ ْهَر َوَال « : َوَقاَل اْآلَخرُ ، »  َفإِينِّ ُأَصيلِّ اللَّ إِينِّ َأُصوُم الدَّ

ُج َأَبًدا« : َوَقاَل اْآلَخرُ ، »  ُأْفطِرُ  ِزُل النَِّساَء َفَال َأَتَزوَّ ص  َفَردَّ َعَلْيِهْم َذلَِك ، »  إِينِّ َأْعتَ
َوَهِذِه اْلِعَباَرُة (رواه البخاري ومسلم).  .» َمْن رَِغَب َقْن ُسن#9ِ فَلَيَْس ِم}ِّ « : َوَقاَل 

ْنَكارِ َأَش  ٍء ِيف اْإلِ ْ َيُكْن َما اْلَتَزُموا إِالَّ فِْعَل َمنُْدوٍب َأْو َتْرَك َمنُْدوٍب إَِىل فِْعِل ،  دُّ َيشْ َوَمل
 .َمنُْدوٍب آَخرَ 



 ٢٧٦
ْمسِ « ص  اهللاِ  َأنَّ َرُسوَل َوَكَذلَِك َما ِيف اْحلَِديِث  : َفَقاَل ،  َرَأى َرُجًال َقاِئًام ِيف الشَّ

 .» ، َوَيُصومَ  ، َوالَ َيَتَكلَّمَ  ، َوالَ َيْسَتظِلَّ  َنَذَر َأْن َيُقوَم َوالَ َيْقُعدَ « : َفَقاُلوا، « ؟ َما َباُل َهَذا« 
8َ#ْم َولْيَْستَِظل# َوtَْْقُعدْ وُمرُ  : «صَفَقاَل النَّبِيُّ   (رواه البخاري). »  ، َوtُْتِم# َصْوَمهُ  هُ فَلْيَتَ

ُك َما َكاَن َعَلْيِه فِيِه هللاِ  ْن ُيتِمَّ َما َكانَ َأَمَرُه أَ « : َقاَل َمالٌِك  َعَلْيِه فِيِه َطاَعٌة ، َوَيْرتُ
ُد َهَذا الَِّذي َقاَلُه َمالٌِك َما ِيف اْلُبَخاِريِّ َعْن َقيِْس ْبِن َأِيب َحاِزمٍ  .» َمْعِصَيةٌ  َقاَل: ،  َوُيَعضِّ

َس  َما َهلَا الَ  «، َفَقاَل:  ، َفَرآَها الَ َتَكلَّمُ  َقاُل َهلَا َزْينَُب يُ  َدَخَل َأُبو َبْكٍر َعَىل اْمَرَأٍة ِمْن َأْمحَ
ْت ُمْصِمَتةً « َقاُلوا: ،  » َتَكلَُّم؟ ، َهَذا ِمْن َعَمِل  َفإِنَّ َهَذا الَ َحيِلُّ ؛  َتَكلَِّمي «، َقاَل َهلَا:  » َحجَّ

 .)١٠٥(» ، َفَتَكلََّمْت »  اجلَاِهلِيَّةِ 
ْل َكْيَف َج  ْمِس َوَتَرَك اْلَكَالَم َمَعاِيصَ َمالٌِك َعَل َفَتَأمَّ َا ِيف ،  اْلِقَياَم ِيف الشَّ َمَع َأهنَّ
ُع بِِه َوُيَدانُ َلـامَّ  َلكِنَّهُ ،  َأْنُفِسَها َأْشَياَء ُمَباَحاٍت  بِِه َصاَرْت ِعنَْد هللاِ  َأْجَراَها َجمَْرى َما َيَتَرشَّ

َيُة قَ ، هللاِ  َمالٍِك َمَعاِيصَ  َواْجلَِميُع ،  ْعنَىاْلـمَ  َشاِهَدٌة ِهلََذا » ُكلُّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ « : ْولِهِ َوُكلِّ
يَّةُ ،  َيْقَتِيض التَّْأثِيَم َوالتَّْهِديَد َواْلَوِعيدَ  ِم.اْلـمُ  َوِهَي َخاصِّ  َحرَّ

ارٍ َرَوى  َوَقْد َمرَّ َما َبْريِ ْبِن َبكَّ ،  ْعُت َمالَِك ْبَن َأَنسٍ َسمِ : « َقاَل ،  اْبُن اْلَعَرِيبِّ َعِن الزُّ
ِمْن ،  ِمْن ِذي اْحلَُلْيَفةِ « : َقاَل ، » ْحِرُم؟ ! ِمْن َأْيَن أاهللاِ َيا َأَبا َعْبِد « : َفَقاَل ،  َوَأَتاُه َرُجٌل 

 «: اَل ـ. َفقَ » ْسِجدِ اْلـمَ  إِينِّ ُأِريُد َأْن ُأْحِرَم ِمنَ « : اَل ـَفقَ ، »  ص اهللاِ  وُل ـَحْيُث َأْحَرَم َرُس 
 َال َتْفَعْل « : َقاَل ،  )١٠٦( ْسِجِد ِمْن ِعنِْد اْلَقْربِ اْلـمَ  َفإِينِّ ُأِريُد َأْن ُأْحِرَم ِمنَ « : َقاَل ، »  َال َتْفَعْل 

َام ِهَي َأْمَياٌل َأِزيُدَهااَهذَ ِيف َوَأيُّ فِْتنٍَة « : َفَقاَل ، »  َفإِينِّ َأْخَشى َعَلْيَك اْلِفْتنَةَ  ؛  .» ؟! إِنَّ
َ َعنَْها َرُسوُل « : اَل ـقَ   َوَأيُّ فِتْنٍَة َأْعَظُم ِمْن َأْن َتَرى َأنََّك َسَبْقَت إَِىل َفِضيَلٍة َقرصَّ

[  ^    _  `  d  c  b   a   (: َيُقوُل  اهللاَ  إِينِّ َسِمْعُت ، ؟! صاهللاِ 
 h  g      f  e   ( )٦٣: النور(. 

                                                           
 .مَال ك الكَ رْ تَ أي (هذا)  .ةتَ صامِ  :ة)تَ مِ ْص (مُ  .َتَكلَّمُ تَ َما َهلَا الَ ): َما َهلَا الَ َتَكلَّمُ ( .اسم قبيلة :أمحس)( )١٠٥(
 .ص) أي من عند قرب النبي ١٠٦(



  ٢٧٧
ُه َخِيشَ َعَلْيِه اْلِفْتنَةَ  َف  َفَأْنَت َتَرى َأنَّ ْحَراِم ِمْن َمْوِضٍع َفاِضٍل َال ُبْقَعَة َأْرشَ ِيف اْإلِ

هِ ص  اهللاِ  َوُهَو َمْسِجُد َرُسولِ ،  ِمنْهُ  َلكِنَُّه ُأْبِعَد ِمَن املِْيَقاِت َفُهَو ِزَياَدٌة ِيف ،  َوَمْوِضُع َقْربِ
َ َأنَّ َما اْسَتْسهَ ،  َوَرُسولِهِ اهللاِ  التََّعِب َقْصًدا لِِرَضا ي ْألَْمِر اْلَيِسِري ِيف َبادِ َلُه ِمْن َذلَِك اَفَبنيَّ

ْأِي  ْنَيا َواْلَعَذاَب ِيف اْآلِخَرةِ  )١( الرَّ  َواْسَتَدلَّ بِاْآلَيِة. ،  َخيَاُف َعَىل َصاِحبِِه اْلِفْتنََة ِيف الدُّ
ْيَن َكَراِهَيُة التَّنِْزيِه َفأَ ،  َفُكلُّ َما َكاَن ِمْثَل َذلَِك َداِخٌل ـ ِعنَْد َمالٍِك ـ ِيف َمْعنَى اْآلَيةِ 

َا َسْهَلٌة َوَيِسَريٌة؟. ِل النََّظِر َأهنَّ تِي َيْظَهُر بَِأوَّ  ِيف َهِذِه اْألُُموِر الَّ
ْ َيُكْن َعَلْيِه َسَلُفَها َفَقْد َزَعَم َأنَّ « : َقاَل َمالٌِك  ِة َشيًْئا َمل َوِمْن َأْحَدَث ِيف َهِذِه اْألُمَّ

ينَ  َخانَ ص  اهللاِ  َرُسوَل   )N  M  L  K    (: َتَعاَىل َيُقوُل  اهللاَ  ِألَنَّ ،  الدِّ
 .» َال َيُكوُن اْلَيْوَم ِدينًا،  َفَام َملْ َيُكْن َيْوَمئٍِذ ِدينًا،  )٣: املائدة(

  :الْـمتقَدمين من الْفُقَهاءِ عند لَفْظُ الْـمكْروهمعنى 
ِمَني ِمَن اْلُفَقَهاِء َلْفُظ اْلـَمْكُروِه َعَىل َبْعِض َال َيْغَرتُّ اْلـُمْغَرتُّ بِإِطْ وَ  َالِق اْلـُمَتَقدِّ

ُْم َوإِْن َأْطَلُقوا اْلَكَراِهَيَة ِيف اْألُُمورِ ، اْلبَِدِع  ا َكَراِهَيَة التَّنِْزيِه اْلـمَ  َفإِهنَّ نِْهيِّ َعنَْها َال َيْعنُوَن ِهبَ
َام َهَذا اْصطَِالٌح لِ  ِرينَ َفَقْط ، َوإِنَّ ُقوا َبْنيَ اْلقَ ِحَني َأَرادُ  ْلُمَتَأخِّ . َفُيْطلُِقوَن )٢(ْنيِ لَ يبِ وا َأْن ُيَفرِّ

ْحِريمِ ،  َلْفَظ اْلَكَراِهَيِة َعَىل َكَراِهيَِة التَّنِْزيِه َفَقطْ  ْحِريِم بَِلْفِظ التَّ وَن َكَراِهيََة التَّ  َوَخيُصُّ
 َوَأْشَباِه َذلَِك.،  نْعِ واْلـمَ 

ا ًحيا َأْن ْلـمُ ا َوَأمَّ ُْم َملْ َيُكْن ِمْن َشْأِهنِْم فِيَام َال َنصَّ فِيِه َرصِ َلِف َفإِهنَّ ُموَن ِمَن السَّ َتَقدِّ
 اَرَة َخْوًفا ِممَّا ِيف اْآلَيِة ِمْن َقْولِهِ ـَهِذِه اْلِعبَ  )٣(. َوَيَتَحاَمْوَن » َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحَرامٌ « َيُقوُلوا: 

�   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   }  |  {    ~  ( 8 َقْولِهِ 

                                                           
ٍر وال رويَّة) ١( أي: ظاهر الرأي ، من غري تفكُّ  .يف التفكري والتصور لألشياءه مق عندال ع،  بادي الرَّ
 : النوَعْني.َلْنيِ يبِ اْلقَ ) ٢(
 ون.تجنَّب، وي ْونَ َش َيَتَحا: َيَتَحاَمْونَ ) ٣(



 ٢٧٨
  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨   (  :النحل)َوَحَكى َمالٌِك ١١٦ (

َمُه َهَذا ْن َتَقدَّ  ْعنَى. اْلـمَ  َعمَّ
َها َوَهَذا ،  ُأِحبُّ َهَذا َوَال ،  َأْكَرُه َهَذا« : َفإَِذا ُوِجَدْت ِيف َكَالِمِهْم ِيف اْلبِْدَعِة َأْو َغْريِ

ُْم ُيِريُدوَن التَّنِْزيَه َفَقطْ ،  . َوَما َأْشَبَه َذلَِك » وهٌ َمْكرُ  ُه إَِذا َدلَّ ،  )١( َفَال َتْقَطَعنَّ َعَىل َأهنَّ َفإِنَّ
َا َضَالَلٌة َفِمْن َأْيَن ُيَعدُّ فِيَها َما ُهَو َمْكُروٌه َكَراِهَيَة التَّنْ  لِيُل ِيف َمجِيِع اْلبَِدِع َعَىل َأهنَّ  ِزيِه؟الدَّ

عِ  ْ َوَلكِْن ُيَعاِرُضُه َأْمٌر ،  اللَُّهمَّ إِالَّ َأْن ُيْطِلُقوا َلْفَظ اْلَكَراِهَيِة َعَىل َما َيُكوُن َلُه َأْصٌل ِيف الرشَّ
ِع َفُيْكَرُه ِألَْجلِهِ  ْ ُه بِْدَعٌة َمْكُروَهةٌ ،  آَخُر ُمْعَتَربٌ ِيف الرشَّ  .َال ِألَنَّ

ْلنَا َحِقيَقَة الْ وَ  ْت ـ َوَجْدَناَها ُخمَالَِفًة لِْلَمْكُروِه ِمنَ إَِذا َتَأمَّ ْت َأْو َجلَّ  بِْدَعِة ـ َدقَّ
َة. َوَبَياُن َذلَِك ِمْن َأْوُجٍه: اْلـمُ  نِْهيَّاِت اْلـمَ   َخاَلَفَة التَّامَّ

َام َقْصُدُه َنْيُل َغَرِضِه َوَشْهَوتِِه اْلَعاِجلَ اْلـمَ  َأنَّ ُمْرَتكَِب  َأَحُدَها: • ِة ْكُروِه إِنَّ
ِزِم فِيهِ  كًِال َعَىل اْلَعْفِو الالَّ يَعةِ ،  ُمتَّ ِ َفُهَو إَِىل ،  َوَرْفِع اْحلََرِج الثَّابِِت ِيف الرشَّ

 َأْقَرُب. اهللاِ  الطََّمِع ِيف َرْمحَةِ 
يَامِينُّ بُِمَتَزْحِزٍح  • ُه َيْعَتِقدُ ،  َوَأْيًضا َفَلْيَس َعَقُدُه اْإلِ  ْكُروَه َمْكُروًهااْلـمَ  ِألَنَّ

َواْخلَْوُف ،  َوَيْرُجوهُ  اهللاَ  َفُهَو َخيَاُف ،  َكَام َيْعَتِقُد اْحلََراَم َحَراًما َوإِِن اْرَتَكَبهُ 
يَامِن. َجاُء ُشْعَبَتاِن ِمْن ُشَعِب اْإلِ ْكُروِه َيَرى َأنَّ اْلـمَ  َفَكَذلَِك ُمْرَتكُِب  َوالرَّ

ِه ِمَن اْلِفْعلِ  َك َأْوَىل ِيف َحقِّ ْ ُخوَل فِيِه.  َوَأنَّ ،  الرتُّ نَْت َلُه الدُّ اَرَة َزيَّ َنْفَسُه اْألَمَّ
 .َوَيَودُّ َلْو َملْ َيْفَعْل 

ْقَالِع َسَواٌء َعَلْيِه  • َر ـ ُمنَْكِرسَ اْلَقْلِب َطاِمًعا ِيف اْإلِ َوَأْيًضا َفَال َيَزاُل ـ إَِذا َتَذكَّ
ْقَالِع َأْم َال.  َأَخَذ ِيف َأْسَباِب اْإلِ

                                                           
باب َما َجاَء ِىف َكَراِهَيِة إِْتيَاِن « قال يف سننه: /أن اإلمام الرتمذي  /مما يوضح كالم اإلمام الشاطبي ) و١(

ةً ِ* ُدبُرَِها « : ص اهللا، وذكر فيه قول رسول »احلائض باب كراهية إتيان«  .» اْحلَاِئضِ 
َ
ِو اْمَرأ

َ
bَ َحائًِضا أ

َ
َمْن أ

نِْزَل َ|َ 2َُم#دٍ 
ُ
ْو fَِهنًا َفَقْد َكَفَر بَِما أ

َ
 . (واحلديث صّححه األلباين). » ص أ



  ٢٧٩
ُه َيُعدُّ َما َدَخَل فِيِه ،  ْدَنى اْلبَِدِع َيَكاُد َيُكوُن َعَىل ِضدِّ َهِذِه اْألَْحَوالِ َوُمْرَتكُِب أَ  َفإِنَّ

اِرعُ ،  َحَسنًا َفَأْيَن َمَع َهِذِه َخْوُفُه َأْو َرَجاُؤُه؟ َوُهَو َيْزُعُم َأنَّ ،  َبْل َيَراُه َأْوَىل بَِام َحدَّ َلُه الشَّ
َباِع.،  َطِريَقُه َأْهَدى َسبِيًال   َونِْحَلَتُه َأْوَىل بِاِالتِّ

ُه  ُع بِاْآلَياِت َواْألََحاِديِث َأنَّ ْ َهَذا َوإِْن َكاَن َزْعُمُه ُشبَْهًة َعَرَضْت َفَقْد َشِهَد الرشَّ
 بَِدِع َبِعيدُ ْكُروِه ِمَن اْألَْعَامِل َوَبْنيَ َأْدَنى الْ اْلـمَ  َواْحلَاِصُل َأنَّ النِّْسَبَة َبْنيَ  .تَّبٌِع لِْلَهَوىمُ 

 ْلَتَمِس.اْلـمُ 



 ٢٨٠
A 

 رائكَبو رائغعِ صي الْبِدلْ ف؟ه  
 

َ ِيف  مُ رَّ حَ اْلـمُ  ِع إَِىل َما ُهَو َصِغَريٌة َوإَِىل َما ُهَو َكبَِريٌة ـ َحْسَبَام َتَبنيَّ ْ َينَْقِسُم ِيف الرشَّ
ينِيَِّة ـ َفَكَذلَِك ُيَقاُل ِيف الْ  َمةِ اْلـمُ  بَِدعِ ِعْلِم اْألُُصوِل الدِّ ِغَريِة : َحرَّ َا َتنَْقِسُم إَِىل الصَّ إِهنَّ

ِغَريِة اْلـمَ  َوَهَذا َعَىل اْلَقْوِل بَِأنَّ ، َواْلَكبَِريِة اْعتَِباًرا بَِتَفاُوِت َدَرَجاِهتَا  َعاِيصَ َتنَْقِسُم إَِىل الصَّ
 َواْلَكبَِريِة. 

ْطَلِب َأنَّ اْلـمَ  َوَأْقَرُب َوْجٍه ُيْلَتَمُس ِهلََذا،  َعَىل َأْوُجٍه َوَلَقِد اْخَتَلُفوا ِيف اْلَفْرِق َبْينَُهَام 
اِت  وِريَّ ُ ْخَالِل بِالرضَّ ٌة ِيف اْإلِ يُن َوالنَّْفُس اْلـمُ  اْلَكَباِئَر ُمنَْحِرصَ ٍة. َوِهَي الدِّ ِة ِيف ُكلِّ ِملَّ ْعَتَربَ

 .ُل واْلـَام  َوالنَّْسُل َواْلَعْقُل 
اِت َفُهَو  ِيف َكَبائَِر اْلبَِدَع:َفَكَذلَِك َنُقوُل  وِريَّ ُ َما َأَخلَّ ِمنَْها بَِأْصٍل ِمْن َهِذِه الرضَّ

ْت َكَباِئرُ ،  َوَما َال ،  َكبَِريةٌ  َعاِيص َأْحَسَن اْنِحَصاٍر َكَذلَِك اْلـمَ  َفُهَو َصِغَريٌة. َفَكَام اْنَحَرصَ
ُض ِيف َوِعنَْد ذَ ،  َتنَْحِرصُ َكَباِئُر اْلبَِدِع َأْيًضا ْسَأَلِة إِْشَكاٌل َعظِيٌم َعَىل َأْهِل اْلـمَ  لَِك َيْعَرتِ

ُص  َغاِئِر فِيَها. مِ اْلبَِدِع َيْعُرسُ التََّخلُّ  نُْه ِيف إِْثَباِت الصَّ
ا َفْرًعا ا َأْصًال َوإِمَّ يِن إِمَّ ْخَالِل بِالدِّ َ ،  َوَذلَِك َأنَّ َمجِيَع اْلبَِدِع َراِجَعٌة إَِىل اْإلِ َام ِألَهنَّ ا إِنَّ

وِع ِزَياَدًة فِيِه َأْو ُنْقَصاًنا مِ ـُأْحِدَثْت لُِتْلِحَق بِالْ  َأْو َما َيْرِجُع إَِىل ،  هِ نِينِ نُْه َأْو َتْغِيًريا لَِقَواَمْرشُ
َبْل ،  اِت َوإِْن ُقْلنَا بُِدُخوِهلَا ِيف اْلَعادَ ،  َذلَِك َوَلْيَس َذلَِك بُِمْخَتصٍّ بِاْلِعَباَداِت ُدوَن اْلَعاَداِت 

 ُمتْنَُع ِيف اْجلَِميِع. 
يِن َفِهَي  يَّتَِها إِْخَالًال بِالدِّ اِت َوُهَو إَذْن  َوإَِذا َكاَنْت بُِكلِّ وِريَّ ُ ِل الرضَّ إِْخَالٌل بَِأوَّ

ينُ  ِحيُح ،  الدِّ ن# ُ(# بِْدَعٍة َضَاللَةٌ « َوَقْد َأْثَبَت اْحلَِديُث الصَّ
َ
ُ_َُّها « : َوَقاَل ِيف اْلِفَرِق ،  » أ

، وصّححه األلباين).  وحّسنه احلافظ ابن حجر(رواه ابن ماجه ،  ( » Kِ اf#اِر إِال# َواِحَدةٌ 
ْفِصيِل.  َوَهَذا َوِعيٌد َأْيًضا لِْلَجِميِع َعَىل التَّ

يِن َفَلْيَس َذلَِك بُِمْخِرٍج  ْخَالِل بِالدِّ َهلَا َعْن َأْن  َوَهَذا َوإِْن َتَفاَوَتْت َمَراتُِبَها ِيف اْإلِ
تِيِب ،  َتُكوَن َكَباِئرَ  ْ يِن َوِهَي ُمَتَفاِوَتٌة ِيف الرتَّ َفَلْيَس ،  َكَام َأنَّ اْلَقَواِعَد اْخلَْمَس َأْرَكاُن الدِّ



  ٢٨١
َالةِ  ْخَالِل بِالصَّ َهاَدَتْنيِ َكاْإلِ ْخَالُل بِالشَّ ْخَالِل بِالزَّ ،  اْإلِ َالِة َكاْإلِ ْخَالُل بِالصَّ ،  َكاةِ َوَال اْإلِ
ْخَالِل بَِرَمَضانَ  َكاِة َكاْإلِ ْخَالُل بِالزَّ ْخَاللِ َأنَّ َوَكَذلَِك َساِئُرَها َمَع ،  َوَال اْإلِ ُكلٌّ ِمنَْها بِ  اْإلِ

 َكبَِريٌة. َفَقْد آَل النََّظُر إَِىل َأنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة َكبَِريٌة.
َفِفي النََّظِر َما َيُدلُّ ِمْن ِجَهٍة ،  رَ كِ َعَىل َما ذُ  َيُدلُّ  لنََّظرُ اْن َكاَن إِ  هُ َوُجيَاُب َعنُْه بَِأنَّ 

ِغَريِة ِمْن َأْوُجهٍ   : ُأْخَرى َعَىل إِْثَباِت الصَّ
وَرِة النَّْفِس َكبَِريٌة بَِال إِْشَكالٍ : َأنَّا َنُقوُل  َأَحُدَها: ْخَالُل بَِرضُ َوَلكِنََّها َعَىل ،  اْإلِ

ى   َوَقْطُع اْألَْعَضاِء ِمْن َغْريِ إِْجَهاِز َكبَِريٌة ُدوَهنَا،  َفاْلَقْتُل َكبَِريةٌ ،  َكبَِريةً َمَراتَِب َأْدَناَها َال ُيَسمَّ
ا إَِىل َأْن َتنَْتِهَي إَِىل اللَّْطَمةِ ،  َوَقْطُع ُعْضٍو َواِحٍد َكبَِريٌة ُدوَهنَا،  ُثمَّ إَِىل َأَقلِّ َخْدٍش ،  َوَهُلمَّ َجرَّ

رُ  َقةِ ،  حُّ َأْن ُيَقاَل ِيف َمَثلِِه َكبَِريةٌ َفَال َيِص ،  ُيَتَصوَّ ِ َا : َكَام َقاَل اْلُعَلَامُء ِيف الرسَّ َا َكبَِريٌة ِألَهنَّ إِهنَّ
وَرةِ  وُه ِمَن اْلـَام  إِْخَالٌل بَِرضُ َقُة ِيف ُلْقَمٍة َأْو َتْطِفيٍف بَِحبٍَّة َفَقْد َعدُّ ِ ِل. َفإِْن َكاَنِت الرسَّ

َغاِئِر.   الصَّ
يِن َأْيًضا.َوَهَذا  وَرِة الدِّ   ِيف َرضُ

ُل َما َتْفِقُدوَن ِمْن «  : َقاَل  تَفَقْد َجاَء ِيف َبْعِض اْألََحاِديِث َعْن ُحَذْيَفَة  َأوَّ
َالةَ ،  ِدينُِكُم اْألََماَنةَ  يَامِن ُعْرَوًة ُعْرَوةً ،  َوآِخُر َما َتْفِقُدوَن الصَّ ،  َوَلُتنَْقَضنَّ ُعَرى اْإلِ

َنيَّ  ى َتْبَقى فِْرَقَتاِن ِمْن فَِرٍق َكثَِريٍة َتقُ َولُِيَصلِّ ٌض ـ ُثمَّ َقاَل ـ َحتَّ اـ نَِساٌء َوُهنَّ ُحيَّ : وُل إِْحَداُمهَ
َلَواِت اْخلَْمِس؟ َلَقْد َضلَّ َمْن َكاَن َقْبَلنَا«  َام َقاَل ،  َما َباُل الصَّ z  y  }  ( :اهللاُ  إِنَّ

إِنَّا لِنُْؤِمُن « : ُأْخَرى . َوَتُقوُل »  ُتَصلُّنَّ إِالَّ َثَالًثا) َال ١١٤(هود:  ) |     {  ~       �¡
الِ اهللاِ  َحقٌّ َعَىل ،  َما فِينَا َكافِرٌ ،  َالِئَكةِ اْلـمَ  إِيَامنَ باهللاِ  جَّ ا َمَع الدَّ ُمهَ ُرشَ  .» َأْن َحيْ

تِِه ـ ِمَثاٌل مِ   ْسَأَلِة.اْلـمَ  ْن َأْمثَِلةِ َفَهَذا اْألََثُر ـ َوإِْن َملْ ُتْلَتَزْم ُعْهَدُة ِصحَّ
مَ  َلَواِت ـَفَقْد َنبََّه َعَىل َأنَّ ِيف آِخِر الزَّ ْفُروَضَة َثَالٌث َال اْلـمَ  اِن َمْن َيَرى َأنَّ الصَّ

ٌس  َ َأنَّ ِمَن النَِّساِء َمْن ُيَصلِّ ،  َمخْ ٌض. َكَأنَّهُ َوَبنيَّ ِق وَ  َني َوُهنَّ ُحيَّ َطَلِب بَِسَبِب التََّعمُّ
نَِّة. َفَهِذِه َمْرَتبٌَة ُدوَن اْألُوَىل.اوَ ْحتَِياِط بِاْلَوْس اِال   ِس اْخلَاِرِج َعِن السُّ

ُس َرْكَعاٍت َال َأْرَبُع ـَض النَّاِس َزعَ ـَوَحَكى اْبُن َحْزٍم َأنَّ َبعْ  ْهَر َمخْ َم َأنَّ الظُّ
َالةِ َجاِئٌز ِعنَْد َمالٍِك َأْن ُيرَ « : َقاَل اْبُن ُرْشدٍ وَ ،  َرْكَعاٍت  ُجُل َقَدَمْيِه ِيف الصَّ َح الرَّ َام ،  وِّ َوإِنَّ



 ٢٨٢
ا ُدوَن اْألُْخَرى ى َال َيْعتَِمَد َعَىل إِْحَداُمهَ ِألَنَّ َذلَِك َلْيَس ِمْن ُحُدوِد ،  َكِرَه َأْن ُيْقِرَهنَُام َحتَّ

َالِة إِْذ َملْ َيْأِت َذلَِك َعِن النَّبِيِّ  َحاَبةِ َوَال َعْن َأَحٍد ِمَن السَّ ص  الصَّ نيَ اْلـمَ  َلِف َوالصَّ ،  ْرِضيِّ
 .»ُحمَْدَثاِت اْألُُموِر  َوُهَو ِمنْ 

َالِة َوإِْن َملْ َيْأِت بِِه َأَثٌر ـ  ُه َفاِعُلُه ِمْن َحمَاِسِن الصَّ َفُيَقاُل ِيف أَ َفِمْثُل َهَذا ـ إِْن َكاَن َيُعدُّ
ُه ِمْن كَِباِر اْلبَِدِع. َكَام ُيَقاُل : ِمْثلِهِ  ْكَعةِ  إِنَّ ْهِر َوَنْحِوَها َذلَِك ِيف الرَّ َام ُيَعدُّ  ؟اْخلَاِمَسِة ِيف الظُّ َبْل إِنَّ

ينِ ، ِمْثُلُه ِمْن َصَغاِئِر اْلبَِدِع  ُر ،  َوإَِذا َثَبَت َذلَِك ِيف َبْعِض اْألَْمثَِلِة ِيف َقاِعَدِة الدِّ َفِمْثُلُه ُيَتَصوَّ
َا ِيف ،  َراتِِب اْلـمَ  ْخَتلَِفةِ اْلـمُ  ِيف َساِئِر اْلبَِدعِ  َغاِئُر ِيف اْلبَِدِع َثابَِتٌة َكَام َأهنَّ  َعاِيص َثابَِتٌة.اْلـمَ  َفالصَّ

يَعِة َوإَِىل ُجْزِئيَّةٍ َوالثَّاِين:  ِ يٌَّة ِيف الرشَّ َوَمْعنَى َذلَِك َأْن ،  َأنَّ اْلبَِدَع َتنَْقِسُم إَِىل َما ِهَي ُكلِّ
 :َسَبِب اْلبِْدَعةِ اْلَواِقُع بِ َيُكوَن اْخلََلُل 

يَعةِ  • ِ ا ِيف الرشَّ cي نِّيَِّة اْقتَِصاًرا َعَىل اْلُقْرآنِ ،  ُكلِّ ،  َكبِْدَعِة إِْنَكاِر اْألَْخَباِر السُّ
مْ  ِ َال ُحْكَم إِالَّ : َوبِْدَعِة اْخلََواِرِج ِيف َقْوِهلِ . َوَما َأْشَبَه َذلَِك ِمَن اْلبَِدِع ِ(َّ

َتصُّ فَ  تِي َال َختْ يَعِة ُدوَن َفْرعٍ الَّ ِ َبْل َسَتِجُدَها َتنَْتظُِم َما ،  ْرًعا ِمْن ُفُروِع الرشَّ
ْزِئيَّةِ   .َال َينَْحِرصُ ِمَن اْلُفُروِع اْجلُ

َام َيْأِيت ِيف َبْعِض اْلُفُروِع ُدوَن َبْعٍض  • ا إِنَّ cَأْو َيُكوُن اْخلََلُل اْلَواِقُع ُجْزِئي
َقا َالِة َعَىل ،  َمِة ِيف اْلِعيَدْينِ َكبِْدَعِة اْألََذاِن َواْإلِ َوبِْدَعِة اِالْعتَِامِد ِيف الصَّ

ْجَلْنيِ  ى فِيِه اْلبِْدَعُة ،  إِْحَدى الرِّ َوَما َأْشَبَه َذلَِك. َفَهَذا اْلِقْسُم َال َتَتَعدَّ
ى َتُكوَن َأْصًال َهلَا.،  َحمَلََّها َها َحتَّ َتَها َغْريُ  َوَال َتنَْتظُِم َحتْ

ُل َفاْلِقْس  ا َداِخًال  ُم اْألَوَّ إَِذا ُعدَّ ِمَن اْلَكَباِئِر اتََّضَح َمْغَزاُه َوَأْمَكَن َأْن َيُكوَن ُمنَْحِرصً
ْبِعَني فِْرَقةٍ  َت ُعُموِم الثِّنَْتْنيِ َوالسَّ نَِّة َخمُْصوًصا بِِه ،  َحتْ َوَيُكوُن اْلَوِعيُد اْآلِيت ِيف اْلكَِتاِب َوالسُّ

ا فِيِه وَ  cهِ َال َعام ْرُجوِّ فِيِه اْلَعْفُو الَِّذي اْلـمَ  )١( َوَيُكوُن َما َعَدا َذلَِك ِمْن َقبِيِل اللََّممِ ،  ِيف َغْريِ
                                                           

نوِب ائصغ)اللَمُم: ١(  )yx  w  v  u   ts  r  q  p o  n  m  ( 8 7،  ُر الذُّ
 ).٣٢م: النج(



  ٢٨٣
َوَقْد َظَهَر َوْجُه ، َقبِيِل اْلَكَباِئر َفَال َقْطَع َعَىل َأْن َمجِيَعَها ِمْن ،  َال َينَْحِرصُ إَِىل َذلَِك اْلَعَددِ 

 اْنِقَساِمَها.
َغاِئِر َواْلَكَباِئرِ اْلـمَ  َأنَّ ُث: َوالثَّالِ  َوَال َشكَّ َأنَّ ،  َعاِيصَ َقْد َثَبَت اْنِقَساُمَها إَِىل الصَّ

َمِة ـ َوَنْوعٌ اْلـمُ  َعاِيص ـ َعَىل ُمْقَتَىض اْألَِدلَّةِ اْلـمَ  اْلبَِدَع ِمْن ُمجَْلةِ  َىض ،  ِمْن َأْنَواِعَها َتَقدِّ َفاْقتَ
 .نَّ اْلبَِدَع َتنَْقِسُم َأْيًضاإِْطَالُق التَّْقِسيِم أَ 

ُخوِل ِيف اْلَكَباِئرِ هَ َوْحدَ  صُّ ُختَ َوَال  ِألَنَّ َذلَِك َختِْصيٌص ِمْن َغْريِ ،  ا بَِتْعِميِم الدُّ
صٍ  ا َالْستثْنَ َوَلْو ،  ُخمَصِّ َم ِمَن اْلُعَلَامِء اْلَقاِئلَِني بِالتَّْقِسيمِ َكاَن َذلَِك ُمْعَتَربً  ِقْسمَ ،  َي َمْن َتَقدَّ

وَن َعَىل َأنَّ ،  اْلبَِدعِ  َغاِئِر َواْلَكَباِئرِ اْلـمَ  َفَكاُنوا َينُصُّ ا اْلبَِدَع َتنَْقِسُم إَِىل الصَّ إِالَّ ،  َعاِيصَ َما َعدَّ
ُْم َملْ َيْلَتِفُتوا إَِىل اِالْستِْثنَاِء َوَأْطَلُقوا اْلَقْوَل بِاِالْنِقَسامِ  ُه َشامِ ،  َأهنَّ  ٌل ِجلَِميِع َأْنَواِعَها.َفَظَهَر َأنَّ

ِغَريِة ُمْطَلًقاَفإِْن قِيَل:  َفاُوَت َال َدلِيَل فِيِه َعَىل إِْثَباِت الصَّ َام َيُدلُّ ،  إِنَّ َذلَِك التَّ َوإِنَّ
َا َتَتَفاَضُل  ُة هَ ،  َفِمنَْها َثِقيٌل َوَأْثَقُل َوِمنَْها َخِفيٌف َوَأَخفُّ ،  َذلَِك َعَىل َأهنَّ فَّ ْل َتنَْتِهي إَِىل َواْخلِ

ِغَريِة ِيف ،  َحدٍّ ُتَعدَّ اْلبِْدَعُة فِيِه ِمْن َقبِيِل اللََّمِم؟ َهَذا فِيِه َنَظرٌ   َوَقْد َظَهَر َمْعنَى اْلَكبَِريِة َوالصَّ
 َعاِيص َغْريِ اْلبَِدِع.اْلـمَ 

ا َأْمَراِن:  ا ِيف اْلبَِدِع َفَثَبَت َهلَ  َوَأمَّ
ا:  َا ُمَض َأَحُدُمهَ اِرِع َوُمَراَغَمٌة َلهُ َأهنَّ ٌة لِلشَّ َب ،  ادَّ  ْبَتِدُع َنْفَسُه َنْصَب اْلـمُ  َحْيُث َنصَّ

يَعةِ اْلـمُ  ِ  ْكَتِفي بَِام ُحدَّ َلُه.اْلـمُ  َال َنْصَب ،  ْسَتْدِرِك َعَىل الرشَّ
يٌع َزاِئٌد َأْو َناِقٌص  ْت لَّ َأنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة ـ َوإِْن قَ َوالثَّاِين:  ْصِل أَ ،  ـ َتْرشِ ْو َتْغِيٌري لِْألَ

ِحيِح  وعٌ ،  َوُكلُّ َذلَِك َقْد َيُكوُن َعَىل اِالْنِفَرادِ ،  الصَّ َفيَُكوُن ،  َوَقْد َيُكوُن ُمْلَحًقا بَِام ُهَو َمْرشُ
وِع. اْلـمَ  َقاِدًحا ِيف   ْرشُ

يَعِة َعاِمًدا  ِ ِذ ،  رَ كفَ لَ َوَلْو َفَعَل َأَحٌد ِمْثَل َهَذا ِيف َنْفِس الرشَّ َياَدُة َوالنُّْقَصاُن فِيَها إِ الزِّ
ْغِيُري ـ َقلَّ َأْو َكُثَر ـ ُكْفرٌ  َفَال َفْرَق َبْنيَ َما َقلَّ ِمنُْه َوَما َكُثَر. َفَمْن َفَعَل ِمْثِل َذلَِك ،  َأِو التَّ

وِع إَِذا َملْ ـَأْو َأْحلََقُه بِالْ ،  بَِرْأٍي َغالٍِط َرآهُ  بَِتْأِويٍل َفاِسٍد َأوْ  ُرُه َملْ َيُكْن ِيف ُحْكِمِه َفْرٌق َمْرشُ ُتَكفِّ
يَعُة بَِقلِيٍل َوَال بَِكثٍِري.تَ ِألَنَّ اْجلَِميَع ِجنَاَيٌة َال َحتْ ،  َبْنيَ َما َقلَّ ِمنُْه َوَما َكُثرَ  ِ  ِمُلَها الرشَّ



 ٢٨٤
ِة ِيف َذمِّ اْلبَِدِع ِمْن َغْريِ اْستِ  ُد َهَذا النََّظَر ُعُموُم اْألَِدلَّ َبْنيَ إَذْن  َفْرَق َال فَ ،  ثْنَاءٍ َوُيَعضِّ

يَّةٍ   .بِْدَعٍة ُجْزِئيٍَّة َوبَِدَعٍة ُكلِّ
َلِف (رواه مسلم).  » ُ(ُّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ « : صَقْوَلُه و َم ِمْن َكَالِم السَّ َوَما َتَقدَّ

َا َمعَ  مِّ فِيَها. َوَظَهَر َأهنَّ َام ،  َقِسُم َذلَِك اِالْنِقَسامَ َعاِيص َال َتنْ اْلـمَ  َيُدلُّ َعَىل ُعُموِم الذَّ َبْل إِنَّ
 َعاِيص. اْلـمَ  َينَْقِسُم َما ِسَواَها ِمنَ 

َضاَفِة إَِىل ُجمَاَوَزِة ُحُدودِ ْقَرُب َأْن ُيَقاَل: اْألَ وَ  اهللاِ  ُكلُّ بِْدَعٍة َكبَِريٌة َعظِيَمٌة بِاْإلِ
يعِ  ْرشِ َا َوإِْن َعُظَمْت ،  بِالتَّ ا ُنِسَب َبْعُضَها إَِىل َبْعٍض َتَفاَوَتْت ُرْتَبُتَها َفَيُكوُن ِمنَْها َفإِذَ ، إِالَّ َأهنَّ

 :ِصَغاٌر َوكَِبارٌ 
ا بِاْعتَِباِر َأنَّ َبْعَضَها َأَشدُّ ِعَقاًبا ِمْن َبْعضٍ  • َفاْألََشدُّ ِعَقاًبا َأْكَربُ ِممَّا ،  إِمَّ

 .ُدوَنهُ 
ا بِاْعتَِباِر َفْوِت  • َفَكَام اْنَقَسَمِت الطَّاَعُة ،  ْفَسَدةِ ـمَ الْ  ْطُلوِب ِيف اْلـمَ  َوإِمَّ

نَِّة إَِىل اْلَفاِضِل َواْألَْفَضلِ  َباِع السُّ َها إَِىل اْلَكاِمِل ،  بِاتِّ ِالْنِقَساِم َمَصاِحلِ
 .َواْألَْكَملِ 

ذْ اْنَقَسَمِت اْلبَِدُع ِالْنقِ وَ  َغرِ ،  َواْألَْرَذلِ  )٢(ِل َساِم َمَفاِسِدَها إَِىل الرَّ ،  َواْلكَِربِ  َوالصِّ
َضاَفاِت  ُء َكبًِريا ِيف َنْفِسِه َلكِنَُّه َصِغٌري بِالنِّْسَبةِ ،  ِمْن َباِب النََّسِب َواْإلِ ْ إَِىل َما  َفَقْد َيُكوُن اليشَّ

 .ِمنْهُ أْصَغُر  إَِىل َما ُهوَ  بِالنِّْسَبةِ  َيُكوُن َكبًِريا، َكَام  ُهَو َأْكَربُ ِمنْهُ 
ْل َهَذاَفْليُ  ِل َوُيْعطَ ْوِض اْلـمَ  َتَأمَّ هُ  َع َأَشدَّ التََّأمُّ ْنَصاِف َحقَّ ِة َوَال يُ ،  ِمَن اْإلِ نُْظْر إَِىل ِخفَّ

ْت  يَعِة َوَرْمِيَها  نُْظرْ َبْل يُ ،  اْألَْمِر ِيف اْلبِْدَعِة بِالنِّْسَبِة إَِىل ُصوَرِهتَا َوإِْن َدقَّ ِ إَِىل ُمَصاَدَمتَِها لِلرشَّ
ى ُيوَضَع فِيَها،  اِالْستِْدَراكِ َهلَا بِالنَّْقِص وَ  ْل َبْعُد َحتَّ َا َملْ ُتَكمَّ َعاِيص اْلـمَ  بِِخَالِف َساِئرِ ،  َوَأهنَّ

يَعِة بَِتنِْقيٍص َوَال َغضٍّ ِمْن َجانِبَِها ِ َا َال َتُعوُد َعَىل الرشَّ ٌل اْلـمَ  َبْل َصاِحُب ،  َفإِهنَّ ْعِصَيِة ُمَتنَصِّ
ْكِمَها.بِمُ هللاِ  ُمِقرٌّ ،  ِمنَْها  َخاَلَفتِِه ِحلُ

                                                           
 .َرْذل: رديء )٢(



  ٢٨٥
َا ُخمَالَِفٌة ِيف فِْعلِ اْلـمَ  َوَحاِصُل  يَعِة. اْلـمُ  ْعِصَيِة َأهنَّ ِ َتُه ِمَن الرشَّ َكلَِّف ملَِا ُيْعَتَقُد ِصحَّ

يَعةِ  ِ ِمْن «  :/ َمالُِك ْبُن َأَنسٍ  َولَِذلَِك َقاَل ،  َواْلبِْدَعُة َحاِصُلَها ُخمَالََفٌة ِيف اْعتَِقاِد َكَامِل الرشَّ
ْ َيُكْن َعَلْيِه َسَلُفَها ِة َشيًْئا َمل َخاَن ص  اهللاِ  َفَقْد َزَعَم َأنَّ َرُسوَل  ؛ َأْحَدَث ِيف َهِذِه اْألُمَّ

َساَلةَ  S  R  Q  P   O  N  M  L  K    (: َيُقوُل  اهللاَ  ِألَنَّ  ؛ الرِّ
  VU  T( )َال َيُكوُن اْلَيْوَم ِدينًافَ  ؛ َفَام َملْ َيُكْن َيْوَمِئٍذ ِدينًا) ، ٣: املائدة «.  

ارٍ ى َحكَ وَ  َبْريِ ْبِن َبكَّ َوَأَتاُه ،  َسِمْعُت َمالَِك ْبَن َأَنسٍ : « َقاَل ،  اْبُن اْلَعَرِيبِّ َعِن الزُّ
 ِمْن َحيُْث ،  ِمْن ِذي اْحلَُلْيَفةِ « : َقاَل ، » ْحِرُم؟ ! ِمْن َأْيَن أاهللاِ َيا َأَبا َعْبِد « : َفَقاَل ،  َرُجٌل 

َال « : اَل ـ. َفقَ » ْسِجدِ اْلـمَ  إِينِّ ُأِريُد َأْن ُأْحِرَم ِمنَ « : اَل ـَفقَ ، »  ص اهللاِ  وُل ـَأْحَرَم َرُس 
 .)٣(»  ْسِجِد ِمْن ِعنِْد اْلَقْربِ اْلـمَ  َفإِينِّ ُأِريُد َأْن ُأْحِرَم ِمنَ « : َقاَل ، »  َتْفَعْل 

؟! إِنََّام اذَ ـهَ ِيف َوَأيُّ فِْتنٍَة « : َفَقاَل ، »  َك اْلِفْتنَةَ َفإِينِّ َأْخَشى َعَليْ  ؛ َال َتْفَعْل « : َقاَل 
َ « : َقاَل ، »  اٌل َأِزيُدَهاـِهَي َأْميَ  َوَأيُّ فِتْنٍَة َأْعَظُم ِمْن َأْن َتَرى َأنََّك َسَبْقَت إَِىل َفِضيَلٍة َقرصَّ

^    _  `  b   a  [   (: َيُقوُل  اهللاَ  إِينِّ َسِمْعُت ، ؟! صاهللاِ  َعنَْها َرُسوُل 
 h  g      f  e  d  c   ( )٦٣: النور(. 

 .َوَال َكبَِريةٌ  َيِصحُّ َأْن َيُكوَن ِيف اْلبَِدِع َما ُهَو َصِغَريةٌ َال  نْ َفإِذَ 
ِقيٌق ِيف َتْشِقيِق َهِذهِ اُهللا  ْظِهُر إِْن َشاءَ َذلَِك َيِصحُّ بَِطِريَقٍة يَ  َأنَّ  َجَواُب:ـَفالْ  َا َحتْ  َأهنَّ

ُر َأْن َيُكونَ َك َأنَّ َصاِحَب اْلبِْدَعِة يُ َوَذلِ  ْسَأَلِة.ْلـمَ ا  :َتَصوَّ
 َعاملًِا بَِكْوِهنَا بِْدَعًة  •
 َوَأْن َيُكوَن َغْريَ َعاِملٍ بَِذلَِك.  •

                                                           
 .ص) أي من عند قرب النبي ٣(



 ٢٨٦
َبْنيِ  ا، )٤( َوَغْريُ اْلَعاِملِ بَِكْوِهنَا بِْدَعًة َعَىل َرضْ  :َوُمهَ

يِعَهاْجَتِهُد ِيف اْستِنَْباطَِها اْلـمُ  •  .َوَتْرشِ
ُد َلُه فِيَها. اْلـمُ و •  َقلِّ

فِيَها َوَال ُيَفاِرُقُه إَِذا َحَكْمنَا َلُه َصاِحَب اْلبِْدَعِة  يٍر َفالتَّْأِويُل ُيَصاِحُب َوَعَىل ُكلِّ َتْقدِ 
ْسَالمِ   :بُِحْكِم َأْهِل اْإلِ

ْ  وْ لَ  هُ نَّ إِ فَ  اِهبَ  اِملُ عَ ا الْ مَّ أَ فَ  ْ  ْل وَّ أَ تَ يَ  َمل ْسَالمِ َىل إِ  َب َس نْ يُ  نْ أَ  ّح ِص يَ  َمل ُه ُمَصاِدٌم ؛   َأْهِل اْإلِ ِألَنَّ
ْحِريِف َلهُ  َياَدِة فِيِه َأِو النُّْقَصاِن ِمنُْه َأِو التَّ ِع بِالزِّ ْ اِرِع ُمَراَغٌم لِلرشَّ َفَال ُبدَّ َلُه ِمْن َتْأِويٍل ،  لِلشَّ

َا بِْدَعٌة « : َأْو َيُقوُل ، » ٌة َوَلكِنََّها ُمْسَتْحَسنَ ، ِهَي بِْدَعٌة « : َكَقْولِهِ  َوَلكِنِّي َرَأْيُت ُفَالًنا ، إِهنَّ
ظٍّ َعاِجلٍ ، » اْلَفاِضَل َيْعَمُل ِهبَا  ِه  - َأْو ُيِقرُّ ِهبَا َوَلكِنَُّه َيْفَعُلَها ِحلَ ْنِب لَِقَضاِء َحظِّ َكَفاِعِل الذَّ

اِض َعَلْيهِ  -اْلَعاِجِل  نَّةِ  َأْو فَِراًرا ِمَن اِالْعِرتَ َباِع السُّ ْأُن اْلَيْوَم ِيف َكثٍِري ِممَّْن ،  ِيف اتِّ َكَام ُهَو الشَّ
 َوَما َأْشَبَه َذلَِك.،  ُيَشاُر إَِلْيهِ 

ا َغْريُ اْلَعاِملِ  ا، َوَأمَّ ُه َال ُيْمكُِن َأْن َيْعَتِقَدَها بَِدَعةً َفإِ ،  َوُهَو اْلَواِضُع َهلَ َبْل ِهَي ِعنَْدُه ،  نَّ
وَعاِت اْلـمَ  ْلَحُق ِممَّا يَ  ُه َيْوُم َمْولِِد النَّبِيِّ ْن َجعَ َكَقْوِل مَ ،  ْرشُ ْثنَْنيِ ُيَصاُم ِألَنَّ ، ص  ِل َيْوَم اْإلِ

ُه َوَجعَ  اِم اْألَْعَياِد ِألَنَّ ِل ُمْلَحًقا بَِأيَّ َوَكَمَن َعدَّ ،  ُولَِد فِيهِ  صَل الثَّاِين َعَرشَ ِمْن َربِيٍع اْألَوَّ
َامَع وَ  ُب بِِه إَِىل السَّ َب ِيف َأْو َرغَّ ،  نِّيَّةَ ُه َجيْلُِب اْألَْحَواَل السَّ بِنَاًء َعَىل َأنَّ اهللاِ  اْلَغنَاَء ِممَّا ُيَتَقرَّ

َلَواِت َداِئًام بِنَاًء َعَىل َما َج  ْيَئِة اِالْجتَِامِع ِيف َأْدَباِر الصَّ َعاِء ِهبَ  .َدةِ اَء ِيف َذلَِك َحاَلُة اْلَوْح الدُّ
ٍد  َأوْ  يَعِة َأَحاِديَث َمْكُذوَبًة لَِينُْرصَ ِيف َزْعِمِه ُسنََّة ُحمَمَّ ِ . َفَلامَّ ِقيَل صَزاَد ِيف الرشَّ

 َمْقَعَدُه ِمَن اf#ارِ « : إِنََّك َتْكِذُب َعَلْيِه َوَقْد َقاَل « : َلهُ 
ْ
أ ًدا فَلْيَتَبَو#  » ِمْن َكَذَب َعPِ# ُمتََعمِّ

َام َكَذْبُت َلهُ « : َقاَل (رواه البخاري ومسلم).  ْ َأْكِذْب َعَلْيِه َوإِنَّ ِل يبِ َفَهِذِه ُكلَُّها ِمْن قَ . » َمل
 التَّْأِويِل.

                                                           
ٌب: نوٌع وِصنٌف  )٤(  .َرضْ



  ٢٨٧
ا ُد اْلـمُ  َوَأمَّ ُه َيُقوُل  َقلِّ َذا اْلَعَمِل اْلـمُ  ُفَالنٌ : َفَكَذلَِك َأْيًضا ِألَنَّ ْقَتَدى بِِه َيْعَمُل ِهبَ

َاِذ الْ ،  َوُيْثنِي َعَلْيهِ  ِف َكاختِّ ِف بِنَاًء َعَىل َأنَّ ُشُيوَخ التََّصوُّ ِغنَاِء ُجْزًءا ِمْن َأْجَزاِء َطِريَقِة التََّصوُّ
َوَكَتْمِزيِق الثَِّياِب ِعنَْد التََّواُجِد ،  َوِمنُْهْم َمْن َماَت بَِسَببِهِ ،  َقْد َسِمُعوُه َوَتَواَجُدوا َعَلْيهِ 

ُْم َقْد فَ  ْقِص َوِسَواُه ِألَهنَّ نَْتِمَني إَِىل اْلـمُ  َوَأْكَثُر َما َيَقُع ِمْثَل َهَذا ِيف َهُؤَالءِ ،  َعُلوهُ بِالرَّ
ِف.  التََّصوُّ

وا َعَىل بِدَ  َام اْحَتجُّ ِهْم فِيَام َصحَّ ِعنَْدُهْم عِ َوُربَّ ْبِيلِّ َوَغْريِ ِهْم بِاْجلُنَْيِد َواْلَبْسَطاِميِّ َوالشِّ
ْ َيِصحَّ  ُكوَن َأنْ ،  َأْو َمل وا بُِسنَّةِ  َوَيْرتُ تِي صَوَرُسولِِه اهللاِ  َحيَْتجُّ َها ُهَدا َال َشاِئَبَة ِيف  َوِهَي الَّ

َها َأْهُلَها َ ِمَها. َوَلكِنَُّهْم َمَع َذلَِك َال اْلـمُ  إَِذا َنَقَلَها اْلُعُدوُل َوَفرسَّ كِبُّوَن َعَىل َفْهِمَها َوَتَعلُّ
نَِة َبْحًثا َالِف لِلسَّ وَن بِاْخلِ َت َأْذَياِل التَّْأِويلِ  ، ُيِقرُّ إِْذ َال َيْرَىض ُمنَْتٍم إَِىل ،  َبْل َيْدُخُلوَن َحتْ

نَِّة َأْصًال. َالِف لِلسُّ ْسَالِم بِإِْبَداِء َصْفَحِة اْخلِ  اْإلِ
ْ َيُكْن َعَلْيِه « : َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك َفَقْوُل َمالٍِك  ِة َشيًْئا َمل َمْن َأْحَدَث ِيف َهِذِه اْألُمَّ

َساَلةَ ص  َسَلُفَها َفَقْد َزَعَم َأنَّ النَّبِيَّ  ِرَم ِمنَ » َخاَن الرِّ  ِمنَ  ِدينَةِ اْلـمَ  . َوَقْوُلُه ملَِْن َأَراَد َأْن ُحيْ
َأيُّ فِْتنٍَة َأْعَظُم ِمْن َأْن َتُظنَّ َأنََّك َسَبْقَت إَِىل َفِضيَلٍة « : صالنَّبِيِّ  َقْربِ ِمْن ِعنِْد ْسِجِد اْلـمَ 

 َ َا إِْلَزاٌم لِْلَخْصِم َعَىل عَ  »؟ صاهللاِ  وُل ـ َعنَْها َرُس َقرصَّ ُه َيُقوُل ،  اَدِة َأْهِل النََّظرِ ـإِهنَّ : َلهُ  َكَأنَّ
ُه َيُقوُل  . َال » َيْلَزُمَك ِيف َهَذا اْلَقْوِل َكَذا«  ُه َال َيْقِصُد إَِىل ، »  إَِلْيِه َقْصًدا َقَصْدَت « : َأنَّ ِألَنَّ

 .مٌ َذلَِك ُمْسلِ 
ِهَي َمْسَأَلٌة ُخمَْتَلٌف فِيَها َبْنيَ َأْهِل  ْذَهِب: َهْل ُهَو َمْذَهٌب َأْم َال؟اْلـمَ  َوَالِزمُ 

ُه َرْأُي ،  )٥( اْألُُصولِ  ِقَني َأْيًضااْلـمُ  َوالَِّذي َكاَن َيُقوُل بِِه ُشُيوُخنَا َوَيَرْوَن َأنَّ  َأنَّ َالِزمَ : َحقِّ
                                                           

ُمْبَتِدَعِة َهْل ُيْعَطى ُحْكَم َما ـَلْو َنَسَب َشْخٌص َنَفَسُه إَىل َمْذَهٍب ِمْن َمَذاِهِب الْ «  :ميحجر اهليتَ  نُ بْ ا) ُسئَِل ٥(
َمْن اْعَتَقَد َمْذَهًبا ِمْن َمَذاِهِب َأْهِل اْلبِْدَعِة َفإِْن َكاَن َذلَِك « فأجاب: ».  َمنُْسوُب إَلْيِه؟ـَمْذَهُب الْ ـالْ  َيْقَتِضيهُ 

ِدِه ُكْفًراـالْ  ْرشِ َكاَن اْعتَِقاُدُه بُِمَجرَّ ًحيا َكاْلَقْوِل بِِقَدِم اْلَعاَملِ َأْو بِإِْنَكاِر اْحلَ ى فِيِه ، إْمجَاًعا  َمْذَهُب ُكْفًرا َرصِ َوَال َيَتَأتَّ
َالُف  ُد اْعتَِقاِد ـَوإِْن َكاَن َذلَِك الْ  .َذلَِك اْخلِ َراٌت َفُمَجرَّ ٌر َأْو ُمَكفِّ َمْذَهُب َلْيَس َكَذلَِك َوإِنََّام َيْلَزُم َأْهَلُه ُمَكفِّ

َح بِاْعتَِقاٍد َالِزٍم ِمْن تِ ـالْ  َرةِ ـْلَك اللََّواِزِم الْ َمْذَهب َال َيُكوُن ُكْفًرا َعَىل اْألََصحِّ َوإِنََّام َيْكُفُر إْن َرصَّ   .» ُمَكفِّ
= 



 ٢٨٨
ْنَكارِ ،  ٍب ْذَهِب َلْيَس بَِمْذهَ اْلـمَ  َر َعَىل اْخلَْصِم َأْنَكَرُه َغاَيَة اْإلِ اْعتَِباُر إَذْن فَ ،  َفِلَذلَِك إَِذا ُقرِّ

ْحِقيِق َال َينَْهُض اْلـمَ  َذلَِك   .ْعنَى َعَىل التَّ
 َفَكَذلَِك اْلبَِدُع.،  ْعِصَيِة َصَغاِئٌر َوَكَباِئرٌ اْلـمَ  َوِعنَْد َذلَِك َتْسَتِوي اْلبِْدَعُة َمعَ 

َبْنيِ   : )٦(ُثمَّ إِنَّ اْلبَِدَع َعَىل َرضْ
يَّةٌ  •  .ُكلِّ
 .َوُجْزِئيَّةٌ  •

يَّةُ  ا اْلُكلِّ اِرَيُة  َفَأمَّ يَعةِ َفِهَي السَّ ِ َوِمَثاُهلَا بَِدُع اْلِفَرِق ،  فِيَام َال َينَْحِرصُ ِمْن ُفُروِع الرشَّ
ْبِعنيَ  يَّ ،  الثََّالِث َوالسَّ ٌة بِاْلُكلِّ َا ُخمَْتصَّ ْزِئيَّاِت َفإِهنَّ  . اِت ِمنَْها ُدوَن اْجلُ

ا الْ  ِب ،  ُجْزئِيَّةِ ـِيف اْلُفُروِع الْ َفِهَي اْلَواِقَعُة  ُجْزئِيَّةُ ـَوَأمَّ ْ ُق ُدُخوُل َهَذا الرضَّ َوَال َيَتَحقَّ
َت اْلَوِعيِد بِالنَّارِ  َت َوْصِف ،  ِمَن اْلبَِدِع َحتْ َاللِ َوإِْن َدَخَلْت َحتْ ُق َذلَِك ِيف  َكَام َال ،  الضَّ َيَتَحقَّ

ٍة َأِو التَّْطِفيِف بَِحبَّةٍ  َقِة لِِقمَّ َقةِ ،  َرسِ ِ َت َوْصِف الرسَّ ُق اْلـمُ  َبلِ ،  َوإِْن َكاَن َداِخًال َحتْ َتَحقِّ
ُة َواِضَحُة ا َقِة َفَال َتُكوُن تِْلَك اْألَِدلَّ ِ يَّاِهتَا َكالنَِّصاِب ِيف الرسَّ ُموِل ُدُخوُل َعَظاِئِمَها َوُكلِّ لشُّ

 .َهلَا
                                                           

 ].)١٠٠/ ٤(بن حجر اهليتمي الالفتاوى الفقهية الكربى [انظر: 
ْسَالِم ابْ وَقاَل  ُه  « :/ة يَ مِ يْ تَ  نُ َشْيُخ اْإلِ ْنَساِن َلْيَس بَِمْذَهِب َلُه إَذا َملْ َيْلَتِزْمُه ؛ َفإِنَّ َواُب: َأنَّ َالِزَم َمْذَهَب اْإلِ الصَّ

َمْذَهِب َمْذَهًبا َلَلِزَم َتْكِفُري ُكلِّ َمْن َقاَل ـَوَلْو َكاَن َالِزُم الْ ،  َكاَن َقْد َأْنَكَرُه َوَنَفاُه َكاَنْت إَضاَفُتُه إَلْيِه َكِذًبا َعَلْيهِ إَذا 
ُه َجمَاٌز َلْيَس بَِحِقيَقِة ؛ َفإِنَّ َال ـَعْن اِالْس  َفاِت َأنَّ ِه ِمْن الصِّ ٌء ِمْن ـِزَم َهَذا اْلقَ تَِواِء َأْو َغْريِ ْوِل َيْقَتِيض َأْن َال َيُكوَن َيشْ

 ].)٢١٧/ ٢٠جمموع فتاوى ابن تيمية ([انظر:  َأْو ِصَفاتِِه َحِقيَقًة. ـَأْسَامئِِه 
والتحقيق الذي يدل عليه الدليل أن الزم املذهب الذي مل « : /ل الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي اوق

املخلوق مهام بلغ فإنه  مُ لْ ، وعِ  ، ألن القائل غري معصوم اه ليس مذهبً مْ زِ ، ومل يلتَ  إليه ِرشْ يرصح به صاحبه ومل يُ 
، ولكننا نستدل بفساد الالزم عىل فساد  هلْ قُ ه ما مل يَ لُ وِّ ـقَ ، ونُ  همْ زِ ائل بام مل يلتَ ـم القزِ لْ ، فبأي برهان نُ  قاٌرص 
،  ، فإن احلق الزمه حق  صحتها وضعفها وعىل فسادها، فإن لوازم األقوال من مجلة األدلة عىل امللزوم

 ).١١٣(توضيح الكافية الشافية:  »والباطل يكون له لوازم تناسبه 
ٌب: نوٌع وِصنٌف  )٦(  .َرضْ



  ٢٨٩
 ْرَقةِ اْجلُْزِئيَِّة َغالًِبا َكاْلفُ  َأالَّ َتَرى َأنَّ َخَواصَّ اْلبَِدِع َغْريُ َظاِهَرٍة ِيف َأْهِل اْلبَِدعِ 

ةِ ؟ وِج َعِن اْجلََامَعةِ َواْخلُرُ  لَّ ْزِئيَّاُت ِيف اْلَغالِِب َكالزَّ ُكوُن َواْلَفْلَتِة َولَِذلَِك َال يَ  َوإِنََّام َتَقُع اْجلُ
َباُع اْهلََوى فِيَها َمَع ُحُصوِل التَّْأِويِل ِيف َفْرٍد ِمْن َأْفَراِد اْلُفُروعِ  ْفَسَدُة اْحلَاِصَلُة اْلـمَ  َوَال ،  اتِّ

ْزِئيَِّة كَ  يَِّة. اْلـمُ بِاْجلُ  ْفِسَدِة اْحلَاِصَلِة بِاْلُكلِّ
 :إَِذا اْجَتَمَع ِيف اْلبِْدَعِة َوْصَفانِ  ؛ َفَعَىل َهَذا

 .ْوُهنَا ُجْزِئيَّةً كَ  •
 .َوَكْوُهنَا بِالتَّْأِويلِ  •

َمْسَأَلُة َمْن َنَذَر َأْن َيُصوَم َقاِئًام َال ،  َأْعَلُم ـ َوِمَثاُلهُ  اهللاُ َصحَّ َأْن َتُكوَن َصِغَريًة ـ وَ 
َم َعَىل َنْفِسِه َشيًْئا ِممَّا َأَحلَّ ،  َوَضاِحًيا َيْسَتظِلُّ ،  َجيْلُِس  ِمَن النَّْوِم َأْو َلِذيِذ  اهللاُ  َوَمْن َحرَّ

 َوَما َأْشَبَه َذلَِك.  ... الطََّعاِم َأِو النَِّساِء َأِو اْألَْكِل بِالنََّهارِ 
ْزِئيََّة َقْد َتُكوُن َظاِهَرةً  يََّة َواْجلُ َوَقْد َتُكوُن َخِفيًَّة َكَام َأنَّ التَّْأِويَل َقْد ،  َغْريَ َأنَّ اْلُكلِّ

ُب َمْأَخَذهُ  ْشَكاُل ِيف َكثٍِري ِمْن َأْمثَِلِة َهَذا اْلَفْصِل َفَيُعدُّ َكبَِريًة َما ُهَو ،  ُيَقرِّ ُد َفَيَقُع اْإلِ َوَقْد ُيَبعِّ
َغاِئرِ   .َوبِاْلَعْكِس َفُيوَكُل النََّظُر فِيِه إَِىل اِالْجتَِهادِ ،  ِمَن الصَّ

  :شروطُ كَون الْبِدعة صغيرةً
وٍط:  َوإَِذا ُقْلنَا: إِنَّ   ِمَن اْلبَِدِع َما َيُكوُن َصِغَريًة ، َفَذلَِك بُِرشُ

ِغَريَة ِمنَ ،  َأْن َال ُيَداِوَم َعَلْيَها َأَحُدَها: َعاِيص ملَِْن َداَوَم َعَلْيَها َتْكُربُ اْلـمَ  َفإِنَّ الصَّ
اِر َعَلْيَها،  بِالنِّْسَبِة إَِلْيهِ  ْرصَ َها وَ ،  ِألَنَّ َذلَِك َناِشٌئ َعِن اْإلِ ُ ِغَريِة ُيَصريِّ اُر َعَىل الصَّ ْرصَ اْإلِ

ارٍ « : َولَِذلَِك َقاُلوا،  َكبَِريةً  َفَكَذلَِك  )٧( »َوَال َكبَِريَة َمَع اْستِْغَفاٍر ،  َال َصِغَريَة َمَع إِْرصَ
 .اْلبِْدَعُة ِمْن َغْريِ َفْرٍق 

                                                           
 َسْبِعِامَئٍة َأْقَرُب ِمنَْها إَِىل  «َقاَل: ، » َأَسْبٌع ِهَي؟  ؟َكِم اْلَكَبائِرُ « َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْريٍ َأنَّ َرُجًال َقاَل ِالْبِن َعبَّاٍس:  )٧(

ارٍ  ُه َال َكبَِريَة َمَع اْستِْغَفاٍر ، َوَال َصِغَريَة َمَع إِْرصَ ، ) ٢٤٥/ ٨([ رواه الطربي يف التفسري  » إَِىل َسْبٍع ، َغْريَ َأنَّ
 وإسناده صحيح].



 ٢٩٠
َ اْلـمَ  إِالَّ َأنَّ  ،  َوَقْد َال ُيِرصُّ َعَلْيَها،  ا َقْد ُيِرصُّ َعَلْيَهاَعاِيصَ ِمْن َشْأِهنَا ِيف اْلَواِقِع َأهنَّ

اِهِد ِهبَا َأْو َعَدُمهُ  َهاَدِة َوُسْخَطُة الشَّ َالِف اْلبِْدَعِة َفإِنَّ ـبِخِ ،  َوَعَىل َذلَِك َينَْبنِي َطْرُح الشَّ
ْرُص  َداَوَمةُ اْلـمُ اْلَواِقِع  َشْأَهنَا ِيف  ِمْن َمْوِضِعَها َوَأْن َتُقوَم َعَىل َتاِرِكَها َعَىل َأْن َال ُتَزاَل  َواْحلِ

َوُينَْبُز بِالتَّْبِديِع ،  َوُيْرَمى بِالتَّْسِفيِه َوالتَّْجِهيلِ ،  َالَمةِ اْلـمَ  َوَتنَْطلَِق َعَلْيِه َأْلِسنَةُ ،  اْلِقَياَمةُ 
ةِ  ِضدَّ َما َكاَن َعَلْيِه َسَلُف َهِذهِ ،  َوالتَّْضلِيلِ  ةِ اْلـمُ و ، اْألُمَّ  .ْقَتَدى ِهبِْم ِمَن اْألَِئمَّ

لِيُل َعَىل َذلَِك اِالْعتَِباُر َوالنَّْقُل  َفإِنَّ َأْهَل اْلبَِدِع َكاَن ِمْن َشْأِهنِِم اْلِقَياُم ،  َوالدَّ
نَِّة إِْن َكاَن َهلُْم ُعْصَبةٌ  ُه ِيف النَّاِس َأْو َلَصُقوا بُِسْلَطاٍن َجتِْري َأْحَكامُ ،  بِالنَّكِِري َعَىل َأْهِل السُّ

ِمنيَ اْلـمُ  َوَمْن َطاَلَع َسْريَ ،  َوَتنُْفُذ َأَواِمُرُه ِيف اْألَْقَطارِ  َفى.،  َتَقدِّ  َوَجَد ِمْن َذلَِك َما َال َخيْ
ا النَّْقُل  ا،  َوَأمَّ cَلُف ِمْن َأنَّ اْلبِْدَعَة إَِذا ُأْحِدَثْت َال َتِزيُد إِالَّ ُمِضي ،  َفَام َذَكَرُه السَّ

َبْل َقْد َجاَء َما َيُشدُّ َذلَِك ، اهللاِ  َفَقْد َيُتوُب َصاِحُبَها َوُينِيُب إَِىل ،  َعاِيص اْلـمَ  ْيَسْت َكَذلَِك َولَ 
قَْواٌم Lََارَى بِِهْم تِلَْك  : «ص إِْذ َقاَل فِيهِ  ِيف َحِديِث اْلِفَرِق 

َ
9ِ أ م#

ُ
َوgِن#ُه َسيَْخُرُج Kِ أ

ْهَواُء َكَما َفتََجارَ 
َ
ِه ى ال8ََْ اْأل  » ، َال َفبَْ> ِمنُْه ِعْرٌق َوَال َمْفِصٌل إِال# َدَخلَهُ  )٨(ُب بَِصاِحبِ

 .(رواه اإلمام أمحد يف املُسند ، وصّححه األلباين)
ُط الثَّاِين: َأْن َال َيْدُعَو إَِلْيَها  ْ َضاَفةِ  ؛َوالرشَّ  ُثمَّ ،  َفإِنَّ اْلبِْدَعَة َقْد َتُكوُن َصِغَريًة بِاْإلِ

ِه َعَلْيهِ  ُه الَِّذي ،  َيْدُعو ُمْبَتِدُعَها إَِىل اْلَقْوِل ِهبَا َواْلَعَمِل َعَىل ُمْقَتَضاَها َفَيُكوُن إِْثُم َذلَِك ُكلِّ َفإِنَّ
ِحيَح َقْد َأْثَبَت ،  َوَسَبُب َكْثَرِة ُوُقوِعَها َواْلَعَمِل ِهبَا،  َأَثاَرَها َمِن  «َأنَّ ُكلَّ  َفإِنَّ اْحلَِديَث الصَّ

ْوَزاِر َمْن َعِمَل بَِها 
َ
ْوَزاُر َمْن َعِمَل بَِها َال َفنُْقُص ِمْن أ

َ
اْنتََدَع بِْدَعًة َفُعِمَل بَِها fََن َعلَيِْه أ

َام َتَفاُوُهتَا بَِحَسِب (رواه ابن ماجه ، وصّححه األلباين).  ». َشيْئًا ِغَريُة َمَع اْلَكبَِريِة إِنَّ َوالصَّ
ْثمِ  تِهِ  َكْثَرِة اْإلِ ِغَريُة ـ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه ـ اْلَكبَِريَة َأْو ُتْرِيب ،  َوِقلَّ َام ُتَساِوي الصَّ  َعَلْيَها. )٩(َفُربَّ

                                                           
ارى هبم) (٨( اإلنسان من َعضِّ  بفتحتني: داء يصيب) الَكَلب( أي: ترسي يف عروقهم ومفاصلهم. )َجتَ

 الكلب املجنون.
 : َتِزيُد.ُتْرِيب ) ٩(



  ٢٩١
ِه. َوِيف َهَذا اْلـمُ  َفِمْن َحقِّ  ِمَل َمَع ِوْزِرِه َوَزَر َغْريِ ْبَتِدِع َأْن َيْقَتِرصَ َعَىل َنْفِسِه َوَال َحيْ

ِه َيْرُجو فِيَها ِمَن التَّْوَبِة اْلـمَ  َفإِنَّ  ؛ ُر اْخلُُروُج اْلَوْجِه َقْد َيَتَعذَّ  ْعِصَيَة فِيَام َبْنيُ اْلَعْبِد َوَربِّ
َعاِء إَِلْيَها ُر َعَلْيِه َمَع الدُّ  .َواْلُغْفَراِن َما َيَتَعذَّ

ُط الثَّالُِث: َأْن َال َتْفَعُل ِيف  ْ  ُت النَّاِس ، َأوِ َواِضِع الَّتِي ِهَي ُجمَْتَمَعااْلـمَ  َوالرشَّ
يَعِة ،اْلـمَ  ِ نَُن ، َوُتْظَهُر فِيَها َأْعَالُم الرشَّ ا إِْظَهاُرَها ِيف  َواِضُع الَّتِي ُتَقاُم فِيَها السُّ  َفَأمَّ
نَِّة ْجَتَمَعاِت ِممَّْن ُيْقَتَدى بِِه َأْو بَِمْن ُحيِْسُن بِِه الظَّنَّ َفَذلَِك ِمْن َأَرضِّ اْألَْشَياِء َعَىل ُس اْلـمُ 

ْسَالمِ  َا َال َتْعُدو َأْمَرْينِ ،  اْإلِ  : َفإِهنَّ
ا َأْن ُيْقَتَدى بَِصاِحبَِها فِيَها تِي ،  َفإِنَّ اْلَعَوامَّ َأْتَباُع ُكلِّ َناِعٍق ،  إِمَّ َال ِسيََّام اْلبَِدَع الَّ

ْيَطاُن بَِتْحِسينَِها لِلنَّاسِ  تِي لِلنُُّفوِس فِيِ ،  ُوكَِل الشَّ َوإَِذا اْقتُِدَي بَِصاِحِب ،  ًوىَها هَ َوالَّ
ْت بِالنِّْسَبِة إَِلْيهِ  ِغَريِة َكُربَ ِألَنَّ ُكلَّ َمْن َدَعا إَِىل َضَالَلٍة َكاَن َعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر ،  اْلبِْدَعِة الصَّ

  َفَعَىل َحَسِب َكْثَرِة اْألَْتَباِع َيْعُظُم َعَلْيِه اْلِوْزُر.،  َمْن َعِمَل ِهبَا
ْعِصَيَة ـ اْلـمَ  َفإِنَّ اْلَعاِملَ َمَثًال إَِذا َأْظَهرَ ،  َعاِيص اْلـمَ  َوَهَذا بَِعْينِِه َمْوُجوٌد ِيف َصَغاِئرَ 

َلْو َكاَن َهَذا اْلِفْعُل َكَام « : َفإِنَّ اْجلَاِهَل َيُقوُل ،  َوإِْن َصُغَرْت ـ َسُهَل َعَىل النَّاِس اْرتَِكاُهبَا
ُه ذَ  َام اْرَتَكَبُه ِألَْمٍر َعلَِمُه ُدوَننَا،  َملْ َيْرَتكِْبهُ ،  ْنٌب َقاَل ِمْن َأنَّ  . » َوإِنَّ

 ُ َا ،  َال َحمَاَلةَ  فِيَها َي بِهِ دِ تُ قْ ا َفَكَذلَِك اْلبِْدَعُة إَِذا َأْظَهَرَها اْلَعاِمل ِب ِيف  َمظِنَّةُ َفإِهنَّ التََّقرُّ
َ َيْفَعلُ ،  َظنِّ اْجلَاِهلِ  إِِذ ،  ْعنَىاْلـمَ  َبِل اْلبِْدَعُة َأَشدُّ ِيف َهَذا،  َها َعَىل َذلَِك اْلَوْجهِ ِألَنَّ اْلَعاِمل

ْنُب َقْد َال ُيْتبُِع َعَلْيهِ  ا  بِِخَالِف اْلبِْدَعةِ ،  الذَّ َباِعِه إِالَّ َمْن َكاَن َعاملًِ َفَال َيَتَحاَشى َأَحٌد َعِن اتِّ
َا بِْدَعٌة َمْذُموَمةٌ  ْنِب  َفِحينَِئذٍ ،  بَِأهنَّ َفإَِذا َكاَنْت َكَذلَِك َصاَرْت َكبَِريًة بَِال ،  َيِصُري ِيف َدَرَجِة الذَّ

َباعِ ،  َفإِْن َكاَن َداِعًيا إَِلْيَها َفُهَو َأَشدُّ ،  َشكٍّ  ْظَهاُر َباِعًثا َعَىل اِالتِّ َعاِء ،  َوإِْن َكاَن اْإلِ َفبِالدُّ
 َيِصُري َأْدَعى إَِلْيِه.

َاذُ  ا اختِّ يِح اْلـمَ  َها ِيف َوَأمَّ ْرصِ َعاِء إَِلْيَها بِالتَّ نَُن َفُهَو َكالدُّ تِي ُتَقاُم فِيَها السُّ ،  َواِضِع الَّ
لَّ ِألَنَّ  َعاِئرِ  َحمِ ْسَالِميَِّة ُيوِهُم َأنَّ ُكلَّ َما َأْظَهَر فِيَها َفُهَو ِمَن الشَّ اِئِع اْإلِ َ  َفَكَأنَّ ،  إِْظَهاِر الرشَّ
بُِعوَها.: ُقوُل ْظَهَر َهلَا يَ اْلـمَ   َهِذِه ُسنٌَّة َفاتَّ



 ٢٩٢
اٍح َقاَل  َب : َوَحَكى اْبُن َوضَّ ُن بِالْ اْلـمُ  )١٠( َثوَّ َفَأْرَسَل ،  َمِدينَِة ِيف َزَماِن َمالٍِك ـَؤذِّ

ْعِرَف َأَرْدُت َأْن يَ « : َفَقاَل ، » َما َهَذا الَِّذي َتْفَعُل؟ « : َفَقاَل َلُه َمالٌِك ،  إَِلْيِه َمالٌِك َفَجاَءهُ 
ِدْث ِيف َبَلِدَنا َشْيئًا َملْ ،  َال َتْفَعْل « : . َفَقاَل َلُه َمالٌِك » النَّاُس ُطُلوَع اْلَفْجِر َفَيُقوُمونَ  َال ُحتْ

َذا اْلَبَلِد َعْرشَ ِسنَِني َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَامُن َفَلْم ص  اهللاِ  َقْد َكاَن َرُسوُل ،  َيُكْن فِيهِ  ِهبَ
ِدْث ِيف َبَلِدَنا َما َملْ َيُكْن فِيهِ ،  ا َهَذاَيْفَعُلو  ». َفَال ُحتْ

ُن َعْن َذلَِك َوَأَقاَم َزَماًنااْلـمُ  َفَكفَّ  ُه َتنَْحنََح ِيف ،  َؤذِّ نَاَرِة ِعنَْد ُطُلوِع اْلـمَ  ُثمَّ إِنَّ
َأَرْدُت َأْن َيْعِرَف النَّاُس « : َقاَل ،  »َما الَِّذي َتْفَعُل؟ « : َفَأْرَسَل إَِلْيِه َمالٌِك َفَقاَل َلهُ ،  اْلَفْجرِ 

ِدَث ِعنِْدَنا َما َملْ َيُكْن؟ « : . َفَقاَل َلهُ » ُطُلوَع اْلَفْجرِ  َام َهنَْيَتنِي « : َفَقاَل ، » َأَملْ َأْهنََك َأْن َال ُحتْ إِنَّ
ْثِويِب   . » َال َتْفَعْل « : . َفَقاَل َلهُ » َعِن التَّ

ُب اْألَْبَواَب َفَكفَّ َزَماًنا. ُثمَّ  َما َهَذا الَِّذي « : َفَأْرَسَل إَِلْيِه َمالٌِك َفَقاَل ،  َجَعَل َيْرضِ
َال ،  َال َتْفَعْل « : . َفَقاَل َلُه َمالٌِك » َأَرْدُت َأْن َيْعِرَف النَّاُس ُطُلوَع اْلَفْجرِ « : َفَقاَل ، » َتْفَعُل؟ 

ِدْث ِيف َبَلِدَنا َما َملْ َيُكْن فِيهِ   .» ُحتْ
ْل َكيَْف َمنََع َمالٌِك ِمْن إِْحَداِث َأْمٍر َخيِفُّ َشْأُنُه ِعنَْد النَّاظِِر  ْأِي َفَتَأمَّ فِيِه بَِباِدِئ الرَّ

ثِْويِب ،  ِه َأْمًرا ُحمَْدًثالَ َوَجعَ  ُه َضَالٌل « : َوَقْد َقاَل ِيف التَّ ٌ ، »  إِنَّ ُكلَّ ُحمَْدَثٍة « : ِألَنَّ  ؛ َوُهَو َبنيِّ
ِب اْألَْبَواِب ـلْ اَوَملْ ُيَساِمْح ،  » َوُكلَّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ بِْدَعٌة  ِن ِيف التَّنَْحنُِح َوَال ِيف َرضْ ِألَنَّ ،  ُمَؤذِّ

 .َذلَِك َجِديٌر بَِأْن ُيتََّخَذ ُسنَّةً 
ى بِالْ اْلـمُ  َمْغِرِب ـَوَقْد َأْحَدَث بِالْ  ِر َوُهَو َمْهِديِّ َتْثِويًبا ِعنَْد ُطُلوِع اْلَفجْ ـَتَسمَّ

ْلَزاِم الطَّاَعةِ ،  إِْشَعاًرا بَِأنَّ اْلَفْجَر َقْد َطَلعَ ؛ » اْحلَْمُد  وهللاَِأْصَبَح «  :َقْوُهلُمْ  َوِحلُُضوِر ،  ِإلِ
                                                           

َقاَمِة: ُهَو  َدع:تَ املبْ  التَّْثِويب )١٠( َن َفَأْبَطَأ النَّاُس َقاَل َبْنيَ اْألََذاِن َواْإلِ َن َكاَن إَِذا َأذَّ َالُة ، « َأنَّ اْلـُمَؤذِّ َقْد َقاَمِت الصَّ
َالِة ، َحيَّ َعَىل الْ  ِح َحيَّ َعَىل الصَّ ُكُم « أو قال:  » َفالَّ َالُة ـ َرِمحَ فُه به اإلمام الشاطبي .» اهللاُ الصَّ  ./ وهذا ما عرَّ

َتْنيِ َبْعَد اْحلَْيَعَلَتْنيِ ِيف َأَذاِن ـَأْن َيِزيَد الْ بَمعنَى  التَّْثِويُب وليس املقصود  الَُة َخْريٌ ِمَن النَّْوِم) َمرَّ ُن ِعَباَرَة (الصَّ ُمَؤذِّ
ِيب َحمُْذوَرةَ  ص، لَِقْول النَّبِيِّ  ُهَو ُسنٌَّة ِعنَْد َمجِيِع اْلُفَقَهاءِ ؛ فَ  اْلَفْجرِ  فَإَِذا fََن َصَالةُ « : وهو ُيعلِّمه األذان ت ألِ َ

بِْح  َالةُ َخpٌْ ِمَن اf#ْومِ ، الصُّ َالةُ َخpٌْ ِمَن اf#ْوِم  قُلَْت: الص#  ). (رواه أبو داود ، وصّححه األلباين» ، الص#



  ٢٩٣
ُه َهُؤَالءِ  وِّ َولِْلَغدُ ،  اْجلََامَعةِ  َال اْلـمُ  َولُِكلِّ َما ُيْؤَمُروَن بِِه. َفَيُخصُّ ُروَن َتْثِويًبا بِالصَّ ِة َتَأخِّ

ْزَب اْلـمَ  َكاْألََذاِن. َوَنَقَل َأْيًضا إَِىل َأْهلِ  ةِ اْلـمُ  ْغِرِب اْحلِ ْسَكنَْدِريَّ ْعَتاُد اْلـمُ  َوُهوَ ،  ْحَدَث بِاْإلِ
َها ُه َسنًَة ِيف ،  ِيف َجَواِمِع اْألَْنَدُلِس َوَغْريِ  َوإِنَّاهللاِ  َفإِنَّا،  َساِجِد إَِىل اْآلنَ اْلـمَ  َفَصاَر َذلَِك ُكلُّ

 إَِلْيِه َراِجُعوَن.
َ َوَقْد فُ  َن َفَأْبَطَأ النَّاُس اْلـمُ  بَِأنَّ   التَّْثِويَب الَِّذي َأَشاَر إَِلْيِه َمالٌِك رسِّ َن َكاَن إَِذا َأذَّ َؤذِّ

َقاَمةِ  َالةُ « : َقاَل َبْنيَ اْألََذاِن َواْإلِ َالةِ ،  َقْد َقاَمِت الصَّ . » ِح َحيَّ َعَىل اْلَفالَّ ،  َحيَّ َعَىل الصَّ
ْم ِعنَْدَنا ُكمُ « : َوَهَذا َنظُِري َقْوِهلِ َالُة ـ َرِمحَ  .» اهللاُ  الصَّ

َأْو ،  ْحَدَثِة َأْن َتُكوَن ِيف َمَواِضِع اْجلََامَعةِ اْلـمُ  َواْلَكَالُم َيُدلُّ َعَىل التَّْشِديِد ِيف اْألُُمورِ 
نَنُ اْلـمَ  ِيف  تِي ُتَقاُم فِيَها السُّ وَعاِت َأَشدَّ اْلـمَ  َحاَفَظُة َعَىل ـمُ الْ و ، َواطِِن الَّ ،  َحاَفَظةِ اْلـمُ  ْرشُ

َا إَِذا ُأقِيَمْت ُهنَالَِك َأَخَذَها النَّاُس َوَعِمُلوا ِهبَا َفَكاَن ِوْزُر َذلَِك َعاِئًدا َعَىل اْلَفاِعِل ،  ِألَهنَّ
ًال   َفَيْكثُُر ِوْزُرُه َوَيْعُظُم َخَطُر بِْدَعتِِه.،  َأوَّ

طُ  ْ ابُِع: َأْن َال َيْستَْصِغَرَها َوَال َيْسَتْحِقُرَها ـ َوإِْن َفَرْضنَاَها َصِغَريًة ـ َفإِنَّ  َوالرشَّ الرَّ
ا ْنِب ،  َذلَِك اْستَِهاَنٌة ِهبَ ْنِب َأْعَظُم ِمَن الذَّ َفَكاَن َذلَِك َسَبًبا لِِعَظِم َما ُهَو ،  َواِالْستَِهاَنُة بِالذَّ

 : ْنَب َلُه َنَظَرانِ َوَذلَِك َأنَّ الذَّ ،  َصِغريٌ 
•  ْ  .عِ َنَظٌر ِمْن ِجَهِة ُرْتَبتِِه ِيف الرشَّ
بِّ اْلَعظِيُم بِهِ  •  .َوَنَظٌر ِمْن ِجَهِة ُخمَاَلَفِة الرَّ

ُل  َظُر اْألَوَّ ا النَّ ُه َصِغريٌ  َفَأمَّ ِع َأنَّ ْ ،  َفِمْن َذلَِك اْلَوْجِه ُيَعدُّ َصِغًريا إَِذا َفِهْمنَا ِمَن الرشَّ
عُ  ِألَنَّا ْ  .َنَضُعُه َحْيُث َوَضَعُه الرشَّ

ا  َظُر َوَأمَّ َهَة َج ُمَوا ِقرُ َفُهَو َراِجٌع إَِىل اْعتَِقاِدَنا ِيف اْلَعَمِل بِِه َحْيُث َنْسَتحْ  اْآلَخرُ النَّ
بِّ  نَا َأْن َنْسَتْعظِمَ ،  َخاَلَفةِ اْلـمُ بِ  ـالرَّ ا َوالَِّذي َكاَن َجيُِب ِيف َحقِّ cَال َفْرَق ِيف  إِذْ ،  َذلَِك ِجد

ْحِقيِق َبْنيَ  ِغَريِة.اْلـمُ و ، َواَجَهُة بِاْلَكبَِريةِ اْلـمُ  َواَجَهَتْنيِ ـاْلـمُ  التَّ  َواَجَهُة بِالصَّ
ِألَنَّ ،  َمْعِصَيُة ِمْن َحْيُث ِهَي َمْعِصَيٌة َال ُيَفاِرُقَها النََّظَراِن ِيف اْلَواِقِع َأْصًال ـَوالْ 

َرَها َمْوُقوٌف عَ  َا َصِغَريٌة َال ،  َلْيِهَام َتَصوُّ َفاِالْستِْعَظاُم لُِوُقوِعَها َمَع َكْوِهنَا ُيْعَتَقُد فِيَها َأهنَّ
َُام اْعتَِباَراِن ِمْن ِجَهَتْنيِ ،  َيَتنَاَفَيانِ   : ِألَهنَّ



 ٢٩٤
دَ َوإِْن  -َفاْلَعاِيص  • ِدِه اِالْستَِهاَنَة بِ  -ْعِصَيَة اْلـمَ  َتَعمَّ اْجلَانِِب َملْ َيْقِصْد بَِتَعمُّ

اِينِّ  بَّ اِرُع َصِغًريا َأْو ،  اْلَعِيلِّ الرَّ بَاِع َشْهَوتِِه َمثًَال فِيَام َجَعَلُه الشَّ َوإِنََّام َقَصَد اتِّ
ْثُم َعَىل َحَسبِهِ ،  َكبًِريا  .َفَيَقُع اْإلِ

اِرِع َوَال  • عِ  َكَام َأنَّ اْلبِْدَعَة َملْ َيْقِصْد ِهبَا َصاِحُبَها ُمنَاَزَعَة الشَّ ْ  التََّهاُوَن بِالرشَّ
َام َقَصَد اْجلَْرَي َعَىل ُمْقتََضاهُ ،  هِ ،  َوإِنَّ َحُه َعَىل َغْريِ ،  َلكِْن بَِتْأِويٍل َزاَدُه َوَرجَّ

َام َهتَاَوَن بُِمَخاَلَفةِ  ُه إِنَّ ِع َفإِنَّ ْ لِِك اْلـمَ  بِِخَالِف َما إَِذا َهتَاَوَن بِِصَغِرَها ِيف الرشَّ
،  َوالتََّهاُوُن ِهبَا َعظِيمٌ ،  نَّ النَّْهَي َحاِصٌل َوُخمَاَلَفُتُه َحاِصَلةٌ ِألَ ،  اْحلَقِّ 

َال َتنُْظْر إَِىل ِصَغِر اْخلَطِيَئِة َواْنُظْر إَِىل َعَظَمِة َمْن َواَجْهَتُه « : َولَِذلَِك ُيَقاُل 
 .» ِهبَا

وُط َفإِْذ َذاَك ُيْرَجى َأنْ  ُ َلْت َهِذِه الرشُّ لََّف  َفإَِذا َحتَصَّ ا َصِغَريًة ، َفإِْن َختَ َتُكوَن َصِغَريُهتَ
ٌط ِمنَْها َأْو َأْكَثُر َصاَرْت َكبَِريًة ، َأْو ِخيَف َأْن َتِصَري َكبَِريًة ، َكَام َأنَّ  َعاِيصَ َكَذلَِك ، اْلـمَ  َرشْ

 َأْعَلُم. اهللاُ وَ 



  ٢٩٥
 

  بتداعِ هلْ يدخلُ اال
  اديةــــــورِ الْعــــــــــمفي األ

  اديةـــورِ الْعبـــمأَم يختص بِاأل 
 

  ؟الْأُمورِ الْعادية أَم الفي الابتداع هلْ يدخلُ 
ا اْلِعَباِديَّةُ  ا َأْعَامٌل َقْلبِيٌَّة َوُأمُ  ؛ َفَال إِْشَكاَل ِيف ُدُخولِِه فِيَها َأمَّ ُة إِمَّ وٌر إِِذ اْألُُموُر اْلِعَباِديَّ

ةٌ  ا َأْعَامُل َجَواِرَح ِمْن َقْوٍل َأْو فِْعلٍ ،  اْعتَِقاِديَّ َوكَِال اْلِقْسَمْنيِ َقْد َدَخَل فِيِه اِالْبتَِداُع ،  َوإِمَّ
ةِ  اعِ ،  ْعَتِزَلةِ اْلـمُ و َواْخلََواِرِج ،  ْرِجَئةِ اْلـمُ و َكَمْذَهِب اْلَقَدِريَّ َباَحِة َواْخِرتَ  َوَكَذلَِك َمْذَهُب اْإلِ

 اْلِعَباَداِت َعَىل َغْريِ ِمَثاٍل َسابٍِق َوَال َأْصٍل َمْرُجوٍع إَِلْيِه.
ا اْلَعاِديَّةُ  َالِف فِيَها وَ  َوَأمَّ  )١١(ُكوسِ اْلـمُ  َوْضعُ َها َأْمثَِلتِ ِمْن َفاْقَتَىض النََّظُر ُوُقوَع اْخلِ

اِل َعَىل  َوَتْقِديمُ ،  َظاِملِ اْلـمَ  ِمنَ  اُت ْحَدثَ اْلـمُ وَ   َوَتْولَِيةُ ،   اْلُعَلَامِء ِيف اْلِوَالَياِت اْلِعْلِميَّةِ اْجلُهَّ
يَفِة َمْن َلْيَس َهلَا بَِأْهٍل اْلـمَ  ِ َ ،  بِْطِريِق اْلِوَراَثةِ َبْل نَاِصِب الرشَّ نَاِخِل َوَغْسِل اْلَيِد اْلـمَ  اذُ َواختِّ

َمِن اْلَفاِضِل  َوَأْشبَاِه َذلَِك  ... َوَتْوِسيِع اْألَْكَاممِ  )١٢(بِاْألُْشنَاِن  تِي َملْ َتُكْن ِيف الزَّ ِمَن اْألُُموِر الَّ
الِِح  َلِف الصَّ  :َوالسَّ

                                                           
احب املكس : هو الذي يأخذ من الناس ما ص، و َمْكس)(: مجع )املُُكوس، فَرَض. ( نّ ، َس  أنشأوَضَع:  )١١(

وال شك يف أنه من أعظم الذنوب ، وأكربها ، وأفحشها ، . ال يلزمهم رشًعا من الوظائف املالية بالقهر واجلرب
ر ، وعمٌل به ، ودواٌم عليه. ومع ذلك كلِّه فإن تاب فإنَّه غصب ، وظلٌم ، وَعسٌف عىل الناس ، وإشاعٌة للمنك

ت توبته  اْلَغاِمِديَّةِ قال يف  ص. ومما يدل عىل ِعَظِم هذا الذنب أنَّ النبي من ذلك ، وردَّ املظامل إىل أرباهبا صحَّ
ي َغْفnِ نِيَِدهِ لَ « : َأَمَر النَّاَس َفَرَمجُوَهاف، التي اعرتفت عىل نفسها بالزنا  ِ

#dَقْد تَابَْت تَْوبًَة لَْو تَاَنَها َصاِحُب َوا
 ُmَ املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم . (رواه مسلم). [انظر: ، َوُدفِنَْت  َصىلَّ َعَلْيَها ُثمَّ ، »  َمْكٍس لَُغِفَر

 للقرطبي]. )٢١/ ١٦(
 .يل الثياب واأليدْس ه يف غَ يستعمل هو أو رمادُ  شجرٌ   :(اإلشنان)، (األشنان)  )١٢(



 ٢٩٦
ا ، َوَشاَعْت إَىل أَ َبْعُض الْ َذَهَب إِليه  - ١ َا ُأُموٌر َجَرْت ِيف النَّاِس َوَكُثَر اْلَعَمُل ِهبَ هنَّ

َعةِ ْلـمُ ا َوَصاَرْت َكاْلِعَباَداِت َفَلِحَقْت بِاْلبَِدِع ،  ؛ َوَذاَعْت  ةِ  ْخَرتَ َجاَء وَ  .اْجلَاِرَيِة ِيف اْألُمَّ
َماِن ِهَي َخاِرَجةٌ  بِاْلَوْعِد بَِأْشَياَء َتُكوُن ِيف آِخرِ  َم َمتْثِيُلهُ ،  َعْن ُسنَّتِهِ  الزَّ ،  َفتَْدُخُل فِيَام َتَقدَّ

َا ِمْن ِجنٍْس َواِحٍد. إِن# ِمْن « : صاهللاِ  َرُسوُل َقاَل « : َقاَل ت َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك فَ  ِألَهنَّ
َب اْ"َْمُر  َtُْنَا ، َوي ْظَهَر اْ+َْهُل ، َويَْفُشَو الزِّ ْن يُْرَفَع الِْعلُْم ، َويَ

َ
اَعِة أ اِط الس# َ.ْ

َ
(رواه » أ

 البخاري ومسلم). 
ُه َيُكوص  ِممَّا َأْخَربَ بِِه النَّبِيُّ  ِديُث َوَأْمَثاُلهُ اْحلَ  اَفَهذ َقاُلوا: ِة َبْعَدُه َأنَّ ُن ِيف َهِذِه اْألُمَّ

تِي َكاُنوا َأَح  َام ُهَو ـ ِيف اْحلَِقيَقِة ـ َتْبِديُل اْألَْعَامِل الَّ ُضوا ِمنَْها ،  قَّ بِاْلَعَمِل ِهبَاـإِنَّ َفَلامَّ ُعوِّ
َها ى َوَفَشا فِيَها ،  َغْريَ ُه ِمنَ َحتَّ يًعااْلـمَ  َكَأنَّ ُمجَْلِة اْحلََواِدِث الطَّاِرَئِة َكاَن ِمْن ،  ْعُموِل بِِه َتْرشِ

َ ِيف اْلِعَباَداِت.  َعَىل َنْحِو َما ُبنيِّ
ُموَن َمجِيَع  - ٢ صٌّ بِالِْعَباَداِت َال ُيَسلِّ ُه ُخمْتَ ُلونَ َما َذَكَرُه َوالَِّذيَن َذَهُبوا إَِىل َأنَّ  :اْألَوَّ

اِل َعَىل اْلُعَلَامءِ اْلـمَ فَ  َوُخمَاَلَفاٌت ،  َمَعاٍص ِيف اْجلُْمَلةِ َغْريِ َذلَِك وَ  َظاِملِ َوَتْقِديِم اْجلُهَّ
وعِ   .لِْلَمْرشُ
َام إَِباَحُتُه بَِدلِيٍل ،  َمنَاِخلِ ـَكالْ  َباُح ِمنَْهااْلـمُ وَ  إِْن ُفِرَض ُمَباًحا ـ َكَام َقاُلوا ـ َفإِنَّ

ِعيٍّ َفَال اْبتَِداَع فِيِه. َوإِْن ُفِرَض َمْكُروًها َفَوْجُه اْلكَ  ِف َرشْ َ َراِهَيِة َأنَّ َذلَِك ِمْن َناِحَيِة الرسَّ
ُه بِْدَعٌة.،  َوالتَّنَعُّمِ   َال ِمْن ِجَهِة َأنَّ

وا بِِه ِمَن اْألََحاِديِث وَ  ْ ُينَصَّ ،  ْسَأَلِة َدلِيٌل َواِحدٌ اْلـمَ  َلْيَس فِيَها َعَىل  َما اْحَتجُّ إِْذ َمل
َا بَِدٌع َأْو ُحمَْدَثاٌت   ْعنَى.اْلـمَ  َما ُيِشُري إَِىل َذلَِك  َأوْ ،  َعَىل َأهنَّ

وا ُكلَّ ُحمَْدِث اْلَعاَداِت بَِدَعةً  َوَأْيًضا ْ َيُكْن فِيِهْم ِمنَ ،  إِْن َعدُّ وا َمجِيَع َما َمل  َفْلَيُعدُّ
تِي َال َعْهَد ِهبَ واْلـمَ  َالبِِس َواْلَكَالمِ واْلـمَ  َشاِرِب واْلـمَ  آكِلِ اْلـمَ  َماِن َساِئِل النَّاِزَلِة الَّ ا ِيف الزَّ

ِل بِْدًعا َتلُِف بَِحَسِب اْألَْزَماِن َواْألَْمكِنَِة َواِالْسمِ ،  َوَهَذا َشنِيعٌ ،  اْألَوَّ  َفإِنَّ ِمَن اْلَعَواِئِد َما َختْ
َحاَبَة أَ ،  ِذيَن َأْدَرُكوا الصَّ ْم َواْعَتاُدوا ِمْثَل َعَواِئِدهِ  يَفَيُكوُن ُكلُّ َمْن َخاَلَف اْلَعَرَب الَّ

ا.اْلـمُ  َهَذا ِمنَ  ؟!َغْريَ ُمتَّبِِعَني َهلُمْ  cْسَتنَْكِر ِجد 



  ٢٩٧
ِعيَِّة َواْلَقَوانِِني اْلـمُ  َحاَفَظِة ِيف اْلَعَواِئدِ اْلـمُ  َال ُبدَّ ِمنَ  ؛ َنَعمْ  ْ ْخَتلَِفِة َعَىل اْحلُُدوِد الرشَّ

نَِّة.  اْجلَاِرَيِة َعَىل ُمْقَتَىض اْلكَِتاِب َوالسُّ
يِّ اْلَواِحِد َواْحلَاَلِة اْلَواِحَدِة َأِو اْلَعاَدِة اْلَواِحَدِة َتَعًبا  ، َوَأْيًضا َفَقْد َيُكوُن اْلتَِزاُم الزِّ

ًة ِالْختَِالِف اْألَْخَالِق َواْألَْزِمنَِة َواْألَْحَوالِ  يَعُة َتْأَبى التَّْضِييَق َواْحلََرَج فِيَام ،  َوَمَشقَّ ِ َوالرشَّ
ُع َعَىل  ْ   َجَواِزِه َوَملْ َيُكْن َثمَّ ُمَعاِرٌض.َدلَّ الرشَّ

َم ِيف اْألََحاِديِث  اِرُع َما َتَقدَّ َام َجَعَل الشَّ اِط اْلـمَ  َوإِنَّ َماِن َوَأْرشَ ْذُكوَرِة ِمْن َفَساِد الزَّ
َمانِ  اَعِة لُِظُهوِرَها َوُفْحِشَها بِالنِّْسَبةِ السَّ  ِم الزَّ َّ َكاَن ،  اَن َأْظَهرَ َفإِنَّ اْخلَْريَ كَ ،  إَِىل ُمَتَقدَّ َوالرشَّ

َماِن َفإِنَّ اْألَْمَر فِيِه َعَىل اْلَعْكسِ ،  َأْخَفى َوَأَقلَّ  ُّ فِيِه َأْظَهُر َواْخلَْريُ ،  بِِخَالِف آِخِر الزَّ َوالرشَّ
.  َأْخَفى َوَأَقلُّ

ا َكْوُن تِْلَك اْألَْشَياُء بَِدًعا َفَراِجِع النََّظَر فِيَها ،  بِْدَعةِ الْ  َفَغْريُ َمْفُهوٍم ِيف َحدِّ  ؛ َوَأمَّ
َواُب ِيف  َجتِْدُه َكَذلَِك. ُق اْلـمَ  َوالصَّ قِّ َظَرْيِن ، َوُحتَ َمُع َشَتاَت النَّ  ْسَأَلِة َطِريَقٌة ُأْخَرى َوِهَي َجتْ

 .ْقُصوَد ِيف الطَِّريَقَتْنيِ اْلـمَ 



 ٢٩٨
عادات هلْ يدخلُ كَلَّفين الَّتي تكُونُ من قَبِيلِ الْالْـم أَفْعالُ
عا الْبِديهف:  

َبْنيِ اْلـمُ  َأْفَعاُل  ِعيِّ فِيَها ـ َعَىل َرضْ ْ ِفَني ـ بَِحَسِب النََّظِر الرشَّ  : )١٣( َكلَّ
ا: •  َأْن َتُكوَن ِمْن َقبِيِل التََّعبَُّداِت. َأَحُدُمهَ
 َأْن َتُكوَن ِمْن َقبِيِل اْلَعاَداِت. َوالثَّاِين: •

ُه َال ُبدَّ ِيف ُكلِّ َعاِديٍّ ِمْن َشاِئَبِة التََّعبُّدِ َثَبَت ِيف اوَ  ِعيَِّة َأنَّ ْ ِألَنَّ َما َملْ ،  ْألُُصوِل الرشَّ
ْفِصيِل ِمنَ  َوَما ،  َراُد بِالتََّعبُِّديِّ اْلـمُ  َفُهوَ  ؛ نِْهيِّ َعنْهُ اْلـمَ  ْأُموِر بِِه َأوِ اْلـمَ  ُيْعَقْل َمْعنَاُه َعَىل التَّ

 .َراُد بِاْلَعاِديِّ اْلـمُ  اُه َوُعِرَفْت َمْصَلَحُتُه َأْو َمْفَسَدُتُه َفُهوَ ُعِقَل َمْعنَ 
َياُم َواْحلَجُّ ُكلَُّها َتَعبُِّديٌّ  َلَواُت َوالصِّ  .َفالطََّهاَراُت َوالصَّ

نَاَياُت ُكلَُّها َعادِ  َجاَراُت َواْجلِ اُء َوالطََّالُق َواْإلِ َ ِألَنَّ ،  يٌّ َواْلَبْيُع َوالنَِّكاُح َوالرشِّ
ِعيٍَّة َال ِخَريَة ،  َوَال ُبدَّ فِيَها ِمَن التََّعبُّدِ ،  ْعنَىاْلـمَ  َأْحَكاَمَها َمْعُقوَلةُ  إِْذ ِهَي ُمَقيََّدٌة بُِأُموٍر َرشْ

ِف فِيَها ِيًريا ؛ لِْلُمَكلَّ  .)١٤( َكاَنِت اْقتَِضاًء َأْو َختْ

                                                           
ٌب: نوٌع وِصنٌف  )١٣(  .َرضْ
ع الْ  :احلكم ِيف اْصطَِالح اْألُُصولِيِّنيَ  )١٤( ْ ثمَّ ، ا َأو ختيريً  ُمَكّلفني اْقتَِضاءً ـُمَتَعّلق بَِأْفَعال الْ ـُمْقَتىض خطاب الرشَّ

 : إِن َذلِك اْخلطاب
ا َأن يَ *   .َوُهَو اْلُوُجوب، باقتضاء اْلِفْعل َمَع اْجلَْزم  دَ رِ إِمَّ
 .َوُهَو النّدب، د باقتضاء اْلِفْعل َلكِن َلْيَس َمَع اْجلَْزم رِ و يَ أَ * 
ك َمَع اْجلَْزم *  ْحِريم، َأو باقتضاء الّرتْ  .َوُهَو التَّ
ك َلكِن َلْيَس َمَع اْجلَْزم َوُهَو اْلَكَراَهة*   .َأو باقتضاء الّرتْ
َباَحة وَ َأو التَّْخيِري َوهُ *  َباَحة من خطاب . فاْإلِ ِعياْإلِ ع َفِهَي حكم َرشْ ْ  .الرشَّ
ووجه احلرص يف  ، واإلباحة. ، والكراهة ، والتحريم ، والندب حلكم التكليفي مخسة أقسام هي: اإلجيابفا

فإن كان طلًبا فهذا يشمل طلب الفعل  أن اخلطاب الرشعي إما أن يكون طلًبا أو ختيًريا. هذه األقسام اخلمسة:
  .زًما وغري جازم، والطلب قد يكون جا وطلب الرتك

 
= 



  ٢٩٩
َفَقْد  - َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك ، َكَام َأنَّ اِالْقتَِضاَء إِْلَزاٌم ،  َزامٌ َفإِنَّ التَّْخِيَري ِيف التََّعبَُّداِت إِلْ 

اُك اْلِقْسَمْنيِ ِيف َمْعنَى التََّعبُّدِ  ِة ِمْن َذلَِك ،  َظَهَر اْشِرتَ َفإِْن َجاَء اِالْبتَِداُع ِيف اْألُُموِر اْلَعاِديَّ
اِت َكالْ  ؛ اْلَوْجهِ  اِت َصحَّ ُدُخوُلُه ِيف اْلَعاِديَّ  َوإِالَّ َفَال.،  ِعَباِديَّ

ُ َذلَِك بِاْألَْمثَِلِة:   َوَيَتَبنيَّ
 : ُكوِس ِيف ُمَعاَمَالِت النَّاسِ اْلـمُ  َوْضعُ  - ١

ُم َأْن َيُكونَ اْلـمُ  َال َخيُْلو َهَذا اْلَوْضعُ   :َحرَّ
َفاِت َوْقًتا َما • َرصُّ ْنَيالِنَيْ ،  َأْو ِيف َحاَلٍة َما،  َعَىل َقْصِد َحْجِر التَّ ،  ِل ُحَطاِم الدُّ

اِرِق ،  َعَىل َهئَْيِة َغْصِب اْلَغاِصِب  َقِة السَّ ِريِق ،  َوَرسِ  َوَقْطِع اْلَقاطِِع لِلطَّ
 .َوَما َأْشَبَه َذلَِك ... ، 

ينِ  ؛ َأْو َيُكوَن َعَىل َقْصِد َوْضِعِه َعَىل النَّاس •  ْوُضوِع َواْألَْمرِ اْلـمَ  َكالدِّ
وَبةٍ ،  َأْو ِيف َأْوَقاٍت َحمُْدوَدةٍ ،  َداِئًام  ْحُتوِم َعَلْيِهمْ اْلـمَ  ،  َعَىل َكْيِفيَّاٍت َمْرضُ

اِئمَ اْلـمَ  بَِحْيُث ُتَضاِهي وَع الدَّ ُة َوُيْؤَخُذوَن بِِه  ْرشُ الَِّذي ُحيَْمَل َعَلْيِه اْلَعامَّ
ُه َعَىل  َواِيش َواْحلَْرِث اْلـمَ  ةِ َكَام ِيف َأْخِذ َزَكا،  ْمَتنِِع ِمنُْه اْلُعُقوَبةُ اْلـمُ  َوُتَوجَّ

 َوَما َأْشَبَه َذلَِك.

