
 [1]شرح حديث آفتراق                                      

الحؿد هلل رب العالؿقـ، وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد وآلف وأصحابف  

فقليت التعؾقؼ طىل هذه الرسالة الػاضؾة لإلمام ابـ تقؿقة رمحف : أما بعد. أمجعقـ

إن رسالة : ف يؿؽـ أن يؼالاهلل ، بعد التعؾقؼ طىل كتاب اإليؿان لـلبل طبقد ، وكلك

شقخ اإلسالم رمحف اهلل فقفا تؼريٌر لؿـفج السؾػ يف مسائؾ أصقل الديـ مجؿالً، 

. وكالٌم يف باب التؽػقر وبعض إصقل السؾػقة الؿؼقلة طـد السؾػ فقف

والتـاسب بقـ الرسالتقـ تـاسٌب طؾؿٌل صحقح: فنن الؼقل يف التؽػقر ومسائؾف 

قؼ وضبط الؼقل يف اإليؿان، ولفذا قال شقخ اإلسالم إكؿا يؼع فرطًا طـ تحؼ

 -الذي هق الؽػر باهلل-وٓ شؽ أن اإليؿان والؽػر " . الؽػر ضد اإليؿان: "وغقره

ٓ يجتؿعان، فنن كؾ مـ كان كافرًا مـ الؿؿتـع أن يؽقن مممـًا، وكؾ مـ كان 

وٓ -ـبف إلقفا فنن مـ الؿسائؾ التل ي: وطؾقف. مممـًا مـ الؿؿتـع أن يؽقن كافراً 

أن مـ أخص الؿؼاصد لضبط هذا  -سقؿا يف حال كثرة البحث يف مسائؾ التؽػقر

إىل غقر ذلؽ، يعتبر .. الباب مـ الشريعة، ومتك يؼع الؽػر، ومتك يؼع التؽػقر

تحؼقؼ الؼقل يف اإليؿان طـد السؾػ، ومراد السؾػ : بتحؼقؼ أصقل، أخصفا

إىل .. إليؿان وكؼصاكف، والـػاق مع اإلسالماإليؿان ققٌل وطؿؾ، وزيادة ا: بؼقلفؿ

ـٌ بقـ كتاب اإليؿان : فالؼصد هـا. غقر ذلؽ مـ الؿسائؾ بقان أن التـاسب متق

وهذه الرسالة مـ هذا القجف: فنكف ٓ يػؼف الؼقل بالتؽػقر إٓ مـ كان فؼقفًا بؼقل 

تقؿقة  ولؾحديث طـ هذه الرسالة لإلمام ابـ. السؾػ يف باب اإليؿان وققلفؿ فقف

رمحف اهلل ، كؼدم بقـ يديفا سمآت ٓبد لطالب العؾؿ مـ ضبطفا، ٕن ضبطفا 

 . ......يعتبر أصالً يف الؿـفج السؾػل



 :حؼقؼتف وكقػقة ضبطف .. مذهب السؾػ  

إن الـاضر يف مـفج السؾػ الذي بدأ ببعثة الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ        

: ؿ الصحابة الذيـ قال اهلل فقفؿوالؿتلمؾ يف سقرة السؾػ إول وأخصف

َبُعقُهْؿ بِنِْحَساٍن  ـَ اتَّ ِذي ـَ َوإَكَصاِر َوالَّ ـْ اْلُؿَفاِجِري
ُلقَن مِ ابُِؼقَن إَوَّ َوالسَّ

ماذا يؼصد بالؼقل طـ : السمال إول: يجد طؾقف سمالقـ فاضؾقـ[ 111:التقبة]

بؿ يضبط : الثاينققٍل ما، أو فعٍؾ، أو تصديٍؼ، إكف مذهٌب لؾسؾػ؟ السمال 

مذهب السؾػ؟ هذان سمآن ٓبد لطالب العؾؿ أن يؽقن طىل فؼٍف متقـ فقفؿا: 

طـد كثقٍر مـ  -لعصروٓ سقؿا يف هذا ا-ٕن ثؿة فقاتًا لػؼف هاتقـ الؿسللتقـ 

صار لفؿ  -وٓ سقؿا يف بعض إمصار-هذا ترى أن السؾػققـ  ىلالسؾػققـ، وط

والسؾػقة مل . يسقر يعتبر أكف هق الؿحؼؼ لؾسؾػقةتجؿعات متعددة، وصار كؾ مجٍع 

تؽـ يقمًا ما مسللة معؼدة، أو مسللة مـ دقائؼ الحؼائؼ، أو مـ دقائؼ الؿعارف، 

الحؼ الذي ُبعَث بف محؿد صىل بؾ هل مسللٌة بقـة، ففل اإلسالم أو التراتقب، 

ن خقر فن: أما بعد: )اهلل طؾقف وسؾؿ ، هل هدي صاحب الرسالة الذي كان يؼقل

الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد، وشر إمقر ُمحدثاهتا، وكؾ 

. فؽؾ ما خالػ هديف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، ففق الخارج طـ ذلؽ( محدثٍة بدطة

ولػظ السؾػقة لػٌظ قد استعؿؾ يف كالم أهؾ السـة، وإن مل يطرد الؼصد إلقف يف 

اضؾة، حقث إكف إضافٌة إىل كالم السؾػ أو محؼؼل أهؾ السـة، وهق كسبٌة ف

السؾػ إول الذيـ أثـك اهلل طؾقفؿ وامتدحفؿ، وأمر باتباطفؿ بنحسان، وهؿ 

.. السابؼقن إولقن مـ الؿفاجريـ وإكصار: الصحابة رضل اهلل طـفؿ ، أو

 . ......كؿا هق حرف الؼرآن



 :حؼقؼة مذهب السؾػ وإمقر الؿترتبة طىل كسبة فعؾ ما إلقف 

  