                                                           
 :فطلب الفعل يشمل الواجب واملندوب

 ما كان طلب الفعل فيه عىل سبيل اجلزم بحيث يتعلق الذم بتاركه. فالواجب:
 ما كان طلب فعله بدون جزم بحيث ال يتعلق بتاركه ذم. واملندوب:

 :وطلب الرتك يشمل املحرم واملكروه
 ث يتعلق بفاعله الذم.ما كان طلب تركه عىل سبيل اجلزم بحي فاملحرم:

 .ما كان طلب الرتك فيه بدون جزم بحيث ال يتعلق الذم بفاعله واملكروه:
 .، فصارت بذلك األقسام مخسة فهذا هو املباح،  أما إن كان اخلطاب الرشعي ختيًريا ال طلب فيه

، هل السنة واجلامعة معامل أصول الفقه عند أ،  )١٤٦البن بدران (ص ، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد [انظر: 
د بْن حَسْني اجليزاين للدكتور   ].)٢٩٠(ص:  حممَّ



 ٣٠٠
ُه بِْدَعةٌ  ا الثَّاِين َفَظاِهٌر َأنَّ يُع َزاِئدٌ ،  َفَأمَّ ِفَني ُيَضاِهي ،  إِْذ ُهَو َتْرشِ َوإِْلَزاٌم لِْلُمَكلَّ

َكاةَ  َياِت ،  ْفُروَضةَ اْلـمَ  إِْلَزاَمُهُم الزَّ وَبةَ اْلـمَ  َوالدِّ ْحُكوِم ِهبَا ِيف َأْمَواِل اْلـمَ  َواْلَغَراَماِت ،  ْرضُ
اِب  ِهْم َكاْلِعَباَداِت ـَبْل َص ،  ْعَتِدينَ اْلـمُ و اْلُغصَّ َواِزمِ ،  ْفُروَضةِ اْلـمَ  اَر ِيف َحقِّ  َواللَّ

َهِة َيِصُري بِْدَعًة بَِال َشكٍّ ،  َأْو َما َأْشَبَه َذلَِك ،  ْحُتوَمةِ اْلـمَ  عٌ ،  َفِمْن َهِذِه اْجلِ ُه َرشْ  ُمْستَْدَركٌ  ِألَنَّ
ْكلِيِف َمهْ   .)١٥( عٌ يَ َوُسنٌَن ِيف التَّ

ا َنَظَراِن:  -َعَىل َهَذا اْلَفْرِض  - ُكوُس اْلـمُ  َفَتِصريُ   َهلَ
َمًة َعَىل اْلَفاِعِل َأْن َيْفَعَلَها َكَساِئِر َأْنَواِع الظُّْلمِ  •  .َنَظٌر ِمْن ِجَهِة َكْوِهنَا ُحمَرَّ
يٍع ُيْؤَخُذ بِِه النَّاُس إَِىل َوَنَظٌر ِمْن ِجَهِة َكْوِهنَ  • اًعا لَِتْرشِ ْوِت َكَام اْلـمَ  ا اْخِرتَ

َكالِيِف   .ُيْؤَخُذوَن بَِساِئِر التَّ
 َفاْجَتَمَع فِيَها َهنَْياِن:

 .ْعِصَيةِ اْلـمَ  َهنٌْي َعنِ  •
 .َوَهنٌْي َعِن اْلبِْدَعةِ  •

اِل َعَىل اْلُعَلَامِء ِيف اْلِوَالَياِت ـالْ  َتْقِديمُ  - ٢ اْلـَمنَاِصِب  اْلِعْلِميَِّة ، َوَتْولَِيةُ  ُجهَّ
ا بَِأْهٍل  يَفِة َمْن َلْيَس َهلَ ِ مَ : بِْطِريِق اْلِوَراَثةِ َبْل الرشَّ َفإِنَّ َجْعَل اْجلَاِهِل ِيف ،  ُهَو ِمْن َقبِيِل َما َتَقدَّ

ينِ  ى َيِصَري ُمْفتًِيا ِيف الدِّ َماِء َواْألَْبَضاِع َوَمْعُموًال بَِقوْ ،  َمْوِضِع اْلَعاِملِ َحتَّ لِِه ِيف اْألَْمَواِل َوالدِّ
َها ينِ ،  َوَغْريِ ٌم ِيف الدِّ ا لُِرْتَبِة اْألَِب ،  ُحمَرَّ cى َيِصَري اِالْبُن ُمْسَتِحق َوَكْوُن َذلَِك ُيتََّخُذ َدْيَدًنا َحتَّ

بَِحْيُث َيِشيُع ،  اْلِوَراَثِة َأْو َغْريِ َذلَِك  نِْصِب ـ بَِطِريِق اْلـمَ  ـ َوإِْن َملْ َيْبُلْغ ُرْتَبَة اْألَِب ِيف َذلَِك 
ِرُد َوَيِرُدُه النَّاُس  اَلُف  ؛ َهَذا اْلَعَمُل َوَيطَّ ِع الَِّذي َال ُخيَ ْ ِزَياَدًة إَِىل ،  بَِدَعًة بَِال إِْشَكالٍ  ؛ َكالرشَّ

ْأِي َغْريِ   .اْجلَاِري َعَىل اْلِعْلمِ  اْلَقْوِل بِالرَّ
َال  إِن# اهللاَ  «: بَِقْولِهِ ص  ْو َسبَُب اْلبِْدَعِة َوُهَو الَِّذي َبيَّنَُه النَّبِيُّ َوُهَو بِْدَعٌة أَ 

، َحk#  ، َولَِكْن َفْقبُِض الِعلَْم بَِقبِْض الُعلََماءِ  َفْقِبُض الِعلَْم انxَِْاً: يَنxَُِْعُه ِمَن الِعبَادِ 
                                                           

 هو الواضح الواسع. عُ يَ الطريق املهْ  )١٥(



  ٣٠١
 َ #Qاُس رُءُ ـإَِذا لَْم ُفبِْق َ:لًِما ا#fِعلْمٍ  اًال ـوًسا ُجه# َذ ا ِpْْفتَْوا بَِغ

َ
، فََضلُّوا  ، فَُسئِلُوا فَأ

َضلُّوا
َ
ْأِي إِْذ َلْيَس ِعنَْدُهْم ِعْلٌم. (رواه البخاري ومسلم).»  َوأ ُْم َأْفَتْوا بِالرَّ َام َضلُّوا ِألَهنَّ  َوإِنَّ

ُه َال ُيْلحِ اْلـمُ نَاِخِل اْلـمَ  َمْسَأَلةُ  - ٣ ينِ ْعَتاُد فِيَها َأنَّ ْنَيا ،  ُقَها َأَحٌد بِالدِّ َوَال بَِتْدبِِري الدُّ
يعِ  ْرشِ  .بَِحْيُث َال َينَْفكُّ َعنُْه َكالتَّ

وفُش يالْـماصو عالْـماتركن والْـم دعلْ يا هلُ بِهمالْعو اتوهكْر
  :بِدعةً

َوَجيِْري اْلَعَمُل ِهبَا ،  ُر َوَتْفُشوْكُروَهاِت َقْد َتْظهَ واْلـمَ  نْكَِراُت اْلـمُ و َعاِيص اْلـمَ 
َهْل : َفَام َكاَن ِمنَْها َهَذا َشْأُنهُ ،  َبْنيَ النَّاِس َعَىل َوْجٍه َال َيَقُع َهلَا إِْنَكاٌر ِمْن َخاصٍّ َوَال َعامٍّ 

 ُيَعدُّ ِمْثُلُه بَِدَعًة َأْم َال؟
 ا َنظََراِن: ْسَأَلِة هلََ اْلـمَ  َجَواُب: َأنَّ ِمْثَل َهِذهِ ـَفالْ 

ا:  َا ُخمَاَلَفٌة َال ،  َنَظٌر ِمْن َحْيُث ُوُقوِعَها َواْعتَِقاًدا ِيف اْألَْصلِ َأَحُدُمهَ َفَال َشكَّ َأهنَّ
ِط َكْونِ ،  بِْدَعةٌ  َكَام  ِهرَوَال ُيظْ  ُرشَ تَ ْكُروِه َغْريَ بِْدَعٍة َأْن َال َينْ واْلـمَ  ْمنُوعِ اْلـمَ  إِْذ َلْيَس ِمْن َرشْ

ِط َأنَّ  ،  َظَهَرْت َأْو َال  اَلَفةٌ ُخمَ َخاَلَفُة اْلـمُ َبْل ، وَال ُتَرسُّ  رَ َتهَ َأْن ُتْش اْلبِْدَعِة ُه َلْيَس ِمْن َرشْ
ُر ِيف َواِحَدٍة ِمنُْهَام  َأْو َعَدمُ ِهبَا َوَكَذلَِك َدَواُم اْلَعَمِل ،  َواْشُتِهَرْت َأْم َال   ، َدَواِمِه َال ُيَؤثِّ

ِعَياًذا ،  ْوِت اْلـمَ  ُخمَاَلَفتِِه إَِىل  َخالُِف َقْد َيُدوُم َعَىل اْلـمُ و ، تِهِ َعْن بِْدعَ  لِعُ َقْد ُيقْ ْبَتَدُع اْلـمُ و
  .ا(ِ بِ 

ُن ِهبَا ِمْن َخاِرٍج  َوالثَّاِين: نُ ،  َنَظٌر ِمْن ِجَهِة َما َيْقَرتِ  َفَتُكوُن َسَبًبا،  َفاْلَقَراِئُن َقْد َتْقَرتِ
 .)١٦( يَّةٍ َمْفَسَدٍة َحالِ ِيف  •
 .)١٧( لِيَّةٍ آَمْفَسَدٍة مَ َوِيف  •

ا َراِجٌع إَِىل اْعتَِقاِد اْلبِْدَعِة.وَ   كَِالُمهَ
                                                           

 .وقت احلارضيف ال التي تقع أي )١٦(
 يف املستقبل. التي تقع أي )١٧(



 ٣٠٢
ا الْ   َحالِيَُّة َفبَِأْمَرْيِن: ـَأمَّ

ُل:  ًة اْلُعَلَامَء ُخُصوًصا،  َأْن َيْعَمَل ِهبَا اْخلََواصُّ ِمَن النَّاِس ُعُموًمااْألَوَّ ،  َوَخاصَّ
ْسَالِم َينَْشُأ َعنَْها َعاَدًة ِمْن ِجَهِة اْلَعَوامِّ اْستِْسَهاِهلَا َوَتْظَهُر ِمْن جِ  َهتِِهْم. َوَهِذِه َمْفَسَدٌة ِيف اْإلِ
َ ،  َواْستَِجاَزِهتَا نَْتِصَب ُمْفتًِيا لِلنَّاِس بَِعَملِِه َكَام ُهَو ُمْفٍت بَِقْولِِه. َفإَِذا َنَظَر إَِلْيِه اْلـمُ  ِألَنَّ اْلَعاِمل

َلْو َكاَن َممْنُوًعا : َوَيُقوُلونَ ،  اُس َيْعَمُل َما َيْأُمُر ُهَو بُِمَخاَلَفتِِه َحَصَل ِيف اْعتَِقاِدِهْم َجَواُزهُ النَّ 
 َأْو َمْكُروًها َالْمَتنََع ِمنُْه اْلَعاَملُ.

 :لِهِ َفإِنَّ َعَمَلُه ُمَعاِرٌض لَِقوْ ،  َوإِْن َنصَّ َعَىل َمنِْعِه َأْو َكَراَهتِهِ ،  َهَذا
يُّ  • ا َأْن َيُقوَل اْلَعامِّ َ َخ ـإِنَّ اْلعَ « : َفإِمَّ َوَجيُوُز َعَلْيِه ِمثَْل ،  اَلَف بَِذلَِك ـاِمل

 َوُهُم اْألََقلُّوَن.،  َوُهْم ُعَقَالُء النَّاُس ، »  َذلَِك 
ا َأْن َيُقوَل  • ُه َوَجَد فِيِه ُرْخَصةً « : َوإِمَّ ُه َلْو َكاَن َكَام قَ ،  َأنَّ ، » اَل َملْ َيْأِت بِِه َفإِنَّ

ُح َبْنيَ َقْولِِه َوفِْعلِِه. َواْلِفْعُل َأْغَلُب ِمَن اْلَقْوِل ِيف ِجَهِة التََّأيسِّ  جِّ َفُريَ
يُّ بَِعَمِل اْلَعاِملِ  ِسينًا لِلظَّنِّ بِهِ ،  َفَيْعَمُل اْلَعامِّ َوَهُؤَالِء ،  َفَيْعَتِقُدُه َجاِئًزا،  َحتْ

 ُهُم اْألَْكَثُروَن.
ةً  يِّ ُحجَّ ْطَالِق ،  َفَقْد َصاَر َعَمُل اْلَعاِملِ ِعنَْد اْلَعامِّ ًة َعَىل اْإلِ َكَام َكاَن َقْوُلُه ُحجَّ

يِّ اْلَعَمُل َمَع اْعتَِقاِد اْجلََواِز بُِشْبَهِة َدلِيلٍ ،  َواْلُعُموِم ِيف اْلُفْتَيا َوَهَذا َعْنيُ ،  َفاْجَتَمَع َعَىل اْلَعامِّ
 اْلبِْدَعِة.

ِة بِاْنتَِصاٍب ِيف ُرْتَبِة اْلُعَلَامءِ  ُز َعِن اْلَعامَّ ،  َبْل َلَقْد َوَقَع ِمْثُل َهَذا ِيف َطاِئَفٍة ِممَّْن َتَتَميَّ
َلَواِت  ْيَئِة اِالْجتَِامِع ِيف آَثاِر الصَّ َعاِء ِهبَ ةً  َفَجَعُلوا اْلَعَمَل بِبِْدَعِة الدُّ ِيف َجَواِز اْلَعَمِل  ُحجَّ

ُه َما عُ َوِمنْهُ . َوَأنَّ ِمنَْها َما ُهَو َحَسنٌ ،  ِع ِيف اْجلُْمَلةِ بِاْلبِدَ  ،  ُمْسَتنَدٍ ـِمَل بِِه إِالَّ لِ ْم َمِن اْعَتَقَد َأنَّ
 َفَوَضَعُه ِيف كَِتاٍب َوَجَعَلُه فِْقًها.

اْلَغْفَلِة ، َوِمْن َخَواصِّ َعِن اْلَبَياِن ، َواْلَعَمِل بِِه َعَىل ـَوَأِصُل َمجِيَع َذلَِك ُسُكوُت الْ 
ينَ  َهيِْدْمنَ َثَالٌث « : تُعَمُر  َفَقْد َقاَل  ُهنَا ُتْسَتْشنَُع َزلَُّة اْلَعاِملِ ، ُة اْلَعاِملِ : الدِّ َوِجَداُل ،  َزلَّ

ٌة ،  ُمنَافٍِق بِاْلُقْرآنِ   ) ، وسنده صحيح].الزهد(ابن املبارك يف [رواه  .» ونَ ُمِضلُّ َوَأِئمَّ



  ٣٠٣
َتِمُل اْلـمَ  َوَزَلُلهُ  ، )١٨( َعاِئٌد َوَباُلُه َعَىل اْلَعاَملِ َوُكلُّ َذلَِك  ْذُكوُر ِعنَْد اْلُعَلَامِء َحيْ

 : َوْجَهْنيِ 
ا:  • نََّة َفُيَتابُِع َعَلْيِه َزَلُلُه َأَحُدُمهَ ى ُيْفتَِي بَِام َخاَلَف اْلكَِتاَب َوالسُّ ِيف النََّظِر َحتَّ

 َوَذلَِك اْلُفْتَيا بِاْلَقْوِل.
 يلِ وِ أْ  التَّ َىل ا عَ هَ يْ لَ عَ  اًض ، َفُيَتاَبُع َأيْ  يف العمل باملخالفات َزَلُله الثَّاِين:وَ  •

َعلَِم َأنه ُمتَّبٌَع  دْ قَ  ؛ إِذْ  لِ وْ قَ الْ ا بِ يَ ٌم َمَقاَم الُفتْ ائِ قَ  ارِ بَ تِ عْ  اِال ِيف  وَ هُ ، وَ  ورِ كُ ذْ املَ 
ِ ذَ  عَ مَ  وَ هُ ، وَ  هِ يْ وٌر إِلَ ظُ نْ مَ وَ   هُ َأنّ كَ ، فَ  عُ ارِ ِالّش  هُ نْ ى عَ هَ نْ ا يَ مَ  هِ لِ عْ فِ بِ  ُيْظِهرُ  َك ل

 .ولِ ُص  اْألُ ِيف  رَ رَّ قَ ا تَ  مَ َىل ؛ عَ  ُمْفٍت به
امُّ َوُتِشيَع فِيِهْم َوَتْظَهَر  َحالِيَِّة:ـْفِسَدةِ الْ اْلـمَ  َوالثَّاِين ِمْن قِْسَمِي  َأْن َيْعَمَل ِهبَا اْلَعوَّ

ْنَكاِر َفَلْم َيْفَعُلواَفَال ُينْكُِرَها اْخلََواصُّ َوَال َيرْ  ،  َفُعوَن َهلَا ُرُءوَسُهْم َوُهْم َقاِدُروَن َعَىل اْإلِ
يُّ ِمْن َشْأنِِه إَِذا َرَأى َأْمًرا َجيَْهُل ُحْكَمُه َيْعَمُل اْلَعاِمُل بِِه َفَال ُينْكُِرَها َعَلْيهِ  ُه اْعَتقَ ،  َفاْلَعامِّ ُد َأنَّ

ُه َحَسنٌ  ُه َعْيٌب َأْو أَ ،  َجاِئٌز َوَأنَّ ُه َيْعَتِقُد َأنَّ وٌع بِِخَالِف َما إَِذا َأْنَكَر َعَلْيِه َفإِنَّ ُه َمْرشُ ُه ،  نَّ َأْو َأنَّ
وعٌ  ُه َلْيَس َمْن فِْعلِ ،  َغْريُ َمْرشُ يَعةِ اْلـمُ  َأْو َأنَّ ِ ،  ْسلِِمَني. َهَذا َأْمٌر َيْلَزُم َمْن َلْيَس بَِعاِملٍ بِالرشَّ
 اْخلََواصَّ َواْلُعَلَامَء ِيف اْجلَاِئِز َأْو َغْريِ اْجلَاِئِز.ِألَنَّ ُمْسَتنََدُه 

ْنَكارُ َفإَِذا عُ  ْنَكاَر ِممَّْن َشْأُنُه اْإلِ  َمَع ُظُهوِر اْلَعَمِل َواْنتَِشاِرِه َوَعَدِم َخْوِف ،  ِدَم اْإلِ
ُه فِعْ  َدلَّ ِعنْدَ ،  َفَلْم َيْفَعْل ،  نْكِِر َوُوُجوِد اْلُقْدَرِة َعَلْيهِ اْلـمُ  ٌل َجاِئٌز َال َحَرَج ـاْلَعَوامِّ َعَىل َأنَّ
 َفنََشَأ فِيِه َهَذا اِالْعتَِقاُد اْلَفاِسُد بَِتْأِويٍل َيْقنَُع بِِمْثِلِه َمْن َكاَن ِمَن اْلَعَوامِّ َفَصاَرِت ،  فِيهِ 

ِل.،  َخاَلَفُة بَِدَعةً اْلـمُ   َكَام ِيف اْلِقْسِم اْألَوَّ
َ ِيف النَّاِس َقاِئٌم َمَقاَم النَّبِيِّ َوَقْد َثَبَت ِيف ا َواْلُعَلَامُء َوَرَثُة ، ص  ْألُُصوِل َأنَّ اْلَعاِمل

َكَذلَِك َواِرُثُه َيُدلُّ ،  َيُدلُّ َعَىل اْألَْحَكاِم بَِقْولِِه َوفِْعلِِه َوإِْقَراِرهِ ص  َفَكَام َأنَّ النَّبِيَّ ،  اْألَْنبَِياءِ 
 ْعلِِه َوإِْقَراِرِه. لِِه َوفِ َعَىل اْألَْحَكاِم بَِقوْ 

                                                           
ُ « ل: يقِ  وقد )١٨( ُ  لَّ ـ زَ الالم ـ بكرس  إذا زّل العاِمل  ».الالم ـ بفتح  العاَمل



 ٣٠٤
نِْهيِّ َعنَْها َفَلْم اْلـمَ  َساِجِد ِمَن اْألُُمورِ اْلـمَ  َذلَِك بَِبْعِض َما َأْحَدَث ِيف  َواْعَتِربْ 
وَعاِت ـُلوا ِهبَا َفَص ـَأْو َعمِ ،  اءُ ـَُينْكِْرَها اْلُعَلم : نِ َكِزَياَدِهتِْم َمَع اْآلَذا،  اَرْت َبْعُد ُسنَنًا َوَمْرشُ

َالةِ ،  اْحلَْمدُ  وهللاَِأْصَبَح «  ُبوا،  َواْلُوُضوُء لِلصَّ ْيِل ِيف اْلـمُ  َوُدَعاءُ ، »  َوَتَأهَّ نَِني بِاللَّ َؤذِّ
َواِمعِ  وا َعَىل َذلَِك بَِام َيْفَعُلُه َبْعُض النَّاسِ ،  الصَّ َام اْحَتجُّ  .َوُربَّ

 صاْهَتمَّ النَّبِيُّ  « :، َقاَل  ُه ِمَن اْألَْنَصارِ َعْن َأِيب ُعَمْريِ ْبِن َأَنٍس َعْن ُعُموَمٍة لَ وَ 
َالِة َكْيَف َجيَْمُع النَّاَس َهلَا َالِة فَ « ، َفِقيَل:  لِلصَّ َن ذَ آإَِذا َرَأْوَها اْنِصْب َراَيًة ِعنَْد ُحُضوِر الصَّ

بُّورَ  ، نْعُ َر َلُه اْلقُ كِ َفذُ  :َقاَل . . َفَلْم ُيْعِجْبُه َذلَِك » َبْعُضُهْم َبْعًضا ، َوِيف ِرَواَيٍة َشبُّوَر  َيْعنِي الشَّ
ْمِر اtَُْهودِ « ، َوَقاَل:  اْلَيُهوِد َفَلْم ُيْعِجْبهُ 

َ
ُهَو  «، َفَقاَل:  َقاَل: َفُذكَِر َلُه النَّاُقوُس  .» ُهَو ِمْن أ

ْمِر اf#َص 
َ
َف َعبْ »  ارَىـِمْن أ ِ ُد ـ، َفاْنَرصَ َهمِّ َرُسوِل ـِه َوُهَو ُمْهَتمٌّ لِ ْبُن َزْيِد ْبِن َعَبِد َربِّ  ا(َّ
 ِ  (رواه أبو داود ، وصّححه األلباين). »  ، َفُأِرَي اْألََذاَن ِيف َمنَاِمهِ  صا(َّ

ُه َقاَل  تَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك و ٍء لِ َذَكُروا َأْن ُيعْ «  :َأنَّ َالِة بَِيشْ ُموا َوْقَت الصَّ
ُروا َناًرا، َفَذَكُروا َأْن ُينَ  َيْعِرُفوَنهُ  ُبوا َناُقوًسا َفُأِمَر بَِالٌل َأْن َيْشَفَع اْألََذاَن َوُيَوتَِر  وِّ ، َأْو َيْرضِ
َقاَمةَ  بُّوُر ـ ُهَو اْلُبوُق ـ َوُهَو اْلَقْرنُ (رواه مسلم).  » اْإلِ َفَأْنَت َتَرى َكْيَف َكِرَه  .َواْلَقنُْع َوالشَّ

اِر َفَلْم يَ  صالنَّبِيُّ   . ْعَمْل َعَىل ُمَواَفَقتِهِ َشْأَن اْلُكفَّ
َسَم بِِسَمةِ  َساِجِد إِْعَالًما اْلـمَ  َث ِمْن َذلَِك ِيف ْحدِ اْلِعْلِم َأْن ُينْكَِر َما أُ  َفَينَْبِغي ملَِِن اتَّ

 :بِاْألَْوَقاِت َأْو َغْريَ إِْعَالٍم ِهبَا
اَيُة ََقْد ُوِضَعْت إِْعَالًما بِاْألَْوَقاِت فَ  • ،  ْغِرِب اْلـمَ  ِئٌع ِيف بَِالدِ َوَذلَِك َشا،  الرَّ

ى إِنَّ اْألََذاَن َمَعَها َقْد َصاَر ِيف ُحْكِم التََّبِع.  َحتَّ
ْمِس َوُدُخوِل َوْقِت  اْلُبوُق وَ  • ُهَو اْلَعَلُم ِيف َرَمَضاَن َعَىل ُغُروِب الشَّ

ْفَطارِ  ُحوِر َمْغِرِب َواْألَْنَدُلِس َعَىل ـُثمَّ ُهَو َعَلٌم َأْيًضا بِالْ ،  اْإلِ َوْقِت السُّ
 .اْبتَِداًء َواْنتَِهاءً 

ْيِل ، ص  َما َشْأُنُه؟ َوَقْد َكِرَههُ ،  َفاْلُبوُق  تِي ُتْرَفُع َداِئًام ِيف َأْوَقاِت اللَّ َوِمْثُلُه النَّاُر الَّ
ْبِح ِيف َرَمَضاَن َأْيًضا ْسِجِد ُثمَّ ِيف اْلـمَ  َفُتوَقُد ِيف َداِخلِ ،  إِْعَالًما بُِدُخولِهِ ،  َوبِاْلَعَشاِء َوالصُّ

ُحورِ   ُجوِس ِيف اْألَْصِل.اْلـمَ  َوالنَّاُر ِشَعارُ ،  نَاِر إِْعَالًما بِاْلَوْقِت اْلـمَ  ُثمَّ ُتْرَفُع ِيف ،  َوْقِت السُّ



  ٣٠٥
الِِح اْلـمَ  َوالنَّاَر َلْيَس إِيَقاُدَها ِيف  َلِف الصَّ ُن َوَال َكاَنْت ِممَّا ُتَزيَّ ،  َساِجِد ِمْن َشْأِن السَّ

ى َصاَرْت ِمْن ُمجَْلِة َما ُيَعظَُّم بِِه َرَمَضانُ ،  َساِجُد َأْلَبتَّةَ اْلـمَ  ِهبَا ْزِيُني ِهبَا َحتَّ ،  ُثمَّ ُأْحِدَث التَّ
ُة َهَذا َكَام اْعتََقُدوا َطَلَب اْلُبوِق ِيف َرَمَضاَن ِيف  ى َلَقْد َسَأَل ،  َساِجدِ اْلـمَ  َواْعَتَقَد اْلَعامَّ َحتَّ

َوَال َيُشكُّ َأَحٌد َأنَّ َغالَِب اْلَعَوامِّ َيْعَتِقُدوَن َأنَّ ِمثَْل َهِذِه ، » َأُهَو ُسنٌَّة َأْم َال؟ « : ٌض َعنْهُ َبعْ 
وَعٌة َعَىل اْجلُْمَلِة ِيف  ْنَكاَر ،  َساِجدِ اْلـمَ  اْألُُموِر َمْرشُ َوَذلَِك بَِسَبِب َتْرِك اْخلََواصِّ اْإلِ

 .)١٩(َعَلْيِهمْ 
ْيَطاُن فِيِه بَِمكِيَدٍة ُأْخَرى ،  َملْ ُيتََّخِذ النَّاُقوُس لِْإلِْعَالمِ َلـامَّ  َك َأْيًضاَوَكَذلِ  َحاَوَل الشَّ

تِي ُتوَقُد َعَلْيَها النَِّرياَن َوُتَزْخَرُف ِهبَاـَفُعلَِّق بِالْ   َمَساِجِد َواْعُتدَّ بِِه ِيف ُمجَْلِة اْالَآلِت الَّ
 َكَام ُتَزْخَرُف اْلَكنَاِئُس.،  إَِىل َزْخَرَفتَِها بَِغْريِ َذلَِك  ِزَياَدةً ،  َساِجدُ اْلـمَ 

                                                           
، فليس فيه استخدام للبوق  /مدفع اإلفطار واإلمساك عن الوارد يف كالم اإلمام الشاطبي  ) خيتلف١٩(

الشيخ عبد الكريم بن عبد اهللا وال النار ، فاعتربه كثري من املعارصين من قبيل املصالح املرسلة ، فقد ُسئل 
،  إليها احلاجة وال مفسدة هذه دعت« فأجاب: ». ما حكم املدافع التي تطلق عند وقت اإلفطار؟ «  :اخلضري

»  فلم توجد فهي داخلة يف حيز البدع فيام قرره أهل العلم صكانت احلاجة داعية يف عرصه « قد يقول قائل: 
ا ، ويرون الشمس ويرون الفجر طلوعً  صا يف عرصه ا جدc ، كان املجتمع صغريً  ا، نقول: الوضع خيتلف متامً 

يرى طلوع الشمس؟! ومن يرى غروب الشمس؟! البد من يشء ينبه  ، أما اآلن من يرى الصبح ومن اوغيابً 
 .» ، والرشع جاء بتحصيل املصالح ، وهذا مصلحة حمضة وال مفسدة فيه بوجه من الوجوه الناس عىل ذلك

 )].٢٦/٧/٢٠١٢( ١٤٣٣رمضان  ٧ النرش: تاريخ. موقع الشيخ عبد الكريم بن عبد اهللا اخلضري املصدر:[
ما يشري إىل اإلقرار بمدفع اإلفطار واإلمساك  )٤/١٧١(ى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ وقد ورد يف فتاو

يف إحدى املناطق السعودية بدًال من  للتنبيه عىل اإلمساك واإلفطارعامل املدفع استنصح بفقد ه ، تِ يَّ عِ دْ وعدم بِ 
  ملدن األخرى.ستعمل يف بقية امُ ا ملا هو ، توحيدً املزمار الذي كان مستعمًال هناك 

ببدعية اإلفطار عىل اإلنكار عىل من قال  )١١/٢٢فتاوى اللجنة الدائمة (وقد ورد يف فتاوى اللجنة الدائمة 
 .  صوت املدفع

بمدفع  /ما يشري إىل إقرار الشيخ  )٢٩٩-١٩/٢٩٨العثيمني (الشيخ جمموع فتاوى ورسائل وجاء يف 
 .ا للناس عىل إهناء سحورهمك يف مكة يكون حتريًض اإلمسااإلفطار واإلمساك ، فقال إن رضب مدفع 



 ٣٠٦
ْمِع بَِعَرَفَة َلْيَلَة الثَّاِمنِ  َا ِمَن اْلبَِدِع اْلَقبِيَحةِ ،  َوِمْثُلُه إِيَقاُد الشَّ َا ،  َذَكَر النََّوِويُّ َأهنَّ َوَأهنَّ

َوِمنَْها ،  ِل ِيف َغْريِ َوْجِههِ اْلـَام  َقَباِئِح. ِمنَْها إَِضاَعةُ َضَالَلٌة َفاِحَشٌة ُمجَِع فِيَها َأْنَواٌع ِمَن الْ 
ْمُع َبْينَُهْم َوُوُجوُهُهْم ،  ُجوسِ اْلـمَ  إِْظَهاُر َشَعاِئرِ  َجاِل َوالنَِّساِء َوالشَّ َوِمنَْها اْختَِالُط الرِّ

وعِ ـمَ الْ  َوِمنَْها َتْقِديُم ُدُخوِل َعَرَفَة َقْبَل َوْقتَِها،  َباِرَزةٌ   .ْرشُ
ْرُطوِيشُّ ِيف إِيَقادِ  َساِجِد ِيف َرَمَضاَن َبْعَض َهِذِه اْألُُموِر َوَذَكَر اْلـمَ  َوَقْد َذَكَر الطَّ

ُه ِمْن إِْنَكاِر َمالٍِك لَِتنَْحنُِح  بِِه اْلَباَب اْلـمُ  َأْيًضا َقَباِئَح ِسَواَها. َفَأْيَن َهَذا ُكلُّ ِن َأْو َرضْ َؤذِّ
َيْعَتِقُدَها اْلَعَوامُّ ،  َفْجِر؟ َوُهَو َأْقَرُب َمَراًما َوَأْيَرسُ َخْطًبا ِمْن َأْن ُتنَْشَأ بَِدٌع ُحمَْدَثاٌت لُِيْعلَِم بِالْ 

ْنَكاِر َوَسَبِب َعَملِِهْم ِهبَا؟!  ُسنَنًا بَِسَبِب ُسُكوِت اْلُعَلَامِء َواْخلََواصِّ َعِن اْإلِ
ا  َفِهَي َعَىل َفْرِض َأْن َيُكوَن النَّاُس َعاِملَِني بُِحْكمِ  )٢٠(لِيَُّة آاْلـمَ  ْفَسَدةُ اْلـمَ  َوَأمَّ

ِغُري َعَىل ُرْؤَيتَِها َوُظُهوِرَها،  َخاَلَفةِ اْلـمُ  َا َقْد َينَْشُأ الصَّ ْسَالِم َأَحٌد ِممَّْن ،  َوَأهنَّ َوَيْدُخُل ِيف اْإلِ
وَعًة. ِألَنَّ َيَراَها َشاِئَعًة َذاِئَعًة َفَيْعَتِقُدوَهنَا َجاِئَزًة أَ  َخاَلَفَة إَِذا َفَشا ِيف النَّاِس فِْعُلَها اْلـمُ  ْو َمْرشُ

 َباَحاِت َأِو الطَّاَعاِت.اْلـمُ  َملْ َيُكْن ِعنَْد اْجلَاِهِل ِهبَا َفْرٌق َبْينََها َوَبْنيَ َساِئرِ ،  ِمْن َغْريِ إِْنَكارٍ 
وًعا َوَلْيَس اْلـمُ  ُل ِيف اْعتَِقادِ َوَال َمْعنَى لِْلبِْدَعِة إِالَّ َأْن َيُكوَن اْلِفعْ  ْبَتِدِع َمْرشُ

وٍع. ِهمْ وَ  بَِمْرشُ ْنَكاَر ِمَن اْلُعَلَامِء َأْو َغْريِ ُك اْإلِ َأْو َمْن َيْعَمُل ،  َهَذا َمنُوٌط إِْثُمُه بَِمْن َيْرتُ
ُُم اْألَْصُل ،  بَِبْعِضَها بَِمْرَأى ِمَن النَّاِس َأْو ِيف َمَواِقِعِهمْ   ِيف اْنتَِشاِر َهِذِه اِالْعتَِقاَداِت ِيف  َفإِهنَّ

َها.اْلـمَ   َعاِيص َأْو َغْريِ
 اببوءِأسشعِ نالْبِد:  

َر َهَذا َفاْلبِْدَعُة   :نَْشُأ َعْن َأْرَبَعِة َأْوُجهٍ تَ َوإَِذا َتَقرَّ
َعَها َأَحُدَها: َرتِ  ْبَتِدُع.اْلـمُ  َوُهَو َأْظَهُر اْألَْقَساِم ـ َأْن َخيْ

وَعًة.،  َخاَلَفةِ اْلـمُ  َأْن َيْعَمَل ِهبَا اْلَعاِملُ َعَىل َوْجهِ  ثَّاِين:َوال  َفَيْفَهَمَها اْجلَاِهُل َمْرشُ

                                                           
 يف املستقبل.التي حتدث  أي )٢٠(



  ٣٠٧
ْنَكارِ  َوالثَّالُِث: ،  َوُهَو َقاِدٌر َعَلْيهِ ،  َأْن َيْعَمَل ِهبَا اْجلَاِهُل َمَع ُسُكوِت اْلَعاِملِ َعِن اْإلِ

َا لَ   ْيَسْت بُِمَخاَلَفٍة.َفَيْفَهَم اْجلَاِهُل َأهنَّ
ابُِع: َراِئعِ  َوالرَّ ُه  ، َوِهَي َأْن َيُكوَن اْلَعَمُل ِيف َأْصلِِه َمْعُروًفا ِمْن َباِب الذَّ ، إِالَّ َأنَّ

ْكَرى ُل اِالْعتَِقاُد فِيِه َمَع ُطوِل اْلَعْهِد بِالذِّ  .َيَتَبدَّ
ُع اْسُم اْلبِْدَعِة َعَلْيَها ـٍد ، َوَال َيقَ ـَواحِ  إِالَّ َأنَّ َهِذِه اْألَْقَساَم َلْيَسْت َعَىل ِوَزانٍ 

 بِالتََّواُطِؤ ، َبْل ِهَي ِيف اْلُقْرِب َواْلُبْعِد َعَىل َتَفاُوٍت: 
ُل   َا ُتْؤَخُذ عَ ،  ُهَو اْحلَِقيُق بِاْسِم اْلبِْدَعةِ  َفاْألَوَّ  بِالنَّصِّ َعَلْيَها. )٢١( نْهُ َفإِهنَّ

َبْل َقْد َيُكوُن َأْبَلَغ ،  ُيْشبُِه التَّنِْصيُص بِاْلَقْولِ  )٢٢(َفإِنَّ اْلَعَمَل ،  ِين َوَيلِيِه اْلِقْسُم الثَّا
َ ِيف اْألُُصوِل ـ   .ِمنُْه ِيف َمَواِضَع ـ َكَام َتَبنيَّ

ُه َال يَ  لِيلِ زَّ نَ تَ َغْريَ َأنَّ ُ ،  ُل َهاُهنَا ِمْن ُكلِّ َوْجٍه َمنِْزَلَة الدَّ صُّ ـَقْد َيْعمَ  إِِذ اْلَعاِمل ُل َوَينُ
. َوَقاَل » َوَلكِْن َسْلُه َيْصُدْقَك ،  َال َتنُْظْر إَِىل َعَمِل اْلَعاِملِ « : َولَِذلَِك َقاُلوا،  َعَىل ُقْبِح َعَملِهِ 

هُ   : اْخلَلِيُل ْبُن َأْمحََد َأْو َغْريُ
    اْعَمْل بِِعْلِمي َوَال َتنُْظْر إَِىل َعَمِيل                               

ْرَك َتْقِصِريي                                                              َينَْفْعَك ِعْلِمي َوَال َيْرضُ
ْنَكارِ  َوَيلِيِه اْلِقْسُم الثَّالُِث: ُرْتَبُة َمْن  )٢٤(نْكِِر اْلـمُ  َع َأنَّ ُرْتَبةَ ــ مَ  )٢٣(َفإِنَّ َتْرَك اْإلِ

ُل َمنِْزَلَة َما َقْبَلهُ ،  ـ َيْقَتِيض َأنَّ اْلِفْعَل َغْريُ ُمنَْكرٍ  )٢٥(اًرا ِمنُْه إِْقرَ  ُيَعدُّ َذلَِك  ِألَنَّ ،  َوَلكِْن َيَتنَزَّ

                                                           
 .ُتْؤَخُذ اْلبِْدَعُة عن املُبتدع أي )٢١(
 .اْلبِْدَعةِ بِ اْلَعاِملُ  َملعَ  أي )٢٢(
 .البِْدَعةَيْعَمَل بِ َعَىل اْجلَاِهل ِعنَْدَما  ْنَكاراْإلِ اْلَعاِملِ  َتْركأي  )٢٣(
 .الذي ُينْكُِر املُنْكرالَعاِمل أي  )٢٤(
 .إقراًرا بالبدعة ْنَكاراْإلِ  ُيَعدُّ َتْركُ أي  )٢٥(



 ٣٠٨
َواِرَف لِْلُقْدَرِة َكثَِريةٌ  ُك لُِعْذٍر بِِخَالِف اْلِفْعلِ فَ ،  الصَّ ْ ُه َال ُعْذَر ِيف فِْعِل ،  َقْد َيُكوُن الرتَّ َفإِنَّ

ْنَساِن بِ   َخاَلَفِة َمَع ِعْلِمِه بَِكْونِِه ُخمَاَلَفًة.مُ اْلـاْإلِ
ابِعُ  َم َغْريُ َواِقٍع فِيهِ ـِألَنَّ الْ  :َوَيلِيِه اْلِقْسُم الرَّ ، َفَال َتْبُلُغ  َمْحُظوَر اْحلَاِيلَّ فِيَام َتَقدَّ

َعُة َأْن تُ ـَمْفَسَدُة الْ ـالْ  َراِئعِ ُرْتَبَة اْلَواِقَعِة َأْصًال، َفلِ ِيف َعدَّ ُمَتَوقَّ ، َفِهَي  َذلَِك َكاَنْت ِمْن َباِب الذَّ
َت َحِقيَقِة اْلبِْدَعةِ  إًِذا َملْ َتْبُلْغ َأْن َتُكوَن ِيف اْحلَاِل بِْدَعةً   .، َفَال َتْدُخُل ِهبََذا النََّظِر َحتْ



  ٣٠٩
 

   الْفَرقِ بين الْبِدعِ
حِوالْـمالص الْـمانسحتاسالو لَةس٢٦(ر(  

                                                           
، فاألوىل هي  ، ومنها ما سكت عنه ، ومنها ما شهد له باإللغاء د الشارع له باالعتبارهِ نها ما َش املصالح مِ  )٢٦(

 ة:، والثالثة هي املصالح املرسل ، والثانية هي املصالح امللغاة املصالح املعتربة
،  ، والنفس هلا األحكام املوصلة إليها: كحفظ الدين عَ َرشَ  وهي ما اعتربها الشارع بأنْ  املصالح املعتربة: -١

، وحّد الرشب  ، والقصاص حلفظ النفس ، فقد رشع الشارع اجلهاد حلفظ الدين ، واملال ، والعرض والعقل
 حلفظ املال. ، وحّد الرسقة ، وحّد الزنى والقذف حلفظ العرض حلفظ العقل

، فكل واقعة مل ينص عىل  وعىل أساس هذه املصالح املعتربة وربطها بعللها وجوًدا وعدًما جاء دليل القياس
، فإهنا تأخذ نفس احلكم  نص الشارع عىل حكمها يف علة احلكم ى، وهي تساوي واقعة أخر حكمها

 املنصوص عليه.
مرجوحة أهدرها الشارع ومل يعتد هبا بام رشعه من أحكام  مصالح متومهة غري حقيقية أو املصالح امللغاة: -٢

مصلحة األنثى يف مساواهتا ألخيها يف املرياث فقد ألغاها الشارع  ومن أمثلة هذا النوع تدل عىل عدم اعتبارها.
، ومثل مصلحة ) ١١النساء: (  )lk  j  i   h  gf  e   d  c  ( 8 بدليل قوله 

، فقد ألغى الشارع هذه املصلحة املرجوحة بام رشعه  اهلالك  حفظ نفوسهم مناجلبناء القاعدين عن اجلهاد يف
 ، وال خالف بني العلامء يف أن املصالح امللغاة ال يصح بناء األحكام عليها. ، وهكذا من أحكام اجلهاد

جتلب نفًعا ، ألهنا  ، فهي مصلحة مصالح مل ينص الشارع عىل إلغائها وال عىل اعتبارهااملصالح املرسلة:  -٣
، فهي إذن تكون يف الوقائع املسكوت  ؛ ألهنا مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه ، وهي مرسلة وتدفع رضًرا

، وفيها وصف مناسب لترشيع حكم معني من  عنها وليس هلا نظري منصوص عىل حكمه حتى نقيسها عليه
القرآن وتدوين الدواوين وتضمني  شأنه أن حيقق منفعة أو يدفع مفسدة مثل املصلحة التي اقتضت مجع

 .الُصنَّاع وقتل اجلامعة بالواحد
 حفًظا للنسب.والطالق د الزواج وومن أوضح األمثلة عليها يف الوقت احلارض: توثيق عق

 ].)٢٣٧،  ٢٣٦عبد الكريم زيدان (صكتور دللالوجيز يف أصول الفقه [انظر:  
 ل باملصالح املرسلة يف العبادات؟عمَ هل يُ  *

ل باملصالح ـادات ال جيري فيها العمـال خالف بني العلامء يف أن العب «الدكتور عبد الكريم زيدان:  قال
،  ، والزيادة عليها ابتداع يف الدين ، فال جمال فيها لالجتهاد والرأي ألن أمور العبادة سبيلها التوقيف ؛ املرسلة

= 



 ٣١٠

                                                           
أما يف املعامالت فقد اختلف العلامء يف حجيتها  ، ، فكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار واالبتداع مذموم

 .» ، والقول الراجح هو القول بحجية املصالح املرسلة وجعلها دليًال من أدلة األحكام
 .])٢٤٢ - ٢٣٨الوجيز يف أصول الفقه (ص[انظر: 

إن  «ية: قال الدكتور حممد بن حسني اجليزاين عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوو
، وهذا الرأي  ، وباب واسع من أبواب الرأي االستصالح أو املصلحة املرسلة نوع دقيق من أنواع االجتهاد

، وذلك أن املصلحة املرسلة ال تعترب حجة إال إذا كانت  ، بل هو مقيد بضوابط ليس رأًيا جمرًدا عن الدليل
 ، حمققة هلا. مندرجة حتت مقاصد الرشيعة

، كأفعال الصالة وأفعال احلج  ن نقول: إن املصلحة املرسلة ال مدخل هلا يف التعبدات املحضةومن هنا يمكن أ
 وأنصبة املواريث ومقادير الكفارات والِعَدد واحلدود.

، إال أن االستصالح ربام  ، وال مدخل فيها لالجتهاد ، ال جمال فيها للرأي فجميع هذه املسائل تعبدية توقيفية
، وال يقع أيًضا يف وسائلها  ، لكنه إنام يقع يف وسائلها املطلقة ال يف ذات العبادة وأصلها داتيقع يف بعض العبا

 التوقيفية التي ورد هبا الشارع.
وقد  ، ومن األمثلة عىل ذلك أن استقبال القبلة ودخول الوقت أمور تعبدية البد من حتقيقها بالنسبة إىل الصالة

، فكل هذا من قبيل الوسائل  ، وبالساعة يف معرفة وقت الصالة أو غريها يستعان يف معرفة القبلة بالبوصلة
 .» ما ال يتم الواجب إال به«  ، وتندرج حتت قاعدة:  التي أطلقها الشارع

، ومثل إنشاء جرس متعدد  ومن ذلك أيًضا: إنشاء طابق ثاٍن للطواف والسعي والصالة يف املسجد احلرام
 األدوار للجمرات.

 يف املصلحة املرسلة وجدناه يف أحد بابني: يا ما ورد عن الصحابة وإذا تأملن
، مثل تدوين الدواوين وتضمني  ، وإنام هي مصالح عامة وأمور عادية إما يف أمور ليست من قبيل العبادات

مع ، كج ، وإما يف أمور تتعلق بالعبادة لكنها من قبيل الوسائل التي ال يتحقق مقصود الشارع إال هبا الصناع
 القرآن وكتابة السنة املطهرة.

  .» ، حيث إن االبتداع إنام يكون يف األمور التعبدية وهبذا يظهر الفرق جلًيا بني االستصالح واالبتداع
 .)هـ٢/١٤٢٧/ ٢٧موقع اإلسالم اليوم (انظر: 

 رشوط العمل باملصلحة املرسلة: *
،  تنايف دليًال من أدلة أحكامه ، وال من أصوله أن تكون املصلحة مالئمة ملقاصد الرشع فال ختالف أصًال  -١

 ، أو قريبة منها ليست غريبة عنها. بل تكون من جنس املصالح التي قصد الشارع حتصيلها
 ها بالقبول.تْ قَّ لَ تَ عىل العقول السليمة لَ  ْت َض رِ ، بحيث لو عُ  أن تكون معقولة بذاهتا -٢

= 



  ٣١١
كَثير داسِ عالن نموا أَكْثَر حِالْـمالص ا الْـمعبِد لَةسر

ينابِعالتو ةابحا إِلَى الصوهبسنو:  
َوَنَسُبوَها إَِىل ،  ْرَسَلِة بَِدًعااْلـمُ  َصالِِح اْلـمَ  وا َأْكَثرَ نَّ َكثًِريا ِمَن النَّاِس َعدّ إِ 

َحاَبِة َوالتَّابِِعنيَ  اِع اْلِعَباَداِت. َوَقْوٌم َجَعُلوا وَ ،  الصَّ ًة فِيَام َذَهُبوا إَِلْيِه ِمْن اْخِرتَ َجَعُلوَها ُحجَّ
يَعةِ  ِ وا ،  إِنَّ ِمنَْها َما ُهَو َواِجٌب َوَمنُْدوٌب : َفَقاُلوا،  اْلبَِدَع َتنَْقِسُم بَِأْقَساِم َأْحَكاِم الرشَّ َوَعدُّ

هِ ْصَحِف َوغَ اْلـمُ  ِمَن اْلَواِجِب َكْتَب  نُْدوِب اِالْجتَِامُع ِيف ِقَياِم َرَمَضاَن َعَىل اْلـمَ  َوِمنَ ،  ْريِ
 َقاِرٍئ َواِحٍد.

                                                           
z  }   |   {  ~   �   ( تعاىل يقول:  اهللا؛ ألن  أن يكون األخذ هبا حلفظ رضوري أو لدفع حرج -٣

 .)٧٨احلج: (  )¡¢  
 أن تكون املصلحة التي ترتتب عىل ترشيع احلكم مصلحة حقيقية ال ومهية. -٤
، أي أن يوضع احلكم ملصلحة عموم الناس ال ملصلحة فرد معني أو فئة  أن تكون املصلحة عامة ال خاصة -٥

 .)٢٤٢ص ، ول الفقه الوجيز يف أصانظر: (. معينة
والضابط «* والضابط الذي تتميز به املصلحة املرسلة عن البدع املحدثة هو ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

، إذ لو اعتقدوه مفسدًة مل  أعلم ـ أن يقال: إن الناس ال حيدثون شيًئا إال ألهنم يرونه مصلحةً  اهللايف هذا ـ و
 ج إليه: وِ حْ يف السبب املُ  رَ ظِ ؛ نُ  ، فام رآه الناس مصلحةً  ل وال دين؛ فإنه ال يدعو إليه عق ثوهدِ ُحيْ 

؛ فهنا قد جيوز إحداث ما  لكن من غري تفريط منه صج إليه أمًرا حدث بعد النبي وِ حْ فإن كان السبب املُ 
 تدعو احلاجة إليه.

 .عارٍض زال بموتهل صلكن تركه النبي ،  ص اهللاوكذلك إن كان املقتيض لفعله قائًام عىل عهد رسول 
 ، أو كان السبب املحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا ال جيوز اإلحداث. وأما ما مل حيدث سبب حيوج إليه

، لو كان مصلحٍة ومل ُيْفَعل: ُيْعلم أنه ليس  موجوًدا ص اهللاله عىل عهد رسول عْ فكل أمٍر يكون املقتيض لفِ 
 .» ؛ فقد يكون مصلحةً  ن غري معصية اخلالقبمصلحٍة. وأما ما حدث املقتيض له بعد موته م

 .])٥٩٤/ ٢اقتضاء الرصاط املستقيم ( :انظر[
،  ، أو رفع حرٍج الزم يف الدين أن حاصل املصالح املرسلة يرجع إىل حفظ أمٍر رضوري وخالصُة القول:

وإن  أل اهللادة التقرب إىل ؛ ألن املبتدع إنام يفعل البدع بقصد زيا عيها ـ هكذا بيقنيدَّ وليست البدع ـ عند من يَ 
 كن هناك حاجة إلحداث ذلك الفعل.تمل 



 ٣١٢
نَاِسِب الَِّذي َال اْلـمُ  ْرَسَلَة َيْرِجُع َمْعنَاَها إَِىل اْعتِبَارِ اْلـمُ  َصالَِح اْلـمَ  َفإِنَّ  ؛ َوَأْيًضا

 ٌ ِعيٌّ َعَىل اْخلُُصوصِ َفَلْيَس َلُه َعَىل هَ ،  َيْشَهُد َلُه َأْصٌل ُمَعنيَّ َوَال َكْوُنُه ِقَياًسا ،  َذا َشاِهٌد َرشْ
ْتُه بِاْلَقُبوِل. َوَهَذا بَِعيْنِِه َمْوُجوٌد ِيف اْلبَِدعِ  ،  ْسَتْحَسنَةِ اْلـمُ  بَِحْيُث إَِذا ُعِرَض َعَىل اْلُعُقوِل َتَلقَّ

يِن َمْصَلِحيَّةٍ  َا َراِجَعٌة إَِىل ُأُموٍر ِيف الدِّ ِع َعَىل اْخلُُصوصِ  َفإِهنَّ ْ   ـ ِيف َزْعِم َواِضِعيَها ـ ِيف الرشَّ
ااْلـمُ  َصالِِح اْلـمَ  َفإِْن َكاَن اْعتَِبارُ ،  َوإَِذا َثَبَت َهَذا cْسَتْحَسنَِة اْلـمُ  َفاْعتَِباُر اْلبَِدعِ ،  ْرَسَلِة َحق

ْ َيُكنِ ،  َحقٌّ  ِرَياِن ِمْن َواٍد َواِحٍد. َوإِْن َمل َُام َجيْ ا اْعتِبَاُر اْلبَِدعِ  ِألَهنَّ cَيِصحَّ اْعتَِبارُ ،  َحق ْ  َمل
 ْرَسَلِة.اْلـمُ  َصالِِح اْلـمَ 

امأَقْس ىالْـمنع الْـمكْمالْح طُ بِهبري يبِ الَّذاسن:  
َفًقا َعَلْيهِ اْلـمُ  َمَصالِِح ـإِنَّ اْلَقْوَل بِالْ  َأْهُل  َبْل َقِد اْخَتَلَف فِيهِ ،  ْرَسَلِة َلْيَس ُمتَّ

هِ  َني إَِىل َردِّ َة َقَدمٍ اْلـمَ  امَّ َكاَن َهَذاـلَ ، وَ  اْألُُصوِل. َفَذَهَب َطاِئَفٌة ِمَن اْألُُصولِيِّ ،  ْوِضُع َمَزلَّ
وا َعَىل بِْدَعتِِهْم ِمْن ِجَهتِهِ  ُ النََّظَر ِيف َمنَاطِ اْلـمُ  َكاَن اْحلَقُّ  ؛ ِألَْهِل اْلبَِدِع َأْن َيْسَتِدلُّ اْلَغَلِط  َتَعنيَّ

َ َأنَّ ،  اْلَواِقِع ِهلَُؤَالءِ  ى َيَتَبنيَّ ،  ْرَسَلَة َلْيَسْت ِمَن اْلبَِدِع ِيف ِوْرٍد َوَال َصْدرٍ اْلـمُ  َصالَِح اْلـمَ  َحتَّ
ُق.اْلـمُ  اهللاُ وَ ، اهللاِ  بَِحْولِ   َوفِّ

 َثَالَثِة َأْقَساٍم: ُحْكُم َال َخيُْلو ِمْن ـنَاِسُب الَِّذي ُيْرَبُط بِِه الْ اْلـمُ  َمْعنَىـالْ 
تِهِ  َأَحُدَها: ُع بَِقبُولِِه ، َفَال إِْشَكاَل ِيف ِصحَّ ْ ،  َوَال ِخَالَف ِيف إِْعَاملِهِ ،  َأْن َيْشَهَد الرشَّ

يَعةِ  ِ َها.،  َوإِالَّ َكاَن ُمنَاَقَضًة لِلرشَّ يَعِة اْلِقَصاِص ِحْفًظا لِلنُُّفوِس َواْألَْطَراِف َوَغْريِ  َكَرشِ
ِه َفَال َسبِيَل إَِىل َقُبولِهِ اِين َوالثَّ  ُع بَِردِّ ْ ْعنَى َوَفِهْمنَا ِمَن اْلـمَ  إَِذا َظَهرَ  .: َما َشِهَد الرشَّ

ِع اْعتَِباَرُه ِيف اْقتَِضاِء اْألَْحَكامِ  ْ َمْصَلَحِة ِعنَْدَنا َما ُفِهَم ـَراَد بِالْ اْلـمُ  َفإِنَّ ،  َفِحينَِئٍذ َنْقَبُلهُ ،  الرشَّ
َفاِسِد َعَىل َوْجٍه َال َيْسَتِقلُّ اْلَعْقُل اْلـمَ  َصالِِح َوَدْرءِ اْلـمَ  ِيف َحقِّ اْخلَْلِق ِمْن َجْلِب  ِرَعاَيُتهُ 

ُع بِاْعتَِباِر َذلَِك ،  بَِدْركِِه َعَىل َحالٍ  ْ ْ َيْشَهِد الرشَّ هِ ،  ْعنَىاْلـمَ  َفإَِذا َمل َكاَن ،  َبْل َشِهَد بَِردِّ
َفاِق   ْسلِِمَني.ـمُ الْ  َمْرُدوًدا بِاتِّ

ُه َدَخَل َعَىل َبْعِض  َوِمَثاُل َذلَِك  َما َحَكى اْلَغَزاِيلُّ َعْن َبْعِض َأَكابِِر اْلُعَلَامِء َأنَّ
َالطِِني َفَسَأَلُه َعِن اْلِوَقاِع ِيف َهنَاِر َرَمَضانَ   .» َعَلْيَك ِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتََتابَِعْنيِ « : َفَقاَل ،  السَّ

َقبَِة َكْيَف ُيْعَدُل بِِه إَِىل « : َراَجَعُه َبْعُض اْلُفَقَهاِء َوَقاُلوا َلهُ  َفَلامَّ َخَرَج  اْلَقاِدُر َعَىل إِْعَتاِق الرَّ



  ٣١٣
ْوُم َوظِيَفةُ  ْوِم َوالصَّ ينَ اْلـمُ  الصَّ ، » لُِك َيْمِلُك َعبِيًدا َغْريَ َحمُْصوِريَن؟ اْلـمَ  َوَهَذا،  ْعِرسِ

َفَال َيْزُجُرُه ،  َلُه َعَلْيَك إِْعَتاُق َرَقَبٍة َالْسَتْحَقَر َذلَِك َوَأْعَتَق َعبِيًدا ِمَراًرا َلْو ُقْلُت « : َفَقاَل َهلُمْ 
. َقَبِة َوَيْزُجُرُه َصْوُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنيِ اَرةَ ؛  ْعنَى ُمنَاِسٌب اْلـمَ  َفَهَذا إِْعَتاُق الرَّ ،  ِألَنَّ اْلَكفَّ

ِع ِمنْهَ  ْ ْجرُ َمْقُصوُد الرشَّ َيامُ واْلـمَ  ، ا الزَّ ْعَتاُق َوَيْزُجُرُه الصِّ  .» لُِك َال َيْزُجُرُه اْإلِ
تِيِب ،  َقاِئٌل بِالتَّْخِيريِ : ِألَنَّ اْلُعَلَامَء َبْنيَ َقاِئَلْنيِ  َوَهِذِه اْلُفْتَيا َباطَِلةٌ  ْ ،  َوَقاِئٌل بِالرتَّ

َيامِ  ُم اْلِعْتَق َعَىل الصِّ َياِم بِالنِّْسَبِة إَِىل اْلَغنِيِّ َال َقاِئَل بِِه. َفَتْقِديمُ ،  َفُيَقدِّ  الصِّ
َواِهُد الْ  ُة ، َفَلْم َتْشَهْد بِاْعتَِباِرِه َوَال بِإِْلَغائِِه. َفَهَذا ـالثَّالُِث: َما َسَكَتْت َعنُْه الشَّ َخاصَّ

 :  َعَىل َوْجَهْنيِ
ا: ،  َكَتْعلِيِل َمنِْع اْلَقْتِل لِْلِمَرياِث ،  ْعنَىاْلـمَ  َأْن َيِرَد َنصٌّ َعَىل َوْفِق َذلَِك  َأَحُدُمهَ

ْ َيِرْد َنصٌّ َعَىل َوْفِقهِ اْلـمَ  َعاَمَلُة بِنَِقيضِ اْلـمُ فَ  َة َال  ؛ ْقُصوِد َعَىل َتْقِديِر َأْن َمل َفإِنَّ َهِذِه اْلِعلَّ
ِع  ْ َفاِت الرشَّ َفاٍق ،  َفَال َيِصحُّ التَّْعلِيُل ِهبَا، َعْهَد ِهبَا ِيف َتَرصُّ َوِمْثُل ،  َوَال بِنَاُء اْحلُْكِم َعَلْيَها بِاتِّ

يٌع ِمَن اْلَقاِئِل بِِه َفَال ُيْمكُِن َقُبوُلُه.  َهَذا َتْرشِ
عِ  َوالثَّاِين: ْ َفاِت الرشَّ ُه اْلـمَ  َوُهَو َأْن ُيوَجَد لَِذلَِك ،  َأْن ُيَالِئَم َتَرصُّ ْعنَى ِجنٌْس اْعَتَربَ
اِرُع ِيف اْجلُمْ  ٍ الشَّ ى بِالْ اْلـمُ  ، ْرَسُل اْلـمُ  َوُهَو اِالْستِْدَالُل ،  َلِة بَِغْريِ َدلِيٍل ُمَعنيَّ  َمَصالِِح ـَسمَّ

َ َوْجُهُه بَِحْوِل اْلـمُ  ى َيَتَبنيَّ  .اهللاِ ْرَسَلِة َوَال ُبدَّ ِمْن َبْسطِِه بِاْألَْمثَِلِة َحتَّ



 ٣١٤
  :رسلَةالْـم صالحِمالْـ أَمثلَةٌ توضح الْوجه الْعملي في

  :جمع الْقُرآن: ولالْمثَالُ األ
عِ ص  اهللاِ  نَّ َأْصَحاَب َرُسولِ إِ  َفُقوا َعَىل َمجْ َوَلْيَس َثمَّ َنصٌّ َعَىل ،  ْصَحِف اْلـمُ  اتَّ

ْ َيْفَعلْ « : َبْل َقْد َقاَل َبْعُضُهمْ ،  )٢٧(َمجِْعِه َوَكْتبِِه  ، » ؟ صاهللاِ  ُه َرُسوُل َكْيَف َنْفَعُل َشْيًئا َمل
َوإَِذا ِعنَْدُه ،  َمْقَتَل َأْهِل اْلَيَامَمةِ ت َأْرَسَل إَِيلَّ َأُبو َبْكٍر « : َقاَل  تَعْن َزْيِد ْبِن َثابٍِت فَ 

اِء اْلقُ « : إِنَّ ُعَمَر َأَتاِين َفَقاَل « : َقاَل َأُبو َبْكرٍ ، ت ُعَمُر  ْرآِن َيْوَم إِنَّ اْلَقْتَل َقِد اْسَتَحرَّ بُِقرَّ
اِء ِيف ،  اْلَيَامَمةِ  َوإِينِّ ،  َواِطِن ُكلَِّها َفَيْذَهَب ُقْرآٌن َكثِريٌ اْلـمَ  َوإِينِّ َأْخَشى َأْن َيْسَتِحرَّ اْلَقْتُل بِاْلُقرَّ

ْ َيْفَعْلهُ « : َفُقْلُت َلهُ : . َقاَل » َأَرى َأْن َتْأُمَر بَِجْمِع اْلُقْرآنِ  اهللاِ  َرُسوُل  َكْيَف َأْفَعُل َشْيًئا َمل
َح  .» ـ َخْريٌ  اهللاِ ُهَو ـ وَ « : َفَقاَل ِيل ، » ؟ ص ى َرشَ اُهللا  َفَلْم َيَزْل ُعَمُر ُيَراِجُعنِي ِيف َذلَِك َحتَّ

  َوَرَأْيُت فِيِه الَِّذي َرَأى ُعَمُر.،  َصْدِري َلهُ 
َقْد ُكنَْت َتْكتُُب ،  َنتَِّهُمَك  إِنََّك َرُجٌل َشابٌّ َعاقٌِل َال « : َفَقاَل َأُبو َبْكرٍ : َقاَل َزْيدٌ 

ِع اْلُقْرآَن َفاْمجَْعهُ ، ص  اهللاِ  اْلَوْحَي لَِرُسولِ  ُفوِين َنْقَل َجَبٍل  اهللاِ َفوَ « : . َقاَل َزْيدٌ » َفتََتبَّ َلْو َكلَّ
َباِل َما َكاَن َأْثَقَل َعَيلَّ   . » ِمْن َذلَِك  ِمَن اْجلِ

ُهَو « : َفَقاَل َأُبو َبْكرٍ ، » ؟ صاهللاِ  ا َملْ َيْفَعْلُه َرُسوُل َكْيَف َتْفَعُلوَن َشْيئً « : َفُقْلُت 
َح ، »  َخْريٌ  اهللاِ وَ  ى َرشَ َح َصْدَرْهيَِام اُهللا  َفَلْم َيَزْل ُيَراِجُعنِي ِيف َذلَِك َحتَّ َصْدِري لِلَِّذي َرشَ

َقاِق َواْلُعُسِب َواللِّخَ  َجالِ ،  اِف َفَتَتبَّْعُت اْلُقْرآَن َأْمجَُعُه ِمَن الرِّ (رواه  » َوِمْن ُصُدوِر الرِّ
 . )٢٨( البخاري)

                                                           
 .هِ تِ بَ اتَ َنصٌّ َعَىل َمجِْعِه َوكِ هناك َلْيَس ) أي ٢٧(
من املسلمني يف املعركة التي كانت بينهم وبني مسيلمة الكذاب.  َل تِ ن قُ ل مَ تْ قَ  امَ ) أيَّ ةِ مَ َام يَ الْ  لِ أهْ  َل تَ قْ (مَ ) ٢٨(

ن) املواضع التي سيغزو فيها املسلمون واملعارك اطِ وَ ة القرآن. (املَ ظَ فَ ) أي َح اءِ رَّ قُ الْ . (بِ رَ ثُ كَ وَ  دَّ تَ ) اْش رَّ حَ تَ (اْس 
 عْ بَّ تَ . (فتَ ـ اهللا اِب تَ كِ لِ  َك انِ قَ وإتْ  َك ظِ فْ وحِ  َك تِ انَ يف أمَ  ّك ُش  نَ ) َال َك مُ هِ تَّ  نَ التي تكون بينهم وبني أعدائهم. (َال 

ة وهي القطعة عَ قْ مجع رُ  )اعُ قَ الرِّ (. وصحوها مما كتب عليه القرآن أيام النبي ) أي ابحث عن الرقاع ونآنَ رْ قُ الْ 
= 



  ٣١٥
َحاَبةِ   .ي َفَهَذا َعَمٌل َملْ ُينَْقْل فِيِه ِخَالٌف َعْن َأَحٍد ِمَن الصَّ

َكاَن ُيَغاِزي وَ  تَقِدَم َعَىل ُعْثَامَن َمالٍِك َأنَّ ُحَذْيَفَة ْبَن اْلَيَامِن  ْبنُ  َأَنٌس ى روَ ُثمَّ 
اِم وَ  ،  َفَأْفَزَعُه اْختَِالُفُهْم ِيف اْلُقْرآنِ ،  َراِق ِيف َفْتِح َأْرِمينِيََّة َوَأْذَربِيَجانَ ـَأْهَل اْلعِ َأْهَل الشَّ
َتلُِفوا ِيف اْلكَِتاِب َكَام اْلـمُ  َيا َأِمريَ « : َفَقاَل لُِعْثَامنَ  َة َقْبَل َأْن َخيْ ْؤِمنَِني! َأْدِرْك َهِذِه اْألُمَّ

 ». َوالنََّصاَرى اْخَتَلَفِت اْلَيُهودُ 
ُحِف َننَْسُخَها ِيف « أْن  )٢٩( َفَأْرَسَل ُعْثَامُن إَِىل َحْفَصةَ  َصاِحِف اْلـمَ  َأْرِسِيل إَِيلَّ بِالصُّ

َها َعَلْيِك   َوإَِىل ،  َفَأْرَسَل ُعْثَامُن إَِىل َزْيِد ْبِن َثابٍِت ،  َفَأْرَسَلْت َحْفَصُة ِهبَا إَِىل ُعْثَامنَ ، »  ُثمَّ َنُردُّ
َبْريِ اهللاِ  َعْبدِ  ْمحَِن ْبِن اْحلَاِرِث ْبِن ِهَشامٍ ،  َوَسِعيِد ْبِن اْلَعاصِ ،  ْبِن الزُّ َفَأَمَرُهْم َأْن ،  َوَعْبِد الرَّ

ُحَف ِيف  َني الثََّالَثةِ ،  َصاِحِف اْلـمَ  َينَْسُخوا الصُّ ْهِط اْلُقَرِشيِّ َما اْخَتَلْفُتْم فِيِه « : ُثمَّ َقاَل لِلرَّ
ُه َنَزَل بِلَِساِهنِمْ ،  َوَزْيُد ْبُن َثابٍِت َفاْكُتُبوُه بِِلَساِن ُقَرْيشٍ  َأْنُتمْ    .» َفإِنَّ

ُحَف ِيف ،  َفَفَعُلوا« : َقاَل  ى إَِذا َنَسُخوا الصُّ َبَعَث ُعْثَامُن ِيف ُكلِّ ،  َصاِحِف اْلـمَ  َحتَّ
تِي َنَسُخوَهااْلـمَ  ُأُفٍق بُِمْصَحٍف ِمْن تِْلَك  ِيف  ُقْرآنِ ُِثمَّ َأَمَر بَِام ِسَوى َذلَِك ِمَن الْ ،  َصاِحِف الَّ

َرَق   . )٣٠( (رواه البخاري) .» ُكلِّ َصِحيَفٍة َأْو ُمْصَحٍف َأْن ُحيْ
فِيَها ِيف اْلَغالِِب  َفَهَذا َأْيًضا إِْمجَاٌع آَخُر ِيف َكْتبِِه َوَمجِْع النَّاِس َعَىل قَِراَءٍة َملْ َحيُْصْل 

ُ  اْختَِالٌف. َتلُِفوا إِالَّ ِيف اْلِقَراَءاِت ـ َحْسَبَام َنَقَلُه اْلُعَلَامءُ ِألَهنَّ ْأنِ اْلـمُ  ْم َملْ َخيْ َذا الشَّ  .ْعَتنُوَن ِهبَ
َوَلكِنَُّهْم َرَأْوُه َمْصَلَحًة ُتنَاِسُب ،  بَِام َصنَُعوا ِمْن َذلَِك ص  َوَملْ َيِرْد َنصٌّ َعِن النَّبِيِّ 

ِع َقطْ  ْ َفاِت الرشَّ يَعةِ ،  ًعاَتَرصُّ ِ ،  َواْألَْمُر بِِحْفظَِها َمْعُلومٌ ،  َفإِنَّ َذلَِك َراِجٌع إَِىل ِحْفِظ الرشَّ
                                                           

ب) مجع ْس عُ ف وهو عظم عريض يكون عىل أعىل الظهر. (الْ تِ اف) مجع كَ تَ كْ من ورق أو جلد ونحو ذلك. (اْأل 
 عسيب وهو جريد النخل العريض. 

 . صبي ، زوجة الن ببنت عمر بن اخلطاب  َحْفَصةَ ) أم املؤمنني ٢٩(
اِم َوَأْهَل اْلِعَراِق ِيف َفْتِح َأْرِمينِيََّة َوَأْذَربِيَجاَن) أي وكان عثامن وَ () ٣٠( ا جيهز جيًش  تَكاَن ُيَغاِزي َأْهَل الشَّ

شام وأهل اختالف أهل الأي من أهل الشام والعراق لغزو َأْرِمينِيََّة َوَأْذَربِيَجاَن. (َفَأْفَزَعُه اْختَِالُفُهْم ِيف اْلُقْرآِن) 
 ق) ناحية.العراق. (أفُ 



 ٣١٦
ِريَعِة لِِالْختَِالِف ِيف َأْصلَِها الَِّذي ُهَو اْلُقْرآنُ  َوَقْد ُعلَِم النَّْهُي َعِن اِالْختَِالِف ،  َوإَِىل َمنِْع الذَّ

  .)٣١(ِيف َذلَِك بَِام َال َمِزيَد َعَلْيهِ 
َها نَِن َوَغْريِ إَِذا ِخيَف ،  َوإَِذا اْسَتَقاَم َهَذا اْألَْصُل َفاْمحِْل َعَلْيِه َكْتَب اْلِعْلِم ِمَن السُّ

 .)٣٢( ِزَياَدًة َعَىل َما َجاَء ِيف اْألََحاِديِث ِمَن اْألَْمِر بَِكْتِب اْلِعْلمِ ،  َعَلْيَها اِالْنِدَراُس 
  :ينِ الصناعِتضم الْمثَالُ الثَّانِي:

نَّاعِ  اِشِديَن َقَضْوا بَِتْضِمِني الصُّ ْصَلَحِة فِيِه َأنَّ اْلـمَ  َوَوْجهُ ،  )٣٣( إِنَّ اْخلَُلَفاَء الرَّ
نَّاعِ  َواْألَْغَلُب ،  َوُهْم َيِغيُبوَن َعِن اْألَْمتَِعِة ِيف َغالِِب اْألَْحَوالِ ،  النَّاَس َهلُْم َحاَجٌة إَِىل الصُّ

ْفظَ  َعَلْيِهمُ  ْفِريُط َوَتْرُك اْحلِ ْم ،  التَّ ْ َيْثُبْت َتْضِمينُُهْم َمَع َمِسيِس اْحلَاَجِة إَِىل اْستِْعَامِهلِ َفَلْو َمل
 : َألَْفَىض َذلَِك إَِىل َأَحِد َأْمَرْينِ 

ا َتْرُك اِالْستِْصنَاِع  • يَّةِ  )٣٤(إِمَّ  .َوَذلَِك َشاقٌّ َعَىل اْخلَْلِق ،  بِاْلُكلِّ
ا أَ  • َياعَ َوإِمَّ نُوا َذلَِك بَِدْعَواُهُم اْهلََالَك َوالضَّ َفتَِضيُع ،  ْن َيْعَمُلوا َوَال ُيَضمَّ

ازُ ،  اْألَْمَواُل  َياَنةُ ،  َوَيِقلُّ اِالْحِرتَ ُق اْخلِ  .َوَتَتَطرَّ
                                                           

!  "  #  $     %    &      '   )        (  *  +  ,  -     .   (7 8 القرآَن كتاًبا ،  أل اهللاَسّمى  )٣١(
). فأفاد ذلك وجوب كتابته كله ، ولذلك اختذ ٣ – ١آل عمران:  ( )/  0  1  2  3  4  5  

كتوبة ال ُيْعَقُل أن يكون مطلوًبا للشارع حتى حيتاج َمجُْعها إىل ُكّتاًبا للوْحي ، وتفريق الصحف امل صالنبي 
ا كام قال العلامُء. صدليٍل خاص ، ومل ُيْؤَمر النبي  cبَجْمِعها يف حياته الحتامل املزيد يف كل سورة ما دام حي 

رواه الطرباين (»  اْب تَ بالكِ  مَ لْ ا العِ ودُ يِّ قَ  «: صمثل قوله ،  اْلِعْلمِ  تابةبِك اْألَْمرُ  َجاَء ِيف اْألََحاِديِث فقد  )٣٢(
 ة).ابْ تَ بالكِ : أي اْب تَ بالكِ ( .)وصححه األلباين، واحلاكم 

نَّاع: األَُجراء ؛ وهو: التزام بتعويض عن رضر للغري التضمني من الضامن) ٣٣( ى طَ ، كاخلياط ُيعْ  ، والصُّ
  .االقامش ليصنعه ثوبً 

َغِة : َمْص ) ٣٤( َء : َأْي َدَعا إَِىل ُصنِْعِه ، َوُيَقال: اْصَطنََع ُفَالٌن َباًبا : إَِذا َسَأل اِالْستِْصنَاُع ِيف اللُّ ْ َدُر اْسَتْصنََع اليشَّ
ةِ  َوِيف اِالْصطَِالِح:َرُجًال َأْن َيْصنََع َلُه َباًبا ، َكَام ُيَقال : اْكَتَتَب َأْي َأَمَر َأْن َيْكُتَب َلُه.  مَّ َط  َعْقٌد َعَىل َمبِيٍع ِيف الذِّ ُرشِ

نَائِِع : ـفِيِه اْلَعمَ  ا « ل. َفإَِذا َقال َشْخٌص ِآلَخَر ِمْن َأْهل الصَّ َء اْلُفَالِينَّ بَِكَذا ِدْرَمهً ْ انُِع » اْصنَْع ِيل اليشَّ ، َوَقبِل الصَّ
  ].)٣٢٥/ ٣املوسوعة الفقهية الكويتية (. [انظر: َذلَِك ، اْنَعَقَد اْستِْصنَاًعا



  ٣١٧
ْضِمَني.اْلـمَ  َفَكاَنِت   ْصَلَحُة التَّ

ا:  ُشْبَهٌة َوَجَواُهبَ
يءِ إِنَّ َهَذا َنْوٌع مِ «  َال ُيَقاُل: ُه َما َأْفَسدَ  )٣٥( َن اْلَفَساِد َوُهَو َتْضِمُني اْلَربِ ،  إِْذ َلَعلَّ

طَ   . » َفالتَّْضِمُني َمَع َذلَِك َكاَن َنْوًعا ِمَن اْلَفَسادِ ،  َوَال َفرَّ
ا َنُقوُل: ُة َفَشْأُن اْلُعَقَالِء النََّظُر إَِىل واْلـمَ  ْصَلَحةُ اْلـمَ  إَِذا َتَقاَبَلِت  ِألَنَّ َفاُوِت  َرضَّ التَّ

ٍب َوَال َتْفِريٍط َبِعيدٌ  نَّاِع ِمْن َغْريِ َتَسبُّ ،  ِت اْألَْمَوالِ اَفوَ ِعنَْد َواْلَغالُِب ،  َوَوْقُع التََّلِف ِمَن الصُّ
َامِويِّ  َا َال َتْستَنُِد إَِىل التََّلِف السَّ ِة َأِو بَ اْلـمُ َوْجِه  َبْل َتْرِجُع إَِىل ُصنِْع اْلِعَباِد َعَىل ،  َأهنَّ اَرشَ

ْفِريِط. ارَ « : َوِيف اْحلَِديِث  التَّ َqِ َر َوَال َqَ (رواه ابن ماجه وصّححه األلباين).  » َال 
ْن يَِبيَع َحاqٌِ ص  َفإِنَّ النَّبِيَّ ،  َتْشَهُد َلُه اْألُُصوُل ِمْن َحيُْث اْجلُْمَلةُ وَ 

َ
َغrَ َقْن أ

 (رواه مسلم).  )٣٦( » َنْعَضُهْم ِمْن َنْعٍض اُهللا  ُزُق اf#اَس يَرْ  واَدعُ « : َوَقاَل ،  » uَِادٍ 
وقِ « : ص َوَقاَل  لََع َحk# ُفْهبََط بَِها إWَِ السُّ ْوا السِّ (رواه  )٣٧(»  َال تَلَق#

  البخاري).
ِة َعَىل اْلـمَ  َوُهَو ِمْن َباِب َتْرِجيِح  ةِ اْلـمَ  ْصَلَحِة اْلَعامَّ َفَتْضِمُني ،  ْصَلَحِة اْخلَاصَّ

نَّاِع ِمْن َذلَِك اْلَقبِيِل.ا  لصُّ

                                                           
فال ضامن عليه إن مل  ،يعترب أمانة عند اخلياط ا لخياط ليصنعه ثوبً اإلنسان ل يهطُيعْ لذي القامش ) فمثًال ا٣٥(

 ،رواه الدارقطني والبيهقي ( » ٍن مَ يَ ؤْ  مُ َ|َ  انَ مَ  َض َال « : صلقوله ؛  دَّ عَ ، واألمني ال يضمن إن مل يتَ  يفرط
نه األلباين  ى عىل األأما  ).وحسَّ ط يف حمانة إذا تعدَّ  ملالِ  تلٌف ؛ ألنه مُ  ، فإنه يضمنها إذا تلفت فظها، أو فرَّ

 ه.غريِ 
البادي  مَ دُ قْ قادم من البادية أو القرى. وصورة البيع له أن يَ البادي: ال) ادٍ بَ ) املقيم يف البلد. (لِ اِرضٌ َح () ٣٦(

وقيل ،  »اتركها عندي ألبيعها لك عىل التدريج بثمن أغىل «  :بسلعة ليبيعها بسعر يومها فيقول له احلارض
 ا يف بيع أو رشاء.معناه ال يصري له سمسارً 

وِق) يصل هبا جالبها إىل سوق ٣٧( َبَط ِهبَا إَِىل السُّ ى ُهيْ َلَع) ال تستقبلوا جالبي املبيعات. (َحتَّ ْوا السِّ ) (الَ َتَلقَّ
 البلد. 



 ٣١٨
 :أَنه يجوز قَتلُ الْجماعة بِالْواحد الْمثَالُ الثَّالثُ:

ْسَأَلِة َوَلكِنَُّه اْلـمَ  إِْذ َال َنصَّ َعَىل َعْنيِ ،  ْرَسَلةُ اْلـمُ  ْصَلَحةُ اْلـمَ  ْسَتنَُد فِيهِ اْلـمُ و
 .)٣٨( ت َمنُْقوٌل َعْن ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب 

َفإِْهَداُرُه َداٍع إَِىل َخْرِم ،  َوَقْد ُقتَِل َعْمًدا،  ْصَلَحِة َأنَّ َدَم اْلَقتِيِل َمْعُصومٌ اْلـمَ  َوَوْجهُ 
اَك َذِريَعًة إَِىل ،  َأْصِل اْلَقَصاصِ  َاِذ اِالْستَِعاَنِة َواِالِشِرتَ ْعِي بِاْلَقْتِل إَِذا ُعلَِم َأنَُّه َال  َواختِّ السَّ

 فِيِه. َقَصاَص 
ِقيًقااْلـمُ  َوَلْيَس َأْصُلُه َقْتَل  ُه َقاتٌِل َحتْ ِقيًقا.اْلـمُ و ، نَْفِرِد َفإِنَّ ُك َلْيَس بَِقاتٍِل َحتْ  ْشَرتِ

ِع َوُهَو َقْتُل َغْريِ اْلَقاتِلِ  َفإِْن قِيَل: ْ َبْل َملْ ،  َلْيَس َكَذلَِك  ُقْلنَا:،  َهَذا َأْمٌر َبِديٌع ِيف الرشَّ
ِقيًقا إَِضاَفُتُه إَِىل ، َوُهْم اْجلََامَعُة ِمْن َحْيُث اِالْجتَِامُع ،  الَّ اْلَقاتُِل ُيْقَتُل إِ  َفُهَو ُمَضاٌف إَِلْيِهْم َحتْ

ْخِص اْلَواِحدِ  ْخِص اْلَواِحدِ ،  الشَّ َام التَّْعِيُني ِيف َتنِْزيِل اْألَْشَخاِص َمنِْزَلَة الشَّ َوَقْد ،  َوإِنَّ
ِع ِيف َحْقِن مَ اْلـ َدَعْت إَِلْيهِ  ْ ْصَلَحُة َفَلْم َيُكْن ُمبَْتِدًعا َمَع َما فِيِه ِمْن ِحْفِظ َمَقاِصِد الرشَّ

َماِء.   الدِّ
ورالْأُم يالْـمةُ فربتع حِالْـمالص الْـملَةسُح َلَك اْلَوْجَه  :ر َفَهِذِه َأْمثَِلٌة ُتَوضِّ

ُ َلَك اْعتَِباَر ُأُمورٍ ،  َلةِ ْرَس اْلـمُ  َصالِِح اْلـمَ  اْلَعَمِيلَّ ِيف   : َوُتَبنيِّ
ِع بَِحْيُث َال ُتنَاِيف َأْصًال ِمْن ُأُصولِِه َوَال َدلِيًال ِمْن اْلـمُ  :َأَحُدَها ْ َالَءَمُة ملََِقاِصِد الرشَّ

 َدَالِئلِِه.
َام ُهَو فِيَام ُغِفَل َمْعنَاُه وَ  َوالثَّاِين: َة النََّظِر فِيَها إِنَّ  نَاِسَباِت اْلـمُ  َذْوِق  َجَرى َعَىل َأنَّ َعامَّ

ْتَها بِاْلَقُبولِ اْلـمَ  تِي إَِذا ُعِرَضْت َعَىل اْلُعُقوِل َتَلقَّ َداِت ، ،  ْعُقوَلِة الَّ ا ِيف التََّعبُّ َفَال َمْدَخَل َهلَ
ِعيَِّة ، ْ َة التََّعبَُّداِت  َوَال َما َجَرى َجمَْراَها ِمَن اْألُُموِر الرشَّ َال ُيْعَقُل َهلَا َمْعنًى َعَىل  ِألَنَّ َعامَّ

                                                           
َك فِيَها َأْهُل َصنَْعاَء َلَقَتْلُتُهمْ  «َمُر: ، َفَقاَل عُ  َأنَّ ُغَالًما ُقتَِل ِغيَلةً  بْبِن ُعَمَر  اهللاِ َعْبِد َعْن  )٣٨( »  َلِو اْشَرتَ

ا«َوَقاَل ُمِغَريُة ْبُن َحكِيٍم، َعْن َأبِيِه:  c(رواه البخاري). . ، َفَقاَل ُعَمُر: ِمْثَلهُ » إِنَّ َأْرَبَعًة َقَتُلوا َصبِي 
َك فِيَها) يف هذه الفعلة    .(ِغيَلًة) غفلة وخديعة. (َلِو اْشَرتَ



  ٣١٩
ْفِصيلِ  هِ ،  التَّ َياِم ِيف َزَماٍن َخمُْصوٍص ُدوَن َغْريِ َالِة َوالصِّ َوَنْحِو  ... َواْحلَجِّ ،  َكاْلُوُضوِء َوالصَّ

ُل النَّاظِرُ  َذلَِك. مِ اْلـمُ  َفيََتَأمَّ َحكُّ لِْلُمنَاَسَباِت  نَاِيف اْلـمُ  ْحضِ اْلـمَ  َوفَُّق َكْيَف ُوِضَعْت َعَىل التَّ
ْفِصيلِيَّةِ   :التَّ

َأَال َتَرى َأنَّ الطََّهاَراِت ـ َعَىل اْختَِالِف َأْنَواِعَها ـ َقِد اْخَتصَّ ُكلُّ َنْوٍع  •
ْأِي؟  .)٣٩( ِمنَْها بَِتَعبٍُّد ُخمَالٍِف ِجًدا ملَِا َيْظَهُر لَِباِدي الرَّ

َجيُِب ِهبَِام َتْطِهُري َأْعَضاِء اْلُوُضوِء  َفإِنَّ اْلَبْوَل َواْلَغاِئَط َخاِرَجاِن َنِجَسانِ  •
نِيُّ َأْو َدُم اْلـمَ  َفإَِذا َخَرَج ،  َوُدوَن َمجِيِع اْجلََسدِ ،  ْخَرَجْنيِ َفَقطْ اْلـمَ  ُدونَ 

َوُدوَن ،  ْخَرِج َفَقطْ اْلـمَ  اْحلَْيِض َوَجَب َغْسُل َمجِيِع اْجلََسِد ُدوَن َدمِ 
 َأْعَضاِء اْلُوُضوِء.

َوَغْريُ َواِجٍب َمَع ،  إِنَّ التَّْطِهَري َواِجٌب َمَع َنَظاَفِة اْألَْعَضاِء إَِذا َأْحَدَث ُثمَّ  •
ُه َملْ ُحيِْدْث.  َقَذاَرِهتَا بِاْألَْوَساِخ َواْألَْدَراِن إَِذا ُفِرَض َأنَّ

َقا • َلَواِت َفَلْم َنِجْد فِيَها ُمنَاَسَبًة ِإلِ َلَواِت ُثمَّ َنَظْرَنا ِيف َأْوَقاِت الصَّ َمِة الصَّ
 ِالْستَِواِء اْألَْوَقاِت ِيف َذلَِك.،  فِيَها

َع لِْإلِْعَالِم ِهبَا َأْذَكاٌر َخمُْصوَصٌة َال ُيَزاُد فِيَها َوَال ُينَْقُص ِمنَْها • َفإَِذا ،  َوُرشِ
 .ُأِقيَمِت اْبَتَدَأْت إَِقاَمُتَها بَِأْذَكاٍر َأْيًضا

ا ُخمْ  • َعْت َرَكَعاُهتَ َوُكلُّ َرْكَعٍة َهلَا ُرُكوٌع ،  َتلَِفًة بِاْختَِالِف اْألَْوَقاِت ُثمَّ ُرشِ
َا َعَىل َغْريِ اْخلُ َالَة ـإِالَّ َص ،  َواِحٌد َوُسُجوَداِن ُدوَن اْلَعْكسِ  ُسوِف َفإِهنَّ

 .َذلَِك 
َس َصَلَواٍت ُدوَن َأْرَبٍع َأْو ِستٍّ َوَغْريِ َذلَِك ِمَن اْألَْعَدادِ  •  .ُثمَّ َكاَنْت َمخْ

                                                           
ٍر وال رويَّة) ٣٩( أي: ظاهر الرأي ، من غري تفكُّ  .يف التفكري والتصور لألشياءه ال عمق عند،  بادي الرَّ



 ٣٢٠
رُ اْلـمُ  َفإَِذا َدَخَل  • ْسِجَد ُأِمَر بَِتِحيَّتِِه بَِرْكَعَتْنيِ ُدوَن َواِحَدٍة اْلـمَ  َتَطهِّ

 .َأْو َأْرَبٍع َكالظُّْهرِ ،  وتِرِ اْلـمُ كَ 
 .َفإَِذا َسَها ِيف َصَالٍة َسَجَد َسْجَدَتْنيِ ُدوَن َسْجَدٍة َواِحَدةٍ  •
.َسْجَدٍة َسَجَد َواِحدَ  َفإَِذا َقَرَأ آَيةَ  •  ًة ُدوَن اْثنََتْنيِ
َالِة ِيف َأْوَقاٍت َخمُْصوَصٍة. • َي َعِن الصَّ  ُثمَّ ُأِمَر بَِصَالِة النََّوافِِل َوُهنِ
َعِت اْجلََامَعُة ِيف َبْعِض النََّوافِِل َكاْلِعيَدْيِن َواْخلُُسوِف َواِالْستِْسَقاءِ  •  ُثمَّ ُرشِ

ْيِل َوَرَواتِِب النََّوافِلِ   .ُدوَن َصَالِة اللَّ
َنا إَِىل ُغْسلِ  • ِت َوَجْدَناُه َال َمْعنَى َلُه َمْعُقوًال اْلـمَ  َفإَِذا ِرصْ ُه َغْريُ ،  يِّ َفإِنَّ

ٍف  ْكبِِري ُدوَن ُرُكوٍع َأْو ُسُجوٍد َأْو ،  ُمَكلَّ َالِة َعَلْيِه بِالتَّ ُثمَّ ُأِمْرَنا بِالصَّ
دٍ  ْكبُِري َأْرَبُع َتْكبَِرياٍت ُدوَن اثْ . َتَشهُّ َها َوالتَّ نََتْنيِ َأْو ِستٍّ َأْو َسْبٍع َأْو َغْريِ

 ِمَن اْألَْعَداِد.
َياِم َوَجْدَنا فِيِه ِمَن التََّعبَُّداِت َغْريِ  • َنا إَِىل الصِّ ْعُقوَلِة َكثًِريا اْلـمَ  َفإَِذا ِرصْ

ْمَساِك َعنِ ،  َكإِْمَساِك النََّهاِر ُدوَن اللَّْيلِ أْيًضا   ْأُكوَالِت اْلـمَ  َواْإلِ
وَباِت ْلـمَ وا ْيشِ واْلـمَ  َوالنََّظرِ ،  ْرُكوَباِت واْلـمَ  ْلُبوَساِت اْلـمَ  ُدونَ ،  ْرشُ

ْخَراِج ـ ،  َوَأْشَباِه َذلَِك ،  َواْلَكَالمِ  َامُع ـ َوُهَو َراِجٌع إَِىل اْإلِ َوَكاَن اْجلِ
دِّ   .َكاملَْْأُكوِل ـ َوُهَو َراِجٌع إَِىل الضِّ

 ًدا ِمَن اْجلَِميِع.ُثمَّ اْحلَجُّ َأْكَثَر َتَعبُّ  •
َة التََّعبَُّداِت ِيف ُكلِّ َباٍب ِمْن َأْبَواِب اْلِفْقِه. َفاْعَلُموا َأنَّ ِيف َهَذا  َوَهَكَذا َجتُِد َعامَّ

ْت ِجَهُتهُ  ُه َقَصَد َقْصَدُه َوَنَحا َنْحَوُه َواْعُتِربَ ِع َأنَّ ْ ،  اِالْستِْقَراِء َمْعنًى ُيْعَلُم ِمْن َمَقاِصِد الرشَّ
اِرِع َأْن ُيوِقَف ِعنَْدُه َوَيْعِزَل  َكالِيِف ِمْن َهَذا اْلَقبِيِل َفإِنَّ َقْصَد الشَّ َوُهَو َأنَّ َما َكاَن ِمَن التَّ

َم َلُه فِيهِ ،  َعنُْه النََّظَر اِالْجتَِهاِديَّ ُمجَْلةً   .َوَأْن ُيوَكَل إَِىل َواِضِعِه َوُيَسلَّ



  ٣٢١
ْ َيَتَعبَّْدَها َأْصَحاُب « : تْبُن اْلَيَامِن  ْيَفةُ َأْجِل َذلَِك َقاَل ُحذَ َوِمْن  ُكلُّ ِعَباَدٍة َمل

َل َملْ َيَدْع لِْآلِخِر َمَقاًال ، َفاتَّقُ  )٤٠(، َفَال َتَعبَُّدوَها ص  اهللاِ  َرُسولِ   َيا َمْعَرشَ  اهللاَ  واـَفإِنَّ اْألَوَّ
اءِ   ».َوُخُذوا بَِطِريِق َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ،  اْلُقرَّ

َظَهَرْت لَِباِدي  َعاِين َوإِنْ اْلـمَ  َولَِذلَِك اْلَتَزَم َمالٌِك ِيف اْلِعَباَداِت َعَدَم اِالْلتَِفاِت إَِىل 
ْأِي  اِرِع فِيَها ِمَن التَّْسلِيِم َعَىل َما ِهَي َعَلْيهِ ،  )٤١( الرَّ ،  ُوُقوًفا َمَع َما ُفِهَم ِمْن َمْقُصوِد الشَّ

اِهِر لِْلُعُقولِ اْلـمُ  ْعنَىاْلـمَ  اِت الَِّذي ُهَو َجاٍر َعَىل بِِخَالِف ِقْسِم اْلَعادَ  ُه ،  نَاِسِب الظَّ َفإِنَّ
َساَل  َسَل فِيِه اْسِرتْ َنَعْم َمَع ُمَراَعاِة ،  ْصَلِحيَّةِ اْلـمَ  َعاِين اْلـمَ  ِدلِّ اْلَعِريِق ِيف َفْهمِ اْلـمُ  اْسَرتْ

ُرَج َعنْهُ  اِرِع َأْن َال َخيْ َغْريُ َمالٍِك َأْيًضا ُمَوافٌِق وَ  .َوَال ُينَاِقَض َأْصًال ِمْن ُأُصولِهِ  َمْقُصوِد الشَّ
ةِ ،  ْعنَىاْلـمَ  َلُه ِيف َأنَّ َأْصَل اْلِعَباَداِت َعَدُم َمْعُقولِيَّةِ  َفٌق َعَلْيِه ِعنَْد اْألُمَّ  .َفاْألَْصُل ُمتَّ

ُة ِيف اْلـَمَص  َوالثَّالُِث   َصالِِح اْلـمَ  َأنَّ َحاِصَل : الِِح اْلـُمْرَسَلةِ ِمَن اْألُُموُر اْلـُمْعَتَربَ
وِريٍّ اْلـمُ  ينِ ،  ْرَسَلِة َيْرِجُع إَِىل ِحْفِظ َأْمٍر َرضُ َوَأْيًضا َمْرِجُعَها إَِىل ،  َوَرْفِع َحَرٍج َالِزٍم ِيف الدِّ

وِريِّ ِمْن َباِب  ُ  ِمَن اْلَوَساِئِل َال ِمنَ إَذْن  َفِهَي  ؛ )َما َال َيتِمُّ اْلَواِجُب إِالَّ بِهِ (ِحْفِظ الرضَّ
 َوُرُجوُعَها إَِىل َرْفِع اْحلََرِج َراِجٌع إَِىل َباِب التَّْخِفيِف َال إَِىل التَّْشِديِد.،  َقاِصدِ اْلـمَ 

وِريٍّ َفَقْد َظَهَر ِمَن اْألَْمثَِلةِ  ا ُرُجوُعَها إَِىل َرضُ  ْذُكوَرِة.اْلـمَ  َأمَّ
وِريِّ ،  ْفِع َحَرٍج َالِزمٍ َوَكَذلَِك ُرُجوُعَها إَِىل رَ  ُ ا َالِحٌق بِالرضَّ ا ِمَن ،  َوُهَو إِمَّ َوإِمَّ

ْزِيِني اْلَبتَّةَ ،  )٤٢( اْحلَاِجيِّ  َفإِْن َجاَء ،  َوَعَىل ُكلِّ َتْقِديٍر َفَلْيَس فِيَها َما َيْرِجُع إَِىل التَّْقبِيِح َوالتَّ
ءٌ   :ِمْن َذلَِك َيشْ

                                                           
 .َعبَُّدوَهاتَ َفَال تَ : َفَال َتَعبَُّدوَها) ٤٠(
ٍر وال رويَّة) ٤١( أي: ظاهر الرأي ، من غري تفكُّ  .يف التفكري والتصور لألشياءه ال عمق عند،  بادي الرَّ
 :باالستقراء والتأمُّل أنَّ مصالح العباد تتعلق بأمور رضورية أو حاجية أو حتسينية ُعِرَف ) ٤٢(

ت الفوىض واختلَّ نظام احلياة هي التي ال قيام حلياة الناس بدوهنا :فاألوىل ،  ، وإذا فاتت َحلَّ الفساد وعمَّ
 والعقل والنسل واملال. وهذه الرضوريات هي حفظ الدين والنفس

= 



 ٣٢٢
ا ِمْن َباٍب آَخَر مِ  • َساِجِد َمجَاَعًة ـ َحْسَبَام اْلـمَ  َكِقَياِم َرَمَضاَن ِيف ،  نَْهاَفإِمَّ

َم ـ   .َتَقدَّ
ا َمْعُدودٌ  • الُِح ـ َكَزْخَرَفةِ  ِمْن َقبِيِل اْلبَِدعِ  َوإِمَّ َلُف الصَّ تِي َأْنَكَرَها السَّ  الَّ

َالةِ اْلـمَ  ْثِويِب بِالصَّ  ِئُم.ـ َوُهَو ِمْن َقبِيِل َما ُيَال  )٤٣( َساِجِد َوالتَّ

                                                           
ا احلاجيات ،  ، إذا فاتتهم مل خيتّل نظام احلياة فهي التي حيتاجها الناس لتحقيق اليرس والسعة يف عيشهم: أمَّ

 ولكن يصيب الناس ضيق وحرج.
ا التحسييات:  ، وإذا فاتت خرجت حياة الناس عن  فهي التي ترجع إىل حماسن العادات ومكارم األخالقوأمَّ

 ليمة والعادات الكريمة.النهج القويم السليم الذي تقيض به الِفَطر الس
 :وأحكام الرشيعة كلها حتقق وحتفظ مصالح الناس املتعلقة بالرضوريات واحلاجيات والتحسينات

ع للدين ع حلفظه اجلهاد العبادات – إلقامته وحتقيقه - فبالنسبة للرضوريات رشَّ ،  ، وعقوبة املرتد ، ورشَّ
ع إل،  ر من يفسد عىل الناس عقيدهتموزْج  ع حلفظها القصاص عىل من  جيادها النكاحوالنفس رشَّ ، ورشَّ

ع حلفظه حتريم اخلمر،  ، ولزوم دفع الرضر عنها ، وحتريم إلقاء النفس بالتهلكة يعتدي عليها  والعقل رشَّ
ع إلجياده الزواج وعقوبة شارهبا. ع حلفظه عقوبة الزنى والقذف والنَّسل رشَّ م إجهاض املرأة  ، ورشَّ ، وحرَّ

ع لتحصيله أنواع املعامالتوامل،  احلامل ع حلفظه حرمة أكل مال  من بيٍع ورشاٍء ونحو ذلك ال رشَّ ، ورشَّ
 ، وعقوبة الرسقة. ، وحتريم الربا ر عىل السفيه، واحلجْ  ، أو إتالفه بال وجٍه سائغ مرشوع الناس بالباطل

ص عند املشقة وبالنسبة للحاجيَّات عت هلا الرخَّ ع الطالق للخال ُرشِّ ص من حياٍة زوجية مل تعد تطاق، ، ورشِّ
عت الدية يف القتل اخلطأ عىل عاقلة القاتل.  ورشِّ

، والنهي عن بيع  ، وأخذ الزينة عند كل مسجد ، وسرت العورة عت الطهارة للبدن والثوبُرشِّ  ويف التحسينات
 .، والنهي عن قتل األطفال والنساء يف احلروب اإلنسان عىل بيع أخيه

 .])٦٠- ٥٩(ص: للدكتور عبد الكريم زيدان ، أصول الدعوة [
 . » التَّثِْويُب َضَالٌل « َامِجُشوِن: َأنه َسِمَع َمالًِكا َيُقوُل: ـالْ  اْبنِ نقل اإلمام الشاطبي َعن  )٤٣(
َن َفَأْبَطَأ النَّاُس َقاَل َبْنيَ اْألَذَ ُهَو  َدع:تَ املبْ  التَّْثِويبوَ  َن َكاَن إَِذا َأذَّ َقاَمِة: َأنَّ اْلـُمَؤذِّ َالُة ، « اِن َواْإلِ َحيَّ َقْد َقاَمِت الصَّ

ِح  َالِة ، َحيَّ َعَىل اْلَفالَّ ُكُم « أو قال:  » َعَىل الصَّ َالُة ـ َرِمحَ فُه به اإلمام الشاطبي .» اهللاُ الصَّ  ./ وهذا ما عرَّ
ُن ِعَباَرَة (الصَّ ـَأْن َيِزيَد الْ بَمعنَى  التَّْثِويُب وليس املقصود  َتْنيِ َبْعَد اْحلَْيَعَلَتْنيِ ِيف َأَذاِن ُمَؤذِّ الَُة َخْريٌ ِمَن النَّْوِم) َمرَّ

ِيب َحمُْذوَرةَ  ص، لَِقْول النَّبِيِّ  ُهَو ُسنٌَّة ِعنَْد َمجِيِع اْلُفَقَهاءِ ؛ فَ  اْلَفْجرِ  فَإَِذا fََن َصَالةُ « : وهو ُيَعلِّمه األذان ت ألِ َ
بِْح  َالةُ خَ ، الصُّ َالةُ َخpٌْ ِمَن اf#ْوِم  pٌْ ِمَن اf#ْومِ قُلَْت: الص#  (رواه أبو داود ، وصّححه األلباين). » ، الص#



  ٣٢٣
وِريِّ ِمْن َقبِيِل اْلَوَسائِِل َوَما َال َيتِمُّ اْلَواِجُب إِالَّ بِهِ  ُ ا َكْوُهنَا ِيف الرضَّ  نَ مِ  رٌ اهِ ظَ فَ  َوَأمَّ

 :ا َال َيتِمُّ اْلَواِجُب إِالَّ بِهِ مَ  ةُ يقَ قِ َح ، وَ  اهَ اهِ بَ ْش أَ وَ  ةِ ورَ كُ ذْ مَ ـالْ  ةِ لَ ثِ مْ اْألَ 
اطِهِ  • ِعيٌّ َفَال َمْدَخَل َلُه ِيف َهَذا اْلَباِب  ، إِْن ُنصَّ َعَىل اْشِرتَ ٌط َرشْ ،  َفُهَو َرشْ

اِرِع فِيِه َقْد َكَفاَنا ُمْؤَنَة النََّظِر فِيِه.  ِألَنَّ َنصَّ الشَّ
ا َعْقِيلٌّ َأْو َعاِديٌّ  • اطِِه َفُهَو إِمَّ ْ ُينَصَّ َعَىل اْشِرتَ َفَال َيْلَزُم َأْن َيُكوَن ،  َوإِْن َمل

ا cِعي ُه َال َيْلَزُم َأْن َيُكوَن َعَىل َكْيِفيٍَّة َمْعُلوَمةٍ  ، َرشْ َفإِنَّا َلْو َفَرْضنَا ،  َكَام َأنَّ
ِرًدا ِب تُ كُ الْ ِحْفَظ اْلُقْرآِن َواْلِعْلَم بَِغْريِ  ا ُمطَّ cَكَام ، َلنَا ِحْفُظُه بِِه َلَصحَّ  ؛ َعاِدي

َمامَ  ى بَِغْريِ إَِماٍم َعَىل َتْقِديِر َعَدِم َأنَّا َلْو َفَرْضنَا ُحُصوَل َمْصَلَحِة اْإلِ ِة اْلُكْربَ
ِة اْلـمَ  َوَكَذلَِك َساِئرُ ،  النَّصِّ ِهبَا َلَصحَّ َذلَِك  وِريَّ ُ إَِذا َثَبَت وَ  ، َصالِِح الرضَّ

ٌء ِمنَ  تِي َليْ اْلـمَ  َهَذا َملْ َيِصحَّ َأْن ُيْستَنَْبَط ِمْن َباِهبَا َيشْ ينِيَِّة الَّ َسْت َقاِصِد الدِّ
 بَِوَساِئَل.

ا َكْوُهنَا  َوُهَو َأْقَوى ِيف ،  َحاِجيِّ ِمْن َباِب التَّْخِفيِف َفَظاِهٌر َأْيًضاـِيف الْ  )٤٤(َوَأمَّ
افِِع لِْلَحَرِج  لِيِل الرَّ َواْألَْمثَِلُة ُمَبيِّنٌَة ،  َفَلْيَس فِيِه َما َيُدلُّ َعَىل َتْشِديٍد َوَال ِزَياَدِة َتْكلِيٍف ،  الدَّ

 َذا اْألَْصِل َأْيًضا.ِهلَ 
وُط ُعلَِم َأنَّ اْلبَِدَع كَ  ُ َرْت َهِذِه الرشُّ ِة لِْلَمَصالِِح اْلـمُ إَِذا َتَقرَّ  ْرَسَلِة: اْلـمُ  َضادَّ

 .ْرَسَلِة َما ُعِقَل َمْعنَاُه َعَىل التَّْفِصيلِ اْلـمُ  َصالِِح اْلـمَ  ِألَنَّ َمْوُضوعَ  •
َداُت ِمْن َحِقيَقتَِها أَ  •   ْن َال ُيْعَقَل َمْعنَاَها َعَىل التَّْفِصيِل.التََّعبُّ

َام َيْدُخُلَها ِمْن ِجَهٍة َما فِيَها ِمَن  َوَقْد َمرَّ َأنَّ اْلَعاَداِت إَِذا َدَخَل فِيَها اِالْبتَِداُع َفإِنَّ
ِة َأْمِرَها َال ُتَال ،  َوَأْيًضا التََّعبُِّد َال بِإِْطَالٍق. ِع. َفإِنَّ اْلبَِدَع ِيف َعامَّ ْ  ِئُم َمَقاِصَد الرشَّ

                                                           
 .أي املصالح املرسلة )٤٤(



 ٣٢٤
ُر َعَىل َأَحِد َوْجَهْنيِ  َام ُتَتَصوَّ  : َبْل إِنَّ

ا ُمنَاِقَضًة ملَِْقُصوِدهِ  •  .إِمَّ
ا َمْسُكوًتا َعنَْها فِيهِ  •  .َوإِمَّ

ْمجَاعُ  َل قِ نُ َوَقْد  ا. اْإلِ َراِح اْلِقْسَمْنيِ َوَعَدِم اْعتَِباِرِمهَ  َعَىل اطِّ
 ْسُكوَت َعنُْه َيْلَحُق بِاْملَْأُذوِن فِيِه. ـمَ الْ  إِنَّ  َوَال ُيَقاُل:

ْمجَاعِ  إِْذ َيْلَزمُ  َالَءَمِة. َوِألَنَّ اْلِعَباَداِت َلْيَس ُحْكُمَها اْلـمُ  لَِعَدمِ  ؛ ِمْن َذلَِك َخْرُق اْإلِ
َفِهَي ُتَفاِرُقَها. ،  َذلَِك إِْن ِقيَل بِ ،  )٤٥( َمْأُذوِن فِيهِ ـْسُكوَت َعنُْه َكالْ اْلـمَ  ُحْكَم اْلَعاَداِت ِيف َأنَّ 

ْذنِ  ؛ إِْذ َال ُيْقَدُم َعَىل اْستِنَْباِط ِعَباَدٍة َال َأْصَل َهلَا َا َخمُْصوَصٌة بُِحْكِم اْإلِ ِح بِهِ اْلـمُ  ِألَهنَّ  ؛ َرصَّ
َم ِمِن اْهتَِداِء اْلُعُقوِل لِْلَعا،  بِِخَالِف اْلَعاَداِت  اِت ِيف اْجلُْمَلِة. َوَعَدِم َواْلَفْرِق َبيْنَُهَام َما َتَقدَّ ِديَّ

َباِت إَِىل   َتَعاَىل. اهللاِ  اْهتَِداِئَها لُِوُجوِه التََّقرُّ
وِريٍّ ِمْن َباِب اْلَوَسائِِل َأْو اْلـمُ  َصالَِح اْلـمَ  َفإَِذا َثَبَت َأنَّ  ْرَسَلَة َتْرِجُع إَِىل ِحْفِظ َرضُ

َياَدُة ِيف إَِىل التَّْخِفيِف ، َفَال ُيْمكُِن إِْحَداُث  نُْدوَباِت ، ِألَنَّ اْلـمَ  اْلبَِدِع ِمْن ِجَهتَِها َوَال الزِّ
َا ُمَتَعبٌَّد ِهبَا  ؛  اْلَوَسائِلِ املََقاِصِد َال ِمْن َباِب اْلبَِدَع ِمْن َباِب  َا ِزَياَدٌة )٤٦(بِالَْفْرضِ  ِألَهنَّ . َوِألَهنَّ

ٌة لِلتَّْخِفيِف   .ِيف التَّْكلِيِف َوُهَو ُمَضادَّ

                                                           
ى اإلمام أمحد وغريه من األئمة عليه مذاهبهم أن نَ األصل الذي بَ  «: /قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٤٥(

، وإىل عادات  ا ينتفعون هبا يف اآلخرة أو يف الدنيا واآلخرةأعامل اخللق تنقسم إىل عبادات يتخذوهنا دينً 
 ينتفعون هبا يف معايشهم.

 رشع منها إال ما رشعه اهللا.فاألصل يف العبادات أن ال يُ * 
 .» ر منها إال ما حظره اهللاظَ واألصل يف العادات أن ال ُحي * 

 .])٢/٢٥٨اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ([انظر:  
، واملقصود هنا الوسائل الرشعية  ، وهي الذريعة املوصلة إىل اليشء املطلوب واحدها وسيلة وسائل:ال )٤٦(

 ، ونحو ذلك من األحكام التكليفية. املتعلقة باملطلوب فعله أو تركه
= 



  ٣٢٥
ِه َأْن َال َتَعلَُّق لِْلُمْبَتِدِع بَِباِب   ْرَسَلِة إِالَّ اْلِقْسمَ اْلـمُ  َصالِِح اْلـمَ  َفَحَصَل ِمْن َهَذا ُكلِّ

َفاِق اْلُعَلَامِء. َوَحْسُبَك بِِه ُمَتَعلًِّقا. وَ اْلـمُ  ُق.اْلـمُ  اهللاُ ْلَغى بِاتِّ  َوفِّ
ارِ  ِه ُيْعَلُم ِمْن َقْصِد الشَّ َداِت إَِىل َوبَِذلَِك ُكلِّ ُه َملْ َيكِْل َشْيئًا ِمَن التََّعبُّ آَراِء اْلِعَبادِ  ِع َأنَّ

ْقَصاَن ِمنُْه بِْدعَ  َياَدُة َعَلْيِه بِْدَعٌة ، َكَام َأنَّ النُّ ُه. َوالزِّ  ٌة. َفَلْم َيْبَق إِالَّ اْلُوُقوُف ِعنَْد َما َحدَّ

                                                           
،  ، وامليش إليها: وسيلة ها مقصدٌ ئالصالة من حيث أداف،  ، وهو اليشء املطلوب واحدها مقصد املقاصد:و

، إذ إن القدمني  والوسيلة هي امليش إىل الصالة،  أمر بأدائها وإقامتها ـ ، وذلك ألن اهللا فاملقصد هو الصالة
، فعندما يقصد الصالة ويستعمل هذه اآللة يف الوصول إىل  ، واستعامهلا راجع إىل املايش آلة امليش والسري

 مقصده ُيسمى امليش: وسيلة.
، هو أن أداء الصالة املفروضة مع اجلامعة يف املسجد  وبيان ذلك من املثال السابق صدم املقااحكهلا ألوسائل وا

، ألن ما ال يتم الواجب إال به  ، فتكون الوسيلة واجبة مهكْ تأخذ ُح  - وهي امليش -، فالوسيلة إليه  واجب
  .فهو واجب

ٍد  صالح بن، لجمموعة الفوائد البهية عىل منظومة القواعد الفقهية [انظر:   ].)٨١- ٧٩(ص:  .آل ُعَمريِّ ُحممَّ
قد جعلها من  -بابتداعه هلا  - حيث إن املُبتدع املََقاِصِد اْلبَِدَع ِمْن َباِب أن  /ومعنى كالم اإلمام الشاطبي 

 مطلوبات الرشع مع أهنا ليست كذلك. 
ُل هبا إىل حفظ رضوريٍّ  اْلَوَساِئلِ ِمْن َباِب والبدع ليست من   –من رضورات الرشيعة ؛ فاملبتدع التي ُيَتَوصَّ

 ، فالبدع بذلك ليست من باب املصالح املرسلة. ِهبَا أل هللاِ  َتَعبَّدٌ ي -بزعمه 



 ٣٢٦
A 

  الاستحسانُ لَا يكُونُ  
تسإِلَّا بِمعرقْلُ أَوِ الشا الْعإِم وهسِنٍ و٤٧( ح(   

  

َفإِنَّ اِالْستِْحَساَن َال َيُكوُن إِالَّ ،  بِهِ  ِل اْلبَِدِع َأْيًضا َتَعلٌُّق ِألَهْ  َواِالْستِْحَسانُ 
ُع.،  بُِمْسَتْحِسنٍ  ْ ا اْلَعْقُل َأِو الرشَّ  َوُهَو إِمَّ

ُع َفاْستِحْ  ْ ا الرشَّ َة اْقَتَضْت َذلَِك َفَال ،  َغ ِمنُْهَام رِ َباُحُه َقْد فُ َساُنُه َواْستِقْ َأمَّ ِألَنَّ اْألَِدلَّ
ْمجَاعِ ،  َفاِئَدَة لَِتْسِمَيتِِه اْستِْحَساًنا نَِّة َواْإلِ َوَما ،  َوَال لَِوْضِع َتْرَمجٍَة َلُه َزاِئَدٍة َعَىل اْلكَِتاِب َوالسُّ

 َالِل.َينَْشُأ َعنَْها ِمَن اْلِقَياِس َواِالْستِدْ 

                                                           
 تعريف االستحسان: االستحسان له ثالثة معان: )٤٧(
 العدول بحكم املسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. -١
 ما يستحسنه املجتهد بعقله. -٢
 . نفس املجتهد ال يقدر عىل التعبري عنهدليل ينقدح يف -٣

، وما  ، ألن املجتهد ليس له االستناد عىل جمرد عقله يف حتسني يشءوبطالن هذين التعريفني ـ األخريين ـ ظاهر
 .ض عىل الرشععرَ مل يعرب عنه ال يمكن احلكم له بالقبول حتى يظهر ويُ 

 ).١٦٧ص، (مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي 
 ستحسان حجة؟* هل اال

أخذ كثري من العلامء باالستحسان واعتربوه دليًال من أدلة األحكام  «يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: 
، وقال: »ى االستحسان تلذذ وقول باهلو «، حتى نقل عن اإلمام الشافعي أنه قال:  وأنكره بعضهم كالشافعية

 ». من استحسن فقد ّرشع «
، ومل يتبينوا حقيقته  حسان أثار عند بعض العلامء معنى الترشيع باهلوى فأنكروهوالظاهر أن إطالق لفظ االست

، فاالستحسان باهلوى وبال  ، فظنوه من الترشيع بال دليل فَشنّوا عليه الغارة وقالوا فيه ما قالوا عند القائلني به
يكون ترجيًحا لدليل عىل  ، واالستحسان عند القائلني ال يعدو أن دليل ليس بدليل بال خالف بني العلامء

ر أن نسمى احلكم الثابت ثِ ؤْ ، ومع هذا فنحن نُ  ، ومثل هذا ال ينبغي أن يكون حمل خالف بني العلامء دليل
 .])٢٣٥،  ٢٣٤الوجيز يف أصول الفقه (ص[»  استحساًنا بالنص: حكًام ثابًتا بالنص ال باالستحسان



  ٣٢٧
 :ْستَْحِسنُ اْلـمُ  َفَلْم َيْبَق إِالَّ اْلَعْقُل ُهوَ 

ِة َال إَِىل  ؛ َفإِْن َكاَن بَِدلِيٍل َفَال َفاِئَدَة ِهلَِذِه التَّْسِمَيةِ  • لُِرُجوِعِه إَِىل اْألَِدلَّ
َها.  َغْريِ

تِي ُتْسَتْحَسُن. •  َوإِْن َكاَن بَِغْريِ َدلِيٍل َفَذلَِك ُهَو اْلبِْدَعُة الَّ
ُه  َقْوُل َمْن َقاَل ِيف اِالْستِْحَسانِ ُه هُ بِ ْش َويُ  ْجَتِهُد بَِعْقلِِه ، َوَيِميُل الْـمُ  َما َيْسَتْحِسنُهُ َأنَّ
 إَِلْيِه بَِرْأيِِه.

َباُع ،  َوُهَو ِعنُْد َهُؤَالِء ِمْن ِجنِْس َما ُيْسَتْحَسُن ِيف اْلَعَواِئدِ : َقاُلوا َوَمتِيُل إَِلْيِه الطِّ
ِع َما ُينَافِي َفَيُجوزُ  ْ ْ ُيوَجُد ِيف الرشَّ ُ بَ يُ َهَذا اْلَكَالُم َما ، َفِفي  هِ اْحلُْكُم بُِمْقَتَضاُه إَِذا َمل َأنَّ َثمَّ  نيِّ

ى بِاْلبِْدَعةِ ،  ِمَن التََّعبَُّداِت َما َال َيُكوُن َعَلْيِه َدلِيٌل  َفَال ُبدَّ َأْن َينَْقِسَم إَِىل ،  َوُهَو الَِّذي ُيَسمَّ
ُه إِْذ َلْيَس ُكلُّ اْستِْحَساٍن ،  َسٍن َوَقبِيٍح َح  ا.َلْيَس ُكلُّ اْستِْحَساٍن َباطًِال َكام أنَّ cَحق 

ُصولِيَِّني ِيف اِالْستِْحَسانِ َفَقْد َجيِْري ،  َوَأْيًضا ْأِويِل الثَّاِين لِْألُ  . َوُهَو َأنَّ َعَىل التَّ
  ْجَتِهِد َال ُتَساِعُدُه اْلِعَباَرُة َعنُْه َوَال َيْقِدُر َعَىل إِْظَهاِرِه.اْلـمُ  سِ َراَد بِِه َدلِيٌل َينَْقِدُح ِيف َنفْ اْلـمُ 

ُه َيْبُعُد ِيف َجمَاِري اْلَعاَداِت َأْن َيْبَتِدَع َأَحٌد ؛  اْلبِْدَعةَ  ِالْستِْحَساُن ُيَساِعدُ لِ  َوَهَذا التَّْأِويُل  ِألَنَّ
ُة اْلبَِدِع َال ُبدَّ لَِصاِحبَِها ِمْن ُمَتَعلِِّق َدلِيٍل بِْدَعًة ِمْن َغْريِ ُشْبَهِة َدلِيٍل يَ  نَْقِدُح َلُه. َبْل َعامَّ

وَن بِِه. . َلكِْن َقْد ُيْمكِنُُه إِْظَهاُرُه َوَقْد َال ُيْمكِنُُه ـ َوُهَو اْألَْغَلُب ـ َفَهَذا ِممَّا َحيَْتجُّ ِعيٍّ  َرشْ
َام َينَْقِدُح ِهلََذا ُلونَ ْعنَى وَ اْلـمَ  َوُربَّ تِي اْسَتَدلَّ ِهبَا َأْهُل التَّْأِويِل اْألَوَّ ِة الَّ ،  ْجٌه بِاْألَِدلَّ

ةٍ   : َوَقْد َأَتْوا بَِثَالَثِة َأِدلَّ
 )¼  ½  ¾  ¿   Â  Á  À(: ُسْبَحاَنهُ اهللاِ  َقْوُل  َأَحُدَها:

      8 َوَقْوُلُه ،  )٢٣: الزمر( )8  9  :  ;  (8 َوَقْوُلُه ،  )٥٥: الزمر(
)     ~}  |  {  z  y  x  w  v( )ُهَو َما َتْسَتْحِسنُُه  )١٧: الزمر

 ُعُقوُهلُْم.



 ٣٢٨
ُه َقاَل  ص َما ُرِوَي َعْن النَّبِيِّ  َوالثَّاِين:  ْسلُِموَن َحَسنًا َفُهَو ِعنْدَ اْلـمُ  َما َرآهُ « : َأنَّ

َام َيْعنِي بَِذلَِك َما َرَأْوُه بُِعُقوهلِِ  )٤٨( » َحَسنٌ اهللاِ  ِعيِّ ،  مْ َوإِنَّ ْ لِيِل الرشَّ َوإِالَّ َلْو َكاَن ُحْسنُُه بِالدَّ
ْ َيُكْن ِمْن ُحْسِن َما َيَرْونَ  يِع َعَىل ،  َمل َفَلْم َيُكْن ،  َما َزَعْمُتمْ  إِْذ َال َجمَاَل لِْلُعُقوِل ِيف التَّْرشِ

 َرْأِهيِْم.َراَد َما َرَأْوُه بِ اْلـمُ  َفَدلَّ َعَىل َأنَّ ،  لِْلَحِديِث َفاِئَدةٌ 
إِِن : َفَلُه َأْن َيُقوَل ،  ْوِضَع َمَزلَُّة َقَدٍم َأْيًضا ملَِْن َأَراَد َأْن َيبْتَِدعَ اْلـمَ  َفَأْنَت َتَرى َأنَّ َهَذا

 اْسَتْحَسنُْت َكَذا َوَكَذا َفَغْريِي ِمَن اْلُعَلَامِء َقِد اْسَتْحَسَن. َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك َفَال ُبدَّ ِمْن َفْضلِ 
ٌ ،  اْعتِنَاٍء ِهبََذا اْلَفْصلِ  ُه َعاَمل ى َال َيْغَرتَّ بِِه َجاِهٌل َأْو َزاِعٌم َأنَّ  : َفنَُقوُل ،  التَّْوفِيُق باهللاِ وَ ،  َحتَّ

ا ِيف اْألَْحَكاِم َمالٌِك َوَأُبو َحنِيَفةَ  افِِعيِّ ،  إِنَّ اِالْستِْحَساَن َيَراُه ُمْعَتَربً بِِخَالِف الشَّ
ُه مُ  ى َقاَل َفإِنَّ ا َحتَّ cعَ « : نْكٌِر َلُه ِجد  .» َمِن اْسَتْحَسَن َفَقْد َرشَّ

 . لِيَلْنيِ ُه َيْرِجُع إَِىل اْلَعَمِل بَِأْقَوى الدَّ  َوالَِّذي ُيْستَْقَرُأ ِمْن َمْذَهبِِهَام َأنَّ
ُه اْلُعُدوُل َعِن اْحلُْكِم ِيف وَ  ْسَأَلِة بُِحْكِم مَ اْلـ َتْفِسُري اْلَكْرِخيِّ لِِالْستِْحَساِن َأنَّ

 َنَظاِئِرَها إَِىل ِخَالفِِه لَِوْجٍه َأْقَوى.
ُه اْلِقَياُس الَِّذي َجيُِب اْلَعَمُل بِهِ إِ : َوَقاَل َبْعُض اْحلَنَِفيَّةِ  َة  ؛ نَّ ًة َلـامَّ ِألَنَّ اْلِعلَّ َكاَنْت ِعلَّ

ِعيَف اْألََثِر ِقَياًسا َواْلَقِويَّ : بَِأَثِرَها ْوا الضَّ ،  َأْي ِقَياًسا ُمْسَتْحَسنًا،  اْألََثِر اْستِْحَساًنا َسمَّ

                                                           
َنَظَر  اهللاَ إِنَّ  «َقاَل:  تْبِن َمْسُعوٍد  اهللاِ موقوًفا عىل َعْبِد  وإنام ورد،  صإىل النبي ال أصل له مرفوًعا ) ٤٨(

ٍد  ِيف ُقُلوِب اْلِعَبادِ  ، ُثمَّ َنَظَر ِيف  ، َفاْبَتَعَثُه بِِرَساَلتِهِ  ، َفاْصَطَفاُه لِنَْفِسهِ  َخْريَ ُقُلوِب اْلِعَبادِ  ص، َفَوَجَد َقْلَب ُحمَمَّ
دٍ  ُقُلوِب اْلِعَباِد َبْعَد َقْلِب  ، ُيَقاتُِلوَن َعَىل  ، َفَجَعَلُهْم ُوَزَراَء َنبِيِّهِ  ، َفَوَجَد ُقُلوَب َأْصَحابِِه َخْريَ ُقُلوِب اْلِعَبادِ  ُحمَمَّ

ٌئ  اهللاِ ، َوَما َرَأْوا َسيًِّئا َفُهَو ِعنَْد  َحَسنٌ  اهللاِ ، َفُهَو ِعنَْد  ُمْسلُِموَن َحَسنًاـ، َفَام َرَأى الْ  ِدينِهِ   .أخرجه أمحد».  َسيِّ
ُمْسلُِموَن ـهذا إسناد حسن. وروى احلاكم منه اجلملة التي أوردنا يف األعىل [أي: َفَام َرَأى الْ  «وقال األلباين: 

ٌئ  اهللاِ ، َوَما َرَأْوا َسيًِّئا َفُهَو ِعنَْد  َحَسنٌ  اهللاِ َحَسنًا، َفُهَو ِعنَْد  وقد رأى الصحابة مجيًعا أن  «وزاد يف آخره: »]  َسيِّ
 ».ووافقه الذهبي ... ، »  صحيح اإلسناد «وقال: ، »  تيستخلفوا أبا بكر 

 .])١٩-٢/١٦لأللباين (السلسلة الضعيفة انظر: [



  ٣٢٩
ُه َنْوٌع ِمَن اْلَعَمِل بَِأْقَوى اْلِقَياَسْنيِ  َوُهَو َيْظَهُر ِمِن اْستِْقَراِء َمَساِئلِِهْم ِيف اِالْستِْحَساِن ،  َوَكَأنَّ

 بَِحَسِب النََّواِزِل اْلِفْقِهيَِّة.
 . » اِالْستِْحَساَن تِْسَعُة َأْعَشاِر اْلِعْلمِ «  َبْل َقْد َجاَء َعْن َمالٍِك َأنَّ 

 .» َقْد َيُكوُن َأْغَلَب ِمَن اْلِقَياسِ « : َقاَل َأْصُبُغ ِيف اِالْستِْحَسانِ 
َم َقْبُل ـَوَهَذا اْلَكَالُم َال ُيْمكُِن َأْن َيُكوَن بِالْ  ُه َما َيْسَتْحِسنُهُ ،  َمْعنَى الَِّذي َتَقدَّ  َوَأنَّ

ُه َدلِيٌل َينَْقِدُح ِيف َنْفسِ ،  َتِهُد بَِعْقِلهِ جْ اْلـمُ  َفإِنَّ ِمْثَل ،  َتَعُرسُ ِعَباَرُتُه َعنْهُ  ؛ ْجَتِهدِ اْلـمُ  َأْو َأنَّ
ِة.،  َهَذا َال َيُكوُن تِْسَعَة َأْعَشاِر اْلِعْلمِ   َوَال َأْغَلَب ِمَن اْلِقَياِس الَِّذي ُهَو َأَحُد اْألَِدلَّ

ا َمْعنَاُه َعْن َمالٍِك َوَأِيب َحنِيَفَة َفَلْيَس بَِخاِرٍج َعِن اْألَِدلَِّة اْلَبتََّة ، ِألَنَّ َوإَِذا َكاَن َهَذ 
يَِّة َمَع اْلُقْرآنِيَِّة. نِّ ُص َبْعُضَها َبْعًضا ، َكَام ِيف اْألَِدلَِّة السُّ ُد َبْعُضَها َوُخيَصِّ َوَال َيُردُّ  اْألَِدلََّة ُيَقيِّ

افِِعيُّ مِ  َة ِيف َتْسِمَيتِِه اْستِْحَساًنا ملُِْبَتَدٍع َعَىل َحاٍل.الشَّ  ْثَل َهَذا َأْصًال. َفَال ُحجَّ
 ُ ْتَياِن بَِأْمثَِلٍة ُتَبنيِّ   :اهللاِ  ْقُصوَد بَِحْولِ اْلـمَ  َوَال ُبدَّ ِمَن اْإلِ

k  j   (8 َكَقْولِِه َمْسَأَلِة َعْن َنَظاِئِرَها بَِدلِيِل اْلكَِتاِب. ـَأْن ُيْعَدَل بِالْ  َأَحُدَها:
  p  o  n  m  l(  :التوبة)ْفِظ اْلُعُموُم ِيف َمجِيِع َما١٠٣  ) َفَظاِهُر اللَّ

ُل بِهِ  ةً ،  ُيَتَموَّ ِة َخاصَّ َكِويَّ ِع بِاْألَْمَواِل الزَّ ْ َماِيل « : َفَلْو َقاَل َقاِئٌل ،  َوُهَو َخمُْصوٌص ِيف الرشَّ
َكاةِ ،  مُّ ُكلَّ َمالٍ . َفَظاِهُر َلْفظِِه َيعُ » َصَدَقةٌ  لَِكْونِِه َثَبَت اْحلَْمُل ،  َوَلكِنَّا َنْحِمُلُه َعَىل َماِل الزَّ

 َعَلْيِه ِيف اْلكَِتاِب.
 َوَكَأنَّ َهَذا َيْرِجُع إَِىل َختِْصيِص اْلُعُموِم بَِعاَدِة َفْهِم ِخَطاِب اْلُقْرآِن.: َقاَل اْلُعَلَامءُ 

لِيَل لِْلُعْرِف َأنَّ َمالَِك بْ  َوالثَّاِين: َك الدَّ ُه َردَّ اْألَْيَامَن ،  َن َأَنٍس ِمْن َمْذَهبِِه َأْن َيْرتُ َفإِنَّ
َغَة َتْقَتِيض ِيف َأْلَفاظَِها َغْريَ َما َيْقَتِضيِه اْلُعْرُف ،  إَِىل اْلُعْرِف  َال  اهللاِ وَ « : َكَقْولِهِ ،  َمَع َأنَّ اللُّ

َغةِ فَ ،  » َدَخْلُت َمَع ُفَالٍن َبْيًتا ى َبْيًتا ِيف اللُّ نَُث بُِدُخوِل ُكلِّ َمْوِضٍع ُيَسمَّ ْسِجِد واْلـمَ  ، ُهَو َحيْ
ى َبْيًتا َفَيْحنَُث َعَىل َذلَِك  ْفَظ َعَلْيهِ ،  ُيَسمَّ َفَخَرَج ،  إِالَّ َأنَّ ُعْرَف النَّاِس َأْن َال ُيْطلُِقوا َهَذا اللَّ

ْفِظ َفَال  نَُث. بِاْلُعْرِف َعْن ُمْقَتَىض اللَّ  َحيْ



 ٣٣٠
ُكُموَن  :ُث لِ اثَّ َوال ُْم َحيْ َبْغَلِة اْلَقاِيض.  )٤٩(َعَىل إَِجياِب اْلَغْرِم َعَىل َمْن َقَطَع َذَنَب َأهنَّ

ِة َال ِقيَمَة النَّْقِص اْحلَاِصِل فِيَها. َوَوْجُه َذلَِك َظاِهٌر. َفإِنَّ َبْغَلَة  ابَّ ُيِريُدوَن َغْرَم قِيَمِة الدَّ
ُكوِب. َوَقِد اْمَتنََع ُرُكوُبُه َهلَا بَِسَبِب ُفْحِش َذلَِك اْلَعْيِب. اْلَقاِيض َال  َتاُج إَِلْيَها إِالَّ لِلرُّ ُحيْ

ى َصاَرْت بِالنِّْسَبِة إَِىل ُرُكوِب ِمْثلِِه ِيف ُحْكِم اْلَعَدِم. َفَأْلَزُموا اْلَفاِعَل َغْرَم ِقيَمِة اْجلَِميِع.   َحتَّ
َصَها اْلَقْطُع  َوُهَو ُمتَِّجٌه بَِحَسِب  . َوَكاَن اْألَْصُل َأْن َال َيْغَرَم إِالَّ قِيَمَة َما َنقَّ اْلَغَرِض اْخلَاصِّ

َم. ًة. َلكِِن اْسَتْحَسنُوا َما َتَقدَّ  َخاصَّ
ِم ِمْن َغْريِ َتْقِديِر ُأْجَرٍة َوَال َتْقِديرِ  ابُِع:رَّ َوال َة اْسَتْسَحنَْت ُدُخوَل اْحلَامَّ ِة  َأنَّ اْألُمَّ ُمدَّ

ْبِث  ُْم َأَجاُزواْلـمَ  ْسَتْعَمِل. َواْألَْصُل ِيف َهَذااْلـمُ  ءِ اْلـَام  َوَال َتْقِديرِ  )٥٠( اللَّ َال  ، هُ نُْع إِالَّ َأهنَّ
وَن َعَىل اْلبَِدِع اْلـمُ  َام َقاَل لِـ ِن َس بَِخاِرٍج عَ َبْل ِألَْمٍر آَخَر ُهَو ِمْن َهَذا اْلَقبِيِل الَِّذي َليْ ، ْحَتجُّ

ةِ   :اْألَِدلَّ
َرُه َفَال َحاَجَة إَِىل التَّْقِديِر. • ا َتْقِديُر اْلِعَوِض َفاْلُعْرُف ُهَو الَِّذي َقدَّ  َفَأمَّ
ْبِث  • ُة اللَّ ا ُمدَّ ًرا اْلـمُ  ءِ اْلـَام  َوَقْدرُ  َوَأمَّ ْ َيُكْن َذلَِك ُمَقدَّ ْسَتْعَمِل َفإِْن َمل

ُه َيْسُقُط لِ  وَرِة إَِلْيِه. بِاْلُعْرِف َأْيًضا َفإِنَّ ُ  لرضَّ
  :بتدعة في الاستحسانالْـم رد حججِ

ًال:  وا بِِه َأوَّ َر َهَذا َفْلنَْرِجْع إَِىل َما اْحَتجُّ  َفإَِذا َتَقرَّ

ا َمْن َحدَّ اِالْستِْحَساَن  ُه: )٥١(َفَأمَّ إَِلْيِه ِلِه َوَيِميُل ـْجَتِهُد بَِعقْ اْلـمُ  َما َيْسَتْحِسنُهُ  بَِأنَّ
َلِة َأِدلَِّة اْألَْحَكامِ أَ َفكَ ،  بَِرْأِيهِ  ْ َيَقْع ِمْثُل َهَذا َوَملْ ،  َن َهُؤَالِء َيَرْوَن َهَذا النَّْوَع ِمْن ُمجْ َوَلكِْن َمل

                                                           
ْيُل.٤٩( َنُب: الذَّ  ) الذَّ
ْخُص باملكان/يف املكان:) ٥٠(    ) ±  µ  ´  ³  ²  ( 8 7، مَكث فيه وأقام  لبِث الشَّ

 .)٢٥(الكهف:   )©  ª    »  ¬  ®      ¦  §  ¨         (  8 7 و) ، ٤٢(يوسف: 
َفُه.َحدَّ اِالْستِْحَسانَ ) ٥١(  : أي َعرَّ



  ٣٣١
ِع َقاطٍِع َوَال َمْظنُو ْ وَرٍة َوَال بِنََظٍر َوَال بَِدلِيٍل ِمَن الرشَّ َفَال َجيُوُز ،  نٍ ُيْعَرِف التََّعبُُّد بِِه َال بَِرضُ

يٍع ِمْن ِجَهِة اْلَعْقِل.اهللاِ  إِْسنَاُدُه ِحلُْكمِ  ُه اْبتَِداُء َتْرشِ  ِألَنَّ
َحاَبةَ  ؛ َوَأْيًضا تِي َال  ي َفإِنَّا َنْعَلُم َأنَّ الصَّ وا َنَظَرُهْم ِيف اْلَوَقاِئِع الَّ َحَرصُ

دِّ إَِىل َما  : ْل َأَحٌد ِمنُْهمْ ـَفِهُموُه ِمَن اْألُُصوِل الثَّابَِتِة. َوَملْ َيقُ ُنُصوَص فِيَها ِيف اِالْستِنَْباِط َوالرَّ
َوَلْو ، »  َأْو ِألَنَُّه ُيَوافُِق َحمَبَّتِي َوِرَضاِئي،  إِينِّ َحَكْمُت ِيف َهَذا بَِكَذا ِألَنَّ َطْبِعي َماَل إَِلْيهِ « 

ُكَم َعَىل ِعَباَدةِ « : َوِقيَل َلهُ ،  َقاَل َذلَِك َالْشَتدَّ َعَلْيِه النَّكِريُ  بَِمْحِض اهللاِ  ِمْن َأْيَن َلَك َأْن َحتْ
َالنِهِ  ُض َبْعُضُهْم  .» َمْيِل النَّْفِس َوَهَوى اْلَقْلِب؟ َهَذا َمْقُطوٌع بُِبطْ َبْل َكاُنوا َيَتنَاَظُروَن َوَيْعَرتِ

ْ ،  َبْعًضا َعَىل َمْأَخِذ َبْعضِ  وَن إَِىل َضَوابِِط الرشَّ  ِع.َوَينَْحِرصُ
دِ اِالْستِْحَساِن َملْ َيُكْن لِْلُمنَاَظَرِة َفائَِدةٌ ـَفَلْو َرَجَع الْ ،  َوَأْيًضا ِألَنَّ  ؛ ُحْكُم إَِىل ُجمَرَّ

َباِس َوَغْريِ َذلَِك َوَال  َبِة َواللِّ َتلُِف َأْهَواُؤُهْم َوَأْغَراُضُهْم ِيف اْألَْطِعَمِة َواْألَْرشِ النَّاَس َختْ
َتاُجوَن  يَعُة اْلـَام  ِملَ َكاَن َهَذا: إَِىل ُمنَاَظَرِة َبْعِضِهْم َبْعًضاَحيْ ِ ُء َأْشَهى ِعنَْدَك ِمَن اْآلَخِر؟ َوالرشَّ

 َلْيَسْت َكَذلَِك.
وَن  َعَىل َأنَّ َأْرَباَب اْلبَِدِع اْلَعَملِيَِّة َأْكَثُرُهْم َال ُحيِبُّوَن َأْن ُينَاظُِروا َأَحًدا. َوَال ُيَفاِحتُ

ُه فِيَام َيتَّبُِعونَ َعاملًِ  ا،  ا َوَال َغْريَ cِعي َام َشْأُهنُْم ،  َخْوًفا ِمَن اْلَفِضيَحِة َأْن َال َجيُِدوا ُمْسَتنًَدا َرشْ َوإِنَّ
ِ  َوإَِذا َوَجُدوا َجاِهًال ،  إَِذا َوَجُدوا َعاملًِا َأْو َلَقْوُه َأْن ُيَصانُِعوا ا َأْلَقْوا َعَلْيِه ِيف الرشَّ cي يَعِة َعامِّ

اِهَرِة إِْشَكاَالٍت  ى ُيَزْلِزُلوُهْم َوُخيَلُِّطوا َعَلْيِهمْ ،  الطَّ ُم َفإَِذا َعَرُفوا ِمنْهُ ،  َوَيْلبُِسوا ِدينَُهمْ ،  َحتَّ
َة َواِالْلتَِباَس  وا َأْهَل ،  َأْلَقْوا إَِلْيِهْم ِمْن بَِدِعِهْم َعَىل التَّْدِريِج َشْيًئا َفَشْيًئا اْحلَْريَ اْلِعْلِم َوَذمُّ
ْنَيا ُْم َأْهُل الدُّ اِئَفَة ُهْم َأْهُل ،  كِبُّوُن َعَلْيَهااْلـمُ  بَِأهنَّ ُتُه. اهللاِ  َوَأنَّ َهِذِه الطَّ  َوَخاصَّ
ا الْ   َراَد بِِه َدلِيٌل َينَْقِدُح ِيف َنْفسِ اْلـمُ  َوُهَو َأنَّ  - ِالْستِْحَسانَ لِ  )٥٢(َحدُّ الثَّاِين ـَوَأمَّ

ُه َلْو َفَتَح َهَذا اْلَباَب َفَقْد رُ  -  ُتَساِعُدُه اْلِعَباَرُة َعنُْه َوَال َيْقِدُر َعَىل إِْظَهاِرهِ ْجَتِهِد َال اْلـمُ  دَّ بَِأنَّ
َعى ُكلُّ َمْن َشاَء َما َشاءَ  ِد اْلَقْولِ ،  َلَبَطَلِت اْحلَُجُج َوادَّ َفَأْجلََأ اْخلَْصَم إَِىل ،  َواْكَتَفى بُِمَجرَّ

                                                           
 .ِالْستِْحَسان) أي التعريف الثاين ل٥٢(



 ٣٣٢
ْبَطاِل.  لِيُل إِْن َكاَن َفاِس لَّ َوإِْن ُس  َوَهَذا َجيُرُّ َفَساًدا َال َخَفاَء َلُه.اْإلِ َة ـَم َفَذلَِك الدَّ ًدا َفَال ِعْربَ

َر فِيِه.،  بِهِ  ِعيَِّة َفَال َرضَ ْ ِة الرشَّ  َوإِْن َكاَن َصِحيًحا َفُهَو َراِجٌع إَِىل اْألَِدلَّ
  :تحسانلْـمبتدعة في الاسكَشف شبهات ا

 :لْـمبتدعة في الاستحسانل ولُالدليلُ األ
) ٥٥(الزمر:  )¼  ½  ¾  ¿   Â  Á  À( 8اهللاِ  َقْوُل 

x    w  v    (8 ) َوَقْوُلُه ٢٣(الزمر:  ) 8  9  :  ;  (8 َوَقْوُلُه 
   ~}  |  {  z  y(  :الزمر)ُهَو َما َتْسَتْحِسنُُه ُعُقوُهلُْم.١٧ ( 

  :ولُالدليلُ األالْرد علَى 
بَ  َباِع إَِلْينَا اتِّ ُل ، َفَال ُمَتَعلَِّق بِِه ، َفإِنَّ َأْحَسَن اِالتِّ لِيُل اْألَوَّ ا الدَّ ِة ـَوَأمَّ اُع اْألَِدلَّ

ِعيَِّة ، َوُخُصوًصا اْلُقْرآَن ، َفإِنَّ  ْ 8  9  :  ;  >         (َتَعاَىل َيُقوُل:  اهللاَ  الرشَّ
  =  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A     @  ?  >

  [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK( )٢٣: الزمر(  ،
ا َنْعُد ، « ص  َوَجاَء ِيف َصِحيِح اْحلَِديِث َأنَّ النَّبِيَّ  م#

َ
ِه: أ اQَِْديِث  َخpُْ فَ قَاَل Kِ ُخْطبَتِ

 .(رواه مسلم) » اهللاِ  ِكتَاُب 
َباِع َأْو َأْهَواِء النُُّفوِس ِممَّا ُأْنِزَل إَِلْينَاَفَيْفَتقِ  لِيِل َأْن ُيَبيِّنُوا َأنَّ َمْيَل الطِّ ،  ُر َأْصَحاُب الدَّ

 َفْضًال َعْن َأْن َيُقوَل ِمْن َأْحَسنِِه.
z  y  }  |  {~   �  ¡  ¢  £¤  (8 َوَقْوُلُه 

َتاُج إَِىل َبَيانِ )١٨: الزمر( )¥  ¦  §  ¨   ى َقْوًال.  . َحيْ َأنَّ َمْيَل النُُّفوِس ُيَسمَّ
ُه َفاِسٌد. َم َوَهَذا ُكلُّ  َوِحينَِئٍذ ُينَْظُر إَِىل َكْونِِه َأْحَسَن اْلَقْوِل َكَام َتَقدَّ

ةٍ  ُه َلْيَس بُِحجَّ ا ُنَعاِرُض َهَذا اِالْستِْحَساَن بَِأنَّ ُعُقوَلنَا َمتِيُل إَِىل إِْبطَالِِه ، َوَأنَّ ،  ُثمَّ إِنَّ
َام الْ  ِعيَّةُ ـَوإِنَّ ْ ُة اْألَِدلَُّة الرشَّ ِع.اْلـمُ  ُحجَّ ْ اُة ِمَن الرشَّ  َتَلقَّ



  ٣٣٣
َض َأنَّ رِ إَِذا فُ ،  َفَيْلَزُم َعَلْيِه اْستِْحَساُن اْلَعَوامِّ َوَمْن َلْيَس ِمْن َأْهِل النََّظرِ ،  َوَأْيًضا

َد َمْيِل النُُّفوِس َوَهوَ  َباعِ اْحلُْكَم َيتَّبُِع ُجمَرَّ لِْلِعْلِم بَِأنَّ َذلَِك ُمَضادٌّ ،  َوَذلَِك ُحمَاٌل ،  ى الطِّ
يَعةِ  ِ تَِها.،  لِلرشَّ  َفْضًال َعْن َأْن َيُكوَن ِمْن َأِدلَّ

  :لْـمبتدعة في الاستحسانل الدليلُ الثَّانِي
َام َيْعنِي بَِذلَِك  )١( » َحَسنٌ  اهللاِ  ْسلُِموَن َحَسنًا َفُهَو ِعنْدَ اْلـمُ  َما َرآهُ : « صَقْوُلُه  َوإِنَّ

مْ  ِعيِّ َملْ َيُكْن ِمْن ُحْسِن َما َيَرْونَ فَ َوإِالَّ ،  بَِذلَِك َما َرَأْوُه بُِعُقوِهلِ ْ لِيِل الرشَّ  َلْو َكاَن ُحْسنُُه بِالدَّ

                                                           
َنَظَر  اهللاَ إِنَّ  «َقاَل:  تْبِن َمْسُعوٍد  اهللاِ وإنام ورد موقوًفا عىل َعْبِد ،  صإىل النبي ال أصل له مرفوًعا  ) ١(

ٍد  ِيف ُقُلوِب اْلِعَبادِ  ، ُثمَّ َنَظَر ِيف  ، َفاْبَتَعَثُه بِِرَساَلتِهِ  ، َفاْصَطَفاُه لِنَْفِسهِ  َخْريَ ُقُلوِب اْلِعَبادِ  ص، َفَوَجَد َقْلَب ُحمَمَّ
دٍ  ، ُيَقاتُِلوَن َعَىل  َنبِيِّهِ ، َفَجَعَلُهْم ُوَزَراَء  ، َفَوَجَد ُقُلوَب َأْصَحابِِه َخْريَ ُقُلوِب اْلِعَبادِ  ُقُلوِب اْلِعَباِد َبْعَد َقْلِب ُحمَمَّ

ٌئ  اهللاِ ، َوَما َرَأْوا َسيًِّئا َفُهَو ِعنَْد  َحَسنٌ  اهللاِ ، َفُهَو ِعنَْد  ُمْسلُِموَن َحَسنًاـ، َفَام َرَأى الْ  ِدينِهِ   .أخرجه أمحد».  َسيِّ
َفَام َرَأى املُْْسلُِموَن هذا إسناد حسن. وروى احلاكم منه اجلملة التي أوردنا يف األعىل [أي:  «وقال األلباين: 

ٌئ  اهللاِ ، َوَما َرَأْوا َسيًِّئا َفُهَو ِعنَْد  َحَسنٌ  اهللاِ َحَسنًا، َفُهَو ِعنَْد  وقد رأى الصحابة مجيًعا أن  «وزاد يف آخره: »]  َسيِّ
 ووافقه الذهبي ... ، »  صحيح اإلسناد «وقال: ، »  تيستخلفوا أبا بكر 

، وأن الدليل عىل  بعض الناس هبذا احلديث عىل أن يف الدين بدعة حسنةوإن من عجائب الدنيا أن حيتج 
ُحْسنها اعتياد املسلمني هلا! ولقد صار من األمر املعهود أن يبادر هؤالء إىل االستدالل هبذا احلديث عندما تثار 

 «القاطعة يف أن هذه املسألة وخفي عليهم أن هذا احلديث موقوف فال جيوز أن ُحيَْتّج به يف معارضة النصوص 
 .صكام صح عنه »  ُكلَّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ 

 وعىل افرتاض صالحية االحتجاج به فإنه ال يعارض تلك النصوص ألمور:
، ويؤيده استدالل ابن  ، كام يدل عليه السياق واتفاقهم عىل أمر يأن املراد به إمجاع الصحابة  األول:

، وعليه فالالم يف (املسلمون) ليس لالستغراق كام   بكر خليفةمسعود به عىل إمجاع الصحابة عىل انتخاب أيب
 يتومهون، بل للعهد. ... 

، ولوكان جاهًال ال يفقه من  ، ولكن ليس املراد به قطًعا كل فرد من املسلمني َسلَّْمنا أنه لالستغراقالثاين: 
مفر هلم منه فيام أظن. فإذا صح هذا ، وهذا مما ال  ، فالبد إذن من أن حيمل عىل أهل العلم منهم العلم شيًئا

،  ورسوله اهللافَمن هم أهل العلم؟ وهل يدخل فيهم املقلدون الذين سدوا عىل أنفسهم باب الفقه عن 
 وزعموا أن باب االجتهاد قد أغلق؟ كال ليس هؤالء منهم.

= 



 ٣٣٤
يِع َعَىل ،   َفَدلَّ َعَىل َأنَّ ،  ِديِث َفاِئَدةٌ َفَلْم َيُكْن لِْلحَ ،  َما َزَعْمُتمْ  إِْذ َال َجمَاَل لِْلُعُقوِل ِيف التَّْرشِ

 َراَد َما َرَأْوُه بَِرْأِهيِْم.اْلـمُ 
  :الدليلُ الثَّانِيالْرد علَى 

َة فِيِه ِمْن َأْوُجٍه: وَ  لِيُل الثَّاِين ، َال ُحجَّ  الدَّ
ُموَن َحَسنًا َفُهَو ْسلِ اْلـمُ  َما َرآهُ « َيُدلُّ َعَىل َأْن  - إِْن َصحَّ  –َأنَّ َظاِهَرُه  َأَحُدَها:

َتِمُع َعَىل َباطِ ،  » َحَسنٌ  ُة َال َجتْ ٍء َيُدلُّ عَ ـَواْألُمَّ َىل ُحْسنِِه ـٍل. َفاْجتَِامُعُهْم َعَىل ُحْسِن َيشْ
ًعا ا،  َرشْ cِعي ُن َدلِيًال َرشْ  َفاْحلَِديُث َدلِيٌل َعَلْيُكْم َال َلُكْم.،  ِألَنَّ اِالْجتَِامَع َيَتَضمَّ

ْمجَ  :َوالثَّاِين  ْ ُيَرْد بِِه َأْهُل اْإلِ ُه إَِذا َمل اِع َوُأِريَد َبْعُضُهْم َفَيْلَزُم َعَلْيِه اْستِْحَساُن ـَأنَّ
: ِألَنَّا َنُقوُل ،  َراَد اْستِْحَساُن َأْهِل اِالْجتَِهادِ اْلـمُ  إِنَّ : َوُهَو َباطٌِل بِإِْمجَاٍع. َال ُيَقاُل ،  اْلَعَوامِّ 

 َفَيْبُطُل اِالْستِْدَالُل.،  اِهرِ َهَذا َتْرٌك لِلظَّ 
اِط اِالْجتَِهادِ  ُه َال َفاِئَدَة ِيف اْشِرتَ ةِ ـِألَنَّ الْ  ؛ ُثمَّ إِنَّ ،  ُمْسَتْحَسَن َال َينَْحِرصُ ِيف اْألَِدلَّ

اِط اِالْجتَِهاِد؟  َفَأيُّ َحاَجٍة إَِىل اْشِرتَ
ُط  َفإِْن قِيَل: َام ُيْشَرتَ يَّ َال َيْعِرُفَها. َحَذًرا ِمْن ُخمَ  )١(إِنَّ ِة َفإِنَّ اْلَعامِّ  اَلَفِة اْألَِدلَّ

َحاَبَة ،  َراُد اْستِْحَساٌن َينَْشُأ َعِن اْألَِدلَّةِ اْلـمُ  َبلِ  قِيَل: وا  يبَِدلِيِل َأنَّ الصَّ َقَرصُ
ِع. ْ ِة َوَفْهِم َمَقاِصِد الرشَّ َباِع اْألَِدلَّ  َأْحَكاَمُهْم َعَىل اتِّ

ْبَتِدَعِة بِِمْثِل َهِذِه اْألُُموِر َتَعلٌُّق بَِام َال ُيْغنِيِهْم َوَال َينَْفُعُهُم اْلـمُ  َتَعلَُّق  َفاْحلَاِصُل أنَّ 
 .اْلَبتَّةَ 

                                                           
شد أ ت ، كيف وهو  أن حديث ابن مسعود هذا املوقوف ال متمسك به للمبتدعة وخالصة القول:

، وأقواله وقصصه يف ذلك معروفة يف (سنن الدارمي) و (حلية  للبدع والنهي عن اتباعها الصحابة حماربةً 
بُِعوا َوَال َتْبَتِدُعوا ؛ َفَقْد ُكِفيُتْم ، عَ   : «تاألولياء) وغريمها، وحسبنا اآلن منها قوله  ».  يِق تِ عَ الْ  رِ مْ اْأل بِ  مْ كُ يْ لَ اتَّ

 .])١٩-٢/١٦لأللباين (السلسلة الضعيفة انظر: [»  ُسنّة هتتدوا وتفلحوافعليكم أهيا املسلمون بال
ُط اِالْجتَِهادِ ) أي ١(  . إِنََّام ُيْشَرتَ



  ٣٣٥
  :رد شبهة استفْتاءِ الْقَلْبِ

ُجوِع إَِىل َما َيَقُع ِيف اْلقَ : َفإِْن ِقيَل  ْلِب َوَحيِيُك َأَفَلِيَس ِيف اْألََحاِديِث َما َيُدلُّ َعَىل الرُّ
عِ ،  ِيف النَّْفسِ  ْ يٌح َعَىل ُحْكٍم ِمْن َأْحَكاِم الرشَّ يٍح؟ ،  َوإِْن َملْ َيُكْن َثمَّ َدلِيٌل َرصِ َوَال َغْريُ َرصِ

ُه َكاَن َيُقوُل ص  َفَقْد َجاَء َعِن النَّبِيِّ  ْدَق ؛ َدْع َما يَِريبَُك ، إWَِ َما َال يَِريبَُك « : َأنَّ فَإِن# الصِّ
نِينٌَة وَ 

ْ
 .(رواه الرتمذي ، وصّححه األلباين) » الَْكِذَب ِريبَةٌ gِن# ُطَمأ

اِس ْبِن َسْمَعاَن  َج ُمْسلٌِم َعِن النَّوَّ َعِن ص  اهللاِ  َسَأْلُت َرُسوَل « : َقاَل ت َوَخرَّ
ْثِم َفَقاَل  عُْم َما َحاَك Kِ َص « : اْلِربِّ َواْإلِ ِلَع الِْ;ُّ ُحْسُن اْ"ُلُِق ، َواْإلِ ْن َفط#

َ
ْدرَِك َوَ|رِْهَت أ

 .»اf#اُس َعلَيِْه 
يَامنُ ،  اهللاِ َقاَل َرُجٌل َيا َرُسوَل  «: َقاَل ت َوَعْن َأِيب ُأَماَمَة   .»؟ َما اْإلِ

تَْك َحَسنَتَُك « َقاَل:  #Zَ نَْت ُمْؤِمنٌ  إَِذا
َ
 . » ، وََساَءتَْك َسيِّئَتَُك فَأ

ْثمُ ، فَ  اهللاِ َيا َرُسوَل « َقاَل:   .»؟ َام اْإلِ
ٌء Kِ َصْدرَِك فََدْعهُ  « :َقاَل  ْnَ َذا َحاَك (رواه اإلمام أمحد يف املُسند ،  » إِ

 وصّححه األلباين). 
ْثِم ص  اهللاِ  َسَأْلُت َرُسوَل : َقاَل  ت َوَعْن َوابَِصةَ  يَا « : َفَقاَل ، َعِن اْلِربِّ َواْإلِ

َك ، َواْستَْفِت  ن# إtَِِْه  َوابَِصُة! اْستَْفِت قَلْبَ
َ
ن#ْت إtَِِْه اf#ْفُس َواْطَمأ

َ
َغْفَسَك ، الِْ;ُّ َما اْطَمك

ْفتَوْكَ 
َ
ْفتَاَك اf#اُس َوأ

َ
ْدِر ، َوgِْن أ َد Kِ الص# عُْم َما َحاَك Kِ اf#ْفِس َوتَرَد#  » الَْقلُْب ، َواْإلِ

 .(رواه اإلمام أمحد يف املُسند ، وحّسنه األلباين)
ِعيَِّة إَِىل َما َيَقُع َفَهِذِه أَ  ْ ُجوُع ِيف ُمجَْلٍة ِمَن اْألَْحَكاِم الرشَّ ٌة َظَهَر ِمْن َمْعنَاَها الرُّ ِدلَّ

ْقَداُم َعَلْيِه ،  بِاْلَقْلِب َوَهيِْجُس بِالنَّْفِس َوَيْعِرُض بِاْخلَاطِرِ  ِت النَّْفُس إَِلْيِه َفاْإلِ ُه إَِذا اْطَمَأنَّ َوَأنَّ
ْقَداُم َعَلْيِه َحمُْظورٌ  َوإَِذا،  َصِحيٌح  َفْت َأِو اْرَتاَبْت َفاْإلِ َوُهَو َعْنيُ َما َوَقَع إِْنَكاُرُه ِمَن ،  َتَوقَّ

ُجوِع إَِىل اِالْستِْحَساِن الَِّذي َيَقُع بِاْلَقْلِب َوَيِميُل إَِلْيِه اْخلَاطِرُ  ْ ،  الرُّ َيُكْن َثمَّ َدلِيٌل  َوإِْن َمل
ِعيٌّ   .َرشْ

ُه َلوْ  ِعيٌّ َأْو َكاَن َهَذا التَّْقِريُر ُمَقيًَّدا بِاْألَِدلَّ  َفإِنَّ ِعيَِّة َملْ َكاَن ُهنَالَِك َدلِيٌل َرشْ ْ ِة الرشَّ
ُه ِعنَْدُكْم َعَبٌث َوَغْريُ ُمِفيدٍ ،  بِِه َعَىل َما ِيف النُُّفوِس َوَال َعَىل َما َيَقُع بِاْلُقُلوِب  ْل ُحيِ  ،  َمَع َأنَّ
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ِعيَِّة َعَىل اْألُُموِر اْلِوَفاِقيَّةِ َكَمْن ُحيِيُل بِاْألَ  ْ تِي َال اْرتَِباَط َبْينََها َوَبْنيَ ،  ْحَكاِم الرشَّ َأِو اْألَْفَعاِل الَّ

ِعيَِّة اْألَْحَكاِم. َفَدلَّ َذلَِك َعَىل َأنَّ ِالْستِْحَساِن اْلُعُقولِ  ِعيَِّة  َرشْ َوَمْيِل النُُّفوِس َأَثًرا ِيف َرشْ
 ْطُلوُب.اْلـمَ  َوُهوَ ،  اْألَْحَكامِ 

يِن إِالَّ َوَقْد َبيَّنَهُ  َجَواُب:ـَوالْ  َء ِمْن َأْمِر الدِّ ،  َتَعاَىل بِنَصٍّ َعَلْيِه َأْو بَِمْعنَاهُ اُهللا  َال َيشْ
لِيُلهُ  َأْو َمْكُروًها ،  ِريُمهُ َأْو َحَراًما َفَعَلْيِه َحتْ ،  َفإِْن َكاَن َحَالًال َفَعَىل اْلَعاِمِل بِِه إَِذا َكاَن َعاملًِا َحتْ

ِك َتنِْزًهيا. ْ ْحلِيِل َأِو الرتَّ  َغْريَ َحَراٍم َفَعَلْيِه اْعتَِقاُد التَّ
ا اْلَعاِمُل بَِحِديِث النَّْفِس َواْلَعاِرِض ِيف اْلَقْلِب َفَال  َحَظَر َذلَِك َعَىل  اهللاَ  َفإِنَّ ،  َفَأمَّ

 )¾   ¿  º  ¹  ¸ ÃÂ  Á   À     «  ¼  ½   ( 8 َنبِيِِّه َفَقاَل 
ْكِم بَِام َأَراهُ ،  )١٠٥ (النساء: ُه ِمَن الْ اُهللا  َفَأَمَرُه بِاْحلُ َثْتُه بِِه َنْفُسُه ، َفَغْريُ  بََرشِ َال بَِام َرآُه َوَحدَّ

ُظوًرا َعَلْيِه. ا إِْن َكاَن َجاِهًال َفَعَلْيِه َمْسَأَلُة اْلُعلَ  َأْوَىل َأْن َيُكوَن َذلَِك َحمْ َثْتُه َوَأمَّ َامِء ُدوَن َما َحدَّ
 َنْفُسُه.

ُه َخَطَب َفَقاَل ت َوُنِقَل َعْن ُعَمَر  نَنُ « : َأنَّ َا النَّاُس! َقْد ُسنَّْت َلُكُم السُّ ،  َأهيُّ
 .» َأْن َتِضلُّوا بِالنَّاِس َيِمينًا َوِشَامًال ،  َوُتِرْكُتْم َعَىل اْلَواِضَحةِ ،  َوُفِرَضْت َلُكُم اْلَفَراِئُض 

َوَما ،  َما َكاَن ِيف اْلُقْرآِن ِمْن َحَالٍل َأْو َحَراٍم َفُهَو َكَذلَِك « : بَعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ 
 .» ُسكَِت َعنُْه َفُهَو ِممَّا ُعِفَي َعنْهُ 

َفَينَْبِغي َأْن ،  َوَقْد َتمَّ َهَذا اْألَْمُر َواْسُتْكِمَل ص  اهللاِ  ُقبَِض َرُسوُل « : َوَقاَل َمالٌِك 
ْأُي ص  اهللاِ  َع آَثاُر َرُسولِ ُتتَّبَ  ْأَي َجاَءُه َرُجٌل ،  َوَأْصَحابِِه َوَال ُيتََّبَع الرَّ َبَع الرَّ ُه َمَتى َما اتَّ َفإِنَّ

َبَعهُ  ْأِي ِمنُْه َفاتَّ َبَعهُ ،  آَخُر َأْقَوى ِيف الرَّ َام َغَلَبُه َرُجٌل اتَّ  .» َأَرى َأنَّ َهَذا َبْعُد َملْ َيتِمَّ ،  َفُكلَّ
تََرْ|ُت ِفيُكْم َما لَْن تَِضلُّوا َنْعَدهُ قَْد  «: َقاَل ص  َأنَّ النَّبِيَّ ت  َجابِرٌ َي وَ رَ وَ 

: صقال ،  تِيف َحِديِث َأِيب ُهَرْيَرَة و .(رواه مسلم)»  ِكتَاُب اهللاِ  :إِْن اْقتََصْمتُْم بِهِ 
(صحيح رواه ».  ِهللا وَُسن#9ِ تََرْ|ُت ِفيُكْم َشيْئyَِْ لَْن تَِضلّوا َنْعَدُهَما: ِكتَاَب ا «

 احلاكم).
ْرَداءِ َوعَ  حَ « : َقاَل ص  َأنَّ النَّبِيَّ ت  ْن َأِيب الدَّ

َ
Kِ ِكتَابِِه َفُهَو اُهللا  ل# ـَما أ

َم ِفيِه َفُهَو حَ  اَهللا  َراٌم ، َوَما َسَكَت َقنُْه َفُهَو َ:ِفيٌَة ، فَاْقبَلُوا ِمنَ ـَحَالٌل ، َوَما َحر#



  ٣٣٧
(رواه . » )٦٤(مريم:  )èë  êé  ( لَْم يَُكْن tَِنnَْ َشيْئًا:اَهللا  ، فَإِن#  َ:ِفيَتَهُ 

 وصححه ، ووافقه الذهبي ، وحّسنه األلباين).  احلاكم ،
َالُم بَِأنَّ اْلَعاِمَل بِِه َلْن ـَواْإلِعْ ،  ألاهللاِ  َفَهِذِه اْألَْخَباُر َوَرَدْت بِاْلَعَمِل بَِام ِيف كَِتاِب 

نَّةِ  ، َيِضلَّ  ْ َيْأَذْن ِألََحٍد ِيف اْلَعَمِل بَِمْعنًى َثالٍِث َغْريِ َما ِيف اْلكَِتاِب َوالسُّ َوَلْو َكاَن َثمَّ ،  َوَمل
ْ َيَدْع َبَياَنهُ  َعاُه َفُهَو ُمْبطٌِل ،  َفَدلَّ َعَىل َأْن َال َثالَِث ،  َثالٌِث َمل اهللاِ  ِألَنَّ َأْحَكامَ ؛  َوَمِن ادَّ

 .َملْ َتِرْد بَِام اْسَتْحَسنَْتُه النُُّفوُس َواْسَتْقَبَحْتهُ  صَوَرُسولِِه 
َوَنْحَوُه َأْمًرا ملَِْن َلْيَس ِيف َمْسَأَلتِِه َنصٌّ  » اْسَتْفِت َقْلَبَك « : َقْد َيُكوُن َقْوُلهُ  َفإِْن قِيَل:

ةُ ،  ِمْن كَِتاٍب َوَال ُسنَّةٍ   : وُز َذلَِك ِألُُمورٍ َال َجيُ ُقْلنَا: ،  َواْخَتَلَفْت فِيِه اْألُمَّ
َفَلْو َكاَن َفْتَوى ،  َأنَّ ُكلَّ َما َال َنصَّ فِيِه بَِعْينِِه َقْد ُنِصَبْت َعَىل ُحْكِمِه َدَالَلةٌ  َأَحُدَها:

ِعيَِّة َعَلْيِه َمْعنًى ْ َالَلِة الرشَّ ْ َيُكْن لِنَْصِب الدَّ َوُهَو ،  اَفَيُكوُن َعَبثً ،  اْلَقْلِب َوَنْحِوِه َدلِيًال َمل
 َباطٌِل.

: النساء( )Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò(: َتَعاَىل َقاَل  اهللاَ  َأنَّ  َوالثَّاِين:
ُجوِع إَِىل اْلـمُ  . َفَأَمرَ )٥٩ ُسوِل ُدوَن َحِديِث النُُّفوِس َوُفْتَيا اْلُقُلوِب.اهللاِ  َتنَاِزِعَني بِالرُّ  َوالرَّ

 )  z    y             x  w      v   u  t   (اَل: َتَعاَىل قَ  اهللاَ  َأنَّ  َوالثَّالُِث:
ْكرِ ٤٣(النحل:  وُهْم بِاْحلَقِّ فِيَام اْخَتَلُفوا فِيِه ِمْن َأْمِر  ). َفَأَمَرُهْم بَِمْسَأَلِة َأْهِل الذِّ لُِيْخِربُ

دٍ   َوَملْ َيْأُمْرُهْم َأْن َيْسَتْفُتوا ِيف َذلَِك َأْنُفَسُهْم.، ص  ُحمَمَّ
ابِ  y  x   (َتَعاَىل َقاَل لِنَبِيِِّه اْحتَِجاًجا َعَىل َمْن َأْنَكَر َوْحَدانِيََّتُه:  اهللاَ  َأنَّ  ُع:َوالرَّ

  ª  ©  ¨       §  ¦  ¥  ¤  £        ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z
  »  º  ¹    ¸   ¶  µ  ´  ³  ²    ±  °  ¯  ®              ¬   «

  Ä  Ã      Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å( 
تِهِ ). َفَأَمَرُهْم ٢٦ -١٧(الغاشية:  ِة َما ،  بِاِالْعتَِباِر بِِعْربَ تِِه َعَىل ِصحَّ َواِالْستِْدَالِل بَِأِدلَّ
ْ َيْأُمْرُهْم َأْن َيْسَتْفُتوا فِيِه ُنُفوَسُهمْ ،  َجاَءُهْم بِهِ  ْت إَِلْيِه ُقلُ رُ دُ َوَيْص ،  َوَمل ،  وُهبُمْ وا َعامَّ اْطَمَأنَّ



 ٣٣٨
َالَلَة َأْن ُيْسَتَدلَّ اُهللا  َفاْلَواِجُب ِيف ُكلِّ َما َوَضعَ ،  َوَقْد َوَضَع اْألَْعَالَم َواْألَِدلَّةَ  َعَلْيِه الدَّ

ْت  تِِه َعَىل َما َدلَّ  .اهللاِ ُدوَن َفْتَوى النُُّفوِس َوُسُكوِن اْلُقُلوِب ِمْن َأْهِل اْجلَْهِل بَِأْحَكاِم ،  بَِأِدلَّ
ْت َنْفُسَك إَِىل َهَذا اْلَعَمِل َفُهَو «  َال ُيَقاُل بِالنِّْسَبِة إَِىل إِْحَداِث اْألَْعَامِل:فَ  إَِذا اْطَمَأنَّ

ْت إَِلْيِه َنْفُسَك َفاْعَمْل بِِه ،  اْسَتْفِت َقْلبَِك ِيف إِْحَداِث َهَذا اْلَعَملِ « : َأوِ ، »  بِرٌّ  َفإِِن اْطَمَأنَّ
 .» َوإِالَّ َفَال 

ْ َوَكَذلَِك ِيف النِّ  يِع الرتَّ ْرشِ يِّ ْسَبِة إَِىل التَّ ى َتنِْزيُل َمَعاِين اْألََحاِديِث َعَلْيِه ،  كِ َال َيَتَأتَّ
ْت َنْفُسَك إَِىل َتْرِك اْلَعَمِل اْلُفَالِينِّ َفاْتُرْكهُ « : بَِأْن ُيَقاَل  . َأْي َفَدِع » َوإِالَّ َفَدْعهُ ،  إِِن اْطَمَأنَّ

كَ  ْ  َواْعَمْل بِِه.  الرتَّ
َام َيْسَتِقيُم إِْعَامُلْ َأَحاِديِث  إِن#  «: صفِيَام َأْعَمَل فِيِه َقْوَلَه  اْستِْفَتاَء اْلَقْلِب  َوإِنَّ

 ٌ ِّyََالَل َنQْا  ٌ ِّyََراَم َنQِْن# اgاِس  ، َو#fِمْن ا pٌ يْنَُهَما ُمْشتَِبَهاٌت َال َفْعلَُمُهن# َكثِ ؛ َفَمْن  ، َوبَ
ينِِه وَِعرِْضهِ ا ِsِ 

َ
بَُهاِت اْستَْ;َأ َ> الشُّ اtِ  ي# بَُهاِت َوَقَع Kِ اQََْراِم fَلر# ، َوَمْن َوَقَع Kِ الشُّ

ْن يَْرَيَع ِفيهِ 
َ
َ$ يُوِشُك أ ِQَْحْوَل ا uََمِلٍك ِحً$  يَْر ِّvُ َال َوgِن# لِ

َ
َال َوgِن# ِحَ$ اِهللا  ، أ

َ
، أ

 .»ه البخاري ومسلم) (روا». 2ََاِرُمُه 
اِب َوالنَِّكاِح اْلـَام  َوَما َكاَن ِمْن َقبِيِل اْلَعاَداِت ِمِن اْستِْعَاملِ  َ ِء َوالطََّعاِم َوالرشَّ

ْحِريمِ ،  ْعنَىاْلـمَ  َوَغْريِ َذلَِك ِممَّا ِيف َهَذا،  َواللَِّباسِ  ُ التَّ يَِّة َوَما ُهَو َبنيِّ لِّ ُ اْحلِ ،  َفِمنُْه َما ُهَو َبنيِّ
 ْشَتَبُه الَِّذي َال ُيْدَرى َأَحَالٌل ُهَو َأْم َحَراٌم؟ اْلـمُ  َوُهَو اْألَْمرُ ،  َوَما فِيِه إِْشَكاٌل 

ْقَداِم َمَع َجَهَلٍة بَِحالِهِ  ْقَداِم َأْوَىل ِمَن اْإلِ kِّ  «: صَنظَِري َقْولِِه ،  َفإِنَّ َتْرَك اْإلِ إِ
 Pِْه

َ
ْغَقِلُب إWَِ أ

َ
ِجدُ  َأل

َ
ْرَفُعَها ِآلُ_ََها ا5#ْمَرَة َساقَِطًة َ|َ فَِراnِ  ، فَأ

َ
ْن  ، فَأ

َ
ْخnَ أ

َ
، ُعم# أ

لِْقيَها تَُكوَن َصَدقَةً 
ُ
، َأنَّ  ت َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك وَ (رواه البخاري ومسلم).  » ، فَأ

َدقَ  : «، َفَقاَل  َوَجَد َمتَْرةً  صالنَّبِيَّ  ْن تَُكوَن ِمَن الص#
َ
َكلْتَُها ةِ لَْوَال أ

َ
(رواه البخاري  »، َأل

   ومسلم).
ُرْج ِمْن إِْحَدى الْ  َا َملْ َختْ :ـَفَهِذِه التَّْمَرُة َال َشكَّ َأهنَّ  َحاَلْنيِ

َدَقِة َوِهَي َحَراٌم َعَلْيهِ  • ا ِمَن الصَّ  .إِمَّ
َها َوِهَي َحَالٌل َلهُ  • ا ِمْن َغْريِ  .َوإِمَّ



  ٣٣٩
َك  َدَقِة ِيف َنْفِس اْألَْمِر. َأْكَلَها َحَذًرا ِمْن َأنْ  صَفَرتَ  َتُكوَن ِمَن الصَّ

،  َعَىل اْلَعْبِد فِيَام اْشَتَبَه َعَلْيِه ِممَّا ُهَو ِيف َسَعٌة ِمْن َتْركِِه َواْلَعَمِل بِهِ اهللاِ  َفَكَذلَِك َحقُّ 
كُّ ،  َأْو ِممَّا ُهَو َغْريُ َواِجٍب ـ َأْن َيَدَع َما ُيِريُبُه إَِىل َما َال ُيِريُبهُ  ،  إِْذ َيُزوُل بَِذلَِك َعْن َنْفِسِه الشَّ

اَها َوَال َيْعَلُم ِصْدَقَها َمنْ  َا َقْد َأْرَضَعْتُه َوإِيَّ ُه اْمَرَأٌة َأهنَّ ا َكَمْن ُيِريُد ِخْطَبَة اْمَرَأٍة َفُتْخِربُ ،  َكِذِهبَ
ِحَقَة َلُه بَِس  يَبَة الالَّ اَها ،  ْرَأةِ اْلـمَ  َبِب إِْخَبارِ َفإِْن َتَرَكَها َأَزاَل َعْن َنْفِسِه الرِّ ُجُه إِيَّ َوَلْيَس َتَزوُّ

ْوَجِة.،  بِِخَالِف َما َلْو َأْقَدمَ ،  بَِواِجٍب  يَِّة تِْلَك الزَّ  َفإِنَّ النَّْفَس َال َتْطَمِئنُّ إَِىل ِحلِّ
ْ الَفِفي  ْقدَ ،  ُسُكوُن النَّْفِس َوُطَمْأنِينََة اْلَقْلِب  كِ رتَّ َهْل ُهَو آثٌِم َأْم : اِم َشكٌّ َكَام ِيف اْإلِ

اِل َأْن ،  ْشَتبَِهاِت اْلـمُ  َال؟ َوَدلَّ َعَىل َذلَِك َحِديُث  ُه َأْمٌر لِْلُجهَّ َال َما َظنَّ ُأوَلِئَك ِمْن َأنَّ
ُكوا َما اْسَتْقَبُحوُه ُدوَن َأْن َيْسَأُلوا ُعَلَامَءُهمْ ،  َيْعَلُموا بَِام َرَأْتُه َأْنُفُسُهمْ   .َوَيْرتُ



 ٣٤٠
فَتاوى الْقُلُوبِ وما اطْمأَنت إِلَيه النفُوس هلْ هي معتبِرةٌ في 

ةيعركَامِ الش؟الْأَح  
 اْعَلْم َأنَّ ُكلَّ َمْسَأَلٍة َتْفَتِقُر إَِىل َنَظَرْيِن: 

 .َنَظٍر ِيف َدلِيِل اْحلُْكمِ  •
 .)١(َوَنَظٍر ِيف َمنَاطِهِ  •

ا النَّظَ  لِيِيف َدلِيِل اْحلُْكِم ُر ـَفَأمَّ َال ُيْمكُِن َأْن َيُكوَن إِالَّ ِمَن اْلكَِتاِب َل ـَفإِنَّ الدَّ
نَّةِ  اـُع إَِليِْهَام ِمْن إِْمجَ ـَأْو َما َيْرجِ ،  َوالسُّ ِمهَ َربُ فِيِه ُطَمْأنِينَُة ـَوَال ُيْعتَ ،  اٍع َأْو ِقَياٍس َأْو َغْريِ
لِيِل َدلِيًال َأْو َغْريَ َدلِيٍل. َوَال ،  ْلَقْلِب َوَال َنْفُي َرْيِب ا،  النَّْفسِ  إِالَّ ِمْن ِجَهِة اْعتَِقاِد َكْوِن الدَّ

ِذيَن َيْسَتْحِسنُوَن اْألَ  َأْو ،  َعَلْيَهاْمَر بَِأْشَياَء َال َدلِيَل َيُقوُل َأَحٌد َغْريَ َذلَِك إِالَّ َأْهَل اْلبَِدِع الَّ
َوُهَو ُخمَالٌِف ،  ْريِ َدلِيٍل إِالَّ ُطَمْأنِينََة النَّْفِس َأنَّ اْألَْمَر َكَام َزَعُمواَيْسَتْقبُِحوَن َكَذلَِك ِمْن غَ 

ْمجَاعِ   ْسلِِمَني. اْلـمُ  ِإلِ

                                                           
واألنواط  ، تعلق :، وانتاط هتُ ، إذا علقْ  ل بالوتدـاحلب ُت ، فيقال: ُنطْ  ءهو ما نِيط به الْيش  اللغةاملَنَاط يف ) ١(

 شجرة كانوا يف اجلاهلية يعلقون فيها سالحهم. :ومنه ذات أنواط، ق لّ عَ أي مُ  :املعاليق. وهذا َمنُوط به
ُتُه َوَسَبُبُه.و َني: ِعلَّ ْكِم ِعنَْد األُصولِيِّ ْكم بتحريم اخلَمر هو اإلسكارُيقال:  َمنَاُط اْحلُ  . مناط احلُ

في حرمة السكر ؛ ف ، ونصبه عالمة عليه أضاف الرشع احلكم إليه وناطه بهالوصف الذي : فمناط احلكم هو
 .عدًال كون الشاهد شهادة ال، ويف قبول  كونه مخًرا
&  '  )  (   *  +   !  "  #  $  % (  8 7بتحريم اخلمر ، جاء والرشع 

) ، فاحلكم حتريم اخلمر ، وحتقيق مناط احلكم: هل هذا اليشء ٩٠(املائدة: ),  -  .  /
 ًرا.ُمْسكِر فيكون مخًرا ، أم غري ُمْسكِر فال يكون مخ

قبول ، فاحلكم هو  )٢(الطالق: )Z  Y  X  ]     ( 8 7،  جاء بقبول شهادة العدلوالرشع 
 ليس بعدل فال تقبل شهادته. ، فالنٌ  قبل شهادتهل تُ عدْ  : فالنٌ فهو هذا احلكم، أما حتقيق مناط شهادة العدل 

ىل ن هو األوْ مَ و،  ىل باإلمامةاألوْ ن هو : مَ مثل ومعرفة حتقيق مناط احلكم مهمة يف كثري من املسائل الرشعية
 ، إىل غري ذلك من املسائل. ن الذي يتوىل والية املرأةمَ و،  بالنكاح



  ٣٤١
ا النََّظُر ِيف َمنَاِط اْحلُْكمِ  ِعيٍّ اْلـمَ  ، َفإِنَّ  َوَأمَّ  نَاَط َال َيْلَزُم ِمنُْه َأْن َيُكوَن َثابًِتا بَِدلِيٍل َرشْ

ِعيٍّ َأْو بَِغْريِ َدلِيلٍ ،  َفَقطْ  ُط ِيف ،  َبْل َيثُْبُت بَِدلِيٍل َغْريِ َرشْ ِقيِقِه  َفَال ُيْشَرتَ ُبُلوَغ َدَرَجِة َحتْ
ُط فِيِه اْلِعْلُم َفْضًال ،  اِالْجتَِهادِ   .َعْن َدَرَجِة اِالْجتَِهادِ  َبْل َال ُيْشَرتَ

يَّ إَِذا َسَأَل َعِن  َالِة إَِذا َفَعَلهُ َأَال َتَرى َأنَّ اْلَعامِّ  اْلِفْعِل الَِّذي َلْيَس ِمْن ِجنِْس الصَّ
َالُة َأْم َال؟ َفَقاَل : َصيلِّ اْلـمُ  َوإِْن َكاَن ،  إِْن َكاَن َيِسًريا َفُمْغَتَفرٌ « َلُه اْلَعاِملُ: َهْل َتْبُطُل بِِه الصَّ

ُ   إَِىل َأنْ ريِ ِس يَ ِيف الْ  َيْفَتِقرْ َملْ ، »  َكثًِريا َفُمْبطٌِل  َقُه َلُه اْلَعاِمل ُق َبْنيَ اْلِفْعِل )٢( ُحيَقِّ . َبِل اْلَعاِقُل ُيَفرِّ
  اْلَيِسِري َواْلَكثِِري. َفَقِد اْنَبنَى َهاُهنَا اْحلُْكُم ـ َوُهَو اْلُبْطَالُن َأْو َعَدُمُه ـ َعَىل َما َيَقُع بِنَْفسٍ 

يُّ  نَّةِ ِمَن اْلكَِتاِب َأِو  َوَلْيَس َواِحًدا،  اْلَعامِّ ُه َلْيَس َما َوَقَع بَِقْلبِِه َدلِيًال َعَىل اْحلُْكمِ ،  السُّ ،  ِألَنَّ
َام ُهَو  ِقيُق َوإِنَّ َق َلهُ ،  اْحلُْكمِ  َمنَاطِ َحتْ قَّ َق اْلـمَ  َفإَِذا َحتَ قَّ ْطُلوُب اْلـمَ  َفُهوَ ،  نَاُط بَِأيِّ َوْجٍه َحتَ

عِ  ْ .َفَيَقُع َعَلْيِه اْحلُْكُم بَِدلِيلِِه الرشَّ  يِّ
ْقنَا َبْنيَ اْلَيِسِري َواْلَكثِِري ِيف ،  ِيف الطََّهاَرةِ  )٣( َوَكَذلَِك إَِذا ُقْلنَا بُِوُجوِب اْلَفْورِ  َوَفرَّ

ْفِريِق اْحلَاِصِل َأْثنَاَء الطََّهاَرةِ  يُّ بَِذلَِك َحْسَبَام َيْشَهُد َقْلُبُه ِيف اْلَيِسِري َأوِ ،  التَّ  َفَقْد َيْكَتِفي اْلَعامِّ
ُه َنَظَر ِيف َمنَاِط ،  َفَتْبُطُل َطَهاَرَتُه َأْو َتِصحُّ بِنَاًء َعَىل َذلَِك اْلَواقِِع ِيف اْلَقْلِب ،  اْلَكثِريِ  ِألَنَّ

 اْحلُْكِم.