ماذا يؼصد بالؼقل طـ ققٍل ما، أو فعٍؾ، أو : ذكا السمال إول، وهقإذا أخ 

هذا السمال يترتب طىل إجابتف طدة أمقر فقفا : إكف مذهب لؾسؾػ؟ ققؾ: تصديؼ

أن هذه الؿسللة سـٌة : إمر إول: قد يؽقن مترادفًا، وقد يؽقن متـقطاً : تعدد

إمر  .ؽقن بدطًة وضاللةٓزمة ٓ يجقز ٕحٍد أن يخالػفا، وأن ما خالػفا ي

أن مـ تؼؿص مخالػة هذه الؿسللة فؼد تؼؿص ضاللًة، ومـ دطا إلقفا فؼد : الثاين

أكف ٓ يجقز آجتفاد بخالف ما ققؾ طـف أكف ققٌل أو : إمر الثالث. دطا إىل ضاللة

هذه حؼائؼ ٓبد أن تؽقن بقـًة لطالب العؾؿ، وهل تترتب طىل . مذهب لؾسؾػ

إن هذا مذهٌب لؾسؾػ، أو مـ مذهب السؾػ كذا، : ما أو فعٍؾ ما الؼقل طـ ققلٍ 

ًٓ ما أو فعالً ما مخالٌػ لؾسؾػ، : أو السؾػ يؼقلقن كذا، فضالً طـ الؼقل إن قق

فنن هذا آكد يف التصريح، حقث إن وصػ الؿخالػة بلهنا مخالػٌة لؾسؾػ أو 

يعـل أن هذه  -ةسقاء كاكت مخالػًة ققلقة أو فعؾقة أو تصديؼق-لؿذهب السؾػ 

الؿخالػة مـ البدع، ومـ الضالل، ومؿا ٓ يعذر أحد بؿخالػتف، وٓ يجقز أن 

-يؼال طـ صاحبفا أكف طىل آجتفاد الؿلذون فقف، بؾ ٓبد أن يؽقن طـد صاحبفا 

تػريط، وتؼصقر يف تحؼقؼ الحؼ، ويف اتباع  -وإن سؿّل مجتفدًا مـ وجٍف آخر

إذا طرف هذا . زم، والؿتضؿـات لفذه الجؿؾةإىل غقر ذلؽ مـ الؾقا... السـة

أكف مـ جـس مسائؾ : إكف مذهب لؾسؾػ، فنن معـاه: الؿعـك: تبقـ أن ما يؼال فقف

اإلمجاع، أي أكف إمجاٌع وهدٌي ولزوٌم ٓ يجقز ٕحد آجتفاد بخالفف، حتك لق 

 فرض أن مبـك آجتفاد ضاهر مـ الؽتاب أو السـة، فنن هذا آجتفاد ٓبد أن



يؽقن غؾطًا، وٓبد أن يؽقن هذا الػفؿ لؿا اسُتدل بف مـ الؽتاب أو السـة ففؿًا 

ًٓ طـ الحؼ وهذه الؿسللة ٓبد مـ . إىل غقر ذلؽ مـ الؾقازم.. باصالً، وضال

ضبطفا طىل هذا التؼدير، وإذا تؿ ضبطفا تبقـ أكف ٓ يجقز الؼقل طـ مسللٍة مـ 

ل هق صريؼة السؾػ: مع العؾؿ أن يف إن هذا الؼق: مسائؾ الخالف بقـ إئؿة

فنن طامة الؿسائؾ الؿتعؾؼة : وطؾقف. الؿسللة خالفًا بقـ فؼفاء السؾػ أكػسفؿ

ح الؿرجُح فقفا، وإن كان ققلف قد كطؼت بف مجؾة  بالعبادات وتػاصقؾفا وإن رجَّ

مـ الـصقص إىل درجٍة تحاكل الظاهر طـده أو الصريح، ورأى أن الؼقل الثاين 

هدي السـة أو ضاهرها أو طؿا يتعؾؼ بذلؽ مـ أوجف آستدٓل، مع  بعقٌد طـ

إكف مذهٌب لؾسؾػ، أو هذه سـة : هذا كؾف ٓ يجقز لف أن يؼقل طـ هذا الؼقل

وأضرب . السؾػققـ، ومـ خالػفا فؼد خالػ صريؼة السؾػ أو السـة السؾػقة

: ىل مثؾف، مثال ذلؽلذلؽ مثالً قد يستعؿؾ كثقرًا يف هذا العصر، وٓبد مـ التـبقف إ

هذه الؿسللة الجؿفقر مـ طؾؿاء السؾػ طىل .. اإلشارة باإلصبع يف التشفد

شرطقتفا، وإن اختؾػقا يف تحديد ما يتعؾؼ بف الؿؼام مـ اإلشارة، ففذه مسللة 

ففذا الػعؾ . خالٍف بقـفؿ، ولؽـ مـ الػؼفاء الؿتؼدمقـ مـ ٓ يذهب إىل ذلؽ

بسـٍة صريحة، وأن مـ خالػفا فؼد خالػ ضاهر  إن هذا ثابٌت : يصح أن يؼال فقف

هذه السـة إما لؽقهنا مل تبؾغف أو مل تصح طـده، وأن ققلف غقر معتبر، أي ٓ يصار 

إلقف، وٓ يػتك بف، وٓ يدطك إلقف، مع بقان أن السـة هل اإلشارة وإن اختؾػ يف 

تركفا إٓ مـ إن هذه مـ الســ السؾػقة، وأكف ٓ ي: لؽـ أن يؼال. تحديد مؼامفا

وهذا وإن تعؾؼ ببعض إحـاف إٓ . ففذا غؾط.. هق خارج طـ مذهب السؾػ

ًٓ يف سائر إئؿة، بؿعـك : كإئؿة إربعة-أكف إذا تتبعت أققال إئؿة : أن لف مثا



فنكـا كجد أن لؽؾ إماٍم يف الجؿؾة  -مالؽ ، والشافعل ، وأبل حـقػة ، وأمحد 

ض ضقاهر الـصقص البقـة، وهذا لؽقن هذه بعض الؿسائؾ التل تخالػ بع

الـصقص إما أهنا مل تبؾغف أو مل تصح طـده، أو لسبب مـ أسباب التردد فقفا، أو 

أن اإلمام مالؽًا يذهب إىل أكف : مـ أمثؾة ذلؽ. طدم إخذ بظاهرها أو ما إىل ذلؽ

ي ٓ يستػتح بدطاء آستػتاح الؿعروف يف الصالة، مع أن دطاء آستػتاح رو

طـ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مـ أوجف متعددة محؼؼة يف الصحقحقـ وغقرمها، 

إن ترك آستػتاح : ففذا ٓ شؽ أكف مخالػ لظاهر السـة، لؽـف ٓ يجقز أن يؼال

 . مخالػة لؿذهب السؾػ

 

 :حؽؿ إضافة الؼقل يف الؿسللة الؿختؾػ فقفا إىل مذهب السؾػ 

  

لؿتؼدمقن كإئؿة إربعة أو مـ قبؾفؿ، ومل يغؾط فؽؾ مسللٍة تـازع فقفا ا: وطؾقف

الؿـازع بالتبديع أو بقصػ ققلف بؽقكف بدطة فنكف ٓ يجقز إضافتفا إىل مذهب 

هذه مسللٌة مـ مذهب السؾػ: ٕن معـك هذا أن : السؾػ الؿطؾؼ، أي أن يؼال

ػ هذه مسللٌة ٓزمة، وأن آجتفاد بخالففا اجتفاٌد محرم، وأن مـ اجتفد وخال

ولق كان إمامًا كـالشافعل أو مالؽ أو أمحد فنن اجتفاده غؾط، وأن طـده تػريطًا يف 

أن الؿالؽقة مـ بعد مالؽ أو : تحؼقؼ الحؼ واتباع الـصقص، ويعـل هذا أيضاً 

ومـ . إىل غقر ذلؽ مـ الؾقازم... مـ يؼتدي بـؿالؽ ٓ يجقز لف أن يعتبر ققلف

طـف روايات يف بعض الؿسائؾ تخالػ ضقاهر أن اإلمام أمحد ُكؼؾ : إمثؾة كذلؽ

مـ الـصقص، وإن كاكت الرواية ٓ تطرد يف الغالب يف مسائؾ أمحد ، بؾ يليت طـف 



إن : رواية تقافؼ الظاهر مـ الـصقص، وهذا كؼقلف يف إحدى الروايتقـ طـف

ففذه روايٌة معروفة طـ أمحد ، وإن .. الحؾػ بالـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ يـعؼد

رواية مخالػة لؾصقاب، ومخالػة كذلؽ لؾرواية الثاكقة طـ اإلمام أمحد  كاكت

أن مسائؾ الػؼف التل حصؾ فقفا كزاع ٓ تضاف إىل السؾػ، ولق : الؼصد. كػسف

كان الخالف يسقرًا، فضالً طـ أن بعض الؿسائؾ التل يضقػفا بعض صؾبة العؾؿ 

ائؾ هل طىل خالف ققل أو الشققخ الػضالء مـ السؾػققـ الققم إىل السؾػقة مس

الجؿفقر مـ فؼفاء السؾػ، فؼد يظفر لفؿ ضاهٌر مـ بعض الـصقص يستدلقن 

بف طىل هذا الؼقل، مع أن ضاهر أققال السؾػ تؽقن بخالف هذا الؼقل، وهذا 

 ًٓ  . أكثر إشؽا

 

 :مخالػة ققل الجؿاهقر لؾظاهر الذي يراه بعض الؿتلخريـ 

 

إىل  -ل: ٕن هذا يف مـفج آستدٓل الػؼفلوإن كان الؿؼام ٓ يستدط-كـبف هـا 

مسللة آستدٓل طىل إققال الػؼفقة هل مسللة فقفا : مسللة لبقان صحة هذا

ويراد هبذا اإلغالق أكف أحقاكًا تظفر  -مـ جفة ضبطفا: أي-قدر مـ اإلغالق 

بعض الظقاهر مـ الـصقص، ومع ذلؽ الجؿاهقر مـ أئؿة السؾػ طىل خالف 

وأضرب . الذي بؾغ الؿتلخريـ، وصار طـدهؿ مـ صريح آستدٓلهذا الظاهر 

صالق الثالث، مـ الؿعؾقم أن مسؾؿًا رمحف اهلل وغقره روى يف : لذلؽ مثالً 

كان الطالق طىل طفد رسقل : "صحقحف مـ حديث صاوس طـ ابـ طباس أكف قال

 اهلل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ وأبل بؽر وسـتقـ مـ خالفة طؿر ، صالق الثالث



إن الـاس قد استعجؾقا يف أمٍر قد كاكت لفؿ فقف : فؼال طؿر بـ الخطاب . واحدة

فظاهر السقاق أن طؿر فعؾ ذلؽ مـ " فلمضاه طؾقفؿ. أكاة، فؾق أمضقـاه طؾقفؿ

باب التعزير، وطؿر مل يستؼر طـد هذا الؿذهب: ٕن صالق الثالث يف صدر 

: مال طىل هذه الؿسللةوهـا س. خالفتف كؿا يروي صاوس طـ ابـ طباس واحدة

هؾ هـاك سـٌة صريحة طـ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ وقبؾ ذلؽ يف كتاب اهلل أن 