                                                           
ء: افتقده رَ قَ تَ افْ ) ٢(  . ، مل يتوافر لديه ، احتاج إليه إىل اليشَّ

يَّ واملعنى أن   .ريِ ِس يَ الْ التفريق بني الِفْعل الكثري وِيف ال حيتاج إىل اْلَعاِملُ اْلَعامِّ
،  ض عىل املتوضئ أن ينتقل إىل غسل العضو قبل أن جيف الذي قبلهَرتَ فْ يُ ف ، ويعرب عنها بالفورية املواالة:) ٣(

، عند اعتدال الزمان (وهو أن يكون يف فصل ال يرتتب عليه جفاف املاء بحالة  ا أو ممسوًح سواء كان مغسوًال 
أو برد شديدان جيففان املاء) واملزاج (وهو أن ال يكون غري معتادة) واملكان (أي أن ال يكون يف مكان فيه حر 

 صَأنَّ النَّبِىَّ  صيف طبيعة الشخص ما يوجب جتفيف املاء برسعة) ، فقد صح َعْن َبْعِض َأْصَحاِب النَّبِىِّ 
ْ ُيِصبَْها الْ ـَرَأى َرُجًال ُيَصىلِّ َوِىف َظْهِر َقَدِمِه لُ  ْرَهِم َمل َأْن ُيِعيَد اْلُوُضوَء  صَفَأَمَرُه النَّبِىُّ َامُء ـْمَعٌة َقْدُر الدِّ

َالَة.  .َامُء ِيف اْلُغْسِل َواْلُوُضوءِ ـَمْوِضُع َال ُيِصيُبُه الْ ـالْ  ُلْمَعٌة)ال( (رواه أبو داود ، وصّححه األلباين). َوالصَّ
 ].)٦٣فقه العبادات عىل املذهب املالكي (ص: [انظر:  



 ٣٤٢
يََّتهُ ،  َحلَّ َلُه َأْكُلهُ  )٤(َفإَِذا َثَبَت َهَذا َفَمْن َمَلَك َحلَْم َشاٍة َذكِيٍَّة  نَْدُه َظاِهَرٌة عِ  ِألَنَّ ِحلِّ

يَِّة لَِتْحِقيِق َمنَاطَِها بِالنِّْسَبِة إَِلْيهِ  إِذْ  لِّ ُط اْحلِ ْ َحيِلَّ َلُه : َحَصَل َلُه َرشْ َأْو َمَلَك َحلَْم َشاٍة َميَِّتٍة َمل
يَّةِ ،  َأْكُلهُ  لِّ َط اْحلِ ِريَمُه َظاِهٌر ِمْن ِجَهِة َفْقِدِه َرشْ َكاةُ ،  ِألَنَّ َحتْ َق َمنَاُطَها َفَتَحقَّ ،  َوُهَو الذِّ

ْت إَِلْيِه ،  نَاَطْنيِ َراِجٌع إَِىل َما َوَقَع بَِقْلبِهِ اْلـمَ َهَذْيِن  بِالنِّْسَبِة إَِلْيِه. َوُكلُّ َواِحٍد ِمنَ  َواْطَمَأنَّ
 َال بَِحَسِب اْألَْمِر ِيف َنْفِسِه. ،  َنْفُسهُ 

ْحَم َقْد َيُكوُن َواِحًدا بَِعْينِهِ  َق َلُه  َأَال َتَرى َأنَّ اللَّ قَّ يََّتُه بِنَاًء َعَىل َما َحتَ َفيَْعَتِقُد َواِحٌد ِحلِّ
َق َلُه ِمْن َمنَاطِِه بَِحَسبِهِ ،  ِمْن َمنَاطِِه بَِحَسبِهِ  قَّ ِريَمُه بِنَاًء َعَىل َما َحتَ َفَيْأُكُل ،  َوَيْعَتِقُد آَخُر َحتْ

ا َحَالًال َوَجيُِب َعَىل اْآلَخِر اِالْجتِنَاُب  ُط ،  َأَحُدُمهَ ُه َحَراٌم؟ َوَلْو َكاَن َما َيَقُع بِاْلَقْلِب ُيْشَرتَ ِألَنَّ
َِثاُل َوَكاَن ُحمَاًال  ِعيٌّ َملْ َيِصحَّ َهَذا املْ ِع َال َتتَنَاَقُض ،  فِيِه َأْن َيُدلَّ َعَلْيِه َدلِيٌل َرشْ ْ َة الرشَّ ِألَنَّ َأِدلَّ

 َأَبًدا. 
َهَتْنيِ ـَام ال َىل َفإَِذا َفَرْضنَا َحلًْام َأْشَكَل عَ  ْف إَِىل إِْحَدى اْجلِ ِقيُق َمنَاطِِه َملْ َينَْرصِ ،  لِِك َحتْ

كِيَّةِ اْلـمَ  َكاْختَِالطِ  ْوَجِة بِاْألَْجنَبِيَِّة.،  يَِّتِة بِالذَّ كُّ  َواْختَِالِط الزَّ ْيُب َوالشَّ َفَهاُهنَا َقْد َوَقَع الرَّ
ْبَهُة. ْشَكاُل َوالشُّ   َواْإلِ

ُ ُحْكَمهُ ـمَ الْ  َوَهَذا ِعيٍّ ُيَبنيِّ  َوِهَي تِْلَك اْألََحاِديُث ،  نَاُط ُحمَْتاٌج إَِىل َدلِيٍل َرشْ
َمةُ اْلـمُ  َك « : ص َكَقْولِهِ ،  َتَقدِّ Wَ َما َال يَِريبُ (رواه الرتمذي ، وصّححه  » َدْع َما يَِريبَُك إِ

ن#ْت إtَِْهِ « : ص َوَقْوُلهُ  .األلباين)
َ
عُْم َما  الِْ;ُّ َما اْطَمك ن# إtَِِْه الَْقلُْب ، َواْإلِ

َ
اf#ْفُس َواْطَمأ

ْدِر  َد Kِ الص#  (رواه اإلمام أمحد يف املُسند ، وحّسنه األلباين). »َحاَك Kِ اf#ْفِس َوتَرَد#
ُه َيُقوُل  يَّةِ : َكَأنَّ لِّ ْقَت َمنَاَطُه ِيف اْحلِ قَّ َنا بِاْصطَِالِحنَا َما َحتَ ،  َأِو اْحلُْرَمةِ  إَِذا اْعَتَربْ

. ٌ ِع َبنيِّ ْ َس بِِه. َوُهَو  َفاْحلُْكُم فِيِه ِمَن الرشَّ اَك َوالتََّلبُّ ِقيُقُه َفاْتُرْكُه َوإِيَّ َوَما َأْشَكَل َعَلْيَك َحتْ
ْفتَوْكَ « : صَمْعنَى َقْولِِه 

َ
ْفتَاَك اf#اُس َوأ

َ
َك ، َواْستَْفِت َغْفَسَك ، َوgِْن أ   » اْستَْفِت قَلْبَ

ِقيَقَك ملَِنَاِط َمْسَأَلتَِك َأَخصُّ بَِك (رواه اإلمام أمحد يف املُسند ، وحّسنه األلباين).  َفإِنَّ َحتْ
                                                           

 .ذبحال: اةكذَّ . والاَة ونحَوها: ذبحهاذكا الشَّ ة. ذبيحال: ةذكيّ ) ال٤(



  ٣٤٣
َك َلُه إَِذا َكاَن ِمْثَلَك. ِقيِق َغْريِ نَاُط َوَملْ ُيْشكِْل اْلـمَ  َوَيْظَهُر َذلَِك فِيَام إَِذا َأْشَكَل َعَلْيَك  ِمْن َحتْ

كَ   ُه َملْ َيْعِرْض َلُه َما َعَرَض َلَك.ِألَنَّ ،  َعَىل َغْريِ
ْفتَوْكَ « : ص َراُد بَِقْولِهِ اْلـمُ  َوَلْيَس 

َ
ِعيَّ  » َوgِْن أ ْ َأْي إِْن َنَقُلوا إَِلْيَك اْحلُْكَم الرشَّ

يِع ،  َفإِنَّ َهَذا َباطٌِل ،  َفاْتُرْكُه َواْنُظْر َما ُيْفتِيَك بِِه َقْلُبَك  ْرشِ ٌل َعَىل التَّ َام َوَتَقوُّ . َوإِنَّ  اْحلَقِّ
ِقيِق اْلـمُ  بَِتْحِقِقِه َأْو ُأْنٌس  )٥(َنَعْم َقْد َال َيُكوُن َلَك ُدْرَبٌة  نَاِط.اْلـمَ  َراُد َما َيْرِجُع إَِىل َحتْ

كَ  ُقُه َلَك َغْريُ ُدُه فِيهِ َوتُ ،  َفُيَحقِّ وَرُة َخاِرَجٌة َعِن اْحلَِديِث ،  َقلِّ  .َوَهِذِه الصُّ
ُه قَ  ِقيُق َكَام َأنَّ اِرعِ اْلـمَ  ْد َيُكوُن َحتْ  َكَحدِّ اْلِغنَى،  نَاِط َأْيًضا َمْوُقوًفا َعَىل َتْعِريِف الشَّ

َكاةِ اْلـمُ  َتلُِف بِاْختَِالِف اْألَْحَوالِ ،  وِجِب لِلزَّ ُه َخيْ يَن ِدينَاًرا َأْو ،  َفإِنَّ اِرُع بِِعْرشِ َقُه الشَّ َفَحقَّ
ِقيُقُه إَِىل ،  لَِك ِماَئَتْي ِدْرَهٍم َوَأْشَباِه ذَ  َام النََّظُر ُهنَا فِيَام ُوكَِل َحتْ ِف.اْلـمُ  َوإِنَّ   َكلَّ

ِعيَِّة اْلـمَ  َفَقْد َظَهَر َمْعنَى ْ ْض ِالْقتِنَاِص اْألَْحَكاِم الرشَّ ْسَأَلِة َوَأنَّ اْألََحاِديَث َملْ َتَتَعرَّ
 .ِمْن ُطَمْأنِينَِة النَّْفِس َأْو َمْيِل اْلَقْلِب 

                                                           
 .ِحنكة ومهارة وخربة اْكُتِسبت بطول املامرسة :ُدْرَبة) ٥(



 ٣٤٤
 

بِ الَّــــالسي ــبذ  
قرف قَترافْت هلأَجل   

الْـمةاعمج نع ةعدتب الْـمينملس 
 

  :لأَهلِ الْبِدعة وصفالْفُرقَةُ 
َة َعَىل َذمِّ اْلبِْدَعِة َوَكثًِريا ِمَن اْألََحاِديِث َأْشَعَرْت بَِوْصٍف ِألَهْ إِ   الَّ ِل نَّ اْآلَياِت الدَّ
َقًة ، َال َينَْتظُِم َشْمَلُهْم َوُهَو اْلفُ اْلبِْدَعِة ،  ى َيُكوُنوا بَِسَببَِها ِشَيًعا ُمَتَفرِّ ْرَقُة اْحلَاِصَلُة ، َحتَّ

ْسَالِم ، َوإِْن َكاُنوا ِمْن َأْهلِِه ، َوَحَكَم َهلُْم بُِحْكِمِه. J  I   (8 َأالَّ َتَرى َأنَّ َقْوَلُه  بِاْإلِ
  N  M  L  K  SR  Q  P     O(  :األنعام)(8 ) َوَقْوُلُه ١٥٩     Ç  Æ

  Õ  Ô  Ó          Ò  ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
  Ö(    :الروم)َوَقْوُلُه: ٣٢-  ٣١ ، ()  Q  P  ON  M  L  K  J

WV  U  T  S   R ( )ِة َعَىل  )١٥٣: األنعام الَّ إَِىل َغْريِ َذلَِك ِمَن اْآلَياِت الدَّ
ِق؟ َوْصِف  َفرُّ kِ َ|َ ثََالٍث وََسبِْعyَ فِْرقًَة  « :َوِيف اْحلَِديِث  التَّ م#

ُ
ُق أ (رواه  .»َوَيْفَ ِ

 الرتمذي ، وصّححه األلباين). 
  :ختلَاف سببان: كَسبِي ، وغَير كَسبِيلال

ُق َناِشٌئ َعِن اِالْختَِالِف ِيف  َفرُّ َق َمْعنَاُه  ؛ اءِ َذاِهِب َواْآلرَ اْلـمَ  َوالتَّ َفرُّ إِْن َجْعَلنَا التَّ
ِق ِيف  َفرُّ : اِالْختَِالُف َكَقْولِهِ  َفُهوَ ،  َذاِهِب اْلـمَ  بِاْألَْبَداِن ـ َوُهَو اْحلَِقيَقُة ـ َوإِْن َجْعَلنَا َمْعنَى التَّ

) ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  ( 
  .)١٠٥: آل عمران(

 : النََّظِر ِيف َهَذا اِالْختَِالِف َما َسبَُبُه؟ َوَلُه َسَبَبانِ  َفَال ُبدَّ ِمنَ 
ا: • اِجُع إَِىل َسابِِق اْلَقَدرِ ،  فِيهِ  َال َكْسَب لِْلِعَبادِ  َأَحُدُمهَ  .َوُهَو الرَّ



  ٣٤٥
إِالَّ ،  ْقُصوُد بِاْلَكَالِم َعَلْيِه ِيف َهَذا اْلَباِب اْلـمَ  ُهَو اْلَكْسبِيُّ َوُهوَ َواْآلَخُر  •

َمةً  َل ُمَقدِّ َبَب اْألَوَّ ُت َلُه ،  َأْن َنْجَعَل السَّ َثبُّ َفإِنَّ فِيَها َمْعنًى َأِصيًال َجيُِب التَّ
َه ِيف اْلبَِدِع.  َفقُّ  َعَىل َمْن َأَراَد التَّ

!   "  #  $  %  &  ')  (  *  +   ,  -    (8 اُهللا  َقاَل 
6  5  43  2  10  /  .    =  <  ;  :  9  8   7( 

ُْم َال َيَزاُلوَن ُخمَْتلِِفَني َأَبًدا،  )١١٩- ١١٨: هود( ُه َلْو َأَراَد َأْن ،  َفَأْخَربَ ُسْبَحاَنُه َأهنَّ َمَع َأنَّ
َام َخَلَقُهْم لِِالْخ  ُه إِنَّ ِفِقَني َلَكاَن َعَىل َذلَِك َقِديًرا َلكِْن َسَبَق اْلِعْلُم اْلَقِديُم َأنَّ َعَلُهْم ُمتَّ  ، تَِالِف َجيْ

يَن ِيف اْآلَيةِ اْلـمُ  َوُهَو َقْوُل َمجَاَعٍة ِمنَ  ِ : هود( )2  3   ( 8 َوَأنَّ َقْوَلهُ ،  َفرسِّ
َخَلَقُهْم « : َولِِالْختَِالِف َخَلَقُهْم. َوُهَو َمْرِويٌّ َعْن َمالِِك ْبِن َأَنٍس َقاَل : َمْعنَاهُ  )١١٩

ِعريِ لَِيُكوُنوا َفِريًقا ِيف اْجلَنَِّة َوَفِريًقا ِيف ا ِمُري ِيف ؛  » لسَّ َفَال ،  َعاِئٌد َعَىل النَّاسِ  )3(َفالضَّ
 .ُيْمكُِن َأْن َيَقَع ِمنُْهْم إِالَّ َما َسبََق ِيف اْلِعْلمِ 

ِل ـَوالطَِّوي َوِر َكاْحلََسِن َواْلَقبِيِح ـَراُد َهاُهنَا اِالْختَِالُف ِيف الصُّ اْلـمُ  َوَلْيَس 
ْلَقِة َكالتَّامِّ اْخلَْلِق َوالنَّاِقِص ،  ْلَواِن َكاْألَْمحَِر َواْألَْسَودِ َوَال ِيف اْألَ ،  َواْلَقِصريِ  َوَال ِيف َأْصِل اْخلِ

ِميعِ ،  اْخلَْلِق َواْألَْعَمى َواْلَبِصريِ  َجاِع َواْجلََبانِ ،  َواْألََصمِّ َوالسَّ ،  َوَال ِيف اْخلُُلِق َكالشُّ
تِي ُهْم ُخمَْتلُِفوَن فِيَها.َوَال فِيَام ،  َواْجلََواِد َواْلَبِخيلِ     َأْشَبَه َذلَِك ِمَن اْألَْوَصاِف الَّ

َام  َني لَِيْحُكُموا فِيِه اُهللا  َراُد اْختَِالٌف آَخُر َوُهَو اِالْختَِالُف الَِّذي َبَعَث اْلـمُ  َوإِنَّ النَّبِيِّ
U  T  S  R  Q  P  O  N   (8 ْخَتِلِفَني ، َكَام َقاَل اْلـمُ  َبْنيَ 

 V   e  d  c  b  a`  _   ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W
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َقِة بَِام يَ اْلـمُ  ْعَتَقَداِت اْلـمُ و اِالْختَِالُف ِيف اْآلَراِء َوالنَِّحِل َواْألَْدَيانِ  ْنَساُن بِِه َأْو َتَعلِّ ْسَعُد اْإلِ

ْنَيا.  َيْشَقى ِيف اْآلِخَرِة َوالدُّ



 ٣٤٦
  :بين الْخلْقِ الاختلَاف الْواقعِأوجه 

 : َعَىل َأْوُجهٍ  َبْنيَ اْخلَْلِق اْلَواِقَع اِالْختَِالُف 
 :َأَحُدَها: اِالْختَِالُف ِيف َأْصِل النِّْحَلةِ 

ينَ اْلـمُ  َوُهَو َقْوُل َمجَاَعٍة ِمنَ  ِ َوَأْصُل َهَذا اِالْختَِالِف ُهَو ِيف التَّْوِحيِد ،  َفرسِّ
ُه لِْلَواِحِد اْحلَقِّ ُسْبَحاَنهُ  ًرا ،  َوالتََّوجُّ َتلُِفوا ِيف َأنَّ َهلُْم ُمَدبِّ ْ َخيْ ِة اْألَْمِر َمل َفإِنَّ النَّاَس ِيف َعامَّ

ُرُهْم َوَخالًِقا ُ ،  َأَوَجَدُهمْ  ُيَدبِّ ُم اْخَتَلُفوا ِيف َتْعِيينِِه َعَىل آَراٍء ُخمَْتلَِفٍة. ِمْن َقاِئٍل بِاِالْثنَْنيِ إِالَّ َأهنَّ
ْهرِ ،  َوبِاْخلَْمَسةِ  بِيَعِة َأِو الدَّ َجِر ،  َأْو بِاْلَكَواكِِب ،  َوبِالطَّ َني َوالشَّ إَِىل َأْن َقاُلوا بِاْآلَدِميِّ

َجاَرِة َوَما َينِْحُتوَن بَِأْيِدهيِ   ْم.َواْحلِ
ُفوا َفَعرَّ ،  اْألَْنبَِياَء ُمبَيِّنَِني ِألَُممِِهْم َحقَّ َما اْخَتَلُفوا فِيِه ِمْن َباطِلِهِ اُهللا  إَِىل َأْن َبْعَث 
ُهوا َربَّ اْألَْرَباِب ،  بِاْحلَقِّ َعَىل َما َينَْبِغي َكاِء  ـَوَنزَّ َ َعامَّ َال َيلِيُق بَِجَاللِِه ِمْن نِْسَبِة الرشُّ

اِحَبِة َواْألَْوَالدِ ،  ْنَدادِ َواْألَ  َت ،  َفَأَقرَّ بَِذلَِك َمْن َأَقرَّ بِهِ ،  َوإَِضاَفِة الصَّ اِخُلوَن َحتْ َوُهُم الدَّ
َفَصاَر إَِىل ،  َوَأْنَكَر َمْن َأْنَكرَ  )١١٩: هود( )-  .  /  10  ( 8 ُمْقَتَىض َقْولِهِ 
: هود( )=   7   8  9  :  ;  >   5  6  (: ُمْقَتَىض َقْولِهِ 

١١٩(. 
ُْم َخَرُجوا َعْن َوْصِف اِالْختَِالِف إَِىل  ْمحَِة ِألَهنَّ َت َوْصِف الرَّ ُلوَن َحتْ َام َدَخَل اْألَوَّ َوإِنَّ

 (آل )GF  E  D  C  B  A    (َوْصِف اْلِوَفاِق َواْألُْلَفِة ، َوُهَو َقْوُلُه: 
يَن.اْلـمُ  َوُهَو َمنُْقوٌل َعْن َمجَاَعٍة ِمنَ  )١٠٣: عمران ِ  َفرسِّ

ُه َقاَل ِيف َقْولِهِ  َج اْبُن َوْهٍب َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َأنَّ 2   (  8 َوَخرَّ
َتلُِفوا«  )١١٩: هود( )  43  ْمحَِة َأْن َال َخيْ َوَبِقَي اْآلَخُروَن َعَىل َوْصِف  .» َخَلَق َأْهَل الرَّ

يَح  إِْذ َخاَلُفوا اْحلَقَّ ،  اِالْختَِالِف  ِ ِحيَح.،  الرصَّ يَن الصَّ  َوَنَبُذوا الدِّ
َتلُِفوا« : َوَعْن َمالٍِك َأْيًضا َقاَل  ِذيَن َرِمحَُهْم َملْ َخيْ  . » الَّ

V   U  T  S  R  Q  P  O  N  (8 اهللاِ  َوَقْوُل 
  f  e  d  c  b  a`  _  ^    ]  \  [  Z  Y  X  W



  ٣٤٧
t   s   r  q  p  on  m  l  k  j   i  h  g    w  v  u

  ¢  ¡      �  ~  }  |  {  zy  x( )َكاَن : َوَمْعنَى َذلَِك  .)٢١٣: البقرة
ًة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوا َفَبَعَث  ِفُقوااُهللا  النَّاُس ُأمَّ ْ َيتَّ ُُم اْخَتَلُفوا َوَمل َني َفَأْخَربَ ِيف اْآلَيِة َأهنَّ ،  النَّبِيِّ

َني لَِيْحُكُموا ِذيَن آَمنُوا َهَداُهمُ ،  َبْينَُهْم فِيَام اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن اْحلَقِّ  َفَبَعَث النَّبِيِّ اُهللا  َوَأنَّ الَّ
 لِْلَحقِّ ِمْن َذلَِك اِالْختَِالِف.

7  8)Q  P  O  N (  :البقرة)٢١٣ ْ  ) َفَهَذا َيْوُم َأَخَذ ِميَثاَقُهْم َمل
ًة َواِحَدًة َغْريَ َذلَِك اْلَيْوِم. X  W  V   U  T  S  R     ( َيُكوُنوا ُأمَّ

  j   i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^    ]  \  [  Z  Y
  zy  x  w  v  u  t   s   r  q  p  on  m  l  k( 

 .)٢١٣: البقرة(
َذ النََّصاَرى َيْوَم  • َ ْبِت َواختَّ ََذ اْلَيُهوُد َيْوَم السَّ اْخَتَلُفوا ِيف َيْوِم اْجلُْمَعَة َفاختَّ

دٍ اُهللا  ِد َفَهَدىاْألََح  َة ُحمَمَّ  لَِيْوِم اْجلُْمَعِة.ص  ُأمَّ
َق اْلـمَ  َواْخَتَلُفوا ِيف اْلِقْبَلِة َفاْسَتْقَبَلِت النََّصاَرى • َواْسَتْقَبَلِت اْلَيُهوُد ،  ْرشِ

دٍ اُهللا  َوَهَدى،  ْقِدسِ اْلـمَ  َبْيَت   لِْلِقْبَلِة.ص  َأَمَة ُحمَمَّ
َالةِ  •  َوِمنُْهْم َمْن َيْسُجدُ ،  َفِمنُْهْم َمْن َيْرَكُع َوَال َيْسُجدُ  َواْخَتَلُفوا ِيف الصَّ

،  َوِمنُْهْم َمْن ُيَصيلِّ َوُهَو َيْمِيش ،  َوَال َيْرَكُع َوِمنُْهْم َمْن ُيَصيلِّ َوَال َيَتَكلَّمُ 
دٍ اُهللا  َوَهَدى َة ُحمَمَّ  لِْلَحقِّ ِمْن َذلَِك.ص  ُأمَّ

ا،  × َواْخَتَلُفوا ِيف إِْبَراِهيمَ  • cَوَقاَلِت ،  َفَقاَلِت اْلَيُهوُد َكاَن َهيُوِدي
اَكاَن اَرى ـالنََّص  cانِي َة اُهللا  َدىـَفهَ ،  َحنِيًفا ُمْسلًِام اُهللا  َوَجَعَلهُ ،  َنْرصَ ُأمَّ
دٍ   لِْلَحقِّ ِمْن َذلَِك.ص  ُحمَمَّ



 ٣٤٨
َتاًنا َعظِيًام َفَكَفَرْت بِِه اْلَيُهوُد َوَقاُلوا ِألُ  ×َواْخَتَلُفوا ِيف ِعيَسى  • ِه ُهبْ مِّ

،  )٦( ا ِمنْهُ وًح رُ و َكلَِمَتهُ  اُهللا  َوَجَعَلهُ ،  اَرى إَِهلًا َوَوَلًداـَوَجَعَلْتُه النََّص 
دٍ اُهللا  َفَهَدى َة ُحمَمَّ  لِْلَحقِّ ِمْن َذلَِك.ص  ُأمَّ

 :َخْلِق ـالَوْجُه الّثاِين ِمْن أْوُجِه اِالْختَِالَف اْلَواقِِع َبْنيَ الْ 
 :ينِ الدِّ  لِ ْص  أَ ِيف  اِق فَ تِّ اِال  عَ مَ  وعِ رُ فُ الْ  ِيف  ُف َال تِ ْخ اِال 

ِفِقَني اْلـمُ  ُثمَّ إِنَّ َهُؤَالءِ   مَ َتَعاَىل َحكَ  اهللاَ  َفإِنَّ ،  َيْعِرُض َهلُُم اِالْختَِالُف  َقدْ  )٧(تَّ
ِة َقابَِلًة لِْألَْنَظاِر َوَجمَ  ظَّاِر َأنَّ َوَقْد َثَبَت ِعنَْد النُ ،  اًال لِلظُّنُونِ بِِحْكَمتِِه َأْن َتُكوَن ُفُروُع َهِذِه املِْلَّ

َفاُق فِيَها َعاَدةً  اِت َال ُيْمكُِن اِالتِّ نِّيَّاُت َعِريَقٌة ِيف إِْمَكاِن اِالْختَِالِف ،  النََّظِريَّ َلكِْن ِيف ،  َفالظَّ
يَّاِت  ْزِئيَّاِت ُدوَن اْلُكلِّ  َفلَِذلَِك َال َيُرضُّ َهَذا اِالْختَِالُف.،  اْلُفُروِع ُدوَن اْألُُصوِل َوِيف اْجلُ

ُه َقاَل: اْلـمُ  َوَقْد َنَقَل  وَن َعِن اْحلََسِن ِيف َهِذِه اْآلَيِة َأنَّ ُ ا َأْهُل َرْمحَةِ « َفرسِّ ُْم اهللاِ  َأمَّ َفإِهنَّ
ُهمْ  َتلُِفوَن اْختَِالًفا َيُرضُّ ُه » َال َخيْ َهاِد الَّتِي َال َنصَّ فِيَها بَِقْطِع َمَسائِِل اِالْجتِ  ِيف . َيْعنِي ِألَنَّ

اِرعَ  اْلُعْذرِ  َعِلَم َأنَّ َهَذا النَّْوَع ِمَن اِالْختَِالِف َلـامَّ  ، َبْل َهلُْم فِيِه َأْعَظُم اْلُعْذِر ، َوَمَع َأنَّ الشَّ
Ô   Ó  Ò   Ø       ×  Ö  Õ   (8 اهللاِ  َواِقٌع ، َأَتى فِيِه بَِأْصٍل ُيْرَجُع إَِلْيِه ، َوُهَو َقْوُل 

                                                           
)٦(     8 7  )    0  /  .  -,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

  E  D  CB  A  @  ?>   =  <  ;:  9  8  7  6  5  4   3  2  1
T  S  RQ  P  O  N  M  LK    J  I  H  GF   ] \  [  ZY  X  W    V  U( 

أي: كلمة  )6  7  8   ( التي   ).  /  0  1  2  3   4  5 (  ).١٧١ النساء:(
 ، وهذا من باب إضافة الترشيف والتكريم. ، وإنام كان هبا ، ومل يكن تلك الكلمة هبا فكان هبا عيسى اهللاتكلم 

اجلاثية: ( )àß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö   (8كقوله ،  : َأْي َخمُْلوَقة ِمْن ِعنْده)9  :;    (
يف َكنَاَقِة ). ١٣  .اهللا َوَبْيِت  اهللاِ َوَعَىل َهَذا َيُكون إَِضاَفتَها إَِلْيِه إَِضاَفة َتْرشِ

َىض َقْولِهِ أهُل التوحيد ، َوُهُم أي املسلمون ،  )٧( َت ُمْقتَ اِخُلوَن َحتْ (هود:  )-  .  /  10  ( 8 الدَّ
١١٩(. 



  ٣٤٩
Û  Ú  Ù      ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü( )َفُكلُّ ،  )٥٩: النساء

 :فِيِه َأْن ُيَردَّ اهللاِ  اْختَِالٍف ِمْن َهَذا اْلَقبِيِل ُحْكمُ 
ُه إَِىل كَِتابِهِ ،  ألاهللاِ  إَِىل  •  .َوَذلَِك َردُّ
ُه إَِلْيِه إَِذا َكا،  صاهللاِ  َوإَِىل َرُسولِ  • ا َوإَِىل ُسنَّتِِه َبْعَد َمْوتِهِ َوَذلَِك َردُّ cَن َحي. 

 .يَوَكَذلَِك َفَعَل اْلُعَلَامُء 
َت َقْولِِه  إِالَّ َأنَّ لَِقائٍِل َأْن َيُقوَل:  )(  *  +     (8 َهْل ُهْم َداِخُلوَن َحتْ

َت ُمْقَتَضا َجَواُب:ـَوالْ َأْم َال؟  )١١٨: هود( ُه َال َيِصحُّ َأْن َيْدُخَل َحتْ َذا َها َأْهُل هَ َأنَّ
 :اِالْختَِالِف ِمْن َأْوُجهٍ 

ْمحَِة اْلـمَ  َأنَّ اْآلَيَة اْقَتَضْت َأنَّ َأْهَل اِالْختَِالِف  َأَحُدَها: ْذُكوِريَن ُمَباِينُوَن ِألَْهِل الرَّ
!   "  #  $  %  &  ')  (  *  +   ,  -  .  /    ( 8 لَِقْولِهِ 

َا اقْ  )١١٨: هود( )10  2  43  : َتَضْت ِقْسَمْنيِ َفإِهنَّ
 .َأْهُل اِالْختَِالِف  •
 .ْرُحوِمنيَ واْلـمَ  •

ِء  ْ ْمحَِة َلْيُسوا َمْن َأْهِل اِالْختَِالِف َوإِالَّ َكاَن َقْسُم اليشَّ َفَظاِهُر التَّْقِسيِم َأنَّ َأْهَل الرَّ
 َوَملْ َيْسَتِقْم َمْعنَى اِالْستِثْنَاِء.،  َقِسيًام َلهُ 

َفَظاِهُر َهَذا َأنَّ  )١١٨: هود( )(  *  +   (: َقاَل فِيَها َأنَّهُ  َوالثَّاِين:
ى ُأْطلَِق َعَلْيِهْم َلْفُظ اْسِم اْلَفاِعلِ ،  َوْصَف اِالْختَِالِف َالِزٌم َهلُمْ  ،  ْشِعِر بِالثُُّبوِت اْلـمُ  َحتَّ

ُءوَن ِمْن َذلَِك  ْمحَِة ُمَربَّ ْمحَِة ُينَ  ؛ َوَأْهُل الرَّ َبْل إِْن ،  َخاَلَفةِ اْلـمُ  اِيف الثُُّبوَت َعَىل ِألَنَّ َوْصَف الرَّ
اِرِع فِيَها ًيا لَِقْصِد الشَّ رِّ َ َلُه ،  َخاَلَف َأَحُدُهْم ِيف َمْسَأَلٍة َفإِنََّام ُخيَالُِف فِيَها َحتَ ى إَِذا َتَبنيَّ َحتَّ

َفَكاَن ،  اِالْختَِالِف َالِزًما َوَال َثابًِتا َفَلْم َيُكْن َوْصُف ،  َأْمَرهُ  اْخلََطُأ فِيَها َراَجَع َنْفَسُه َوَتَالَىف 
 ْوِضِع.اْلـمَ  التَّْعبُِري َعنُْه بِاْلِفْعِل الَِّذي َيْقَتِيض اْلِعَالَج َواِالْنِقَطاَع َأْلَيَق ِيف 

َالَف ِيف َمَساِئِل اِالْجتَِهاِد َواِقٌع ِممَّْن َحَصَل لَ َأنَّ  َوالثَّالُِث: ُه َحمُْض ا َنْقَطُع بَِأنَّ اْخلِ
ْمحَةِ  َبَعُهْم بِإِْحَساٍن ،  الرَّ َحاَبُة َوَمِن اتَّ  بَِحْيُث َال َيِصحُّ إِْدَخاُهلُْم ِيف قِْسمِ ، ي َوُهُم الصَّ



 ٣٥٠
َساِئِل َمْعُدوًدا َمْن َأْهِل اْلـمَ  َخالُِف ِمنُْهْم ِيف َبْعضِ اْلـمُ  َفَلْو َكانَ ،  ْخَتلِِفَني بَِوْجهٍ اْلـمُ 

هِ اِالْختَِالِف ـ وَ  ْ َيِصحَّ إِْطَالُق اْلَقْوِل ِيف َحقِّ ْمحَِة. َوَذلَِك : َلْو بَِوْجٍه َما ـ َمل ُه ِمْن َأْهِل الرَّ َأنَّ
نَِّة.  َباطٌِل بِإِْمجَاِع َأْهِل السُّ

 :َخْلِق ـِمْن أْوُجِه اِالْختَِالَف اْلَواقِِع َبْنيَ الْ  لُِث الَوْجُه الّثا
َفاُق ِيف َأْص  ينِ َأْن َيَقَع اِالتِّ يَّةِ  ِل الدِّ  :، َوَيَقَع اِالْختَِالُف ِيف َبْعِض َقَواِعِدِه اْلُكلِّ

َبِة تَ رْ ـمَ بَِة اْألُوَىل َوَأْعَىل ِمَن الْ تَ رْ ـمَ َأْدَنى ِمَن الْ  )٨(َواِسَطٌة   ْنيِ فَ َوَبْنيَ َهَذْيِن الطَّرَ 
ينِ  الثَّانَِيةِ  َفاُق ِيف َأْصِل الدِّ يَّةِ  ، َوِهَي َأْن َيَقَع اِالتِّ ،  ، َوَيَقَع اِالْختَِالُف ِيف َبْعِض َقَواِعِدِه اْلُكلِّ

ِق ِشَيًعا.  َفرُّ  َوُهَو املَُْؤدِّي إَِىل التَّ
 ص، َولَِذلَِك َصحَّ َعنُْه  َفُيْمكُِن َأْن َتُكوَن اْآلَيُة َتنَْتظُِم َهَذا اْلِقْسَم ِمَن اِالْختَِالِف 

ُق  َتُه َتْفَرتِ َأنَّ  َوَأْخَربَ (رواه الرتمذي ، وصّححه األلباين).  َالٍث َوَسْبِعَني فِْرَقةً َعَىل ثَ َأنَّ ُأمَّ
ا بِِشْربٍ َوِذَراًعا بِِذَراعٍ  َة َتتَّبُِع ُسنََن َمْن َكاَن َقْبَلَها ِشْربً  (رواه البخاري ومسلم).  َهِذِه اْألُمَّ

ُحُه َل َذلَِك اِالْختَِالَف اْلَواِقَع ِيف اْألَُمِم َقبِ مَ ْش يَ وَ  َالَلِة  )٩(ْلنَا، َوُيَرشِّ َوْصُف َأْهِل اْلبَِدِع بِالضَّ
ْمحَِة. ، َوَذلَِك َبِعيٌد ِمنْ  َوإِيَعاُدُهْم بِالنَّارِ   َمتَاِم الرَّ

بِيالن صرلَى أُلْفَ ص حعهت ّة أُم تايدهواه:  
ُه َقاَل  باْبِن َعبَّاٍس  َفَعنِ ،  َحِريًصا َعَىل ُأْلَفتِنَا َوِهَداَيتِنَاص  َوَلَقْد َكانَ  َلـامَّ  :َأنَّ

 َرُسـوُل  اَل ـَفقَ  ـ ،ي ُر ْبُن اْخلَطَّاِب ـَوِيف اْلَبْيِت ِرَجاٌل فِيِهْم ُعمَ ـ ص  َحَرضَ النَّبِيُّ 

                                                           
 الطرفان مها: ) ٨(
 .االختالف يف أصل الدين والنحلة كاليهودية والنرصانية واإلسالم -١
 .ي االختالف يف الفروع مع االتفاق يف أصل الدين كاختالف الصحابة -٢

، كاختالف اخلوارج  االختالف يف بعض قواعد الدين الكلية مع االتفاق يف أصل النحلة : والواسطة
  أهل السنة واجلامعة. ْلِفْرَقِة النَّاِجَيةِ ن اواملعتزلة واملُرجئة ع

ُح: ) يُ ٩(  م.دعَ ي ويَ َقوِّ يُ َرشَّ



  ٣٥١
ْب لَُكْم ِكتَابًا لَْن تَِضلُّوا َنْعَدهُ « : ص اهللاِ  ْكتُ

َ
ص  إِنَّ النَّبِيَّ « : َفَقاَل ُعَمرُ ، »  َهلُم# أ

  ».اهللاِ  َوِعنَْدُكُم اْلُقْرآُن َفَحْسُبنَا كَِتاُب ،  َغَلَبُه اْلَوَجعُ 
ُبوا َيْكُتْب َلُكْم َرُسوُل « : َواْخَتَلَف َأْهُل اْلَبْيِت َواْخَتَصُموا َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل   َقرِّ

َغُط ،  َقاَل ُعَمرُ َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َكَام ، » كَِتاًبا َلْن َتِضلُّوا َبْعَدُه ص  اهللاِ  َفَلامَّ َكثَُر اللَّ
 .(رواه البخاري ومسلم) » قُوُموا َق}ِّ « : َقاَل ص  َالُف ِعنَْد النَّبِيِّ ـَواِالْختِ 

ُه إِْن َكتََب َهلُْم َذلَِك اْلكَِتاَب َملْ اُهللا  َأْعَلُم ـ َوْحًيا َأْوَحى اهللاُ َفَكاَن َذلَِك ـ وَ  إَِلْيِه َأنَّ
ُة َعْن ُمْقَتَىض َقْولِهِ ،  َدُه اْلَبتَّةَ َيِضلُّوا َبعْ  : هود( )*  +    (    (  8 َفَتْخُرُج اْألُمَّ

َت َقْولِهِ  )١١٨ إِالَّ َما اُهللا  َفَأَبى )١١٩: هود( )-  .  /  10  ( 8 بُِدُخوِهلَا َحتْ
ُهْم. َرِضَينَا َوَنْسَأُلُه َأْن ،  َوَقَدِرهِ اهللاِ  بَِقَضاءِ  َسَبَق بِِه ِعْلَمُه ِمِن اْختَِالفِِهْم َكَام اْخَتَلَف َغْريُ

نَّةِ   َوُيِميَتنَا َعَىل َذلَِك بَِفْضلِِه.،  ُيَثبَِّتنَا َعَىل اْلكَِتاِب َوالسُّ



 ٣٥٢
 اببأَسلَافتاخال:  

يَن إَِىل َأنَّ اْلـمُ  َوَقْد َذَهَب َمجَاَعٌة ِمنَ  ِ  َيِة َأْهُل اْلبَِدعِ ْخَتلِِفَني ِيف اْآل اْلـمُ َراَد بِ اْلـمُ  َفرسِّ
نَّةِ  َال  َأْصٌل َيْرِجُع إَِىل َسابِِق اْلَقَدرِ  الِف تِ ْخ ولكن هلذا اِال . َوَأنَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َأْهُل السُّ

 .، َبْل َمَع إِْنَزاِل اْلُقْرآِن ُحمَْتِمُل اْلِعَباَرِة لِلتَّْأِويلِ  ُمْطَلًقا
يَّ  ِيف َبْعِض اْلَقَواِعدِ  ْختَِالُف َواِال  ِريَن ِيف اْلـمُ  اْجلَاِرَيِة َبْنيَ  ةِ ِة َال َيَقُع ِيف اْلَعادَ اْلُكلِّ َتَبحِّ

يَعِة اْخلَاِئِضَني ِيف ُجلَّتَِها اْلُعْظَمى ِ لِيُل َعَىل  اْلَعاملَِْنيِ بَِمَواِرِدَها َوَمَصاِدِرَها.،  ِعْلِم الرشَّ َوالدَّ
ِل َوَعامَّ  َفاُق اْلَعْرصِ اْألَوَّ َام َوَقَع اْختَِالُفُهْم ِيف اْلِقْسمِ ،  ُة اْلَعْرصِ الثَّاِين َعَىل َذلَِك َذلَِك اتِّ  َوإِنَّ

  .)١٠( ْفُروِغ ِمنُْه آنًِفااْلـمَ 
 َوَقَع َبْعَد َذلَِك َفَلُه َأْسَباٌب َثَالَثٌة َقدْ  ْذُكورِ اْلـمَ  َعَىل اْلَوْصِف ِخَالٍف َبْل ُكلٌّ 
ُق  َتِمُع َوَقْد َتْفَرتِ  : َجتْ

ُه ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َواِالْجتَِهاِد ِيف أَ  ْنَساُن ِيف َنْفِسِه َأْو ُيْعتََقَد فِيِه َأنَّ َحُدَها: َأْن َيْعَتِقَد اْإلِ
َرَجَة ـ َفَيْعَمُل َعَىل َذلَِك ، َوَيُعدُّ َرْأَيُه َرْأًيا َوِخَالُفُه ِخَالًفا  يِن ـ َوَملْ َيْبُلْغ تِْلَك الدَّ َوَلكِْن ، الدِّ

يِن ،  َتاَرًة َيُكوُن َذلَِك ِيف ُجْزِئيٍّ َوَفْرٍع ِمَن اْلُفُروعِ  َوَتاَرًة َيُكوُن ِيف ُكلِّ َأْصٍل ِمْن ُأُصوِل الدِّ
ِة َأْو ِمَن اْألُُصوِل اْلَعَملِيَِّة ـ َفَتاَرًة آِخًذا بَِبْعِض ُجْزِئيَّاِت  ـ َكاَن ِمَن اْألُُصوِل اِالْعتَِقاِديَّ

يَعِة ِيف  ِ يَّاِهتَاالرشَّ ى َيِصَري ِمنَْها َما َظَهَر َلُه َباِدَي َرْأِيِه ،   َهْدِم ُكلِّ ِمْن َغْريِ إَِحاَطٍة  )١١(َحتَّ
ِحيُح ،  ْبَتَدعُ اْلـمُ  َوَهَذا ُهوَ ،  بَِمَعانِيَها َوَال ُرُسوٍخ ِيف َفْهِم َمَقاِصِدَها َوَعَلْيِه َنبََّه اْحلَِديُث الصَّ

، َولَِكْن َفْقبُِض  َال َفْقِبُض الِعلَْم انxَِْاً: يَنxَُِْعُه ِمَن الِعبَادِ  اهللاَ  إِن# « : َقاَل ص  َأنَّهُ 
اًال  الِعلَْم بَِقبِْض الُعلََماءِ  َذ اf#اُس رُُءوًسا ُجه# َ #Qإَِذا لَْم ُفبِْق َ:لًِما ا #kفَُسئِلُوا  ، َح ،

ْفتَْوا بَِغpِْ ِعلْمٍ 
َ
َضلُّو فَأ

َ
 (رواه البخاري ومسلم). »  ا، فََضلُّوا َوأ

                                                           
تِي َال َنصَّ فِيَها بَِقْطِع اْلُعْذرِ أي  )١٠(  .ِيف َمَسائِِل اِالْجتَِهاِد الَّ
ٍر وال رويَّة) ١١( أي: ظاهر الرأي ، من غري تفكُّ  .اءيف التفكري والتصور لألشيه ال عمق عند،  بادي الرَّ



  ٣٥٣
ُه َهَذا اْحلَِديِث  وارُ بَّ َتدَ : َقاَل َبْعُض َأْهِل اْلِعْلمِ  ُه َال ُيْؤَتى النَّاُس َقطُّ َفإِنَّ َيُدلُّ َعَىل َأنَّ

ُه إَِذا َماَت ُعَلَامُؤُهْم َأْفَتى َمْن لَ ،  ِمْن ِقَبِل ُعَلَامِئِهمْ  َام ُيْؤَتْوَن ِمْن ِقَبِل َأنَّ ْيَس بَِعاِملٍ. َفُيْؤَتى َوإِنَّ
َف َهَذا،  النَّاُس ِمْن ِقَبلِهِ  يًفااْلـمَ  َوَقْد ُرصِّ َما َخاَن َأِمٌني َقطُّ َوَلكِنَُّه « : َفِقيَل ،  ْعنَى َتْرصِ

تَِي َمْن َلْيَس َوَلكِنَُّه اْسُتفْ ،  َما اْبَتَدَع َعاِملٌ َقطُّ « : . َقاَل َوَنْحُن َنُقوُل » اْئَتَمَن َغْريَ َأِمٍني َفَخانَ 
 .» بَِعاِملٍ 

ُمِصيَبٌة َنَزَلْت « : َفِقيَل َلهُ ،  َبَكى َربِيَعُة َيْوًما ُبَكاًء َشِديًدا« : َقاَل َمالُِك ْبُن َأَنسٍ 
 .» َال! َوَلكِِن اْسُتْفتَِي َمْن َال ِعْلَم ِعنَْدهُ «  :َفَقاَل ، »  بَِك؟

xِ َ|َ اf#اِس َسنََواٌت  «: ص اهللاِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل  تَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة 
ْ
َسيَأ

اَ:ُت  ُق ِفيَها الdَِْذُب  َخد# اِدُق  ، يَُصد# ُب ِفيَها الص# َكذ# ْؤَيَمُن ِفيَها اْ"َائِنُ  ، َويُ ،  ، َويُ
 َBُُن ِفيـَو مِ ـو#

َ
َويْبَِضةُ ـ، َويَنْطِ  yُ ـَها اْأل َوْيبِ  «َل: ـ، قِي» ُق ِفيَها الرُّ اَل: ـقَ ، »  َضُة؟َوَما الرُّ

ُجُل التَّافُِه  « ةِ َيَتَكّلُم الرَّ   .)١٢( (رواه ابن ماجه، وصححه األلباين)».  ِيف َأْمِر اْلَعامَّ
،  َال َيَزاُل النَّاُس بَِخْريٍ َما َأَخُذوا اْلِعْلَم ِمْن َأَكابِِرِهمْ « : ت َوَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد 
اِرِهْم َهَلُكوا. َفإَِذا َأَخُذوُه َعْن َأَصاِغِرِهمْ   َوِرشَ

اِئِر َعَىل َغْريِ َطِريٍق « : اْحلََسنِ َقاَل وَ  َواْلَعاِمُل َعَىل َغْريِ ،  اْلَعاِمُل َعَىل َغْريِ ِعْلٍم َكالسَّ
ِك اْلِعَباَدةِ ،  )١٣( ِعْلٍم َما ُيْفِسُد َأْكَثَر ِممَّا ُيْصلُِح  اْطُلُبوا وَ ،  َفاْطُلُبوا اْلِعْلَم َطَلًبا َال َيُرضُّ بَِرتْ

                                                           
ةِ  «ويف رواية: ) ١٢( ْمِر الَْعام#

َ
ِفيُه َفت8ََ#ُم Kِ أ رواه اإلمام أمحد يف املسند، وحسنه األرنؤوط). ويف ( » الس#

 رواية:
ةِ  « ْمِر الَْعام#

َ
 (رواه اإلمام أمحد يف املسند، وحسنه األرنؤوط).»  الُْفَويِْسُق َفت8ََ#ُم Kِ أ

ُع َسنَةٍ  اَعاُت) اخلداع، (َخ  (َسنََواٌت) َمجْ ، وإضافة اخلداعات إىل السنوات جمازية. واملراد أهل  املكر واحليلة :دَّ
اَعاُت  هم يف عُ مِّ طَ أي تكثر فيها ألمطار ويقل الريع فذلك خداعها. ألهنا تُ : السنوات. وِقيل: َسنََواٌت َخدَّ

َوْيبَِضُة) تضغري رابضة. القليلة املطر من خدع الريق إذا ج :لف. وقيل اخلداعةاخلصب باملطر ثم ُخت  ف. (الرُّ
»  ، َأْي: َقلِيُل اْلِعْلمِ  اْحلَِقُري اْلَيِسريُ : ، َوالتَّافِهُ  وهو العاجز الذي ربض عن معايل األمور وقعد عن طلبها

 ، ومن تعليق حممد فؤاد عبد الباقي عليها). (بترصف من حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه
حُ من الذي اْلَعاِمل َعَىل َغْريِ ِعْلٍم َأْكَثَر  هُيْفِسدُ ) أي أن الذي ١٣(  .هُيْصلِ



 ٣٥٤
ِك اْلِعْلمِ  ى َخَرُجوا  َفإِنَّ َقْوًما َطَلُبوا اْلِعَباَدَة َوَتَرُكوا اْلِعْلمَ ،  اْلِعَباَدَة َطَلًبا َال َيُرضُّ بَِرتْ َحتَّ

دٍ  ِة ُحمَمَّ ُْم َعَىل َما َفَعُلوا ، ص  بَِأْسَيافِِهْم َعَىل ُأمَّ   ».َوَلْو َطَلُبوا اْلِعْلَم َملْ َيُدهلَّ
ُْم َقرَ ـ   َأْعَلمُ  اهللاُ ي اْخلََواِرَج ـ وَ َيْعنِ  ُهوا فِيِه َحْسبَ ءُ ِألَهنَّ ْ َيَتَفقَّ َام َأَشاَر وا اْلُقْرآَن َوَمل

ْهَل اْإلِسْ « : إَِلْيِه اْحلَِديُث 
َ
ْوثَاِن ، َفْقرَُءوَن الُْقْرآَن َال ـَفْقتُلُوَن أ

َ
ْهَل اْأل

َ
َالِم ، َويََدُعوَن أ

 .(رواه البخاري ومسلم) )١٤( » sَُاِوُز تََراِقيَُهمْ 
بُب وَ  َالِف السَّ َباُع الْ  :الثَّاِين ِمْن َأْسَباِب اْخلِ  :َهَوىـاتِّ

َة  َبُعوا َأْهَواَءُهْم َفَلْم َيْأُخُذوا اْألَِدلَّ ُُم اتَّ َي َأْهُل اْلبَِدِع َأْهَل اْألَْهَواِء ِألَهنَّ َولَِذلَِك ُسمِّ
ِعيََّة َمْأَخَذ اِالْفتِقَ  ْ ى َيْصُدُروا َعنَْها،  َوالتَّْعِويِل َعَلْيَها،  اِر إَِلْيَهاالرشَّ ُموا ،  َحتَّ َبْل َقدَّ

ُظوًرا فِيَها ِمْن َوَراِء ـُدوا َعَىل آَرائِِهْم ، ُثمَّ َجعَ ـَأْهَواَءُهْم ، َواْعَتمَ  ِعيََّة َمنْ ْ ُلوا اْألَِدلََّة الرشَّ
 .َذلَِك 

َوَيْدُخُل ِيف ِغَامِرِهْم َمْن َكاَن ِمنُْهْم ، اَل إَِىل اْلَفَالِسَفِة ْن مَ ِممَ َوَأْكَثُر َهُؤَالِء ُهْم  
َالطَِني لِنَْيِل َما ِعنَْدُهمْ  َياَسةِ ،  َخيَْشى السَّ ،  َفَال ُبدَّ َأْن َيِميَل َمَع النَّاِس ِهبََواُهمْ ،  َأْو َطَلًبا لِلرِّ

َل َعَلْيِهْم فِيَام َأَراُدوا َالطُِني.َحْسَبَام ،  َوَيَتَأوَّ   َذَكَرُه اْلُعَلَامُء َوَنَقَلُه ِمْن ُمَصاِحبِي السَّ
مِ  • ِحيَحِة بُِعُقوِهلِ وا َكثًِريا ِمَن اْألََحاِديِث الصَّ ُلوَن َردُّ َوَأَساُؤوا ،  َفاْألَوَّ

نُوا َظنَُّهْم بِآَراِئِهُم اْلَفاِسَدةِ ، ص  الظَّنَّ بَِام َصحَّ َعِن النَّبِيِّ  ى،  َوَحسَّ  َحتَّ
اِط َواملِْيَزانِ  َ وا َكثًِريا ِمْن ُأُموِر اْآلِخَرِة َوَأْحَواِهلَا ِمَن الرصِّ َوَحْرشِ ،  َردُّ

ْنيِ ،  اْألَْجَسادِ  ْسِميَّ ،  َوَأْنَكُروا ُرْؤَيَة اْلَباِري،  َوالنَِّعيِم َواْلَعَذاِب اْجلِ
ْ ،  َوَأْشَباَه َذلَِك  وا اْلَعْقَل َشاِرًعا َجاَء الرشَّ ُ َبْل إِْن َجاَء ،  ُع َأْو َال َبْل َصريَّ

نَاَعاِت.،  َفُهَو َكاِشٌف ملُِْقَتَىض َما َحَكَم بِِه اْلَعْقُل   إَِىل َغْريِ َذلَِك ِمَن الشَّ

                                                           
 .ان من اجلانبنيتَ وَ ، ومها ترقُ  ، وهي العظم الذي بني ثغرة النحر والعاتق ةوَ قُ رْ الرتاقي: مجع تُ  )١٤(



  ٣٥٥
ِة إَِىل اْلبُ َواْآلَخُروَن َخَرُج  • َوإِْن َكاَنْت ُخمَالَِفًة ،  )١٥( يَّاِت نَ وا َعِن اْجلَادَّ

يَعةِ لْ ُص لِ  ِ رَّ إَِىل ،  َأْو ُيِفيَد َولِيَّهُ ،  هُ وَّ َىل َأْن َيْغِلَب َعدُ ِحْرًصا عَ ،  ِب الرشَّ َأْو َجيُ
 .َنْفِسِه َنْفًعا

َباعُ وَ  ِط اْملُْسَتِقيمِ  اْهلََوى اتِّ ا َ ْيِغ َعِن الرصِّ h   g    (8 اُهللا  َقاَل ؛  ُهَو َأْصُل الزَّ
  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i( 

z  }  |   {  ~  �  ¡  ¢£  ¤  (ـ َأْي َمْيٌل َعِن اْحلَقِّ ـ )٧: آل عمران(
ُكوا اْلَواِضَح َوَيتَّبُِعوا،  )٧: آل عمران( )¥  ¦ ،  َتَشابِهَ اْلـمُ  َفِمْن َشْأِهنِْم َأْن َيْرتُ

 َعْكَس َما َعَلْيِه اْحلَقُّ ِيف َنْفِسِه.
!  "  #   $      %  &  '  )    ( 8 ِيف َقْولِهِ  اْلُقْرآنُ  هِ َوَقْد َدلَّ َعَىل ِذمَّ 

  9   8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )( 
. َحَكى اْبُن َوَهٍب َعْن ،  )٢٣: (اجلاثية مِّ َوَملْ َيْأِت ِيف اْلُقْرآِن ِذْكُر اْهلََوى إِالَّ ِيف َمْعِرِض الذَّ

ُه َقاَل:  ُه ، َوَقاَل: َهًوى ِيف اْلقُ اُهللا  َما َذَكرَ « َطاُوَس َأنَّ Å  Ä  Ã  Â   (ْرآِن إِالَّ َذمَّ
  ËÊ  É  È         Ç  Æ(  :القصص)إَِىل َغْريِ َذلَِك ِمَن اْآلَياِت. ٥٠ ( 

ْمحَِن ْبِن َمْهِديٍّ َأنَّ َرُجًال َسَأَل إِْبَراِهيَم النََّخِعيَّ َعِن  َوَحَكى َأْيًضا َعْن َعْبِد الرَّ
َا َخْريٌ « : اْألَْهَواءِ  ٍة ِمْن َخْريٍ اُهللا  َما َجَعَل « : َفَقاَل ، » ؟ َأهيُّ ٍء ِمنَْها ِمْثَقاَل َذرَّ َوَما ِهَي ، ِيف َيشْ

ْيَطاِن  ُل ، إِالَّ ِزينَُة الشَّ الُِح.» َوَما اْألَْمُر إِالَّ اْألَْمُر اْألَوَّ َلُف الصَّ  . َيْعنِي َما َكاَن َعَلْيِه السَّ
َج َعِن الثَّْوِريِّ َأنَّ  . » َأَنا َعَىل َهَواكَ « : َفَقاَل ،  بَرُجًال َأَتى اْبَن َعبَّاٍس  َوَخرَّ

ُه َضَالَلةٌ « : َفَقاَل َلُه اْبُن َعبَّاسٍ  ٍء َأَنا َعَىل َهَواَك؟: اْهلََوى ُكلُّ  .» َأيُّ َيشْ
َبُب وَ  َباِع اْلَعَوائِدِ السَّ َالِف التَّْصِميُم َعَىل اتِّ َوإِْن َفَسَدْت َأْو  الثَّالُِث ِمْن َأْسَباِب اْخلِ

بَاُع َما َكاَن َعَلْيِه اْآلَباُء َواْألَْشَياُخ ، َوَأْشَباُه َذلَِك ، َوُهَو التَّْقِليدُ : َكاَنْت ُخمَالَِفًة لِْلَحقِّ   َوُهَو اتِّ
                                                           

ةِ  )١٥( َغاُر تَ ،  َوَسُط الطَِّريِق َوُمْعَظُمهُ : اْجلَادَّ ة.وُبنَيَّاُت الطَِّريِق: ِهَي الطُُّرق الصِّ ُب ِمَن اجلادَّ  َتَشعَّ



 ٣٥٦
Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  ( 8  َذمَّ َذلَِك ِيف كَِتابِِه بَِقْولِهِ  اهللاَ  ْذُموُم ، َفإِنَّ اْلـمَ 

 Ô  Ó ×  Ö  Õ    -   ,  +    *  )  (    '  &  %  $  #  "  !
     8 7). ُثمَّ ٢٣- ٢٢(الزخرف:  ).   /  0  1  2  3  4  5  

)  F  E   D     C  B   A  @?  >  =  <  ;    :    9  8( 
 .)٢٤(الزخرف: 

(الشعراء:  )z  y  x  w  v    u  t  s  r  }( 8 َوَقْوُلهُ 
ِد َتْقلِيِد اْآلَباِء ، َفَقاُلوا: ) َفنَبََّهُهْم عَ ٧٢ لِيِل اْلَواِضِح َفاْسَتْمَسُكوا بُِمَجرَّ ~   (َىل َوْجِه الدَّ

َال َفْقبُِض  إِن# اهللاَ  «: ) َوُهَو ُمْقتََىض اْحلَِديِث ٧٤(الشعراء:  )£ �  ¡   ¢
، َحk# إَِذا لَْم  َم بَِقبِْض الُعلََماءِ ، َولَِكْن َفْقِبُض الِعلْ  الِعلَْم انxَِْاً: يَنxَُِْعُه ِمَن الِعبَادِ 

َذ اf#اُس رُُءوسً  َ #Qِعلْمٍ  اًال ـا ُجه# ـُفبِْق َ:لًِما ا ِpْْفتَْوا بَِغ
َ
َضلُّوا ، فَُسئِلُوا فَأ

َ
»  ، فََضلُّوا َوأ

َجاِل َكْيَف َكاَن.(رواه البخاري ومسلم).  ُه ُيِشُري إَِىل اِالْستِنَاِن بِالرِّ  َفإِنَّ
َجالِ « : تفِيَام ُيْرَوى َعْن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب وَ  اُكْم َواِالْستِنَاَن بِالرِّ َفإِنَّ ،  إِيَّ

ُجَل َيْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل اْجلَنَِّة ُثمَّ َينَْقلُِب لِِعْلمِ  فِيِه َفيَْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النَّاِر َفَيُموُت اهللاِ  الرَّ
ُجَل َلَيْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النَّارِ ،  ارِ َوُهَو ِمْن َأْهِل النَّ  فِيِه َفَيْعَمُل اهللاِ  َفَينَْقلُِب لِِعْلمِ ،  َوإِنَّ الرَّ

َفبِاْألَْمَواِت َال ،  َفإِْن ُكنُْتْم َال ُبدَّ َفاِعلِنيَ ،  بَِعَمِل َأْهِل اْجلَنَِّة َفَيُموُت َوُهَو ِمْن َأْهِل اْجلَنَّةِ 
 . » بِاْألَْحَياءِ 

ينِ فَ  ْنَساَن َال َينَْبِغي َلُه َأْن َيْعَتِمَد ،  ُهَو إَِشاَرٌة إَِىل اْألَْخِذ بِاِالْحتَِياِط ِيف الدِّ َوَأنَّ اْإلِ
ى َيْثُبَت فِيِه َوَيْسَأَل َعْن ُحْكِمهِ ،  َعَىل َعَمِل َأَحٍد اْلَبتَّةَ  ْعَتِمَد َعَىل َعَملِِه اْلـمُ  إِْذ َلَعلَّ ،  َحتَّ

نَِّة. َولَِذلَِك ِقيَل َيْعَمُل َعَىل  . » َال َتنُْظْر إَِىل َعَمِل اْلَعاِملِ. َوَلكِنَّ َسْلُه َيْصُدْقَك « :  ِخَالِف السُّ
ِة « : َوَقاُلوا ِويَّ ُه َفَعَلُه َساِهًيا )١٦(َضْعُف الرَّ  .» َأْن َيُكوَن َرَأى ُفَالًنا َيْعَمُل ِمْثَلُه. َوَلَعلَّ

                                                           
 .وهي خالف البدهية، ة) النظر والتفكري يف األمور يَّ وِ الرَّ ( )١٦(



  ٣٥٧
َحاَبةَ » ُكنُْتْم َال ُبدَّ َفاِعلَِني َفبِاْألَْمَواِت  َفإِنْ « : تَوَقْوُل َعِيلٍّ  ،  ي َيْعنِي الصَّ

ْ َحيُلَّ ذَ  ُهْم ِممَّْن َمل ا َغْريُ  لَِك َوَمْن َجَرى َجمَْراُهْم ِممَّْن ُيْؤَخُذ بَِقْولِِه َوُيْعَتَمُد َعَىل َفْتَواُه. َوَأمَّ
ْنَساُن َرُج اْلـمَ  ًال َحيُْسُن اْعتَِقاُدُه فِيِه َيْفَعُل فِْعًال ُحمَْتَمًال َأْن َيُكوَن َحلَّ َفَال. َكَأْن َيَرى اْإلِ

َعُلُه ُحجَّ  ْطَالِق َوَيْعَتِمُد َعَلْيِه ِيف التََّعبُِّد. َوَجيْ وٍع َفَيْقَتِدي بِِه َعَىل اْإلِ وًعا َأْو َغْريَ َمْرشُ ًة َمْرشُ
َالُل بَِعْينِهِ َفهَ ، اهللاِ  ِيف ِدينِ  َؤاِل َواْلَبْحِث َعْن ُحْكِم اْلِفْعِل ِممَّْن َملْ يَ َما  َذا ُهَو الضَّ ْت بِالسُّ َتَثبَّ

 ُهَو َأْهُل اْلَفْتَوى.
ِريَن ِمْن َعَوامِّ اْلـمُ  َوَهَذا اْلَوْجُه ُهَو الَِّذي َماَل بَِأْكَثرِ  َفَق َأْن ،  ْبَتِدَعةِ اْلـمُ  َتَأخِّ إَِذا اتَّ

ْ َيْبُلْغ َمْبَلَغ اْلُعَلَامءِ إَِىل َشْيٍخ َجاِهٍل  )١(َينَْضاَف  اُه َيْعَمُل َعَمًال َفَيُظنُُّه ِعَباَدًة ،  َأْو َمل َفَريَ
َتجُّ بِِه َعَىل َمْن ُيْر  ِع َأْو ُخمَالًِفا. َوَحيْ ْ ِشُدُه َفَيْقَتِدي بِِه. َكاِئنًا َما َكاَن َذلَِك اْلَعَمُل. ُمَوافًِقا لِلرشَّ

ْيُخ فُ « : َوَيُقوُل  ُلُه َوُهَو َأْوَىل َأْن ُيْقَتَدى بِِه ِمْن ُعَلَامِء ـَالٌن ِمَن اْألَْولَِياِء َوَكاَن َيْفعَ َكاَن الشَّ
 . » َأْهِل الظَّاِهرِ 

ِذيِن َىل َتْقلِيِد َمْن َحُسَن َظنّ َفُهَو ِيف اْحلَِقيَقِة َراِجٌع إِ  ُه فِيِه َأْخَطَأ َأْو َأَصاَب. َكالَّ
َام ُقَصاَرى َهُؤَالِء َأْن َيُقوُلواَقلَُّدوا آَباَءُهْم َسَواًء.  ْ َيُكوُنوا « : َوإِنَّ إِنَّ آَباَءَنا َأْو ُشُيوَخنَا َمل

ُْم  .»َينَْتِحُلوَن ِمْثَل َهِذِه اْألُُموِر ُسًدى اِهِني َمَع َأهنَّ َالِئِل َواْلَربَ َوَما ِهَي إِالَّ َمْقُصوَدٌة بِالدَّ
 َلْيَها. َوَال ُبْرَهاَن َيُقوُد إَِىل اْلَقْوِل ِهبَا.َيَرْوَن َوَيَرْوَن َأْن َال َدلِيَل عَ 

َالَثُة َراِجَعٌة ِيف التَّْحِصيِل إَِىل َوْجٍه َواِحٍد: َوُهَو الْ  َجْهُل بَِمَقاِصِد ـَهِذِه اْألَْسَباُب الثَّ
ِص َعَىل َمَعانِيَها بِالظَّنِّ ِمْن َغْريِ َتَثبٍُّت ، َأِو ا يَعِة َوالتََّخرُّ ِ ِل ، َوَال الرشَّ ْألَْخِذ فِيَها بِالنََّظِر اْألَوَّ

 َيُكوُن َذلَِك ِمْن َراِسٍخ ِيف اْلِعْلِم.
ْيدِ  ْهُم ِمَن الصَّ ُرُج السَّ يِن َكَام َخيْ  َأالَّ َتَرى إَِىل َأنَّ اْخلََواِرَج َكيَْف َخَرُجوا َعِن الدِّ

؟ ِألَنَّ َرُسوَل اْلـمَ  ُ  َوَصَفُهمْ ص  اهللاِ  ْرِميِّ  )١( » َفْقرَُءوَن الُْقْرآَن َال sَُاِوُز تََراِقيَُهمْ « ْم بَِأهنَّ

                                                           
 .: ينضمَينَْضاَف ) ١(



 ٣٥٨
ى َيِصَل إَِىل  اهللاُ َيْعنِي ـ وَ ،  »(رواه البخاري ومسلم)  )١( ُهوَن بِِه َحتَّ ُْم َال َيَتَفقَّ َأْعَلُم ـ َأهنَّ

،  َقْلِب َملْ َحيُْصْل فِيِه َفْهٌم َعَىل َحالٍ َفإَِذا َملْ َيِصْل إَِىل الْ ،  ُقُلوِهبِْم ِألَنَّ اْلَفْهَم َراِجٌع إَِىل اْلَقْلِب 
َام َيِقُف ِعنَْد َحمَلِّ اْألَْصَواِت َواْحلُُروِف  ُك فِيِه َمْن ،  ْسُموَعِة َفَقطْ اْلـمَ  َوإِنَّ َوُهَو الَِّذي َيْشَرتِ

َم َأْيًضا ِمْن َقْولِِه ،  َيْفَهُم َوَمْن َال َيْفَهمُ   َفْقبُِض الِعلَْم انxَِْاً: الَ  إِن# اهللاَ « : صَوَما َتَقدَّ
َذ  ، َولَِكْن َفْقِبُض الِعلَْم بَِقبِْض الُعلََماءِ  يَنxَُِْعُه ِمَن الِعبَادِ  َ #Qإَِذا لَْم ُفبِْق َ:لًِما ا #kَح ،

ْفتَْوا بَِغpِْ ِعلْمٍ  اًال ـا ُجه# ـاf#اُس رُُءوسً 
َ
َضلُّوا ، فَُسئِلُوا فَأ

َ
اه البخاري (رو»  ، فََضلُّوا َوأ

 ومسلم). 
َعْن إِْبَراِهيَم التَِّميِميِّ فَ ،  َوَقْد َوَقَع ِالْبِن َعبَّاٍس َتْفِسُري َذلَِك َعَىل َمْعنَى َما َنْحُن فِيهِ 

ُث َنْفَسهُ ،  َذاَت َيْومٍ  ت َخَال ُعَمرُ : َقاَل  ُة َوَنبِيَُّها « : َفَجَعَل ُحيَدِّ َتِلُف َهِذِه اْألُمَّ َكْيَف َختْ
ُة َوَنبِيَُّها َواِحٌد « : َفَقاَل  بَفَأْرَسَل إَِىل اْبِن َعبَّاٍس ، » ٌد؟ َواحِ  َتلُِف َهِذِه اْألُمَّ َكْيَف َختْ

 .»َوكَِتاُهبَا َواِحٌد ، َوِقْبَلُتَها َواِحَدٌة 
َوَعلِْمنَا فِيَام ،  َقَرْأَناهُ إِنََّام ُأْنِزَل َعَليْنَا اْلُقْرآُن فَ : ْؤِمنِنيَ اْلـمُ  َيا َأِمريَ « : َفَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ 

ُه َسَيُكوُن َبْعَدَنا َأْقَواٌم َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َوَال َيْدُروَن فِيَام َنَزَل ،  ُأْنِزَل  َفَيُكوُن لُِكلِّ َقْوٍم ،  َوَأنَّ
، َجَرُه ُعَمُر َواْنَتَهَرُه . َفزَ » َفإَِذا اْخَتَلُفوا اْقتََتُلوا،  َفإَِذا َكاَن َكَذلَِك اْخَتَلُفوا،  فِيِه َرْأٌي 

َف اْبُن َعبَّاسٍ  ْد َعَيلَّ َما ـَأعِ « : َفَأْرَسَل إَِلْيِه َوَقاَل ،  ُر فِيَام َقاَل َفَعَرَفهُ ـَر ُعمَ ـَوَنظَ ،  َفاْنَرصَ
 َفَعَرَف ُعَمُر َقْوَلُه َوَأْعَجَبُه.،  . َفَأَعاَد َعَلْيهِ » ُقْلَتهُ 

ُجَل فِيَام َنَزَلِت اْآلَيُة َأِو ،  ُهَو اْحلَقُّ  بَوَما َقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس  ُه إَِذا َعَرَف الرَّ َفإِنَّ
ا وَرُة َعَرَف َخمَْرَجَها َوَتْأِويَلَها َوَما ُقِصَد ِهبَ َوإَِذا َجِهَل فِيَام ،  َفَلْم َيَتَعدَّ َذلَِك فِيَها،  السُّ

َوَلْيَس ،  َب ُكلُّ إِْنَساٍن َمْذَهًبا َال َيْذَهُب إَِلْيِه اْآلَخرُ ُأْنِزَلِت اْحَتَمَل النََّظُر فِيَها َأْوُجًها. َفَذهَ 
َواِب  ُسوِخ ِيف اْلِعْلِم َما َهيِْدهيِْم إَِىل الصَّ ى،  ِعنَْدُهْم ِمَن الرُّ  َأْو َيِقُف ِهبِْم ُدوَن اْقتَِحاِم ِمحَ

                                                           
 .ان من اجلانبنيتَ وَ ، ومها ترقُ  ، وهي العظم الذي بني ثغرة النحر والعاتق ةوَ قُ رْ الرتاقي: مجع تُ  )١(



  ٣٥٩
ِص الَِّذي َال ،  )١( ْأِي َفَلْم َيُكْن ُبدٌّ ِمَن اْألَْخِذ بَِباِدِي الرَّ ،  ْشكَِالِت اْلـمُ  َأِو التَّْأِويِل بِالتََّخرُّ

يَعةِ ،  ُيْغنِي ِمَن اْحلَقِّ َشْيًئا ِ  َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا.،  إِْذ َال َدلِيَل َعَلْيِه ِمَن الرشَّ
  :اختلَفَت الْأُمةُ في تكْفيرِ الْفرقِ أَصحابِ الْبِدعِ الْعظْمى

ُة ِيف َتْكِفِري َهُؤَالِء اْلِفَرِق َأْصَحاِب اْلبَِدِع اْلُعْظَمى. َوَلكِنَّ َوَقِد اْخَتَلَفِت  اْألُمَّ
َلِف  لِيُل َعَلْيِه َعَمُل السَّ الَِّذي َيْقَوى ِيف النََّظِر َوبَِحَسِب اْألََثِر َعَدُم اْلَقْطِع بَِتْكِفِريِهْم. َوالدَّ

الِِح فِيِهمْ  ْم ت َعِيلٍّ  َأالَّ َتَرى إَِىل ُصنْعِ ،  الصَّ ِيف اْخلََواِرِج؟ َوَكْونِِه َعاَمَلُهْم ِيف ِقَتاِهلِ
ْسَالِم َعَىل ُمْقَتَىض َقْولِ  m  l  k   j  i  (8 اهللاِ  ُمَعاَمَلَة َأْهِل اْإلِ

po  n  ( )٩: احلجرات(.  
يِّ َلـامَّ  َفإِنَّهُ  ْ ُهيَ ُة َوَفاَرَقِت اْجلََامَعَة َمل َوَلْو ،  ْجُهْم َعِيلٌّ َوَال َقاَتَلُهمْ اْجَتَمَعِت اْحلَُروِريَّ

ْكُهمْ  ْ َيْرتُ َل ِدينَُه فَاْقتُلُوهُ « : صلَِقْولِِه ،  َكاُنوا بُِخُروِجِهْم ُمْرَتِديَن َمل (رواه  » ِمْن بَد#
ْكُهمْ  تَوِألَنَّ َأَبا َبْكٍر البخاري).  ْ َيْرتُ ِة َوَمل دَّ ي (رواه البخار َخَرَج لِِقَتاِل َأْهِل الرِّ

.اْلـمَ  َفَدلَّ َذلَِك َعَىل اْختَِالِف َما َبْنيَ ، ومسلم)   ْسَأَلَتْنيِ
َلِف ،  َوَأْيًضا ْ َيُكْن ِمَن السَّ ُه ِمْن َأْهِل اْلَقَدِر َمل َفِحَني َظَهَر َمْعَبُد اْجلَُهنِيُّ َوَغْريُ

ْبَعاُد َواْلَعَداَوُة َواْهلِجْ  ْرُد َواْإلِ الِِح َهلُْم إِالَّ الطَّ َوَلْو َكاُنوا َخَرُجوا إَِىل ُكْفٍر َحمٍْض ،  َرانُ الصَّ
يَن. اْلـمُ  َقاَم َعَىل اْلـمُ  َألََقاُموا َعَلْيِهُم اْحلَدَّ   ْرَتدِّ

ُة بِالْ َلـامَّ  َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َأْيًضا َمْوِصِل َأَمَر بِاْلَكفِّ ـَخَرَج ِيف َزَمانِِه اْحلَُروِريَّ
يَن.اْلـمُ  ُمَعاَمَلةَ  َوَملْ ُيَعاِمْلُهمْ ، ت دِّ َما َأَمَر بِِه َعِيلٌّ َعنُْهْم َعَىل َح   ْرَتدِّ

ُْم ُمتَّبُِعوَن لِْلَهَوى: إِنَّا َوإِْن ُقْلنَافَ  ْعنَىاْلـمَ  َوِمْن ِجَهةِ  َام َتَشاَبَه ِمَن اْلكَِتاِب ـَولِ ،  إِهنَّ
ُْم َلْيُسوا بُِمتَّبِِعَني لِْلَهَوى بِإِْطَالٍق فَ ،  اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِهِ  َوَال ُمتَّبِِعَني ملَِا َتَشاَبَه ،  إِهنَّ
اًرا،  ِمَن اْلكَِتاِب ِمْن ُكلِّ َوْجهٍ  ُْم َكَذلَِك َلَكاُنوا ُكفَّ ى َذلَِك ِمْن ،  َوَلْو َفَرْضنَا َأهنَّ إِْذ َال َيَتَأتَّ

يَعِة إِالَّ َمَع  ِ  َوُهَو ُكْفٌر. ،  َردِّ ُحمَْكَامِهتَا ِعنَاًداَأَحٍد ِيف الرشَّ
                                                           

ٍر وال) ١( أي: ظاهر الرأي ، من غري تفكُّ ةبادي الرَّ  .يف التفكري والتصور لألشياءه ال عمق عند،   رويَّ



 ٣٦٠
يَعَة َوَمْن َجاَء ِهبَا ِ َق بِالرشَّ ا َمْن َصدَّ لِيِل ،  َوَأمَّ ُه ُمتَّبٌِع لِلدَّ َوَبَلَغ فِيَها َمْبَلًغا َيُظنُّ بِِه َأنَّ

ُه َصاِحُب َهًوى بِإِْطَالٍق. َبْل ُهَو ُمتَّبٌِع إِ : َال ُيَقاُل ،  بِِمْثلِهِ  ِع ِيف َنَظِرِه َلكِْن بَِحْيُث نَّ ْ لِلرشَّ
َبِه ِيف  َامِت بَِسَبِب اْعتَِبارِ اْلـمُ  ُيَامِزُجُه اْهلََوى ِيف َمَطالِبِِه ِمْن ِجَهِة إِْدَخاِل الشَّ  َحكَّ

ُه َوَشاَرَك َأْهُل اْحلَ ،  َفَشاَرَك َأْهُل اْهلََوى ِيف ُدُخوِل اْهلََوى ِيف نِْحَلتِهِ ،  َتَشاِهبَاِت اْلـمُ  قِّ ِيف َأنَّ
لِيُل َعَىل اْجلُْمَلِة.  َال َيْقَبُل إِالَّ َما َدلَّ َعَلْيِه الدَّ

َ ،  َوَأْيًضا نَِّة َعَىل اْجلُْمَلِة ِمْن َمْطَلٍب ـَفَقْد َظَهَر ِمنُْهُم احتِّ اُد اْلَقْصِد َمَع َأْهِل السُّ
يَعِة. ،  َواِحدٍ  ِ  َوُهَو اِالْنتَِساُب إَِىل الرشَّ

لِيُل َعَىل ،  اَوَأْيًض  ِجُع إَِىل اْلِوَفاِق لُِظُهوِرِه اْلـمُ  َفَقْد ُيْعَرُض الدَّ َخالِِف ِمنُْهْم َفَريْ
ِة اْخلَاِرِجَني َعَىل َعِيلٍّ ،  ِعنَْدهُ  َوإِْن َكاَن اْلَغالُِب َعَدَم ،  َأْلَفانِ ت َكَام َرَجَع ِمَن اْحلَُروِريَّ

ُجوعِ  َم ِيف َأنَّ ،  الرُّ  .ةٌ بَ وْ تَ  هُ لَ  َس يْ لَ  ْبَتِدعَ اْلـمُ  َكَام َتَقدَّ



  ٣٦١
A 

  يثدي حلُ فائسم  
  افْتراقِ الْأُمة علَى ثَلَاث وسبعين فرقَةً

ةقِ الْأُمفَريثُ تدح:  
قَِت اtَُْهوُد « : َقاَل ص  اهللاِ  َأنَّ َرُسوَل ت َصحَّ ِمْن َحِديِث َأِيب ُهَرْيَرَة  َيَفر#

kِ َ|َ َ|َ إِحْ  م#
ُ
ُق أ ِو اثْنَتyَِْ وََسبِْعyَ فِْرقًَة َواf#َصارَى ِمثَْل َذلَِك َوَيْفَ ِ

َ
َدى وََسبِْعyَ أ
 (رواه الرتمذي ، وصّححه األلباين). .»ثََالٍث وََسبِْعyَ فِْرقًَة 

اِثيَل إِن# بaَِ إِ  «: ص اهللاِ َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  بْبِن َعْمٍرو  اهللاِ َعْن َعْبِد و َZْ
قَْت َ|َ ثِنْتyَِْ وََسبِْعyَ ِمل#ًة  kِ َ|َ ثََالٍث وََسبِْعyَ ِمل#ًة ، َيَفر# م#

ُ
ُق أ ُ_ُُّهْم ِ* اf#اِر ، َوَيْفَ ِ

ْصَحاِب «  :َقاَل ، »  اهللاِ َوَمْن ِهَى َيا َرُسوَل «  :َقاُلوا، » إِال# ِمل#ًة َواِحَدةً 
َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
 ». َما أ

 (رواه الرتمذي ، وحّسنه األلباين).
ُق َ|َ ثََالٍث وََسبِْعyَ ، اثْنَتَاِن « : َوِيف ُسنَِن َأِيب َداُودَ  ن# َهِذهِ الِْمل#َة َستَْفَ ِ

َ
َوأ

ى َوِهَي بَِمْعنَ (حّسنه األلباين).  » َوyَِ اْ+ََماَعةُ ، وََسبِْعKِ yَ اf#اِر َوَواِحَدةٌ Kِ اْ+َن#ِة 
تِي َقْبَلَها َواَيِة الَّ َواَياِت  كَ إِالَّ َأنَّ ُهنَا،  الرِّ َوgِن#ُه َسيَْخُرُج  : «صا َقاَل فِيهَ  ِزَياَدًة ِيف َبْعِض الرِّ

ْهَواُء َكَما َفتََجارَى ال8ََْ 
َ
قَْواٌم Lََارَى بِِهْم تِلَْك اْأل

َ
9ِ أ م#

ُ
، َال َفبَْ> ِمنُْه  )١(ُب بَِصاِحبِِه Kِ أ
 .(رواه اإلمام أمحد يف املُسند ، وصّححه األلباين) » ٌق َوَال َمْفِصٌل إِال# َدَخلَهُ ِعرْ 

قَْت  «َيُقوُل:  ص اهللاِ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  تَعْن َأِيب ُأَماَمَة َوِيف ِرَواَيٍة  اْفَ َ
م# 
ُ
اِثيَل َ|َ إِْحَدى وََسبِْعyَ فِْرقًَة ، تَِزيُد َعلَيَْها أ َZْ 9ِ فِْرقًَة ُ_َُّها Kِ اf#اِر إِال بنو إِ

ْقَظَم 
َ
َواَد األ  (رواه الطرباين والبيهقي وغريمها ، وحّسنه األرنؤوط). » الس#

َظُر ِيف الْ  ى النَّ َر َهَذا َتَصدَّ   َحِديِث ِيف َمَسائَِل:ـَفإَِذا َتَقرَّ
                                                           

ارى هبم) (١( بفتحتني: داء يصيب اإلنسان من َعضِّ ) الَكَلب( أي: ترسي يف عروقهم ومفاصلهم. )َجتَ
 الكلب املجنون.



 ٣٦٢
اقِالْـمرافْتذَا اله يقَةقي حأَلَةُ الْأُولَى فس:   

ْفظِ وَ  اًقا َعَىل َما ُيْعطِيِه ُمْقَتَىض اللَّ َتِمُل َأْن َيُكوَن اْفِرتَ َتِمُل َأْن َيُكوَن َمَع ،  ُهَو َحيْ َوَحيْ
َتِمُلهُ  ْفُظ بِإِْطَالِقِه َوَلكِْن َحيْ َقَبِة بُِمْطَلِقَها َال ُيْشِعُر ،  ِزَياَدِة َقْيٍد َال َيْقَتِضيِه اللَّ َكَام َكاَن َلْفُظ الرَّ

اِق ،  ْوِهنَا ُمْؤِمنًَة َأْو َغْريَ ُمْؤِمنَةٍ بِكَ  ْفَظ َيْقَبُلُه َفَال َيِصحُّ َأْن ُيَراَد ُمْطَلُق اِالْفِرتَ ُث ،  َلكِنَّ اللَّ بَِحيْ
ُه َيْلَزُم َأْن َيُكونَ ،  ُيْطَلُق ُصَوُر َلْفِظ اِالْختَِالِف َعَىل َمْعنًى َواِحدٍ  ِل ْخَتِلُفوَن ِيف َمَسائِ اْلـمُ  ِألَنَّ

ْفظِ  َت إِْطَالِق اللَّ ْمجَاعِ ،  اْلُفُروِع َداِخلَِني َحتْ  .َوَذلَِك َباطٌِل بِاْإلِ
َحاَبِة  َالَف ِمْن َزَماِن الصَّ ،  َسائِِل اِالْجتَِهاِديَّةِ اْلـمَ  ِيف إَِىل اْآلَن َواِقٌع  يَفإِنَّ اْخلِ

َالُف ِيف َزَماِن اْخلَُلَفاِء الرَّ  ُل َما َوَقَع اْخلِ نيَ اْلـمَ  اِشِدينَ َوَأوَّ َحاَبةِ ،  ْهِديِّ ُثمَّ ،  ُثمَّ ِيف َساِئِر الصَّ
ْ َيِعْب َأَحٌد َذلَِك ِمنُْهمْ  َحاَبِة اْقَتدَ ،  التَّابِِعَني َوَمل َالِف.  غِ يوِ ى َمْن َبْعَدُهْم ِيف َتِس َوبِالصَّ اْخلِ

اُق ِيف ُيْمكُِن َفَكْيَف   ا َيْقَتِضيِه اْحلَِديُث؟!َذاِهِب ِممَّ اْلـمَ  َأْن َيُكوَن اِالْفِرتَ
اٌق ُمَقيٌَّد  َام ُيَراُد اْفِرتَ َفِفي اْآلَياِت ِممَّا َيُدلُّ ،  َوإِْن َملْ َيُكْن ِيف اْحلَِديِث َنصٌّ َعَلْيهِ ،  َوإِنَّ

Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   (8 َقْوُلُه ،  َعَلْيهِ 
Ö  Õ  Ô  Ó Ò  ÑÐ  Ï( )(8 َوَقْوُلُه  )٣١: الروم J  I    K

  SR  Q  P     O  N  M  L( )َة  )١٥٩: األنعام الَّ َوَما َأْشَبَه تِْلَك اْآلَياِت الدَّ
ِق الَِّذي َصاُروا بِِه ِشَيًعا َفرُّ َأْي َمجَاَعاٍت َبْعُضُهْم َقْد َفاَرَق  )َصاُروا ِشَيًعا(َوَمْعنَى ،  َعَىل التَّ

ْسَالَم ،  َبْل َعَىل ِضدِّ َذلَِك ،  ٍد َوَال َتنَاُرصٍ َلْيُسوا َعَىل َتآُلٍف َوَال َتَعاُض ،  اْلَبْعَض  َفإِنَّ اْإلِ
 َفاْقَتَىض َأْن َيُكوَن ُحْكُمُه َعَىل اِالْئتَِالِف التَّامِّ َال َعَىل اِالْختَِالِف.،  َواِحٌد َوَأْمُرُه َواِحدٌ 
ِق اْلُقُلوِب َوَهِذِه اْلفُ    : َولَِذلَِك َقاَل ،  اْلَعَداَوِة َواْلَبْغَضاءِ ْشِعِر بِ اْلـمُ  ْرَقُة ُمْشِعَرٌة بَِتَفرُّ

)   GF  E  D  C  B  A( )َأنَّ التَّ  )١٠٣: آل عمران َ َام لُ آَفَبنيَّ َف إِنَّ
َقْت ُكلُّ ِشيَعٍة بَِحْبٍل َغْريِ َما ،  َحيُْصُل ِعنَْد اِالْئتَِالِف َعَىل التََّعلُِّق بَِمْعنًى َواِحدٍ  ا إَِذا َتَعلَّ َوَأمَّ

ِق تَ  َفرُّ َقْت بِِه اْألُْخَرى َفَال ُبدَّ ِمَن التَّ L  K  J  (8 َوُهَو َمْعنَى َقْولِِه ،  َعلَّ
  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M( )١٥٣: األنعام(.  