إذا صؾؼ الرجؾ ثالثًا يف مجؾٍس واحد أو كحق ذلؽ : صالق الثالث ثالث؟ أي

مـ الصقر هؾ يؽقن ثالثًا؟ أو هؾ هـاك سـٌة صريحة تعارض ما رواه صاوس 

قد يظفر لطالب العؾؿ أن : ومـ هـا. صريحةطـ ابـ طباس ؟ لقست هـاك سـٌة 

السؾػقة الـبقية الصديؼقة العؿرية أن صالق الثالث واحدة، وأن طؿر إكؿا فعؾ ما 

فعؾ تعزيرًا: وهذا إذا سؾِّؿ يؽقن مـ باب حؼقق السؾطان يف تؼرير مسللة 

أن الجؿفقر مـ : لؽـ الذي كراه. التعازير واجتؿاطف بالػؼفاء وتشاوره معفؿ

لؿاذا ترك الجؿاهقر : وهـا السمال. إن صالق الثالث ثالث: السؾػ يؼقلقن أئؿة

مـ السؾػ ضاهر حديث ابـ طباس ؟ هـا أجقبة يستعؿؾفا بعض صؾبة العؾؿ وٓ 

وهذا .. كحـ متعبدون بالحؼ ٓ بؼقل الرجال: سقؿا الؿبتدئقـ يف الطؾب، يؼقل

ؼد خرج طـ السـة، الجقاب جقاٌب إيؿايٌن صحقح ٓ جدل فقف، ومـ أكؽره ف

إكـا متعبدون : ولربؿا لق التزمف التزامًا مطردًا قد يخرج إىل حد الؽػر: فنن مـ قال

ففذا جقاٌب سؾػل أو إيؿاين أو شرطل ٓ جدل . بالرجال ٓ بالحؼ: ففذا كافر

: حقلف، ولؽـف متلخر طـ التحؼقؼ مـ جفة أن السمال لقس طـ هذا، إكؿا السمال

الؿحؼؼقـ السؾػققـ الؽبار مـ الطبؼة إوىل الؿتؼدمة ٓ  ما الذي جعؾ إئؿة

كحـ متعبدون باتباع الؽتاب، ففؿ كذلؽ : يعؿؾقن هبذا الحديث؟ إن كـت تؼقل



متعبدون، وٓ يستطقع أحد أن يزطؿ أكف أضبط تحؼقؼًا لؾتعبد بالؽتاب والسـة مـ 

غل أن يؾتزم يف وإن كان هذا يف الجؿؾة، وٓ يـب.. إئؿة ٓ طؾؿًا وٓ طؿالً 

إطقان، فؼد يؽقن مـ الؿعاصريـ مـ هق أتؼك طـد اهلل سبحاكف وتعاىل وأكثر 

ففذا الجقاب جقاٌب . أن هذا لقس بالزم: تحؼقؼًا مـ بعض الؿتؼدمقـ، أي

وهذا التقارد مسللة مفؿة: ٕن . صحقح يف كػسف، لؽـف لقس يف محؾ الـزاع

ت يؼػ أمام هذا الحديث طىل أكف صالب العؾؿ وٓ سقؿا الدارس يف الػؼفقا

الصقاب أن صالق الثالث واحدة، وهذا سـة الـبل صىل : تسؾقؿ، ولذلؽ يؼقل

اهلل طؾقف وسؾؿ و أبل بؽر وصدر خالفة طؿر ، والؼقل بلن صالق الثالث ثالث 

هذا مـفج غؾط، وٓ يـبغل أن يعبر طـ ققٍل درج طؾقف : فـؼقل.. ٓ دلقؾ طؾقف

لسؾػ أكف ققٌل ٓ دلقؾ طؾقف: فنن يف هذا تعديًا طىل السؾػ: إكابر مـ مجفقر ا

فنكف ٓ يؿؽـ أن يجتؿع مجفقرهؿ مع اختالف أمصارهؿ طىل ققل يؽقن طريًا طـ 

هذا ققٌل ٓ : هذا ٓ بلس، لؽـ أن يصادر بالؼقل.. إكف مرجقح: الدلقؾ، قد يؼال

ـٍ وغؾط.. دلقؾ طؾقف، أو خالف السـة أو خالف الفدي : الؼصد. كبقر ففذا تج

اطؾؿ أكف مل يصح طـ : "أن الؿسللة تلخذ بعدًا إىل درجة أن ابـ رجب رمحف اهلل قال

أحد مـ الصحابة وٓ التابعقـ وٓ إئؿة الؿتبقطقـ أكف جعؾ صالق الثالث 

ففق رمحف اهلل يؿقؾ إىل أن هذا مـ ققل الشقعة، وأكف دخؾ طىل بعض ". واحدة

قس الؿؼصقد هـا الترجقح يف الؿسللٍة ، لؽـ ول. الؿتلخريـ مـ أهؾ السـة

أن مسللة آستدٓل مسللة فقفا إغالق طىل الؿتلخر يف الغالب، بؿعـك : الؼصد

وقد شاع يف هذا العصر بقـ صؾبة العؾؿ بحقٌث فاضؾة يف مسللة . أن لفا استؼراءً 

الػرق بقـ مـفج الؿتؼدمقـ ومـفج الؿتلخريـ يف مسللة الحديث والتصحقح 



الػرق بقـ مـفج : إىل غقر ذلؽ، ويؼال مثؾف أو أجؾ مـف... تضعقػ واإلطاللوال

وكـبف إىل أن مذهب . الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ يف مػفقم وكظؿ آستدٓل الػؼفل

إئؿة إربعة والسقاد مـ فؼفاء السؾػ أن صالق الثالث ثالث، وأن الجؿفقر 

مـ كسل مـ كسؽف شقئًا أو تركف ": مـ إئؿة جاءوا ٕثٍر آخر قال فقف ابـ طباس 

كؾؿتف يف الطالق أو كؾؿتف يف الـُسؽ؟ : فليفؿا أصرح مـ جفة السـة" . فؾقفرق دماً 

وهـا ما قال كؾ هذا، ...". طىل طفد رسقل اهلل: "كؾؿتف يف الطالق: ٕكف كان يؼقل

 وكلكف اجتفاد مـ ابـ". مـ كسل مـ كسؽف شقئًا أو تركف فؾقفرق دماً : "إكؿا قال

طباس ، ففق مل يضػفا إىل رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ وٓ إىل أبل بؽر وٓ إىل 

طؿر ، ومع ذلؽ الجؿفقر مـ إئؿة بؿا فقفؿ إئؿة إربعة أصبؼقا طىل أن مـ 

جقابات : أطـل-ترك واجبًا يف الحج فنكف يؾزمف دم، وترددهؿ يف جقاباهتؿ 

ؿسائؾ وإن مل يؽـ هذا محالً لذكرها، ففذه ال. طىل ققل ابـ طباس  -الؿتؼدمقـ

أكف إذا ققؾ طـ مسللٍة ما أهنا مذهب لؾسؾػ ففذا يعـل : لؽـ الذي يـبف إلقف هق

حة : الؾزوم، ولفذا إذا اختؾػ فؼفاؤهؿ ٓ يجقز أن يؼال طـ أحد إققال الؿرجَّ

ما أدخؾف بعض السؾػققـ الققم يف بعض حركات : وطؾقف. إكف مذهٌب لؾسؾػ

أو العبادات، أو الؾباس، أو كحق ذلؽ مـ مسائؾ الـزاع والخالف بقـ الصالة، 

السؾػ، وإن ضفر لفا دلقٌؾ ما فنهنا ترجح بظاهر الدلقؾ ٓ بؽقن هذا مـ مذهب 

السؾػ، وأن مـ مل يػعؾ ذلؽ فؾقس سؾػقًا: فنن هذا هق التؼرير الغؾط والصعب، 

، فؼد كان فؼفاؤهؿ بؾ هق مـ التؽؾػ، الذي مل يدرج طؾقف السؾػ رمحفؿ اهلل

يختؾػقن، حتك إكف قد اختؾػ الصحابة رضل اهلل طـفؿ ، ومل يصرح أحدهؿ أن 

 . مـ خالػف فؼد خرج طـ السؾػقة



 

 :كقػقة ضبط مذهب السؾػ 

بؿ يضبط مذهب السؾػ؟ وهذه الؿسللة ٓبد مـ تؼريرها بقـ : السمال الثاين

 سقؿا يف طصركا هذا، وهـا يدي هذه الرسالة، ففل مسللٌة غاية يف إمهقة وٓ

 .. ......تؼرير لـشقخ اإلسالم رمحف اهلل ، كؼػ معف لؿـاسبتف لرسالتف

 :تحصقؾ مذهب السؾػ وضبطف بالـؼؾ 

يتؽؾؿ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل طـ مسائؾ خالػ فقفا بعض           

ًٓ حسـًا، إن : "قال الػؼفاء مـ أصحاب إئؿة بعض مؼآت السؾػ، ثؿ قال قق

معرفة مذهب السؾػ لؾـاس فقف مـ الؿـتسبقـ إىل السـة والجؿاطة مـ أصحابـا 

تحصقؾ مذهب السؾػ : الطريؼ إول: وغقرهؿ صريؼان يف ضبطف وتحؼقؼف

وضبطف بالـؼؾ: فنن ما ققؾ فقف إكف مذهٌب لؾسؾػ، ففذا يعـل إصباق السؾػ 

أن يستػقض : لقجف إولا: وتحصقؾف مـ جفة الـؼؾ يؽقن بقجفقـ: طؾقف، قال

ذكر هذا الؼقل أو هذه الؿسللة يف كالم إئؿة الؿتؼدمقـ، وٓ يظفر بقـفؿ مـ 

يف كتاب شرح أصقل السـة لاللؽائل واإلباكة  -مثالً -وهذا ضاهر " أطقاهنؿ مـازع

لـابـ بطة أو ما إىل ذلؽ مـ الؽتب، فنن الـاضر فقفا يجد هذا التقارد، أو كؿا 

لؼقُت أكثر مـ ألػ أستاذ يف : "يف خؾؼ أفعال العباد حقث يؼقليذكر البخاري 

ففذا تقارد، واستػاضة، ولفذا .." اإليؿان ققٌل وطؿؾ: إمصار، كؾفؿ يؼقل

يؽػل هذا يف إثبات كقن هذا الؼقل مذهبًا لؾسؾػ، وٓ يؾزم بعد ذلؽ أن تليت 

وشاع وقرروه  إذا استػاض ققٌل ما بقـ الؿتؼدمقـ: إذاً . طبارات أصرح مـ هذا

ووصػ ما خالػف بؽقكف مخالػًا لؾسـة أو جعؾقا هذا الؼقل مـ السـة الالزمة، 



ففذا يعـل أكف سـٌة سؾػقة ٓزمة، وهذا ضاهر يف معتؼد إئؿة الذي ذكره 

: -مثالً -الاللؽائل يف مؼدمة كتابف، فنن الـاضر يف هذا الؽتاب يرى أهنؿ يؼقلقن 

هذه الؿسائؾ التل وصػفا الؽبار . يذكرون مسائؾ ثؿ.. ومـ السـة الالزمة طـدكا

كـلبل حاتؿ و أبل زرطة و أمحد و البخاري بلهنا مـ السـة الالزمة تعد مـ أققال 

: يف ضبط الـؼؾ القجف الثاين. ففذا القجف إول يف ضبط الـؼؾ.. السؾػ الالزمة

إمجاطًا  أن يـص بعض طؾؿاء اإلسالم الؽبار مـ الؿعروفقـ بالسـة طىل أن هذا

طـد السؾػ، كـص أبل طؿر ابـ طبد البر ، واإلمام ابـ تقؿقة ، والحافظ ابـ 

رجب ، وأمثال همٓء، أو كص مـ هق أجّؾ مـ همٓء كـؿحؿد بـ كصر رمحف 

فنذا كص أمثال همٓء إكابر أو مؿـ جاء بعدهؿ مـ كبار الػؼفاء مـ الطبؼة . اهلل

اع لؾسؾػ، ومل يعارض هذا اإلمجاع مـ طامل التل بعد صبؼة إئؿة، طىل أن هذا إمج

هذان : إذاً . آخر، أو مـ شققٍع سؾػٍل آخر، فنن هذا هق الضبط لؿذهب السؾػ

وهذا الطريؼ هق الطريؼ : "قال شقخ اإلسالم . وجفان يف ضبط مذهب السؾػ

الؿستعؿؾ طـد إئؿة، وهق الؿراد يف كالم اهلل ورسقلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ يف 