 َأْعَلُم. اهللاُ وَ ، نََزَل َعَلْيِه َلْفُظ اْحلَِديِث َواْسَتَقاَم َمْعنَاُه تَ َوإَِذا َثَبَت َهَذا 



  ٣٦٣
  :الثَّانِيةُ مسأَلَةُـالْ

َقْت بَِسَبٍب ُموقٍِع ِيف اْلَعَدَواِة َواْلَبْغَضاِء  ا، إِنَّ َهِذِه اْلِفَرَق إِْن َكاَنِت اْفَرتَ  :َفإِمَّ
َوِمَثاُلُه َأْن َيَقَع َبْنيَ َأْهِل ،  َأْن َيُكوَن َراِجًعا إَِىل َأْمٍر ُهَو َمْعِصَيٌة َغْريُ بِْدَعةٍ  •

اٌق  ْسَالِم اْفِرتَ ُف َمَثًال َأْهُل َقْرَيٍة َمَع َقْرَيٍة ،  بَِسَبٍب ُدْنَيِويٍّ  اْإلِ َتلِ َكَام َخيْ
ى َتَقَع َبْينَُهُم اْلَعَدَواُة َفَيِصُريوا ،  ُأْخَرى بَِسَبِب َتَعدٍّ ِيف َماٍل َأْو َدمٍ  َحتَّ

َتلُِفوَن ِيف َتْقِديِم َواٍل َأْو َغْريِ َذلَِك َفَيْفَرتِ ،  ِحْزَبْنيِ  َوِمْثُل َهَذا ،  ُقونَ َأْو َخيْ
m  l  k   j  i  (َوَجاَء ِيف اْلُقْرآِن اْلَكِريِم: . ُحمَْتَمٌل 

  po  n(  :احلجرات)٩.( 
ا َأْن َيْرِجَع إَِىل َأْمٍر ُهَو بِْدَعةٌ  • ِة بِبَِدِعِهُم ،  َوَأمَّ َق اْخلََواِرُج ِمَن اْألُمَّ َكَام اْفَرتَ

 .ْرَقةِ تِي َبنَْوا َعَلْيَها ِيف اْلفُ الَّ 
ُل  ا اْألَوَّ ْذ َملْ َأَر َأَحًدا َخصَّ َهِذِه ،  َوإِْن َكاَن ُممْكِنًا ِيف َنْفِسهِ ،  َفَال َأْعَلُم َقاِئًال بِهِ  :َفَأمَّ إِ

ُة بَِسَبِب َأْمٍر ُدْنَيِويٍّ َال بَِسَبِب بِْدَعةٍ  َقِت اْألُمَّ  َوَلْيَس َثمَّ َدلِيٌل َيُدلُّ َعَىل ،  بَِام إَِذا اْفَرتَ
 .التَّْخِصيصِ 

ا الثَّاِين: نَبَُّه اْلـمُ  إِِذ اْلِفْرَقةُ ،  َفَذلَِك َأْيًضا ُممْكِنٌ ،  ْعنََياِن َمًعااْلـمَ  َوُهَو َأْن ُيَرادَ  َوَأمَّ
ُصُل بَِسَبِب َأْمٍر ُدْنَيِويٍّ َال َمْدَخَل فِيَها لِْلبَِدعِ  َام ِهَي َمَعاٍص َوُخمَالَ ،  َعَلْيَها َقْد َحتْ َفاٌت َوإِنَّ

ْدِيِه  .َعاِيص اْلـمَ  َكَساِئرِ  ا إَِىل بِْدَعٍة َأْو َمْعِصيٍَة.  صَوُكلُّ َمْن َملْ َهيَْتِد ِهبَ َوَال َيْسَتنُّ بُِسنَّتِِه َفإِمَّ
ا  .َفَال اْختَِصاَص بَِأَحِدِمهَ
ِع َعَىل ْذُكوَرَة إِنََّام ِهَي بَِسبَ اْلـمَ  َأنَّ اْلِفْرَقةَ َعىل َغْريَ َأنَّ اْألَْكَثَر  ْ ِب اِالْبتَِداِع ِيف الرشَّ

وا ِمنَْها،  َمْن َتَكلََّم َعَلْيِه ِمَن اْلُعَلَامءِ  َل اْحلَِديُث َوَعَىل َذلَِك َمحَ ،  اْخلُُصوصِ  ْ َيُعدُّ  َوَمل
ِقِني بَِسَبِب اْلـمُ  تِي َلْيَسْت بَِدًعااْلـمَ  ْفَرتِ  .َعاِيص الَّ

 مسأَلَةُ الثَّالثَةُ:ـالْ
ِة بَِسَبِب َما َتمَ َق ُحيْ رَ ِه اْلفِ إِنَّ َهذِ  َظِر َأْن َيُكوُنوا َخاِرِجَني َعِن املِْلَّ ُل ِمْن ِجَهِة النَّ

ْسَالِم بِإِْطَالٍق ، َوَلْيَس َذلَِك إِالَّ لُِكْفٍر ، إِْذ َلْيَس َبْنيَ  َأْحَدُثوا.  َفُهْم َقْد َفاَرُقوا َأْهَل اْإلِ
ُر.نِْزَلَتْنيِ َمنِْزَلٌة َثااْلـمَ  نَِّة ،  لَِثٌة ُتَتَصوَّ َوَيُدلُّ َعَىل َهَذا اِالْحتَِامِل َظَواِهُر ِمَن اْلُقْرآِن َوالسُّ



 ٣٦٤
َوِهَي  )١٥٩: األنعام )SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I   (8 َكَقْولِِه 

يَن اْلـمُ  ِعنْدَ ـ آَيٌة َنَزَلْت  ِ ُحُه َمْن قَ ،  ِيف َأْهِل اْلبَِدعِ ـ َفرسِّ  )J  IL   (: َرأَ َوُيَوضِّ
َام ِهَي اْخلُُروُج َعنْهُ اْلـمُ و )١٥٩: األنعام( )٢( اِهِر إِنَّ يِن بَِحَسِب الظَّ  َوَقْوُلهُ ،  َفاَرَقُة لِلدِّ

8  )          ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«    ª  ©  ¨  §
  º         ¹  ¸  ¶  µ  (  :آل عمران)َلٌة ِيف َأْهِل  ) َوِهَي ِعنَْد اْلُعَلَامءِ ١٠٦ ُمنَزَّ

 إَِىل َغْريِ َذلَِك ِمَن اْآلَياِت.،  َوَهَذا َكالنَّصِّ ،  َوُهْم َأْهُل اْلبَِدعِ  اْلِقْبَلةِ 
ا اْحلَِديُث َفَقْوُلُه  َحُدُكْم  َدْعهُ « : ِيف اْخلََواِرِج ص َوَأمَّ

َ
ْصَحابًا oَِْقُر أ

َ
، فَإِن# mَُ أ

،  ، َفْقرَُءوَن الُقْرآَن َال sَُاِوُز تََراِقيَُهمْ  ِصيَاَمُه َمَع ِصيَاِمِهمْ ، وَ  َصَالتَُه َمَع َصَالتِِهمْ 
ِمي#ةِ ـَفْمُرقُ  ْهُم ِمَن الر# يِن َكَما َفْمُرُق الس# ِّsنَْص  وَن ِمَن ا Wَِِلِه فََال يُوَجُد ِفيِه ـ، ُفنَْظُر إ
ءٌ  ْnَ رَِصافِِه َفَما يُوَجُد ِفي Wَِءٌ ، ُعم# ُفنَْظُر إ ْnَ نَِضيِّهِ  ِه Wَ ،  - وَُهَو قِْدُحُه  - ،  ، ُعم# ُفنَْظُر إِ

ءٌ ـفََال يُوجَ  ْnَ قَُذِذهِ فََال يُوجَ  ُد ِفيِه Wَ ءٌ ـ، ُعم# ُفنَْظُر إِ ْnَ مَ  ُد ِفيِه #sقَْد َسبََق الَفرَْث َوا ، 
  .(رواه البخاري ومسلم) )٣( »

                                                           
)٢ ()   J  IL(   :األنعام)يف، وكذلك ، وهو إثبات األلف بعد الفاء وختفيف الراء  باملد )١٥٩ 

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á    (   8يف قوله  الرومسورة 
 Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì(  ) :محزة ) ، وهي قراءة  ٣٢ - ٣١الروم

 .والكسائي
ِ َبْينََام َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل «  َقاَل:  تَسِعيٍد اخلُْدِريَّ  َأيب نْ ) عَ ٣( ةِ ، أَ  َوُهَو َيْقِسُم ِقْسًام  ص ا(َّ ،  َتاُه ُذو اخلَُوْيِرصَ

ِ ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل  َوُهَو َرُجٌل ِمْن َبنِي َمتِيمٍ  ْعِدْل  َويْلََك  «، َفَقاَل:  اْعِدْل  ا(َّ
َ
، قَْد ِخبَْت  ، َوَمْن َفْعِدُل إَِذا لَْم أ

ْعِدُل 
َ
ُكْن أ

َ
َت إِْن لَْم أ ْzَِيا َرُسوَل « َفَقاَل ُعَمُر: ».  وََخ ِ َب ُعنَُقُه؟ ، ائْ  ا(َّ ، فَإِن#  َدْعهُ  «َفَقاَل: ، » َذْن ِيل فِيِه َفَأْرضِ

َحُدُكْم َصَالتَُه َمَع َصَالتِِهمْ 
َ
ْصَحابًا oَِْقُر أ

َ
،  ، َفْقَرُءوَن الُقْرآَن َال sَُاِوُز تََراِقيَُهمْ  ، وَِصيَاَمُه َمَع ِصيَاِمِهمْ  mَُ أ

يِن َكَما َفْمُرُق  ِّsِمي#ةِ  َفْمُرقُوَن ِمَن ا ْهُم ِمَن الر# ءٌ  الس# ْnَ نَْصِلِه فَالَ يُوَجُد ِفيِه Wَِرَِصافِِه  ، ُفنَْظُر إ Wَُِعم# ُفنَْظُر إ ،
ءٌ  ْnَ نَِضيِّهِ  َفَما يُوَجُد ِفيِه Wَِءٌ  - وَُهَو قِْدُحُه  - ،  ، ُعم# ُفنَْظُر إ ْnَ قَُذذِ  ، فَالَ يُوَجُد ِفيِه Wَِهِ فَالَ ، ُعم# ُفنَْظُر إ

ءٌ  ْnَ مَ  يُوَجُد ِفيِه #s(رواه البخاري ومسلم). » ، قَْد َسبََق الَفْرَث َوا . 
= 



  ٣٦٥
مَ  قَْد َسبََق « َفاْنُظْر إَِىل َقْولِِه:  #sُْم َدَخُلوا ِيف »  الَفْرَث َوا اِهُد َعَىل َأهنَّ َفُهَو الشَّ

ءٌ  ْسَالِم َفَال َيَتَعلَُّق ِهبِْم ِمنُْه َيشْ  . اْإلِ
9ِ قَْوٌم َفْقرَ َسيَُكوُن َنْعدِ « : ت َوِيف ِرَواَيِة َأِيب َذرٍّ  م#

ُ
وَن الُْقْرآَن َال ءُ ي ِمْن أ

ِمي#ِة ُعم# َال َفُعوُدوَن ِفيِه ، sَُاِوُز َحَالِقيَمُهْم Bَْرُجُ  ْهُم ِمَن الر# يِن َكَما Bَُْرُج الس# ِّsوَن ِمَن ا
 (رواه مسلم).  » ُهْم َ.ُّ اْ"َلِْق َواْ"َِليَقةِ 

َة فِيَها َعَىل ،  إِنََّام ِهَي ِيف َقْوٍم بَِأْعَياِهنِمْ ،  اْألََحاِديَث َوَال َتُقوَلنَّ إِنَّ َهِذِه   َفَال ُحجَّ
ِهمْ  وا ِهبَا َعَىل َمجِيِع َأْهِل اْألَْهَواءِ ،  َغْريِ وا بِاْآلَياِت.،  ِألَنَّ اْلُعَلَامَء اْسَتَدلُّ َوَأْيًضا ،  َكَام اْسَتَدلُّ

ْت بِِصَيِغ ُعُموِمَها َفاْألََحاِديُث َتُدلُّ بَِمَعانِيَها ِالْجتَِامِع اْجلَِميِع ِيف اْلِعلَّةِ    .َفاْآلَياُت إِْن َدلَّ
يَامِن َراِجٌع إَِىل ُحْكِم اْآلِخَرِة ، َواْلِقَياُس َال َجيِْري  َفإِْن قِيَل: اْحلُْكُم بِاْلُكْفِر َواْإلِ

َكُم َهلُْم بُِحْكمِ  َجَواُب:ـَفالْ فِيَها.  ِة ، َوَهْل ُحيْ ْنَيِويَّ يَن َأْم اْلـمُ  إِنَّ َكَالَمنَا ِيف اْألَْحَكاِم الدُّ ْرَتدِّ
َام  Q  P     O  N  M  L  K  J  I  (8 ، لَِقْولِِه  هللاِ   َأْمُر اْآلِخَرةِ َال؟ َوإِنَّ

RS    \          [  Z  Y  X  W  V  U  T(  :األنعام)١٥٩.( 
َتِمُل  ْسَالِم ُمجَْلةً  َوَحيْ َوإِْن َكاُنوا َقْد َخَرُجوا َعْن ،  َأْن َال َيُكوُنوا َخاِرِجَني َعِن اْإلِ
اِئعِ  َم فِيَام َقْبَل َهَذا اْلَفْصلِ  ِه َوُأُصولِِه.ُمجَْلٍة ِمْن َرشَ َفَال ،  )٤( َوَيُدلُّ َعَىل َذلَِك َمجِيُع َما َتَقدَّ

َعاَدِة.  َفاِئَدَة ِيف اْإلِ

                                                           
ِميَّة) ْيد الْ  (الرَّ ُرج ِمنُْه ، َوِمْن ـالصَّ ْيد َفَيْدُخل فِيِه َوَخيْ ْهِم الَِّذي ُيِصيب الصَّ ين بِالسَّ َمْرِمّي ، َشبََّه ُمُروقهْم ِمْن الدِّ

َعة ُخُرو ة ُرسْ ء ِشدَّ ْيد َيشْ اِمي َال َيْعَلق ِمْن َجَسد الصَّ ِة الرَّ ْهم (َينُْظر ِيف َنْصله). جه لُِقوَّ  )هِ ِرَصافِ . (َأْي َحِديَدة السَّ
ل ، ) َنِضّيه(َعَصبه الَِّذي َيُكون َفْوق َمْدَخل النَّْصل ،  ْهم َقْبل َأْن ُيَراَش َوُينَصَّ السهم بال أي اْلِقْدِح َأْي ُعود السَّ

يش َوالنَّْصل، ال ريش نصل و ة ، ) اْلُقَذذ. (َوِقيَل ُهَو َما َبْني الرِّ ْهم ُيَقال لُِكلِّ َواِحَدة ُقذَّ ة َوِهَي ِريش السَّ ع ُقذَّ َمجْ
َا ُجتَْعل َعَىل ِمَثال َواِحدٍ  ِة ِألَهنَّ ة بِاْلُقذَّ مَ . َوُيَقال ُهَو َأْشَبه بِِه ِمْن اْلُقذَّ أي أن السهم قد  )(َقْد َسَبَق الَفْرَث َوالدَّ

 ].)٤١١/ ١٠فتح الباري البن حجر (. [والفرث اسم ما يف الكرش، جاوزمها ومل يعلق فيه منهام يشء 
 من هذا التهذيب. ٣٥٩) انظر: ص ٤(



 ٣٦٦
َتِمُل َوْجًها َثالًِثا  اَمَقاَلَتُه ُكْفرً  نِ وْ ْسَالَم َلكَ َوُهَو َأْن َيُكوَن ِمنُْهْم َمْن َفاَرَق اْإلِ ،  َوَحيْ

يِح َوُتَؤدِّ  ِ ْ ُيَفاِرْقهُ ،  ي َمْعنَى اْلُكْفِر الرصَّ ْسَالِم ،  َوِمنُْهْم َمْن َمل َبِل اْنَسَحَب َعَلْيِه ُحْكُم اْإلِ
ْ َيْبُلْغ بِِه َمْبَلَغ اْخلُُروِج إَِىل اْلُكْفرِ ،  َوإِْن َعُظَم َمَقاُلُه َوُشنَِّع َمْذَهُبهُ  ْحِض اْلـمَ  َلكِنَُّه َمل

 ِ  يِح.َوالتَّْبِديِل الرصَّ
لِيُل بَِحْسِب ُكلِّ َناِزَلةٍ  إِْذ َال َشكَّ ِيف َأنَّ ،  َوبَِحْسِب ُكلِّ بِْدَعةٍ ،  َوَيُدلُّ َعَىل َذلَِك الدَّ

َهبُْم إَِىل  َاِذ اْألَْصنَاِم لُِتَقرِّ َوِمنَْها َما ،  ُزْلَفىاهللاِ  اْلبَِدَع َيِصحُّ َأْن َيُكوَن ِمنَْها َما ُهَو ُكْفٌر َكاختِّ
ْمجَاِع َوإِْنَكاِر اْلِقَياِس َوَما َأْشَبَه َذلَِك.كَ َس بُِكْفٍر َليْ   إِْنَكاِر اْإلِ

َل َبْعُض  ْكِفِري َتْفِصيًال ِيف َهِذِه اْلِفَرِق اْلـمُ  َوَلَقْد َفصَّ ِريَن ِيف التَّ َما َكاَن : َفَقاَل ،  َتَأخِّ
تَلُِف  َفُهوَ  اهللاِ  ِمَن اْلبَِدِع َراِجًعا إَِىل اْعتَِقاِد ُوُجوِد إَِلٍه َمعَ  ْكِفِري بِهِ اْلـمُ  ِممَّا َال َخيْ   :ْسِلُموَن ِيف التَّ

َبِئيَِّة ِيف َعِيلٍّ  • ُه إَِلهٌ ت َكَقْوِل السَّ  .َأنَّ
َلِه ِيف َبْعِض َأْشَخاِص النَّاِس َكَقْوِل اْجلَنَاِحيَّةِ ُحُلوُل َأْو  • َتَعاَىل  اهللاَ  إِنَّ : اْإلِ

 .َتَواَرُث َويُ ،  ِض َبنِي آَدمَ َلُه ُروٌح َحيُلُّ ِيف َبعْ 
دٍ  • َط ِيف « : )٥( َكَقْوِل اْلُغَرابِيَّةِ ص  َأْو إِْنَكاِر ِرَساَلِة ُحمَمَّ يَل َغلِ إِنَّ ِجْربِ

دٍ  اَها إَِىل ُحمَمَّ َساَلِة َفَأدَّ  .» َوَعِيلٌّ َكاَن َصاِحَبَها، ص  الرِّ
َماِت َوإِْسَقاِط اْلوَ اْلـمُ  َأِو اْستَِباَحةِ  • َوإِْنَكاِر َما َجاَء بِِه ،  اِجَباِت َحرَّ

يَعةِ  ُسوُل َكَأْكَثِر اْلُغَالِة ِمَن الشِّ   .الرَّ
 َقاَالِت َفَال َيْبَعُد َأْن َيُكوَن ُمْعَتِقُدَها َغْريَ َكافٍِر.اْلـمَ  َوَما ِسَوى َذلَِك ِمنَ 

َوَلكِنَّ الَِّذي ُكنَّا َنْسَمُعُه ، ِدَها َواْسُتِدلَّ َعَىل َذلَِك بُِأُموٍر َكثَِريٍة َال َحاَجَة إَِىل إِيَرا
ُيوِخ َأنَّ َمْذَهَب  ِقَني ِمْن َأْهِل اْألُُصوِل َأنَّ اْلُكْفَر بِالْ اْلـمُ  ِمَن الشُّ َلْيَس بُِكْفٍر ِيف ،  َمآلِ ـَحقِّ

                                                           
 ) فرقة من فَِرِق الشيعة.٥(



  ٣٦٧
ْنَكاِر َوَيرْ ـآَل َأَش اْلـمَ  ُينْكُِر َذلَِك  )٦(ُر َكفَ ـمُ ْيَف َوالْ كَ ،  اْحلَالِ  َ ،  ِمي ُخمَالَِفُه بِهِ دَّ اْإلِ َوَلْو َتَبنيَّ

 .)٧( َلُه َوْجُه ُلُزوِم اْلُكْفِر ِمْن َمَقاَلتِِه َملْ َيُقْل ِهبَا َعَىل َحالٍ 
َالِف َفْلنَْرِجْع إَِىل َما َيْقَتِضيِه اْحلَِديُث الَِّذي َنْحُن بَِصَدِدِه ِمْن  َر َنْقُل اْخلِ َوإَِذا َتَقرَّ

ءٍ  .َقاَالِت اْلـمَ  َهِذهِ  ا َما َصحَّ ِمنُْه َفَال َدلِيَل َعَىل َيشْ ُه َلْيَس فِيِه إِالَّ َتْعِديُد اْلِفَرِق ،  َأمَّ ِألَنَّ
ا َعَىل ِرَواَيِة َمْن َقاَل ِيف َحِديثِهِ  ِة. َوَأمَّ َها ِيف النَّاِر إِالَّ َواِحَدةً « : اْخلَاصَّ َام  » ُكلُّ َيْقَتِيض إِْنَفاَذ  َفإِنَّ

ٍء ِممَّا َأَرْدَنا،  َوَيْبَقى اْخلُُلوُد َوَعَدُمُه َمْسُكوًتا َعنْهُ ،  اِهًرااْلَوِعيِد ظَ  إِِذ ،  َفَال َدلِيَل فِيِه َعَىل َيشْ

                                                           
 : الشخص املتهم بالُكْفر. رُ فَ كَ ـمُ الْ ) ٦(
 .قولالتكفري بالزم ال -واهللا أعلم  -يريد املؤلف ) ٧(
التكفري بالزم القول ، فعربوا بالالزم عن املآل ب كثري من أهل العلمهو ما يعرب عنه  (التكفري باملآل) 

، كحال  ، وهو إذا وقف عليه ال يقول بام يؤديه قوله إليه رفْ ه إىل كُ يقول قوًال يؤديه سياقُ وهو أن وبالعكس. 
،  ، وما يرجع إليه القول ل هو التكفري بام يؤول إليه اللفظاملقصود بالتكفري باملآف بعض أهل البدع واملتأولني.

 إىل ما هو كفر رصيح.  -عن طريق جمموعة من الوسائط االستداللية  -ومعنى ذلك أن يقول قوال يؤدي 
 ، وهذا حال كثري من أهل البدع واألهواء. ، إذا كان اليقول بام يؤديه إليه قوله فهذا القائل الجيوز تكفريه

إليه القول ال يعني بالرضورة أن  ُل َيُؤو: أن التكفري باللوازم أو التكفري بام / الشاطبياإلمام قول معنى ف
 .، السيام وأنه ينكر ذلك ر به صاحبهفَّ كَ ، أو يُ  ا من كل الوجوهيكون كفرً 

 ألصفات اهللا  َل الذي أوَّ ل وِّ ؤَ لنا: إن املُ قُ نا عىل هذه املسألة لَ عْ ، فلو فرَّ  أن تعطيل أسامء اهللا كفر ال ذلكـومث
(أي يرجع أو يؤدي) ول ؤُ ملجرد أن قوله يَ  ا، فهل يكون قوله كفرً  إىل التعطيل(أي يرجع أو يؤدي)  ول قولهؤُ يَ 

مع أن قوله  -أنه ال يلزم كل من قال بالتأويل  :اجلوابف إىل التعطيل وهو قد ال يلتزم ذلك أو ال يعتقده؟!
 ا.ا وال أن يكون كافرً أن يكون قوله كفرً  -التعطيلإىل (أي يرجع أو يؤدي) ول ؤُ يَ 

،  والشك أن التكفري بالزم القول نوع من االفرتاء والبهتان الذي ينبغي التنزه عنه ملصادمته لبدهيات العقول
 . ولرواسخ القواعد الرشعية

ا موقع الشبكة دروس صوتية قام بتفريغه،  نارص بن عبد الكريم العقل، للدكتور  رشح الطحاوية[انظر:  
إعداد: جمموعة من الباحثني : املوسوعة العقدية). ٦٦رقم الدرس ،  www.islamweb.net اإلسالمية

 .dorar.netالنارش: موقع الدرر السنية عىل اإلنرتنت  ،  بإرشاف الشيخ َعلوي بن عبد القادر السقاف
 ].١٤٣، ص  عصام البشري املراكيش، ل ناملسامة: قالئد العقيان بنظم مسائل اإليام،  رشُح منظومة اإليامن

 ) من هذا التهذيب.٢٨٧(ص » َالِزُم اْلـَمْذَهِب: َهْل ُهَو َمْذَهٌب َأْم َال؟ « وراجع كالم اإلمام الشاطبي عن: 

http://www.islamweb.net


 ٣٦٨
اِر َعَىل اْجلُْمَلةِ اْلـمُ  اْلَوِعيُد بِالنَّاِر َقْد َيَتَعلَُّق بُِعَصاةِ   َوإِْن َتَباَينَا ِيف ،  ْؤِمنَِني َكَام َيَتَعلَُّق بِاْلُكفَّ

 التَّْخلِيِد َوَعَدِمِه.
 مسأَلَةُ الرابِعةُ:ـالْ

 ْذُكوَرَة ِيف اْحلَِديِث ِهَي اْلـمَ  ْذُكوَرَة آنًِفا َمْبنِيٌَّة َعَىل َأنَّ اْلِفَرَق اْلـمَ  إِنَّ َهِذِه اْألَْقَواَل  
ِة وَ ،  ْبَتِدَعُة ِيف َقَواِعِد اْلَعَقاِئِد َعَىل اْخلُُصوصِ اْلـمُ  يَّ ةِ َكاْجلَْربِ َها اْلـمُ و ، اْلَقَدِريَّ ْرِجَئِة َوَغْريِ

 َوُهَو ِممَّا ُينَْظُر فِيِه. َفإِنَّ إَِشاَرَة اْلُقْرآِن َواْحلَِديِث َتُدلُّ َعَىل َعَدِم اْخلُُصوِص ، َأَفَال َتَرى إَِىل 
ِيف َقْولِِه  )َما() وَ ٧(آل عمران:  )z  y  x  w  v  u  }  |   {    (8 َقْولِِه 

َباعِ ٧(آل عمران:  )|    } ( 8 ي ُخُصوًصا ِيف اتِّ َتَشابِِه َال ِيف َقَواِعِد اْلـمُ  ) َال ُتْعطِ
ٌم. كُّ ُه ، َفالتَّْخِصيُص َحتَ يَغُة َتْشَمُل َذلَِك ُكلَّ َها ، َبِل الصِّ  اْلَعَقاِئِد َوَال ِيف َغْريِ

 )SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I  (8 َوَكَذلَِك َقْوُلُه 
ينِ  )١٥٩: نعاماأل( ْفِريَق ِيف الدِّ َها،  َفَجَعَل َذلَِك التَّ يِن َيْشَمُل اْلَعَقاِئَد َوَغْريَ ،  َوَلْفُظ الدِّ

U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J    (: 8 َوَقْوُلهُ 
  WV( )اطُ  )١٥٣: األنعام َ يَعُة َعَىل اْلُعُمومِ اْلـمُ  َفالرصِّ ِ َما  َوِشْبهُ ،  ْسَتِقيُم ُهَو الرشَّ

ِريِم َما ُذبَِح لَِغْريِ  وَرِة ِمْن َحتْ َم ِيف السُّ ِريمِ اهللاِ  َتَقدَّ ِم َوَحلْمِ اْلـمَ  َوَحتْ هِ  ْيتَِة َوالدَّ نِْزيِر َوَغْريِ ،  اْخلِ
َكاِة ، ُكلُّ َذلَِك َعَىل َأْبَدِع َنْظِم َوَأْحَسِن ِسَياٍق.  َوإَِجياِب الزَّ

ª  »   ¬     ®¯   ¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨©     (8 َقاَل 
  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸    ¶  µ   ́ ³  ²±  °
  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  =  <  ;  :  9  8  76         5  4  3  2  10  /  .

  H  G  F  E  D  CB  A   @  ?> ( األ) :١٥٢-١٥١نعام(. 
َها ، َفابْ  اِك ، ُثمَّ اْألَْمِر بِِربِّ َتَدَأ بِالنَّْهِي َعِن اِالْرشَ َفَذَكَر َأْشَياَء ِمَن اْلَقَواِعِد َوَغْريِ

 َعنْ  اْلَوالَِدْيِن ، ُثمَّ النَّْهِي َعْن َقتِْل اْألَْوَالِد ، ُثمَّ َعِن اْلَفَواِحِش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن ، ُثمَّ 



  ٣٦٩
ُثمَّ اْلَعْدِل ،  ُثمَّ اْألَْمِر بِتَْوفَِيِة اْلَكْيِل َواْلَوْزنِ ،  ُثمَّ َعْن َأْكِل َماِل اْلَيتِيمِ ،  َقْتِل النَّْفِس بِإِْطَالٍق 

ON  M  L  K  J   (: ُثمَّ َخَتَم َذلَِك بَِقْولِهِ  ُثمَّ اْلَوَفاِء بِاْلَعْهِد.،  ِيف اْلَقْولِ 
 T  S   R  Q  P   WV  U( )١٥٣: األنعام(. 

ةِ  وِريَّ ُ يَعِة َوَقَواِعِدَها الرضَّ ِ َم ِذْكُرُه ِمْن ُأُصوِل الرشَّ صَّ ،  َفَأَشاَر إَِىل َما َتَقدَّ ْ َخيُ َوَمل
َها.،  َذلَِك بِاْلَعَقاِئدِ  َتصُّ ِهبَا ُدوَن َغْريِ  َفَدلَّ َعَىل َأنَّ إَِشاَرَة اْحلَِديِث َال َختْ

ُهْم َبْعَد َأْن َذَكَر َأْعَامَهلُمْ َوِيف َحِديِث ا ُه َذمَّ َوَقاَل ِيف ،  ْخلََواِرِج َما َيُدلُّ َعَلْيِه َأْيًضا َفإِنَّ
ُهْم بِهِ  (رواه البخاري ومسلم).  » وَن الُْقْرآَن َال sَُاِوُز َحنَاِجَرُهمْ ءُ َفْقرَ « : ُمجَْلِة َما َذمَّ

ِر َواْألَْخ  ِك التََّدبُّ ُهْم بَِرتْ  .َتَشاِهبَاِت اْلـمُ  ِذ بَِظَواِهرِ َفَذمَّ
ْوثَانِ « : َوَقاَل َأْيًضا

َ
ْهَل اْأل

َ
ْهَل اْإلِْسَالِم َويََدُعوَن أ

َ
(رواه البخاري  » َفْقتُلُوَن أ

عُ ومسلم).  ْ ُهْم بَِعْكِس َما َعَلْيِه الرشَّ اِر َواْلَكفِّ َعنِ ،  َفَذمَّ يَعَة َجاَءْت بَِقْتِل اْلُكفَّ ِ  ِألَنَّ الرشَّ
َفَدلَّ َعَىل َأنَّ اْألَْمَر َعَىل اْلُعُموِم َال  َوكَِال اْألَْمَرْيِن َغْريُ َخمُْصوٍص بِاْلَعَقاِئِد.،  ْسلِِمنيَ ْلـمُ ا

 .َعَىل اْخلُُصوصِ 
َحاَبِة  َتصُّ بِاْلَعَقاِئِد بَِام َجاَء َعِن الصَّ ْرُطوِيشُّ َعَىل َأنَّ اْلبَِدَع َال َختْ َواْسَتَدلَّ الطَّ

يَعةَ َوالتَّ  ِ ُثمَّ ،  ابِِعَني َوَساَر اْلُعَلَامُء ِمْن َتْسِمَيتِِهُم اْألَْقَواَل َواْألَْفَعاَل بَِدًعا إَِذا َخاَلَفِت الرشَّ
نَّ اْلـمَ  َأَتى بِآَثاٍر َكثَِريٍة َوَذَكَر ُمجَْلًة ِمْن َأَقاِويلِِهْم ِيف َهَذا ِة ِيف ْعنَى ِممَّا َيُدلُّ َعَىل َأنَّ ُخمَاَلَفَة السُّ

َا بَِدٌع. َفَصحَّ َأنَّ  اْألَْفَعاِل َقْد َظَهَرْت. َوَذَكَر َأْشَياَء ِمَن اْلبَِدِع اْلَقْولِيَِّة ِممَّا َنصَّ اْلُعَلَامُء َعَىل َأهنَّ
َتصُّ بِاْلَعَقاِئِد.   اْلبَِدَع َال َختْ

أَلَةُ الْالْـمةُـسسامخ:  
َام َتِص إِ   يِن نَّ َهِذِه اْلِفَرَق إِنَّ ٍّ ِيف الدِّ ُري فَِرًقا بِِخَالفَِها لِْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة ِيف َمْعنًى ُكيلِّ

يَعةِ  ِ اذُّ َال َينَْشُأ ،  َال ِيف ُجْزِئيٍّ ِمَن اْجلُْزِئيَّاِت ،  َوَقاِعَدٍة ِمْن َقَواِعِد الرشَّ ْزِئيُّ َواْلَفْرُع الشَّ إِِذ اْجلُ
ُق ِشَيًعاَعنُْه ُخمَاَلَفٌة َيَقُع بَِسَببِهَ  َفرُّ ُق ِعنَْد ُوُقوعِ ،  ا التَّ َفرُّ َام َينَْشُأ التَّ َخاَلَفِة ِيف اْألُُموِر اْلـمُ  َوإِنَّ

يَّةِ  يَّاِت َتْقَتِيض َعَدًدا ِمَن اْجلُْزِئيَّاِت َغْريَ َقلِيلٍ ،  اْلُكلِّ َها ِيف اْلَغالِِب َأْن َال ،  ِألَنَّ اْلُكلِّ َوَشاذُّ
َتصَّ بَِمَحلٍّ   ُدوَن َحمَلٍّ َوَال بَِباٍب ُدوَن َباٍب.َخيْ



 ٣٧٠
ْزِئيَّاِت  يَِّة َكْثَرُة اْجلُ ْبتَِدَع إَِذا َأْكَثَر ِمْن إِْنَشاِء اْلـمُ  َفإِنَّ ،  َوَجيِْري َجمَْرى اْلَقاِعَدِة اْلُكلِّ

يَعِة بِ اْلـمُ  اْلُفُروعِ  ِ َعِة َعاَد َذلَِك َعَىل َكثٍِري ِمَن الرشَّ َكَام َتِصُري اْلَقاِعَدُة ،  َعاَرَضةِ اْلـمُ ْخَرتَ
يَُّة ُمَعاَرَضًة َأْيًضا ْزِئيُّ َفبِِخَالِف َذلَِك ،  اْلُكلِّ ا اْجلُ  ْبَتِدِع َلهُ اْلـمُ  َبْل ُيَعدُّ ُوُقوُع َذلَِك ِمنَ ،  َوَأمَّ

ِة َواْلَفْلَتةِ  لَّ ينَ ،  َكالزَّ ُة اْلَعاِملِ ِممَّا َهيِْدُم الدِّ : تُث َقاَل ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب َحيْ ،  َوإِْن َكاَنْت َزلَّ
ينَ «  ُة اْلَعاِملِ : َثَالٌث َهيِْدْمَن الدِّ ٌة ُمِضلُّونَ ،  َوِجَداُل ُمنَافٍِق بِاْلُقْرآنِ ،  َزلَّ ابن [رواه . » َوَأِئمَّ

ِة َملْ َحيُْصْل بَِسبَبِ ) ، وسنده صحيح]. الزهد(املبارك يف  لَّ ٌق َوَلكِْن إَِذا َقُرَب ُموِقُع الزَّ َها َتَفرُّ
يِن  يَّاِت.، ِيف اْلَغالِِب َوَال َهْدٌم لِلدِّ  بِِخَالِف اْلُكلِّ

َباعِ  ِقعَ َفَأْنَت َتَرى ُمو َباعُ تََشاِهبَاِت َكْيَف ُهَو ِيف اْلـمُ  اتِّ يِن إَِذا َكاَن اتِّ الc هَ  الدِّ  ا ُخمِ
يَّاتِِه بِاْلَواِضَحاِت. َوِهَي ُأمُّ اْلكَِتاِب. َوَكَذلَِك َعَدُم َتَفهُّ  ْخَالِل بُِكلِّ ِم اْلُقْرآِن ُموِقٌع ِيف اْإلِ

 .مًعا َوُجْزِئيَّاتِهِ 
اِت َوَما َقاَرَهبَا. َكَجْعِلِهمْ  وِريَّ ُ اِر بَِدٌع َفْرِعيٌَّة. َوَلكِنََّها ِيف الرضَّ  َوَقْد َثَبَت َأْيًضا لِْلُكفَّ

َكاِئِهْم َنِصيًباِممَّا َذَرَأ ِمَن اْحلَْرِث َواْألَْنَعاِم َنِصيبً هللاِ  ُعوا َعَلْيِه َأنَّ َما َكاَن ،  ا َولُِرشَ ُثمَّ َفرَّ
َكاِئِهْم َفَال َيِصُل إَِىل  ِريِمِهُم اْلَبِحَريِة هللاِ  َوَما َكانَ ، اهللاِ  لُِرشَ َكاِئِهْم. َوَحتْ َوَصَل إَِىل ُرشَ

اِئَبِة َواْلَوِصيَلِة َواْحلَامِ  َوَتْرِك اْلَعْدِل ِيف ،  ْم َسَفًها بَِغْريِ ِعْلمٍ َوَقْتلِِهْم َأْوَالَدهُ ،  َوالسَّ
َوَأْكِل َماِل اْلَيتِيِم َعَىل َنْوٍع ِمَن ،  َالِق ـَواْحلَْيِف ِيف النَِّكاِح َوالطَّ ،  اِص َواملَِْرياِث ـاْلِقَص 
َيلِ  ُع َوَذَكَرُه اْلُعَلَام ،  اْحلِ ْ يُع َدْيَدًنا َهلُمْ ،  ءُ إَِىل َأْشبَاِه َذلَِك ِممَّا َنبََّه َعَلْيِه الرشَّ ْرشِ ى َصاَر التَّ ،  َحتَّ

ِة إِْبَراِهيَم  َسْهًال َعَلْيِهْم ، َفَأْنَشَأ َذلَِك َأْصًال ُمَضاًفا إَِلْيِهْم َوَقاِعَدًة َرُضوا  ×َوَتْغِيُري ِملَّ
يعُ  ْرشِ  .ْطَلُق َال اْهلََوىاْلـمُ  ِهبَا ، َوِهَي التَّ

ِة َعَليِْهْم بِقَ ـاَىل َعَىل إِقَ ـَتعَ اُهللا  َنبَِّهُهمُ َلـامَّ  َولَِذلَِك    + (8 ْولِِه ـاَمِة اْحلُجَّ
) َقاَل ١٤٣(األنعام:  ),  -  .  /  0  1  2    3  54  

) َفَطاَلَبُهْم بِاْلِعْلِم الَِّذي َشْأُنُه ١٤٣(األنعام:  )6  7  8  9  :   (فِيَها: 
ا َوُهَو عِ  cَع إِالَّ َحق ُه ، ُثمَّ َقاَل  ْلمُ َأْن َال ُيَرشِّ يَعِة َال َغْريُ ِ P  O  N    (8 الرشَّ

  UT  S  R  Q(  :األنعام)ِة ١٤٤ َعُه ِيف ِملَّ ) َتنْبِيًها َهلُْم َعَىل َأنَّ َهَذا َلْيَس ِممَّا َرشَ



  ٣٧١
 )a`      _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V    (إِْبَراِهيَم: ُثمَّ َقاَل: 

يٍَّة اْخَتَلُفوا فِيَها ) َفثََبَت أَ ١٤٤(األنعام:  َقْت بَِحْسِب ُأُموٍر ُكلِّ َام اْفَرتَ  ا(ُ وَ نَّ َهِذِه اْلِفَرَق إِنَّ
 َأْعَلُم.

  : مسأَلَةُ السادسةُـالْ
اٌر  ٍر َأْو َينَْقِسُموَن إَِىل َكافِ  -َعَىل َقْوِل َمْن َقاَل بِِه  -إِنَّا إَِذا ُقْلنَا بَِأنَّ َهِذِه اْلِفَرَق ُكفَّ

َام ُهَو َمَع  اَق إِنَّ ِة؟ َوَظاِهُر اْحلَِديِث َيْقَتِيض َأنَّ َذلَِك اِالْفِرتَ وَن ِمَن اْألُمَّ ِه َفَكْيَف ُيَعدُّ َوَغْريِ
ةِ  وا ِمنَْها َأْلَبتََّة ،  َكْوِهنِْم ِمَن اْألُمَّ ِة إَِىل اْلُكْفِر َملْ ُيَعدُّ َ  َكَام  -َوإِالَّ َفَلْو َخَرُجوا ِمَن اْألُمَّ  -: َتَبنيَّ

اِهُر ِيف فَِرِق اْليَُهوِد َوالنََّصاَرى َق فِيِهْم َحاِصٌل َمَع َكْوِهنِْم ُهوًدا ،  َوَكَذلَِك الظَّ َفرُّ َأنَّ التَّ
 َوَنَصاَرى؟

َؤاِل:ـَفُيَقاُل ِيف الْ  ُه َحيَْتِمُل َأْمَرْيِن: َجَواِب َعْن َهَذا السُّ   إِنَّ
ا: ةِ َأنَّا َنْأُخُذ اْحلَ  َأَحُدُمهَ َوِمْن َأْهِل ،  ِديَث َعَىل َظاِهِرِه ِيف َكْوِن َهِذِه اْلِفَرِق ِمَن اْألُمَّ

ا َأنَّ ،  َوَمْن ِقيَل بُِكْفِرِه ِمنُْهمْ ،  اْلِقْبَلةِ  ِة نَ فِيِهْم َهَذا اْلَقْوُل َفَال َم لّ َس نُ َفإِمَّ ْجَعُلُهْم ِمَن اْألُمَّ
و َأْصًال َوَال  ُْم ِممَّا ُيَعدُّ ِرُجُه بَِدَعُتُه إَِىل ُكْفرٍ ،  َن ِيف اْلِفَرِق َأهنَّ َام َنُعدُّ ِمنُْهْم َمْن َال ُختْ َفإِْن ،  َوإِنَّ

ُمُ لّ َس نُ َفَال ،  َقاَل بَِتْكِفِريِهْم َمجِيًعا َوَليَْس ِيف ،  َراُدوَن بِاْحلَِديِث َعَىل َذلَِك التَّْقِديرِ اْلـمُ  ُم َأهنَّ
اِخَلِة ِيف اْحلَِديِث َحِديِث اْخلََواِرِج َنصٌّ عَ  ُْم ِمَن اْلِفَرِق الدَّ َراُد اْلـمُ  َبْل َنُقوُل:. َىل َأهنَّ

ْسَالمِ  ِرُجُهْم بَِدُعُهْم َعِن اْإلِ  َفْلُيْبَحْث َعنُْهْم.،  بِاْحلَِديِث فَِرٌق َال ُختْ
ا َأْن َال َنتَّبِعَ  ْكِفريِ اْلـمُ  َوإِمَّ َر ِيف إِْطَالِق اْلَقْوِل بِالتَّ َل اْألَْمَر ،  َكفِّ ُج ِمَن ْخرِ نُ وَ ، َوُنَفصِّ

ْ ُيْذَكْر ِيف ،  اْلَعَدِد ِمْن َحَكْمنَا بُِكْفِرهِ  ِه ِممَّْن َمل اُه َمَع َغْريِ َت ُعُموِمِه إِالَّ َما َسوَّ َوَال َيْدُخُل َحتْ
ِة.  تِْلَك اْلُعدَّ

ِة َعَىل  َواِالْحتَِامُل الثَّاِين: ُهْم ِمَن اْألُمَّ ى ِيف  َأْن َنُعدَّ َها َتَتَمشَّ ،  َواِضعِ اْلـمَ  َطِريَقٍة َلَعلَّ
يَعةَ  ِ ِعي الرشَّ َا َعَىل َصَواِهبَا،  َوَذلَِك َأنَّ ُكلَّ فِْرَقٍة َتدَّ َا،  َوَأهنَّ ُك ،  تَّبَِعُة َهلَااْلـمُ  َوَأهنَّ َوَتَتَمسَّ

تَِها َها إَِىل بَ َس ْن نَ ِهَي ُتنَاِصُب اْلَعَداَوَة مَ وَ َها ِمْن َطِريِقَها! ـَوَتْعَمُل َعَىل َما َظَهَر لَ ،  بَِأِدلَّ
ِعي َأنَّ َما َذَهَبْت إَِلْيِه ُهَو اْجلَْهِل َوَعَدِم اْلِعْلِم مَ بِ  يْرمِ َوتَ ،  اْخلُُروِج َعنَْها َا َتدَّ ْن َناِقِضَها. ِألَهنَّ

اطُ  َ ِه. َوبَِذلَِك ُخيَالُِفوَن َمْن َخ اْلـمُ  الرصِّ ْسَالمِ ْسَتِقيُم ُدوَن َغْريِ ْرَتدَّ إَِذا اْلـمُ  ِألَنَّ ،  َرَج َعِن اْإلِ



 ٣٧٢
ْ َيْسَخْطهُ  ْ ُيَعادِ ،  َنَسْبَتُه إَِىل اِالْرتَِداِد َأَقرَّ بِِه َوَرِضَيُه َوَمل َكَساِئِر اْليَُهوِد ،  لِتِْلَك النِّْسبَةِ  كَ َوَمل

 .َخالَِفِة لِْإلِْسَالمِ اْلـمُ  َوَأْرَباِب النَِّحلِ ،  َوالنََّصاَرى
ُعونَ  ُْم ُمدَّ يَعِة ؤَ اْلـمُ  بِِخَالِف َهُؤَالِء اْلِفَرِق َفإِهنَّ َباِع َرشِ ُسوَخ ِيف اتِّ اِرِع َوالرُّ اَلَفَة لِلشَّ

ٍد َرُسولِ  َعاِء َبْعِضِهْم ، ص  اهللاِ  ُحمَمَّ نَِّة بَِسَبِب ادِّ َام َوَقَعِت اْلَعَداَوُة َبْينَُهْم َوَبْنيَ َأْهِل السُّ َفإِنَّ
نَّةِ َعَىل بَ  اِهُد ِهلََذا  .َولَِذلَِك َجتُِدُهْم ُمَبالِِغَني ِيف اْلَعَمِل َواْلِعَباَدةِ ،  ْعٍض اْخلُُروَج َعِن السُّ َوالشَّ
ِه  ُه ،  َحِديُث اْخلََواِرِج  -َمَع اْعتَِباِر اْلَواِقِع  - ُكلِّ َ<ِْقُروَن َصَالتَُكْم َمَع «  :َقاَل  صَفإِنَّ

ْقَمالِِهمْ َصَالتِِهْم ، وَِصيَامَ 
َ
ْقَمالَُكْم َمَع أ

َ
(رواه البخاري  » ُكْم َمَع ِصيَاِمِهْم ، َوأ

ةُ ومسلم).   .َثاَبَرِة َعَىل اْلَعَمِل بِهِ اْلـمُ  َوَهِذِه ِشدَّ
َواِهِد َأْيًضا َحِديُث َأِيب ُهَرْيَرَة  ةَ ـَأَتى الْ  ص اهللاِ َأنَّ َرُسوَل  تَوِمَن الشَّ ،  َمْقُربَ

َال  «َفَقاَل:  ، وَِدْدُت  بُِكْم َالِحُقونَ  اهللاُ ، َوgِن#ا إِْن َشاَء  ُم َعلَيُْكْم َداَر قَْوٍم ُمْؤِمنyَِ الس#
ْفنَا إِْخَواَغنَا

َ
ن#ا قَْد َرأ

َ
ْغتُْم  «َقاَل: ،  »؟ اهللاِ َيا َرُسوَل ،  َأَوَلْسنَا إِْخَواَنَك « َقاُلوا: ، »  ك

َ
أ

يَن لَْم يَ  ِ
#dِْخَواُغنَا اgَو Eِْصَحا

َ
تُوا َنْعدُ أ

ْ
تَِك « َفَقاُلوا: ، »  أ  َكْيَف َتْعِرُف َمْن َملْ َيْأِت َبْعُد ِمْن ُأمَّ

لٌَة َنyَْ َظْهَرْي َخيٍْل ُدْهٍم  «َفَقاَل: ، » ؟ اهللاِ َيا َرُسوَل  ن# رَُجًال mَُ َخيٌْل ُغر* 2َُج#
َ
يَْت لَْو أ

َ
َرأ
َ
أ

َال َفْعرُِف َخيْلَُه؟
َ
ِلyَ  « ، َقاَل:»  اهللاِ َبَىل َيا َرُسوَل « ، َقاُلوا: »  ُنْهٍم أ ا 2َُج# تُوَن ُغر0

ْ
فَإِغ#ُهْم يَأ

نَا فََرُطُهْم َ|َ اQَْوِْض  ِمَن الْوُُضوءِ 
َ
َال tََُذاَدن# رَِجاٌل َقْن َحوِْ: َكَما يُ ، ، َوأ

َ
َذاُد ـأ

َال َهلُم# ، الُّ ـpُ الض# ـاuَْعِ 
َ
نَاِديِهْم أ

ُ
ُهْم قَ «  اُل:ـَفيُقَ ، أ لُوا َنعْ ـإِغ# قُ ، » َدَك ـْد بَد#

َ
«  :وُل ـفَأ

 (رواه مسلم).  )٨(»  ُسْحًقا ُسْحًقا

                                                           
َلةٌ ) ٨( ْحِجي): (َلْو َأنَّ َرُجًال َلُه َخْيٌل ُغرٌّ ُحمَجَّ ُة َبَياٌض ِيف َجْبَهِة اْلَفَرِس َوالتَّ َقاَل ، ُل َبَياٌض ِيف َيَدْهيَا َوِرْجَلْيَها اْلُغرَّ

ِة الْ  :اْلُعَلَامءُ  ِجيًال َتْشبِيًها بُِغرَّ ًة َوَحتْ َي النُّوُر الَِّذي َيُكوُن َعَىل َمَواِضِع اْلُوُضوِء َيْوَم اْلِقَياَمِة ُغرَّ  . َفَرسِ ُسمِّ
َواُد . ُهَام َبْينَ  :َبْنيَ َظْهَرْي َخْيٍل ُدْهٍم ُهبٍْم) َبْنيَ َظْهَرْي ( ُة السَّ ْمهَ ْهُم َفَجْمُع َأْدَهَم َوُهَو اْألَْسَوُد َوالدُّ َواْلبُْهُم ، َوالدُّ

وُد َأْيًضا  ُه وُن َلْونُ َوِقيَل اْلُبْهُم الَِّذي َال ُخيَالُِط َلْوَنُه َلْوًنا ِسَواُه َسَواٌء َكاَن َأْسَوَد َأْو َأْبَيَض َأْو َأْمحََر َبْل َيكُ ، ِقيَل السُّ
 . َخالًِصا

= 
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لِيِل ِمَن اْحلَِديِث َأنَّ َقْوَلهُ  tََُذاَدن# رَِجاٌل َقْن َحوِْ: َكَما يَُذاُد  «: ص َفَوْجُه الدَّ

الُّ  َال َهلُم# ، اuَِْعpُ الض#
َ
نَاِديِهْم أ

ُ
ُه َعَرَفُهمْ  ُمْشِعرٌ  »أ تِِه. َوَأنَّ ُْم ِمْن ُأمَّ ُْم ،  بَِأهنَّ َ َأهنَّ َوَقْد َبنيَّ

ْحِجيلِ  ُلوا َذُوو ُغَرٍر ،  ُيْعَرُفوَن بِاْلُغَرِر َوالتَّ ِذيَن َدَعاُهْم َوَقْد َكاُنوا َبدَّ َفَدلَّ َعَىل َأنَّ َهُؤَالِء الَّ
يَِّة َهِذِه اْألُ ،  َوَحتِْجيلٍ  ةِ َوَذلَِك ِمْن َخاصِّ ُْم َمُعُدوُدوَن ِمَن اْألُمَّ ِة. َفَباَن َأهنَّ َوَلْو ُحكَِم َهلُْم ،  مَّ

ِة َملْ َيْعِرْفُهْم َرُسوُل  ِجيٍل لَِعَدِمِه ِعنَْدُهْم.ص  اهللاِ  بِاْخلُُروِج ِمَن اْألُمَّ ٍة َأْو َحتْ  بُِغرَّ
  :في تعيِينِ هذه الْفرقِ :مسأَلَةُ السابِعةُـالْ

ْرُطوِيشُّ  -َي َمْسَأَلٌة َوهِ  َم ،  َطاَشْت فِيَها َأْحَالُم اْخلَْلِق  - َكَام َقاَل الطَّ َفَكثٌِري ِممَّْن َتَقدَّ
َر ِمَن اْلُعَلَامِء َعيَّنُوَها تِي َخاَلَفْت ِيف َمَساِئِل اْلَعَقاِئدِ ،  َوَتَأخَّ َواِئِف الَّ َفِمنُْهْم َمْن   .َلكِْن ِيف الطَّ

ْسَالِميَِّة َثَامنَِيٌة: الْ ، َفَقاَل:  َثَامنَِيةً َعدَّ ُأصوهلا  يَعُة، وَ ـكِبَاُر اْلِفَرِق اْإلِ ،  اْخلََواِرُج ُمْعَتِزَلُة َوالشِّ
ةُ  ُمْرِجَئةُ ـَوالْ  اِريَّ ُة وَ ،  ، َوالنَّجَّ يَّ َفاْجلَِميُع اْثنََتاِن َوَسْبُعوَن َيُة. ـالنَّاجِ ُمَشبَِّهُة، وَ ـَوالْ ، اْجلَْربِ

 . ةً قَ رْ فِ  نيَ عِ بْ َس ، َفإَِذا ُأضيفت اْلِفْرَقُة النَّاِجَيُة إَِىل َعَدِد اْلِفَرِق َصاَر اْجلَِميُع َثَالًثا وَ  فِرقة
ِعيٌّ  هِ َوَهَذا التَّْعِديُد َلْيَس َعَليْ  َوَال َدلَّ اْلَعْقُل َأْيًضا َعَىل اْنِحَصاِر َما ُذكَِر ،  َدلِيٌل َرشْ

ِة ِمنْ  ُه َال َدلِيَل َعَىل اْختَِصاِص تِْلَك اْلبَِدِع ،  َغْريِ ِزَياَدٍة َوَال ُنْقَصانٍ  ِيف تِْلَك اْلِعدَّ َكَام َأنَّ
ْبِعَني فِْرَقًة ،  ُأُصوُل اْلبَِدِع َأْرَبَعةٌ « : َوَقاَل َمجَاَعٌة ِمَن اْلُعَلَامءِ ،  بِاْلَعَقاِئدِ  َوَساِئُر الثِّنَْتْنيِ َوالسَّ

ُقو َوافُِض ،  اْخلََواِرُج : َوُهمُ ،  اَعْن َهُؤَالِء َتَفرَّ ةُ ،  َوالرَّ  .» ْرِجَئةُ اْلـمُ و ، َواْلَقَدِريَّ
تِي ِهَي َمْعُروَفٌة وَ  اْبَتَدَعْت ُكلُّ فِْرَقٍة ِمْن َهِذِه اْلِفَرِق بَِدًعا َتَتَعلَُّق بَِأْصِل بِْدَعتَِها الَّ

َماَن بَ و ِهبَا. َوبَِدًعا َال َتَعلَُّق َهلَا ِهبَا. َعٌة. َوَهْل َقْرٌن َأْو الزَّ ْكلِيَف َقاِئٌم َواْخلََطَراِت ُمَتَوقَّ اٍق َوالتَّ
ُدُث فِيِه اْلبَِدُع؟  َعْرصٌ َخيُْلو إِالَّ َوَحتْ

                                                           
مُهْم َعَىل اْحلَْوضِ  ِة َزاَدَها  .(َوَأَنا َفَرُطُهْم َعَىل اْحلَْوِض) َمْعنَاُه َأَنا َأَتَقدَّ ُ َوِيف َهَذا اْحلَِديِث بَِشاَرٌة ِهلَِذِه اْألُمَّ َتَعاَىل  ا(َّ

ًفا َفَهنِيًئا ملَِْن َكاَن َرُسوُل  ِ َرشَ ) َمْعنَاُه َتَعاَلْوا(ُأَناِدهيِْم َأَال . َفَرَطهُ  ص ا(َّ (َفَأُقوُل ُسْحًقا ُسْحًقا) َمْعنَاُه ُبْعًدا .  َهُلمَّ
ِحيُق اْلَبِعيدُ ، ُبْعًدا  َكاُن السَّ  . َواملَْ

 ].)١٤٠-١٣٥/ ٣رشح النووي عىل مسلم ([انظر: 



 ٣٧٤
اِخلَِني ِيف ُمْقَتَىض  َتْعيِنيُ َهْل َبنَْبِغي   :اِصِهمْ بَِأشَخ اْلِفَرِق  َحِديِث الدَّ

َا ُتِشُري إَِىل َأْوَصافِِهْم ِمْن َغْريِ َفإِنَّ  ؛ التَّْعيِنيُ َعَدُم  اْألَْوَىل  يَعَة َقْد َفِهْمنَا ِمنَْها َأهنَّ ِ الرشَّ
يٍح لُِيْحَذَر ِمنَْها ى،  َتْرصِ اِخلَِني ِيف ُمْقَتَىض اْحلَِديِث ُمَرجَّ  . َوَيْبَقى اْألَْمُر ِيف َتْعِيِني الدَّ

َام َوَرَد التَّْعِيُني ِيف النَّاِدِر َكَام َقاَل  ِضئِْضِئ َهَذا  إِن# ِمنْ  « ِيف اْخلََواِرِج: ت َوإِنَّ
ُه  (رواه البخاري ومسلم).  )٩(»  وَن الُْقْرآَن َال sَُاِوُز َحنَاِجَرُهمْ ءُ قَْوًما َفْقرَ  َملْ  صَمَع َأنَّ

ُْم ِممَّْن َشِمَلُهْم َحِديُث اْلِفَرِق.   َيْعِرْف َأهنَّ
                                                           

، َقاَل: َأْقَبَل َرُجٌل َغائُِر الَعْينَْنيِ  )٩( ْحَيةِ  اجلَبِنيِ  ، َناتُِئ  َعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ُف الَوْجنََتْنيِ  ، َكثُّ اللِّ ،  ، ُمْرشِ
ْأسِ  دُ  َحمُْلوُق الرَّ َ ، اتَِّق  ، َفَقاَل: َيا ُحمَمَّ ْهِل  إَِذا َعَصيْتُهُ  اهللاَ  َفَمْن يُِطيعُ  : «ص، َفَقاَل النَّبِيُّ »   ا(َّ

َ
َمنُِ} َ|َ أ

ْ
، َفيَأ

رِْض 
َ
َمنُوOِ  األ

ْ
ُجُل  ُثمَّ  ،»  ، َوالَ تَأ ِ  َيا َرُسوَل « ، َقاَل َخالُِد ْبُن الَولِيِد:  َوىلَّ الرَّ ُب ُعنَُقُه؟  ا(َّ  «َقاَل: ، » ، َأالَ َأْرضِ

ْن يَُكوَن يَُصPِّ  الَ 
َ
ِ ، َقاَل َرُسوُل »  َوَكْم ِمْن ُمَصلٍّ َيُقوُل بِلَِسانِِه َما َلْيَس ِيف َقْلبِهِ « َفَقاَل َخالٌِد: ، »  ، لََعل#ُه أ  ا(َّ
ْ ُأوَمْر َأْن َأْنُقَب َعْن ُقُلوِب النَّاِس َوالَ َأُشقَّ ُبُطوَهنُمْ  : «ص إِن# ِمْن  : «ص، َقاَل النَّبِيُّ  ، َفَلامَّ َوىلَّ »  إِينِّ َمل

ِمي#ةِ  ، َفْمُرقُوَن ِمَن اإلِْسَالمِ  ، َال sَُاِوُز َحنَاِجَرُهمْ  ، قَْوًما َفْقَرُءوَن الُقْرآنَ  ِضئِْضِئ َهَذا ْهِم ِمَن الر# ،  ُمُروَق الس#
ْهَل اإلِْسَالمِ 

َ
ْوثَانِ  َفْقتُلُوَن أ

َ
ْهَل األ

َ
ْقتُلَن#ُهْم َقتَْل َ:دٍ  ، َويََدُعوَن أ

َ
ْدَرْ|تُُهْم َأل

َ
 (رواه البخاري ومسلم).  » ، لَِ}ْ أ

ُحوظ.ُمَراد َأنَّ َعْينَْيِه َداِخَلَتاِن ِيف َحمَ ـَغائِر اْلَعيْنَْنيِ ) الْ (  اِجرَمها َالِصَقَتْنيِ بَِقْعِر اْحلََدَقة ، َوُهَو ِضّد اْجلُ
( ف الَوْجنََتْنيِ ْينِ ـَأْي َباِرزَمها ، َواْلَوْجنََتاِن اْلَعْظَامن الْ  ( ُمْرشِ َفاِن َعَىل اْخلَدَّ  .دّ اخلَ  مُ َحلْ ، وِقيل الَوْجنَُة:  ُمْرشِ

ُه َيْرَتِفع َعَىل َما َحْوله.َأْي أَ ، ِمْن النُُّتوء  )(َناتِئ اْجلَبِني  َولُِكلِّ إِْنَساٍن َجبِينَاِن َيْكَتنَِفاِن ، َجانُِب اْجلَْبَهِة  :َواْجلَبِنيِ  نَّ
ْحَيةِ . (اْجلَْبَهةَ  ْأِس) (َحمُْلوق. اهَ ريُ ثِ كَ  ):َكثُّ اللِّ َلف ُيَوفُِّروَن ُشُعوره الرَّ ْحلِيق ، َوَكاَن السَّ ْم اْخلََواِرج ِسيَامُهْم التَّ

 َال َحيْلُِقوَهنَا ، َوَكاَنْت َطِريَقة اْخلََواِرج َحْلق َمجِيع ُرُءوِسِهْم.
ْ ُأوَمْر َأْن َأْنُقَب َعْن ُقُلوِب النَّاِس َوالَ َأُشقَّ ُبُطوَهنُمْ   َأْي إِنََّام ُأِمْرت َأْن آُخَذ بَِظَواِهر ُأُمورهْم ، َقاَل ): (إِينِّ َمل

ُه َيْقُتل َأْصَحابه ـ َوإِْن َكاَن َقْد اِْستَْوَجَب اْلَقْتل ـ َمنََع َقْتله إِنََّام « اْلُقْرُطبِّي :  َوَال ِسيََّام َمْن ، لِئَالَّ َيَتَحدَّث النَّاس َأنَّ
ة َعْبد  ُرج ِمْن ِضْئِضِئ) ا(َّ َصىلَّ ، َكَام ِيف ِقصَّ . (َخيْ  .ُمَراد بِِه النَّْسل َواْلَعِقبـالْ  ْبن ُأَيبّ

ا ُمْسَتْأِصًال َكَام َقاَل َعادٍ هْم َألَْقُتَلنُّهْم َقْتل ْدَرْكتُ َلئِْن أَ ( c( 8) َأْي َقْتًال َعام   Ñ  Ð  Ï  Î  Í(   :احلاقة)٨ ، (
ْم َوَفِضيَلٌة لَِعِيلٍّ  مْ  تَوفِيِه اْحلَثُّ َعَىل ِقَتاِهلِ َمَع  »ْقُتَلنُّهْم َلئِْن َأْدَرْكتهْم َألَ  «: صَوَقْد اِْسَتْشَكَل َقْوله . ِيف ِقَتاِهلِ

ُه َهنَى َخالًِدا َعْن َقْتل َأْصلِ  اضهْم الْ هِ َأنَّ ُه َأَراَد إِْدَراك ُخُروجهْم َواْعِرتَ ْيِف ، َوَملْ َيُكْن ـْم ، َوُأِجيب بَِأنَّ ُمْسلِِمَني بِالسَّ
ل َما َظَهَر ِيف َزَمان َعِيلّ   .ُهورَكَام ُهَو َمْش  تَظَهَر َذلَِك ِيف َزَمانه ، َوَأوَّ
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  ٣٧٥
ْت ِألَنَّ َعَدَم التَّْعِيِني ُهَو الَّذِ وَ  ِة َكَام ُسِرتَ ا َعَىل اْألُمَّ ي َينَْبِغي َأْن ُيْلَتَزَم لَِيُكوَن ِسْرتً

ْنَيا ِيف اْلَغالِِب  ْرتِ َعَىل ،  َعَلْيِهْم َقَباِئُحُهْم َفَلْم ُيْفَضُحوا ِيف الدُّ ْؤِمنَِني َما َملْ ُتبَْد اْلـمُ  َوَأَمَرَنا بِالسَّ
َالِف    .َلنَا َصْفَحُة اْخلِ

ْرتِ  ِة َلَكاَن ِيف ،  ِحْكَمٌة ُأْخَرى َولِلسَّ َا َلْو ُأْظِهَرْت َمَع َأنَّ َأْصَحاَهبَا ِمَن اْألُمَّ َوِهَي َأهنَّ
تِي َأَمرَ  8 َحْيُث َقاَل ،  ِهبَا ص َوَرُسوُلهُ اُهللا  َذلَِك َداٍع إَِىل اْلُفْرَقِة َوَعَدِم اْألُْلَفِة الَّ

)  A   GF  E  D  C  B(  :آل عمران)(8 اَل ) َوقَ ١٠٣    +  *
y  x  w   v  (8 َوَقاَل ،  )١: األنفال( ),  -  ./  

 ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z ( )١٠٥: آل عمران(. 
َفإَِذا َكاَن ِمْن ُمْقتََىض اْلَعاَدِة َأنَّ التَّْعِريَف ِهبِْم َعَىل التَّْعيِِني ُيوِرُث اْلَعَداَوَة َبْينَُهْم 

ا َعنْهُ  َلِزمَ ،  َواْلُفْرَقةَ  cا َكبِْدَعِة ،  ِمْن َذلَِك َأْن َيُكوَن َمنِْهي cإِالَّ َأْن َتُكوَن اْلبِْدَعُة َفاِحَشًة ِجد
َ  عَ َام كَ  نْ كِ ، لَ  اهَ لِ هْ أَ  نيِ يِ عْ تَ ا وَ هَ ائِ دَ بْ إِ  ازِ وَ  َج ِيف  اَل كَ ْش  إِ َال فَ ،  اْخلََواِرِج   ص اهللاِ  وُل ُس رَ  نيَّ
ى ُيْعَرُفواَوَذَكَرُهْم بَِعَال  اْخلََواِرِج َ نَاَعِة َأْو َقِريٌب ،  َمتِِهْم َحتَّ َوُيْلَحُق بَِذلَِك َما ُهَو ِمْثُلُه ِيف الشَّ

ُكوُت َعنُْه َأْوَىل.،  ْجَتِهدِ اْلـمُ  ِمنُْه بَِحْسِب َنَظرِ   َوَما َعَدا َذلَِك َفالسُّ
اِسِخ ِيف اْلِعْلِم َأْن َيُقوَل: هَ  ُؤَالِء اْلِفَرُق ُهْم َبنُو ُفَالٍن َوَبنُو َفِمْن ُهنَا َال َينَْبِغي لِلرَّ

 : ُهمَّ إِالَّ ِيف َمْوطِنَْنيِ  ُفَالٍن! َوإِْن َكاَن َيْعِرُفُهْم بَِعَالَمتِِهْم بَِحَسِب اْجتَِهادِِه ، اللَّ
ا: ُع َعَىل َتْعِيينِِهْم َكاْخلََواِرِج  َأَحُدُمهَ ْ ْن َسَلَك َوَجيِْري َجمَْراُهْم مَ ،  َحْيُث َنبََّه الرشَّ

 .َسبِيَلُهمْ 
َحْيُث َتُكوُن اْلِفْرَقُة َتْدُعو إَِىل َضَالَلتَِها َوَتْزِيينَِها ِيف ُقُلوِب اْلَعَوامِّ َوَمْن َال  َوالثَّاِين:

َر َهُؤَالِء َعَىل ،  ِعْلَم ِعنِْدهِ  ِر إِْبلِيَس اْلـمُ  َفإِنَّ َرضَ نْ ،  ْسلِِمَني َكَرضَ ،  سِ َوُهْم ِمْن َشَياطِِني اْإلِ
َالَلةِ  ُْم ِمْن َأْهِل اْلبِْدَعِة َوالضَّ يِح بَِأهنَّ ْرصِ َونِْسَبُتُهْم إَِىل اْلِفَرِق إَِذا َقاَمْت َلُه ،  َفَالُبدَّ ِمَن التَّ

ُْم ِمنُْهْم.  ُهوُد َعَىل َأهنَّ  الشُّ
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يِد ِهبِمْ  ْرشِ ْسلِِمَني ِمْن اْلـمُ  ُعوُد َعَىل ِألَنَّ َما يَ ،  َفِمْثُل َهُؤَالِء َالُبدَّ ِمْن ِذْكِرِهْم َوالتَّ

ِرِهْم إَِذا ُتِرُكوا ِر اْحلَاِصِل بِِذْكِرِهْم َوالتَّنِْفِري َعنُْهْم إَِذا َكاَن َسبَُب َتْرِك ،  َرضَ َ َأْعَظُم ِمَن الرضَّ
ِق َواْلَعَدَواِة.  َفرُّ  التَّْعِيِني اْخلَْوُف ِمَن التَّ

ْفِريَق َبْنيَ  اِعَني لِْلبِْدَعِة َوْحَدُهمْ ْسلِِمَني َوَبْنيَ اْلـمُ  َوَال َشكَّ َأنَّ التَّ إَِذا ُأِقيَم  -  الدَّ
ِق َبْنيَ  - َعَلْيِهْم  َفرُّ َبَعُهمْ ْسلِِمَني َوَبْنيَ اْلـمُ  َأْسَهُل ِمَن التَّ اِعَني َوَمْن َشاَيَعُهْم َواتَّ َوإَِذا ،  الدَّ

ُهَام َوأَ  َراِن ُيْرَتَكُب َأَخفُّ َ ِّ َأْهَوُن ِمْن َمجِيِعهِ ،  ْسَهُلُهَام َتَعاَرَض الرضَّ  َكَقْطِع اْلَيدِ ،  َوَبْعُض الرشَّ
ِع َأَبًدا،  َتآكَِلةِ اْلـمُ  ْ َيْطَرُح ُحْكَم : إِْتَالُفَها َأْسَهُل ِمْن إِْتَالِف النَّْفِس. َوَهَذا َشْأُن الرشَّ

 اْألََخفِّ ِوَقاَيًة ِمَن اْألَْثَقِل.
ُل  َفَال َينَْبِغي َأْن ُيْذَكُروا َوَال َأْن ُيَعيَّنُوا إِْن ُوِجُدوا ، َفإَِذا ُفِقَد اْألَْمَرانِ   ِألَنَّ َذلَِك َأوَّ

ِّ َوإِْلَقاِء اْلَعَداَوِة َواْلَبْغَضاءِ  َذاَكَرُه بِِرْفٍق ، َوَملْ ُيِرِه  َوَمَتى َحَصَل بِاْلَيِد ِمنُْهْم َأَحدٌ ،  ُمثٍِري لِلرشَّ
ُه َخاِرٌج ِمَن السُّ  َواَب َأنَّ ِعيِّ ، َوَأنَّ الصَّ ْ لِيِل الرشَّ ُه ُخمَالٌِف لِلدَّ نَِّة اْلـمُ  نَِّة ، َبْل ُيِريِه َأنَّ َوافَِق لِلسُّ

ٍب وَ  َكَذا َوَكَذا. َوِهبَِذِه ، َأْنَجُح َوَأْنَفُع َال إِْظَهاِر َغَلَبٍة َفُهَو َفإِْن َفَعَل َذلَِك ِمْن َغْريِ َتَعصُّ
ِريَقِة ُدِعَي  ًال إَِىل الطَّ َالَف َوَأْظَهُروا ،  َتَعاَىل اهللاِ  اْخلَْلُق َأوَّ ى إَِذا َعاَنُدوا َوَأَشاُعوا اْخلِ َحتَّ

 اْلُفْرَقَة ُقوبُِلوا بَِحَسِب َذلَِك.
اِل َأْهِل ـالْ  َأْكَثرَ إَِن  ِب َمجَاَعٍة ِمْن ُجهَّ َام َرَسَخْت ِيف ُقُلوِب اْلَعَوامِّ بَِتَعصُّ َجَهاَالِت إِنَّ

ُصوِم بَِعْنيِ اْحلَ  ْدَالِل َوَنَظُروا إَِىل ُضَعَفاِء اْخلُ ي َواْإلِ قَّ ِيف َمْعِرِض التََّحدِّ قِّ ، َأْظَهُروا اْحلَ
َوَرَسَخْت ِيف ،  َخاَلَفةِ اْلـمُ و َعاَنَدةِ اْلـمُ  َفَثاَرْت ِمْن َبَواطِنِِهْم َدَواِعي،  التَّْحِقِري َواِالْزِدَراءِ 

َر َعَىل اْلُعَلَامءِ ،  اَداُت اْلَباطَِلةُ ُقُلوِهبُِم اِالْعتِقَ  ِفَني َحمُْوَها َمَع ُظُهوِر َفَساِدَهااْلـمُ  َوَتَعذَّ ،  َتَلطِّ
تِي َنَطُقوا ِهبَا ِيف اْحلَاِل َبْعَد  ُب بَِطاِئَفٍة إَِىل َأِن اْعَتَقُدوا َأنَّ اْحلُُروَف الَّ ى اْنَتَهى التََّعصُّ َحتَّ

ُكوِت َعنَْها ُطوَل  ِب اْلُعُمِر َقِديَمٌة.  السُّ ْيَطاِن بَِواِسَطِة اْلِعنَاِد َوالتََّعصُّ َوَلْوَال اْستِيَالُء الشَّ
 لِْألَْهَواِء ، ملََا ُوِجَد ِمْثُل َهَذا اِالْعتَِقاِد ُمْسَتنَْفًرا ِيف َقْلِب َجمْنُوٍن َفْضًال َعْن َقْلِب َعاقٍِل.

ُه اْلَعَواِئُد اْجلَاِرَيُة َفاْلَواِجُب َتْسكُِني الثَّاِئَرِة َما ُقِدَر َهَذا ُهَو اْحلَقُّ الَِّذي َتْشَهُد لَ وَ 
 َأْعَلُم. اهللاُ َعَىل َذلَِك. وَ 
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  مسأَلَةُ الثَّامنةُ: ـالْ

هُ  ُْم َال يَ َلـامَّ  َأنَّ َ َأهنَّ ا ، َوِهَي َعَىل قِْسَمْنيِ َتَعيَّنُوَن َفَلُهْم َتَبنيَّ  : َعَالَماٌت ُيْعَرُفوَن ِهبَ
 .َعَالَماٌت إِْمجَالِيَّةٌ  •
 َوَعَالَماٌت َتْفِصيلِيٌَّة. •

ا اْلَعَالَماُت  الِيَُّة َفَثَالَثةٌ  َفَأمَّ ْمجَ  :اْإلِ
تِي َنبََّه َعَلْيَها  إِْحَداَها: E  D  C  B  A  (8 َقْوُلُه اْلُفْرَقُة الَّ

   GF(  :آل عمران)(8 َقْوُلُه ، وَ  )١٠٣  |  {  z  y  x  w   v
Ó   (8 َوَقْوُلُه ، ) ١٠٥(آل عمران:  ) ~  �¡   ¢  £  ¤  ¥ {  

  ÚÙ  Ø      ×  Ö     Õ  Ô(  :املائدة)َرَوى اْبُن َوْهٍب َعْن إِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ٦٤ (
ُه َقاَل:  يِن « َأنَّ َداُل َواْخلُُصوَماُت ِيف الدِّ  ».ِهَي اْجلِ

ِحيِح َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة  إِن# اَهللا يَرnَْ « : صاهللاِ  َقاَل َرُسوُل : َقاَل ت َوِيف الصَّ
ْكَرُه لَُكْم ثََالثًا لَُكْم ثََالثًا ْن َيْعبُُدوهُ  ، َويَ

َ
ُ|وا بِِه َشيْئًا ، َفnَْpَ لَُكْم: أ ِtَُْوَال ت ،  ،

قُوا يًعا َوَال َيَفر# ْن َيْعتَِصُموا dَِبِْل اِهللا 9َِ
َ
ْكَرهُ لَُكْم: ِقيَل  َوأ َؤالِ  َوقَاَل  ، َويَ ةَ السُّ ،  ، َوَ|ْ{َ

  (رواه مسلم).»  َوgَِضاَعِة الَْمالِ 
يَعَة اْلَواِحَدَة ِشَيًعا. ُ اْلِفْرَقَة اْلَواِحَدَة فَِرًقا َوالشِّ َام ُهَو الَِّذي ُيَصريِّ ْفِريُق إِنَّ  َوَهَذا التَّ

َباِع َأْهوَ « : َقاَل َبْعُض اْلُعَلَامءِ  َت َصاُروا فَِرًقا ِالتِّ يِن َتَشتَّ اِئِهْم. َوبُِمَفاَرَقِة الدِّ
ُقوا : األنعام( )N  M  L  K  J  I ( 8 َوُهَو َقْوُلُه ،  َأْهَواُؤُهْم َفاْفَرتَ

َأهُ  )١٥٩ َأْصَحاُب  َوُهمْ  )١٥٩: األنعام( )SR  Q  P     O   ( : ِمنُْهْم بَِقْولِهِ اُهللا  ُثمَّ َبرَّ
َالَال   .» ص فِيِه َوَال َرُسوُلهُ اُهللا  َواْلَكَالُم فِيَام َملْ َيْأَذنِ ،  ِت اْلبَِدِع َوَأْصَحاُب الضَّ

يِن َوَملْ ص  اهللاِ  َوَوَجْدَنا َأْصَحاَب َرُسولِ  ِمْن َبْعِدِه َقِد اْخَتَلُفوا ِيف َأْحَكاِم الدِّ
ُقوا ينَ ،  َيَتَفرَّ ْ ُيَفاِرُقوا الدِّ ُْم َمل ُهْم ِمِن ـَام اْخَتَلُفوا فِيَام ُأِذَن لَ َوإِنَّ ،  َوَال َصاُروا ِشَيًعا ِألَهنَّ

نَِّة  ْأِي ، َواِالْستِنَْباِط ِمَن اْلكَِتاِب َوالسُّ ااْجتَِهاِد الرَّ vَواْخَتَلَفْت ِيف َذلَِك ،  فِيَام َملْ َجيُِدوا فِيِه َنص
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ُُم اْجَتَهُدوا فِيَام ُأِمُروا بِهِ  َفَقِد اْخَتَلُفوا َوَكاُنوا َمَع َهَذا َأْهَل ،  َأْقَواُهلُْم َفَصاُروا َحمُْموِديَن ِألَهنَّ

ْسَالِم فِيَام َبْينَُهْم َقائَِمةٌ  ُة اْإلِ ٍة َوَتنَاُصٍح ، َوُأُخوَّ  .َمَودَّ
َر ِمنَْها َرُسوُل ،  ْرِدَيةُ اْلـمُ  َفَلامَّ َحَدَثِت اْألَْهَواءُ  تِي َحذَّ َوَظَهَرِت ، ص  اهللاِ  الَّ

َب أَ  زَّ َام َحَدَث َذلَِك ِمنَ ،  ْهُلَها َفَصاُروا ِشَيًعااْلَعَداَواُت َوَحتَ ُه إِنَّ  َساِئلِ اْلـمَ  َدلَّ َعَىل َأنَّ
ْيَطاُن َعَىل َأْفَواِه َأْولَِياِئِه.اْلـمُ  تِي َأْلَقاَها الشَّ   ْحَدَثِة الَّ

ْسَالِم َواْخَتَلَف النَّاُس فِيَها َوَملْ ُيوِرْث وَ  َذلَِك اِالْختَِالُف  ُكلُّ َمْسَأَلٍة َحَدَثْت ِيف اْإلِ
ْسَالِم. ،  َبْينَُهْم َعَداَوًة َوَال َبْغَضاَء َوَال ُفْرَقةً  َا ِمْن َمَساِئِل اْإلِ  َعلِْمنَا َأهنَّ

،  َوُكلُّ َمْسَأَلٍة َحَدَثْت َوَطَرَأْت َفَأْوَجَبِت اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء َوالتََّداُبَر َواْلَقطِيَعةَ 
َا ءٍ  َعلِْمنَا َأهنَّ يِن ِيف َيشْ َتنَِبَها. َلْيَسْت ِمْن َأْمِر الدِّ ،  َفَيِجُب َعَىل ُكلِّ ِذي َعْقٍل َوِديٍن َأْن َجيْ

J  I  H   GF  E  D  C  B  A  (8 َوَدلِيُل َذلَِك َقْوُلُه 
T  S  R   Q   P  O  N         M  L  K(  :آل عمران)َفإَِذا ١٠٣ (

َباِع اْهلََوى. اْخَتَلُفوا َوَتَعاَطْوا َذلَِك   ، َكاَن ِحلََدٍث َأْحَدُثوُه ِمِن اتِّ
اُحِم َوالتََّعاُطِف فَ  َ َحابِّ َوالرتَّ ْسَالَم َيْدُعو إَِىل اْألُْلَفِة َوالتَّ ى إَِىل ،  اْإلِ َفُكلُّ َرْأٍي َأدَّ

يَُّة َقْد َدلَّ َعَلْيَها ا يِن. َوَهِذِه اْخلَاصِّ ،  َتَكلَُّم َعَلْيهِ اْلـمُ  ْحلَِديُث ِخَالِف َذلَِك َفَخاِرٌج َعِن الدِّ
نَِة ِيف اْحلَِديِث.اْلـمُ  َوِهَي َمْوُجوَدٌة ِيف ُكلِّ فِْرَقٍة ِمَن اْلِفَرِق   َتَضمِّ

ِذيَن َأْخ ـَأَال َتَرى َكْيَف َكاَنْت َظاِهَرًة ِيف اْخلَ  :  ْولِهِ ـِيف قَ ص  َربَ ِهبُِم النَّبِيُّ ـَواِرِج الَّ
ْهَل « 

َ
ْوثَانِ َفْقتُلُوَن أ

َ
ْهَل اْأل

َ
َوَأيُّ ُفْرَقٍة (رواه البخاري ومسلم).  » اْإلِْسَالِم َويََدُعوَن أ

ْسَالِم َوَأْهِل اْلُكْفِر؟ َوِهَي َمْوُجوَدٌة ِيف َساِئِر َمْن ُعِرَف  تِي َبْنيَ َأْهِل اْإلِ  ُتَواِزي َهِذِه اْلُفْرَقَة الَّ
ِعَي َذلَِك فِيِهمْ  َتِلُف ،  إِالَّ َأنَّ اْلِفْرَقَة َال َتْعَتِربُ َعَىل َأيِّ َوْجٍه َكاَنْت ،  ِمَن اْلِفَرِق َأِو ادُّ َا َختْ ِألَهنَّ

ْعِف. ِة َوالضَّ ْزِئيَّةِ  بِاْلُقوَّ َفإِنَّ اْلُفْرَقَة َالُبدَّ ،  َوَحْيُث َثَبَت َأنَّ ُخمَاَلَفَة َهِذِه اْلِفَرِق ِيف اْلُفُروِع اْجلُ
ِه.َفَيِجُب النَّ ،  َأْضَعُف   َظُر ِيف َهَذا ُكلِّ

الِيَُّة ِمَن الثَّانَِيُة َعَالَمُة َوالْ  ْمجَ االتِي اْلَعَالَماُت اْإلِ باُع اْلـُمَتَشابِِه: : ُيْعَرُفوَن ِهبَ ِهَي وَ اتِّ
تِي َنبََّه َعَلْيَها َقْوُلُه  q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g   (8 الَّ



  ٣٧٩
 }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   ¤  £¢  ¡  �  ~

  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥
ْيِغ َيتَّبُِعوَن ُمَتَشاِهبَاِت اْلُقْرآنِ )٧: آل عمران( )«   ،  . َفَبيَّنَِت اْآلَيُة َأنَّ َأْهَل الزَّ

 ْحَكَم. ـمُ الْ  َتَشابَِه َال اْلـمُ  َوَجَعُلوا ِممَّْن َشْأُنُه َأْن َيتَّبِعَ 
ْ َمْغَزاهُ ،  َما ُأْشكَِل َمْعنَاهُ  َتَشابِِه:اْلـمُ  َوَمْعنَى ْ ُيَبنيَّ َتَشابِِه اْلـمُ  َسَواًء َكاَن ِمنَ ،  َوَمل

َضاِيفِّ اْلـمُ  َأْو ِمنَ  - ْجَمِل ِمَن اْألَْلَفاِظ َوَما َيْظَهُر ِمَن التَّْشبِيِه اْلـمُ كَ  - اْحلَِقيِقيِّ  ،  َتَشابِِه اْإلِ
َتاُج ِيف َبَياِن َمْعنَاُه اْحلَِقيِقيِّ إَِىل َدلِيٍل َخاِرِجيٍّ وَ  ْعنَى اْلـمَ  َوإِْن َكاَن ِيف َنْفِسِه َظاِهرَ ،  ُهَو َما َحيْ

ْأِي  ي يَت#بُِعوَن َما تََشابََه  « : صاهللاِ  َولَِذلَِك َقاَل َرُسوُل ،  )١٠( لَِباِدي الرَّ ِ
#dْفتُُم ا

َ
فَإَِذا َرأ

و
ُ
يَن َس$# ِمنُْه فَأ ِ

#dَك ا  (رواه البخاري ومسلم).  » فَاْحَذُروُهمْ اُهللا  َ%ِ
َباُع الْ  َعَالَمةُ َوالْ  w  v  u   (8 ، َوُهَو الَِّذي َنبََّه َعَلْيِه َقْوُلُه  َهَوىـالثَّالَِثُة: اتِّ

  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x(  :آل عمران)ْيُغ ُهوَ ، ) ٧  َوالزَّ
َباًعا لِْلَهَوى ، َوَكَذلَِك َقْوُلُه  ْيُل َعنِ اْلـمَ  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â          (8 اْحلَقِّ اتِّ

  ËÊ  É  È(  :القصص)(  8 َوَقْوُلهُ ، ) ٥٠     '  &  %      $   #  "  !
 ).٢٣(اجلاثية:  ))  (  

يَِّة َوَال عَ  تِي َقْبَلَها. إِالَّ َأنَّ َوَلْيَس ِيف َحِديِث اْلِفَرِق َما َيُدلُّ َعَىل َهِذِه اْخلَاصِّ َىل الَّ
يََّة َراِجَعٌة ِيف  ِة َنْفِسهِ اْلـمَ  َهِذِه اْخلَاصِّ َباَع اْهلََوى َأْمٌر ،  ْعِرَفِة ِهبَا إَِىل ُكلِّ َأَحٍد ِيف َخاصَّ ِألَنَّ اتِّ

.إِالَّ أَ ،  َباطِنِيٌّ َفَال َيْعِرُفُه َغْريُ َصاِحبِِه إَِذا َملْ ُيَغالِْط َنْفَسهُ   ْن َيُكوَن َعَلْيَها َدلِيٌل َخاِرِجيٌّ
نَّةِ وَ  َام ُهَو اْجلَْهُل بَِمَواِقِع السُّ َوُهَو الَِّذي َنبََّه َعَلْيِه اْحلَِديُث ،  َأْصَل ُحُدوِث اْلِفَرِق إِنَّ

اًال « : ص بَِقْولِهِ  َذ اf#اُس رُُءوًسا ُجه# َ #Q(رواه البخاري ومسلم).  » ا ٌ  َفُكلُّ َأَحٍد َعاِمل

                                                           
ٍر وال رويَّة) ١٠( أي: ظاهر الرأي ، من غري تفكُّ  .يف التفكري والتصور لألشياءه ال عمق عند،  بادي الرَّ



 ٣٨٠
َهْل ُهَو : ْفتَِني َأْم َال؟ َوَعاِملٌ إَِذا َراَجَع النََّظَر فِيَام ُسِئَل َعنْهُ اْلـمُ  بِنَْفِسِه َهْل َبَلَغ ِيف اْلِعْلِم َمْبَلغَ 

 َقاِئٌل بِِعْلٍم َواِضٍح ِمْن َغْريِ إِْشَكاٍل َأْم بَِغْريِ ِعْلٍم؟ َأْم ُهَو َعَىل َشكٍّ فِيِه؟ 
ى َواْلَعاِملُ إِذَ  ا َملْ َيْشَهْد َلُه اْلُعَلَامُء َفُهَو ِيف اْحلُْكِم َباٍق َعَىل اْألَْصِل ِمْن َعَدِم اْلِعْلِم َحتَّ

ُه َوَيْعَلَم ُهَو ِمْن َنْفِسِه َما َشِهَد َلُه بِهِ  َوإِالَّ َفُهَو َعَىل َيِقٍني ِمْن َعَدِم اْلِعْلِم َأْو ،  َيْشَهَد فِيِه َغْريُ
َباِع اْهلََوى. إِْذ فَ ،  َعَىل َشكٍّ  ْحَجاِم َال َيُكوُن إِالَّ بِاتِّ ْقَداِم ِيف َهاَتْنيِ اْحلَاَلَتْنيِ َعَىل اْإلِ اْختَِياُر اْإلِ

ُه َوَملْ َيْفَعْل  َم إِالَّ َأْن ُيَقدِّ ،  َكاَن َينَْبِغي َلُه َأْن َيْسَتْفتَِي ِيف َنْفِسِه َغْريَ ِه َأْن َال ُيَقدَّ َمُه َوَكاَن ِمْن َحقِّ
هُ   َوَملْ َيْفَعْل َهَذا.،  َغْريُ

ُه َبِريٌء ِمَن اْهلََوىاْلـمُ  َرْأُي : َقاَل اْلُعَقَالءُ  بِِخَالِف َمْن َملْ ُيْستََرشْ ،  ْسَتَشاِر َأْنَفُع ِألَنَّ
ُه َغْريُ َبِريءٍ  ُخوِل ِيف ،  َفإِنَّ َتِب ااْلـمَ  َوَالِسيََّام ِيف الدُّ ِعيَِّة َكُرَتِب نَاِصِب اْلَعلِيَِّة َوالرُّ ْ لرشَّ

 اْلِعْلِم.
َهْل ُهَو  ؛ َفَهَذا ُأْنُموَذٌج ُينَبُِّه َصاِحَب اْهلََوى ِيف َهَواُه َوَيْضبُِطُه إَِىل َأْصٍل َيْعِرُف بِهِ 

ِرِه إَِىل َفْتَوى النَّاِس ُمتَّبٌِع لِْلَهَوى ِع؟،  ِيف َتَصدُّ ْ   َأْم ُهَو ُمتَّبٌِع لِلرشَّ
ا الْ  اِسِخَني ِيف اْلِعْلمِ  )١١( الثَّانَِيةُ َمُة َعَال َوَأمَّ  ِألَنَّ َمْعِرَفةَ  ؛ َفَراِجَعٌة إَِىل اْلُعَلَامِء الرَّ

ْرُجوُع إَِلْيِهْم ِيف اْلـمَ  َفُهمُ ،  َتَشابِِه َراِجٌع إَِلْيِهْم َيْعِرُفوَهنَا َوَيْعِرُفوَن َأْهَلَهااْلـمُ و ْحَكمِ اْلـمُ 
ينِ َبَياِن َمْن ُهَو ُمتَّبٌِع  ُد ِيف الدِّ ُد َأْصًال.اْلـمُ  َوَمْن ُهوَ ،  لِْلُمْحَكِم َفُيَقلَّ  تَّبُِع لِْلُمَتَشابِِه َفَال ُيَقلَّ

ُه ُجيَاِدُل ِيف تَّبِِع لِْلُمتَ اْلـمُ  ِمْن َشْأنِ فَ َوَلكِْن َلُه َعَالَمٌة َظاِهَرٌة َأْيًضا   اْلكَِتاِب َشابِِه َأنَّ
اِئغَ ،  يَامنِ َوُيِقيُم النَِّزاَع َعَىل اْإلِ  لِيِل َال َيَزاُل ِيف اْلـمُ  َوَسَبُب َذلَِك َأنَّ الزَّ تَّبَِع ملَِا َتَشاَبَه ِمَن الدَّ

َباُع ،  َوَال َيِقُف ِمنُْه ُمتَّبُِعُه َعَىل َحِقيَقةٍ ،  َتَشابُِه َال ُيْعَطى َبَياًنا َشافًِيااْلـمُ  إِذِ ،  َرْيٍب َوَشكٍّ  َفاتِّ
ِك بِهِ  اْهلََوى ُيْلِجُئهُ  ُص َلهُ ،  إَِىل التََّمسُّ َوبَِذلَِك ،  َفُهَو َعَىل َشكٍّ َأَبًدا،  َوالنََّظُر فِيِه َال َيَتَخلَّ

اِسَخ ِيف اْلِعْلمِ  ْشَكاِل اْلَعاِرِض َطَلًبا ،  ُيَفاِرُق الرَّ ِألَنَّ ِجَداَلُه إِِن اْفُتِقَر إَِلْيِه َفُهَو ِيف َمَواِقِع اْإلِ

                                                           
باُع اْلـُمَتَشابِِه.١١(  ) وهي اتِّ



  ٣٨١
َزاَلتِهِ  َ َلُه َمْوِضَع النََّظِر. ، ِإلِ َذا َبنيَّ َعاَن َما َيُزوُل إِ يِه إَِىل  َفُرسْ لِّ ْيِغ َفإِنَّ َهَواُه َال ُخيَ ا ُذو الزَّ َوَأمَّ

 َتَشابِِه. َفَال َيَزاُل ِيف ِجَداٍل َعَلْيِه َوَطَلٍب لَِتْأِويلِِه.اْلـمُ  َطْرِح 
َداُل َعَىل َهَذا اْلَوْجِه َال َينَْقطِعُ  ُه َشاِغٌل َعْن ِذْكرِ ،  َواْجلِ َداِل َأنَّ اهللاِ  َوَشْأُن َهَذا اْجلِ

َالةِ  ا.،  َوَعِن الصَّ ِمهَ ْطَرْنِج َوَغْريِ َداُل ِيف  َكالنَّْرِد َوالشِّ  َفإَِذا َرَأْيُتْم َأَحًدا َشْأُنُه َأَبًدا اْجلِ
ُه َزاِئُغ ،  ُع َوَال َيْرَعِويُثمَّ َال َيْرجِ ،  َساِئِل َمَع ُكلِّ َأَحٍد ِمْن َأْهِل اْلِعْلمِ اْلـمَ  َفاْعَلُموا َأنَّ

 اْلَقْلِب ُمتَّبٌِع لِْلُمَتَشابِِه َفاْحَذُروُه.
ا الْ  ْسَالمِ  )١٢(وىل األُ َعَالَمُة َوَأمَّ ٌة ِجلَِميِع اْلُعَقَالِء ِمْن َأْهِل اْإلِ ِألَنَّ التََّواُصَل ،  َفَعامَّ

َوبَِمْعِرَفتِِه ُيْعَرُف َأْهُلُه. َوُهَو الَِّذي َنبََّه َعَلْيِه َحِديُث ،  ُكلِِّهمْ  َوالتََّقاُطَع َمْعُروٌف ِعنَْد النَّاسِ 
اِق ِشَيًعا بَِقْولِهِ  ُة َعَىل َكَذا« : اْلِفَرِق إِْذ َأَشاَر إَِىل اِالْفِرتَ ُق َهِذِه اْألُمَّ َوَلكِنَّ َهَذا  » َوَسَتْفَرتِ

اَق إِنََّام ُيْعَرُف َبْعدَ  ا َقْبَل َذلَِك َفَال َيْعِرُفُه ُكلُّ َأَحدٍ ،  َداَخَلةِ اْلـمُ و َالَبَسةِ اْلـمُ  اِالْفِرتَ َفَلُه ،  َوَأمَّ
ِق  َفرُّ َالَلَة َعَىل التَّ ُن الدَّ َل ،  َعَالَماٌت َتَتَضمَّ ُة اْلَكَالمِ  َأوَّ َخالِِف ملَِْن اْلـمُ  َوَذلَِك إِْلَقاءُ ،  ُمَفاَحتَ

مِ اْلـمُ  َلِقَيُه َذمَّ  َتصُّ ،  َني ِممَِّن اْشَتَهَر ِعْلُمُهْم َوَصَالُحُهْم َواْقتَِداُء اْخلََلِف ِهبِمْ َتَقدِّ َوَخيْ
 َوَما َأْشبََه َذلَِك.،  َمْدِح َمْن َملْ َيْثُبْت َلُه َذلَِك ِمْن َشاذٍّ ُخمَالٍِف َهلُمْ ـبِالْ 

َحاَبَة اْلكَِراَم َوَأْصُل َهِذِه اْلَعَالَمِة ِيف اِالْعتَِباِر َتْكِفُري اْخلََوارِ  ُْم ، ي ِج الصَّ َفإِهنَّ
وا َمْن َمَدَحهُ  الُِح َعَىل َمْدِحِهْم َوالثَّنَاِء َعَليِْهمْ  صَوَرُسوُلُه اُهللا  َذمُّ َلُف الصَّ َفَق السَّ ،  َواتَّ

ْمحَِن ْبِن ُمْلِجٍم  ِه َكَعْبِد الرَّ الُِح َعَىل َذمِّ َلُف الصَّ َفَق السَّ ،  تَقاتِِل َعِيلٍّ َوَمَدُحوا َمِن اتَّ
اهُ  ُبوا َقْتَلُه إِيَّ  .َوَصوَّ

َثنِي اْلَيَسعَ : َقاَل ،  َوُرِوَي َعْن إِْسَامِعيَل اْبِن ُعَليَّةَ  َتَكلََّم َواِصُل ْبُن : َقاَل ،  َحدَّ
ا َكَالُم اْحلََسِن َأَال َتْسَمُعوَن؟ مَ « : َفَقاَل َعْمُرو ْبُن ُعَبْيدٍ  -ْعَتِزِيلَّ اْلـمُ  َيْعنِي - َعَطاٍء َيْوًما 

 .» إِالَّ ِخْرَقُة َحْيٍض ُمْلَقاةٌ  -ِعنَْدَما َتْسَمُعوَن  -َواْبِن ِسِرييَن 

                                                           
 .اْلُفْرَقةُ ) وهي ١٢(



 ٣٨٢
َعَىل  )١٣(اْلَكَالِم ِعْلِم َوُرِوَي َأنَّ َزِعيًام ِمْن ُزَعَامِء َأْهِل اْلبِْدَعِة َكاَن ُيِريُد َتْفِضيَل 

اِويِل اْمَرَأةٍ ،  افِِعيِّ َوَأِيب َحنِيَفةَ إِنَّ ِعْلَم الشَّ « : َفَكاَن َيُقوُل ،  اْلِفْقهِ  ُرُج ِمْن َرسَ َلُتُه َال َخيْ   .» ُمجْ
اِئِغنيَ   .اهللاُ  َقاَتَلُهمُ ،  َهَذا َكَالُم َهُؤَالِء الزَّ

ا اْلَعَالَمُة التَّْفِصيلِيَُّة ِيف ُكلِّ فِْرَقةٍ وَ  َها ِيف اْلكَِتاِب َفَقْد َنبَِّه َعَلْيَها َوُأِشَري إَِىل ُمجَْلٍة ِمنْ  َأمَّ
نَّةِ  َلَها ِيف كَِتاِب ،  َوالسُّ َوَلْوَال ،  َوَجَدَها ُمنَبًَّها َعَلْيَها َوُمَشاًرا إَِلْيَهااهللاِ  َوِيف َظنِّي َأنَّ َمْن َتَأمَّ

ْرتَ َعَلْيَها َلَكاَن ِيف اْلَكَالِم ِيف َتْعِيينَِها َجمَاٌل ُمتَّ  ِع السَّ ْ ِسٌع َمْدُلوٌل َعَلْيِه َأنَّا َفِهْمنَا ِمَن الرشَّ
. ِعيِّ ْ لِيِل الرشَّ  بِالدَّ

ِحيَحِة  َواَيِة الصَّ ْ ِيف الرِّ ْ ُيَعنيِّ ِحِه َمل ْضنَا لَِرشْ َفَأْنَت َتَرى َأنَّ اْحلَِديَث الَِّذي َتْعرَّ
َام َنبََّه  -َأْعَلُم  اهللاُ وَ ،  ْذُكورِ اْلـمَ  ْعنَىاْلـمَ  ِهلََذا،  َواِحَدًة ِمنَْها َعَلْيِه ِيف اْجلُْمَلِة لُِتْحَذَر َوإِنَّ

َاـَمظَ  َ ِيف الْ ،  اهنُّ اَهااْلـمُ  َحِديِث ـَوَعنيَّ  ْحَتاَج إَِلْيِه ِمنَْها ، َوِهَي اْلِفْرَقُة النَّاِجَيُة لَِيَتَحرَّ
ِحيَحةِ ،  َكلَُّف اْلـمُ  َواَيِة الصَّ َة ِألَنَّ ِذْكَرَها ِيف اْجلُمْ ،  َوَسَكَت َعْن َذلَِك ِيف الرِّ َلِة ُيِفيُد اْألُمَّ

                                                           
،  ه املتكلمون يف أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاعلم الكالم هو ما أحدث) ١٣(

 ِيض فْ ، وقد تنوعت عبارات السلف يف التحذير عن الكالم وأهله ملا يُ  وأعرضوا هبا عام جاء الكتاب والسنة به
 .» اال يفلح صاحب كالم أبدً  «إليه من الشبهات والشكوك حتى قال اإلمام أمحد: 

،  هبم يف العشائر والقبائل اُف طَ ، ويُ  ، والنعال بوا باجلريدَرض حكمي يف أهل الكالم أن يُ  «وقال الشافعي: 
 .»هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل عىل علم الكالم « ويقال: 

، وإذا نظرنا  وهم مستحقون ملا قاله اإلمام الشافعي من وجه ليتوبوا إىل اهللا ويرتدع غريهم عن اتباع مذهبهم
م من وجه آخر وقد استولت عليهم احلرية واستحوذ عليهم الشيطان فإننا نرمحهم ونرق هلم ونحمد اهللا إليه

 الذي عافانا مما ابتالهم به.
، ونظر من جهة القدر نرمحهم  ، نظر من جهة الرشع: نؤدهبم ونمنعهم به من نرش مذهبهم فلنا فيهم نظران

 عافانا من حاهلم.، ونحمد اهللا الذي  ونسأل اهللا هلم العافية
 وأكثر من خياف عليهم الضالل هم الذين دخلوا يف علم الكالم ومل يصلوا إىل غايته.

، ومن وصل إىل غايته فقد تبني له فساده ورجع إىل الكتاب  ووجه ذلك أن من مل يدخل فيه فهو يف عافية
 م ومل يتبني له حقيقة األمر.فيبقى اخلطر عىل من خرج عن الرصاط املستقي. والسنة كام جرى لبعض كبارهم

 .])٧٦-٧٥/ ٤جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ( [انظر:



  ٣٨٣
َا َأَش ،  اْخلَْوَف ِمَن اْلُوُقوِع فِيَها َواَيِة اْألُْخَرى فِْرَقًة ِمِن اْلِفَرِق اْهلَالَِكِة ِألَهنَّ دُّ َوَذَكَر ِيف الرِّ

ةِ   .اْلِفَرِق َعَىل اْألُمَّ
  :التوفيق بين رِوايات حديث الْفرقِمسأَلَةُ التاسعةُ: ـالْ

قَِت اtَُْهوُد « َقاَل: ص اهللاِ  َأنَّ َرُسوَل ت َصحَّ ِمْن َحِديِث َأِيب ُهَرْيَرَة  َيَفر#
 َ|َ kِ م#

ُ
ُق أ ِو اثْنَتyَِْ وََسبِْعyَ فِْرقًَة َواf#َصارَى ِمثَْل َذلَِك َوَيْفَ ِ

َ
َ|َ إِْحَدى وََسبِْعyَ أ
 مذي ، وصّححه األلباين).(رواه الرت ».ثََالٍث وََسبِْعyَ فِْرقًَة 

اِثيَل  «: ص اهللاِ َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  بْبِن َعْمٍرو  اهللاِ َعْن َعْبِد و َZِْإ aَِإِن# ب
قَْت َ|َ ثِنْتyَِْ وََسبِْعyَ ِمل#ًة  kِ َ|َ ثََالٍث وََسبِْعyَ ِمل#ًة ، َيَفر# م#

ُ
ُق أ ُ_ُُّهْم ِ* اf#اِر ، َوَيْفَ ِ

ْصَحاِب «  :َقاَل ، »  اهللاِ َوَمْن ِهَى َيا َرُسوَل «  :َقاُلوا، » ل#ًة َواِحَدةً إِال# مِ 
َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
 ». َما أ

 (رواه الرتمذي ، وحّسنه األلباين).
ِ َقاَل َقاَل َرُسوُل  تَعْن َعْوِف ْبِن َمالٍِك و قَِت اtَُْهوُد َ|َ « : ص ا(َّ اْفَ َ

قَِت اf#َصارَى َ|َ ، فََواِحَدةٌ ِ* اْ+َن#ِة وََسبُْعوَن ِ* اf#اِر ، ْرقًَة إِْحَدى وََسبِْعyَ فِ  َواْفَ َ
ٍد ، فَإِْحَدى وََسبُْعوَن ِ* اf#اِر َوَواِحَدةٌ ِ* اْ+َن#ِة ، ثِنْتyَِْ وََسبِْعyَ فِْرقًَة  ِى َغْفُس 2َُم#

#dَوا
 َ|َ kِ م#

ُ
َقن# أ فََواِحَدٌة ِ* اْ+َن#ِة َوثِنْتَاِن وََسبُْعوَن ِ* ،  ثََالٍث وََسبِْعyَ فِْرقًَة نِيَِدهِ 5ََْفَ ِ

 #fوَل ـَيا َرُس « : ِقيَل ».  ارِ ــا ِ (رواه ابن ماجه ،  ». اَعةُ ــاْ+َمَ « َقاَل ،  »؟ َمْن ُهمْ ،  ا(َّ
 وصّححه األلباين). 