ـَ َلُف اْلُفَدى َوَيتَّبِْع َغْقَر َسبِقِؾ :  تعاىلققل اهلل ـْ َبْعِد َما َتَبقَّ
ُسقَل مِ ـْ ُيَشاقِْؼ الرَّ َوَم

ـَ  لذلؽ كؾ مـ خرج طـ سـٍة سؾػقة فنن طـده قدرًا مـ [" 115:الـساء]اْلُؿْممِـِق

ـْ َبْعِد َما َتَبقَّ : مشاقة اهلل ورسقلف، وهذا محؼؼ بالشرط الؿذكقر يف أية
ـَ َلُف مِ

ومالؽ وسط -يؿتـع الؼقل طـ ققل لـؿالؽ : وطؾقف[. 115:الـساء]اْلُفَدى 

أكف خارٌج طـ هدي السؾػ: ٕكف يؾزم مـ ذلؽ أن مالؽًا تبقـ لف  -الفدى وإئؿة

الفدى وتركف: ٕكف يسؿع الفدى مـ شققخف ومـ أساتذتف ومـ طؾؿاء إمصار 

طؾؿاء السؾػ بلكف قد شاق اهلل فال يصح أن يقصػ واحد مـ . إىل غقر ذلؽ



ورسقلف مـ بعد ما تبقـ لف الفدى: ٕن هذا تؽؾػ، ومـ يؼقل كثقرًا مـ هذا 

هذا : إذاً . إققال ٓ يستطقع أن يؾتزم مثؾ هذا أبدًا، وإن التزمف ٕسؼط سؾػقتف

الطريؼ إول، وهق الطريؼ الؿحؼؼ والصقاب، وهبذا الطريؼ يظفر أن مذهب 

ٕخقر إىل اإلمجاع: فنذا تحؼؼ اإلمجاع كان الؿذهب مذهبًا ٓزمًا السؾػ رجع يف ا

إما أن أئؿة السؾػ يتػؼقن أو : وسـًة ماضقة: ٕكف ٓ يتصقر إٓ أحد أمريـ

يختؾػقن، وٓ يقجد وٓ يتصقر يف العؼؾ غقر هذيـ الؼسؿقـ، فنذا اختؾػقا 

حد، ومـ التزم فاختالففؿ مقرد اجتفاد يرجح بحسب إدلة، وٓ يؾتزم ققل وا

فؼد خرج طـ السـة، والفدي:  -أمحد أو مالؽ أو الشافعل  -ققل واحد مـفؿ 

فنن هذا مـ تؽؾػ بعض الؿتعصبة مـ الؿذهبققـ الذيـ يرجحقن ققل إمام طىل 

آصراد، وقد كان السؾػ كـؿالؽ وأمثالف يـؽرون هذه البدطة، وهذا ٓ يعـل 

إما أن يؽقن اتػاقًا طـدهؿ، : بقـ أن الؼقلإذًا ت. إكؽار التؿذهب مجؾًة وتػصقالً 

وهذا هق السـة والؿذهب السؾػل الالزم، وإما أن يختؾػقا فقف ففذا اختالٌف ٓ 

إكف هق مذهب السؾػ أو : يجقز معف أن يخص أحد هذه إققال بالؼقل طـف

السـة الالزمة وما خالفف يؽقن بدطة، فنن التبديع إكؿا يؽقن لؿا خالػ مذهب 

ٕن البدطة مخالػة لفدي صاحب الـبقة، فنكف يؼقل صىل اهلل طؾقف  السؾػ،

، ويؼقل صىل اهلل طؾقف ( خقر الفدي هدي محؿد، وشر إمقر محدثاهتا: )وسؾؿ

كقػ يتؿ : لؽـ السمال أن( . مـ طؿؾ طؿالً لقس طؾقف أمركا ففق رد: )وسؾؿ

إلمجاع أو تعققـ مخالػة هدي الرسقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ؟ هؾ تؽقن با

بآجتفاد؟ هذه هل مسللة الجقهر يف بقان ضبط الؿسللة، فؼد تحؼؼ لـا بالسـة 

الصريحة وبإصقل الشرطقة أن مخالػة هدي الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بدطة، 



هؾ تعققـ هذه الؿخالػة يؽقن بآجتفاد أو باإلمجاع؟ هذا هق : لؽـ السمال

إكف باإلمجاع، وأما : الصقاب. العصر محؾ اإلشؽال طـد بعض السؾػققـ يف هذا

إذا اجتفد مجتفد يف دراسة ققل مالؽ أو أبل حـقػة أو الثقري أو فالن وفالن مـ 

الػؼفاء، وبان لف أن ققلف مخالػ لسـة، ولفدي كبقي، فال يجقز لف أن يصػ 

إن ققلف بدطة، فنن الضبط لفذه : ققل هذا اإلمام هبذه الؿخالػة، أو أن يؼقل

إكؿا يجزم بف إذا صار اإلمجاع إلقف: ٕكف لق ُصدق هذا الؿـفج لؾزم مـ  الؿخالػة

ذلؽ أن كؾ واحٍد مـ إئؿة يجعؾ ما خالػف بدطة، ٕن مالؽًا حقـ يذهب إىل 

ققل ما ويجعؾف يف الشريعة والدياكة فنكف يعتؼد أن هذا هدي: ففؾ قال مالؽ 

أن ما خالػ ما اكتصروا لف  -حتك مـ الصحابة رضل اهلل طـفؿ -وإئؿة مـ قبؾف 

ٓ تحدد أو تعقـ الؿخالػة : مـ السـة وضفقرها مـ إققال أكف بدطة؟ إذاً 

بآجتفاد، بؾ باإلمجاع، وهبذه الطريؼة يظفر أن أققال السؾػ الؿعتبرة الالزمة 

هل اإلمجاطات الؿـضبطة، بؾ إن شقخ اإلسالم رمحف اهلل يذهب إىل أكثر مـ هذا، 

اإلمجاع الؿـضبط الذي يؾزم بف مذهب السؾػ هق إمجاع الصدر إن : "ففق يؼقل

" إذ بعدهؿ كثر آختالف: إول كالصحابة رضل اهلل طـفؿ ومـ لزم ققلفؿ، قال

فعـد شقخ اإلسالم ضبٌط وتحؼقٌؼ لؿسللة اإلمجاع، وأهنا معتبرة بنمجاع الصدر 

ؿة الذيـ اكضبط إول كالصحابة وأئؿة التابعقـ، وأمثال همٓء مـ صبؼات إئ

هذا هق الطريؼ إول، وهق الـؼؾ بقجفقف، وهق الطريؼ القحقد الذي . إمجاطفؿ

 . يعرف بف مذهب السؾػ، ومرده يف الجؿؾة إىل اإلمجاع الؿـضبط

 :تحصقؾ مذهب السؾػ بالػفؿ 



وقد استعؿؾ صائػٌة مـ متؽؾؿة الصػاتقة : "قال شقخ اإلسالم : الطريؼ الثاين       

مـ أصحابـا -ـ لؾسـة والجؿاطة، واطتبر ذلؽ صائػة مـ الػؼفاء الؿـتسبق

أهنؿ يعتبرون مذهب السؾػ بالػفؿ، فنذا تحصؾ لقاحٍد مـفؿ يف  -وغقرهؿ

مسائؾ مـ الـظر أن هذا هق الؿقافؼ لؾؽتاب والسـة، أو لبعض أصقل السؾػ، 

ًٓ لؾسؾػ ـة، ٕن السؾػ طـده ٓ يخرجقن طـ الؽتاب والس: قال. جعؾ هذا قق

ًٓ لؾسؾػ " . فنذا تحؼؼ لف جزمًا يف ققٍل ما أكف مقافؼ لؾؽتاب والسـة جعؾف قق

أن يؼقل قائؾ طـ : أي. هق تحصقؾ مذهب السؾػ بالػفؿ: محصؾ هذا الطريؼ

هذا مذهب لؾسؾػ، ومـ خرج طـف فؼد خرج : ققٍل ما أو فعٍؾ ما أو تصقٍر ما

: فنذا أورد طؾقف سمال. طـ مذهب السؾػ، وهق مـ أهؾ البدع أو ما إىل ذلؽ

أيـ استػاضة ذكر هذا الؿػفقم أو هذا الؼقل أو هذا التؼرير يف كالم إئؿة؟ أو 

ؾ بدراسة أصقل السؾػقة وبضبطفا وبظاهر : مـ كؼؾ اإلمجاع؟ قال هذا محصَّ

مـ : ولذلؽ. إلخ...الؽتاب والسـة، والسؾػ ٓ يخرجقن طـ الؽتاب والسـة

 -وٓ بد-ؿف أهنا مذهٌب لؾسؾػ يجد طـد التحؼقؼ يعقـ مسائؾ مـ اجتفاده وفف

إن وضع القديـ طىل الصدر بعد : -مثالً -مخالػًا مـ السؾػ لؼقلف، كؿـ يؼقل 

الركقع مخالٌػ لؾسؾػقة، كجد أن مـ أئؿة السؾػ مـ يذهب إىل شرطقة وضع 

ولقس الؿؼصقد مـ هذا الترجقح يف الؿسللة، . القديـ طىل الصدر بعد الركقع

وهذا ٓ يعـل .  كؾ حال مسللة سفؾة، مترددة مـ جفة آستدٓلففل طىل

التفقيـ مـ شلن الســ وآتباع: فنن الؿسؾؿ ملمقٌر باتباع أوامر اهلل سبحاكف 

وتعاىل ، وآقتداء هبدي الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ الظاهر والباصـ، ولؽـ 

سؾؿ اختؾػقا كثقرًا، مع العزمات أمٌر شديد: فالصحابة بعد كبقفؿ صىل اهلل طؾقف و



أهنؿ أدركقا صاحب الـبقة، وأدركقا هديف وأققالف، ومع ذلؽ ترددوا واختؾػقا يف 

فالعزمات لقست مـ الؿؼامات الػاضؾة، ولقست مـ تحؼقؼ . مسائؾ كثقرة

العبادة: ٕن يف العزمات قدرًا مـ الجزم طىل صاحب الشريعة، واإلبطال لؾؼقل 

د يؽقن يف كػس إمر هق مـ الســ، ولفذا مـ ورع أخر بلكف بدطة، والذي ق

السؾػ أهنؿ ما كاكقا يصقرون إىل العزمات إٓ يف إمقر البقـة التل اكضبط دلقؾفا 

 . أو إمجاطفا

 :التحذير مـ تحصقؾ مذهب السؾػ بالػفؿ  

وهذا هق الذي .. تحصقؾ مذهب السؾػ بطريؼ الػفؿ: الطريؼ الثاين: إذاً            

وهذا الطريؼ أصؾف مـ كالم صائػٍة مـ أهؾ البدع : "مـف، قال شقخ اإلسالم يحذر 

" الؿـتسبقـ لؾسـة والجؿاطة، ثؿ دخؾ طىل صائػٍة مـ الػؼفاء مـ أصحابـا وغقرهؿ

ٓ يجقز إضافة مسائؾ إىل مذهب السؾػ إٓ وقد اكضبط دلقؾفا ولذلؽ . 

يف هذا العصر التزمقا الؿـفج  ولق أن السؾػققـ. وإمجاطفا إما استػاضًة وإما كؼالً 

الذي قرره شقخ اإلسالم ، والذي قد درج طؾقف إئؿة، فنهنؿ ٓ يؿؽـ أن 

كحـ : يختؾػقا يف مسائؾ تصـػ طىل أهنا سؾػقة، بؿعـك أن كؾ صائػة تؼقل

ولذلؽ ضاهرة تعدد . السؾػققن، ومـ خالػـا خارج طـ مذهب السؾػ

ف السؾػل وحده أو بجؿاطتف أو بطائػتف التجؿعات السؾػقة، وكٌؾ مـفا يزُطؿ أك

لقست ضاهرًة شرطقة: ٕن هذه الجؿاطة الؿممـة الؿـصقرة الـاجقة هل مجاطٌة 

مـ أسباب اكؼسام السؾػققـ : ولفذا. واحدة، ولق اكضبطت طىل اإلمجاع ٓتػؼت

هق أهنؿ : فقؿا بعد طصر إئؿة أو يف العصقر الػؼفقة الؿتلخرة أو يف طصركا هذا

وهذا التحؼقؼ ٓ كعتبره لؽقكف . ؾقا صريؼ الػفؿ لتحصقؾ مذهب السؾػاستعؿ



إن يف كالمف كظرًا، بؾ هق معتبر : كالمًا لـشقخ اإلسالم ، حتك يليت شخص ويؼقل

لؽقكف مقافؼًا لألصقل: لؽالم اهلل ورسقلف: فؼد وصػ الـبل صىل اهلل طؾقف 

 -عـاه صحقح باإلمجاعوإن كان الحرُف فقف ضعػ، إٓ أن م-وسؾؿ هذه الطائػة 

ويف حديث جابر بـ طبد ( هل مـ كان طىل مثؾ ما أكا طؾقف الققم وأصحابل: )بلهنا

كان طؾقف الصالة والسالم يردد يف  -وهق يف صحقح مسؾؿ -اهلل رضل اهلل طـف 

فؿا ( فنن خقر الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد: أما بعد: )الخطب

كف هدي لرسقل اهلل ففذا مذهٌب لؾسؾػ، وما تردد فقف كان مـضبطًا طـد إئؿة أ

إئؿة مـ السؾِػ طىل تعققـ هديف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أو الجزم بف، ففذا مؿا 

: وهبذا الطريؼ يصح أن يؼال. يرجح فقف وٓ يقصػ أحد إققال بلكف سـٌة سؾػقة

 . إن مذهب السؾػ مذهب واسع

 :بطف خالصة الؽالم طـ حؼقؼة مذهب السؾػ وض

ماذا يؼصد : الؿسللة إوىل: هاتان مسللتان ٓبد مـ ضبطفؿا: إذاً              

بؿذهب السؾػ؟ والؿؼصقد بف أكف سـٌة ٓزمة، وأن آجتفاد بخالفف محرم، وأن 

ًٓ، ويؾزم  تؼؾقد الؿجتفد بخالفف محرم، وأن الؼقل الؿخالػ يؽقن بدطًة وضال

تػريطًا، وإذا كان بعد شققع  -وٓبد-ػ لف مـ هذا أن يؽقن طـد الؿجتفد الؿخال

تؾزم  قازم هذه ل.. ن مشاقًا هلل ورسقلفالؼقل السؾػل وبؾقغف إياه مل يتبعف فنكف يؽق

إذا ما اطتبركاها بالؿسللة الثاكقة،  قازم وهذه الؾ. قؾ طـف مذهب السؾػيف كؾ ما ق

مجاع وهل أن مذهب السؾػ هق اإلمجاع ٓ تشؽؾ: ٕن كؾ مـ خرج طـ اإل

إكف مػرط، وأن اجتفاده ٓ يجقز، ويسقغ كذلؽ أن : الؿـضبط يسقغ أن يؼال طـف

حتك لق طرض هذا مـ إماٍم فاضؾ . إكف ٓ يجقز متابعتف يف اجتفاده: يؼال طـف



ولذلؽ كجد أن . إن ققلف بدطة خارج طـ اإلمجاع: كـحؿاد بـ أبل سؾقؿان ، ققؾ

أهؾ البدع، مـ الخقارج والشقعة  الذيـ خرجقا طـ اإلمجاع الؿـضبط هؿ أئؿة

والؿتؽؾؿقـ وأمثال همٓء، وإن كان قد يعرض أن يخرج بعض أئؿة السـة طـ 

بعض مسائؾ السؾػ كخروج محاد ، لؽـ هذا كادر، فنن الذي كان مطردًا طـد 

إئؿة هق أن الذي يخرج طـ سـتفؿ ولزومفؿ هؿ أئؿة أهؾ البدع، الذيـ ٓ 

 . دي صاحب الرسالة طؾقف الصالة والسالميعتبرون مـفجفؿ وصريؼة ه

 بؿ يحصؾ مذهب السؾػ؟ : الؿسللة الثاكقة

آستػاضة، : القجف إول: الـؼؾ، ولف وجفان: الطريؼ إول: بلحد صريؼقـ

اإليؿان ققٌل وطؿؾ، وتقاردهؿ طىل ذلؽ، لذلؽ لؿا جاء محاد : كاستػاضة ققلفؿ

أن يـص بعض طؾؿاء : الثاين القجف. بعد هذه آستػاضة أصبح ققلف بدطةً 

والطريؼ . اإلسالم الؿعتبريـ يف ضبط مذهب السؾػ أن هذا إمجاع وٓ يـخرم

لتحصقؾ مذهب السؾػ لقس صريؼًا ٕهؾ البدع: ٕن الغالة مـ أهؾ البدع الثاين 

وأهؾ البدع الؿغؾظة أصالً ما كاكقا يـتسبقن إىل مذهب السؾػ، وإكؿا هذا صريؼ 

متؽؾؿة : دع مـ متؽؾؿة الصػاتقة، وإذا قال اإلمام ابـ تقؿقة صائػٍة مـ أهؾ الب

الصػاتقة فنكف يؼصد ابـ ُكالب و إشعري وأمثالفؿ، مؿـ يحصؾقن مذهب 

أمجع : "أن إشعري يف كتبف قال: ومـ أمثؾة ذلؽ التحصقؾ. السؾػ بطريؼ الػفؿ

جسقؿ ٕكف وجد أن أئؿة السؾػ يـؽرون الت" أهؾ السـة أن اهلل لقس بجسؿ

والتشبقف، وهذا لقس تحصقالً بالـص: فنكف مل يصرح أحٌد مـ السؾػ أن اهلل لقس 

وهذا هق -بجسؿ، لؽـ إشعري حصؾف ففؿًا، وقد تؽقن أدوات الػفؿ أحقاكًا 

مؾزمة يف طؼؾ اإلكسان أو يف طؼؾ الـاضر، ففق قد : طاصػة، أي -الذي يشؽؾ



إهنؿ يذهبقن إىل أن اهلل لقس : وجد أن السؾػ أصبؼقا طىل ذم التشبقف، فؼال

بجسؿ، مع أن مذهب السؾػ هق التققػ طـ هذا الحرف أصالً، وأن هذا حرف 

مبتدع إثباتًا وكػقًا، وإذا ذكره ذاكر ُسئِؾ طـ مراده بف، فنذا أراد بالـػل مرادًا باصالً، 