اَق اْليَهُ  اْحلَِديُث ْثبَِت أَ  اِق النََّصاَرى َعَىل إِْحَدى َوَسْبِعنيَ َأنَّ اْفِرتَ َأْو ،  وِد َكاْفِرتَ
ْ َيْذُكْر ِيف  .ثِنَْتْنيِ َوَسْبَعْنيِ  ُه َمل ْبِعَني ِألَنَّ اِئيَل الثِّنْتَْنيِ َوالسَّ ِمِذيِّ لَِبنِي إِْرسَ ْ َوُأْثبَِت ِيف الرتِّ

اَق النََّصاَرى َواَيَتْنيِ َفَال إِْشَكاَل َفإِْن َبنِينَا َعَىل إِ  ، اْحلَِديِث اْفِرتَ َلكِْن ِيف ،  ْثَباِت إِْحَدى الرِّ
َة فِْرَقَتْنيِ  ْبِعَني َتِزيُد َهِذِه اْألُمَّ ْحَدى َوالسَّ ْبِعَني َتِزيُد ،  ِرَواَيِة اْإلِ َوَعَىل ِرَواَيِة اِالْثنََتْنيِ َوالسَّ

 .فِْرَقًة َواِحَدةً 
َوا ْبِعَني َوْقَت َوإِْن َبنَْينَا َعَىل إِْعَامِل الرِّ ْحَدى َوالسَّ َياِت. َفُيْمكُِن َأْن َتُكوَن ِرَواَيُة اْإلِ

ْ َيْعَلْم ِهبَا النَّبِيُّ ،  ُثمُّ ُأْعلَِم بِِزَياَدِة فِْرَقةٍ ،  ُأْعلَِم بَِذلَِك  َا َكاَنْت فِيِهْم َوَمل ا َأهنَّ إِالَّ ِيف ص  إِمَّ



 ٣٨٤
ا َأْن َتُكْوَن ُمجَْلةُ ،  َوْقٍت آَخرَ  َتْنيِ َذلَِك املِْْقَداَر َفُأْخِربَ بِهِ  َوإِمَّ ُثمَّ َحَدَثِت الثَّانَِيُة ،  اْلِفَرِق ِيف املِْلَّ

ْبُعوَن فِيِهَام َفُأْخِربَ بَِذلَِك   .صَوالسَّ
،  َوَعَىل اْجلُْمَلِة َفُيْمكُِن َأْن َيُكوَن اِالْختَِالُف بَِحَسِب التَّْعِريِف ِهبَا َأِو اْحلُُدوِث 

 ْعَلُم بَِحِقيَقِة اْألَْمِر.أَ  اهللاُ وَ 
  :التوفيق بين رِوايات حديث الْفرقِمسأَلَةُ الْعاشرةُ: ـالْ

ُة َظَهَر َأنَّ فِيَها فِْرَقًة َزاِئَدًة َعَىل اْلِفَرِق اْألُْخَرى اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى ،  َهِذِه اْألُمَّ
ْبُعوَن ِمَن  ِديَن بِالنَّارِ اْلـمُ  اْهلَالِكِنيَ َفالثِّنَْتاِن َوالسَّ َواْلَواِحَدُة ِيف اْجلَنَِّة. َفإَِذا اْنَقَسَمْت ،  َتَوعَّ

اِق ِقْسَمْنيِ  ُة بَِحَسِب َهَذا اِالْفِرتَ ْ َذلَِك ِيف ،  َوِقْسٌم ِيف اْجلَنَّةِ ،  ِقْسٌم ِيف النَّارِ : َهِذِه اْألُمَّ َوَملْ ُيَبنيَّ
ةِ ،  ِيف فَِرِق النََّصاَرىفَِرِق اْلَيُهوِد َوَال  ِ اْحلَِديُث َأْن َال َتْقِسيَم ِهلَِذِه اْألُمَّ ْ ُيَبنيِّ َفَيبَْقى ،  إِْذ َمل

َهْل َزاَدْت : َهْل ِيف اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى فِْرَقٌة َناِجَيٌة َأْم َال؟ َوَينَْبنِي َعَىل َذلَِك َنَظَرانِ : النََّظرُ 
ُة فِْرَقةً   َأْم َال؟: َهالَِكةً  َهِذِه اْألُمَّ

 َوَلكِنَُّه ِمْن َمتَاِم اْلَكَالِم ِيف اْحلَِديِث. - فِْقٌه  َوإِْن َكاَن َال َينَْبنِي َعَلْيهِ  - َوَهَذا النََّظُر 
يَعِة َأنَّ ُكلَّ َطاِئَفٍة ِمَن اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى َالُبدَّ َأنْ  ِ  َفَظاِهُر النَّْقِل ِيف َمَواِضَع ِمَن الرشَّ

�  ¡  ¢  £  ¤  ¥    (8 ُيوَجَد فِيَها َمْن آَمَن بِكَِتابِِه َوَعِمَل بُِسنَّتِِه ، َكَقْولِِه 
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  ٣٨٥
ِحيِح َعْن َأِيب ُموَسى    : َقاَل ص  اهللاِ  َأنَّ َرُسوَل  تاْألْشَعِريِّ َوِيف اْحلَِديِث الصَّ

 » ِyَْي ْجَرُهْم َمر#
َ
دْ  :ثََالثٌَة يُْؤتَْوَن أ

َ
ْهِل الِْكتَاِب آَمَن بِنَِبيِِّه َوأ

َ
kِ# رَُجٌل ِمْن أ #fصرََك ا 

ْجَراِن 
َ
قَُه فَلَُه أ د#ى َحق# ، فَآَمَن بِِه َواي#بََعُه وََصد#

َ
َيَعاWَ وََحق# َسيِِّدهِ  اهللاِ َوَقبٌْد َمْملُوٌك أ

ْجَراِن 
َ
َدنَ ، فَلَُه أ

َ
ْحَسَن أ

َ
َنَها فَأ د#

َ
ْحَسَن ِغَذاَءَها ُعم# أ

َ
َمٌة َفَغَذاَها فَأ

َ
َها ُعم# َورَُجٌل fَنَْت mَُ أ

ْجَرانِ 
َ
ْقتََقَها َوتََزو#َجَها فَلَُه أ

َ
َفَهَذا َيُدلُّ بِإَِشاَرتِِه َعَىل اْلَعَمِل بَِام َجاَء بِِه (رواه مسلم). ».  أ

 َنبِيُُّه. 
ٌة َناِجَيٌة َلِزَم ِمْن َذلَِك َأْن َيُكوَن ِيف َهِذهِ   َوإَِذا َثَبَت َأنَّ ِيف اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى َفِرقَّ

ْبِعنيَ  ِة فِْرَقٌة َناِجَيٌة َزاِئَدٌة َعَىل ِرَواَيِة الثِّنَْتْنيِ َوالسَّ ْحَدى ،  اْألُمَّ َأْو فِْرَقَتْنيِ بِنَاًء َعَىل ِرَواَيِة اْإلِ
ْبِعنيَ  َم ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ،  َوالسَّ ْ َيُكْن ملَِْن َتَقدَّ ِق َمل َفرُّ  نَّ اْحلَِديَث ِألَ ،  َفَيُكوُن َهلَا َنْوٌع ِمَن التَّ

َم َأْثبَ اْلـمُ  َة َتبِ َتَقدِّ َفَثبََت ،  َمْن َقْبَلَها ِمْن َأْهِل اْلكَِتاَبْنيِ ِيف َأْعَياِن ُخمَاَلَفتَِها ْت عَ َت َأنَّ َهِذِه اْألُمَّ
َا َتبَِعْتَها ِيف َأْمَثاِل بِْدَعتَِها  : َوَهِذِه ِهَي ،  َأهنَّ

  :اتباع الْأُمة سنن من قَبلَها :ةَحاديةَ عشرـمسأَلَةُ الْـالْ
يَن ِمْن َقبِْلُكمْ  «: َقاَل  ص اهللاِ  َرُسوَل َفإِنَّ  ِ

#dت#بُِعن# َس9ََ ا ، ِشْ;ًا بِِشْ;ٍ  5ََ
اهللاِ  َيا َرُسوَل « ُقْلنَا: ، »  َالي#بَْعتُُموُهمْ  ، َحk# لَْو َدَخلُوا Kِ ُجْحِر َضبD  وَِذَراً: بِِذَراٍع 

 (رواه البخاري ومسلم).  )١٤(» ؟َفَمنْ  «َقاَل: ، » آْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى؟ 
ْم. َباَع ِيف َأْعَياِن َأْفَعاِهلِ َِثاِل ِيف التَّْعِيِني َعَىل َأنَّ اِالتِّ ُب املْ  َفَدلَّ َرضْ

ْيثِيِّ وَ  ِ َأنَّ َرُسوَل  ت َعْن َأِيب َواِقٍد اللَّ ْنيٍ َمرَّ بَِشَجَرٍة َخَرَج إَِىل ُحنَ  ص ا(َّ
َني ُيَقاُل َهلَا: َذاُت َأْنَواٍط ُيَعلُِّقوَن َعَلْيَها َأْسلَِحَتُهمْ  كِ ِ ، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل  لِْلُمْرشِ اْجَعْل  ، ا(َّ

قَاَل قَْوُم  َهَذا َكَما !اهللاِ ُسبَْحاَن  «: ص، َفَقاَل النَّبِيُّ  َلنَا َذاَت َأْنَواٍط َكَام َهلُْم َذاُت َأْنَواطٍ 

                                                           
)١٤ :( واحف من رتبة (السحايل)) (الَضبُّ عريض حرش  ْيٌل ، جسمه َخِشن غليظ له ذَ  حيوان من جنس الزَّ

 ؟َك ئِ أولَ  ْريُ غَ  نْ مَ : فَ )؟نْ مَ فَ (  .، يكثر يف صَحاري األقطار العربّية أعقد



 ٣٨٦
 nَنِيَِدهِ لََ َْكُ!# ) ١٣٨األعراف: ( )/  0     1  2        3  54     (ُمو nِي َغْف ِ

#dَوا
 ، وصححه األلباين). (رواه أمحد والرتمذي والطرباين )١(»  ُسن#َة َمْن fََن َقبْلَُكمْ 

َذا التَّْفِسِري َصاِدًقا َعَىل  َمْت لِْلَيُهوِد َوَصاَر َحِديُث اْلِفَرِق ِهبَ تِي َتَقدَّ  َأْمَثاِل اْلبَِدِع الَّ
َة َتْبَتِدُع ِيف ِدينِ ،  َوالنََّصاَرى ِمْثَل تِْلَك اْلبَِدِع َوَتِزيُد َعَلْيَها بِبِْدَعٍة َملْ اهللاِ  َوَأنَّ َهِذِه اْألُمَّ

اِئَفَتْنيِ  ْمَها َواِحَدٌة ِمَن الطَّ َام ُتْعَرُف َبْعَد َمْعرِ َوَلكِنَّ َهِذِه الْ ،  )٢( َتَتَقدَّ اِئَدَة إِنَّ َفِة اْلبَِدِع بِْدَعَة الزَّ
ُغ التَّْعِريُف بِِه َوإِْن ُعِرَف ،  َذلَِك َال ُيْعَرُف وَ ،  ىرَ اْلبَِدِع اْألُْخ  ُ ،  َأْو َال ُيَسوَّ َفَكَذلَِك َال َتتََعنيَّ

اِئَدةُ   َأْعَلُم. اهللاُ وَ ،  اْلبِْدَعُة الزَّ
َال َيُقوُم « : َقاَل ص  اهللاِ  َأنَّ َرُسوَل ت  ْن َأِيب ُهَرْيَرةَ َوِيف اْحلَِديِث َأْيًضا عَ 

َخَذ الُْقُروُن ِمْن َقبِْلَها ِشْ;ًا بِِشْ;ٍ وَِذَراً: بِِذَراٍع 
َ
9ِ بَِما أ م#

ُ
ُخَذ أ

ْ
اَعُة َحk# تَأ ، »  الس#

وُم؟ ! كَ اهللاِ َيا َرُسوَل « : َل يَفقِ  َك وََهِل ا« : َقاَل ، » َفاِرُس َوالرُّ وَ%ِ
ُ
(رواه  » ؟f#اُس إِال# أ

لِ البخاري).  ُب َمَثلٍ ، )٣( َوُهَو بَِمْعنَى اْألَوَّ ُه َلْيَس فِيِه َرضْ ى « : ص َفَقْوُلهُ ،  إِالَّ َأنَّ َحتَّ

                                                           
ةَ   َخَرَج )امَّ ـ( لَ ) ١( ).َأْي َعْن َمكَّ ةَ  (إَِىل ُحنَْنيٍ ِهَي اِْسُم َشَجَرٍة : (ُيَقاُل َهلَا َذاُت َأْنَواٍط). َمْوِضٌع َبْنيَ الطَّائِِف َوَمكَّ

كَِني َينُوُطوَن ِهبَا ِسَالَحُهْم َأْي ُيَعلُِّقوَنُه ِهبَا َوَيْعُكُفوَن َحْوَهلَا فَ  َسَأُلوُه َأْن َجيَْعَل َهلُْم َشَجَرٍة بَِعيْنَِها َكاَنْت لِْلُمْرشِ
ِ (ُسْبَحاَن  ِمْثَلَها َفنََهاُهْم َعْن َذلَِك. ًبا )ا(َّ ). ي َهَذا اْلَقْوُل ِمنُْكمْ أ (َهَذا). َتنِْزًهيا َوَتَعجُّ َكُبنَّ (ُسنََّة . َلَتتَّبُِعنَّ أي  (َلَرتْ

تِي اِْبَتَدُعوَها ِمْن ـَأْو َسيَِّئًة ، َوالْ نَُّة الطَِّريَقُة َحَسنًَة َكاَنْت السُّ  َمْن َكاَن َقْبَلُكْم) ُمَراُد ُهنَا َطِريَقُة َأْهِل اْهلََواِء َواْلبَِدِع الَّ
ِريِف كَِتاِهبِْم َكَام َأَتى َعَىل َبنِي إِْرسَ   .النَّْعلِ ائِيَل َحْذَو النَّْعِل بِ تِْلَقاِء َأْنُفِسِهْم َبْعَد َأْنبَِيائِِهْم ِمْن َتْغيِِري ِدينِِهْم َوَحتْ

ِ َوِيف َهَذا ُمْعِجَزٌة َظاِهَرٌة لَِرُسوِل    .صَفَقْد َوَقَع َما َأْخَربَ بِِه  ص ا(َّ
 )].٣٤٠-٣٣٩/ ٦حتفة األحوذي ([انظر: 

َقِت َعَىل ثِ  ص) ِإلِخبار النبي ٢( َقِت َعَىل إِْحَدى َوَسْبِعَني فِْرَقًة ، وأنَّ النََّصاَرى اْفَرتَ نَْتْنيِ َوَسْبِعَني أن اْليَُهوُد اْفَرتَ
ُق َعَىل َثالٍَث َوَسْبِعَني فِْرَقًة ، فزادْت أمته  تَُه َسَتْفَرتِ عنهم َوبالتايل َتِزيُد ، رقة بفِ عنهم  صَوَسْبِعَني فِْرَقًة ، وأنَّ ُأمَّ

 بِبِْدَعٍة.
يَن ِمْن َقبِْلُكمْ  «أي حديث:  )٣( ِ

#dت#بُِعن# َس9ََ ا ، َحk# لَْو َدَخلُوا Kِ ُجْحِر  ِذَراٍع ، ِشْ;ًا بِِشْ;ٍ وَِذَراً: بِ  5ََ
 D(رواه البخاري ومسلم).»  ؟َفَمنْ  «َقاَل: ، » آْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى؟ اهللاِ  َيا َرُسوَل « ُقْلنَا: ، »  َالي#بَْعتُُموُهمْ  َضب 



  ٣٨٧
تِي بَِام َأَخَذ اْلُقُروِن ِمْن َقْبلَِها َا َتْأُخُذ بِِمْثِل َما َأَخُذوا » َتْأُخَذ ُأمَّ ُه َال ،  بِهِ  َيُدلُّ َعَىل َأهنَّ إِالَّ َأنَّ

َباِع َهلُْم َأْعَياُن بَِدِعِهمْ  ُ ِيف اِالتِّ  :َبْل ،  َيَتَعنيَّ
 .ِيف َأْعَياِهنَا َقْد َتتَّبُِعَها •
 .َتتَّبُِعَها ِيف َأْشَباِهَهاَقْد وَ  •

لِ  ُه ،  اْحلَِديَث  » ُكمُ َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن َمْن َكاَن َقبْلَ « : َقْوُلهُ  )١( َفالَِّذي َيُدلُّ َعَىل اْألَوَّ َفإِنَّ
ى لَ « : َقاَل فِيهِ  َبْعُتُموُهمْ  ْو َدَخُلوا ِيف ُجْحِر َضبٍّ َحتَّ  .» َالتَّ

،  اْجَعْل َلنَا َذاَت َأْنَواطٍ : اهللاِ َفُقْلنَا َيا َرُسوَل « : َقْوُلهُ  )٢( َوالَِّذي َيُدلُّ َعَىل الثَّاِين 
 )/  0     1  2        3  54     (َما قَاَل قَْوُم ُموnَ َهَذا كَ  !اهللاِ ُسبَْحاَن  «: صَفَقاَل 

َكُ!# ُسن#َة َمْن fََن َقبْلَُكمْ ) ١٣٨األعراف: ( ي َغْفnِ نِيَِدهِ لََ ْ ِ
#dَاَذ َذاِت » َوا . َفإِنَّ اختِّ

َاَذ اْآلِهلَِة ِمْن ُدونِ  ُه ُهَو بِنَْفِسهِ ، اهللاِ  َأْنَواٍط ُيْشبُِه اختِّ َفلَِذلَِك َال َيْلَزُم اِالْعتَِباُر  َال َأنَّ
 َأْعَلُم. اهللاُ وَ ،  بِاملَْنُْصوِص َعَلْيِه َما َملْ َينُصَّ َعَلْيِه ِمْثُلُه ِمْن ُكلِّ َوْجهٍ 

  : مسأَلَةُ الثَّانِيةَ عشرةَـالْ
يئَةشي الْـمف لُهعج أَو يدعفُوذُ الْونا وقُهسفقِ ورالْف كُفْر:  

َا  صَأْخَربَ  َوَهَذا َوِعيٌد َيُدلُّ َعَىل َأنَّ تِْلَك اْلِفَرَق َقِد ،  » ُكلََّها ِيف النَّارِ « َأهنَّ
َر ِيف اْألُُصوِل َأنَّ َما ،  اْرَتَكَبْت ُكلُّ َواِحَدٍة ِمنَْها َمْعِصَيًة َكبَِريًة َأْو َذْنًبا َعظِيًام  إِْذ َقْد َتَقرَّ

 ُّ ُد الرشَّ . إِالَّ ِمْن ِجَهِة اْلَوْصِف » ُكلَُّها ِيف النَّارِ « : َعَلْيِه َفُخُصوِصيَّتُُه َكبَِريٌة. إِْذ َملْ َيُقْل ُيَتَوعَّ
َواِد اْألَْعَظِم َوَعْن َمجَاَعتِهِ  الَِّذي َقْت بَِسَببِِه َعِن السَّ َقِة.اْلـمُ  َوَلْيَس َذلَِك إِالَّ لِْلبِْدَعةِ ،  اْفَرتَ  َفرِّ

ُه َغْريُ َأَبِديٍّ : َهْل ُهَو َأَبِديٌّ َأْم َال؟ َوإَِذا ُقْلنَا ؛ ُه ُينَْظُر ِيف َهَذا اْلَوِعيدِ إِالَّ َأنَّ  َهْل : إِنَّ
ْسَالمِ ؟ ِشيئَةِ اْلـمَ  ُهَو َنافٌِذ َأْم ِيف  َأْو َلْيَسْت ،  َفيَنَْبنِي َعَىل َأنَّ َبْعَض اْلبَِدِع ُخمِْرَجٌة ِمَن اْإلِ

ِهْم ِمنَ َواْخلِ ،  ُخمِْرَجةً  َفَحْيُث ، َخالِِفَني ِيف اْلَعَقاِئِد َمْوُجوٌد اْلـمُ  َالُف ِيف اْخلََواِرِج َوَغْريِ
                                                           

 بَِدِعهم. ِيف َأْعَيانِ اليهود والنصارى  َقْد َتتَّبِعُ أي أن األمة  )١(
 ْشباِه بَِدِعهم.ِيف أَ اليهود والنصارى  َقْد َتتَّبِعُ ألمة أي أن ا )٢(



 ٣٨٨
ْحِريِم  مُ زَ لْ يَ  َنُقوُل بِالتَّْكِفريِ  َك َال َيْغِفُرهُ  إِنَّ «  :َعَىل اْلَقاِعَدةِ بِنَاًء ِمنُْه َتْأبِيُد التَّ ْ اُهللا  اْلُكْفَر َوالرشِّ

 . » ُسْبَحاَنهُ 
اُهللا  َيُكوَن ُمَقيًَّدا بَِأْن َيَشاءَ ْي أَ  . َمِشيَئةِ ـَيُكوَن ُمَقيًَّدا بِالْ فَ  َذا ُقْلنَا بَِعَدِم التَّْكِفريِ َوإِ 

َام ُمحَِل َقْوُلُه:   َأْي ِهَي ِممَّْن َيْسَتِحقُّ النَّاَر ، َكَام  » ُكلَُّها ِيف النَّارِ « َتَعاَىل إِْصَالَءُهْم ِيف النَّاِر ، َوإِنَّ
j  i  h  g  f   e  d  c  (8 ِيف َقْولِِه 

 r  q     p  o  n  m  l   k   ( )َأْي َذلَِك َجَزاُؤُه  )٩٣: النساء
X   W  V  U  T  (8 لَِقْولِِه ، اُهللا  َفإِْن َعَفا َعنُْه َفَلُه اْلَعْفُو إِْن َشاءَ ،  َعنْهُ اُهللا  إِْن َملْ َيْعُف 

a`    _  ^   ]  \  [    Z  Y  ( )٤٨: النساء(. 
أَعطَى بِنصه  »  واحدةً إِال«  :صقَولُه  :مسأَلَةُ الثَّالثَةَ عشرةَـالْ

  : يختلفحق واحد الـأَنَّ الْ
ِه َأنَّ اْحلَقَّ َواِحٌد َال » ُ_َُّها Kِ اf#اِر إِال# َواِحَدةٌ « : صإِنَّ َقْوَلُه  َقْد َأْعَطى بِنَصِّ

َتلُِف  ْ َيُقْل إِالَّ َواِحَدًة َوِألَنَّ اِالْختَِالَف َمنِْفيٌّ َعِن ،  َخيْ إِْذ َلْو َكاَن لِْلَحقِّ فَِرٌق َأْيًضا َمل
يَعِة بِإِْطَالٍق  ِ َا اْحلَاكَِمُة َبْنيَ ،  الرشَّ Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  (8 لَِقْولِِه ،  ْخَتلِِفنيَ اْلـمُ  ِألَهنَّ

  Ù  Ø    ×( )يَعةِ  التَّنَاُزعَ  َردَّ فَ ؛  )٥٩: النساء ِ يَعُة َتْقَتِيض ،  إَِىل الرشَّ ِ َفَلْو َكاَنِت الرشَّ
دِّ إَِلْيَها َفاِئَدٌة. َوَقْوُلهُ  َالَف َملْ َيُكْن ِيف الرَّ طِ  )Õ  Ô    ( 8 اْخلِ ْ َفِهَي ،  َنكَِرٌة ِيف ِسَياِق الرشَّ

َأْمٍر إِىل ِ دُّ فِيَها َال َيُكوُن إِالَّ َفالرَّ ،  نَاُزٍع َعَىل اْلُعُمومِ ِصيَغٌة ِمْن ِصَيِغ اْلُعُموِم. َفَتنْتَظُِم ُكلُّ تَ 
 َواِحٍد َفَال َيَسُع َأْن َيُكوَن َأْهُل اْحلَقِّ فَِرًقا. 

T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J     (8 َوَقاَل 
  WV  U( )بِ ،  َوُهَو َنصٌّ فِيَام َنْحُن فِيهِ  )١٥٣: األنعام يَل اْلَواِحَد َال َيْقَتِيض َفإِنَّ السَّ

اَق  ُبلِ ،  اِالْفِرتَ  ْخَتلَِفِة.اْلـمُ  بِِخَالِف السُّ
لَم يعين من الْفرقِ إِلَّا فرقَةً  صالنبِي : الْمسأَلَةُ الرابِعةَ عشرةَ

  :واحدةً



  ٣٨٩
ْ ِمَن اْلِفَرِق إِالَّ فِْرَقًة ص  نَّ النَّبِيَّ إِ  ةً ،  َواِحَدةً َملْ ُيَعنيِّ َها َخاصَّ َض لَِعدِّ َام َتَعرَّ ،  َوإِنَّ

َام َوَقَع َذلَِك َكَذلَِك َوَملْ َيُكِن اْألَْمُر بِاْلَعْكِس ،  َوَأَشاَر إَِىل اْلِفَرِق النَّاِجَيِة ِحَني ُسِئَل َعنَْها َوإِنَّ
 : ِألُُمورٍ 

ِف اْلـمُ  اْآلَكُد ِيف اْلَبَياِن بِالنِّْسَبِة إَِىل َتَعبُّدِ َأنَّ َتْعِيَني اْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة ُهَو  َأَحُدَها: َكلَّ
ْكرِ  إِْذ َال َيْلَزُم َتْعِيُني اْلِفَرِق اْلَباِقيَِة إَِذا ُعيِّنَِت اْلَواِحَدُة. َوَأْيًضا َلْو ُعيِّنَِت ،  َواْألََحقِّ بِالذِّ

َة َملْ َيُكنْ  َوِهَي ،  َألَنَّ اْلَكَالَم فِيَها َيْقَتِيض َتْرَك ُأُمورٍ ،  ُبدٌّ ِمْن َبَياِهنَا اْلِفَرُق ُكلَُّها إِالَّ َهِذِه اْألُمَّ
ا َوَال ِخَالًفا cٍء آَخَر َال ِضد ِء َال َيْقَتِيض فِْعَل َيشْ ْ ُك لِليشَّ ْ  َفِذْكُر اْلَواِحَدِة ُهوَ ،  اْلبَِدُع. َوالرتَّ

ْطَالِق. اْلـمُ   ِفيُد َعَىل اْإلِ
ُه إَِذا ُذكَِرْت نِْحَلُة اْلِفْرَقِة النَّاِجيَِة ُعلَِم َعَىل اْلَبِدَهيِة َأنَّ أَ  َوالثَّاِين: نَّ َذلَِك َأْوَجُز ِألَنَّ

بِِخَالِف َما إَِذا ُذكَِرِت ،  َوَحَصَل التَّْعِيُني بِاِالْجتَِهادِ ،  َما ِسَواَها ِممَّا ُخيَالُِفَها َلْيَس بِنَاٍج 
ًحا َكثًِريااْلِفَرُق إِالَّ النَّاِجيَ  ُه َيْقَتِيض َرشْ ِألَنَّ ،  َوَال َيْقَتِيض ِيف اْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة اْجتَِهادٌ ،  َة َفإِنَّ

تِي َتُكوُن ُخمَاَلَفُتَها بَِدًعا َال َحظَّ لِْلَعْقِل ِيف اِالْجتَِهاِد فِيَها.   إِْثَباَت اْلِعَباَداِت الَّ
ْرتِ َأنَّ َذلَِك َأْحَرى بِ  َوالثَّالُِث: ْرتِ ،  السَّ ْت َلنَاَقَض َذلَِك َقْصَد السَّ َ َ ،  َوَلْو ُفرسِّ َفَفرسَّ

َتاُج إَِلْيِه إِالَّ ِمْن ِجَهةِ  َتاُج إَِلْيِه َوَتَرَك َما َال ُحيْ َ النَّبِيُّ ،  َخاَلَفةِ اْلـمُ  َما ُحيْ : َذلَِك بَِقْولِهِ ص  َفَبنيَّ
»  Eِْصَحا

َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
 الرتمذي ، وحّسنه األلباين). (رواه »  َما أ

َؤاِل الَِّذي َسَأُلوُه إِْذ َقاُلوا ، » ؟ اهللاِ َمْن ِهَي َيا َرُسوَل « : َوَوَقَع َذلَِك َجَواًبا لِلسُّ
َوَأْوَصاِف َأْصَحابِِه. َوَكاَن َذلَِك ص  َفَأَجاَب بَِأنَّ اْلِفْرَقَة النَّاِجَيَة َمِن اتََّصَف بَِأْوَصافِهِ 

َتاُج إَِىل َتْفِسٍري بِالنِّْسَبِة إَِىل َمْن َبْعَد تِْلَك  ْريَ َخِفيٍّ َفاْكَتَفْوا بِِه.ِعنَْدُهْم غَ  َمْعُلوًما َام َحيْ َوُربَّ
 اْألَْزَماِن.

ْدِيهِ  يَوَحاِصُل اْألَْمِر َأنَّ َأْصَحاَبُه  َوَقْد َجاَء ،  َكاُنوا ُمْقَتِديَن بِِه ُمْهَتِديَن ِهبَ
دٍ َمْدُحُهْم ِيف الْ  َام ُخُلُقهُ ، ص  ُقْرآِن اْلَكِريِم َوَأْثنَى َعَىل َمْتُبوِعِهْم ُحمَمَّ ،  اْلُقْرآنُ ص  َوإِنَّ

َام ُهوَ  )٤: القلم( )    n  m     l  k (8 َفَقاَل  ،  ْتُبوُع َعَىل اْحلَِقيَقةِ اْلـمَ  َفاْلُقْرآُن إِنَّ
نَُّة ُمَبيِّنًَة َلهُ  َحاَبُة تَّبِ اْلـمُ فَ ،  َوَجاَءِت السُّ نَِّة ُمتَّبٌِع لِْلُقْرآِن. َوالصَّ َكاُنوا َأْوَىل  يُع لِلسُّ



 ٣٩٠
اِخَلِة لِْلَجنَِّة بَِفْضلِ ،  النَّاِس بَِذلَِك  ، اهللاِ  َفُكلُّ َمِن اْقَتَدى ِهبِْم َفُهَو ِمَن اْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة الدَّ

ْصَحا« : صَوُهَو َمْعنَى َقْولِِه 
َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
 . » Eِ َما أ

نَُّة ُهَو الطَِّريُق  ِه َفنَاِشٌئ اْلـمُ  َفاْلكَِتاُب َوالسُّ ْمجَاِع َوَغْريِ ا ِمَن اْإلِ ْسَتِقيُم ، َوَما ِسَواُمهَ
َوُهَو َمْعنَى َما َجاَء ِيف ،  َوَأْصَحاُبهُ ص  َهَذا ُهَو اْلَوْصُف الَِّذي َكاَن َعَلْيِه النَّبِيُّ َعنُْهَام ، 

َواَيِة اْألُ  ِألَنَّ (رواه أبو داود ، وحّسنه األلباين) ؛ »  َوyَِ اْ+ََماَعةُ « : ْخَرى ِمْن َقْولِهِ الرِّ
ْخَباِر َكاُنوا َعَىل َذلَِك اْلَوْصِف   .اْجلََامَعَة ِيف َوْقِت اْإلِ

ُه ُهَو الَّ  ٍعي َأنَّ ْسَالِم ِمْن ُسنِّيٍّ َأْو ُمْبَتِدٍع َيدَّ َت َراَيِة اْإلِ ِذي َناَل ُرْتبََة ُكلَّ َداِخٍل َحتْ
 النََّجاِة َوَدَخَل ِيف ِغَامِر اْلِفْرَقِة النَاِجَية:

ُه ُهَو الَِّذي َناَل ُرْتَبَة  ٍع َأنَّ ْسَالِم ِمْن ُسنِّيٍّ َأْو ُمْبتَِدٍع ُمدَّ َت َراَيِة اْإلِ ُكلَّ َداِخٍل َحتْ
ْسَالمِ إِْذ َال َيدَّ ،  النََّجاِة َوَدَخَل ِيف ِغَامِر تِْلَك اْلِفْرَقةِ  ،  ِعي ِخَالَف َذلَِك إِالَّ َمْن َخَلَع ِرْبَقَة اْإلِ

َوِيف َمْعنَاُهْم َمْن َدَخَل بَِظاِهِرِه َوُهَو ُمْعَتِقٌد ،  َكاْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى،  َواْنَحاَز إَِىل فَِئِة اْلُكْفرِ 
ُه كَ   نَافِِقَني. اْلـمُ َغْريَ

ْ َيْرَض لِنَْفِسِه  ا َمْن َمل ْسَالِم َوَقاَتَل َساِئَر املَِْلِل َعَىل َهِذِه املِْلَّةِ َوَأمَّ ،  إِالَّ بَِوْصِف اْإلِ
ٍع َأْحَسنََها  - َفَال ُيْمكُِن َأْن َيْرَىض لِنَْفِسِه بَِأَخسِّ َمَراتِبَِها   َفَلْو َعلِمَ ، ُم لْ اْلعِ  َوُهوَ  -َوُهَو ُمدَّ

ُه ُمْبَتِدٌع َملْ َيْبَق عَ اْلـمُ  َفْضًال َعْن َأْن َيتَِّخَذَها ِدينًا ،  َىل تِْلَك اْحلَاَلِة َوَملْ ُيَصاِحْب َأْهَلَهاْبَتِدُع َأنَّ
 َوُهَو َأْمٌر َمْرُكوٌز ِيف اْلِفْطَرِة َال ُخيَالُِف فِيِه َعاِقٌل. ،  هللاِ  َيِديُن بِهِ 

 :َتنَاُزُع اْلِفَرِق َوَتْعبُِري ُكلٍّ ِمنَْها َعْن َنْفِسَها
ْبَتِدَع اْلـمُ  َكَذلَِك َفُكلُّ فِْرَقٍة ُتنَاِزُع َصاِحَبَتَها ِيف فِْرَقِة النََّجاِة. َأَال َتَرى َأنَّ َفإَِذا َكاَن 

ِسِني َحاَلتِ آِخٌذ َأبَ  ِه؟ ًدا ِيف َحتْ ًعا َوَتْقبِيِح َحاَلِة َغْريِ ِعي َأنَّهُ فَ ِه َرشْ َفاِت َيدَّ  َصاِحُب َنْفِي الصِّ
ُد.اْلـمُ  ِعي َأنَّهُ َشبِّ اْلـمُ وَ  َوحِّ َوَكَذلَِك َكلُّ َطاِئَفٍة ِمَن  ، ْثبُِت لَِذاِت اْلَباِري َوِصَفاتِهِ اْلـمُ  ُه َيدَّ

ْ َيْثُبْت َهلَا. يَعِة َأْو َمل ِ َباُع الرشَّ تِي َثَبَت َهلَا اتِّ َواِئِف الَّ َوإَِذا َرَجْعنَا إَِىل اِالْستِْدَالَالِت  الطَّ
نِّيَّةِ   َفُكلُّ َطاِئَفٍة َتَتَعلَُّق بَِذلَِك َأْيًضا.،  َعَىل اْخلُُصوصِ  اْلُقْرآنِيَِّة َأِو السُّ

َوإَِذا ،  َعَىل اِالْنتَِظاِم ِيف ِسْلِك اْلِفْرَقِة النَّاِجَيةِ  -ِيف َزْعِمِهْم  - َواْجلَِميُع َحمُوُموَن 
َوَال ُيْمِكُن ،  َوَأْصَحاُبهُ ص  النَّبِيُّ ْبَتِدِع ِيف النََّظِر َما َكاَن َعَلْيِه اْلـمُ  َكاَن َكَذلَِك َأْشَكَل َعَىل 



  ٣٩١
َام ُيْمكُِن اْجلَْمُع فِيَها ،  َأْن َيُكوَن َمْذَهُبُهْم ُمْقَتَىض َهِذِه الظََّواِهرِ  َا ُمَتَدافَِعٌة ُمَتنَاِقَضٌة. َوإِنَّ َفإِهنَّ

دُّ اْلَبْعَض اْآلَخَر إَِىل َذلَِك اْألَ   ْصِل بِالتَّْأِويِل.إَِذا ُجِعَل َبْعُضَها َأْصًال. َفَريُ
ِة َوَتُردُّ َما  َوَكَذلَِك َفَعَل ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْن تِْلَك اْلِفَرِق َتْسَتْمِسُك بَِبْعِض تِْلَك  اْألَِدلَّ

ِجيِح ،  ِسَواَها إَِلْيَها ْ تِي َيُس اْلـمَ  إِْن َكانَ ،  َأْو ُهتِْمُل اْعتَِباَرَها بِالرتَّ نِّيَّاِت الَّ وُغ ْوِضُع ِمَن الظَّ
ِجيُح  ْ ِعي َأنَّ َأْصَلَها الَِّذي َتْرِجُع إَِلْيِه َقْطِعيٌّ ،  فِيَها الرتَّ َعاِرَض َلُه َظنِّيٌّ َفَال اْلـمُ و َأْو َتدَّ

 َيَتَعاَرَضاِن.
َحاَبِة  َام َكاَنْت َطِريَقُة الصَّ َمةِ اْلـمُ  َظاِهَرٌة ِيف اْألَْزِمنَةِ  يَوإِنَّ َأَما َوَقِد ،  َتَقدِّ

َالِف َفُمَحاٌل اْسَتقَ  ْت َمآِخُذ اْخلِ نُُه َقْوُل اْلـمَ  َوَهَذا،  رَّ !   "  (8 اهللاِ  ْوِضُع ِممَّا َيتََضمَّ
  +  *  )  ('  &  %  $  #   43  2  10  /  .  -  ,

ُلوا  .)١١٨: هود( )7   8  9  :  ;  >  = 5  6   -َفَتَأمَّ
ُكمُ  َفاُق ُحمَ  -اُهللا  َرِمحَ ِة َما َأْخَربَ َكْيَف َصاَر اِالتِّ َق اْلَعْقُل بِِصحَّ  بِِه.اُهللا  اًال ِيف اْلَعاَدِة لُِيَصدِّ

الْهالكَة الْفرقِ هلْ يدخلُ في : مسأَلَةُ الْخامسةَ عشرةَـالْ
اتي الْكُلِّيف عدتبكَالْـم ئَاتيزي الْجف عدتبالْـم:  

(رواه أبو داود ، وحّسنه األلباين).  » اِر إِال# َواِحَدةً ُ_َُّها Kِ اf# « : صَقاَل 
ةٍ اْلـمُ  َوَحتََّم َذلَِك. َوَال ُيَعدُّ ِمَن اْلِفَرِق إِالَّ  ٍّ َوَقاِعَدٍة َعامَّ ْ َينَْتظِِم ،  َخالَِف ِيف َأْمٍر ُكيلِّ َوَمل

ا َمِن اْبَتَدَع ِيف ،  َني لِْلَقَواِعدِ َخالِفِ اْلـمُ  إِالَّ َأْهَل اْلبَِدعِ  -َعَىل اْخلُُصوِص  -اْحلَِديُث  َوَأمَّ
ا cي يِن َلكِنَُّه َملْ َيْبَتِدْع َما َينُْقُض َأْمًرا ُكلِّ ِرُم َأْصًال ِمنَ ،  الدِّ ا َأْو َخيْ cِع َعام ْ َفَال ُدُخوَل َلُه ِيف ،  الرشَّ

 ُذكَِر َأْو َال؟. َهْل َيْلَحُق بَِمنْ : َفُينَْظُر ِيف ُحْكِمهِ ،  ْذُكورِ اْلـمَ  النَّصِّ 
  ْسَأَلِة َأَحُد َأْمَرْيِن:اْلـمَ  َوالَِّذي َيْظَهُر ِيف 

ا َأْن َنُقوَل: ْض لِتِْلَك اْلَواِسَطِة بَِلْفٍظ َوَال َمْعنًى إِمَّ ْ َيَتَعرَّ إِالَّ َأنَّ ،  إِنَّ اْحلَِديَث َمل
َمةِ اْلـمُ  َذلَِك ُيْؤَخُذ ِمْن ُعُموِم اْألَِدلَّةِ  (رواه  » ُ(ُّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ « : ص َقْولِهِ كَ ،  َتَقدِّ

 َوَما َأْشَبَه َذلَِك. مسلم). 
ا َأْن َنُقوَل: ْ َيُكْن ِيف َلْفِظِه َدَالَلةٌ  َوإِمَّ َفِفي َمْعنَاُه َما َيُدلُّ َعَىل ،  إِنَّ اْحلَِديَث َوإِْن َمل

َض لِِذكْ ،  َقْصِدِه ِيف اْجلُْمَلةِ  ُه َتَعرَّ َرَفْنيِ اْلَواِضَحْنيِ َوَبَياِن َأنَّ  :ِر الطَّ



 ٣٩٢
ا: َالَمِة َوالنَّجَ  َأَحُدُمهَ َوُهَو ،  ِم بِْدَعةٍ اْلـَام  ِة ِمْن َغْريِ َداِخَلِة ُشْبَهٍة َوَال اَطَرُف السَّ

ْصَحاEِ « : ص َقْوُلهُ 
َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
 وحّسنه األلباين).  (رواه أبو داود ،»  َما أ
غْ  َوالثَّاِين: ِرُم ،  َراِق ِيف اْلبِْدَعةِ َطَرُف اْإلِ يًَّة َأْو َختْ َوُهَو الَِّذي َتُكوُن فِيِه اْلبِْدَعُة ُكلِّ

ا cي ُه َتَعاَىل ،  ِيف كَِتابِِه اْلَعِزيزِ اهللاِ  َجْرًيا َعَىل َعاَدةِ ،  َأْصًال ُكلِّ َذَكَر َأْهَل اْخلَْريِ َوَأْهَل َلـامَّ  ِألَنَّ
ِّ َذَكَر ُكلَّ َفِريٍق مِ  ْؤِمُن فِيَها َبْنيَ اْلـمُ  لَِيْبَقى،  نُْهْم بَِأْعَىل َما َحيِْمُل ِمْن َخْريٍ َأْو َرشٍّ الرشَّ
َرَفْنيِ َخاِئًفا َراِجًيا َرَفْنيِ اْلَواِضَحْنيِ ،  الطَّ  .إِْذ َجَعَل التَّنْبِيَه بِالطَّ

ُّ ،  َفإِنَّ اْخلَْريَ َعَىل َمَراتَِب َبْعُضَها َأْعَىل ِمْن َبْعضٍ   َعَىل َمَراتَِب َبْعُضَها َأَشدُّ َوالرشَّ
ِذيَن ُدوَهنُْم ،  ِمْن َبْعضٍ  َرَجاِت َخاَف َأْهُل اْخلَْريِ الَّ ِذيَن ِيف َأْعَىل الدَّ َفإَِذا ُذكَِر َأْهُل اْخلَْريِ الَّ

ِّ ،  َأْو َرَجْوا َأْن َيْلَحُقوا ِهبِمْ ،  َأْن َال َيْلَحُقوا ِهبِمْ  ِذيَن ِيف َأْسَفلِ َوإَِذا ُذكَِر َأْهُل الرشَّ   الَّ
ِذيَن ُدوَهنُْم َأْن َيْلَحُقوا ِهبِمْ اْلـمَ  ِّ الَّ  َأْو َرَجْوا َأْن َال َيْلَحُقوا ِهبِْم.،  َراتِِب َخاَف َأْهُل الرشَّ

َدِع ِيف ْبتَِدَعِة اِالْبتَِداَع اْجلُْزِئيَّ َال َيْبُلُغ َمْبَلَغ َأْهِل اْلبِ اْلـمُ  اْلِفَرَق ِمنَ  اَمْن َعدَ فَ 
يَّاِت  يِح بِاْلَوِعيِد بِالنَّارِ ،  اْلُكلِّ ْرصِ مِّ َوالتَّ ُكوا ِيف ،  ِيف الذَّ ْقَتِيض اْلـمُ  ْعنَىاْلـمَ  َوَلكِنَُّهُم اْشَرتَ

مِّ َواْلَوِعيدِ   ِف طَّرَ َواْلُقْرُب َواْلُبْعُد ِمَن الْ ،  َوإِْن َكاَن َما َبْينَُهَام ِمَن اْلَبْوِن اْلَبِعيدِ ،  لِلذَّ
ِة لِْلُمْجَتِهِد. اْلـمَ   ْذُموِم بَِحَسِب َما َيْظَهُر ِمَن اْألَِدلَّ

من روى في تفْسِيرِ الْفرقِ الناجِية هي : مسأَلَةُ السادسةَ عشرةَـالْ
  :الْجماعةُ محتاجةٌ إِلَى التفْسِيرِ

ُه نَّ ِرَواَيَة َمْن َرَوى ِيف َتْفِسِري اْلِفرَ إِ  ْفِسِري ِألَنَّ ِق النَّاِجَيِة َوِهَي اْجلََامَعُة ُحمَْتاَجٌة إَِىل التَّ
َواَيِة اْألُْخَرى  نَا َعلَيِْه « : ص َوِهَي َقْوُلهُ  -إِْن َكاَن َمْعنَاُه َبيِّنًا ِمْن ِجَهِة َتْفِسِري الرِّ

َ
َما أ

 Eِْصَحا
َ
َراُد اْلـمُ  ِمْن َحْيُث  )اْجلََامَعةِ ( َلْفظِ َفَمْعنَى (رواه أبو داود ، وحّسنه األلباين). »  َوأ

ْفِسِري. ِع ُحمَْتاٌج إَِىل التَّ ْ   بِِه ِيف إِْطَالِق الرشَّ
َوِمنَْها َما َصحَّ ،  َفَقْد َجاَء ِيف َأَحاِديَث َكثَِريٍة ِمنَْها اْحلَِديُث الَِّذي َنْحُن ِيف َتْفِسِريهِ 

ِمpِهِ َشيْئًا يَْكَرُهُه فَلْيَْصِ;ْ َعلَيِْه ، « : اَل قَ ص  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَّبِيِّ 
َ
ى ِمْن أ

َ
َمْن َرأ

 (رواه البخاري ومسلم).   » َفَماَت َماَت ِميتًَة َجاِهِلي#ةً  ْ;ًاْن فَاَرَق اْ+ََماَعَة شِ فَإِن#ُه مَ 



  ٣٩٣
 َجاِهلِيٍَّة َوَرشٍّ َفَجاَءَنا! إِنَّا ُكنَّا ِيف اهللاِ َيا َرُسوَل «  :ُقْلُت : َقاَل ، ت ُحَذْيَفةَ َعْن وَ 

؟ ،  ِهبََذا اْخلَْريِ اُهللا    .»َغَعْم « : َقاَل ، » َفَهْل َبْعَد َهَذا اْخلَْريِ ِمْن َرشٍّ
؟ « : ُقْلُت  ِّ ِمْن َخْريٍ  ». َغَعْم ، َوِفيِه َدَخنٌ « : َقاَل ، » َوَهْل َبْعَد َذلَِك الرشَّ
 .»َوَما َدَخنُُه؟ « : ُقْلُت 
وَن بَِغpِْ ُسن#9ِ َويَْهُدوَن بَِغpِْ َهْدkِ َيْعرُِف ِمنُْهْم َوُينِْكرُ قَ « : َقاَل 

 .» ْوٌم يَْستَنُّ
؟ « : ُقْلُت   .»َفَهْل َبْعَد َذلَِك اْخلَْريِ ِمْن َرشٍّ
بَْواِب َجَهن#َم ، َغَعْم « : َقاَل 

َ
َجاَنُهْم إtََِْها قََذفُوهُ ِفيَها، ُدَ:ةٌ َ|َ أ

َ
 .» َمْن أ

 . » ! ِصْفُهْم َلنَااهللاِ َيا َرُسوَل « : ْلُت قُ 
لِْسنَِتنَا  «: َقاَل 

َ
تِنَا َوَيت8ََ#ُموَن بِأ  .»ُهْم ِمْن ِجْتَ

 .»َفَام َتْأُمُرِين إِْن َأْدَرَكنِي َذلَِك؟ « : ُقْلُت 
 .»ْسِلِمyَ َوgَِماَمُهْم الْـمُ  تَلَْزُم 9ََاَعةَ  «: َقاَل 

 .»ْن َهلُْم َمجَاَعٌة َوَال إَِماٌم؟ َفإِْن َملْ َيكُ « : ُقْلُت 
ْصِل َشَجَرةٍ َحk# يُْدِرَ|َك  «: َقاَل 

َ
ْن َيَعض# بِأ

َ
ْل تِلَْك الِْفَرَق ُ_#َها ، َولَْو أ ِxَفَاْق 

نَْت َ|َ َذلَِك الْـمَ 
َ
 .(رواه البخاري ومسلم) » وُْت َوأ
يُْكْم بِاْ+ََماَعِة ، َوgِي#اُكْم َعلَ « : َقاَل ص  اهللاِ  َرُسوَل أنَّ  بَعِن اْبِن ُعَمَر وَ 

َراَد dُْبُوَحَة اْ+َن#ِة 
َ
ْنَعُد ، َوَمْن أ

َ
يَْطاُن َمَع الَْواِحِد وَُهَو ِمَن اِالثْنyَِْ أ  )١(َوالُْفْرقََة ، الش#

 .(رواه الرتمذي ، وصّححه األلباين) » فَلْيَلَْزِم اْ+ََماَعةَ 
9ِ َ|َ اَهللا  إِن# « : صاهللاِ  اَل َرُسوُل قَ : َقاَل  بَعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  م#

ُ
َال sََْمُع أ

  (رواه الرتمذي ، وصّححه األلباين).  » َمَع اْ+ََماَعةِ اِهللا  َضَاللٍَة ، َويَدُ 

                                                           
 .اانً كَ ا مَ هَ عَ َس ا وأوْ هَ نَ َس َأْي َمْن َأَراَد َأْن َيْسُكَن َوَسَطَها وأْح ): َمْن َأَراَد ُبْحبُوَحَة اْجلَنَّةِ ( )١(



 ٣٩٤
َمْن فَاَرَق اْ+ََماَعَة ِقيَد ِشْ;ٍ « : صاهللاِ  َقاَل َرُسوُل : َقاَل  تَعْن َأِيب َذرٍّ وَ 

 (رواه أبو داود ، وصّححه األلباين).  » َة اْإلِْسَالِم ِمْن ُقنُِقهِ َفَقْد َخلََع ِربْقَ 
9ِ َهنَاٌت « : َيُقوُل ص  اهللاِ  َسِمْعُت َرُسوَل : َوَعْن َعْرَفَجَة َقاَل  م#

ُ
َسيَُكوُن Kِ أ

ْمرَ 
َ
َق أ ْن ُفَفرِّ

َ
َراَد أ

َ
بُوهُ بِا ْسِلِمyَ َوyَِ الْـمُ  وََهنَاٌت ، َفَمْن أ ِqْيٌع فَا يِْف fَئِنًا َمْن 9َِ لس#

 (رواه مسلم).  )١( » fَنَ 
َسِة َأْقَواٍل: اْلـمُ  َجَامَعةِ ـَفاْخَتَلَف النَّاُس ِيف َمْعنَى الْ   َراَدِة ِيف َهِذِه اْألََحاِديِث َعَىل َمخْ

ْسَالمِ  َواُد اْألَْعَظُم ِمْن َأْهِل اْإلِ َا السَّ  .َأَحُدَها: َأهنَّ
َواَد اْألَْعَظَم ُهُم النَّاُجوَن ِمَن « : َلْيِه َكَالُم َأِيب َغالٍِب َوُهَو الَِّذي َيُدلُّ عَ  إِنَّ السَّ

َسَواٌء ،  َوَمْن َخاَلَفُهْم َماَت ِميَتًة َجاِهلِيَّةً ،  َفَام َكاُنوا َعَلْيِه َمْن َأْمِر ِدينِِهْم َفُهَو اْحلَقُّ ،  اْلِفَرِق 
يَعِة أَ  ِ ٍء ِمَن الرشَّ  .» َفُهَو ُخمَالٌِف لِْلَحقِّ ،  ْو ِيف إَِماِمِهْم َوُسْلَطاِهنِمْ َخاَلَفُهْم ِيف َيشْ
َأْي َوالَِّذي « : َفَقاَل ، » ؟ صاهللاِ  َأُبو َبْكٍر َخلِيَفُة َرُسولِ « : َوَعِن اْحلَُسْنيِ ِقيَل َلهُ 

ٍد َعَىل َضَالَلةٍ اُهللا  َما َكانَ ،  َال إَِلَه إِالَّ ُهوَ  َة ُحمَمَّ  .» لِيَْجَمَع ُأمَّ
يَعِة  ِ ِة َوُعَلَامُؤَها َوَأْهُل الرشَّ َفَعَىل َهَذا اْلَقْوِل َيْدُخُل ِيف اْجلََامَعِة ُجمَْتِهُدو اْألُمَّ

ا ُْم َتابُِعوَن َهلُْم َوُمْقَتُدوَن ِهبِمْ ،  َوَمْن ِسَواُهْم َداِخُلوَن ِيف ُحْكِمِهمْ ،  اْلَعاِمُلوَن ِهبَ َفُكلُّ ،  ِألَهنَّ
وا َمْن َخَرَج عَ  ِذيَن َشذُّ ُْم  )٢(َوَيْدُخُل ِيف َهُؤَالِء َمجِيُع َأْهِل اْلبَِدِع ، ْن َمجَاَعتِِهْم َفُهُم الَّ ِألَهنَّ

ِة ، َملْ َيْدُخُلوا ِيف َسَواِدِهْم بَِحاٍل. َم ِمَن اْألُمَّ   ُخمَالُِفوَن ملَِْن َتَقدَّ

                                                           
ع َهنَة) َهنَات( )١(  . اِدَثةُمَراد ِهبَا ُهنَا اْلِفَتن َواْألُُمور اْحلَ ـ، َوالْ  : َمجْ

ْيِف َكائِنًا َمْن َكانَ  : « صَقْوله  ُبوُه بِالسَّ ة َوِهَي َمجِيع َفاْرضِ ق َأْمر َهِذِه اْألُمَّ فِيِه اْألَْمر بِِقَتاِل »  َفَمْن َأَراَد َأْن ُيَفرِّ
َمام ، َأْو َأَراَد َتْفِريق َكلَِمة الْ  َينَْهى َعْن َذلَِك ، َفإِْن َملْ َينَْتِه ُقوتَِل ، َوإِْن َملْ ُمْسلِِمَني َوَنْحو َذلَِك ، وَ ـَمْن َخَرَج َعَىل اْإلِ

ه إِالَّ بَِقْتلِِه َفُقتَِل َكاَن َهَدًرا  ).١٢/٢٤١رشح النووي عىل مسلم (.[انظر:َينَْدفِع َرشّ
واوَن َمجِيُع َأْهِل اْلبَِدِع َيْدُخلُ أْي أنَّ  )٢( ِذيَن َشذُّ  .ِيف َهُؤَالِء الَّ



  ٣٩٥
ِة اْلُعَلَامءِ  َوالثَّاِين: َا َمجَاَعُة َأِئمَّ ِة امَّ عَ َفَمْن َخَرَج ،  ْجَتِهِدينَ ْلـمُ ا َأهنَّ  َعَلْيِه ُعَلَامُء اْألُمَّ

ًة َعَىل اْلَعاملَِنيَ اُهللا  َجَعَلُهمُ ،  اْلُعَلَامءُ اهللاِ  ِألَنَّ َمجَاَعةَ ،  َماَت ِميتًَة َجاِهلِيَّةً   َوُهمُ ،  ُحجَّ
م# اَهللا  إِن# « : صْعنِيُّوَن بَِقْولِِه اْلـمَ 

ُ
(رواه أبو داود ، وصّححه  » 9ِ َ|َ َضَاللَةٍ لَْن sََْمَع أ

َة َعنَْها َتْأُخُذ ِدينََهااأللباين).  َوِهَي َتَبٌع َهلَا. ،  َوإَِلْيَها َتْفَزُع ِمَن النََّواِزلِ ،  َوَذلَِك َأنَّ اْلَعامَّ
9ِ َ|َ َضَاللَةٍ « : ص َفَمْعنَى َقْولِهِ  م#

ُ
تِي َعَىل  َلنْ  :» إِن# اَهللا لَْن sََْمَع أ َتِمَع ُعَلَامُء ُأمَّ َجيْ

 َضَالَلٍة.
َذا َعْبدُ  َلِف ،  َوإِْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيهِ ،  َباَركِ اْلـمُ  ْبنُ اهللاِ  َوِممَّْن َقاَل ِهبَ َوَمجَاَعٌة ِمَن السَّ

نيَ  ِذيَن َينَْبِغي َأْن ُيْقَتَدى َمِن اْجلََامعَ « : َباَركِ اْلـمُ  ْبنِ اهللاِ  َعْبدِ َفِقيَل لِ ،  َوُهَو َرْأُي اْألُُصولِيِّ ُة الَّ
ِد ْبِن َثابِ ، » َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر « : َقاَل ، » ِهبِْم؟  ى اْنَتَهى إَِىل ُحمَمَّ ٍت َفَلْم َيَزْل َحيِْسُب َحتَّ

ِريُّ َأُبو َمحْ «  :َقاَل ، » َفَمِن اْألَْحَياُء؟ ؛  َهُؤَالِء َماُتوا« : َفِقيَل ، َواْحلَُسْنيِ ْبِن َواِقٍد  كَّ  .» َزَة السُّ
ُه َداِخٌل ِيف ،  ملَِْن َلْيَس بَِعاِملٍ ُجمَْتِهدٍ  دِ اوَ السَّ َهَذا َفَعَىل َهَذا اْلَقْوِل َال َمْدَخَل ِيف  ِألَنَّ

َيْدُخُل َأْيًضا َوَال ،  َفَمْن َعِمَل ِمنُْهْم بَِام ُخيَالُِفُهْم َفُهَو َصاِحُب اْملِيَتِة اْجلَاِهلِيَّةِ ،  َأْهِل التَّْقلِيدِ 
َ َال َيْبَتِدعُ ،  ْبَتِدِعنيَ اْلـمُ  َأَحٌد ِمنَ  َعى لِنَْفِسِه اْلِعْلَم َوَلْيَس ،  ِألَنَّ اْلَعاِمل َام َيْبَتِدُع َمِن ادَّ َوإِنَّ

 اًء َعَىل اْلَقْوِل بَِأنَّ َوَهَذا بِنَ ،  َوِألَنَّ اْلبِْدَعَة َقْد َأْخَرَجْتُه َعْن َنَمِط َمْن ُيْعَتدُّ بَِأْقَوالِهِ ،  َكَذلَِك 
ْمجَاعِ اْلـمُ  تِي اْبتََدَع اْلـَوإِْن قِيَل بِاِالْعتَِداِد بِِه فِيِه َفِفي َغْريِ ،  ْبَتِدَع َال ُيْعَتدُّ بِِه ِيف اْإلِ َمْسَأَلِة الَّ
ْمجَاعِ ،  فِيَها ُْم ِيف َنْفِس اْلبِْدَعِة ُخمَالُِفوَن لِْإلِ  .ِألَهنَّ

َحاَبُة  َأنَّ  َوالثَّالُِث: ِذيَن َأَقاُموا ،  َعَىل اْخلُُصوصِ  ياْجلََامَعَة ِهَي الصَّ ُُم الَّ َفإِهنَّ
يِن َوَأْرَسْوا َأْوَتاَدهُ  َتِمُعوَن َعَىل َضَالَلٍة َأْصًال ،  ِعَامَد الدِّ ِذيَن َال َجيْ َوَقْد ُيْمكُِن فِيَمْن ،  َوُهُم الَّ

َحٍد َفُقوُل:«  :صَأَال َتَرى َقْوَلُه  .ِسَواُهْم َذلَِك 
َ
اَعُة َ|َ أ (رواه  » اهللاُ اُهللا  َال َيُقوُم الس#

اِر اf#اِس « : ص َوَقْوَلهُ مسلم).  اَعُة إِال# َ|َ َ.َ   (رواه مسلم).  » َال َيُقوُم الس#
َتِمُعوَن فِيَها َعَىل َضَالَلٍة َوُكفْ  صَفَقْد َأْخَربَ   ٍر. َأنَّ ِمَن اْألَْزَماِن َأْزَماًنا َجيْ

َذا اْلَقْوِل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيزِ  َكاَن : َفَرَوى اْبُن َوْهٍب َعْن َمالٍِك َقاَل ،  َوِممَّْن َقاَل ِهبَ
اْألَْخُذ ِهبَا ،  َوُوَالُة اْألَْمِر ِمْن َبْعِدِه ُسنَنًاص  اهللاِ  َسنَّ َرُسوُل « : ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َيُقوُل 

ٌة َعَىل ِدينِ ، اهللاِ  َواْستِْكَامٌل لَِطاَعةِ ، اهللاِ  َتاِب َتْصِديٌق لِكِ  َلْيَس ِألََحٍد َتْبِديُلَها َوَال ، اهللاِ  َوُقوَّ



 ٣٩٦
َوَمْن َخاَفَها ،  َوَمِن اْسَتنَْرصَ ِهبَا َمنُْصورٌ ،  َوَال النََّظُر فِيَها! َمِن اْهَتَدى ِهبَا ُمْهَتدٍ ،  َتْغِيُريَها

َبَع َغْريَ َسبِي هُ ،  ْؤِمنِنيَ اْلـمُ  لِ اتَّ . َفَقاَل » َوَأْصَالُه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًريا،  َما َتَوىلَّ اُهللا  َوَوالَّ
 .» َفَأْعَجَبنِي َعْزُم ُعَمَر َعَىل َذلَِك « : َمالٌِك 

َواَيِة اْألُْخَرى ِيف َقْولِِه  َفَعَىل َهَذا اْلَقْولِ  نَا  «: صَلْفُظ اْجلََامَعِة ُمَطابٌِق لِلرِّ
َ
َما أ

ْص 
َ
ُه َراِجٌع إَِىل َما َقاُلوُه َوَما (رواه الرتمذي ، وحّسنه األلباين). »  َحاEِ ـَعلَيِْه َوأ َفَكَأنَّ

ْطَالِق ،  َسنُّوهُ  ٌة َعَىل اْإلِ َهلُْم بَِذلَِك ص  اهللاِ  َوبَِشَهاَدِة َرُسولِ ،  َوَما اْجَتَهُدوا فِيِه ُحجَّ
اِشِدينَ َفَعلَ « : ُخُصوًصا ِيف َقْولِهِ  (رواه أبو داود ،   » يُْكْم بُِسن#9ِ وَُسن#ِة اْ"ُلََفاِء الر#

ُمُ  ، َوَأْشَباِههِ وصّححه األلباين).   ةِ ـَتَقلُِّدوَن لَِكَالِم النُّ اْلـمُ  َأْو ِألَهنَّ ْهَتُدوَن اْلـمُ  ، ُبوَّ
يَعةِ  ِ ِذيَن َفِهُموا َأْمَر ِدينِ ،  لِلرشَّ ي اهللاِ  الَّ َعَىل ِعْلٍم َوَبِصَريٍة بَِمَواطِِن ،  ِمْن َنبِيِِّه ُمَشاَفَهةً بِالتََّلقِّ

يِع َوَقَراِئِن اْألَْحَوالِ  ْرشِ ِهمْ ،  التَّ  .بِِخَالِف َغْريِ
ِهمْ ،  ٍر فِيهِ َفُهَو ُسنٌَّة ِمْن َغْريِ َنظَ ُكلُّ َما َسنُّوُه إَذْن فَ  َفإِنَّ فِيِه ِألَْهِل ،  بِِخَالِف َغْريِ
ا َوَقُبوًال  اِالْجتَِهادِ  cَغْريُ َداِخلَِني ِيف اْجلََامَعِة َقْطًعا َعَىل َهَذا إَذْن  َفَأْهُل اْلبَِدعِ ،  َجمَاًال لِلنََّظِر َرد

 اْلَقْوِل.
ابُِع: ْسَالمِ  َوالرَّ إَِذا َأْمجَُعوا َعَىل َأْمٍر َفَواِجٌب َعَىل ،  َأنَّ اْجلََامَعَة ِهَي َمجَاَعُة َأْهِل اْإلِ

هِ  َباُعُهمْ َغْريِ ِذيَن َضِمنَ ،  ْم ِمْن َأْهِل املَِْلِل اتِّ َأْن َال َجيَْمَعُهْم َعَىل ص  لِنَبِيِّهِ اُهللا  َوُهُم الَّ
َواِب فِيَام اْخَتَلُفوا فِيِه. َفإِْن َوَقَع َبْينَُهُم اْختَِالٌف ،  َضَالَلةٍ  ُف الصَّ  َفَواِجٌب َتَعرُّ

افِِعيُّ  َوَال ُسنٍَّة َوَال ، اهللاِ   َتُكوُن فِيَها َغْفَلٌة َعْن َمْعنَى كَِتاِب اْجلََامَعُة َال « : َقاَل الشَّ
َام َتُكوُن اْلَغْفَلُة ِيف اْلُفْرَقةِ ،  ِقَياسٍ   .» َوإِنَّ

َأْو َيْرِجُع ،  الثَّاِين َوُهَو َيْقَتِيض َأْيًضا َما َيْقَتِضيهِ اْلَقْوِل َوَكَأنَّ َهَذا اْلَقْوَل َيْرِجُع إَِىل 
ِل َوُهَو اْألَْظَهرُ إَِىل  ُه َالُبدَّ ِمْن َكْونِ اْلـمَ  َوفِيِه ِمنَ ،   اْلَقْوِل اْألَوَّ ِل ِمْن َأنَّ  ْعنَى َما ِيف اْألَوَّ

َفُهْم ،  َوِعنَْد َذلَِك َال َيُكوُن َمَع اْجتَِامِعِهْم َعَىل َهَذا اْلَقْوِل بِْدَعٌة َأْصًال ،  ْجَتِهِديَن فِيِهمْ اْلـمُ 
 ِفْرَقُة النَّاِجَيُة.الْ  إَذنْ 



  ٣٩٧
ص  َفَأَمرَ ،  ْسلِِمَني إَِذا اْجَتَمُعوا َعَىل َأِمريٍ اْلـمُ  َأنَّ اْجلََامَعَة َمجَاَعةُ  َخاِمُس:ـَوالْ 

ِة فِيَام اْجَتَمُعوا َعَلْيِه ِمْن َتْقِديِمِه َعَلْيِهمْ  ْعُدو ِألَنَّ فَِراَقُهْم َال يَ ،  بُِلُزوِمِه َوَهنَى َعْن فَِراِق اْألُمَّ
 :إِْحَدى َحاَلَتْنيِ 
ا لِلنَّكِِري َعَلْيِهْم ِيف َطاَعِة َأِمِريِهْم َوالطَّْعِن َعَلْيِه ِيف ِسَريتِهِ  • ْرِضيَِّة اْلـمَ  إِمَّ

ينِ ،  لَِغْريِ ُموِجٍب  اْخلََواِرِج كَ ،  َبْل بِالتَّْأِويِل ِيف إِْحَداِث بِْدَعٍة ِيف الدِّ
تِي ُأِمَرِت  ِة الَّ َها النَّبِيُّ  اْحلَُروِريَّ ُة بِِقَتاِهلَا َوَسامَّ ينِ ص  اْألُمَّ  .َماِرَقًة ِمَن الدِّ

ا لَِطَلِب إَِماَرٍة ِمِن اْنِعَقاِد اْلَبْيَعِة ِألَِمِري اْجلََامَعةِ  • َفإِنَُّه َنْكُث َعْهٍد ،  َوإِمَّ
ْن ُفَفرِّ « : صَوَقْد َقاَل  َوَنْقُض َعْهٍد َبْعَد ُوُجوبِِه.

َ
َراَد أ

َ
ْمَر َمْن أ

َ
َق أ

 َyَِو yَنَ  الْـُمْسِلِمfَ ئِنًا َمْنfَ يِْف بُوُه بِالس# ِqْيٌع فَا (رواه  » 9َِ
 . مسلم)

َمامِ  :َهَذا اْلَقْولِ  َوَحاِصُل  َوافِِق اْلـمُ  َأنَّ اْجلََامَعَة َراِجَعٌة إَِىل اِالْجتَِامِع َعَىل اْإلِ
نَِّة    َأنَّ اِالْجتَِامَع َعَىل َغْريِ ُسنٍَّة َخاِرٌج َعْن َمْعنَى اْجلََامَعةِ َوَذلَِك َظاِهٌر ِيف ، لِْلكَِتاِب َوالسُّ

 ُجمَْراُهْم. َكاْخلََواِرِج َوَمْن َجَرى،  ْذُكوَرةِ اْلـمَ  ْذُكوِر ِيف اْألََحاِديِث اْلـمَ 
بَاِع  نَِّة َواِالتِّ ُمُ َفَهِذِه َمخَْسُة َأْقَواٍل َدائَِرٌة َعَىل اْعتَِباِر َأْهِل السُّ َراُدوَن اْلـمُ  ، َوَأهنَّ

  :َوِهَي ،  َفْلنَْأُخْذ َذلَِك َأْصًال َوُيْبنَى َعَلْيِه َمْعنًى آَخرُ ،  بِاْألََحاِديِث 
ةَالْـمرشةَ عابِعأَلَةُ السس:  

َفُقوا َعَىل اْعتَِباِر َأْهِل اْلِعْلِم َواِالْجتَِهاِد ،ـَوَذلَِك َأنَّ الْ  وا إَِلْيِهُم َسَواٌء َض  َجِميَع اتَّ مُّ
َواِد اْألَْعَظِم ِمَن ،  اْلَعَوامَّ َأْم َال  َام ُهَو بِالسَّ وا إَِلْيِهْم َفَال إِْشَكاَل َأنَّ اِالْعتِبَاَر إِنَّ ْ َيُضمُّ َفإِْن َمل

وا إَِليِْهُم ،  َفَمْن َشذَّ َعنُْهْم َفَامَت َفِميَتتُُه َجاِهلِيَّةٌ ،  ْعَتَربِ اْجتَِهاُدُهمْ اْلـمُ  اْلُعَلَامءِ  َوإِْن َضمُّ
يَعةِ  ِ ُْم َغْريُ َعاِرفَِني بِالرشَّ َفَالُبدَّ ِمْن ُرُجوِعِهْم ِيف ِدينِِهْم إَِىل ،  اْلَعَوامَّ َفبُِحْكِم التََّبِع ِألَهنَّ

وا َهلُْم َلَكا،  اْلُعَلَامءِ  ُْم َلْو َمتَاَلُئوا َعَىل ُخمَاَلَفِة اْلُعَلَامِء فِيَام َحدُّ َواَد َفإِهنَّ ُنوا ُهُم اْلَغالَِب َوالسَّ
الِ ،  اْألَْعَظَم ِيف َظاِهِر اْألَْمرِ  ِة اْلُعَلَامِء َوَكْثَرِة اْجلُهَّ  .لِِقلَّ

َباَع َمجَاَعِة اْلَعَوامِّ ُهوَ   َوإِنَّ اْلُعَلَامَء ُهمُ ، ْطُلوُب اْلـمَ  َفَال َيُقوُل َأَحٌد: إِنَّ اتِّ
َوَأنَّ اْلُعَلَامَء ُهُم ،  ْذُموُموَن ِيف اْحلَِديِث. َبِل اْألَْمُر بِاْلَعْكسِ اْلـمَ و َفاِرُقوَن لِْلَجَامَعةِ اْلـمُ 



 ٣٩٨
وا  َواُد اْألَْعَظُم َوإِْن َقلُّ َفإِْن َواَفُقوا َفُهَو ،  َفاِرُقوَن لِْلَجَامَعِة إِْن َخاَلُفوااْلـمُ  َواْلَعَوامُّ ُهمُ ، السَّ

 اْلَواِجُب َعَلْيِهْم.
َواُد اْألَْعَظُم؟ «  :ْسَحاَق ْبَن َراَهَوْيهِ ِإلِ ٌل ـَرُج  َقاَل  َفَقاَل ، » َيا َأَبا َيْعُقوَب! َمِن السَّ

ُد ْبُن َأْسَلَم َوَأْصَحاُبُه َوَمْن َتبَِعُهمْ «  َواُد « : َباَركِ اْلـمُ  َسَأَل َرُجٌل اْبنَ وَ ، »  ُحمَمَّ َمِن السَّ
َزَة السُّ « : َقاَل ، » اْألَْعَظُم؟  ِريُّ َأُبو َمحْ َماِن (َيْعنِي َأَبا « : ُثمَّ َقاَل إِْسَحاُق ، »  كَّ ِيف َذلَِك الزَّ

ُد ْبُن َأْسَلمَ  َزَة) َوِيف َزَمانِنَا ُحمَمَّ اَل َعِن « : ُثمَّ َقاَل إِْسَحاُق ، »  َوَمْن َتبَِعهُ ،  َمحْ َلْو َسَأْلَت اْجلُهَّ
َواِد اْألَْعَظِم َلَقاُلوا ٌك بَِأَثِر » اسِ اَعُة النَّ ـَمجَ « : السَّ ٌ ُمَتَمسِّ . َوَال َيْعَلُموَن َأنَّ اْجلََامَعَة َعاِمل

ْ َأْسَمْع « : ُثمَّ َقاَل إِْسَحاُق ، »  َكاَن َمَعُه َوَتبَِعُه َفُهَو اْجلََامَعةُ  َفَمنْ ،  َوَطِريِقهِ ص  النَّبِيِّ  َمل
ًكا بِأَ  ِد ْبِن َأْسَلمَ ص  َثِر النَّبِيِّ َعاملًِا ُمنُْذ َمخِْسَني َسنًَة َكاَن َأَشدَّ َمتَسُّ  .» ِمْن ُحمَمَّ

ْ َغَلَط َمْن َظنَّ َأنَّ الْ  َوإِْن َملْ َيُكْن ،  َجَامَعَة ِهَي َمجَاَعُة النَّاسِ ـَفاْنُظْر ِيف ِحَكاَيتِِه َتَتبَنيَّ
 ٌ ِة اْلـمَ  َوفَُّق ِيف َهِذهِ اْلـمُ  ِت بِّ ثَ ثَفْلي .اْألَْعَالِم  َال َفْهُم اْلُعَلَامءِ ،  ْهُم اْلَعَوامِّ فَ َوُهَو ،  فِيِهْم َعاِمل َزلَّ

بِيلِ   .ا(ِ بِ َوَال َتْوفِيَق إِالَّ ،  َقَدَمُه لَِئالَّ َيِضلَّ َعْن َسَواِء السَّ
  : مسأَلَةُ الثَّامنةَ عشرةَـالْ

لُهقَو يهو داوأَبِي د ةايى رِونعم انيي بَال إِن# مَ « : ص ف
َ
ْن َقبْلَُكْم أ

ُق َ|َ ثََالٍث  قُوا َ|َ ثِنْتyَِْ وََسبِْعyَ ِمل#ًة َوgِن# َهِذهِ الِْمل#َة َستَْفَ ِ ْهِل الِْكتَاِب اْفَ َ
َ
ِمْن أ

ِمْن  َوgِن#ُه َسيَْخُرجُ ،  وََسبِْعyَ ثِنْتَاِن وََسبُْعوَن ِ* اf#اِر َوَواِحَدةٌ ِ* اْ+َن#ِة َوِ"َ اْ+ََماَعُة 
 
َ
قَْواٌم Lََارَى بِِهْم تِلَْك األ

َ
kِ أ م#

ُ
ِه َال َفبَْ> ِمنُْه ِعْرٌق ْهَواُء َكَما َفتََجارَى ال8ََْ أ ُب بَِصاِحبِ

  (حّسنه األلباين). )١(»  َوَال َمْفِصٌل إِال# َدَخلَهُ 
َواَيِة َأنَّهُ  تِِه ِمْن َهِذِه اْألَْهَواِء َأْخَربَ بَِام َسَيُكوص  َوَذلَِك َأنَّ َمْعنَى َهِذِه الرِّ ُن ِيف ُأمَّ

ُقوا فِيَها إَِىل تِْلَك اْلِفَرِق  تِي اْفَرتَ ْم ،  الَّ ُه َيُكوُن فِيِهْم َأْقَواٌم ُتَداِخُل تِْلَك اْألَْهَواُء ُقُلوَهبُ َوَأنَّ

                                                           
ارى هب) (١( بفتحتني: داء يصيب اإلنسان من َعضِّ ) الَكَلب( أي: ترسي يف عروقهم ومفاصلهم. )مَجتَ

 الكلب املجنون.



  ٣٩٩
ى َال ُيْمكِ  ِب دِّ َما ُيَداِخُل َداُء اْلَكلَ َىل َح عَ ،  َعنَْها َوَتْوَبُتُهْم ِمنَْها مْ َن ِيف اْلَعاَدِة اْنِفَصاُهلُ َحتَّ

ا إِالَّ  ُمهَ ْسِم ُجْزٌء ِمْن َأْجَزاِئِه َوَال َمْفِصٌل َوَال َغْريُ ِجْسَم َصاِحبِِه َفَال َيْبَقى ِمْن َذلَِك اْجلِ
اءُ  َواءُ ،  َدَخَلُه َذلَِك الدَّ َفَكَذلَِك َصاِحُب ،  َوُهَو َجَرَياٌن َال َيْقَبُل اْلِعَالَج َوَال َينَْفُع فِيِه الدَّ

َب ُحبَُّه  َهاَن ، َوَال اْلـمَ  ، َال َتْعَمُل فِيهِ  )١(اْهلََوى إَِذا َدَخَل َقْلَبُه ، َوُأْرشِ  ْوِعَظُة َوَال َيْقَبُل اْلُربْ
ُث بَِمْن َخاَلَفُه.  َيْكَرتِ

ِمَني ِمْن َأْهِل اْألَْهَواِء َكَمْعَبٍد اْلـمُ َواْعَتِربْ َذلَِك بِ  اْجلَُهنِيِّ َوَعْمِرو ْبِن ُعَبيٍْد َتَقدِّ
ا ُْم َكاُنوا َحْيُث ُلُقوا َمْطُروِديَن ِمْن ُكلِّ ِجَهةٍ ،  َوِسَواُمهَ ،  َحمُْجوبَِني َعْن ُكلِّ لَِسانٍ ،  َفإِهنَّ

َوُمَداَوَمًة َعَىل َما ،  مْ ُثمَّ َمَع َذلَِك َملْ َيْزَداُدوا إِالَّ َمتَاِدًيا َعَىل َضَالهلِِ ،  ُمْبَعِديَن ِعنَْد ُكلِّ ُمْسلِمٍ 
º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  «  ¼  ½¾   ¿    ( 8 7،  ُهْم َعَلْيهِ 

  Ð  Ï  Î  Í  ÌË   Ê   É  È  ÇÆ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À
  Ñ    (  :املائدة)٤١.( 

كِيُم اْلُعُقولِ  ُلوا َعَلْيِه َحتْ َدةِ اْلـمُ  َوَحاِصُل َما َعوَّ ْ ،  َجرَّ ُكوَها َمَع الرشَّ ِع. ُثمَّ َفَرشَّ
وا َأْفَعاَل  ُهوا َعَلْيَها َأْحَكاَم اْلَعْقِل َفَقاُلوااهللاِ  َقَرصُ ُب َعَىل : َعَىل َما َظَهَر َهلُْم َوَوجَّ َكَذا اهللاِ  َجيِ

ِفَني. اْلـمُ  َوَال َجيُوُز َأْن َيْفَعَل َكَذا. َفَجَعُلوُه َحمُْكوًما َعَلْيِه َكَساِئرِ   َكلَّ
ءٍ َفَأْهُل اْألَْهَوا وا ِخَالَف ،  ِء إَِذا اْسَتْحَكَمْت فِيِهْم َأْهَواُؤُهْم َملْ ُيَباُلوا بَِيشْ ْ ُيِعدُّ َوَمل

ُف ِيف َمَواِرِد وَهلُْم ُمَراَجَعَة َمْن َيتَِّهُم َنْفَسُه َوَيَتَوقَّ ـوا ُعقُ ـَوَال َراَجعُ ،  َأْنَظاِرِهْم َشْيًئا
ْشَكاِل  َبَع ،  يَن ِمْن َأْهِل اْلُعُقولِ َربِ ْعتَ اْلـمُ  َوُهَو َشْأنُ ، اْإلِ َوَهُؤَالِء ِصنٌْف ِمْن َأْصنَاِف َمِن اتَّ

                                                           
 . ه ُحّب اإليامنب قلبُ أِرش . يقال: ، كأّنه رشبه : خالط ُحّبه قلبهكذاه قلبُ  َب ِرش أُ ) ١(
عبادة  أي خالط حبُّ ) ٩٣-٩٢(البقرة:   )º  «  ¼  ½  ¾¿   ( 8 7و

 املاء يف البدن. كام يدخل ودخل يف قلوهبم، تغلغل يف سويدائها ، و العجل قلوهبم



 ٤٠٠
ْ َيْعَبْأ بَِعَذِل اْلَعاِذِل فِيهِ ،  َهَواهُ  اُب ،  )١( َوَمل َمُعُهْم َمَع َهُؤَالِء إِْرشَ ُثمَّ ُهنَاَك َأْصنَاٌف ُأَخُر َجتْ

ى َال ُيَباُلوا بِغَ ،  اْهلََوى ِيف ُقُلوِهبِمْ   ْريِ َما ُهَو َعَلْيِه.َحتَّ
  :مسأَلَةُ التاسعةَ عشرةَـالْ

ْهَواءُ « : ص إِنَّ َقْوَلهُ 
َ
َشاَرُة بِـ  » َيتََجارَى بِِهْم تِلَْك اْأل َفَال َتُكوُن  »تِْلَك « فِيِه اْإلِ

ٍم َتْرِجُع إَِليْهِ  َبْل ،  َوَال ُحمَاًال ِهبَا َعَىل َغْريِ َمْعُلومٍ ،  إَِشاَرًة إَِىل َغْريِ َمْذُكورٍ  ،  َالُبدَّ َهلَا ِمْن ُمَتَقدِّ
اِق َوَلْيَس إِالَّ  َبَب ِيف اِالْفِرتَ َا ،  اْألَْحَواُل الَّتِي َكاَنِت السَّ َياَدُة ِيف اْحلَِديِث ُمَبيِّنًَة َأهنَّ َفَجاَءِت الزِّ

هْ « : ص َوَذلَِك َقْوُلهُ ،  اْألَْهَواءُ 
َ
َفَدلَّ َعَىل َأنَّ ُكلَّ َخاِرٍج َعامَّ  » َواءُ َيتََجارَى بِِهْم تِلَْك اْأل

ِع. صُهَو َعَلْيِه  ْ َباِع اْهلََوى َعِن الرشَّ َام َخَرَج بِاتِّ  َوَأْصَحاُبُه إِنَّ

                                                           
 بلوم الالئم. ) أي مل ُيبالِ ١(



  ٤٠١
  :الْمسأَلَةُ الْعشرونَ

قَْوامٌ « : صَقْوَلُه إِنَّ 
َ
9ِ أ م#

ُ
ن#ُه َسيَْخُرُج ِمْن أ  :ُل َأْمَرْينِ َحيَْتمِ ،  َعَىل َوْصِف َكَذا » إِ

ا: تِِه ِيف َهًوى ِمْن تِْلَك اْألَْهَواِء َوَرآَها  َأَحُدُمهَ َأْن ُيِريَد َأنَّ ُكلَّ َمْن َدَخَل ِمْن ُأمَّ
ِب بَِصاِحبِِه َفَال َيْرِجُع َأَبًدا َعْن َهَواُه َوَال ُه َجيِْري فِيِه َجمَْرى اْلَكلَفإِنَّ َهَوا،  َوَذَهَب إَِلْيَها

 ْن بِْدَعتِِه.َيُتوُب مِ 
َب اْلَقْلِب  َوالثَّاِين: َتُه َمْن َيُكوُن ِعنَْد ُدُخولِِه ِيف اْلبِْدَعِة ُمْرشَ ا  )١(َأْن ُيِريَد َأنَّ ُأمَّ ِهبَ

ُجوُع َعنَْها.،  َفَال ُيْمكِنُُه التَّْوَبُة َوِمنُْهْم َمْن َال َيُكوُن َكَذلَِك   َفُيْمكِنُُه التَّْوَبُة ِمنَْها َوالرُّ
لِ وَ  ِة اْألَوَّ ْقَتِيض اْحلَْجَر لِلتَّْوَبِة َعْن َصاِحِب اْلـمُ  ُهَو النَّْقُل  الَِّذي َيُدلُّ َعَىل ِصحَّ

ْهُم « : صَكَقْولِِه ،  اْلبِْدَعِة َعَىل اْلُعُمومِ  يِن ُعم# َال َفُعوُدوَن َحk# َفُعوَد الس# ِّsَفْمُرقُوَن ِمَن ا
ُ(ِّ َصاِحِب  نْ ا5#ْوبََة قَ  َب َحجَ إِن# اَهللا « : صَوَقْولِِه ، خاري) (رواه الب )٢( » Wَ فُْوقِهِ إِ 

، وحسنه املنذري ، وصّححه األلباين أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة (  » بِْدَعةٍ 
َام َجتُِد َصاِحَب بِْدَعٍة ا،  َوَيْشَهُد َلُه اْلَواِقعُ ،  َوَما َأْشَبَه َذلَِك بشواهده).  ُه َقلَّ ْرَتَضاَها َفإِنَّ

ُرُج َعنَْها َأْو َيُتوُب ِمنَْها  َبْل ُهَو َيْزَداُد بَِضَالَلتَِها َبِصَريًة.،  لِنَْفِسِه َخيْ
ُه َقاَل  افِِعيِّ َأنَّ ْأِي ُثمَّ َيُتوُب ِمنُْه َمَثُل « : ُرِوَي َعِن الشَّ  َمَثُل الَِّذي َينُْظُر ِيف الرَّ

ى بَ اْلـمَ   .» َفَأْعَقَل َما َيُكوُن َقْد َهاَج ،  ِرَئ ْجنُوِن الَِّذي ُعولَِج َحتَّ
ِة  َم ِمَن النَّْقِل َال َيُدلُّ َعَىل َأْن َال َتْوَبةَ  الثَّاِين اِالْحتَِامِل َوَيُدلُّ َعَىل ِصحَّ َلُه  َأنَّ َما َتَقدَّ

ُز َذلَِك ،  َأْصًال  َع إِْن َيَشْأ َعَىل َما َظاِهرُ ،  ِألَنَّ اْلَعْقَل ُجيَوِّ ْ َام ُيْعَتَربُ َوالرشَّ ُه اْلُعُموُم َفُعُموُمُه إِنَّ

                                                           
 . ه ُحّب اإليامنب قلبُ أِرش . يقال: ، كأّنه رشبه : خالط ُحّبه قلبهكذاه قلبُ  َب ِرش أُ ) ١(
عبادة  أي خالط حبُّ ) ٩٣-٩٢(البقرة:   )º  «  ¼  ½  ¾¿   ( 8 7و

 املاء يف البدن. كام يدخل ودخل يف قلوهبم، غل يف سويدائها ، وتغل العجل قلوهبم
 الُفوق: هو موضع الوتر من السهم.) ٢(



 ٤٠٢
ا cةَ ،  َعاِدي َام َتْقَتِيض ِيف اْلُعُموِم اْألَْكَثِريَّ ِزُم بِِه اْلَعْقُل ،  َواْلَعاَدُة إِنَّ ُموَل الَِّذي َجيْ َال َنْحَتاُج الشُّ

َفاِق  ٌ ِيف اْألُُصوِل.،  إِالَّ بُِحْكِم اِالتِّ  َوَهَذا ُمبَنيَّ
لِي َأنَّا َوَجْدَنا َمْن َكاَن َعاِمًال بِبَِدٍع ُثمَّ َتاَب ِمنَْها َوَراَجَع َنْفَسُه  ُل َعَىل َذلَِك َوالدَّ
ُجوِع َعنَْها َوَكَام ،  بَكَام َرَجَع ِمَن اْخلََواِرِج َمْن َرَجَع ِحَني َناَظَرُهُم اْبُن َعبَّاٍس ،  بِالرُّ

هُ اْلـمُ  َرَجعَ  نَِّة ُثمَّ َرَجَع إَِلْيَهاْهَتِدي َواْلَواثُِق َوَغْريُ َوإَِذا ُجِعَل ،  ْم ِممَّْن َكاَن َقْد َخَرَج َعِن السُّ
ا َوَحَصَل اِالْنِقَساُم. cْفظُّ َعام  َختِْصيٌص بَِفْرٍد َملْ َيبَْق اللَّ

ُلُه َأنَّ اْألُ  ؛ الثَّاِين ُهَو الظَّاِهرُ اِالْحتَِامُل َوَهَذا  ُق َذلَِك ِألَنَّ اْحلَِديَث َأْعَطى َأوَّ َة َتْفَرتِ مَّ
اٍب َأْو َعَدِمهِ  اَق ِمْن َغْريِ إِْشَعاٍر بِإِْرشَ تِهِ ،  اِالْفِرتَ َ َأنَّ ِيف ُأمَّ ِقِني َعِن اْجلََامَعِة ِمْن اْلـمُ  ُثمَّ َبنيَّ ْفَرتِ

ُب تِْلَك اْألَْهَواءَ  ُهبَا،  ُيْرشَ   َأْهلَِها. َوإِْن َكاَن ِمنْ ،  َفَدلَّ َأنَّ فِيِهْم َمْن َال ُيْرشَ
ُب تِْلَك اْألَْهَواءُ  ِة َمْن ُيْرشَ إِْذ َكاَن َيُكوُن ِيف ،  َوَيْبَعُد َأْن ُيِريَد َأنَّ ِيف ُمْطَلِق اْألُمَّ

َ َأنَّ ،  اْلَكَالِم َنْوٌع ِمَن التََّداُخِل الَِّذي َال َفاِئَدَة فِيهِ  ُرُج ِيف اْألُمَّ اْلـمَ  َفإَِذا َبنيَّ ُه َخيْ  ةِ ْعنَى َأنَّ
َقِة بَِسَبِب اْهلََوى َمْن َيَتَجاَرى بِِه َذلَِك اْهلََوى اْسَتَقاَم اْلَكَالُم َواتََّسَق اْلـمُ  َوِعنَْد َذلَِك ،  ْفَرتِ

ُر اِالْنِقَساُم.  ُيَتَصوَّ
 َوَمْن َال ،  ِب بِِه اْهلََوى َكَتَجاِري اْلَكلَ َوَذلَِك بَِأْن َيُكوَن ِيف اْلِفْرَقِة َمْن َيَتَجاَرى 

َتلَِف التََّجاِري،  َيَتَجاَرى بِِه َذلَِك املِْْقَدارُ  ُه َيِصحُّ َأْن َخيْ ى ،  ِألَنَّ َفِمنُْه َما َيُكوُن ِيف اْلَغاَيِة َحتَّ
ُرَج إَِىل اْلُكْفِر َأْو َيَكادُ   َوِمنُْه َما َال َيُكوُن َكَذلَِك.،  َخيْ

لِ  اِدِق اْخلََواِرُج بَِشَهادَ  :َفِمَن اْلَقَسِم اْألَوَّ ص  اهللاِ ْصُدوِق َرُسوِل اْلـمَ  ِة الصَّ
ِمي#ةِ « : َحْيُث َقاَل  ْهُم ِمَن الر# يِن َكَما َفْمُرُق الس# ِّsرواه البخاري  » َفْمُرقُوَن ِمَن ا)

ُضوا َعَىل كَِتاِب ، ومسلم)  ى اْعَرتَ ِذيَن ُأِغِرُقوا ِيف اْلبِْدَعِة َحتَّ ،  ِة َنبِيِّهِ َوُسنَّ اهللاِ  َوِمنُْه َهُؤَالِء الَّ
ِهْم ِممَّْن َملْ َيْبُلْغ َمْبَلَغُهْم. ْكِفِري َأَحقُّ ِمْن َغْريِ  َوُهْم بِالتَّ

َمْن َخَرَج َعِن اْلِفَرِق بِبِْدَعتِِه َوإِْن َكاَنْت ُجْزِئيًَّة َفَال َخيُْلو  :َوِمَن اْلِقْسِم الثَّاِين 
ا اِرَهيا ِيف َقْلبِِه َوإِْرشَ َت َما ،  َلكِْن َعَىل َقْدِرَها،  ِهبَا َلهُ َصاِحُبَها ِمْن َجتَ َوبَِذلَِك َأْيًضا َتْدُخُل َحتْ

ِة َعَىل َأْن َال َتْوَبَة َلهُ  َم ِمَن اْألَِدلَّ  .َتَقدَّ



  ٤٠٣
ُه َيْبَقى َوْجُه ،  ِب َال َيْبُلُغُه ُكلُّ َصاِحِب بِْدَعةٍ َشبََّه بِاْلَكلَ اْلـمُ  َلكِنَّ التََّجاِرَي   إِالَّ َأنَّ

اَب التَّ  ْرشَ َب َقْلُبُه بِْدَعًة ِمِن اْلبَِدِع َذلَِك اْإلِ ْ َيْبُلْغ ِممَّْن ُهَو ،  ْفِرَقِة َبْنيَ َمْن ُأْرشِ َوَبْنيَ َمْن َمل
تِي ِهَي َنتِيَجُة اْلَعَداَوِة ،  َمْعُدوٌد ِيف اْلِفَرِق  َفإِنَّ اْجلَِميَع ُمتَِّصُفوَن بَِوْصِف اْلِفْرَقِة الَّ

 .َواْلَبْغَضاءِ 
 َأْمَراِن:  -َأْعَلُم  اهللاُ وَ  -َوَسَبُب التَّْفِريِق َبْينَُهَام 

ا َأْن ُيَقاَل: َهبَا ِمْن َشْأنِِه َأْن َيْدُعَو إَِىل بِْدَعتِهِ  إِمَّ  َفُيْظِهُر بَِسَببَِها،  إِنَّ الَِّذي ُأْرشِ
ْهبَا َال َيْدُعو إَِلْيَها َوَال ،  َعاَداةَ اْلـمُ  ْ ُيْرشِ َعاِء إَِلْيَهاَوالَِّذي َمل َوَوْجُه َذلَِك َأنَّ ،   َينَْتِصُب لِلدُّ

ْ َيْدُع إَِلْيَها إِالَّ َوِهَي َوَقْد َبَلَغْت ِمْن َقْلبِِه َمْبَلًغا َعظِيًام بَِحْيُث َيْطَرُح َما ِسَواهَ  َل َمل ا ِيف اْألَوَّ
ى َصاَر َذا َبِصَريٍة فِيَها َال َينْثَنِي َعنْهَ ،  َجنْبَِها ْت َسْمَعُه ،  اَحتَّ ُه َوَأَصمَّ َوَقْد َأْعَمْت َبَرصَ

يَّتِِه َوِهَي َغاَيةُ   املََْحبَِّة.  َواْسَتْوَلْت َعَىل ُكلِّ
َوَملْ ُيَباِل بَِام َلِقَي ،  َحبَِّة َواَىل بَِسبَبِِه َوَعاَدىاْلـمَ  َوَمْن َأَحبَّ َشيًْئا ِمْن َهَذا النَّْوِع ِمنَ 

ْ َيْبُلْغ َذلَِك َال ـبِخِ ،  ِيف َطِريِقهِ  َام ِهَي ِعنَْدُه بَِمنِْزَلِة َمْسَأَلٍة ِعْلِميٍَّة ،  ْبَلغَ اْلـمَ  ِف َمْن َمل َفإِنَّ
َلَها ُكُم ِهبَا َعَىل َمْن َواَفَق ،  َحصَّ َخَرٌة ِيف ِخَزاَنِة ِحْفظِِه َحيْ َوُنْكَتٍة اْهَتَدى إَِليَْها َفِهَي ُمدَّ
ْظَهاِر َخمَاَفَة النََّكاِل َواْلِقَياِم َعَلْيِه َلكِْن بَِحْيُث يَ ،  َوَخاَلَف  ْقِدُر َعَىل إِْمَساِك َنْفِسِه َعِن اْإلِ

ارِ  ْرضَ ٍء َوُهَو َقاِدٌر َعَىل إِْظَهاِرِه َملْ ،  بَِأْنَواِع اْإلِ َوَمْعُلوٌم َأنَّ ُكلَّ َمْن َداَهَن َعَىل َنْفِسِه ِيف َيشْ
ُء مَ  ْ  َفَكَذلَِك اْلبِْدَعُة إَِذا اْسَتْخَفى ِهبَا َصاِحُبَها.،  ْبَلَغ اِالْستِيَالءِ َيْبُلْغ ِمنُْه َذلَِك اليشَّ

ا َأْن ُيَقاَل: ْعَوةِ  َوإِمَّ َهبَا َناِصٌب َعَلْيَها بِالدَّ َنِة بِاْخلُُروِج َعِن اْلـمُ  إِنَّ َمْن ُأْرشِ ْقَرتِ
َواِد اْألَْعَظمِ  يَّةُ ،  اْجلََامَعِة َوالسَّ تِي َظَهَرْت ِيف اْخلََواِرِج َوَساِئِر َمْن َكاَن َعَىل  َوِهَي اْخلَاصِّ الَّ

 َرْأِهيِْم.
ِهمْ فَ  ْ َيُقوُموا بِبِْدَعتِِهْم ِقَياَم اْخلََواِرِج َوَغْريِ وا ِهبَا ،  َكْم ِمْن َأْهِل بِْدَعٍة َمل َبِل اْسَتَرتُ

ا cَعاِء إَِلْيَها ِجَهاًرا،  ِجد ُضوا لِلدُّ ْ َيَتَعرَّ ُهمْ كَ ،  َوَمل َوِمنُْهْم َمْن ُيَعدُّ ِيف اْلُعَلَامِء ،  َام َفَعَل َغْريُ
َواِة َوَأْهِل اْلَعَداَلِة بَِسبَِب َعَدِم ُشْهَرِهتِْم بَِام اْنَتَحُلوُه. ُه َأْوَىل  َوالرُّ َفَهَذا اْلَوْجُه َيْظَهُر َأنَّ

َواِب   التَّْوفِيُق.باهللاِ وَ ،  اْلُوُجوِه بِالصَّ



 ٤٠٤
  :الْحاديةُ والْعشرونَ مسأَلَةُـالْ

اَب إِ  ْرشَ َتصُّ بَِبْعِض اْلبَِدِع ُدوَن َبْعٍض َأْم َال اْلـمُ  نَّ َهَذا اْإلِ َشاَر إَِلْيِه َهْل َخيْ
ا cَب َقْلَب َصاِحبَِها ِجد ُه ُيْمكُِن َأنَّ َبْعَض اْلبَِدِع ِمْن َشْأِهنَا َأْن ُتْرشِ ؟ َوَذلَِك َأنَّ َتصُّ ا َوِمنْهَ ،  َخيْ

َفاْلبِْدَعُة اْلُفَالنِيَُّة َمَثًال ِمْن َشْأِهنَا َأْن َتَتَجاَرى بَِصاِحبَِها َكَام َيَتَجاَرى ،  َما َال َيُكوُن َكَذلَِك 
َلَواِت ،  َكَذلَِك  ُب بَِصاِحبِِه َواْلبِْدَعُة اْلُفَالنِيَُّة َلْيَسْت اْلَكلَ  َعاِء بِإِْثِر الصَّ َفبِْدَعُة اْلتَِزاِم الدُّ

ُك َهلَا ُموِجًبا لِْلَقْتِل ِعنَْدهُ  َداِئًام َعَىل اْهلَيَْئِة اِالْجتَِامِعيَّةِ  ْ  .َبَلَغْت بَِأْصَحاِهبَا إَِىل َأْن َكاَن الرتَّ
َالُف فِيَها بَِام ُيَؤدِّي إَِىل  ِفُق اْخلِ اِب َذلَِك املِْْقَداَر َفَال َيتَّ ْرشَ  َوَقْد َال َتْبُلُغ اْلبِْدَعُة ِيف اْإلِ

 ِمْثِل َذلَِك.
ْفِسِري اْستِْقَراُء َأْحَواِل اْخلَْلِق ِمِن اْنِقَساِمَها إَِىل اْألَْعَىل َواْألَْدَنى  َوَيْشَهُد ِهلََذا التَّ

َجاَعِة َواْجلُْبنِ ،  َكاْلِعْلِم َواْجلَْهلِ ،  َواْألَْوَسطِ  ،  َواْجلُوِد َواْلُبْخلِ ،  َواْلَعْدِل َواْجلَْورِ ،  َوالشَّ
لِّ ،  ِغنَى َواْلَفْقرِ َوالْ  ُد َما َبْنيَ ،  َوَغْريِ َذلَِك ِمَن اْألَْحَواِل َواْألَْوَصاِف ،  َواْلِعزِّ َوالذُّ دَّ َا َتَرتَ َفإِهنَّ

َرَفْنيِ  ٌ ِيف َأْعَىل َدَرَجاِت اْلِعْلمِ : الطَّ ،  َوَجاِهٌل َكَذلَِك ،  َوآَخُر ِيف َأْدَنى َدَرَجاتِهِ ،  َفَعاِمل
ص  إِالَّ َأنَّ ِيف ِذْكِر النَّبِيِّ ،  َفَكَذلَِك ُسُقوُط اْلبَِدِع بِالنُُّفوسِ  إَِىل َساِئِرَها.،  َذلَِك َوُشَجاٌع كَ 

ْحِذيُر ِمْن ُمَقاَرَبتَِها َوُمَقاَرَبِة َأْصَحاِهبَا َوِهَي ،  َهلَا َفاِئَدًة ُأْخَرى  : َوِهَي التَّ
  :مسأَلَةُ الثَّانِيةُ والْعشرونَـالْ

ِب َواِقٌع َفإِنَّ َأْصَل اْلَكلَ ،  ِب فِيِه َما ُيْشبُِه اْلَعْدَوى َوَكَذلَِك اْلبَِدعُ نَّ َداَء اْلَكلَ إِ  
ْ َيْقِدْر َعَىل اِالْنِفَصاِل ِمنُْه ِيف  بِاْلَكْلِب. ُثمَّ إَِذا َعضَّ َذلَِك اْلَكْلُب َأَحًدا َصاَر ِمْثَلُه َوَمل

َام َيْسَلُم ِمنْ اْلـمُ  َفَكَذلَِك ،  اْلَغالِِب إِالَّ بِاْهلََلَكةِ   ْبَتِدُع إَِذا َأْوَرَد َعَىل َأَحٍد َرْأَيُه َوإِْشَكاَلُه َفَقلَّ
ا َأْن َيَقَع َمَعُه ِيف َمْذَهبِِه َوَيِصَري ِمْن ِشيَعتِهِ ،  َغاِئَلتِهِ  ا ،  َبْل إِمَّ cا َأْن ُيْثبَِت ِيف َقْلبِِه َشك َوإِمَّ

 َصاِل َعنُْه َفَال َيْقِدُر.َيْطَمُع ِيف اِالْنفِ 
ُه َوَال ُيْدِخُلُه فِيَها َغالًِبا إِالَّ اْلـمَ  َهَذا بِِخَالِف َساِئرِ  َعاِيص َفإِنَّ َصاِحَبَها َال ُيَضارُّ

ْحبَِة َواْألُْنِس بِهِ  لُّ َعَىل َواِالْعتَِياِد ِحلُُضوِر َمْعِصيَتِِه. َوَقْد َأَتى ِيف اْآلَثاِر َما َيدُ ،  َمَع ُطوِل الصُّ
الَِح َهنَْوا َعْن ُجمَاَلَستِِهْم َوُمَكاملََتِِهْم َوَكَالِم ُمَكاملِِِهمْ اْلـمَ  َهَذا َلَف الصَّ ،  ْعنَى. َفإِنَّ السَّ



  ٤٠٥
َمْن َأَحبَّ َأْن ُيْكِرَم ِدينَُه « : َوِمْن َذلَِك َما ُرِوَي َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل  .َوَأْغَلُظوا ِيف َذلَِك 

ْيَطاِن َوُجمَاَلَسَة َأْصَحاِب اْألَْهَواِء َفإِنَّ ُجمَاَلَسَتُهْم َأْلَصُق ِمَن اْجلََرِب َفْلَيْعتَ   .» ِزْل ُخمَاَلَطَة الشَّ
َيا َأَبا َبْكٍر! َأْقَرُأ َعَلْيَك آَيًة « : َدَخَل َرُجٌل َعَىل اْبِن ِسِرييَن َفَقاَل : َوَعْن َأيُّوَب َقاَل 

َأْعِزُم « : َفَوَضَع إِْصَبَعْيِه ِيف ُأُذَنْيِه ُثمَّ َقاَل » يُد َأْن َأْقَرَأَها ُثمَّ َأْخُرُج؟ َال َأزِ اهللاِ  ِمْن كَِتاِب 
َيا َأَبا َبْكٍر! َال َأِزيُد َعَىل َأْن َأْقَرَأ آَيًة  «: َفَقاَل ، » َعَلْيَك إِْن ُكنَْت ُمْسلًِام إِالَّ َخَرْجَت ِمْن َبْيتِي 

 . » ُثمَّ َأْخُرُج 
ُجلِ َفَقا يََّأ لِْلِقَياِم َفَأْقَبْلنَا َعَىل الرَّ ُه َوَهتَ َزاِرِه َيُشدُّ َقْد َعَزَم َعَلْيَك إِالَّ « : َفُقْلنَا،  َم ِإلِ

ِرَج َرُجًال ِمْن َبْيتِِه؟ ،  َخَرْجَت  َيا َأَبا َبْكٍر! َما َعَلْيَك « : َفُقْلنَا،  َفَخَرَج ، » َأَفَيِحلُّ َلَك َأْن ُختْ
َلْو َظنَنُْت َأنَّ َقْلبِي َيْثُبُت َعَىل َما ُهَو َعَليِْه َما  اهللاِ إِينِّ وَ « : َقاَل ، » آَيًة ُثمَّ َخَرَج؟  َلْو َقَرأَ 

َوَلكِْن ِخْفُت َأْن ُيْلِقي ِيف َقْلبِي َشْيًئا َأْجَهُد ِيف إِْخَراِجِه ِمْن َقْلبِي َفَال ،  َباَلْيُت َأْن َيْقَرأَ 
  .» َأْسَتطِيعُ 

َال ُتَكلُِّموا َصاِحَب بِْدَعٍة ِمْن َجَدٍل َفُيوِرَث ُقُلوَبُكْم ِمْن « : اْألَْوَزاِعيِّ َقاَل  َوَعنِ 
  .» فِْتنَتِهِ 

ونَالْـمرشالْعثَةُ وأَلَةُ الثَّالس:  
َبِب ِيف التَّنْبِيُه َعَىل ا: َوِهَي ، ِب ِديِث بِِمَثاِل َداِء اْلَكلَ ِمْن َفَواِئِد َتنْبِيِه اْحلَ َوِهَي  لسَّ

َعاِيص اْلَواِقَعِة بَِأْعَامِل اْلِعَباِد َقْوًال َأْو اْلـمَ  إِْذ َكاَن َمَثُل ،  ُبْعِد َصاِحِب اْلبِْدَعِة َعِن التَّْوَبةِ 
َبَدنِيَِّة َفَأْدِوَيُة اْألَْمَراِض الْ ،  َكَمَثِل اْألَْمَراِض النَّاِزَلِة بِِجْسِمِه َأْو ُروِحهِ ،  فِْعًال َأِو اْعتَِقاًدا

اِحلَةُ ،  َمْعُلوَمةٌ  َوَكَام َأنَّ ِمَن اْألَْمَراِض ،  َوَأْدِوَيُة اْألَْمَراِض اْلَعَملِيَِّة التَّْوَبُة َواْألَْعَامُل الصَّ
ُب اْلَكلَ  َكَذلَِك ،  َوِمنُْه َما َال ُيْمكُِن فِيِه التََّداِوي َأْو َيْعُرسُ ،  اْلَبَدنِيَِّة َما ُيْمكُِن فِيِه التََّداِوي

 َوِمنَْها َما َال ُيْمكُِن.،  َفِمنَْها َما ُيْمكُِن فِيِه التَّْوَبُة َعاَدةً ،  الَِّذي ِيف َأْمَراِض اْألَْعَاملِ 
 -َوِهَي اْلَكَباِئُر ،  ُيْمكُِن فِيَها التَّْوَبُة ِمْن َأْعَالَها -َغْريُ اْلبَِدِع  - َمَعاِيص ُكلَُّها ـَفالْ 

ا ُيِفيُد َأْن َال َتْوَبَة ِمنَْها.َواْلبَِدُع أ - ِهَي اللََّمُم وَ  -ا إَِىل َأْدَناهَ  َنا فِيَها إِْخَباَرْيِن ِكَالُمهَ  ْخَربْ
ُل: ْخَباُر اْألَوَّ َم ِيف َذمِّ اْلبَِدِع ِمْن َأنَّ  اْإلِ ِمْن َغْريِ ،  ْبَتِدَع َال َتْوَبَة َلهُ اْلـمُ  َما َتَقدَّ

 َختِْصيٍص.