وإن أراد بـػل التجسقؿ . الؿراد لقس صحقحًا، وإن كان الـػل يتققػ فقف: ققؾ

أن اهلل لقس كالؿخؾقق ولقس كالؿحدثات ولقس كجسٍؿ مـ : هلل أيطـ ا

ففذا الؿعـك صحقح: ٕن اهلل سبحاكف وتعاىل مـزه طـ هذا، لؽـ .. إجسام

الحرف حرٌف مشؽٌؾ متردد فقف: لظفقر مادة اإلمجال فقف طـد كالم الؿتؽؾؿقـ 

تـقا بالتػؼف يف بعد هذه الؿؼدمة الالزمة، أرى ضرورًة مـ صؾبة العؾؿ أن يع. فقف

هاتقـ الؿسللتقـ لقحصؾ اجتؿاع أهؾ السـة والسؾػققـ كؿا كان أصؾفؿ 

وصريؼتفؿ السالػة، وٓ يتـابذوا ويتـابزوا بإلؼاب والفجران مـ الؼقل كتقجة 

 . ......غؾط يف تؼرير الؿـفج الذي يعتبر مـفجًا سؾػقاً 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 [2]آفتراق  شرح حديث                                

  

لقس مـ : الؼقل بلن مـ السؾػقة ترك التؿذهب لقس بصحقح، كؿا أكف يؼال

السؾػقة لزوم التؿذهب، ولؽـ التؿذهب ترتقب طؾؿل ٓ جدل حقلف، فحقـ 

يصبح تؼؾقدًا لؿعقـ أو لطائػة أو مذهب مـ أجؾ آكتصار لف فال شؽ أكف غؾط، 

تراتقب العؾؿقة لألئؿة فعـدها يؽقن أما حقـ يؽقن التؼؾقد مبـل طىل إخذ بال

 .التؿذهب جائزاً 

 :الؿذهبقة  

هـا بعض الؿسائؾ التل أحب أن أؤكد طؾقفا تبعًا لؾؿؼدمة التل سبؼ             

ًٓ . بقاهنا، وأبرزها مسللُة الؿذهبقة هذا الؽالم ٓ يؼصد بف التثريب طىل : أققل أو

لػضالء، ويف بعض إحايقـ أحد، فؼد تؽؾؿ يف هذه الؿسللة بعض الشققخ ا

يتؽؾؿ هبذا أئؿة يف هذا العصر كاإلمام إلباين رمحف اهلل ، وهق مؿـ يشار إلقفؿ، 

وٓ يؾزم أيضًا أن هذا . بؾ إكف يعتبر مـ أئؿة السؾػققـ، فال يطعـ فقف إٓ جاهؾ

الؽالم أيت سقؽقن كالمًا لؾشقخ إلباين رمحف اهلل ، لؽـ بعض هذه 

تلخذ مـ الشقخ رمحف اهلل أو بعض مـ يؼابؾف مـ الؿذهبققـ الذيـ آستدٓٓت 

الشقخ رمحف اهلل مل . يبالغقن يف تصحقح الؿذهبقات وتغؾقط الشقخ يف صريؼتف

بحسب ما يظفر لف  يف  آستدٓل هق معروف، وإكؿا التزم  يلخذ مذهبًا فؼفقًا كؿا

لؾشقخ وأمثالف ُيعد  وهذا الؿـفج.. مـ الؽتاب والسـة وٓ يخرج طـ اإلمجاع

مـفجًا سؾػقًا شرطقًا صحقحًا درج طؾقف إكابر مـ إئؿة، بؾ هق فضقؾٌة مـ 

أكف وصؾ إىل هذا الؿؼام يف هذه إمة يف طصره هذا: لؿا طـده : فضائؾف رمحف اهلل



رمحف اهلل مـ سعة العؾؿ وإصقل والتػؼف وما إىل ذلؽ، ففق رمحف اهلل وإن كان 

إٓ أكف إمام يف الػؼف، وٓ يجقز أن يمخر مؼامف طـ الػؼف: لؽقكف  طارفًا بالحديث

لؽـ السمال يف تؼرير بعض الؾقازم . مل يـتسب إىل مذهب مـ الؿذاهب إربعة

هؾ هذه صريؼٌة ٓزمة ٔحاد صؾبة العؾؿ، أو حتك لعؾؿاء : مـ هذه الطريؼة

مجرد اكتساب هؾ يصح أن يؼال طـ : الؿسؾؿقـ يف هذا العصر؟ وأشُد مـ ذلؽ

 -الحـبظ أو الشافعل أو الؿالؽل أو الحـػل-مـ يـتسب إىل مذهب مـ الؿذاهب 

. أكف اكتساب بدطل مخالٌػ لؾسؾػقة؟ هذا هق الؼدر الذي يؼصد إىل مراجعتف

أحقاكًا مثؾ هذه الؿسائؾ مـ الؿفؿ أن تضبط باإلمجاطات وبآصراد، فنن آصراد 

،  ب إىل الؿذاهب إربعة الؿعروفةآكتسا .إذا درج ٓ يؿؽـ أن يؽقن غؾطاً 

أن مجاهقر طؾؿاء : والتل استؼرت طـد الؿسؾؿقـ ابتدأ مـ الؼرن الرابع، بؿعـك

 -ـ طؼقدهتؿ ومـفجفؿ سؾػٌل محضمَ : أي-الؿسؾؿقـ حتك السؾػققـ مـفؿ 

وجد يف تؾؽ : قد يؼقل قائؾ. كاكقا إما حـابؾة أو شافعقة أو مالؽقة أو حـػقة

فؿا الجقاب؟ .. عُض العؾؿاء الذيـ كاكقا يعتبرون صريؼة أهؾ الحديثالؼرون ب

لقس الؿؼصقد هـا أن كؼقل أن آكتساب لؾؿذاهب هق الشرطل أو هق : يؼال

الؿؼصقد، فنن بؼاء صائػة مـ العؾؿاء يف كؾ الؼرون السابؼة متؿسؽة بآستؼالل 

ر، إذا كان الؼائؿ بف وآستدٓل بإثر، وطدم آتصال بؿذهٍب ما، أمر ٓ يـؽ

أهالً لف، لؽـ قد حصؾ التقارد يف آكتساب لؾؿذاهب، وبالؼطع الضروري 

والعؾؿ الضروري أن الؿتؿذهبقـ أكثر مـ غقر الؿتؿذهبقـ وٓ شؽ: فنن طؾؿاء 

إذا افترضـا أكف وجد اصراد يف ترك : وهـا سمال. إمصار أكثرهؿ متؿذهبقن

أو يف الؼرن الرابع وما بعده، ففؾ أكؽر أحد مـ الؿذهبقات بعد الؼرون الػاضؾة، 



هذا : العؾؿاء السؾػققـ الؿعتبريـ التؿذهب كؿجرد اكتساب واكتحال؟ الجقاب

. تحصؾ مـ هذا أن ثؿة إقرارًا طامًا طىل مبدأ آكتحال: إذاً . لقس لف شققع أبداً 

 : ......وأما الذي يػصؾ فقف ففق أن التؿذهب يراد بف أحد وجفقـ

 :هب الؿذمقم التؿذ

ـٍ أو لطائػة، تؼؾقدًا لؾشافعل أو : القجف إول   إما أن يؽقن تؼؾقدًا لؿعق

يليت الؿجتفد بعد أبل يعىل لقعتبر أققال : لؾشافعقة، تؼؾقدًا لـلمحد أو لؾحـبؾقة، أي

أبل يعىل وأققال أمحد وٓ يخرج طـفا ويؽقن مؼصقده ومراده آكتصار لؾؿذهب 

فد لقس محؼؼ: تمج غرضف وهذا مؼصقده فال شؽ أكف ان هذاوآّتباع لف، فؿـ ك

قد . آكتصار لؾحؼ، والحؼ لقس محصقرًا يف الحـابؾة أو غقرهؿ: ٕن الؿؼصقد

كعؿ، مقجقد وبؽثرة وبؽثرة، : كؼقل. هذا مقجقد طـد الػؼفاء وبؽثرة: يؼقل قائؾ

ذا ما ُفسر إ: إذاً . ٓ ُيؼر. لؽـ هؾ هذا يؼر؟ ٓ.. وبؽثرة: وأققل طشر مرات

بلكف التؼؾقد وآتباع وآكتصار ففذا ٓ شؽ أكف ٓ يجقز، وهق حرام : التؿذهب

بإدلة الشرطقة، وبنمجاع أئؿة السؾػ الذيـ كصقا طىل تحريؿ اطتبار أققال 

 . الرجال وترك إدلة

 :التؿذهب الجائز  

تراتقب وهق الؿؼصقد بالتؿذهب طـد الؿحؼؼقـ، وهق إخذ بال: القجف الثاين

ثؿة : إن ثؿة متعصبقـ مـ أتباع الػؼفاء إربعة، ققؾ: وإذا ققؾ. العؾؿقة لألئؿة

إذا كاكقا لقسقا : وإذا ققؾ. أققام طـدهؿ اطتدال ولقسقا مـ أهؾ التعصب

لقس مـتصرًا  -كـابـ تقؿقة مثالً -مـتصريـ ٕققال إئؿة إربعة، أو هذا 

إما أن  :إذاً . هذه تراتقب طؾؿقة: ظ؟ كؼقللؿذهب الحـابؾة، إذًا ما معـك أكف حـب



ُيػسر التؿذهب بالتؼؾقد وآكتصار وآتباع، ففذا مماخذ بنمجاع السؾػ وبالؽتاب 

: ، وٓ يجقز أن يؼالوالسـة، وإما أن ُيػسر التؿذهب بلكف تراتقب طؾؿقة ففذا سائغ

كؿـ -مـ استعؿؾف فؼد خرج طـ السؾػقة، وإٓ يؾزم مـ يـتصر ٕققال طامل 

باصراد ما لزم مـ اكتصر لؾشافعل و  -يـتصر لطريؼة الشقخ إلباين مـ تالمقذه

ٓ، أريد مـفج الشقخ بشؽٍؾ طام، وأما آتباع ٔحاد الؿسائؾ : وإن قال. مالؽ 

وهذا هق الذي أراده الؿحؼؼقن مـ أصحاب إئؿة، : فنكف يؼال. فقعتبر بإدلة

 . وهق ما كسؿقف التراتقب العؾؿقة

 :الؿؼصقد بالتؿذهب مـ باب التراتقب العؾؿقة  

مـ الؿعؾقم أن الػؼف لقس كؿسائؾ أصقل الديـ، فؿسائؾ أصقل الديـ             

أما مسائؾ الػؼف  -وٓبد مـ اإلمجاع-مضبقصة بالؽتاب والسـة واإلمجاع فؼط 

: أيفثؿة إصقل الثالثة لؿعرفتفا، ولؽـ هـاك قدٌر واسع مـ أوجف آستدٓل، 

إن صريح الؽتاب وصريح السـة واإلمجاع، ٓ جدل حقلفا، وكحـ ٓ كجد 

مل يبؾغ، وهذه : اختالفًا بقـ إئؿة يف صريح أو إمجاع، إٓ أحقاكًا، يؽقن فقاتًا، أي

لؽـ هـاك ما يسؿك طـد إصقلققـ بإدلة الؿختؾػ فقفا، . مسللة أخرى

إىل آخر هذه إدلة، .. تحسانكالؼقاس، وأققال الصحابة، وآستصحاب، وآس

ما . الؼقاس، وأققال الصحابة: وسقف كضرب مثالً باثـقـ مـ هذه إدلة، ومها

مـ الؼقاس وققل الصحابل؟  -بؿا فقفؿ إئؿة إربعة-مققػ أئؿة السؾػ 

أن : إن تؼديرهؿ لفذيـ الدلقؾقـ لقس تؼديرًا واحدًا، أي: الـتقجة الضرورية هل

د لؾؼقاس لقس كاستعؿال أبل حـقػة أو حتك كاستعؿال استعؿال اإلمام أمح

الشافعل ، واطتبار الشافعل أو أبل حـقػة ٕققال الصحابة لقس كاطتبار أمحد 



إكف طـد مراجعة الـظؿ الػؼفل طـد السؾػ كجد أهنؿ : وباختصار. وأئؿة الحديث

الحديث عرفقا بعؾؿ فؼفاء غؾب طؾقفؿ الػؼف ومل يُ : يـؼسؿقن إىل أقسام، فؿـفؿ

ـسبقن إىل أهؾ الحديث لقسقا مـ أرباهبا الؿعروفقـ، وإن كاكقا يُ : والرواية، أي

يف أصقلفؿ، كـلبل حـقػة : فنكف مل يؽـ محدثًا، ومل يؽـ طارفًا بؽثقر مـ الســ: 

: ٕسباٍب اقتضاها مؼامف يف الؽقفة، ولؽـف إمام يف الػؼف، حتك إن الشافعل يؼقل

: ومـفؿ. ، وقد أثـك طؾقف مالؽ وغقره" ػة يف الػؼفالـاس طقال طىل أبل حـق"