 ٤٠٦
 )١(فِيِه ِمَن اْألَْمَراضِ   ُنْجَح َوُهَو َتْشبِيُه اْلبَِدِع بَِام َال ،  َنْحُن ِيف َتْفِسِريهِ  َما َواْآلَخُر:

َبِل اْقتََىض ،  َفَأَفاَد َأْن َال ُنْجَح ِمْن َذْنِب اْلبَِدِع ِيف اْجلُْمَلِة ِمْن َغْريِ اْقتَِضاِء ُعُمومٍ ،  ِب َكاْلَكلَ 
اَرى بِِه اْهلََوى َكَام َيَتَجاَرى اْلَكلَ  َأنَّ َعَدَم التَّْوَبِة َخمُْصوٌص  َوَقْد َمرَّ َأنَّ ،  ُب بَِصاِحبِهِ بَِمْن ُجتَ

اِهَد َعَلْيِه.  َ الشَّ  ِمْن ُأوَلِئَك َمْن َيَتَجاَرى بِِه اْهلََوى َعَىل َذلَِك اْلَوْجِه َوَتَبنيَّ
 : َوِهَي ،  ِديِث َوَنَشَأ ِمْن َذلَِك َمْعنًى َزاِئٌد ُهَو ِمْن َفَواِئِد اْحلَ 

  :مسأَلَةُ الرابِعةُ والْعشرونَـالْ
ُب َأنَّ ِمْن تِْلَك اْلِفَرِق َمْن  َي َوهِ  اَب  َال ُيْرشَ ْرشَ إَذْن فَ ،  )٢( َهَوى اْلبِْدَعِة َذلَِك اْإلِ

َوُهْم َأْهُل اْلبَِدِع ،   َعنُْهمْ  َوإَِذا َأْمَكَن ِيف َأْهِل اْلِفَرِق َأْمَكَن فِيَمْن َخَرَج ،  ُيْمكُِن فِيِه التَّْوَبةُ 
ْزِئيَّةِ   .)٣( اْجلُ

                                                           
 التََّداِوي. اَال ُيْمكُِن فِيه التِياْألَْمَراِض اْلَبَدنِيَِّة  :فِيِه ِمَن اْألَْمَراضِ  َما َال ُنْجَح ) ١(
 . ه ُحّب اإليامنب قلبُ أِرش يقال:  .، كأّنه رشبه : خالط ُحّبه قلبهكذاه قلبُ  َب ِرش أُ ) ٢(
عبادة  أي خالط حبُّ ) ٩٣-٩٢(البقرة:   )º  «  ¼  ½  ¾¿   ( 8 7و

 املاء يف البدن. كام يدخل ودخل يف قلوهبم، ، وتغلغل يف سويدائها  العجل قلوهبم
 َوُهْم َأْهُل اْلبَِدِع اْجلُْزئِيَِّة.،  َخَرَج َعنُْهمْ  فِيَمنْ َكاَنْت ُممْكِنًَة  ِيف َأْهِل اْلِفَرِق ُممْكِنًَة التَّْوَبُة ) أي إذا كانت ٣(



  ٤٠٧
 

يىـــــــــبنعانُ م  
ــــالصاطر يمِالْـمقتس  

  الَّذي انحرفَت عنه سبلُ أَهلِ الابتداعِ
 

  :كُلَّ فرقَة وكُلَّ طَائفَة تدعي أَنها علَى الصراط الْـمستقيمِ
اطِ  َ َا َعَىل الرصِّ ِعي َأهنَّ ْسَتِقيِم َوَأنَّ َما ِسَواَها ُمنَْحِرٌف اْلـمُ  ُكلَّ فِْرَقٍة َوُكلَّ َطاِئَفٍة َتدَّ

ِريِق  ِة َوَراكٌِب ُبنَيَّاِت الطَّ ى ،  )٢( ِيف َتْعِيينِِه َوَبَيانِهِ  َفَوَقَع َبيْنَُهُم اِالْختَِالُف ؛  )١( َعِن اْجلَادَّ َحتَّ
ْطَلِب َعَىل َعَدِد اْلـمَ  َفَعَدُد اْألَْقَواِل ِيف َتْعِيِني َهَذا،  ْسَأَلُة َعَىل ُكلِّ َمْن َنَظَر فِيَهااْلـمَ  ِت َأْشَكلَ 

َتِلُف اْلُعَلَامُء ،  َوَذلَِك ِمْن َأْعَظِم اِالْختَِالِف ،  )٣( اْلِفَرِق  يَعِة َمْسَأَلًة َخيْ ِ إِْذ َال َتَكاُد َجتُِد ِيف الرشَّ
ى َتتَِّضَح اْلِفْرَقُة النَّاِجَيُة ،  ْسَأَلةَ اْلـمَ  ا َعَىل بِْضٍع َوَسْبِعَني َقْوًال إِالَّ َهِذهِ فِيهَ  َفَتْحِريُر النََّظِر َحتَّ

تِي َكاَن َعَلْيِه النَّبِيُّ   َساِئِل.اْلـمَ  َوَأْصَحاُبُه ِمْن َأْغَمضِ ص  الَّ
َ بِالنِّْسَبِة إَِىل َمْن َبْعَد ـمُ الْ  َراطَ ـَِأنَّ الّص َوُهَو  :)٤(َوَوْجٌه َثانٍ  ْسَتِقيَم َلْو َتَعنيَّ

َحاَبِة  ْ َيَقِع اْختَِالٌف َأْصًال  يالصَّ ِه ُحمَاٌل  ؛ َمل ،  )٥( َألَنَّ اِالْختَِالَف َمَع َتْعِيِني َحمَلِّ
َالَف َلْيَس بَِقْصِد اْلِعنَادِ  ُه َعَىل َذلَِك اْلَوْج ،  َواْلَفْرُض َأنَّ اْخلِ ْسَالمِ ِألَنَّ ،  ِه ُخمِْرٌج َعِن اْإلِ

 َوَكَالُمنَا ِيف اْلِفَرِق.

                                                           
ةِ  )١( ة.،  َوَسُط الطَِّريِق َوُمْعَظُمهُ : اْجلَادَّ ُب ِمَن اجلادَّ َغاُر َتَتَشعَّ  وُبنَيَّاُت الطَِّريِق: ِهَي الطُُّرق الصِّ
اِط اْلـمُ  َوَقَع َبْينَُهُم اِالْختَِالُف ِيف َتْعيِنيِ ) أْي ٢( َ  .َوَبَيانِهِ ْسَتِقيِم الرصِّ
ُكلِّ فرقٍة قول يف تلك املسألة ، حيث٣( اِط اْلـُمْسَتِقيمِ  ) فلِ َ َا َعَىل الرصِّ ِعي َأهنَّ  .وما سواها خالف ذلك َتدَّ
 ». َوَوْجٌه َثانٍ « : الوجه األول هو ما سبق من الكالم قبل قوله) ٤(
َحاَبِة أي أنَّ الناس الذين جاءوا  )٥( َ لو اتفقوا عىل تعيني  يَبْعَد الصَّ ْ َيَقعِ الرصِّ بينهم  اَط اْلـُمْسَتِقيَم َمل

 ؛ فمن الـُمحال أن يقع بينهم اختالٌف لو أهنم متفقون عىل تعيني حمل هذا االختالف. اْختَِالٌف َأْصًال 



 ٤٠٨
َم َأنَّ اْلبَِدَع َال َتَقُع ِمْن َراِسٍخ ِيف اْلِعْلمِ  َوَوْجٌه َثالٌِث: ُه َقْد َتَقدَّ َام َتَقُع ِممَّْن َملْ ،  َأنَّ َوإِنَّ

يَعةِ  ِ فَِني ِيف َأِدلَّ اْلـمُ  َيْبُلْغ َمْبَلَغ َأْهِل الرشَّ َهاَدةُ تََرصِّ بَِأنَّ ُفَالًنا َراِسٌخ ِيف اْلِعْلِم َوُفَالًنا  تَِها. َوالشَّ
ُعوَبةِ ،  َغْريُ َراِسٍخ  اِسُخ ،  ِيف َغاَيِة الصُّ ُه الرَّ ،  َفإِنَّ ُكلَّ َمْن َخاَلَف َواْنَحاَز إَِىل فِْرَقٍة َيْزُعُم َأنَّ

ا ِيف اْلَعَالَمةِ اْلـمَ  َفإِْن ُفِرَض َعَىل َذلَِك ،  َوَغْريُ َقاِرصِ النََّظرِ  ،  ْطَلِب َعَالَمٌة َوَقَع النَِّزاُع إِمَّ
ا ِيف َمنَاطَِها  .)١( َوإِمَّ

 :َجَامَعةِ ـُخُروِج ِمَن الْ ـَعَالَمَة الْ َوِمَثاُل َذلَِك َأنَّ 
z  y  x  w   v  ( 8 نَبُِّه َعَلْيَها بَِقْولِِه اْلـمُ  اْلُفْرَقةُ  •

،  )١٠٥: آل عمران( ) }  |  {  ~  �¡   ¢  £  ¤  ¥ 
َا ِهَي اْجلََامَعُة َوَمْن ِسَواَها ُمَفاِرٌق لِْلَجَامَعِة.  َوُكلُّ َطاِئَفٍة َتْزُعُم َأهنَّ

ةِ  َوِمَن اْلَعَالَماِت  • َباُع َما َتَشاَبَه ِمَن اْألَِدلَّ َوُكلُّ َطاِئَفٍة َتْرِمي َصاِحَبَتَها ،  اتِّ
تِي اتَّ  َا ِهَي الَّ َبَعْت ُأمَّ اْلكَِتاِب ُدوَن اْألُْخَرى َفَتْجَعُل َدلِيَلَها بَِذلَِك َوَأهنَّ

 َواِضِع بِالتَّْأِويِل َعَىل َعْكِس اْألُْخَرى.اْلـمَ  ُعْمَدًة َوَتُردُّ إَِلْيِه َساِئرَ 
َباُع الْ  • ُئ َنْفَسَها  َهَوىـَوِمنَْها اتِّ الَِّذي َتْرِمي بِِه ُكلُّ فِْرَقٍة َصاِحَبَتَها َوُتَربِّ

 .نْهُ مِ 
ِفُقوا َعَىل َمنَاِط َهِذِه اْلَعَالَماِت  اِهِر َمَع َهَذا َأنَّ َيتَّ ِفُقوا ،  َفَال ُيْمكُِن ِيف الظَّ َوإَِذا َملْ َيتَّ

ْ ُيْمكِْن َضْبُطُهْم ِهبَا بَِحْيُث ُيِشُري إَِلْيِهْم بِتِْلَك اْلَعَالَماِت  ْحِصيِل ،  َعَلْيَها َمل ُْم ِيف التَّ َوَأهنَّ
نَاِط اْلـمَ  َفَكْيَف ُيْمكُِن َمَع اْختَِالفِِهْم ِيف ،  َوبَِذلَِك َصاَرْت َعَالَماٌت ،  ِفُقوَن َعَلْيَهاُمتَّ 

ْبُط بِاْلَعَالَماِت.  الضَّ
ِة  َوَوْجٌه َرابٌِع: ْرتِ َعَىل َهِذِه اْألُمَّ ِع ِيف السَّ ْ ؛ َوُهَو َما َتْقَدُم ِمْن َفْهِمنَا ِمْن َمَقاِصِد الرشَّ

ِه.،  َوإِْن َحَصَل التَّْعِيُني بِاِالْجتَِهادِ ُه فإِنَّ  َفاَق َعَىل َحمَلِّ َأَال َتَرى َأنَّ  َفاِالْجتَِهاُد َال َيْقتَِيض اِالتِّ

                                                           
ز هلا عن غريها.١(  ) مناطها: وصفها املميِّ



  ٤٠٩
اِت لنََّظرِ َء َجَزُموا اْلَقْوَل بَِأنَّ اقَال اْلعُ  َفاُق َعَلْيِهَام يَّ َملْ  َعاَدًة؟ َفَلْو َتَعيَّنُوا بِالنَّصِّ  َال ُيْمكُِن اِالتِّ

َقْد َعيَّنَُهْم ص  َوإِْن َكاَن النَّبِيُّ ،  اْخلََواِرِج َعَىل َما َكاُنوا َعَلْيهِ  َرصَّ أَ َقْد َيْبَق إِْشَكاٌل. َبْل 
ِذيَن َقاَتَلُهْم َعِيلُّ ْبُن َأِيب َطالٍِب  َ َعَالَمَتُهْم. َوُهُم الَّ ْ َيْرِجُعوا َعامَّ َكاُنوا ، ت َوَعنيَّ إِْذ َمل

 ِل َتْعِيٌني؟نّقْ َفَام الظَّنُّ بَِمْن َلْيَس َلُه ِيف الْ ،  ِه َوَملْ َينَْتُهواَعَليْ 
َم َتْقِريُرُه ِيف َقْولِِه ُسْبَحاَنُه وَ  َوَوْجٌه َخاِمٌس: !   "  #   (8 َوُهَو َما َتَقدَّ

  5  43  2  10  /  .  -  ,   +  *  )  ('  &  %  $
 ُيْشَعُر ِيف َهَذا،  )١١٨ :هود( ) 6  7   8  9  :  ;  >  =  

َالَف َال َيْرَتِفعُ اْلـمَ  ُدُه ِمَن اْحلَِديِث الَِّذي َفَرْغنَا ِمْن َبَيانِهِ ،  ْطُلوِب َأنَّ اْخلِ َوُهَو ،  َمَع َما ُيَعضِّ
َالِف  ْمَكاِن َأْن َيْبَقى،  َحِديُث اْلِفَرِق إِِذ اْآلَيُة َال ُتْشِعُر بُِخُصوِص َمَواِضِع اْخلِ َالُف  ِإلِ اْخلِ

ْسَالمِ  ِة َأْيًضا،  ِيف اْألَْدَياِن ُدوَن ِديِن اْإلِ ُه َواقٌِع ِيف اْألُمَّ َ َأنَّ َفاْنَتَظَمْتُه اْآلَيُة ،  َلكِنَّ اْحلَِديَث َبنيَّ
 .بَِال إِْشَكالٍ 

َر َهَذا َظَهَر بِِه َأنَّ التَّْعِيَني لِْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة بِالنِّْس  َبِة إَِلْيَها اْجتَِهاِديٌّ َال َينَْقِطُع َفإَِذا َتَقرَّ
َالُف فِيهِ  وِريٌّ ،  اْخلِ ِعَي فِيِه اْلَقْطُع ُدوَن الظَّنِّ َفُهَو َنَظِريٌّ َال َرضُ   .َوإِِن ادُّ
بأساب اثدالْإِح ةرِيعي الشف:  

َام َيَقعُ إِ  يَعِة إِنَّ ِ ْحَداَث ِيف الرشَّ  :نَّ اْإلِ
 .لِ ِمْن ِجَهِة اْجلَهْ  •
ِسِني الظَّنِّ بِاْلَعْقلِ  • ا ِمْن ِجَهِة َحتْ  .َوإِمَّ
َباِع اْهلََوى ِيف َطَلِب اْحلَقِّ  • ا ِمْن ِجَهِة اتِّ  .َوإِمَّ

نَّةِ  َهاِت الثََّالَث َقْد ،  َوَهَذا اْحلَْرصُ بَِحَسِب اِالْستِْقَراِء ِمَن اْلكَِتاِب َوالسُّ إِالَّ َأنَّ اْجلِ
تَ  َتِمُع الثََّالُث ،  ِمعُ َتنَْفِرُد َوَقْد َجتْ َتِمُع ِمنَْها اْثنََتاِن َوَتاَرًة َجتْ  :َفإَِذا اْجتََمَعْت َفَتاَرًة َجتْ

تِي ِهبَا ُتْفَهمُ  • ا ِجَهُة اْجلَْهِل َفَتاَرًة َتَتَعلَُّق بِاْألََدَواِت الَّ َوَتاَرًة ،  َقاِصدُ اْلـمَ  َفَأمَّ
 .َمَقاِصدِ ـَتَتَعلَُّق بِالْ 



 ٤١٠
ا ِجَهةُ  • ِسِني الظَّنِّ  َوَأمَّ عِ بِاْلَعْقِل َحتْ ْ يِع َمَع الرشَّ ْرشِ ُك ِيف التَّ ،  َفَتاَرًة ُيْرشَ

ُم َعَلْيهِ   .َوَهَذاَن النَّْوَعاِن َيْرِجَعاِن إَِىل َنْوٍع َواِحدٍ ،  َوَتاَرًة ُيَقدَّ
َباِع اْهلََوى • ا ِجَهُة اتِّ ى َفِمْن َشْأنِِه َأنْ ،  َوَأمَّ لَِب َصاِحُبُه اغَ يُ  َيْغلَِب اْلَفْهُم َحتَّ

َة َأْو َيْسَتنَِد إَِىل َغْريِ َدلِيلٍ   .َوَهَذاَن النَّْوَعاِن َيْرِجَعاِن إَِىل َنْوٍع َواِحدٍ ،  اْألَِدلَّ
 :َجِميُع َأْرَبَعُة َأْنَواٍع: َوِهيَ ـَفالْ 

 .اْجلَْهُل بَِأَدَواِت اْلَفْهمِ  •
 .َمَقاِصدِ ـَواْجلَْهُل بِالْ  •
ِسُني الظَّنِّ  •  .بِاْلَعْقلِ  َوَحتْ
َباُع اْهلَ  •  َوى.ـَواتِّ

   :في الشرِيعة الْإِحداث من أسبابِ ولُالنوع األ
  :الْجهلُ بِأَدوات الْفَهمِ

ُه َجاَء ِيف َأْلَفاِظِه َوَمَعانِيِه  أل اهللاَ  إِنَّ  َأْنَزَل اْلُقْرآَن َعَربِيcا َال ُعْجَمَة فِيِه ، بَِمْعنَى َأنَّ
،  )٣(الزخرف:  )X  W  V  U  (8 اُهللا  َسالِيبِِه َعَىل لَِساِن اْلَعَرِب ، َقاَل َوأَ 

e  d  c   (8 ) َوَقاَل ٢٨(الزمر:  )´  µ   ¶  ¸  ¹  (8 َوَقاَل 
  u     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  f( 

ُل َعَلْيِه اْلُقرْ اْلـمُ  َوَكانَ ، ) ١٩٣(الشعراء:  ُد نَزَّ اِد َوُهَو ُحمَمَّ ا َأْفَصَح َمْن َنَطَق بِالضَّ cآُن َعَربِي
 .ص اهللاِ  ْبُن َعْبدِ ا

َطاُب بِِه َعَىل ُمْعَتاِدِهْم ِيف لَِساِهنِْم ،  ِذيَن ُبِعَث فِيِهْم َعَرًبا َأْيًضا ، َفَجَرى اْخلِ َوَكاَن الَّ
ٌء ِمَن اْألَْلَفاظِ  ٌء َبْل َعاِين إِالَّ واْلـمَ  َفَلْيَس فِيِه َيشْ  َوُهَو َجاٍر َعَىل َما اْعَتاُدوُه ، َوَملْ ُيَداِخْلُه َيشْ

ٌء َأْعَجِميٌّ َفَقاَل  !  "  #  $  %  &  (8 َنَفى َعنُْه َأْن َيُكوَن فِيِه َيشْ
(النحل:  )')  (     *  +  ,  -  .  /  0   1  

̈   ©  ª (َوَقاَل َتَعاَىل ِيف َمْوِضٍع آَخَر:  ).١٠٣   §  ¦    ¯®  ¬  «
 ).٤٤(فصلت:  ) °   ±



  ٤١١
ًة َفإِنَّ  َة اْألَْلِسنَِة ِيف َهَذا  اهللاَ  َهَذا َوإِْن َكاَن ُبِعَث لِلنَّاِس َكافَّ َجَعَل َمجِيَع اْألَُمِم َوَعامَّ

 ِمَن الطَِّريِق َتَعاَىل إِالَّ اهللاِ  َفَال ُيْفَهُم كَِتاُب اْألَْمِر َتَبًعا لِلَِساِن اْلَعَرِب ، َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك 
 .الَِّذي َنَزَل َعَلْيِه َوُهَو اْعتَِباُر َأْلَفاظَِها َوَمَعانِيَها َوَأَسالِيبَِها

ا َمَعانِيَها َوَأَسالِيُبَها َفَكاَن ِممَّا ُيْعَرُف ِمْن َمَعانِيَها ا َأْلَفاُظَها َفَظاِهَرٌة لِْلِعَياِن ، َوَأمَّ  :َأمَّ
َساُع لَِساِهنَا ، َوأَ  ا َظاِهًرا ُيَراُد بِِه اتِّ cِء ِمنُْه َعام ْ اطَِب بِاليشَّ لِِه اْلَعامُّ ْن ُختَ اِهُر ، َوُيْسَتْغنَى بَِأوَّ الظَّ

ا ُيَراُد بِِه اْلَعامُّ َوَيْدُخُلُه اْخلَ  cا َظاِهر cَىل َهَذا بِبَْعِض عَ اصُّ ، َوُيْسَتَدلُّ ـَعْن آِخِرِه ، َوَعام
ا ظَ  cَراَد بِِه َغْريُ َذلَِك اْلـمُ  اِهًرا ُيَراُد بِِه اْخلَاصُّ ، َوَظاِهًرا ُيْعَرُف ِيف ِسَياِقِه َأنَّ اْلَكَالِم ، َوَعام

ِل اْلَكَالِم َأْو َوَسطِِه َأْو آِخِرِه. ِه َمْوُجوٌد ِيف َأوَّ َذا ُكلِّ اِهِر ، َواْلِعْلُم ِهبَ  الظَّ
َء ِمْن َكَالِمَها  ْ ُ بَ يُ َوَتْبتِِدُئ اليشَّ ُل أَ  نيَّ ْفِظ فِيِه َعْن آِخِرِه ، َأْو  وَّ ُ بَ يُ اللَّ ِه َعْن رُ ـآِخ  نيَّ

لِِه  ِء تُ تَ وَ ، َأوَّ ْ َشاَرِة ، َوَهَذا ِعنَْدَها ِمنْ ـُفُه بِالْ رِّ عَ َتَكلَُّم بِاليشَّ ْفِظ َكَام َتْعِرُف بِاْإلِ  َمْعنَى ُدوَن اللَّ
َء اْلَواِحَد بِاْألَْسَامِء َأْفَصِح َكَالِمَها ، ِالْنِفَراِدَها بِِعْلِمِه ُدوَن  ْ ي اليشَّ َهُلُه ، َوُتَسمِّ َها ِممَّْن َجيْ َغْريِ

ْفَظ اْلَواِحَد لِْلَمَعاِين اْلَكثَِريِة.َض َوتَ اْلَكثَِريِة ،  َهِذِه ُكلَُّها َمْعُروَفٌة ِعنَْدَها َوُتْسَتنَْكُر ِعنَْد وَ  ُع اللَّ
َرصُّ  َها ، إَِىل َغْريِ َذلَِك ِمَن التَّ تِي َيْعِرُفَها َمْن َزاَوَل َكَالَمُهْم َوَكاَنْت َلُه بِِه َمْعِرَفٌة ، َغْريِ َفاِت الَّ

 َوَثَبَت ُرُسوُخُه ِيف ِعْلِم َذلَِك.
ِء َوكِيٌل ، َوَقاَل  اهللاَ  َفِمَثاُل َذلَِك َأنَّ  ٍء َوُهَو َعَىل ُكلِّ َيشْ 8 َتَعاَىل َخالُِق ُكلِّ َيشْ

اِهِر الَِّذي َال ٦(هود:  ) *  "  #  $  %  &  '    )  ( ( ) َفَهَذا ِمَن اْلَعامِّ الظَّ
ٍء ِمْن َسَامٍء َوَأْرٍض َوِذي ُروٍح َوَشَجٍر َوَغْريِ َذلَِك  َخالُِقُه ،  ا(ُ فَ ُخُصوَص فِيِه َفإِنَّ ُكلَّ َيشْ

ٍة َعَىل   ).٦(هود:  )+  ,   -.  (ِرْزُقَها ، اهللاِ  َوُكلُّ َدابَّ
U  T  S  R  Q   P  O  N   M  L  K  (8 اُهللا  َوَقاَل 

  ]\  [     Z  Y  X  W  V(  :التوبة)( 8 َفَقْوُلهُ ،  )١٢٠   M  L  K
  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N(  :التوبة)َام ُأِريَد بِِه ، ) ١٢٠ إِنَّ

ْ ُيطِْق َفُهَو َعامُّ   )]  \[      Z  Y  X  (ْعنَى ، َوَقْوُلُه: اْلـمَ  َمْن َأَطاَق َوَمْن َمل
 ْعنَى.اْلـمَ  ) َعامٌّ فِيَمْن َأَطاَق َوَمْن َملْ ُيطِْق ، َفُهَو َعامُّ ١٢٠(التوبة: 



 ٤١٢
 );  >  =     <  ?  @  E  D    C  B  A   (8 َوَقْوُلُه 

ْ َيْسَتْطَعَام َمجِيعَ اْلـمُ  ) َفَهَذا ِمَن اْلَعامِّ ٧٧(الكهف:  َُام َمل   َأْهِل اْلَقْرَيِة. َراِد بِِه اْخلَاصُّ ، ِألَهنَّ
 )PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E   (8 َوَقاَل 

ُرْج َعنُْه َأَحٌد ِمَن النَّاِس. َوَقاَل إِْثَر َهَذا: ١٣(احلجرات:  R    Q   إ( ) َفَهَذا َعامٌّ َملْ َخيْ
  VU  T  S(  :احلجرات)َام َتكُ ، ) ١٣ وُن َعَىل َمْن َعَقَلَها َفَهَذا َخاصٌّ ، ِألَنَّ التَّْقَوى إِنَّ

 ِمَن اْلَبالِِغَني.
(آل  )Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È    (8 َوَقاَل 

َمْجُموُع َهلُُم ـَراُد بِالنَّاِس الثَّاِين اْخلُُصوُص َال اْلُعُموُم. َوإِالَّ َفالْ اْلـمُ ) فَ ١٧٣عمران: 
َظ النَّاِس َيَقُع َعَىل َثَالَثٍة ِمنُْهْم. َوَعَىل َمجِيِع النَّاُس َناٌس َأْيًضا َوُهْم َقْد َخَرُجوا. َلكِنَّ َلفْ 

ُيَقاُل: إِنَّ النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم. َوالنَّاُس اْلَقاِئُلوَن  النَّاِس ، َوَعَىل َما َبْنيَ َذلَِك. َفَيِصحُّ َأنْ 
 َكاُنوا َأْرَبَعَة َنَفٍر.

*  +  !  "     #  $  %  &'  )  (      (8 َوَقاَل 
ِذيَن اْلـمُ ) فَ ٧٣(احلج:  ),  -  .  /  0  1   2  43    َراُد بِالنَّاِس ُهنَا الَّ

َُذوا َمْن ُدونِ   ْؤِمنَِني.اْلـمُ و َجانِنيِ واْلـمَ  إَِهلًا ، ُدوَن اْألَْطَفالِ اهللاِ  اختَّ
(األعراف:  )}  |  {  ~  �   ¡  ¢  (8 َوَقاَل 

َؤاِل َعِن الْ ١٦٣ £  ¤  ¥  ¦   (8 َقْرَيِة َنْفِسَها ، َوِسَياُق َقْولِِه ) َفَظاِهُر السُّ
  µ  ´³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §

º              ¹  ¸  ¶(  :األعراف)َراَد َأْهُلَها ِألَنَّ اْلَقْرَيَة َال اْلـمُ  ) َيُدلُّ َعَىل َأنَّ ١٦٣
 َتْعُدو َوَال َتْفُسُق.

#  $  %       &  '  )  (    !  "   (8 َوَكَذلَِك َقْوُلُه 
 َراَد َأْهُلَها.اْلـمُ  َدلَّ َعَىل َأنَّ   )%       &   (: َقاَل َلـامَّ  ) ، َفإِنَّهُ ١١(األنبياء:  )*  



  ٤١٣
t   sr  q    p  o  n  m   l  k  j  (8 َوَقاَل 

  u(  :يوسف)َأنَّ ـ) ، َفالْ ٨٢ َ َتلُِف َأْهُل  َراَد َأْهُل اْلَقْرَيِة ،اْلـمُ  َمْعنَى َبنيَّ َوَال َخيْ
اِن بِِصْدِقِهْم. ِربَ  اْلِعْلِم بِاللَِّساِن ِيف َذلَِك ، ِألَنَّ اْلَقْرَيَة َواْلِعَري َال ُخيْ

افِِعيِّ  ُه َمْعنَى َتْقِريِر الشَّ َفاِت الثَّابَِتِة لِْلَعَرِب َوُهَو  / َهَذا ُكلُّ َرصُّ ِيف َهِذِه التَّ
ٌ َأنَّ  افِِعيُّ بِالنَّْوِع اْألَْغَمِض ِمْن َطَراِئِق  بِاْجلُْمَلِة ُمبِنيِّ اْلُقْرآَن َال ُيْفَهُم إِالَّ َعَلْيِه ، َوإِنََّام َأَتى الشَّ

َفاِت اْلَعَربِيَِّة َقْد َبَسَطَها َأْهُلَها ، َوُهْم َأْهُل النَّْحِو  َرصُّ اْلَعَرِب ، ِألَنَّ َساِئَر َأْنَواِع التَّ
يِف ، َوَأهْ  ْرصِ َغِة ، َوَأْهُل  َعاِين َواْلَبَياِن ، َوَأْهُل اْلـمَ  ُل َوالتَّ ِح ُمْفَرَداِت اللُّ اِالْشتَِقاِق َوَرشْ

نُْقوَلِة َعِن اْلَعَرِب ملُِْقَتَضَياِت اْألَْحَواِل ، َفَجِميُعُه َنَزَل بِِه اْلُقْرآُن. َولَِذلَِك اْلـمَ  اْألَْخَبارِ 
 .َأْطَلَق َعَلْيِه ِعَباَرَة اْلَعَرِيبِّ 

يَعةِ  ِ ِم فِيَها ُأُصوًال َوُفُروًعا َأْمَرانِ اْلـمُ و َفإَِذا َثَبَت َهَذا َفَعَىل النَّاظِِر ِيف الرشَّ  :َتَكلِّ
ا: ا َأْو َكاْلَعَرِيبِّ ِيف َكْونِِه  َأَحُدُمهَ cى َيُكوَن َعَربِي ٍء ِمْن َذلَِك َحتَّ َأْن َال َيَتَكلََّم ِيف َيشْ
ةِ  َبالًِغا فِيِه َمَبالَِغ اْلَعَرِب ،  َرِب َعاِرًفا بِلَِساِن اْلعَ  ِمَني َكاْخلَلِيِل اْلـمُ  َأْو َمَبالَِغ اْألَِئمَّ َتَقدِّ

اِء َوَمْن َأْشَبَهُهْم َوَداَناُهْم.   َوِسيَبَوْيِه َواْلكَِساِئيِّ َواْلَفرَّ
َام ،  ِهمْ َراُد َأْن َيُكوَن َحافًِظا َكِحْفظِِهْم َوَجاِمًعا َكَجْمعِ اْلـمُ  َوَلْيَس  َراُد َأْن اْلـمُ  َوإِنَّ

ا ِيف اْجلُْمَلِة. َوبَِذلَِك اْمَتازَ  cُموَن ِمْن ُعَلَامِء اْلَعَربِيَِّة َعَىل اْلـمُ  َيِصَري َفْهُمُه َعَربِي  َتَقدِّ
ِريَن. إِْذ ِهبََذااْلـمُ  ةً اْلـمَ  َتَأخِّ ى َصاُروا َأِئمَّ َملْ َيْبُلْغ َذلَِك َفَحْسبُُه  َفإِنْ ،  ْعنَى َأَخُذوا َأْنُفَسُهْم َحتَّ

 َوَال َحيُْسُن َظنُُّه بَِفْهِمِه ُدوَن َأْن َيْسَأَل فِيِه َأْهَل اْلِعْلِم بِِه.،  ِيف َفْهِم َمَعاِين اْلُقْرآِن التَّْقلِيدُ 
افِِعيُّ  مَ َلـامَّ  َقاَل الشَّ َر َمْعنَى َما َتَقدَّ ا َيْعنِي لَِساَن َفَمْن َجِهَل َهَذا ِمْن لَِساِهنَ « : َقرَّ

نَُّة بِِه  - اْلَعَرِب  َف َما  - َوبِلَِساِهنَا َنَزَل اْلُقْرآُن َوَجاَءِت السُّ َف اْلَقْوَل ِيف ِعْلِمَها َتَكلُّ َفَتَكلَّ
ْ ُيْثبِْتُه َمْعِرَفةٌ ،  َجيَْهُل َلْفَظهُ  َف َما َجِهَل َوَما َمل َوا،  َوَمْن َتَكلَّ إِْن  -ِب َكاَنْت ُمَواَفَقُتُه لِلصَّ

إِْذ َنَظَر فِيَام َال ،  َوَكاَن ِيف َختْطَِئتِِه َغْريَ َمْعُذورٍ ،  ِمْن َحْيُث َال َيْعِرُفُه َغْريَ َحمُْموَدةٍ  - َواَفَقُه 
َواِب َواْخلََطإِ فِيهِ   .» ُحيِيُط ِعْلُمُه بِاْلَفْرِق َبْنيَ الصَّ

ٌف َفإِنَّ اْلَقْوَل ِيف اْلُقرْ ،  َوَما َقاَلُه َحقٌّ  نَِّة بَِغْريِ ِعْلٍم َتَكلُّ َوَقْد ُهنِينَا َعِن  - آِن َوالسُّ
ِف  َكلُّ َت َمْعنَى اْحلَِديِث  - التَّ َال َفْقبُِض الِعلَْم  إِن# اهللاَ  «: صَحْيُث َقاَل ،  َوُدُخوٌل َحتْ



 ٤١٤
، َحk# إَِذا لَْم ُفبِْق  اءِ ، َولَِكْن َفْقِبُض الِعلَْم بَِقبِْض الُعلَمَ  انxَِْاً: يَنxَُِْعُه ِمَن الِعبَادِ 

اًال ـعَ  ََذ اf#اُس رُُءوًسا ُجه# #Qِعلْمٍ  الًِما ا ِpْْفتَْوا بَِغ
َ
َضلُّوا ، فَُسئِلُوا فَأ

َ
(رواه »  ، فََضلُّوا َوأ

ُْم إَِذا َملْ َيُكْن َهلُْم لَِساٌن َعَرِيبٌّ َيْرِجُعوَن إَِلْيِه ِيف كَِتاِب البخاري ومسلم).  َوُسنَِّة َنبِيِِّه اهللاِ  ِألَهنَّ
ِة.اْلـمُ  َرَجَع اْألَْعَجِميُّ إَِىل َفْهِمِه َوَعْقلِهِ  ِك بَِدلِيٍل َيِضلُّ َعِن اْجلَادَّ ِد َعِن التََّمسُّ  َجرَّ

ُه ِقيَل َلهُ  َج اْبُن َوْهٍب َعِن اْحلََسِن َأنَّ ُم اْلَعَربِيََّة لِ « : َوَقْد َخرَّ ُجَل َيَتَعلَّ ُيِقيَم َأَرَأْيَت الرَّ
ُجَل َيْقَرُأ َفَيِعَيا ،  َنَعْم! َفْلَيَتَعلَّْمَها« : َقاَل ، » َوُيْصلَِح ِهبَا َمنْطَِقُه؟ ،  ِهبَا لَِساَنهُ  َفإِنَّ الرَّ

 .» بَِوْجِهَها َفَيْهلُِك 
ُلوَن ،  َأْهَلَكْتُهُم اْلُعْجَمةُ « : َوَعِن اْحلََسِن َقاَل   .» ْأِويِلهِ َعَىل َغْريِ تَ اْلُقْرآَن َيَتَأوَّ

نَِّة َلْفٌظ َأْو َمْعنًى َفَال  :)١(َواْألَْمُر الثَّاِين  ُه إَِذا َأْشَكَل َعَلْيِه ِيف اْلكَِتاِب َأْو ِيف السُّ َأنَّ
ِه ـُيْقِدُم َعَىل اْلقَ  إَِماًما  َفَقْد َيُكونُ ،  ِممَّْن َلُه ِعْلٌم بِاْلَعَربِيَّةِ  )٢(ْوِل فِيِه ُدوَن َأْن َيْسَتْظِهَر بَِغْريِ

ِه اِالْحتَِياطُ ،  فِيَها َفى َعَلْيِه اْألَْمُر ِيف َبْعِض اْألَْوَقاِت. َفاْألَْوَىل ِيف َحقِّ إِْذ َقْد ،  َوَلكِنَُّه َخيْ
ى َيْسَأَل َعنَْهااْلـمَ  ْحِض َبْعُض اْلـمَ  َيْذَهُب َعَىل اْلَعَرِيبِّ  ِة َحتَّ ٌء  ، َعاِين اْخلَاصَّ َوَقْد ُنِقَل َيشْ

َحاَبِة  َهَذا ِمنْ  ِهْم. - َوُهُم اْلَعَرُب  -َعِن الصَّ  َفَكْيَف بَِغْريِ
ُه َقاَل  بُنِقَل َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َامَواِت َواْألَْرِض « : َأنَّ ُكنُْت َال َأْدِري َما َفاطُِر السَّ

ا َتِصَامِن ِيف بِْئٍر. َفَقاَل َأَحُدُمهَ ى َأَتاِين َأْعَرابِيَّاِن َخيْ  . َأْي َأَنا اْبَتَدْأُهتَا.» ا َفَطْرُهتَاَأنَ « : َحتَّ
 . َوَأْشَباُه َذلَِك َكثِريٌ 

افِِعيُّ  َوَال َنْعَلُمُه  .َوَأْكَثُرَها َأْلَفاًظا،  لَِساُن اْلَعَرِب َأْوَسُع اْألَْلِسنَِة َمْذَهًبا« : َقاَل الشَّ
. َوَلكِنَّهُ  ى َال َيُكوَن  ُحيِيُط بَِجِميِع ِعْلِمِه إِْنَساٌن َغْريُ َنبِيٍّ تِِه َحتَّ ٌء َعَىل َعامَّ َال َيْذَهُب ِمنُْه َيشْ

نَِّة ِعنَْد َأْهِل الْ ، َمْوُجوًدا فِيَها َمْن َيْعِرُفُه  َال َنْعَلُم ،  ِفْقهِ َواْلِعْلُم بِِه ِعنَْد اْلَعَرِب َكاْلِعْلِم بِالسُّ
نََن َفَلْم َيْذَهْب ِمنَْها َعَلْيهِ  َع السُّ ءٌ  َرُجًال َمجَ ِة َأْهِل اْلِعْلِم ِهبَا َأَتى َعَىل  ِعْلمُ َع َفإَِذا ُمجِ ،  َيشْ َعامَّ

                                                           
يَعِة ِيف  النَّاظِرَ من األْمَرْين اللَذْين جيب عَىل  )١( ِ  .أن يفعلهامالرشَّ
هِ  )٢( هِ  ِعنيَ َيْستَ : َيْسَتْظِهَر بَِغْريِ  .بَِغْريِ



  ٤١٥
نَنِ  ُء ِمنَْها،  السُّ ْ َق ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهْم َذَهَب َعَلْيِه اليشَّ ُثمَّ َكاَن َما َذَهَب َعَلْيِه ِمنَْها ،  َوإَِذا َفرَّ

ِه ِممَّْن َكاَن ِيف   .ِه َوَأْهِل ِعْلِمهِ  َطَبَقتِ َمْوُجوًدا ِعنَْد َغْريِ
ٌء َعَلْيَها َوَال ُيْطَلُب  تَِها َال َيْذَهُب ِمنُْه َيشْ تَِها َوَعامَّ َوَهَكَذا لَِساُن اْلَعَرِب ِعنَْد َخاصَّ

َها َبَعَها ِيف تَ ،  َوَال َيْعَلُمُه إِالَّ َمْن َنَقَلُه َعنَْها،  ِعنَْد َغْريِ ُكَها فِيِه إِالَّ َمِن اتَّ ِمِه ِمنَْهاَوَال ُيْرشِ ،  َعلُّ
كِهِ ،  َوَمْن َقبَِلُه ِمنَْها َفُهَو ِمْن َأْهِل لَِساِهنَا ُهْم ِمْن َغْريِ َأْهلِِه لَِرتْ َام َصاَر َغْريُ َفإَِذا َصاَر ،  َوإِنَّ

 .» إَِلْيِه َصاَر ِمْن َأْهلِهِ 
َىل َهَذا َلِزَم ُكلُّ َمْن َأَراَد َأْن َفإَِذا َكاَن اْألَْمُر عَ ،  َهَذا َما َقاَل َوَال ُخيَالُِف فِيِه َأَحدٌ 

َيْت  نَِّة َأْن َيَتَعلََّم اْلَكَالَم الَِّذي بِِه ُأدِّ َوَأْن َال َحيُْسَن َظنُُّه بِنَْفِسِه َقبَْل ،  َينُْظَر ِيف اْلكَِتاِب َوالسُّ
ُه َيْسَتِحقُّ النَّ  َهاَدِة َلُه ِمْن َأْهِل ِعْلِم اْلَعَربِيَِّة بَِأنَّ  َساِئلِ اْلـمَ  َوَأْن َال َيْسَتِقلَّ بِنَْفِسِه ِيف ،  َظرَ الشَّ

ْط ِهبَا ِعْلُمُه ُدوَن َأْن َيْسَأَل َعنَْها َمْن ُهَو ِمْن َأْهلَِهااْلـمُ  تِي َملْ ُحيِ َفإِْن َثَبَت َعَىل َهِذِه ،  ْشكَِلِة الَّ
 َوَأْصَحاُبُه اْلكَِراُم.ص  اهللاِ  َعَلْيِه َرُسوُل  ُمَوافًِقا ملَِا َكانَ  -اُهللا  إِْن َشاءَ  -َكاَن  )١(اْلَوَصاِة 

َأيُّ  : «ص اهللاِ ِقيَل لَِرُسوِل  «َقاَل:  بْبِن َعْمٍرو بن العاص  اهللاِ َعْن َعبِْد 
َساِن « َقاُلوا:  ». ُ(ُّ َ#ُْموِم الَْقلِْب َصُدوِق اللَِّسانِ  «َقاَل: ، »  النَّاِس َأْفَضُل؟ َصُدوُق اللِّ

ِ%ُّ َال إِعَْم ِفيِه َوَال َنْ$َ َوَال ِغل# َوَال  «َقاَل: ، » ؛ َفَام َخمُْموُم اْلَقْلِب؟  َنْعِرُفهُ  #fا ُّ%ِ ُهَو ا#5
 .(رواه ابن ماجه، وصححه األلباين)»  َحَسدَ 

َغِة َيْعُزُب  يٌل لِ دَ  اَفَهذَ  ْلَواِجُب َفا،  )٣( َعْن ِعْلِم َبْعِض اْلَعَرِب  )٢(َعَىل َأنَّ َبْعَض اللُّ
َؤاُل َكَام َسَأُلوا َفَيُكوُن َعَىل َما َكاُنوا َعَلْيهِ  يَعِة بَِرْأِيِه َال بِلَِساِهنَا.،  السُّ ِ  َوإِالَّ َزلَّ َفَقاَل ِيف الرشَّ

                                                           
 .ةيَّ اْلَوِص : اْلَوَصاةِ  )١(
 ى.فَ ، َخيْ  بيغِ َيْعُزب: ي )٢(
 ).اْلَقْلِب  َخمُْمومِ عن معنى ( صسألوا النبي  -مع أهنم من أفصح العرب  - يحيث إنَّ الصحابة  )٣(



 ٤١٦
   :في الشرِيعة الْإِحداث من أسبابِ النوع الثَّانِي

  :مقَاصدـالْجهلُ بِالْ
يَعَة َعَىل َرُسولِهِ  َتَعاَىل  اهللاَ  إِنَّ  ِ َتاُج إَِلْيِه ص  َأْنَزَل الرشَّ ٍء َحيْ فِيَها تِْبَياُن ُكلِّ َيشْ

تِي ُأِمُروا ِهبَا تِي طُ ـَوَتَعبُّ ،  اْخلَْلُق ِيف َتَكالِيِفِهُم الَّ ْ َيُمْت ،  اِقِهمْ ـُقوَها ِيف َأْعنَ وِّ َداِهتُِم الَّ َوَمل
يص  اهللاِ  وُل ـَرُس  ى َكُمَل الدِّ K    (8 َحْيُث َقاَل  ؛ َتَعاَىل بَِذلَِك اهللاِ  ُن بَِشَهاَدةِ َحتَّ

  VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L( )َفُكلُّ  )٣: املائدة
ْ َيْكُمْل َفَقْد َكَذَب بَِقْولِهِ  ٌء َمل يِن َيشْ ُه َبِقَي ِيف الدِّ M  L  K    ( 8 َمْن َزَعَم َأنَّ

  N( )٣: املائدة(. 
َدِة َما َملْ َيُكْن ِيف اْلكَِتاِب َوَال اْلـمُ  َوَجْدَنا ِمَن النََّواِزِل َواْلَوَقاِئعِ َقْد : َفَال ُيَقاُل  َتَجدِّ

نَِّة َنصٌّ َعَلْيهِ  تِي َال َنصَّ اْلـمَ  َساِئرَ إِّال فَ وَ ،  َوَال ُعُموٌم َينَْتظُِمهُ ،  ِيف السُّ ِة الَّ َساِئِل اِالْجتَِهاِديَّ
 نٍَّة َأْيَن اْلَكَالُم فِيَها؟فِيَها ِمْن كَِتاٍب َوَال ُس 

  َجَواِب:ـَفُيَقاُل ِيف الْ 
ًال  ْت فِيَها  )٣: املائدة( )N  M  L  K   V  (8 إِنَّ َقْوَلُه  :َأوَّ إِِن اْعُتِربَ

ْزِئيَّاُت ِمنَ  يَّاُهتَ اْلـمُ  َوَلكِنَّ ،  َساِئِل َوالنََّواِزِل َفُهَو َكَام َأْوَرْدُتمْ اْلـمَ  اْجلُ َفَلْم َيْبَق ،  اَراَد ُكلِّ
ْكِميلِيَّاِت إِالَّ َوَقْد ُبيِّنَْت  اِت َواْحلَاِجيَّاِت َأِو التَّ وِريَّ ُ َتاُج إَِلْيَها ِيف الرضَّ يِن َقاِعَدٌة ُحيْ َغاَيَة  لِلدِّ

يَّاِت َمْوُكوًال إَِىل َنَظرِ ،  اْلَبَيانِ  ْزِئيَّاِت َعَىل تِْلَك اْلُكلِّ َفإِنَّ ،  ْجَتِهدِ اْلـمُ  َنَعْم َيْبَقى َتنِْزيُل اْجلُ
نَّةِ  ،  ُع النَّاَس َتَرُكَهاِمْن إِْعَامِهلَا. َوَال َيَس  َفَالُبدَّ ،  َقاِعَدَة اِالْجتَِهاِد َأْيًضا َثابَِتٌة ِيف اْلكَِتاِب َوالسُّ

يَعِة َأْشَعَرْت بَِأنَّ َثمَّ َجمَاًال لِِالْجتَِهادِ  ْت َوإَِذا َثَبتَ  ِ وَجُد َذلَِك إِالَّ فِيَام َال َنصَّ َوَال يُ ،  ِيف الرشَّ
 فِيِه. 

ْزِئيَّاِت بِاْلِفْعلِ اْلـمُ  َوَلْو َكانَ  ِصيِل اْجلُ ْزِئيَّاُت َال ،  َراُد بِاْآلَيِة اْلَكَامَل بَِحَسِب َحتْ َفاْجلُ
َام ،  ْعنَىاْلـمَ  َوَقْد َنصَّ اْلُعَلَامُء َعَىل َهَذا،  َفَال َتنَْحِرصُ بَِمْرُسومٍ ،  ِهنَاَيَة َهلَا َراُد اْلَكَامُل اْلـمُ  َفإِنَّ

تِي َجيِْري َعَلْيَها َما َال ِهنَاَيَة َلُه ِمَن النََّواِزِل. َتاُج إَِلْيِه ِمَن اْلَقَواِعِد الَّ  بَِحَسِب َما ُحيْ



  ٤١٧
ْزِئيَّاِت ُيَؤدِّي ُثمَّ َنُقوُل َثانًِيا: إَِىل  إِنَّ النََّظَر ِيف َكَامِهلَا بَِحَسِب ُخُصوِص اْجلُ

ْشَكاِل َواِالْلتَِباسِ  َؤالِ ،  اْإلِ ى إَِىل إِيَراِد َهَذا السُّ اِئُل إَِىل ،  َوإِالَّ َفُهَو الَِّذي َأدَّ إِْذ َلْو َنَظَر السَّ
يَعةُ  ِ تِي ُوِضَعْت َعَلْيَها الرشَّ ْ ُيوِرْد ُسَؤاَلهُ ،  اْحلَاَلِة الَّ يَِّة َمل َا مَ ،  َوِهَي َحاَلُة اْلُكلِّ ْوُضوَعٌة ِألَهنَّ

ةِ  َواِل َوالنَِّهاَيِة.،  َعَىل اْألََبِديَّ ْنَيا َعَىل الزَّ  َوإِْن ُوِضَعِت الدُّ
ْزِئيَُّة َفَمْوُضوَعٌة َعَىل النَِّهاَيةِ  ا اْجلُ ْفِصيلِ اْلـمُ  َوَأمَّ َيِة إَِىل اْحلَْرصِ ِيف التَّ َوإِْذ َذاَك ،  َؤدِّ

َا َملْ َتْكُمْل فَ  ُم َأهنَّ : املائدة( )N  M  L  K    (8 َيُكوُن ِخَالًفا لَِقْولِِه َقْد ُيَتَوهَّ
?  @  G  F   E  D  C  B  A   (8 َوَقْولِِه ،  )٣

H( )اِدُق اهللاِ  َوَال َشكَّ َأنَّ َكَالمَ ،  )٨٩: النحل  َوَما َخاَلَفُه َفُهوَ ،  ُهَو الصَّ
 َخالُِف. اْلـمُ 

تِي َال َعْهَد ِهبَا َال ،  ُموِمَها َوإِْطَالِقَهاَفَظاِهٌر إِْذ َذاَك َأنَّ اْآلَيَة َعَىل عُ  َوَأنَّ النََّواِزَل الَّ
َا ِة َهَذا اْلَكَامِل ِألَهنَّ ُر ِيف ِصحَّ  :ُتَؤثِّ

ا ُحمَْتاٌج إَِلْيَها •  .إِمَّ
ا َغْريُ ُحمَْتاٍج إَِلْيَها •  .َوإِمَّ

ِعيَِّة  دِ َفِهَي َمَساِئُل اِالْجتَِها َفإِْن َكاَنْت ُحمَْتاًجا إِلَْيَها ْ اْجلَاِرَيُة َعَىل اْألُُصوِل الرشَّ
َمْت  ةً اْلـمُ  َوَملْ َيْبَق إِالَّ َمنَْظرُ ،  َفَأْحَكاُمَها َقْد َتَقدَّ  .ْجَتِهِد إَِىل َأيِّ َدلِيٍل َيْسَتنُِد َخاصَّ

َكاَنْت ُحمَْتاًجا إَِلْيَها  إِْذ َلوْ ،  ْحَدَثاُت اْلـمُ  َفِهَي اْلبَِدعُ ،  َوإِْن َكاَنْت َغْريَ ُحمْتَاٍج إِلَْيَها
ِع.  ْ َوَال َدلِيَل َعَلْيَها فِيِه ، َفَلْيَسْت بُِمْحَتاٍج  ، َلِكنََّها َمْسُكوٌت َعنَْهاملََا َسَكَت َعنَْها ِيف الرشَّ

يُن َوالْ إَِلْيَها.  ِ َحْمُد ـَفَعَىل ُكلِّ َتْقِديٍر َقْد َكُمَل الدِّ َّ@ِ. 
لِيِل َعَىل أَ  َحاَبُة اْلـمَ  نَّ َهَذاَوِمَن الدَّ ُْم َملْ ،  يْعنَى ُهَو الَِّذي َفِهَمُه الصَّ َأهنَّ

َؤالِ  اِرِع فِيَام  َبْل َحَكُموا بِاِالْجتَِهادِ ،  ُيْسَمْع َعنُْهْم َقطُّ إِيَراُد َذلَِك السُّ  َملْ َجيُِدوا فِيِه َعِن الشَّ
ا cِعيٍَّة َتْرِجُع ،  َنص وا بَِمَعاٍن َرشْ نَّةِ َواْعَتَربُ ْحِصيِل إَِىل اْلكَِتاِب َوالسُّ ْ َيُكْن ،  ِيف التَّ َوإِْن َمل

ُه بِالْ  يِن َعَىل َأَتمِّ اْلُوُجوِه.إَذْن  َمْعنَى. َفَقْد َظَهرَ ـبِالنَّصِّ َفإِنَّ  َوْجُه َكَامِل الدِّ



 ٤١٨
يَعِة َأْمَراِن:  ِ َر َهَذا َفَعَىل النَّاظِِر ِيف الرشَّ  َفإَِذا َتَقرَّ

ا ِيف ،  َأْن َينُْظَر إَِلْيَها بَِعْنيِ اْلَكَامِل َال بَِعْنيِ النُّْقَصانِ  ا:َأَحُدُمهَ  cي َها اْعتَِباًرا ُكلِّ َوَيْعَتِربَ
ُرَج َعنَْها اْلَبتَّةَ ،  اْلِعَباَداِت َواْلَعاَداِت  ِألَنَّ اْخلُُروَج َعنَْها تِيٌه َوَضَالٌل َوَرْمٌي ِيف ،  َوَال َخيْ

اِئُد َوالنَّاِقُص ِيف ِجَهتَِها ُهوَ َكيْ ،  َعَامَيةٍ   ، ْبَتِدُع بِإِْطَالٍق اْلـمُ  َف َوَقْد َثَبَت َكَامُهلَا َوَمتَاُمَها؟ َفالزَّ
ُرِق اْلـمُ و ِة إَِىل ُبنَيَّاِت الطُّ  .)١(نَْحِرُف َعِن اْجلَادَّ

ُه َال َتَضادَّ َبْنيَ آَياِت اْلُقْرآِن َوَال  َوالثَّاِين: ِة َوَال َبْنيَ َأْن ُيوِقَن َأنَّ  َبْنيَ اْألَْخَباِر النََّبِويَّ
ا َمَع اْآلَخرِ  َفإَِذا ،  َواِحٍد َوُمنَْتظٍِم إَِىل َمْعنًى َواِحدٍ  )٢(َبِل اْجلَِميُع َجاٍر َعَىل َمْهيٍَع ،  َأَحِدِمهَ

ْأِي إَِىل َظاِهِر اْختَِالٍف َفَواِجٌب َعَلْيِه َأْن َيْعَتقِ  اُه َباِدَئ الرَّ َقْد  اهللاَ  ِألَنَّ ،  َد اْنتَِفاَء اِالْختَِالِف َأدَّ
 َشِهَد َلُه َأْن َال اْختَِالَف فِيِه. 

اِئِل َعْن َوْجِه اْجلَمْ اْلـمُ  َفْلَيِقْف ُوُقوَف  َسلِِّم ِمْن َغْريِ اْلـمُ  َأوِ ،  عِ ـْضَطرِّ السَّ
ى َيِقَف اْلـمَ  ٌم َعَمِيلٌّ َفْلَيْلَتِمسِ ْوِضُع ِممَّا َيَتَعلَُّق بِِه ُحكْ اْلـمَ  َفإِْن َكانَ ،  اْعِرتَاضٍ  ْخَرَج َحتَّ

ْغَزى اْلـمَ  َفإَِذا اتََّضَح َلهُ ،  ْوِت َوَال َعَلْيِه ِمْن َذلَِك اْلـمَ  َأْو لَِيْبَق َباِحًثا إَِىل ،  َعَىل اْحلَقِّ اْلَيِقنيِ 
َعَلَها  َوَتَبيَّنَْت َلُه اْلَواِضَحةُ  َحاكَِمًة ِيف ُكلِّ َما َيْعِرُض َلُه ِمَن النََّظِر فِيَها. َفَالُبدَّ َلُه ِمْن َأْن َجيْ

َمنَا ِممَّْن َأْثنَى،  َوَيَضَعَها ُنْصَب َعْينَْيِه ِيف ُكلِّ َمْطَلٍب ِدينِيٍّ   َعَلْيِهْم.اُهللا  َكَام َفَعَل َمْن َتَقدَّ
ُل  ا اْألَْمُر اْألَوَّ ِدُعوَن َفَدَخَل َعَلْيِهْم بَِسَبِب َذلَِك ْبتَ اْلـمُ  َفُهَو الَِّذي َأْغَفَلهُ  :)٣(َفَأمَّ

عِ  ْ ،  َفُيَقاُل َلُه َذلَِك ص  َوإَِليِْه َماَل ُكلُّ َمْن َكاَن َيْكِذُب َعَىل النَّبِيِّ ،  اِالْستِْدَراُك َعَىل الرشَّ
َذُر َما ِيف اْلَكِذِب َعَلْيِه ِمَن اْلَوِعيِد. َفَيُقوُل  ْ َأْكِذْب َعَلْيِه وَ « : َوَحيْ َام َكَذْبُت َلهُ َمل   .» إِنَّ

ِد ْبِن َسِعيدٍ  َي َعْن ُحمَمَّ ُه َقاَل اْلـمَ  َوُحكِ ِّ َأنَّ ْ َأَر « : ْعُروِف بِاْألُْرُدينِّ إَِذا َكاَن اْلَكَالُم َحَسنًا َمل

                                                           
ةِ  )١( ة.،  لطَِّريِق َوُمْعَظُمهُ َوَسُط ا: اْجلَادَّ ُب ِمَن اجلادَّ َغاُر َتَتَشعَّ  وُبنَيَّاُت الطَِّريِق: ِهَي الطُُّرق الصِّ
 هو الواضح الواسع. عُ يَ الطريق املهْ  )٢(
َها اْعتَِباًرا ُكلِّ َوُهَو أَ  )٣( ا ِيف اْلِعَباَداِت َواْلَعاَداِت ْن َينُْظَر إَِلْيَها بَِعْنيِ اْلَكَامِل َال بَِعْنيِ النُّْقَصاِن ، َوَيْعَتِربَ cي. 



  ٤١٩
ُث بِالْ » َبْأًسا َأْن َأْجَعَل َلُه إِْسنَاًدا ْنَدَقِة َوَقْد ُقتِ ، )١( َمْوُضوَعاِت ـ. َفلَِذلَِك َكاَن ُحيَدِّ َل ِيف الزَّ

 َوُصلَِب.
ا اْألَْمُر الثَّاِين  ى اْخَتَلَف َعَلْيِهُم  :)٢(َوَأمَّ َفإِنَّ َقْوًما َأْغَفُلوُه َأْيًضا َوَملْ ُيْمِعنُوا النََّظَر َحتَّ
نَّةِ  ِسينًا لِلظَّنِّ ،  اْلَفْهُم ِيف اْلُقْرآِن َوالسُّ لِ َفَأَحاُلوا بِاِالْختَِالِف َعَلْيَها َحتْ َوَهَذا ،  بِالنََّظِر اْألَوَّ
وَن الُْقْرآَن َال ءُ َفْقرَ « : ِمْن َحاِل اْخلََواِرِج َحيُْث َقاَل ص  اهللاِ  ُهَو الَِّذي َعاَب َرُسوُل 

َوِعنَْد َذلَِك ،  َفَوَصَفُهْم بَِعَدِم اْلَفْهِم لِْلُقْرآنِ (رواه البخاري ومسلم).  » sَُاِوُز َحنَاِجَرُهمْ 
ْس َخَرُجوا عَ  َجاَل ِيف ِدينِ ، » هللاِ  َال ُحْكَم إِالَّ « : اُلواـإِْذ قَ ،  َالمِ ـَىل َأْهِل اْإلِ َم الرِّ  َوَقْد َحكَّ

َ َهلُْم َحْربُ اْلُقْرآِن َعْبدُ ، اهللاِ  ى َبنيَّ ~  �  ¡     (8 َمْعنَى َقْولِِه  بَعبَّاٍس ْبُن اهللاِ  َحتَّ
بَِسبَبِِه ِمنُْهْم َأْلَفاِن ، َأْو َمْن َرَجَع ِمنُْهْم إَِىل اْحلَقِّ ،  ) َعَىل َوْجٍه َأْذَعنَ ٥٧(األنعام:  )¢£  

َال « َعَىل َقْوِل َمْن َقاَل ِمنُْهْم:  -َأْعَلُم  اهللاُ وَ  - َوَمتَاَدى اْلَباُقوَن َعَىل َما َكاُنوا َعَلْيِه ، اْعتَِقاًدا 
ِذينَ  ُه ِمَن الَّ : (الزخرف»  )¾  ¿  Á    À(فِيِهْم: اُهللا  َقاَل  ُتنَاظُِروُه َوَال ُختَاِصُموُه َفإِنَّ

٥٨(. 
ُلوا  ُكمُ  -َفَتَأمَّ ْشَكاُل  - اُهللا  َرِمحَ ْ َيَزْل َهَذا اْإلِ َكْيَف َكاَن َفْهُمُهْم ِيف اْلُقْرآِن. ُثمَّ َمل

ى اْخَتَلَفْت َعَلْيِهُم اْآلَياُت َواْألََحاِديُث  ي َأْقَواًما َحتَّ ْت َعَىل َأْفَهاِمِهْم عَ َوَتَدافَ ،  َيْعَرتِ
 . )٣(وا بِِه َقْبَل إِْمَعاِن النََّظرِ حُ جَّ َتبَ فَ 

                                                           
 .صأي األحاديث املوضوعة املكذوبة عىل النبي  )١(
ا مَ َوُهَو أَ  )٢( ِة َوَال َبْنيَ َأَحِدِمهَ ُه َال َتَضادَّ َبْنيَ آَياِت اْلُقْرآِن َوَال َبْنيَ اْألَْخَباِر النََّبِويَّ  .َع اْآلَخرِ ْن ُيوِقَن َأنَّ
 .النََّظرِ م َعانْ إِ = ِر النَّظَ  نإِْمَعا) ٣(

 تأنٍّ وتدقيق وطول تفكري. م:اْنعَ إِ : إِْمَعانِ 
 .أمعن النَّظَر يف األمر/ أمعن يف األمر: جدَّ وبالغ يف استقصائه وأطال التفكَري فيه

له  أنعم النَّظَر يف أمٍر: أطال التفكري والتدقيق فيه.. ، أجاد فيه أنعم يف األمر: بالغ فيه وتأمَّ



 ٤٢٠
  : في الشرِيعة الْإِحداث من أسبابِ النوع الثَّالثُ

  :تحسِين الظَّن بِالْعقْلِ
ا َتنَْتِهي إَِلْيِه َال َتتَ  ـ اهللاَ  نَّ إِ  cاهُ َجَعَل لِْلُعُقوِل ِيف إِْدَراكَِها َحد ْ َجيَْعْل َهلَا ،  َعدَّ َوَمل

ْدَراِك ِيف ُكلِّ َمْطُلوٍب. َوَلْو َكاَنْت َكَذلَِك َالْسَتَوْت َمَع اْلَباِري َتَعاَىل ِيف إِْدَراِك  َسبِيًال إَِىل اْإلِ
َال اهللاِ  َماُت َفَمْعُلو،  إِْذ َلْو َكاَن َكْيَف َكاَن َيُكونُ ،  َمجِيِع َما َكاَن َوَما َيُكوُن َوَما َال َيُكونُ 

 َتنَاِهي َال ُيَساِوي َما َال َيَتنَاَهى.اْلـمُ و َتَتنَاَهى. َوَمْعُلوَماُت اْلَعْبِد ُمَتنَاِهَيٌة.
يَِّة َذَواُت اْألَْشَياِء ُمجَْلًة َوَتْفِصيًال ، َوِصَفاُهتَا َوَأْحَواُهلَا  َوَقْد َدَخَل ِيف َهِذِه اْلُكلِّ

ُء اْلَواِحُد ِمْن ُمجَْلِة اْألَْشَياِء َيْعَلُمُه اْلَباِري َتَعاَىل ،  ا ُمجَْلًة َوَتْفِصيًال َوَأْفَعاُهلَا َوَأْحَكاُمهَ  ْ َفاليشَّ
ٍة َال ِيف َذاتِِه َوَال ِيف ِصَفاتِِه َوَال ِيف ،  َعَىل التََّامِم َواْلَكَاملِ  بَِحْيُث َال َيْعُزُب َعْن ِعْلِمِه ِمْثَقاُل َذرَّ

ِء َقاِرصٌ َناِقٌص ،  ِيف َأْحَكاِمهِ  َأْحَوالِِه َوَال  ْ َسَواًء َكاَن ،  بِِخَالِف اْلَعْبِد َفإِنَّ ِعْلَمُه بَِذلَِك اليشَّ
ِل َذاتِِه َأْو ِصَفاتِِه َأْو َأْحَوالِِه َأْو َأْحَكاِمهِ  ْنَساِن َأْمٌر ُمَشاَهٌد َحمُْسوٌس َال ،  ِيف َتَعقُّ َوُهَو ِيف اْإلِ

ْنَساُن ِيف َنْفِسِه.َيْرَتاُب فِيِه َعاقِ  َها اْإلِ ِرُجُه التَّْجِرَبُة إَِذا اْعَتَربَ  ٌل ُختْ
 ْعُلوَماِت ِعنَْد اْلُعَلَامِء َتنَْقِسُم إَِىل َثَالَثِة َأْقَساٍم: اْلـمَ  َوَأْيًضا: َفَأْنَت َتَرى

وِريٌّ  ْنَساِن بُِوُج ،  َال ُيْمكُِن التَّْشكِيُك فِيهِ  قِْسٌم َرضُ َوِعْلِمِه بَِأنَّ ،  وِدهِ َكِعْلِم اْإلِ
َتِمَعاِن.،  اِالْثنَْنيِ َأْكَثُر ِمَن اْلَواِحدِ  ْيِن َال َجيْ دَّ  َوَأنَّ الضِّ

َوَذلَِك ،  إِالَّ َأْن ُيْعَلَم بِِه َأْو ُجيَْعَل َلُه َطِريٌق إَِىل اْلِعْلِم بِهِ ، َوقِْسٌم َال َيْعَلُمُه َأْلَبتََّة 
َت ،  اْلَعْبُد بِِه َأْو َال  ْن َقبِيِل َما ُيْعَتاُد َعلِمُ َكاَنْت مِ ،  َعنْهُ َغيََّباِت اْلـمُ  َكِعْلمِ  َكِعْلِمِه بَِام َحتْ

. َوِعْلِمِه بِاْلَبَلِد اْلَقاِيص َعنُْه الَِّذي َملْ ،  ِرْجَلْيهِ  َت اْألَْرِض بِِمْقَداِر ِشْربٍ ٌب َعنُْه َحتْ ُه ُمَغيَّ إِالَّ َأنَّ
ْم َلُه بِهِ  َامَواِت َوَما ِيف اْلبَِحاِر َوَما ِيف اْجلَنَِّة َأِو النَّاِر َعَىل  َيَتَقدَّ َعْهٌد. َفْضًال َعْن ِعْلِمِه بَِام ِيف السَّ

َعْل َلُه َعَلْيِه َدلِيٌل َغْريُ ُممْكٍِن. ْفِصيِل. َفِعْلُمُه ملَِا َملْ ُجيْ  التَّ
اُت  َوِهَي  –َأْن َال َيْعَلَم بِِه ُيْمكُِن اْلِعْلُم بِِه َوُيْمكُِن  ٌم َنَظِريٌّ ْس َوقِ  َوَذلَِك  - النََّظِريَّ

تِي ُتْعَلُم بَِواِسَطٍة َال بَِأْنُفِسَها. إِالَّ َأْن َيْعَلَم ِهبَا إِْخَباًرا.اْلـمُ  اْلِقْسُم النََّظِريُّ ُهوَ   ْمكِنَاُت الَّ



  ٤٢١
اِت َال ُيْمكِنُ  َفاُق  َوَقْد َزَعَم َأْهُل اْلُعُقوِل َأنَّ النََّظِريَّ َها َعاَدًة ِالْختَِالِف يْ َعلَ اِالتِّ

َواْألَْنَظاِر. َفإَِذا َوَقَع اِالْختَِالُف فِيَها َملْ َيُكْن ُبدٌّ ِمْن ُخمِْربٍ بَِحِقيَقتَِها ِيف َأْنُفِسَها إِِن  )١(اْلَقَراِئِح 
ْ ،  اْحتِيَج إَِلْيَها ْخَباِر َمل ْ َتْفَتِقْر إَِىل اْإلِ ُه َلْو َمل ُف اْلـمَ  َيِصحَّ اْلِعْلُم ِهبَا َألَنَّ  ِألَنَّ َتلِ ْعُلوَماِت َال َختْ

َا َحَقاِئُق ِيف َأْنُفِسَها. َفَال ُيْمكُِن َأْن َيُكوَن ُكلُّ ُجمَْتِهٍد فِيَها ُمِصيبًا   -بِاْختَِالِف اْألَْنَظاِر ِألَهنِّ
َام  - َكَام ُهَو َمْعُلوٌم ِيف اْألُُصوِل  لِيِل.ِصيُب فِ اْلـمُ  َوإِنَّ ُ إِالَّ بِالدَّ  يَها َواِحٌد. َوُهَو َال َيَتَعنيَّ

لِيَلْنيِ َدلِيٌل  ُة ِيف َنَظِر النَّاظِِر. َفنَْحُن َنْقَطُع بَِأنَّ َأَحَد الدَّ َوَقْد َتَعاَرَضِت اْألَِدلَّ
. َفَالُبدَّ ِمْن إِْخَباٍر بِالتَّْعِينيِ  ُ  .َحِقيَقًة. َواْآلَخُر ُشْبَهٌة َوَال ُيَعنيَّ

ِعيَُّة ِمْن َحْيُث َتَقُع َعَىل َأْفَعالِ و ْ ِفَني اْلـمُ  اْألَْحَكاُم الرشَّ ِمْن َقبِيِل َلْيَسْت َكلَّ
اِت  وِريَّ ُ َفاِصيِل.الرضَّ  ِيف اْجلُْمَلِة. َوإِِن اْخَتَلُفوا ِيف َبْعِض التَّ

يِع اْلَعْقِيلِّ  نَ واْلَقاِئلُ وَ  ْرشِ وا ِيف اْجلُْملَ  بِالتَّ اَقْد َأَقرُّ cَوِمنُْه َما َال ُيْعَلُم ،  ِة َأنَّ ِمنُْه َنَظِري
وَرٍة َوَال َنَظرٍ  ْخَبارِ ،  بَِرضُ ا اْلِقْسَامِن اْلَباِقَياِن ِممَّا َال ُيْعَلُم َلُه َأْصٌل إِالَّ ِمْن ِجَهِة اْإلِ ،  َوُمهَ

ْخَباِر ِألَنَّ اْلَعْقَل َغْريُ ُمْسَتِقلٍّ  َفَالُبدَّ فِيهِ   .فِيهِ ِمِن اْإلِ
ئٍِذ َيُكوُن اْلَعقْ ـَالُبدَّ ِمَن اِالْفتَِقاِر إَِىل الْ فَ   يِع. ْرشِ ُل َغْريَ ُمْسَتِقلٍّ بِالتَّ َخَربِ ، َوِحينَ

َج اْبُن َوْهٍب َعْن ُعَمرَ  نَنِ «: َوَخرَّ ْأِي َأْعَداُء السُّ َأْعَيْتُهْم َأْن ،  إِنَّ َأْصَحاَب الرَّ
َفُظوَها َتْت مِ ،  َحيْ » َال َنْعَلُم  «: َواْسَتْحَيْوا ِحَني ُسِئُلوا َأْن َيُقوُلوا،  نُْهْم َأْن َيُعوَهاَوَتَفلَّ

نََن بَِرْأِهيِمْ  اُهمْ ،  َفَعاَرُضوا السُّ اُكْم َوإِيَّ  . » َفإِيَّ
َحاَبَة وَ  نَِن بِآَراِئِهمْ  يالصَّ ْ ُيَعاِرُضوا َما َجاَء ِيف السُّ َعلُِموا ،  َوَمْن َبْعَدُهْم َمل

َوْلَيْعَتِربْ فِيِه ،  ْطُلوُب ِمْن َنْقلِهِ اْلـمَ  َوُهوَ ،  َجَرى َهلُْم َعَىل َمْعُهوِدِهْم َأْو َال ،  نَاُه َأْو َجِهُلوهُ َمعْ 
َم النَّاِقَص  عُ  -َعَىل اْلَكاِمِل  -َوُهَو اْلَعْقُل  -َمْن َقدَّ ْ  .َوُهَو الرشَّ

                                                           
أيو طبيعته التي ُجبِل عليها. ة اإلنسان:قرحي )١(  .ملكته التي يستطيع هبا ابتداع الكالم وإبداء الرَّ



 ٤٢٢
ابِعالر عوابِ النبمن أس اثدالْإِح فةرِيعي الش:   
  :اتباع الْهوى

ْخَراِج  يَعَة َمْوُضوَعٌة ِإلِ ِ ِف َعْن َداِعَيِة َهَواهُ اْلـمُ  إِنَّ الرشَّ ى َيُكوَن َعبًْدا ،  َكلَّ ِ َحتَّ َّ)ِ .
ًة َعَىل اْخلَْلِق َكبِِريِهْم َوَصِغِريِهْم ُمطِيِعِهمْ  اهللاَ وَ  يَعَة ُحجَّ ِ َوَعاِصيِهْم.  َتَعاَىل َوَضَع َهِذِه الرشَّ

َتصَّ ِهبَا َأَحًدا ُدوَن َأَحدٍ  ْ َخيْ ِهْم َوَفاِجِرِهْم. َمل َام ُوِضَعْت ،  َبرِّ اِئِع إِنَّ َ َوَكَذلَِك َساِئُر الرشَّ
ًة عَ ـلَِتكُ  تِي َتنْ ِع ـَىل َمجِيـوَن ُحجَّ يعَ زِ ـاْألَُمِم الَّ ِ ى إِنَّ ،  ةُ ـُل فِيِهْم تِْلَك الرشَّ  ِلنيَ ـْرَس اْلـمُ  َحتَّ
َت َأْحَكاِمَها. ‡ِهبَا   َداِخُلوَن َحتْ

ًدا َباتِِه. ِممَّا اْخُتصَّ ص  َفَأْنَت َتَرى َأنَّ َنبِيَّنَا ُحمَمَّ ُخمَاَطٌب ِهبَا ِيف َمجِيِع َأْحَوالِِه َوَتَقلُّ
تِِه َكَقْولِِه  ا َلُه َوِألُمَّ cتِِه. َأْو َكاَن َعام m  l      k    j  i    n (8 بِِه ُدوَن ُأمَّ
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٥٢-٥٠(. 
8 ْولِِه ـَوقَ ، ) ١(التحريم:  )!  "  #    $  %  &  '  ) (8 ْولِِه ـَوقَ  

تِي ١(الطالق:  )%  &  ' !  "  #  $    ( َكالِيِف الَّ ) إَِىل َساِئِر التَّ
ْطَالِق َواْلُعُموِم َعَلْيهِ  يَعُة ِهَي اْحلَاكَِمُة َعَىل اْإلِ ِ يُّ فِيِهْم. َفالرشَّ ٍف َوالنَّبِ  َوَرَدْت َعَىل ُكلِّ ُمَكلَّ

ِريُق اْلـمُ  َوَعَىل َمجِيعِ  ِفَني. َوِهَي الطَّ  اِدي اْألَْعَظُم.وِصُل َواْهلَ اْلـمُ  َكلَّ



  ٤٢٣
!  "  #   $  %  &'  )  (          *  +  ,       (8 َأَال َتَرى إَِىل َقْولِِه 

   =  <     ;  :  9   87  6  5  4      3  2  1  0  /  .  -   ( 
ُل َمْن َهَداهُ ص  َفُهوَ ، ) ٥٢(الشورى:  َبعَ اُهللا  َأوَّ يَامِن. ُثمَّ َمِن اتَّ ُه فِيِه. بِاْلكَِتاِب َواْإلِ

ٌ لَِذلَِك اْهلَْدِي ، َواْخلَْلُق اْلـمُ  َواْلكَِتاُب ُهَو اْهلَاِدي. َواْلَوْحُي  ُل َعَلْيِه ُمْرِشٌد َوُمَبنيِّ نَزَّ
 ُمْهَتُدوَن بِاْجلَِميِع.

ًال ، َصاَر َوَباطِنُُه َوَظاِهُرُه بِنُوِر اْحلَقِّ ِعْلًام َوَعمَ ص امَّ اْسَتنَاَر َقْلُبُه َوَجَواِرُحُه ـَولَ 
ةِ  َل ِهلَِذِه اْألُمَّ هُ اْلـمُ و ُهَو اْهلَاِدَي اْألَوَّ ُدوَن اْخلَْلِق بِإِْنَزاِل اُهللا  ْرِشَد اْألَْعَظَم ، َحْيُث َخصَّ

ْلقَ  ِة اْصطَِفاًء أَ َذلَِك النُّوِر َعَلْيِه ، َواْصَطَفاُه ِمْن ُمجَْلِة َمْن َكاَن ِمْثُلُه ِيف اْخلِ يَّ ا ، َال زَ ِة اْلَبَرشِ cلِي
ا َعاِقًال  ِه ِيف َهِذِه اْألَْوَصاِف ، َوَال لَِكْونِِه  -َمَثًال  -ِمْن ِجَهِة َكْونِِه َبَرشً اكِِه َمَع َغْريِ ِالْشِرتَ

ِهْم ، َوإِالَّ َلِزَم َذلَِك ِيف ُكلِّ ُقَرِيشٍّ ، َوَال لَِكْونِِه ِمْن َبنِي َعبْ  -َمَثًال  -ِمْن ُقَرْيٍش   دِ ُدوَن َغْريِ
ا ، َوَال لَِغْريِ َذلَِك اْلـمُ  cطَّلِِب ، َوَال لَِكْونِِه َعَربِي. 

َبْل ِمْن ِجَهِة اْختَِصاِصِه بِاْلَوْحِي الَِّذي اْسَتنَاَر بِِه َقْلُبُه َوَجَواِرُحُه َفَصاَر ُخُلُقُه 
ى َنَزَل فِيِه:  َام َكانَ  )٤: القلم( ) n  m     l  k(اْلُقْرآَن ، َحتَّ ُه  ُخُلُقُه اْلُقْرآنَ  َوإِنَّ ِألَنَّ

ى َصاَر ِيف ِعْلِمِه َوَعَملِِه َعَىل َوْفِقِه.  َم اْلَوْحَي َعَىل َنْفِسِه. َحتَّ  َحكَّ
ُمْذِعنًا ُمَلبًِّيا نَِداَءُه َواِقًفا ِعنَْد ص  َوَكاَن ُهوَ ،  َقاِئًال  )١(َفَكاَن اْلَوْحُي َحاكًِام َوافًِقا 

ِة َعَىل ِصْدِقِه فِيَام َجاَء بِِه. إِْذ َقْد َجاَء بِاْألَْمِر َوَهِذِه اْخلَ ،  ُحْكِمهِ  يَُّة َكاَنْت ِمْن َأْعَظِم اْألَِدلَّ اصِّ
ُل اْخلَاِئِفَني.  َوُهَو ُمْؤَمتٌَر. َوبِالنَّْهِي َوُهَو ُمنَْتٍه. َوبِاْلَوْعِظ َوُهَو ُمتَِّعظٌ  َوبِالتَّْخِويِف َوُهَو َأوَّ

ِجَيِة وَ  ْ اِجَني.َوبِالرتَّ َة الرَّ  ُهَو َساِئٌق َدابَّ
يَعةَ  ِ ِه َجْعُلُه الرشَّ ًة َحاِكَمًة َعَلْيِه َوَدَالَلًة َلُه َعَىل اْلـمُ  َوَحِقيَقُة َذلَِك ُكلِّ َلَة َعَلْيِه ُحجَّ نَزَّ

اطِ  َ ا. َوُهوَ اهللاِ  . َولَِذلَِك َصاَر َعْبدَ صَعَلْيِه ْسَتِقيِم الَِّذي َساَر اْلـمُ  الرصِّ cُف اْسٍم  َحق َأْرشَ

                                                           
 َوافًِقا: أي صادفه موافًقا إلرادته ، ومنه التوفيق عند اخلذالن. )١(



 ٤٢٤
ى بِِه اْلِعَباُد. َفَقاَل  ¤   (  )١(اإلرساء:  )!  "  #  $   (8 اُهللا  َتَسمَّ

º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  «   ¼  ( )١: اْلُفْرَقان( )¥  ¦  §  ¨  ©  
تِي َوَقَع َمْدُحُه فِيَها ، ) ٢٣(البقرة:  )½   ¾  ¿ َوَما َأْشَبَه َذلَِك ِمَن اْآلَياِت الَّ

تِِه.بِِصحَّ   ِة ُعُبوِديَّ
ًة َحاكَِمًة  )١(َكَذلَِك َفَساِئُر اْخلَْلِق َحِريُّوَن َذلَِك َوإَِذا َكاَن  يَعُة ُحجَّ ِ بَِأْن َتُكوَن الرشَّ

َام َيثُْبُت بَِحَسِب َما اتََّصُفوا بِِه ِمَن الدُّ َعَلْيِهْم َوَمنَاًرا َهيَْتُدوَن ِهبَا إَِىل  ُفُهْم إِنَّ ُخوِل اْحلَقِّ ، َوَرشَ
ْم َفَقْط ، َوَال بَِحَسِب  َت َأْحَكاِمَها َواْلَعَمِل ِهبَا َقْوًال َواْعتَِقاًدا َوَعَمًال ، َال بَِحَسِب ُعُقوِهلِ َحتْ

فِِهْم ِيف َقْوِمِهْم َفَقْط ، ِألَنَّ  َف  ـ اهللاَ  َرشَ َ هَ بِالتَّْقَوى إِنََّام َأْثَبَت الرشَّ  (8 لَِقْولِِه ؛  اَال َغْريَ
   Q   VU  T  S  R(  :احلجرات)يَعِة ١٣ ِ َباِع الرشَّ ) َفَمْن َكاَن َأَشدَّ ُحمَاَفَظًة َعَىل اتِّ

ِف َمْبَلَغ اْألَعْ  َ ِف َواْلَكَرِم ، َوَمْن َكاَن ُدوَن َذلَِك َملْ ُيْمكِْن َأْن َيْبُلَغ ِيف الرشَّ َ َىل َفُهَو َأْوَىل بِالرشَّ
ُف  َ َباِعَها ، َفالرشَّ َام ُهَو بَِحَسِب  إَذنْ  ِيف اتِّ يَعِة. َبالَِغةِ اْلـمُ  إِنَّ ِ كِيِم الرشَّ  ِيف َحتْ

  :تفْضيلُ علُومِ الشرِيعة علَى سائرِ الْعلُومِ 
َف َأْهَل اْلِعْلِم َوَرَفعَ  اهللاَ  إِنَّ  َوَدلَّ َعَىل ،  َوَعظََّم ِمْقَداَرُهمْ ،  َأْقَداَرُهمْ  ُسْبَحاَنُه َرشَّ
ْمجَاعُ َذلَِك اْلكَِتا نَُّة َواْإلِ َفَق اْلُعَقَالُء َعَىل َفِضيَلِة اْلِعْلِم َوَأْهلِهِ ،  ُب َوالسُّ ُمُ ،  َبْل َقِد اتَّ  َوَأهنَّ

َف اْلـمُ  وَن َرشَ  َوُهَو ِممَّا َال ُينَاِزُع فِيِه َعاقٌِل.،  نَاِزلِ اْلـمَ  ْسَتِحقُّ
 ِ اِئِع َعَىل َأنَّ ُعُلوَم الرشَّ َ َفَق َأْهُل الرشَّ اهللاِ  يَعِة َأْفَضُل اْلُعُلوِم َوَأْعَظُمَها َأْجًرا ِعنْدَ َواتَّ

يَعِة ِمنَْها َما َجيِْري َجمَْرى اْلَوَساِئِل بِالنِّْسَبِة إَِىل ،  َوَأْيًضا،  َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ِ َفإِنَّ ُعُلوَم الرشَّ
ةِ  َعاَدِة اْألُْخَرِويَّ  َوالَِّذي َجيِْري ِمنَْها َجمَْرى،  َقاِصدِ اْلـمَ  َوِمنَْها َما َجيِْري َجمَْرى،  السَّ

َكِعْلِم اْلَعَربِيَِّة بِالنِّْسَبِة إَِىل  -بَِال نَِزاٍع َبْنيَ اْلُعَقَالِء َأْيًضا  - َقاِصِد َأْعَىل ِممَّا َلْيَس َكَذلَِك اْلـمَ 
ُه َكاْلَوِسيَلةِ ،  ِعْلِم اْلِفْقهِ   َفِعْلُم اْلِفْقِه َأْعَىل.،  َفإِنَّ

                                                           
 .، حقيق ، خليق جدير :حِرّي  )١(



  ٤٢٥
ُف النَّاِس َوَأْعَظُم َمنِْزَلًة بَِال إِْشَكاٍل َوَال نَِزاٍع َوإِنََّام َوإِ  َذا َثَبَت َهَذا َفَأْهُل اْلِعْلِم َأْرشَ

يَعِة َعَىل َأْهِل اْلِعْلِم ِمْن َحْيُث اتَِّصافِِهْم بِاْلِعْلِم َال ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى ِ ،  َوَقَع الثَّنَاُء ِيف الرشَّ
ُة ِيف الثَّنَاءِ إَذْن  َفُهوَ ،  لَِك ُوُقوُع الثَّنَاِء َعَلْيِهْم ُمَقيًَّدا بِاِالتَِّصاِف بِهِ َوَدلَّ َعَىل ذَ  َوَلْوَال ،  اْلِعلَّ

ِهمْ  ٌة َعَىل َغْريِ  .َذلَِك اِالتَِّصاُف َملْ َيُكْن َهلُْم َمِزيَّ
اًما َعَىل اْخلََالِئِق ـََوِمْن َأْجِل َذلَِك َصاَر اْلُعَلم َأْمجَِعَني َقَضاًء َأْو ُفْتَيا َأْو اُء ُحكَّ

ِعيِّ الَِّذي ُهَو َحاكٌِم بِإِْطَالٍق ،  إِْرَشاًدا ْ ُُم اتََّصُفوا بِاْلِعْلِم الرشَّ اٍم ِمْن ،  ِألَهنَّ َفَلْيُسوا بُِحكَّ
َراَدةِ  ِهْم َكاْلُقْدَرِة َواْإلِ ُكوَن فِيِه َمَع َغْريِ ،  َواْلَعْقِل َوَغْريِ َذلَِك  ِجَهِة َما اتََّصُفوا بَِوْصٍف َيْشَرتِ

َة ِيف َذلَِك ِمْن َحْيُث اْلَقْدرِ  كِ اْلـمُ  إِْذ َال َمِزيَّ اِك اْجلَِميِع فِيَها،  ْشَرتَ  .ِالْشِرتَ
اًما َعَىل اْخلَْلِق َمْرُجوًعا إَِلْيِهْم  َام َصاُروا ُحكَّ ،  َحاكِمِ ـبَِسبَِب َمحْلِِهْم لِْلِعْلِم الْ َوإِنَّ

اًما َعَىل اْخلَْلِق إِالَّ ِمْن َذلَِك  َفَلِزَم ِمنْ  ُْم َال َيُكوُنوَن ُحكَّ ُْم َممُْدوُحوَن ِمْن ،  َذلَِك َأهنَّ َكَام َأهنَّ
 ِب َفَال ُيْمِكُن َأْن َيتَِّصُفوا بَِوْصِف اْحلُْكِم َمَع َفْرِض ُخُروِجِهْم َعْن َصوْ ،  َذلَِك اْلَوْجِه َأْيًضا

ًة إِالَّ ِمْن ِجَهتِهِ  إِذْ ،  اْلِعْلِم اْحلَاكِمِ  ُر َأْن ،  َلْيُسوا ُحجَّ َفإَِذا َخَرُجوا َعْن ِجَهتِِه َفَكيَْف ُيَتَصوَّ
اًما؟ َهَذا ُحمَاٌل.  َيُكوُنوا ُحكَّ

ُه َال ُيَقاُل ِيف اْلَعاِملِ بِاْلَعَربِيَّةِ  ،  َعَرِيبٌّ : َوَال ِيف اْلَعاِملِ بِاْهلَنَْدَسةِ ،  ُمَهنِْدٌس : َوَكَام َأنَّ
ائِِغ َعِن الْ  عِ بَِأْحَكاِم ُحْكِم ـَفَكَذلَِك َال ُيَقاُل ِيف الزَّ ْ ُه الرشَّ ِع ، َبْل ُيْطَلُق َعَلْيِه َأنَّ ْ : َحاكٌِم بِالرشَّ

ًة ِيف اْلِعْلِم اْحلَاِكمِ ،  َحاكٌِم بَِعْقلِِه َأْو بَِرْأيِِه َأْو َنْحِو َذلَِك   ِألَنَّ ،  َفَال َيِصحُّ َأْن ُجيَْعَل ُحجَّ
ُبُه َوَيُردُّ َعَلْيهِ  الُِف فِيِه اْلـمَ  َوَهَذا،  اْلِعْلَم اْحلَاكَِم ُيَكذِّ َفٌق َعَلْيِه َال ُخيَ ْعنَى َأْيًضا ِيف اْجلُْمَلِة ُمتَّ

 َأَحٌد ِمَن اْلُعَقَالِء.
ٍب َعَلْيهِ  َبَع ِيف َوُهَو َأنَّ اْلَعاِملَ ،  ُثمَّ َنِصُري ِمْن َهَذا إَِىل َمْعنًى آَخَر ُمَرتَّ يَعِة إَِذا اتُّ ِ بِالرشَّ

ا َوَحاكٌِم ،  َواْنَقاَد إَِلْيِه النَّاُس ِيف ُحْكِمهِ ،  َقْولِهِ  ٌ َوَحاكٌِم ِهبَ بَِع ِمْن َحيُْث ُهَو َعاِمل َام اتُّ َفإِنَّ
ٌغ َعْن َرُسولِ ،  بُِمْقَتَضاَها ، َال ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى ِغ َعنِ اْلـمُ  ،ص  اهللاِ  َفُهَو ِيف اْحلَِقيَقِة ُمَبلِّ  َبلِّ

غَ ،  ألاهللاِ  ُه َبلَّ َغ َعَىل اْلِعْلِم بَِأنَّ ى ِمنُْه َما َبلَّ َغ َال ِمْن ِجَهِة ،  َفَيَتَلقَّ ُه َبلَّ َأْو َعَىل َغَلَبِة الظَّنِّ بَِأنَّ
 ِة. إِْذ َال َيثُْبُت َذلَِك ِألََحٍد َعَىل اْحلَِقيقَ ،  َكْونِِه ُمنَْتِصٌب لِْلُحْكِم ُمْطَلًقا



 ٤٢٦
َام ُهوَ  يَعةِ  َوإِنَّ ِ َلِة َعَىل َرُسولِ اْلـمُ  َثابٌِت لِلرشَّ ص  . َوَثَبَت َذلَِك َلهُ صاهللاِ  نَزَّ

. فَ  َهاُن َأنَّ َمجِيَع َما َيُقوُلُه َأْو َيْفَعُلُه َحقٌّ إِنَّ َوْحَدُه ُدوَن اْخلَْلِق ِمْن ِجَهِة َدلِيِل اْلِعْصَمِة. َواْلُربْ
َساَلةَ  َنَة بِ اْلـمُ  الرِّ ْت. اْلـمُ ْقَرتِ ْت َلُه ِعْصَمٌة بِ ْعِجَزِة َعَىل َذلَِك َدلَّ ُه َملْ َيْثبُ ْعِجَزِة بَِحْيُث اْلـمُ َفَغْريُ

ى ُيَساِوَي النَّبِيَّ  َام َيُكوُن ،  ِيف اِالْنتَِصاِب لِْلُحْكِم بِإِْطَالٍق ص  َحيُْكُم بُِمْقَتَضاَها َحتَّ َبْل إِنَّ
يَعةِ ـِط الْ َمنَْتِصًبا َعَىل َرشْ  ِ ِع بِِخَالِف ،  ُحْكِم بُِمْقَتَىض الرشَّ ْ بَِحْيُث إَِذا ُوِجَد اْحلُْكُم ِيف الرشَّ

ْ َيُكْن َحاكًِام. َما َح  َفٌق َبْل َكَم َمل يَعِة اْحلَاكَِمِة ، َوُهَو َأْمٌر ُمتَّ ِ َكاَن َخاِرًجا َعْن ُمْقَتَىض الرشَّ
 .َعَلْيِه َبْنيَ اْلُعَلَامءِ 

يَعِة َحْيُث َيْثُبُت َولَِذلِ   ِ َها إَِىل الرشَّ ِعيٍَّة َوَجَب َردُّ َك إَِذا َوَقَع النَِّزاُع ِيف َمْسَأَلٍة َرشْ
Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    (8 اْحلَقُّ فِيَها لَِقْولِِه 

   Ó    Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô     ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü
ä( :النساء) ٥٩(.  

 َكلَُّف بَِأْحَكاِمَها َال َخيُْلو ِمْن َأَحِد ُأُموٍر َثَالَثٍة:اْلـمُ  ؛ْن إذَ فَ 
اُه إَِلْيِه اْجتَِهاُدُه فِيَها،  َأْن َيُكوَن ُجمَْتِهًدا فِيَها َأَحُدَها: ِألَنَّ اْجتَِهاَدُه ،  َفُحْكُمُه َما َأدَّ

تِي َلْيَسْت َدَالَلُتَها َواِضَحًة إِنَّ  َام َيَقُع َمْوِقَعُه َعَىل َفْرِض َأْن َيُكوَن َما َظَهَر َلُه ُهَو ِيف اْألُُموِر الَّ
يَعةِ  ِ ِة الرشَّ اِرِع َواْألَْوَىل بَِأِدلَّ ِه ِمنَ  ؛ اْألَْقَرُب إَِىل َقْصِد الشَّ ْجَتِهِديَن. اْلـمُ  ُدوَن َما َظَهَر لَِغْريِ

َباُع َما ُهَو اْألَْقَرُب. بَِدلِي َباُع َفَيِجُب َعَلْيِه اتِّ لِيُل إِالَّ اتِّ ُه َال َيَسُعُه فِيَام اتََّضَح فِيِه الدَّ ِل َأنَّ
لِيلِ  اُه إَِلْيِه اْجتَِهاُدُه. َوُيَعدُّ َما َظَهَر َلُه َلْغًوا َكاْلَعَدمِ  ُدوَن َما،  الدَّ ُه َعَىل َغْريِ َصْوِب  ؛ َأدَّ ِألَنَّ

يَعِة اْحلَاكَِمِة. فَ  ِ ٍء ُيْعَتدُّ بِِه ِيف اْحلُْكِم.َلْيَس َقْولُ  ؛إَذْن الرشَّ  ُه بَِيشْ
ا ِمَن اْلِعْلِم اْحلَاكِِم ُمجَْلًة. َفَالُبدَّ َلُه ِمْن َقاِئٍد  َوالثَّاِين: cًفا َخلِي ًدا ِرصْ َأْن َيُكوَن ُمَقلِّ

ُه َال ُيقْ  ُكُم َعَلْيِه. َوَعاِملٍ َيْقَتِدي بِِه. َوَمْعُلوٌم َأنَّ َتَدى بِِه إِالَّ ِمْن َحْيُث ُهَو َيُقوُدُه. َوَحاِكٍم َحيْ
ُه َلْيَس ِمْن أَ  ُه َلْو َعلَِم َأْو َغَلَب َعَىل َظنِِّه َأنَّ لِيُل َعَىل َذلَِك َأنَّ ٌ بِاْلِعْلِم اْحلَاكِِم. َوالدَّ ْهِل َعاِمل

َباُعُه َوَال اِالْنِقَياُد ِحلُْكِمِه.   َذلَِك اْلِعْلِم َملْ َحيِلَّ َلُه اتِّ
ُه َبْل َال يَ  ِه َتْقلِيُد اْلَغْريِ ِيف َأْمٍر َمَع ِعْلِمِه بَِأنَّ يِّ َوَال َغْريِ ِصحُّ َأْن َخيُْطَر بَِخاطِِر اْلَعامِّ

ُه َال ُيْمكُِن َأْن ُيَسلِّمَ  ُه اْلـمَ  َلْيَس ِمْن َأْهِل َذلَِك اْألَْمِر. َكَام َأنَّ ِريُض َنْفَسُه إَِىل َأَحٍد َيْعَلُم َأنَّ



  ٤٢٧
َام َينَْقاُد إَِىل َلْيَس بَِطبِ  ْفتِي ِمْن ِجَهِة َما اْلـمُ  يٍب إِالَّ َأْن َيُكوَن َفاِقَد اْلَعْقِل. َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك َفإِنَّ

ا ُة َأْيًض ُهَو َعاِملٌ بِاْلِعْلِم الَِّذي َجيُِب اِالْنِقَياُد إَِلْيِه. َال ِمْن ِجَهِة َكْونِِه ُفَالًنا َأْيًضا. َوَهِذِه اْجلُْملَ 
ًعا. َالُف فِيَها َعْقًال َوَال َرشْ  َال َيْسُع اْخلِ

لِيَل َوَمْوِقَعُه. اْلـمُ  َأْن َيُكوَن َغْريَ َبالٍِغ َمْبَلغَ  َوالثَّالُِث: ْجَتِهِديَن. َلكِنَُّه َيْفَهُم الدَّ
ِجيِح بِ  ْ َحاِت اْلـمُ َوَيْصُلُح َفْهُمُه لِلرتَّ ِقيِق اْلـمُ  َرجِّ ِة ِيف َحتْ ا : نَاِط َوَنْحِوِه. َفَال َخيُْلومَ اْلـ ْعَتَربَ إِمَّ

 :َأْو َال ،  َأْن ُيْعَتَربَ َتْرِجيُحُه َأْو َنَظُرهُ 
َناُه َصاَر ِمْثَل  • َام ُهَو اْلـمُ و ْجَتِهِد ِيف َذلَِك اْلَوْجِه.اْلـمُ  َفإِِن اْعَتَربْ ْجَتِهُد إِنَّ

 .َفالَِّذي ُيْشبُِهُه َكَذلَِك ؛  ٌه َشْطَرهُ ُمَتَوجِّ ، َتابٌِع لِْلِعْلِم اْحلَاكِِم َناظٌِر َنْحَوُه 
بَعَ  • َام اتَّ يُّ إِنَّ . َواْلَعامِّ يِّ ُه َفَالُبدَّ ِمْن ُرُجوِعِه إَِىل َدَرَجِة اْلَعامِّ ْ َنْعَتِربْ  َوإِْن َمل

ِهِه إَِىل َصْوِب اْلِعْلِم اْحلَاكِِم. َفَكَذلَِك َمْن َنَزَل اْلـمُ  ْجَتِهَد ِمْن ِجَهِة َتَوجُّ
 نِْزَلَتُه.مَ 
َحاَبةِ ُثمَّ َنُقوُل:  ا النَّبِيُّ  ، ي إِنَّ َهَذا َمْذَهُب الصَّ َباُعُه لِْلَوْحِي َأْشَهُر ص  َأمَّ َفاتِّ

ا َأْصَحاُبُه  َباُعُهْم َلُه ِيف َذلَِك ِمْن َغْريِ اْعتَِباٍر بُِمَؤالٍِف َأْو ُخمَالٍِف  يِمْن َأْن ُيْذَكَر. َوَأمَّ َفاتِّ
 َفَال ُنطِيُل اِالْستِْدَالَل َعَلْيِه.،  ُهمْ َشِهٍري َعنْ 

يَعِة ،بَ تَّ َفَعَىل ُكلِّ َتْقِديٍر َال يُ  ِ ٌه َنْحَو الرشَّ  ُع َأَحٌد ِمَن اْلُعَلَامِء إِالَّ ِمْن َحْيُث ُهَو ُمَتَوجِّ
تَِها ُه َمْن وُ ،  َحاكٌِم بَِأْحَكاِمَها ُمجَْلًة َوَتْفِصيًال ،  َقاِئٌم بُِحجَّ ًها َغْريَ تِْلَك اْلُوْجَهِة َوَأنَّ ِجَد ُمَتَوجِّ

ْزِئيَّاِت َأْو َفْرٍع ِمَن اْلُفُروِع َملْ َيُكْن َحاكًِام َوَال اْسَتَقاَم َأْن َيُكوَن ُمْقتًَدى بِِه  ِيف ُجْزِئيٍَّة ِمَن اْجلُ
يَعِة َأْلَبتََّة. ِ  فِيَام َحاَد فِيِه َعْن َصْوِب الرشَّ

 ْوِضِع َأْمَراِن إَِذا َكاَن َغْريَ ُجمَْتِهٍد: اْلـمَ  اظِِر ِيف َهَذاَعَىل النَّ إَذْن  َفَيِجُب 
ا: ٌ بِاْلِعْلمِ  َأَحُدُمهَ َ إِالَّ ِمْن ِجَهِة َما ُهَو َعاِمل َوِمْن ،  ْحَتاِج إَِلْيهِ اْلـمُ  َأْن َال َيتَّبَِع اْلَعاِمل

،  ًعا َلهُ ِه ِمنُْه إِالَّ َكْوُنُه ُمودِ ْذ َلْيَس لَِصاِحبِ إِ ،  َحْيُث ُهَو َطِريٌق إَِىل اْستَِفاَدِة َذلَِك اْلِعْلمِ 
ٌئ فِيَام ُيْلِقي،  َوَمْأُخوًذا بَِأَداِء تِْلَك اْألََماَنةِ  ُه ُخمْطِ ى إَِذا َعلَِم َأْو َغَلَب َعَىل الظَّنِّ َأنَّ َأْو ،  َحتَّ

ْلَقاِء تِْلَك اْلَوِديَعِة َعَىل َما ِهَي َعَلْيهِ  َأْو ُمنَْحِرٌف َعْن َصْوِهبَا بَِوْجٍه ِمْن ُوُجوِه ،  َتاِرٌك ِإلِ



 ٤٢٨
َباِع إِالَّ َبْعَد التَّْبِينيِ ،  اِالْنِحَراِف  َف َوَملْ ُيِرصَّ َعَىل اِالتِّ إِْذ َلْيَس ُكلُّ َما ُيْلِقيِه اْلَعاِملُ َيُكوُن ؛  َتَوقَّ

ْطَالِق  ا َعَىل اْإلِ cَلِل َواْخلََطإِ ،  َحق ْمَكاِن الزَّ  َوَما َأْشَبَه َذلَِك.،  َوَغَلَبِة الظَّنِّ ِيف َبْعِض اْألُُمورِ  ِإلِ
ا إَِذا َكاَن َهَذا ا فِيَام ُيْلِقي إَِلْيِه َكَأْهِل اْلِعْلِم ِيف اْلـمُ  َأمَّ ً تَّبُِع َناظًِرا ِيف اْلِعْلِم َوُمَتَبرصِّ

َلُه إَِىل اْحلَقِّ َسْهٌل ،  َزَمانِنَا َت ِحْفظِهِ اْلـمَ  ِألَنَّ ،  َفإِنَّ َتَوصُّ ا َحتْ ا ،  نُْقوَالِت ِيف اْلُكُتِب إِمَّ َوإِمَّ
َقَها بِ  ٌة ِألَْن ُحيَقِّ  َذاَكَرِة. اْلـمُ  َطاَلَعِة َأوِ اْلـمُ ُمَعدَّ

ُد  يِّ ِيف اْختَِياِر َمْن ُيَقلِّ  :اْجتَِهاُد اْلَعامِّ
ْشكَ  ًفا َفَيْظَهُر َلُه اْإلِ ا ِرصْ cي ا إِْن َكاَن َعامِّ َني  اُل ِعنَْدَما َيَرى اِالْختَِالَف َوَأمَّ َبْنيَ النَّاِقلِ

ُجوِع آِخًرا إَِىل َتْقلِيِد َبْعِضِهْم ، إِْذ َال ُيْمكُِن ِيف  يَعِة ، َفَالُبدَّ َلُه َهاُهنَا ِمَن الرُّ ِ ْسَأَلِة اْلـمَ  لِلرشَّ
ُه ُحمَ  ِفَني ِيف َزَماٍن َواِحٍد ، ِألَنَّ ْمجَاِع ، َفَال َخيُْلو َأْن ُيْمكِنَُه اْلَواِحَدِة َتْقلِيُد ُخمَْتلِ اٌل َوَخْرٌق لِْإلِ

ْ ُيْمكِنُْه ِهبَِام َكاَن َعَمُلُه ِهبَِام َمًعا ُحمَاًال   ، َوإِْن اْجلَْمُع َبْينَُهَام ِيف اْلَعَمِل َأْو َال ُيْمكِنُُه ، َفإِْن َمل
ُد َذلَِك َأْمَكنَُه َصاَر َعَمُلُه َلْيَس َعَىل َقْوٍل َواِحٍد ِمنْهُ  َام. َبْل ُهَو َقْوٌل َثالٌِث َال َقاِئَل بِِه. َوُيَعضِّ

ُه َال َنِجُد ُصوَرَة َذلَِك اْلَعَمِل َمُعُموًال ِهبَا ِيف  الِِح َفُهَو ُخمَالٌِف اْلـمُ  َأنَّ َلِف الصَّ ِمَني ِمَن السَّ َتَقدِّ
ْمجَاِع.  لِْإلِ

ُد إِالَّ وَ  ُه َال ُيَقلِّ ُه َأْقَرُب إَِىل اْحلَقِّ ِمْن َوإَِذا َثَبَت َأنَّ ِعي َأنَّ اِحًدا ، َفُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهَام َيدَّ
يُّ َجاِهٌل بَِمَواِقِع اِالْجتَِهاِد ، َفَالُبدَّ  ْ ُخيَالِْفُه ، َواْلَعامِّ َلُه َصاِحبِِه ، َولَِذلَِك َخاَلَفُه ، َوإِالَّ َمل

يِّ بَِطِريٍق إِْمجَاِيلٍّ ، َوُهَو َتْرِجيُح ِممَّْن ُيْرِشُدُه إَِىل َمْن ُهَو َأْقَرُب مِ  َام َيثُْبُت لِْلَعامِّ نُْهَام. َوَذلَِك إِنَّ
الِبُ  ا َعَىل اْآلَخِر بِاْألَْعَلِميَِّة َواْألَْفَضلِيَِّة. َوَيْظَهُر َذلَِك ِمْن ُمجُْهوِر اْلُعَلَامِء ، َوالطَّ وَن َال َأَحِدِمهَ

َفى َعَلْيِهْم ِمْثُل َذلِ  يِّ َأنَّ َصاِحَبَها َأْقَرُب إَِىل َخيْ َك ، ِألَنَّ اْألَْعَلِميََّة َتْغلُِب َعَىل َظنِّ اْلَعامِّ
ُد إِالَّ بِاْعتَِباِر َكْونِِه َحاكًِام بِاْلِعْلِم  ؛إَذْن َصْوِب اْلِعْلِم اْحلَاكِِم َال ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى ، فَ  َال ُيَقلِّ

 اْحلَاكِِم.



  ٤٢٩
ًعا َوَذلَِك  :)١(َواْألَْمُر الثَّاِين  َ َلُه ِيف َتْقلِيِدِه اْخلََطُأ َرشْ َم َعَىل َتْقلِيِد َمْن َتَبنيَّ َأْن َال ُيَصمِّ

يَّ َوَمْن َجَرى َجمَْراُه َقْد َيُكوُن ُمتَّبًِعا لَِبْعِض اْلُعَلَامءِ  هِ ،  َأنَّ اْلَعامِّ ا لَِكْونِِه َأْرَجَح ِمْن َغْريِ ،  إِمَّ
ِه ِيف َمْذَهبِِه ُدوَن ،  ُقْطِرهِ  َأْو ِعنَْد َأْهلِ  َفقُّ ُه ُهَو الَِّذي اْعَتَمَدُه َأْهُل ُقْطِرِه ِيف التَّ ا ِألَنَّ َوإِمَّ

ِه.  َمْذَهِب َغْريِ
َعٍة اْخلََطُأ َواْخلُُروُج َعْن َصْوِب  َ َلُه ِيف َبْعِض َمَساِئَل ُمَتنَوِّ َوَعَىل ُكلِّ َتْقِديٍر َفإَِذا َتَبنيَّ

ُب ملَِْتُبوِعِه بِالتََّامِدي َعَىل اْلِعْلِم  َباِعِه فِيَام َظَهَر فِيِه َخَطُؤهُ  اْحلَاِكِم َفَال َيَتَعصَّ َبُه ،  ؛  اتِّ ِألَنَّ َتَعصُّ
ًال  ِع َأوَّ ْ َباعِ  ُثمَّ إَِىل ُخمَاَلَفِة َمْتُبوِعهِ ،  ُيَؤدِّي إَِىل ُخمَاَلَفِة الرشَّ ِط اِالتِّ نَّ ُكلَّ ِألَ ،  ِخلُُروِجِه َعْن َرشْ

يَعِة َال بَِغْريِ  ِ ُه َحاكٌِم بِالرشَّ ِط َأنَّ َام َيُكوُن َعَىل َرشْ َباَعُه إِنَّ ُض بَِأنَّ اتِّ ُح َأْو ُيَعرِّ َفإَِذا ،  َهاَعاِملٍ ُيَرصِّ
ِط َمْتُبوِعِه بِالتَّْصِميِم َعَىل َتْقلِيدِ  يَعِة َخَرَج َعْن َرشْ ِ ُه َحاِكٌم بِِخَالِف الرشَّ  ِه. َظَهَر َأنَّ

نَِّة َفُخُذوا «  :/ َوِمْن َمْعنَى َكَالِم َمالٍِك  َما َكاَن ِمْن َكَالِمي ُمَوافًِقا لِْلكَِتاِب َوالسُّ
  . َهَذا َمْعنَى َكَالِمِه ُدوَن َلْفظِِه.» َوَما َملْ ُيَوافِْق َفاْتُرُكوهُ ،  بِهِ 

افِِعيِّ  ُبوا بِِه اْحلَاِئَط َفَام ، اْحلَِديُث َمْذَهبِي «  :/ َوِمْن َكَالِم الشَّ َأْو »  َخاَلَفُه َفاْرضِ
ُه : َقاَل اْلُعَلَامءُ ،  َكَام َقاَل  رٍّ َأنَّ َوَهَذا لَِساُن َحاِل اْجلَِميِع. َوَمْعنَاُه َأنَّ ُكلَّ َما َتَتَكلَُّموَن بِِه َعَىل َحتَ

يَعَة اْحلَاكَِمةَ لِ  اَبٌق طَ مُ  ِ َوَما َال َفَلْيَس بَِمنُْسوٍب إَِىل ،  نِْعَمْت َفإِْن َكاَن َكَذلَِك َفبَِها وَ ،  لرشَّ
يَعِة َوَال ُهْم َأْيًضا ِممَّْن ُيْرَىض َأْن ُتنَْسَب إَِلْيِهْم ُخمَاَلَفُتَها. ِ  الرشَّ

ُر ِيف َهَذا  َقاِم َوْجَهاِن: اْلـمَ  َلكِْن ُيَتَصوَّ
ُجوُع ِيف التَّخْ ،  ْتُبوُع ُجمَْتِهًدااْلـمَ  َأْن َيُكونَ  • طِئَِة َوالتَّْصِويِب إَِىل َما َفالرُّ

يَعةُ ،  اْجَتَهَد فِيهِ  ِ  .َوُهَو الرشَّ
ًدا لَِبْعِض اْلُعَلَامءِ  • ِذيَن ِمْن َشْأِهنِْم َتْقلِيدُ اْلـمُ كَ ،  َوَأْن َيُكوَن ُمَقلِّ ِريَن الَّ  َتَأخِّ

ِه ِيف َمَذاِهبِِهمْ اْلـمُ  َفقُّ ِمَني بِالنَّْقِل ِمْن ُكُتبِِهْم َوالتَّ ُجوُع ِيف ،  َتَقدِّ َفالرُّ
ْن َنَقُلوا َعنُْه َوُمَواَفَقُتُهْم ملَِْن  التَّْخطَِئةِ  ِة النَّْقِل َعمَّ َوالتَّْصِويُب إَِىل ِصحَّ

                                                           
 ْريَ ُجمَْتِهٍد.َجيُِب َعَىل النَّاظِِر ِيف َهَذا اْلـَمْوِضِع إَِذا َكاَن غَ الذي  )١(
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َفَال َيَسُعُهُم ،  ونَ دُ لِّ قَ ِألَنَّ َهَذا اْلِقْسَم مُ  ؛ َأْو ِخَالَف َذلَِك ،  َقلَُّدوا

ْ َيْبُلُغوا َدَرَجتَهُ ،  اِالْجتَِهاُد ِيف اْستِنَْباِط اْألَْحَكامِ  َفَال َيِصحُّ ،  إِْذ َمل
يَعِة َمَع ُقُصوِرِهْم َعْن َدَرَجتِِه.  ِ ُضُهْم لِِالْجتَِهاِد ِيف الرشَّ  َتَعرُّ

ٌئ آثِمٌ  ْ ُيِصْب ،  َفإِْن ُفِرَض اْنتَِصاُبُه لِِالْجتَِهاِد َفُهَو ُخمْطِ ُه َأَتى  ؛ َأَصاَب َأْم َمل ِألَنَّ
َرَجِة َوَقَفا َما َلْيَس َلُه بِِه ِعْلمٌ ،  َغْريِ َبابِهِ اْألَْمَر ِمْن  إِْن  -َفإَِصاَبُتُه ،  َواْنَتَهَك ُحْرَمَة الدَّ

َباُعُه َكَساِئِر اْلَعَوامِّ إَِذا ،  ْعَتادُ اْلـمُ  َوَخَطُؤُه ُهوَ ،  ِمْن َحْيُث َال َيْدِري -َأَصاَب  َفَال َيِصحُّ اتِّ
َوَأنَّ ،  َوَال ِخَالَف ِيف َأنَّ ِمثَْل َهَذا اِالْجتَِهاِد َغْريُ ُمْعَتَربٍ ، اهللاِ  َأْحَكامِ  َراُموا اِالْجتَِهاَد ِيف 

يِّ َكاْلَعَدمِ  ٌئ ،  ُخمَاَلَفَة اْلَعامِّ ُه ِيف ُخمَاَلَفتِِه ِألَْهِل اْلِعْلِم آثٌِم ُخمْطِ َمَع َهَذا  -َفَكْيَف َيِصحُّ ،  َوَأنَّ
 َغْريِ ُجمَْتِهٍد ِيف َمْسَأَلٍة َأَتى فِيَها بِاْجتَِهاِدِه؟َتْقلِيُد  - التَّْقِريِر 

  :بِسببِ الْإِعراضِ عنِ الدليلِ والاعتماد علَى الرجالِلِ زلَأمثلَةٌ لل
َجاِل  -َوَلَقْد َزلَّ  لِيِل َواِالْعتَِامِد َعَىل الرِّ ْعَراِض َعِن الدَّ َرُجوا َأْقَواٌم َخ  -بَِسَبِب اْإلِ

َبُعوا َأْهَواَءُهْم بَِغْريِ ِعْلٍم َفَضلُّوا َعْن َسَواِء  َحاَبِة َوالتَّابِِعِني َواتَّ ِة الصَّ بَِسَبِب َذلَِك َعْن َجادَّ
بِيِل.  السَّ

 َوْلنَْذُكْر َأْمثَِلًة: 
َباَع اْآلَباِء ِيف َأْصِل الدِّ  َأَحُدَها: َها ، َقْوُل َمْن َجَعَل اتِّ ْرُجوُع اْلـمَ  يِن ُهوَ َوُهَو َأَشدُّ

َة اْلُقْرآِن َوَدلِيَل اْلَعْقِل َفَقاُلو َساَلِة ، َوُحجَّ وا بَِذلَِك َبَراِهَني الرِّ ى َردُّ ِه ، َحتَّ ا: إَِلْيِه ُدوَن َغْريِ
)  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì(  :الزخرف)َفِحَني ٢٢ .(

ِة بَِقْولِِه   ) 8  9    :    ;  >  =  <  ? ( 8ُنبُِّهوا َعَىل َوْجِه اْحلُجَّ
َراًحا ملَِا  )٢٤(الزخرف:  َباِع اْآلَباِء َواطِّ ْنَكاُر ، اْعتَِامًدا َعَىل اتِّ ْ َيُكْن َهلُْم َجَواٌب إِالَّ اْإلِ َمل

  . )٢٤(الزخرف:          )F  E   D     C  B   A     ( .ِسَواهُ 
اِئِع ، َكَام َحَكىَوَملْ َيَزْل ِمْثُل َهَذا َمْذُموًما ِيف ا َ بَِقْولِِه:  ×َعْن َقْوِم ُنوٍح اُهللا  لرشَّ

)      ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡    �  ~      }  |  {  z  y     x  w  v
ª  ©(  :املؤمنون)(8 بَِقْولِِه  × َوَعْن َقْوِم إِْبَراِهيمَ ، ) ٢٤  s  r



  ٤٣١
      ¢   ¡  �  ~  }  |    {  z  y  x  w  v    u  t £ ( 

وا ،  إَِىل آِخِر َذلَِك ِممَّا ِيف َمْعنَاهُ  )٧٤ -٧٢(الشعراء:  َفَكاَن اْجلَِميُع َمْذُموِمَني ِحَني اْعتََربُ
ُم.اْلـمُ  َواْعَتَقُدوا َأنَّ اْحلَقَّ َتابٌِع َهلُْم َوَملْ َيْلَتِفُتوا إَِىل َأنَّ اْحلَقَّ ُهوَ   َقدَّ

َماِميَِّة  َوالثَّاِين: َمامِ  )١(َرْأُي اْإلِ َباِع اْإلِ َوإِْن َخاَلَف  -ِيف َزْعِمِهْم  -ْعُصوِم اْلـمَ  ِيف اتِّ
ااْلـمَ  َما َجاَء بِِه النَّبِيُّ  cدٌ ،  ْعُصوُم َحق يَعِة َوَملْ ، ص  َوُهَو ُحمَمَّ ِ َجاَل َعَىل الرشَّ ُموا الرِّ َفَحكَّ

َجالِ  يَعَة َعَىل الرِّ ِ ُموا الرشَّ كِّ َام ُأْنزِ ،  ُحيَ ْطَالِق َوإِنَّ َل اْلكَِتاُب لَِيُكوَن َحَكًام َعَىل اْخلَْلِق َعَىل اْإلِ
 َواْلُعُموِم.

َدِة ملَِْذَهِب إَِماٍم َيْزُعُموَن َأنَّ إَِماَمُهْم ُهوَ اْلـمُ  َرْأُي  َوالثَّالُِث: يَعةُ  َقلِّ ِ بَِحْيُث ،  الرشَّ
ى إَِذا َجاَءُهْم َمْن َبَلَغ ،  ِضيَلٌة ُدوَن إَِماِمِهمْ َيْأَنُفوَن َأْن ُتنَْسَب إَِىل َأَحٍد ِمَن اْلُعَلَامِء فَ  َحتَّ

َم ِيف  ْ َيْرَتبِْط إَِىل إَِماِمِهْم َرَمْوُه بِالنَّكِريِ اْلـمَ  َدَرَجَة اِالْجتَِهاِد َوَتَكلَّ ُقوا إَِلْيِه ،  َساِئِل َوَمل َوَفوَّ
وُه ِمَن اْخلَاِرِجَني َعِن ،  )٢( ِسَهاَم النَّْقدِ  ةِ َوَعدُّ َفاِرِقَني لِْلَجَامَعِة ِمْن َغْريِ اْلـمُ و ، اْجلَادَّ

.،  اْستِْدَالٍل ِمنُْهْم بَِدلِيلٍ  يِّ ِد اِالْعتَِياِد اْلَعامِّ  َبْل بُِمَجرَّ
َماُم َبِقيُّ ْبُن َخمَْلٍد ِحَني َدَخَل اْألَْنَدُلَس آتًِيا ِمنَ  ِق ِمْن َهَذا اْلـمَ  َوَلَقْد َلِقَي اْإلِ ْرشِ

نْ  ْينِ الصِّ ى َأَصاُروُه َمْهُجوَر اْلَفنَاءِ ،  ِف اْألََمرَّ ُه ِمِن اْلِعْلِم بَِام َال ،  ُمْهَتَضَم اْجلَانِِب ،  َحتَّ ِألَنَّ
َه َعَلْيهِ ـإِْذ َلِقَي بِالْ ،  َيَدْي َهلُْم بِهِ  َماَم َأْمحََد ْبَن َحنْبٍَل َوَأَخَذ َعنُْه ُمَصنََّفُه َوَتَفقَّ ِق اْإلِ ،  َمْرشِ

هُ َولَ  ى َصنََّف ،  ِقَي َأْيًضا َغْريُ ْسَالِم ِمْثُلهُ اْلـمُ  ْسنَدَ اْلـمُ  َحتَّ  .َصنََّف الَِّذي َملْ ُيَصنَّْف ِيف اْإلِ
ُموا َعَىل َمْذَهِب َمالٍِك اْلـمُ  َوَكاَن َهُؤَالءِ  َدُة َقْد َصمَّ ،  بَِحْيُث َأْنَكُروا َما َعَداهُ ،  َقلِّ

َجاِل عَ  كِيُم الرِّ ْنَصاِف َتَرى َأنَّ ،  ْذَهِب اْلـمَ  َواْلُغُلوُّ ِيف َحمَبَّةِ ،  َىل اْحلَقِّ َوَهَذا َحتْ َوَعْنيُ اْإلِ
ٌة ُفَضَالءُ  ْ َيْبُلْغ َدَرَجَة اِالْجتَِهاِد َفَال ،  اْجلَِميَع َأِئمَّ َفَمْن َكاَن ُمتَّبًِعا ملَِْذَهِب ُجمَْتِهٍد لَِكْونِِه َمل

                                                           
َماِميَّة )١(  : الشيعة االثنا عرشية.اْإلِ
ْهَم: وَضْعُت ُفوَقُه يف الَوَتِر. ٢(  : هو موضع الوتر من السهم.)الُفوق() أَفْقُت السَّ



 ٤٣٢
ُه ُخمَاَلَفُة َغْريِ إِمَ  َماِمهِ َيُرضُّ ِريِق ،  اِمِه ِإلِ ِف بِهِ اْلـمُ  ِألَنَّ اْجلَِميَع َسالٌِك َعَىل الطَّ َفَقْد ُيَؤدِّي ،  َكلَّ

َغاِيل ِيف التَّْقلِيِد إَِىل إِْنَكاٍر لِ  َع النَّاُس َعَىل َتْرِك إِْنَكاِرِه.ـالتَّ  َام َأْمجَ
ابُِع:  ْيئَِة  -اْلَيْوَم  َيَرْوَن َأنَّ َعَمَل اْجلُْمُهورِ َمْن َرْأُي والرَّ َعاِء ِهبَ ِمِن اْلتَِزاِم الدُّ

َلَواِت  ْثِويَب َبْعَد اْآلَذاِن اْلـمُ  َواْلتَِزامِ ،  اْالْجتَِامِع بِإِْثِر الصَّ نَِني التَّ ،  َصِحيٌح بِإِْطَالٍق  - )١(َؤذِّ
يَعِة َأْو ُمَواَفَقتَِها ِ ِعيٍّ اْجتَِهاِديٍّ  َوَأنَّ ،  ِمْن َغْريِ اْعتَِباٍر بُِمَخاَلَفِة الرشَّ َمْن َخاَلَفُهْم بَِدلِيٍل َرشْ

بَُّطوا فِيَها ِمْن َغْريِ َدلِيٍل ،  ْسلِِمنيَ اْلـمُ  َأْو َتْقلِيِديٍّ َخاِرٌج َعْن ُسنَّةِ  بِنَاًء ِمنُْهْم َعَىل ُأُموٍر َختَ
. َفِمنُْهْم َمْن َيِميُل إَِىل َأنَّ َهَذا اْلَعَمَل  بِِه ِيف اْجلُْمُهوِر َثابٌِت َعْن ُفَضَالَء  ْعُموَل اْلـمَ  ُمْعَتَربٍ

َني ُعَلَامَء.  َملْ َيْعَمُلوا بِِه. أَفَلْو َكاَن َخطَ  َوَصاِحلِ
ُة َوَأْقَواُل اْلُعَلَامءِ ،  َوَهَذا ِممَّا َنْحُن فِيِه اْلَيْومَ  ِمنيَ اْلـمُ  ُتتََّهُم اْألَِدلَّ ُن الظَّنُّ سَّ َوُحيَ ،  َتَقدِّ

مَ ،  رَ بَِمْن َتَأخَّ  َام ُنوِزَع بَِأْقَواِل َمْن َتَقدَّ نُوِن َواْحتَِامِل الْ ،  َوُربَّ اِمي بِالظُّ ِميَها الرَّ َخَطإِ ، َوَال ـَفَريْ
ِرينَ اْلـمُ  َيْرِمي بَِذلَِك  ِذيَن ُهْم َأْوَىل بِِه بِإِْمجَاعِ ،  َتَأخِّ  ْسلِِمَني. اْلـمُ  الَّ

رِ اْلـمُ  لِ َوإَِذا ُسِئَل َعْن َأْصِل َهَذا اْلَعمَ  ْ َيْأِت : َتَأخِّ يَعِة؟ َمل ِ َهْل َعَلْيِه َدلِيٌل ِمَن الرشَّ
ٍة ُحمَْتَمَلٍة َال عِ  ٍء َأْو َيْأِيت بَِأِدلَّ ْمجَ َكَأْن  .ْلَم َلُه بَِتْفِصيلَِهاـبَِيشْ ِعَي فِيَها اْإلِ اَع ِمْن َأْهِل ـَيدَّ

ْح ِمْن ُقْطِرهِ ،  اْألَْقَطارِ  َوَال َعْن تِبَْياِهنِْم فِيَام ،  َوَال َبَحَث َعْن ُعَلَامِء َأْهِل اْألَْقَطارِ ،  َوُهَو َملْ َيْربَ
ا ، َفُهَو ِممَّْن ُيْسَأُل َعْن َذلَِك َيْوَم اْلِقَياَمِة. َوَال َعَرَف ِمْن َأْخَباِر اْألَْقَطارِ ،  َعَلْيِه اْجلُْمُهورُ   َخَربً

ِسنيُ  ِريَن اْلـمُ  الظَّنِّ بَِأْعَاملِ  َوَهَذا اِالْضطَِراُب َمنَْشُؤُه َحتْ َوإِْن َجاَءِت  -َتَأخِّ
يَعةُ  ِ . َواْلُوُقوُف  -بِِخَالِف َذلَِك  الرشَّ ي لِْلَحقِّ َجاِل ُدوَن التََّحرِّ  َمَع الرِّ

                                                           
 . » التَّثِْويُب َضَالٌل « َامِجُشوِن: َأنه َسِمَع َمالًِكا َيُقوُل: ـالْ  اْبنِ نقل اإلمام الشاطبي َعن  )١(
َقاَمِة: ُهَو  َدع:تَ املبْ  ْثِويبالتَّ وَ  َن َفَأْبَطَأ النَّاُس َقاَل َبْنيَ اْألََذاِن َواْإلِ َن َكاَن إَِذا َأذَّ َالُة ، « َأنَّ اْلـُمَؤذِّ َحيَّ َقْد َقاَمِت الصَّ

ِح  َالِة ، َحيَّ َعَىل اْلَفالَّ ُكُم « أو قال:  » َعَىل الصَّ َالُة ـ َرِمحَ فُه به اإلمام الشاطبيوهذا ما  .» اهللاُ الصَّ  .عرَّ
َتْنيِ َبْعَد اْحلَْيَعَلَتْنيِ ِيف َأَذاِن ـَأْن َيِزيَد الْ بَمعنَى  التَّْثِويُب وليس املقصود  الَُة َخْريٌ ِمَن النَّْوِم) َمرَّ ُن ِعَباَرَة (الصَّ ُمَؤذِّ

ِيب َحمُْذوَرةَ  ص ، لَِقْول النَّبِيِّ  ُهَو ُسنٌَّة ِعنَْد َمجِيِع اْلُفَقَهاءِ ؛ فَ  اْلَفْجرِ  فَإَِذا fََن َصَالةُ « : وهو ُيَعلِّمه األذان ت ألِ َ
َالةُ َخpٌْ ِمَن اf#ْومِ  بِْح قُلَْت: الص# َالةُ َخpٌْ ِمَن اf#ْوِم  الصُّ  (رواه أبو داود ، وصّححه األلباين). » ، الص#



  ٤٣٣
َم َزَماَننَا َهَذا َخاِمُس: ـَوالْ  ُذوا الرِّ  -َفْضًال َعْن َزَمانِنَا  -َرْأُي َقْوٍم ِممَّْن َتَقدَّ َ َجاَل اختَّ

َعَرُفوا َغَرَض  َمْن َرِغَب إَِليِْهْم ِيف َذلَِك ، َفإَِذا وْ أَ ، َذِريَعًة ِألَْهَوائِِهْم َوَأْهَواِء َمْن َداَناُهْم 
 َبْعِض َهُؤَالِء ِيف ُحْكِم َحاكٍِم َأْو ُفْتَيا َتَعبٍُّد َوَغْريِ َذلَِك ، َبَحُثوا َعْن َأْقَواِل اْلُعَلَامِء ِيف 

ى َجيُِدوا اْلَقْوَل اْلـمَ  ةِ ْسَألَ اْلـمَ  اِئِل َفَأْفَتْوا بِِه ، اْلـمُ  ْسُؤوِل َعنَْها َحتَّ َأنَّ َزاِعِمَني َوافَِق لِلسَّ
َة ِيف َذلَِك َهلُْم َقْوُل َمْن َقاَل:   . » اْختَِالُف اْلُعَلَامِء َرْمحَةٌ « اْحلُجَّ

ُّ َيْسَتطُِري ِيف اْألَْتبَ  ى َلَقْد َحَكى اْخلََطاِيبُّ َعْن  اِع َوَأْتَباِعِهمْ ُثمَّ َما َزاَل َهَذا الرشَّ ، َحتَّ
ُه َيُقوُل:  َشذَّ َعِن  - ُكلُّ َمْسَأَلٍة َثَبَت ِألََحٍد ِمَن اْلُعَلَامِء فِيَها اْلَقْوُل بِاْجلََواِز « َبْعِضِهْم َأنَّ

 .» َمْسَأَلُة َجاِئَزةٌ ـَفالْ  –اْجلََامَعِة َأْو َال 
اِدُس: ْهَباِن اُهللا  ا َحَكىمَ  َوالسَّ ¨  ( 8 هِ َقْولِ ِيف َعِن اْألَْحَباِر َوالرُّ

  ¯  ®  ¬  «  ª   ©(  :التوبة)ِمِذيُّ َعْن ، ) ٣١ ْ َج الرتِّ َفَخرَّ
اَل: ـَفقَ  -َوِيف ُعنُِقي َصلِيٌب ِمْن َذَهٍب  -ص  َأَتْيُت النَّبِيَّ «  اَل:ـقَ  تَعِديِّ ْبِن َحاتٍِم 

¨  (وَرِة َبَراَءَة: ـ، َوَسِمْعُتُه َيْقَرُأ ِيف ُس »  ْح َقنَْك َهَذا الَْوَعنَ ِديُّ ، اْطرَ ـيَا عَ « 
  ¯  ®  ¬  «  ª   ©( ال):ُهْم لَْم « َقاَل: ، ) ٣١تَّْوَبة َما إِغ#

َ
أ

َحلُّوا لَُهْم َشيْئًا اْستََحلُّوهُ ، َوgَِذا حَ َولَِكن#ُهْم fَنُوا يَُكونُوا َفْعبُُدوَغُهْم ، 
َ
مُ إَِذا أ وا َعلَيِْهْم ـر#

ُموهُ   .، (حّسنه األلباين) » َشيْئًا َحر#
¨  ©   ª  (8 اهللاِ  ْوَل ـَأَرَأْيَت قَ « : ِقيَل ِحلَُذْيَفةَ وَ 

ْ ُيَصلُّوا َهلُْم ، « َقاَل ُحَذْيَفُة: ، » ) ٣١(التوبة: ؟ )»  ¬  ®  ¯ ُْم َمل َأَما إِهنَّ
ُموُه ،  َوَلكِنَُّهْم َكاُنوا َما َأَحلُّوا َهلُمْ  ُموا َعَلْيِهْم ِمْن َحَالٍل َحرَّ ِمْن َحَراٍم اْسَتَحلُّوُه ، َوَما َحرَّ

 .» َفتِْلَك ُرُبوبِيَُّتُهمْ 
رٍّ  َجاِل ِمْن َغْريِ َحتَ ُلوا َيا ُأوِيل اْألَْلَباِب! َكْيَف َحاُل اِالْعتَِقاِد ِيف اْلَفْتَوى َعَىل الرِّ َفَتَأمَّ

ِعيِّ ، ْ لِيِل الرشَّ ِد اْلَعَرِض اْلَعاِجِل ، َعاَفاَنا لِلدَّ  ِمْن َذلَِك بَِفْضلِِه.اُهللا  َبْل ملَُِجرَّ



 ٤٣٤
مَ ـَفالْ  َجاِل ِمْن َغْريِ اْلتَِفاٍت إَِىل َكْوِهنِْم َوَساِئَل لِْلُحْكِم  َحاِصُل ِممَّا َتَقدَّ كِيَم الرِّ َأنَّ َحتْ

ِعيِّ  ْ ًعا َضَالٌل اْلـمَ  الرشَّ َة اْلَقاطَِعَة َواْحلَاكَِم ، باهللاِ يِقي إِالَّ َوَما َتْوفِ ،  ْطُلوِب َرشْ َوإِنَّ اْحلُجَّ
. ُع َال َغْريُ ْ  اْألَْعَىل ُهَو الرشَّ

ُهْم َوالنَّْقَل ، ص  اهللاِ  إِنَّ َهَذا َمْذَهُب َأْصَحاِب َرُسولِ ُثمَّ َنُقوُل:  َوَمْن َرَأى َسْريَ
 :ًام َيِقينًاَعنُْهْم َوَطاَلَع َأْحَواَهلُْم َعلَِم َذلَِك ِعلْ 

ِقيَفةِ  • َماَرةِ َلـامَّ  َأَال َتَرى َأْصَحاَب السَّ ى َقاَل َبْعُض ،  َتنَاَزُعوا ِيف اْإلِ َحتَّ
بَِأنَّ ص  اهللاِ  ولِ ــ َعْن َرُس َربُ ـَفَأَتى اْخلَ ،  اِر ِمنَّا َأِمٌري َوِمنُْكْم َأِمريٌ ـاْألَْنَص 

َة ِمْن قَُريٍْش  « ئِم#
َ
َ َيْعَبُؤوا بَِرْأِي اهللاِ  َطاَعةِ َأْذَعنُوا لِ  )١( » اْأل َوَرُسولِِه َوِمل

َجاِل.اْلـمُ  لِِعْلِمِهْم بَِأنَّ اْحلَقَّ ُهوَ ،  َمْن َرَأى َغْريَ َذلَِك  ُم َعَىل آَراِء الرِّ  َقدَّ
وا َعَلْيِه بِاْحلَِديِث ـِقتَ ت امَّ َأَراَد َأُبو َبْكٍر ـَولَ  • َكاِة اْحَتجُّ  اَل َمانِِعي الزَّ

وا بِِه َفَردَّ َعَلْيهِ ،  ُهورِ ْش اْلـمَ  وا بِِه  بَِعْنيِ ْم َما اْسَتَدلُّ  ْوُل ـَوَذلَِك قَ ، َما اْسَتَدلُّ
َها« : صالنبي  َكاُة َحقُّ « : َفَقاَل ، »  إِال# dَِقِّ  اهللاِ وَ « : ُثمَّ َقاَل ، »  الِ ا َْ  الزَّ

وَنُه إَِىل َرُسولِ   .)٢(»  َلَقاَتْلُتُهْم َعَلْيهِ ص  اهللاِ  َلْو َمنَُعوِين ِعَقاًال َكاُنوا ُيَؤدُّ

                                                           
 ) رواه البخاري ومسلم ، وهو حديث متواتر.١(
َ َرُسوُل ـَقاَل: لَ  ت ْيَرَة ْن َأِيب ُهرَ )عَ ٢( ،  َواْسُتْخلَِف َأُبو َبْكٍر َبْعَدُه َوَكَفَر َمْن َكَفَر ِمْن اْلَعَرِب  ص اهللاِ امَّ ُتُويفِّ

قَاتَِل ا «: ص اهللاِ َرُسوُل  َكْيَف ُتَقاتُِل النَّاَس َوَقْد َقاَل « َقاَل ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب ِألَِيب َبْكٍر: 
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
f#اَس َحk# أ

ِه وَِحَسابُُه َ|َ اهللاِ  َفُقولُوا َال إmََِ إِال# اهللاُ   ». ، َفَمْن قَاَل َال إmََِ إِال# اُهللا َفَقْد َعَصَم ِم}ِّ َماmَُ َوغَْفَسُه إِال# dَِقِّ
َالِة َوالزَّ  اهللاِ وَ  «َفَقاَل َأُبو َبْكٍر:  َق َبْنيَ الصَّ َكاَة َحقُّ الْ  َكاةِ َألَُقاتَِلنَّ َمْن َفرَّ َلْو َمنَُعوِين ِعَقاًال  اهللاِ ، وَ  َاملِ ـ، َفإِنَّ الزَّ

وَنُه إَِىل َرُسوِل   اهللاَ َما ُهَو إِالَّ َأْن َرَأْيُت  اهللاِ َفوَ  «َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب:  ». َلَقاَتْلُتُهْم َعَىل َمنِْعهِ  ص اهللاِ َكاُنوا ُيَؤدُّ
َح َصْدَر َأِيب َبْكٍر لِْلِقَتالِ َعزَّ َوَجلَّ َقْد  ُه اْحلَقُّ  َرشَ   (رواه مسلم).»  ، َفَعَرْفُت َأنَّ

 «: صَواْحَتجَّ َعَلْيِه بَِقْوِل النَّبِّي  ب َناَظَر ُعَمر َأَبا َبْكر  : َحْبٌل ُتْثنى به يد البعري إِىل ركبته فُتَشدُّ به.)اُل الِعقَ (
 #kاس َح#fقَاتِل ا

ُ
ْن أ

َ
ِمْرت أ

ُ
، َوَكاَن  » ، َفَمْن قَاَل َال إmَِ إِال# اُهللا َفَقْد َعَصَم َغْفسه َوَماmَ   َفُقولُوا َال إmَِ إِال# اهللاُ أ

ائِطه. َهَذا ِمْن ُعَمر   َتَعلًُّقا بَِظاِهِر اْلَكَالم َقْبل َأْن َينُْظر ِيف آِخره َوَيَتَأمَّل َرشَ
= 



  ٤٣٥
ُلوا َهَذا   ْعنَى َفإِنَّ فِيِه ُنْكَتَتْنيِ ِممَّا َنْحُن فِيِه:اْلـمَ  َفَتَأمَّ

ا: َعْل ِألََحٍد َسبِيًال إَِىل َجَرَياِن اْألَْمِر ِيف َزَمانِِه َعَىل َغْريِ َما َكاَن  إِْحَداُمهَ ْ َجيْ ُه َمل َأنَّ
ْ َيْرَتدَّ ِمنَ ،  َوإِْن َكاَن بَِتْأِويلٍ ص  اهللاِ  ِن َرُسولِ َجيِْري ِيف َزَما نِِعَني إِنََّام َمنََع اْلـَام  ِألَنَّ َمْن َمل

َحاَبِة َال فِيَمِن اْرَتدَّ َرْأًسا،  َتْأِويًال  َوَلكِنَّ َأَبا َبْكٍر َملْ ،  َوِيف َهَذا اْلِقْسِم َوَقَع النَِّزاُع َبْنيَ الصَّ
ى َقاَل ، ْأِويِل َيْعُذْر بِالتَّ  َلْو  اهللاِ وَ « : َوَنَظَر إَِىل َحِقيَقِة َما َكاَن اْألَْمُر َعَلْيِه َفَطَلَبُه إَِىل َأْقَصاُه َحتَّ

وَنُه إَِىل َرُسولِ   .» َلَقاَتْلُتُهْم َعَلْيهِ ص  اهللاِ  َمنَُعوِين ِعَقاًال َكاُنوا ُيَؤدُّ
ِذيَن َأَشاُروا َعَلْيِه بَِرتْ  َام َأَشاُروا َعَلْيِه بَِأْمٍر َمْصَلِحيٍّ َظاِهٍر َمَع َأنَّ الَّ ْم إِنَّ ِك ِقَتاِهلِ

ِعيَّةٌ  ُدُه َمَساِئُل َرشْ يَح َكاَن ِعنَْدُه ،  َوَقَواِعُد ُأُصولِيَّةٌ ،  ُتَعضِّ ِ ِعيَّ الرصَّ ْ لِيَل الرشَّ َلكِنَّ الدَّ
َجاِل َأْن ُتعَ ،  َظاِهًرا لِيَل الظَّاِهرَ َفَلْم َتْقَو ِعنَْدُه آَراُء الرِّ  ُثمَّ َرَجعَ ،  َفاْلَتَزَمهُ ،  اِرَض الدَّ

ِة َدلِيلِِه َتْقِديًام لِْلَحاِكِم اْحلَقِّ اْلـمُ  ِك إَِىل ِصحَّ ْ ُع.،  ِشُريوَن َعَلْيِه بِالرتَّ ْ  َوُهَو الرشَّ
لُِموَن ِيف َطِريِق َطَلِب ْس اْلـمُ و َملْ َيْلَتِفْت إَِىل َما َيْلَقى ُهوَ ت َأنَّ َأَبا َبْكٍر  َوالثَّانَِيُة:

كَ  ِة إِذْ اْلـمَ  اِة ِمْن َمانِِعيَها ِمنَ ـالزَّ اَء ـَالَك َمْن َش ـاِل َوهَ ـاَر َمظِنًَّة لِْلِقتَ ــاْمتَنَُعوا َص َلـامَّ  َشقَّ
ِة َعَىل اْلـمَ  وَل ـَوُدُخ ،  ِمِن اْلِفْرَقَتْنيِ  ،  َواْألَْوَالدِ  َوالِ ـْسلِِمَني ِيف اْألَْنُفِس َواْألَمْ اْلـمُ  َشقَّ

ِة َعَىل َحَسِب َما َكاَنْت َقْبُل  َملْ َيْعَتِربْ إِالَّ  ت َوَلكِنَُّه   .إَِقاَمَة املِْلَّ
يِن َوَشَعاِئِر  ُه َال ُيْعَتَربُ اْلَعَواِرُض الطَّاِرَئُة ِيف إَِقاَمِة الدِّ َفَكاَن َذلَِك َأْصًال ِيف َأنَّ

ْسَالِم ، َنظَِري َما َقاَل  /  0  1  2  3   4  5  (8  اهللاُ  اْإلِ
  C  B  A  @  ?  >  =   <;  :  9  8  7  6

                                                           
َكاة َحّق الْ إِنَّ ال« : تَفَقاَل َلُه َأُبو َبْكر  نَْت ِعْصَمة َدم َوَمال ُمَعلََّقة بِإِيَفاِء »  َاملـزَّ ، ُيِريد َأنَّ اْلَقِضيَّة َقْد َتَضمَّ

ْكم الْ  ائِطَها. َواْحلُ َكاة إَِليْ ـَرشَ َالِة َوَرّد الزَّ ا َواْآلَخر َمْعُدوم. ُثمَّ َقاَيَسُه بِالصَّ َطْنيِ َال َحيُْصل بَِأَحِدِمهَ ،  َهاُمَعلَّق بَِرشْ
َحاَبةـالْ  َوَكاَن ِيف َذلَِك ِمْن َقْوله َدلِيل َعَىل َأنَّ ِقَتاَل  َالة َكاَن إِْمجَاًعا ِمْن الصَّ ، َفَلامَّ اِْسَتَقرَّ ِعنْد ُعَمر  ُمْمَتنِع ِمْن الصَّ

ة َرْأي َأِيب َبْكر    َوَباَن َلُه َصَوابه َتاَبَعُه َعَىل ِقَتال اْلَقْوم. بِصحَّ
 )].١/٢٠٣صحيح مسلم للنووي ([انظر: رشح 



 ٤٣٦
  GF   E  D( )َيْعُذْرُهْم ِيف َتْرِك َمنْعِ  اهللاَ  َفإِنَّ  )٢٨: التوبة ْ كَِني َخْوَف اْلـمُ  َمل ْرشِ

ْ َيُعدَّ َأُبو َبْكٍر َما َيْلَقى،  )١( اْلَعْيَلةِ  ُك بِهِ اْلـمَ  ْسلُِموَن ِمنَ اْلـمُ  َفَكَذلَِك َمل ِة ُعْذًرا َيْرتُ  َشقَّ
يِن َحْسَبَام َكاَنْت ِيف َزَماِن النَّبِيِّ اْلـمُ   .صَطاَلَبَة بِإَِقاَمِة َشَعاِئِر الدِّ

َحاَبَة  ِة َأنَّ الصَّ  َأَشاُروا َعَلْيِه بَِردِّ اْلبَْعِث الَِّذي َبَعَثُه َرُسوُل  يَوَجاَء ِيف اْلِقصَّ
لَِيُكوُنوا َمَعُه َعْوًنا َعَىل  -َوَملْ َيُكوُنوا َبْعُد َمَضْوا لُِوْجَهتِِهْم  -ْبِن َزْيٍد  َمَع ُأَساَمةَ ص  اهللاِ 

ِة َفَأَبى ِمْن َذلَِك  دَّ . » صاهللاِ  َما ُكنُْت ِألَُردَّ َبْعًثا َأْنَفَذُه َرُسوُل « : َوَقاَل ،  ِقَتاِل َأْهِل الرِّ
عِ  ُه.كِّ َوَملْ ُحيَ اهللاِ  َفَوَقَف َمَع َرشْ  ْم َغْريَ

Ó  Ò     (: ي َوَأْصَحابِهِ  صلِنَبِيِِّه اهللاِ  َوَلَقْد َكاَن َكافًِيا ِمْن َذلَِك ِخَطاُب 
ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô( 

ُه َقاَل ٥٩(النساء:  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  (8 ) ، َمَع َأنَّ
  ÑÐ(  :النساء)(8 ) َوَقْوُلُه ٥٩    *  )  (  '  &  %    $  #         "  !

 .)٣٦: األحزاب( ) -  .  /  0   +  ,
ينَ « : تَولَِذلَِك َقاَل ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب  ُة اْلَعاِملِ « : َثَالٌث َهيِْدْمَن الدِّ ،  َزلَّ

ٌة ُمِضلُّونَ ،  َوِجَداُل ُمنَافٍِق بِاْلُقْرآنِ  ) ، وسنده الزهد(ابن املبارك يف [رواه » َوَأِئمَّ
 .صحيح]

ُه َكاَن َيُقوُل  ت َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد  ًام « : َأنَّ ا َأْو ُمَتَعلِّ َعًة فِيَام ،  اْغُد َعاملًِ َوَال َتْغُد إِمَّ
َعةِ َفَسَألْ : . َقاَل اْبُن َوْهٍب » َبْنيَ َذلَِك  مَّ  ت اْبِن َمْسُعودٍ  نِ ي عَ نِ ثَ دَّ حَ فَ  ُت ُسْفَياَن َعِن اْإلِ

هِ  وعُ دْ ا نَ نَّ كُ «  :اَل قَ  َعُة ِيف اْجلَاِهلِيَِّة الَِّذي ُيْدَعى إَِىل الطََّعاِم َفَيْذَهُب َمَعُه بَِغْريِ مَّ َوُهَو ،  اْإلِ
َجاَل  )٢( ُب قِّ حَ اْلـمُ  فِيُكُم اْلَيْومَ   .» ِدينَُه الرِّ

                                                           
 .وحاجة أي: فقر: َعْيَلةً ) ١(
 : املَُقلد التابع لغريه .ُب قِّ اْلـُمحَ  )٢(



  ٤٣٧
ِذِه اْلُقُلوَب َأْوِعَيٌة إِنَّ هَ : َيا ُكَمْيُل « : َقاَل  تَوَعْن ُكَمْيِل ْبِن ِزَياٍد َأنَّ َعلِيcا 

َها َأْوَعاَها لِْلَخْريِ  اِينٌّ : َوالنَّاُس َثَالَثةٌ ،  َفَخْريُ ٌ َربَّ ٌج ،  َوُمَتَعلٌِّم َعَىل َسبِيِل َنَجاةٍ ،  َفَعاِمل َوَمهَ
  .َىل ُرْكٍن َوثِيٍق َوَملْ َيْلَجُؤوا إِ ،  َملْ َيْسَتِضيُئوا بِنُوِر اْلِعْلمِ ،  َأْتَباُع ُكلِّ َناِعٍق ،  )١( َرَعاعٌ 

ِل َعاِرٍض ِمْن ُشْبَهٍة َال ،  َريَة َلهُ ـُأفٍّ ِحلَاِمِل َحقٍّ َال َبِص  كُّ ِيف َقْلبِِه بَِأوَّ َينَْقِدُح الشَّ
ْ ،  إِْن َقاَل َأْخَطأَ ،  َيْدِري َأْيَن اْحلَقُّ  ُهَو فَ ،  َمْشُغوٌف بَِام َال َيْدِري َحِقيَقَتهُ ،  َيْدرِ  َوإِْن َأْخَطَأ َمل

ِه َمْن َعرَّ ،  فِْتنٌَة ملَِْن ُفتَِن بِهِ  َمْرِء َجْهًال َأْن َال َيْعِرَف ـَوَكَفى بِالْ ،  ِدينَهُ اُهللا  هُ فَ َوإِنَّ ِمَن اْخلَْريِ ُكلِّ
 .» ِدينَهُ 

َجالِ «  :َقاَل ت  َوَعْن َعِيلٍّ  اُكْم َواِالْستِنَاَن بِالرِّ ُجَل َلَيْعَمُل بِعَ  ؛ إِيَّ َمِل َفإِنَّ الرَّ
ِل ـَفَيُموُت َوُهَو َمْن َأهْ ،  ِل النَّارِ ـفِيِه َفَيْعَمُل بَِعَمِل َأهْ اهللاِ  ُثمَّ َينَْقلُِب لِِعْلمِ ،  َأْهِل اْجلَنَّةِ 

ُجَل َلَيْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النَّارِ ،  النَّارِ  َأْهِل  فِيِه َفَيَعَمُل بَِعَملِ اهللاِ  ُثمَّ َينَْقلُِب لِِعْلمِ ،  َوإِنَّ الرَّ
 .» َفإِْن ُكنُْتْم َال ُبدَّ َفاِعلَِني َفبِاْألَْمَواِت َال بِاْألَْحَياءِ ،  َفَيُموُت َوُهَو ِمْن َأْهِل اْجلَنَّةِ ،  اْجلَنَّةِ 

ِيف ُكلِّ َزَماٍن  رٍ َوُهَو َجا،  َوَأْصَحابِِه اْلكَِرامِ ص  اهللاِ  إَِىل َرُسولِ بِاْألَْمَواِت َأَشاَر وَ 
 .)٢(ْجَتِهُدونَ اْلـمُ  هِ ْعَدُم فِييُ 

َوإِْن ،  إِْن آَمَن آَمنَ ،  َأَال َال ُيَقلَِّدنَّ َأَحُدُكْم ِدينَُه َرُجًال « : ت َوَعِن اْبِن َمْسُعودٍ 
ِّ ،  َكَفَر َكَفرَ  ُه َال ُأْسَوَة ِيف الرشَّ َم » َفإِنَّ َ ُمَراَد َما َتَقدَّ ِذْكُرُه . َوَهَذا اْلَكَالُم ِمِن اْبِن َمْسُعوٍد َبنيَّ

َلِف  َباِع الَوُهَو ال،  ِمْن َكَالِم السَّ َجالِ نَّْهُي َعِن اتِّ  ِمْن َغْريِ اْلتَِفاٍت إَِىل َغْريِ َذلَِك. رِّ
َلَقْد « ، َفَقاَل:  َجَلْسُت َمَع َشيَْبَة َعَىل الُكْرِيسِّ ِيف الَكْعَبةِ « : َعْن َأِيب َواِئٍل َقاَل وَ 

ْمُت َأْن الَ َأَدَع فِيَها َصْفَراَء َوالَ َبيَْضاَء  «، َفَقاَل:  ت َجَلَس َهَذا املَْجلَِس ُعَمرُ  َلَقْد َمهَ

                                                           
 .َرعاع/ُرعاع/ِرعاع: ِسْفلة الناس وغوغاؤهم) ١(
 .فِيِه اْلـُمْجَتِهُدونَ  ْفَتَقدُ يُ : ْعَدُم فِيِه اْلـُمْجتَِهُدونَ يُ  )٢(



 ٤٣٨
ا املَْرَءاِن َأْقَتِدي ِهبَِام  «، َقاَل: »  إِنَّ َصاِحَبْيَك َملْ َيْفَعالَ « ُقْلُت: ».  إِالَّ َقَسْمُتهُ  (رواه . )١(» ُمهَ

 البخاري). 
َيْينََة ْبِن ِحْصٍن ِحَني اْسُتْؤِذَن َلُه َعَىل ُعَمَر ، ِيف َحِديِث عُ  بَوَعِن اْبِن َعبَّاٍس 

ُكُم َبْينَنَا بِاْلَعْدلِ  اهللاِ َياْبَن اْخلَطَّاِب! وَ « َفَلامَّ َدَخَل َقاَل:  ْزَل ، َوَما َحتْ . » َما ُتْعطِينَا اْجلَ
ى َهمَّ بَِأْن َيَقَع فِيِه ، َفَقاَل اْحلُرُّ ْبُن َقيْ  َقاَل اَهللا  إِنَّ ،  ْؤِمنِنيَ اْلـمُ  َيا َأِمريَ « ٍس: َفَغِضَب ُعَمُر َحتَّ

،     )١٩٩: األعراف(»  )٢( )K  J  I  H   G    F  E  (: صلِنَبِيِِّه 
اًفا ِعنَْد كَِتاِب ،  َما َجاَوَز ُعَمُر ِحَني َتَالَها َعَلْيهِ  اهللاِ َفوَ «   .(رواه البخاري)»  اهللاِ َوَكاَن َوقَّ

ا« : صوِر َحْيُث َقاَل ــاْلُقبُ َوَحِديُث فِْتنَِة  م#
َ
أ ْ  فَ وِ  - ْؤِمُن مُ ال

َ
ْ  أ وُل: ـَفيَقُ  –ْسِلُم مُ ال

َجبْنَاهُ َوآَمن#ا « 
َ
يِّنَاِت فَأ َuٌْد َجاَءنَا بِا ن#َك ُموقِنٌ « ، َفيَُقاُل: » 2َُم#

َ
. » َغْم َصاQًِا قَْد َعِلْمنَا ك

                                                           
ى إليها ويزيد عن حاجتها. دَ ا فيها مما ُهي رً َخ دَّ ه ما كان مُ ومرادُ والِفّضة.  : الذهُب َبْيَضاءُ الوَ  َصْفَراءُ )  ال١(

ا املَْرَءاِن َأْقَتِدي ِهبَِام توأبا بكر  ص(قسمته) بني فقراء املسلمني. (َصاِحَبْيَك) النبي   الرجالن): . (ُمهَ
 ت.ومجيل العادا وهي صفة يف النفس حتمل مراعاهتا عىل حماسن األخالق، الكامالن يف املروءة 

)٢  ()  K  J  I  H   G    F  E(  هذه اآلية  «هذه اآلية: تفسري يف السعدي قال الشيخ
،  ، أن يأخذ العفو ، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس ، وما ينبغي يف معاملتهم جامعة حلسن اخللق مع الناس

،  فال يكلفهم ما ال تسمح به طبائعهم ، ، وما سهل عليهم من األعامل واألخالق أي: ما سمحت به أنفسهم
، ويتجاوز عن تقصريهم ويغض  وفعل مجيل أو ما هو دون ذلك ن قولٍ ، مِ  بل يشكر من كل أحد ما قابله به

، بل يعامل  ، وال الفقري لفقره ، وال ناقص العقل لنقصه ، وال يتكرب عىل الصغري لصغره طرفه عن نقصهم
 تضيه احلال وتنرشح له صدورهم.اجلميع باللطف واملقابلة بام تق

)   H   G( فاجعل ما يأيت إىل الناس  ، وخلق كامل للقريب والبعيد أي: بكل قول حسن وفعل مجيل ،
، أو نصيحة  ، أو إصالح بني الناس ، أو بِرِّ والدين ، من صلة رحم ، أو حث عىل خري ، إما تعليم علم منك
، أو إرشاد إىل حتصيل مصلحة دينية أو  ، أو زجر عن قبيح وتقوى ، أو معاونة عىل بر ، أو رأي مصيب نافعة
،  تعاىل أن يقابل اجلاهل باإلعراض عنه وعدم مقابلته بجهله اهللا، أمر  ، وملا كان ال بد من أذية اجلاهل دنيوية

 .» دل فيه، ومن ظلمك فاع ، ومن قطعك َفِصْلهُ  همْ رِ ، ومن حرمك ال حتْ  له ال تؤذهعْ فمن آذاك بقوله أو فِ 



  ٤٣٩
ا م#
َ
ْ  َوأ وِ مُ ال

َ
ْ  نَافُِق أ ْدرِي ، َسِمْعُت اf#اَس َفُقولُوَن َشيْئًا َفُقلْتُهُ « وُل: ْرتَاُب َفيَقُ مُ ال

َ
 » َال أ

 .(رواه البخاري ومسلم)
  :إِذَا وقَع وظَهر فَلَا خيرةَ للرجالِ ولَا اعتبار بِهِم حكْم الشارِعِ

ًة َتْقتَِيض َوَتْرَجَم الْ  اِرعِ  ُبَخاِريُّ َتْرَمجَ َجاِل  َأنَّ ُحْكَم الشَّ َة لِلرِّ إَِذا َوَقَع َوَظَهَر َفَال ِخَريَ
َام َتُكوُن َقْبَل التَّْبيِِني. َفَقاَل: اْلـمُ  َوَال اْعتَِباَر ِهبِْم ، َوَأنَّ  8 اهللاِ  َباُب َقْولِ « َشاَوَرَة إِنَّ

)  p  o  n(  ):١٥٩ -  ٣٨(آل عمران:  )=  <  ?@   (  ،) ٣٨الشورى (
(آل عمران:  )FE  D  C   B  A   (8 َقْبَل اْلَعْزِم َوالتَّْبِيِني لَِقْولِِه َشاَوَرَة اْلـمُ  َوَأنَّ 

ُسوُل ١٥٩ ُم َعَىل  ص) َفإَِذا َعَزَم الرَّ  . ص َوَرُسولِهِ اهللاِ  َملْ َيُكْن لَِبَرشٍ التََّقدُّ
ْفِك َعائِ ص  َوَشاَوَر النَّبِيُّ  ا َوُأَساَمَة فِيَام َرَمى بِِه َأْهُل اْإلِ cَفَسِمَع ، لَشَة َعلِي

اِمَني َوَملْ َيْلَتِفْت إَِىل َتنَاُزِعِهْم ، َوَلكِْن َحَكَم بَِام َأَمَرهُ  ِمنُْهَام  ى َنَزَل اْلُقْرآُن َفَجَلَد الرَّ  . اهللاُ  َحتَّ
ُة َبْعَد النَّبِيِّ   ورِ اْألُمُ  ِيف  اْألَُمنَاَء ِمْن َأْهِل اْلِعْلمِ َيْسَتِشُريوَن ص  َوَكاَنِت اْألَِئمَّ

ِه ، اْقتَِداًء َباَحِة اْلـمُ  ْوُه إَِىل َغْريِ ْ َيَتَعدَّ نَِّة ، َمل لَِيْأُخُذوا بَِأْسَهلَِها ، َفإَِذا َوَقَع ِيف اْلكَِتاِب َوالسُّ
 . صبِالنَّبِيِّ 

َكاَة َفَلْم َيْلَتِفْت إَِىل َمُشوَرٍة ، إِْذ َكاَن عِ  نَْدُه ُحْكُم َوَرَأى َأُبو َبْكٍر ِقَتاَل َمْن َمنََع الزَّ
ُقوا َبْنيَ الصَّ ص  اهللاِ  َرُسولِ  ِذيَن َفرَّ يِن ـَثابًِتا ِيف الَّ َكاِة َوَأَراُدوا َتْبِديَل الدِّ َالِة َوالزَّ

اًفا ِعنَْد ، َوَأْحَكاِمِه  اُء َأْصَحاَب َمُشوَرِة ُعَمَر ُكُهوًال َكاُنوا َأْو ُشبَّاًنا ، َوَكاَن َوقَّ َوَكاَن اْلُقرَّ
 .» اهللاِ  كَِتاِب 

َحاَبةَ َما َقاَلُه اْلُبَخاِريُّ وَ  َجاِل ِيف َطِريِق  ي َيُدلُّ َعَىل َأنَّ الصَّ َملْ َيْأُخُذوا َأْقَواَل الرِّ
عِ  ِل إَِىل َرشْ ، َال ِمْن َحْيُث ُهْم َأْصَحاُب ُرَتٍب َأْو اهللاِ  اْحلَقِّ إِالَّ ِمْن َحْيُث ُهْم َوَساِئُل لِلتََّوصُّ

َوإِْن َكاَن َلُه  ،ٌل َقْوًال ـَلْيَس ُكلُّ َما َقاَل َرُج « َقاَل:  َعْن َمالٍِك َأنَّهُ وَ  َذا َأْو َكَذا.َكَذا َأْو كَ 
: الزمر(»  ) z  y  }  |  {~ (: ألاهللاِ  لَِقْولِ  ؛ ُيتَّبَُع َعَلْيهِ  ،َفْضٌل 
َجالِ اْلـمُ  َثَبَت َأنَّ اْحلَقَّ ُهوَ  اذَ إِ وَ  .)١٨ َفاْحلَقُّ َأْيًضا َال ُيْعَرُف ُدوَن ،  ْعَتَربُ ُدوَن الرِّ

ُل إَِلْيهِ  ُء َعَىل َطِريِقِه.،  َوَساِئطِِهْم َبْل ِهبِْم ُيَتَوصَّ  َوُهُم اْألَِدالَّ



 ٤٤٠

        ..........................................................     ٥كلامت ليست عابرة 
 ٦..     .............................................ام)     ....وا عن كتاب (االعتصقال

 ٧...     ...................................................................مقدمة    ..
 ٨....    ..................................................     املوضوع الرئيس للكتاب

 ١٠.     ........................................................    قيمة الكتاب العلمية
 ١٤.     .....................................................       منهج هتذيب الكتاب

 ١٨.       .....................................................لف يف سطور    .....املؤ
 ٢٣.     ..............................................................     مقدمة املؤلف

 ٢٤.      ..........................................................الُغْرَبُة األوَىل     ....

 ٢٩.      ..........................................................أول االبتداع     ....
 ٣٠.     ...........................وبقاء أهل الُسنّة إىل جميء أمر اهللا     ....عودة الغربة 

 ٣٢....      .....................................................سبب كتابة املقدمة     .
 ٣٢....     .....................................انحصار اهلداية يف الكتاب والُسنة     ..

ةِ  َا َضَالَلٌة َوُخُروٌج َعِن اْجلَادَّ ْحِذيُر ِمِن اْلبَِدِع َوَبَياُن َأهنَّ  ٣٧.....       ................     التَّ
نَنِ  ِغيُب ِيف إِْحَياِء السُّ ْ  ٣٧..     ..................................................     الرتَّ

 ٣٩.     .............يف مقاومة املبتدعة     ....ْبِن اْلُفَراِت  ْبَن ُموَسى إَِىل َأَسدِ  َأَسدِ كتاب 
 ٤١...     ...............     َتْعِريُف اْلبَِدِع َوَبَياُن َمْعنَاَها َوَما اْشُتقَّ ِمنُْه َلْفًظاالباب األول: 

 ٤٢..      .................................................رشح تعريف البدعة      ....
كِيَّةُ ـــاْلبِْدعَ  ْ  ٤٨.       ..........................................................    ُة الرتَّ

ِعيَّةِ  ْ  ٤٩.      ................................................     َتاِرُك اْلـَمْطُلوَباِت الرشَّ
 ٥٠..      ................................................     أقسام ما يتعلق به االبتداع

االباب الثاين:   ٥١...    .............................     َذمِّ اْلبَِدِع َوُسوِء ُمنَْقَلِب َأْصَحاِهبَ
 ٥٥..      ..................................................بيان متبع اهلوى      ........



  ٤٤١
 ٥٦......      .............................................     اِعَدُة ُحْكِم اْلَعْقلِ قَ  ُل َتَزْلزُ 

 ٥٦.      ....................................      ِيف اْلـَمْعُقوَالِت اْلـَمْحَضةِ  اْلَعْقِيلُّ  النََّظرُ 
ُة ِمَن اْلُقْرآِن َعَىل َذمِّ اْلبَِدِع َوَأْهلِ   ٥٨....     ...................................     َها اْألَِدلَّ

 ٦٣.       ...................................    َما َجاَء ِمَن اْألََحاِديِث ِيف َذمِّ اْلبَِدِع َوَأْهلَِها
الِِح ِيف َذمِّ اْلبَِدِع َوَأْهلَِها َلِف الصَّ  ٦٦...      ...........................    َما َجاَء َعِن السَّ

ْأِي اْلـَمْذُمومِ   ٧٠....     ............................................     َما َجاَء ِيف َذمِّ الرَّ
 ٧٤...    ......................    اْألَْوَصاُف اْلـَمْحُذوَرُة واْلـَمَعاِين اْلـَمْذُموَمُة ِيف اْلبَِدعِ 

 ٩١.     ...............................................     َعِة واْلـَمْعِصَيةِ اْلَفْرُق َبْنيَ اْلبِدْ 
دُّ َعَىل ُشَبِه اْلـُمْبَتِدَعةِ الباب الثالث:   ٩٧..     .............     َذمُّ اْلبَِدِع واْلـُمْحَدَثاِت َوالرَّ

 ٩٧....    ...............................................    َذمُّ اْلبَِدِع واْلـُمْحَدَثاِت َعامٌّ 
 ١٠٢   ................................................     َأْقَساُم اْلـَمنُْسوبَِني إَِىل اْلبِْدَعةِ 

 ١٠٥..     ............................................     َلْفُظ َأْهِل اْألَْهَواِء َوَأْهِل اْلبَِدعِ 
 ١٠٨....     ...................................    اْلـُمْبَتِدِعَني َلْيَس َعَىل ُرْتَبٍة َواِحَدةٍ  إِْثمُ 

ةِ  ِة َأِو اْلَعامَّ  ١١٢...      ....................     اْحلُْكُم ِيف اْلِقَياِم َعَىل َأْهِل اْلبَِدِع ِمَن اْخلَاصَّ
دُّ  اتهُ ُشبُ   ١١٥...     .........................................    َعَليِْهمْ  اْلـُمْبَتِدَعِة َوالرَّ

ْسَالِم ُسنًَّة َحَسنَةً : « ص هُ َقْولُ  الُشْبَهُة األُوَىل:  ١١٥....     ...........     »  َمْن َسنَّ ِيف اْإلِ
 ١١٩..     ....................»     .َمِن اْبَتَدَع بِْدَعًة َضَالَلةً « التنبيه عىل ضعف حديث: 

الَِح  الُشْبَهُة الَثانَِية: َلَف الصَّ ْ َيْأِت بِِه  ي َأنَّ السَّ َحاَبُة َقْد َعِمُلوا بَِام َمل َوَأْعَالُهُم الصَّ
 ١٢٠..      ..............................     كَِتاٌب َوَال ُسنٌَّة ِممَّا َرَأْوُه َحَسنًا َوَأْمجَُعوا َعَلْيهِ 

ُدُث لِلنَّاِس َأْقِضيٌَة بَِقْدِر َما َأْحَدُثوا ِمَن : « َل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيزِ وْ قَ  َهُة الثَّالَِثُة:الُشبْ  َحتْ
 ١٢٤..     ................................................................    »اْلُفُجوِر 

يَعِة اْخلَْمَسةِ َأنَّ اْلُعَلَامَء َقسَّ الُشْبَهُة الَرابَِعُة:  ِ وَها ،  ُموا اْلبَِدَع بَِأْقَساِم َأْحَكاِم الرشَّ ْ َيُعدُّ َوَمل
مٌ ،  ِقْسًام َواِحًدا َمْذُموًما      َفَجَعُلوا ِمنَْها َما ُهَو َواِجٌب َوَمنُْدوٌب َوُمَباٌح َوَمْكُروٌه َوُحمَرَّ

...........................................................................       .١٢٥ 



 ٤٤٢
اِويِح ِيف َرَمَضاَن َمجَاَعًة ِيف الُشْبَهُة اخلَاِمَسُة:  َ َها ُعَمرُ  ْسِجدِ اْلـمَ  َصَالِة الرتَّ  ت َقْد َسامَّ

نََها بَِقْولِهِ   ١٢٦......    .......................»       .. نِْعَمِت اْلبِْدَعُة َهِذهِ « : بِْدَعًة َوَحسَّ
ْوَراءِ  َزاَد النَِّداَء الثَّالَِث  تُعْثَامُن أن ْبَهُة الَساِدَسُة: الُش   ١٢٩.....     .......      َعَىل الزَّ

َبَعُه:  ×ِيف َشْأِن ِعيَسى  ـ اهللاِ  ُل وْ قَ الُشْبَهُة الَسابَِعُة:  X  W  V   (َوَمِن اتَّ
  d    c  b  a  `  _  ^  ]  \       [  Z  Y

  i  h  g  f  e   t  s  r  q  po  n  m   l  k  j
  y  x  w   vu  (  :احلديد)١٣١...      ...........................    ).٢٧ 

 ١٣٤..     .............................     اِالْستِْداللِ ِيف اْلبَِدِع  َمأَخِذ َأْهلِ الباب الرابع: 
 ١٣٩.....      ..................................     اْحلَقِّ َطِريِق أْهِل اْلبَِدِع لِ ُوُجوُه ُخمَالَِفِة 

ِعيَفِة واْلـَمْكُذوِب فِيَها َعَىل َرُسوِل اهللاِ أوال:       صاْعتَِامُدُهْم َعَىل اْألََحاِديِث اْلَواِهَيِة الضَّ
...........................................................................  ..   ١٤٠ 

ِعيُف َخْريٌ ِمَن اْلِقَياِس ـالْ « َأْمحََد ْبِن َحنَْبٍل: ُشْبَهٌة: َقْوُل اْإلَماِم     ١٤١    .. »    .َحِديُث الضَّ
ِهيِب ُشْبَهٌة:  ْ ِغيِب َوالرتَّ ْ ْسنَادِ  ْل هَ َأَحاِديَث الرتَّ ُة اْإلِ ُط ِيف َنْقلَِها ِصحَّ  ١٤٢..     ....    ُيْشَرتَ

تِي َجَرْت َغْريَ ُمَوافَِقٍة ِألَْغَراِضِهْم َوَمَذاِهبِِهمْ َردُّ َثانًِيا:   ١٤٧...    ....      ُهْم لِْألََحاِديِث الَّ
ُصُهمْ َثالًِثا:  رُّ ْنيِ َمَع اْلعِ  َختَ نَِّة اْلَعَربِيَّ الَِّذي  َعْن ِعْلِم اْلَعَربِيَّةِ و رْ َعَىل اْلَكَالِم ِيف اْلُقْرآِن َوالسُّ

 ١٤٨...      .........................................      ص َعِن اهللاِ َوَرُسولِهِ  ُيْفَهُم بِهِ 
تِي لِْلُعُقوِل فِيَها َمَواِقُف َرابًِعا:  َباِع اْلـُمَتَشاِهبَاِت الَّ اْنِحَراُفُهْم َعِن اْألُُصوِل اْلَواِضَحِة إَِىل اتِّ

 ١٤٨...     ................................................     َوَطَلُب اْألَْخِذ ِهبَا َتْأِويال
 ١٥٣.....    ......................     اْألَْخُذ بِاْلـُمْطَلَقاِت َقْبَل النََّظِر ِيف ُمَقيَِّداِهتَاَخاِمًسا: 
ِة َعْن َمَواِضِعَها َساِدًسا: ِريُف اْألَِدلَّ  ١٥٤...      ....................................    َحتْ
ِعيََّة َعَىل َتْأِويالٍت ال ُتْعَقُل َسابًِعا:  ْ َواِهَر الرشَّ َا ِهَي  بِنَاُء َطاِئَفٍة ِمنُْهُم الظَّ ُعوَن فِيَها َأهنَّ َيدَّ

 ١٥٧       ُل اْلـَمْقُصوُد واْلـُمَراُد ، َال َما َيْفَهُم اْلَعَرِيبُّ ِمنَْها ـ ُمْسنََدًة ِعنَْدُهْم إَِىل َأْصٍل َال ُيْعقَ 
ُيوخِ َثاِمنًا:   ١٥٨...     .......................................     اْلـُمَغاَالُة ِيف َتْعظِيِم الشُّ

 ١٦٠...     ...........................    اْألَْعَامِل إَِىل اْلـَمنَاَماِت  َأْخذِ االْستِنَاُد ِيف  َتاِسًعا:



  ٤٤٣
 ١٦١.     .................................................................ُشبهة     ...

َياِيل َواْألَ  ْكِر اْجلَْهِريِّ َعَىل َصْوٍت َواِحدٍ االْجتَِامُع ِيف َبْعِض اللَّ  ١٦٣.....     ....     ْخُذ بِالذِّ
َضافِيَِّة َواْلَفْرِق اِم اْلبِ ـَأْحكَ : امسالباب اخل ِقيِقيَِّة َواْإلِ  ١٨٥..    ............     َبْينَُهَام  َدِع اْحلَ

َضافِيَّةِ   ١٨٥....     ................................     َمْعنَى اْلبِْدَعِة اْحلَِقيِقيَِّة َواْلبِْدَعِة اْإلِ
َضافِيَّةِ  َأْقَساُم اْلبِْدَعةِ   ١٨٦...     .................................................     اْإلِ

اتَِبةِ  نَِن الرَّ  ١٨٨...    .......................    اْألَْخَذ ِيف التََّطُوَعاِت َغْريِ الالِزَمِة َوال السُّ
َوامُ   ١٩٢...     .......    اْألَْخُذ ِيف التَّْسِهيِل َوالتَّْيِسِري َمَع اِالْلتَِزاِم َعَىل ِجَهِة َما َال َيُشقُّ الدَّ

ُخوُل ِيف َعَملٍ   ١٩٥....     ....................................     َعَىل نِيَِّة اِالْلتَِزاِم َلهُ  الدُّ
تِي َيُشقُّ َدَواُمَها ُمَعاَرٌض بَِام َدلَّ  َة َعَىل َكَراِهيَِة اِالْلتَِزاَماِت الَّ دُّ َعَىل إِْشَكاِل َأنَّ اْألَِدلَّ  َعَىل الرَّ

 ٢٠٠..      .................................................................     ِخَالفِهِ 
ِريُم َما َأَحلَّ اهللاُ  نًا َأْو ِشْبَه التََّديُّنِ  َحتْ يِّبَاِت َتَديُّ  ٢١٦.     .........................    ِمَن الطَّ

ٍع َمنُْسوخٍ  يَعٍة َأِو اْلَعَمُل بَِرشْ  ٢٢٥..      ...............................    اْلَعَمُل بَِغْريِ َرشِ
نَّةِ  َضافِيَّةِ  اْخلُُروُج َعِن السُّ  ٢٢٧...      .......................     إَِىل اْلبِْدَعِة اْحلَِقيِقيَِّة َأِو اْإلِ

وًعا َراِئعِ َباِب ا َوَلكِنَُّه َيِصُري َجاِرًيا َجمَْرى اْلبِْدَعِة ِمنْ  َقْد َيُكوُن َأْصُل اْلَعَمِل َمْرشُ  ٢٣١    لذَّ
ْيَئِة اِالْجتَِامِع َداِئًام  َالِة ِهبَ َعاُء بِإِْثِر الصَّ  ٢٣٥...      .................................      الدُّ

َعاُء بَ ُشُبَهاٌت ُمَتَعّلَقٌة بِ  ْيئَِة اِالْجتَِامعِ ْعَد الدُّ َالِة ِهبَ  ٢٣٧...     .......................     الصَّ
ْ َأُهَو بِْدَعٌة َأْم َغْريُ بِْدَعةٍ  ِمنَ  َضافِيَِّة ُكلُّ َعَمٍل اْشَتَبَه َأْمُرُه َفَلْم َيَتَبنيَّ  ٢٥٠..     ..     اْلبَِدِع اْإلِ

ِعيِّ  ْ َها الرشَّ َضافِيَِّة إِْخَراُج اْلِعَباَدِة َعْن َحدِّ  ٢٥٥..     ....................     ِمَن اْلبَِدِع اْإلِ
ُب ِهبَا إَِىل اهللاِاْلبِدَ  َضافِيَُّة َهْل ُيْعَتدُّ ِهبَا ِعَباَداٍت ُيَتَقرَّ  ٢٦٠...      ...............     أل ُع اْإلِ

َا َلْيَسْت َعَىل ُرْتَبٍة َواِحَدةٍ الباب السادس:   ٢٦٩...     ...............     َأْحَكاِم اْلبَِدِع َوَأهنَّ
ينِ  ِمَثاٌل لُِوُقوِع اْلبَِدِع ِيف   ٢٧١..     ...............................................    الدِّ

 ٢٧٢...       ...........................................     ِمَثاٌل لُِوُقوِع اْلبَِدِع ِيف النَّْفسِ 
 ٢٧٣..      .............................................     ِمَثاٌل لُِوُقوِع اْلبَِدِع ِيف النَّْسلِ 
 ٢٧٣..     ..............................................     ِمَثاٌل لُِوُقوِع اْلبَِدِع ِيف اْلَعْقلِ 
 ٢٧٤...     .............................................     ِمَثاٌل لُِوُقوِع اْلبَِدِع ِيف اْلـَاملِ 



 ٤٤٤
 ٢٧٥.    ..........................................................     ُكلُّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ 

 ٢٧٥...     .............................    اهيً زِ نْ تَ  ةً وهَ رُ كْ مَ  ونُ كُ  تَ َال  عَ دَ البِ   أنّ َىل عَ  يُل لِ الدَّ 
ِمَني ِمَن اْلُفَقَهاءِ  ِعنْدَ  َلْفُظ اْلـَمْكُروهِ َمْعنَى   ٢٧٧..     .........................     اْلـُمَتَقدِّ

 ٢٨٠...      ..........................................؟    ..َهْل ِيف اْلبَِدِع َصَغاِئُر َوَكَباِئرُ 
 ٢٨٧...     ..................................    َالِزُم اْلـَمْذَهِب: َهْل ُهَو َمْذَهٌب َأْم َال؟

وُط َكْوِن اْلبِدْ   ٢٨٩..     ...............................................    َعِة َصِغَريةً ُرشُ
َتصُّ بِاْألُم  اِديَّةِ ـوِر اْلعَ ـاالْبتَِداِع َهْل َيْدُخُل ِيف األمُ الباب السابع:   ٢٩٥ اِديَّةِ ـوِر اْلِعبَ ـَأْم َخيْ

تِي َتُكوُن ِمْن َقبِيِل الْ  ِفَني الَّ  ٢٩٨...     .....     َعاَداِت َهْل َيْدُخُل فِيَها اْلبَِدعُ َأْفَعاُل اْلـُمَكلَّ
 ٣٠١..    .....    ُفْشُو اْلـَمَعاِيص واْلـُمنْكَِراِت واْلـَمْكُروَهاِت َواْلَعَمُل ِهبَا َهْل ُيَعدُّ بِْدَعةً 

 ٣٠٦..     ......................................................     اْلبَِدعِ  ُنُشوءِ أْسباُب 
 ٣٠٩.     .......     اْلَفْرِق َبْنيَ اْلبَِدِع واْلـَمَصالِِح اْلـُمْرَسَلِة َواِالْستِْحَسانِ الباب الثامن:  

، ومنها ما سكت  ، ومنها ما شهد له باإللغاء د الشارع له باالعتبارهِ نها ما َش املصالح مِ 
 ٣٠٩..     .....................................................................     عنه

 ٣٠٩.       ................................     ل باملصالح املرسلة يف العبادات؟عمَ هل يُ 
 ٣١٠..      .........................................     رشوط العمل باملصلحة املرسلة

َحاَبِة َوالتَّابِِعنيَ وا َأْكَثَر اْلـِمَن النَّاِس َعدّ  َكثِريٌ       َمَصالِِح اْلـُمْرَسَلِة بَِدًعا َوَنَسُبوَها إَِىل الصَّ
..........................................................................     ...٣١١ 

 ٣١٢..      ..........................     َأْقَساُم اْلـَمْعنَى اْلـُمنَاِسِب الَِّذي ُيْرَبُط بِِه اْحلُْكمُ 
ُح اْلَوْجَه اْلَعَمِيلَّ ِيف اْلـَمَصالِِح اْلـُمْرَسَلةِ   ٣١٤...     ......................     َأْمثَِلٌة ُتَوضِّ

َِثاُل األ ُع اْلُقْرآنِ ّولاملْ  ٣١٤.................     .................................       : َمجْ
َِثاُل الثَّ  نَّاعِ  اِين:املْ  ٣١٦............     ...................................     َتْضِمِني الصُّ

َِثاُل الثَّالُِث: ُه َجيُوُز َقْتُل اْجلََامَعِة بِاْلَواِحدِ  املْ  ٣١٨...     ..............................     َأنَّ
ُة ِيف اْلـَمَصالِِح الْ   ٣١٨..     .................................     ـُمْرَسَلةِ اْألُُموُر اْلـُمْعَتَربَ

عُ  ْ ا اْلَعْقُل َأِو الرشَّ  ٣٢٦...     ............     اِالْستِْحَساُن َال َيُكوُن إِالَّ بُِمْسَتْحِسٍن َوُهَو إِمَّ
 ٣٢٦  ..    .....................................................    تعريف االستحسان



  ٤٤٥
 ٣٢٣......     .............................     ْلـُمْبَتِدَعِة ِيف اِالْستِْحَسانِ َكْشُف ُشُبَهاِت ا

 ٣٣٥....    .................................................    َردُّ ُشْبَهِة اْستِْفَتاِء اْلَقْلِب 
ْت إَِلْيهِ  ِعيَّةِ  َفَتاَوى اْلُقُلوِب َوَما اْطَمَأنَّ ْ ٌة ِيف اْألَْحَكاِم الرشَّ  ٣٤٠     ؟ النُُّفوُس َهْل ِهَي ُمْعَتِربَ

َقْت فَِرُق الْـُمْبَتَدَعِة َعْن َمجَاَعِة اْلـُمْسلِِمنيَ ــَبِب الَّ ـالسَّ الباب التاسع:   ِذي ِألَْجلِِه اْفَرتَ
.................................................................     ............٣٤٤ 

 ٣٤٤....      ............................................    ِألَْهِل اْلبِْدَعةِ  َوْصٌف اْلُفْرَقُة 
 ٣٤٤...      .................................    لِالْختَِالِف َسَبَباِن: َكْسبِيٌّ ، َوَغْريُ َكْسبِيٍّ 

 ٣٤٦...     .......................................    َبْنيَ اْخلَْلِق  عِ اِالْختَِالَف اْلَواقِ أْوُجه 
تِهِ َعَىل ُأْلفَ  ص ِحْرُص النَّبِيِّ   ٣٥٠...     ...............................     اهَ َوِهَداَيتِ  ة ُأمَّ

 ٣٥٢...     ......................................................    اِالْختَِالُف َأْسَباُب 
ُة ِيف َتْكِفِري اْلِفَرِق َأْصَحاِب اْلبَِدِع اْلُعْظَمى  ٣٥٩..    ....................     اْخَتَلَفِت اْألُمَّ
ِة َعَىل َثَالٍث َوَسْبِعَني فِْرَقةً  اِق اْألُمَّ  ٣٦١....     .................     َمَساِئُل ِيف َحِديِث اْفِرتَ

اِط ا َبَياُن َمْعنَىالباب العارش:  َ  ٤٠٦  الَِّذي اْنَحَرَفْت َعنُْه ُسُبُل َأْهِل اِالْبتَِداعِ  َتِقيمِ ملْس الرصِّ
اِط اْلـُمْسَتِقيمِ  َ َا َعَىل الرصِّ ِعي َأهنَّ  ٤٠٦..     ...................    ُكلَّ فِْرَقٍة َوُكلَّ َطاِئَفٍة َتدَّ

ْحَداِث  أْسَباُب  يَعةِ  اْإلِ ِ  ٤٠٨.     .............................................     ِيف الرشَّ
ُل النَّْوُع األ ْحَداِث  من أْسَباِب  وَّ يَعةِ  اْإلِ ِ  ٤٠٩.....      ..      اْجلَْهُل بَِأَدَواِت اْلَفْهمِ : ِيف الرشَّ

ْحَداِث  من أْسَباِب  النَّْوُع الثَّاِين  يَعةِ  اْإلِ ِ  ٤١٥...      ........      َقاِصدِ مَ ـاْجلَْهُل بِالْ : ِيف الرشَّ
ْحَداِث  من أْسَباِب  النَّْوُع الثَّالُِث  ِسُني الظَّنِّ بِاْلَعْقلِ  اْإلِ يَعِة: َحتْ ِ  ٤١٩..     .......     ِيف الرشَّ
ابِعُ  ْحَداِث  من أْسَباِب  النَّْوُع الرَّ يَعِة: اْإلِ ِ َباُع اْهلََوى ِيف الرشَّ  ٤٢١      ..... .........:     ..اتِّ

يَعِة َعَىل َساِئِر اْلُعُلومِ  ِ  ٤٢٣.....      ...............................     َتْفِضيُل ُعُلوِم الرشَّ
ُف بَِأْحَكامِ  يَعة  اْلـُمَكلَّ ِ  ٤٢٥.........     .............     َال َخيُْلو ِمْن َأَحِد ُأُموٍر َثَالَثةٍ الرشَّ

َجالِ بَِسبَ ِل َزلَ أْمثَِلٌة لِل لِيِل َواِالْعتَِامِد َعَىل الرِّ ْعَراِض َعِن الدَّ  ٤٢٩.......      .....      ِب اْإلِ
ِعيِّ  ْ َجاِل ِمْن َغْريِ اْلتَِفاٍت إَِىل َكْوِهنِْم َوَساِئَل لِْلُحْكِم الرشَّ كِيَم الرِّ ًعا اْلـمَ  َحتْ ْطُلوِب َرشْ

 ٤٣٣......     ...............................................................    َضَالٌل 
اِرعِ  َجاِل َوَال اْعتَِباَر ِهبِمْ  ُحْكَم الشَّ َة لِلرِّ  ٤٣٨..      .............     إَِذا َوَقَع َوَظَهَر َفَال ِخَريَ



 ٤٤٦
  
  

  
  

  

  
  
  

 



  ٤٤٧
  أل قريبا إن شاء اهللا

   
 



 ٤٤٨
  أل قريبا إن شاء اهللا



  ٤٤٩
 

  أل إن شاء اهللاقريبا 
  

 
 

   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 

  

      