محدثقن اكشغؾقا بعؾؿ الحديث والرواية ومل يشتغؾقا بؽثقٍر مـ الػؼف، لقس 

طجزًا، وإكؿا ٕن الرواية شغؾتفؿ طـ الػؼف، كؿا أن أبا حـقػة شغؾف الػؼف طـ 

لبحث يف كبعض إئؿة الذيـ اشتدوا يف تتبع الطرق وا: وهذا لف مثآت. الرواية

العؾؾ وما إىل ذلؽ كـقحقك بـ معقـ و ابـ الؿديـل ، وإن كان هذا ٓ يعـل أن ابـ 

ففق فؼقف، لؽـف اشتغؾ بعؾؿ الرواية وغؾب طؾقف طؾؿ الرواية .. معقـ لقس فؼقفاً 

فؼفاء غؾب طؾقفؿ الػؼف ولؽـفؿ معروفقن بؼدر مـ : ومـفؿ. طـ الدراية

" محدثق الػؼفاء"أو " لؿحدثقن مـ الػؼفاءا"الحديث، وهمٓء مـ يؿؽـ أن يسؿقن 

اإلمام الشافعل ، فنن مؼامف يف الػؼف أبؾغ : ومـ أخص مثآت محدثل الػؼفاء

وهق الؼسؿ الرابع، فؼفاء : والعؽس. مـ مؼامف يف الحديث، وهذا ٓ يختؾػ فقف

الؿحدثقـ، وهذا لف أطقاٌن كثقرون، مـ أخصفؿ اإلمام أمحد و البخاري رمحفؿا 

وهذا ٓ يعـل أن الطبؼة إوىل ٓ طؾؿ لفؿ بالحديث، وٓ يعـل أن . اهلل

. أن ثؿة تػاوتًا يف صبؼات هذا العؾؿ: الؿحدثقـ كـابـ معقـ لقس فؼقفًا، إكؿا يعـل

: وقد تؼدم أكف مـ الؿتحؼؼ ضرورًة أن ثؿة فرقًا بقـ إئؿة يف تؼدير آستدٓل

وهـاك . م ققل الصحابل طىل الؼقاسفاإلمام أمحد يؼد. بالؼقاس وبؼقل الصحابل



يصار : وهـاك مـ قال. يصار قبؾ ققل الصحابل إىل الؼقاس: مـ إئؿة مـ قال

ففذه التراتقب تراتقب مختؾػة، فنذا ما جاء . إىل طؿؾ أهؾ الؿديـة قبؾ هذيـ

طؾؿاء مـ بعد إئؿة، وكظروا يف أصقل أمحد فقجدوا أكف يرتب إدلة هبذا 

والؽتاب والسـة ثؿ ققل الصحابل، ووجدت صائػة أن أبا حـقػة  اإلمجاع: الشؽؾ

ثؿ طؿؾ أهؾ الؿديـة، واإلمام أمحد ٓ : ثؿ الؼقاس، ووجدوا مالؽًا يؼقل: يؼقل

يعتبر آستدٓل بعؿؾ أهؾ الؿديـة بـػس درجة مالؽ ، وٓ يعتبر الؼقاس كـلبل 

ا تخقر العامل بعد همٓء فنذ.. حـقػة ، وأبق حـقػة ٓ يعتبر ققل الصحابل كـلمحد 

تراتقب طؾؿقة لف لقطردها يف مسائؾف الػؼفقة، فنذا تؽؾؿ يف مسللة يف الطفارة، أو 

.. الصالة، أو الحج، أو الديات، أو الجـائز، أو الؼضاء، أو الشفادات والفبة

أن الؼقاس يؼدم طىل ققل آحاد الصحابة، أو أن ققل : إلخ، يؽقن لف مـفج مطرد

. فنن هذا هق الذي يعطل إققال الػؼفقة اصراداً .. طىل الؼقاس الصحابل يؼدم

الؽتاب والسـة واإلمجاع، كؼقل : ولذلؽ مـ يبطؾ الؿذهبقة يف هذا العصر ويؼقل

مل تؽـ التراتقب الؿذهبقة مـ أجؾ مسللة الؽتاب والسـة واإلمجاع: ٕن هذه : لف

: أي-السـة واإلمجاع إذا جئت بعد الؽتاب و: مسللة متػؼ طؾقفا، لؽـ السمال

فنكؽ تجد مسائؾ كثقرة مبـقة طىل أققال  -بعد ضقاهر الؽتاب والسـة واإلمجاع

الؿراد : إلخ، فبؿاذا سقف تلخذ؟ إذاً .. الصحابة، ومسائؾ مبـقة طىل الؼقاس

لقس مـ الؿؿـقع أن العامل : إذاً . الترتقب العؾؿل: بالتؿذهب هق هذا القجف

ام أمحد أو مـفجف الػؼفل طىل مـفج الشافعل ، أو أكا أقدم صريؼة اإلم: يؼقل

طىل هذا آطتبار، فنن هذا غقر مخالػ لؾسؾػقة، بؾ هق اكتصار . أكا حـبظ: يؼقل

لؼقل مـ أققال السؾػ، كؿا أكف لق ضفر لػؼقف أن اإلمام أمحد أصاب يف مسللة 



ما كظر يف واحدة مـ مسائؾ الػؼف فاكتصر لف، فنكف ٓ يعتبر مخطئًا: فؽذلؽ إذا 

إلخ، وضفر لف مـ ... تراتقب إئؿة يف العراق، يف الحجاز، يف الؽقفة، يف بغداد

وهل الؽتاب -تراتقب إئؿة مجؾة مـ التراتقب، لؿا بعد إصقل الؿـضبطة 

فؼدم تراتقب الشافعل طىل أمحد ، ففذا معـك أكف شافعل، لؽـ  -والسـة واإلمجاع

قال الشافعل ، ويفجر الســ ففذا طىل ضالل، إذا ما زاد وبدأ يـتصر ٔحاد أق

هذا هق الؿؼصقد بالتؿذهب السائغ وٓ . لؽـ يبؼك أصؾ التراتقب ٓ بلس بف

 . كؼقل الؿشروع

 :خطل بعض أهؾ السـة يف مسللة التؿذهب 

يظفر أن الؼقل بلن مـ السؾػقة ترك التؿذهب لقس بصحقح، كؿا أكف : وهبذا          

قة لزوم التؿذهب، ولؽـ التؿذهب ترتقب طؾؿل ٓ جدل لقس مـ السؾػ: يؼال

حقلف، لؽـ إذا زاد طـ الؼدر الترتقبل والترجقحل السابؼ كان غؾطًا، كؿا أن هذا 

ولؽقن هذه الـظرة استؼرت طـد . قد يؼع طـد غقر الؿتؿذهبقـ بالؿذاهب إربعة

ب والسـة بعض الؿعاصريـ، حقث بدءوا يعتبرون يف استدٓٓهتؿ الػؼفقة الؽتا

وهل -الؼقل بلن هذه الؿسللة  -أحقاكاً -واإلمجاع فؼط، ومـ هـا تػرع طـدهؿ 

وترتب طىل هذا أن مل . ومـ السؾػقة كذا.. سـة سؾػقة -مسللة فؼفقة متـازع فقفا

مخالػ لسـة الـبل صىل .. مؼؾد.. متعصب.. ففق متؿذهب -طـدهؿ-يػعؾ ذلؽ 

هذا الؽالم طىل إمام هذه الؿؼالة مـ  ويؾزم مـ هذا أن يـطبؼ. اهلل طؾقف وسؾؿ

الؿجتفديـ إوائؾ، الؾفَؿ إٓ إذا كان الؿعاصر أو الطالب الؿتلخر يؼؾد هذا 

: الؼصد. تؼؾقدًا محضًا وهق يرى أن الدلقؾ بخالفف، ففذا مؼام آخر ٓ جدل حقلف

أن بعض الشققخ الػضالء وصؾبة العؾؿ مـ السؾػققـ الؿعاصريـ، لؿا رفضقا 



ب بدءوا يصقرون يف استدٓلفؿ إىل الؽتاب والسـة واإلمجاع، وبالطبع التؿذه

ضاق طؾقفؿ آستدٓل يف مسائؾ الػؼف: ٕكف لقس كؾ مسللة فؼفقة طؾقفا دلقؾ 

صريح أو حتك ضاهر مـ الؽتاب والسـة، فضالً طـ اإلمجاع، مؿا أدى إىل 

فؿ الطريؼة التل إلخ، ولفذا تغؾب طؾق... حاجتفؿ إىل ققاس، أو أققال الصحابة

يؼدمفا ابـ حزم رمحف اهلل ، وتؼديؿف إياها فرع طـ مذهب سابؼ لـداود بـ طظ ، 

وهل مسللة البراءة إصؾقة واستصحاب إصؾ: ولذلؽ كجد أهنؿ يرجعقن 

كثقرًا مـ الؿسائؾ التل ٓ دلقؾ طؾقفا مـ الؽتاب والسـة، واإلمجاع إىل البراءة 

إصؾ : إصؾ الحؾ، وإن كاكت طبادات ققؾ: ؾإصؾقة، فنن كاكت طادات قق

أهنا مذهبقة: : وهذه الطريؼة التل يستعؿؾفا ابـ حزم أقؾ ما يؼال فقفا. براءة الذمة

ٕهنا إما أهنا مذهبقة مـ ابـ حزم ، وابـ حزم لقس أشرف مـ الشافعل و مالؽ و 

اإلمام أمحد  أمحد ، وإما أهنا مذهبقة مـ داود بـ طظ ، وداود بـ طظ وإن طاصر

إٓ أكف لقس أجؾ مـ إئؿة إربعة، بؾ مجقع إئؿة إربعة أجؾ فؼفًا مـ داود 

أن يعتبر مثؾ هذه  -وٓ سقؿا السؾػل-فالبد لطالب العؾؿ . بـ طظ رمحف اهلل

ًٓ : اإلدراكات أن طـد ابـ حزم أثرًا ضاهريًا، وهق إكؿا كؼؾ طـ داود بـ طظ أصق

ؿ قام بشرحفا، وأحقاكًا قد يؽقن تجاوز يف شرحفا، فؾقس طامة يف آستدٓل، ث

إمام،  -ابـ حزم : أي-وهق . بالضرورة أن يؽقن شرحف قد صرح بف داود بـ طظ 

قد أمجع الؿتلخرون طىل إمامتف، ومل يطعـ فقف إٓ متؽؾػ ومتعصب مـ 

الؿذهبققـ، وكتابف الؿحىل ٓ يستغـل طـف صالب العؾؿ أبدًا، لؽـ طىل صالب 

-العؾؿ أن يترفؼ يف قراءة كالم اإلمام ابـ حزم رمحف اهلل : ٕكف يلخذ طؼؾ الؼارئ 

إىل لزومات يرى أهنا مـ صريح الســ وهل لقست  -وٓ سقؿا طؼؾ الؿبتدئ



إن الؿبتدئ ٓ يبتدئ بؽتب ابـ حزم ، وإكؿا يؼصد : كذلؽ، ويؿؽـ أن يؼال

 . إلقفا بعد تعديف لؿرحؾة آبتداء

 :بـ طبد القهاب والؿذهبقة الشقخ محؿد  

التؿذهب الذي لقس طىل تعصٍب واكتصار مطؾؼ لقس غؾطًا، بؾ هق : إذاً              

همٓء : أمر سائغ لقس بؿشروع، وٓ يجقز أن يـؼسؿ السؾػققن إىل قسؿقـ

: مذهبققن وهمٓء لقسقا بؿذهبققـ، حتك ققؾ طـ الشقخ محؿد بـ طبد القهاب

وهذا الؼقل غقر صحقح: ٕكف ما كان . سؾػل الؿـفج إكف سؾػٌل العؼقدة لقس

إكا سبركا أققالف فؾؿ كجد لف خروجًا طـ الؿذهب : قد يؼقل قائؾ. حـبؾقًا متعصباً 

الؽالم طـ الؿذهب الحـبظ مقضقع : فقؼال. الحـبظ أو طـ روايات أمحد 

فر مسللٌة إين تلمؾت الؿسائؾ فؾؿ يظ: "صقيؾ، وقد قال اإلمام ابـ تقؿقة رمحف اهلل

فؼد يظفر " . فقفا رجحان مـ الؽتاب والسـة إٓ ولـلمحد فقفا رواية يف الجؿؾة

لؾباحث أن الراجح أو ما يراه راجحًا، أكف خالف الؿذهب الحـبظ، لؽـ طـدما 

يعقد إىل روايات اإلمام أمحد أو ما ذكره إصحاب مـ رواياتف كصاحب الػروع 

أن اإلمام أمحد  -دائؿًا يف الػروضات الجدلقة :ٓ كؼقل-أو اإلكصاف، يف الغالب 

فالشقخ محؿد بـ طبد القهاب رمحف اهلل مل يخرج طـ . رمحف اهلل يؽقن لف رواية

روايات أمحد ، إٓ أكف قال كؾؿة تبقـ أكف لقس متعصبًا، وإكؿا متؿذهب طىل 

يف مـ الؿعؾقم أن أجؾ كتابقـ طـد الحـابؾة الؿتلخريـ . التراتقب العؾؿقة فؼط

ضبط الؿذهب الحـبظ مها اإلقـاع والؿـتفك، فؿا اتػؼ طؾقف صاحب اإلقـاع 

هذا مذهب اإلمام أمحد ، ولفذا تػاصقؾ : والؿـتفك يؼقل الؿتلخرون طـف مباشرة

أكثر : "لؽـ الشقخ محؿد بـ طبد القهاب رمحف اهلل يؼقل. لقست مفؿة طـدكا أن



ففؾ هذا الؼقل يصدر طـ " .. وكصفما يف اإلقـاع والؿـتفك مخالػ لؿذهب أمحد 

أن صؾبة العؾؿ مـ السؾػققـ ٓ يـبغل أن يختؾػقا طىل مثؾ : متعصب؟ فالؼصد

هذه الؿسائؾ، وأن يؽقن فقفا خػٌض ورفٌع لقس طىل هدٍي سالػ، بؾ ٓبد مـ 

خرج طـ : ضبط إمقر، وكؾ مـ خرج طـ هدي صاحب الرسالة البقـ، ققؾ

ة بتقابعفا كان ٓبد مـفا، ويـبغل أن يجري فقفا هذه الؿؼدم. السـة والجؿاطة

 . كؼاٌش معتدل ومتحرر ومـصػ ومـضبط

 :طدم اإلكؽار طىل الؿتؿذهبقـ وغقر الؿتؿذهبقـ 

كؿا أكف يراطك الشقخ إلباين وصريؼتف يـبغل أن يراطك مئات مـ إئؿة            

 يزاد ويغؾط الشقخ ٓ: درجقا طىل التؿذهب، ويف الؿؼابؾ ٓ ضرر وٓ ضرار، أي

رمحف اهلل بلكف خرج طـ الؿذاهب إربعة كؿا يؼقلف بعض الؿتؿذهبقـ: حقث 

: ومـ قال.. إن مـ أخطائف أكف مل يـتسب إىل واحد مـ الؿذاهب إربعة: يؼقلقن

بؾ إن مـ ! إكف يجب طىل الؿسؾؿ أن يـتسب إىل واحد مـ الؿذاهب إربعة؟

العقام هذا آكتساب أو ٓ يؾزمفؿ، فضالً طـ  هؾ يؾزم: الؿسائؾ الؿختؾػ فقفا

بؾ إن مـ فضائؾف أكف قرر الدٓئؾ وقرر ما اطتؼده ! إكابر كالشقخ رمحف اهلل ؟

ومؿا يؼرب هذه . إلخ..وذهب إلقف يف مسائؾ الػؼف مـ ضاهر السـة والؽتاب

ًٓ أو كؾؿات : الؿسللة لؾػفؿ وهذا يرجع بـا إىل مسللة تحصقؾ -أن هـاك أصق

سؾػقة، إما قالفا أئؿة سؾػققن قدماء، أو قالفا أئؿة  -مذهب السؾػ بطريؼ الػفؿ

محؼؼقن يف السـة كـابـ تقؿقة رمحف اهلل ، لؽـفا تحتاج إىل فؼف، وأضرب لذلؽ 

ما اكعؼد سبُب فعؾف زمـ الـبل صىل اهلل : "يؼقل ابـ تقؿقة رمحف اهلل: مثالً شائعاً 

ففذه كؾؿة قالفا .." ده مـ البدع والؿحدثاتطؾقف وسؾؿ ثؿ مل يػعؾف، فػعؾف بع



شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل ، وذكرها الشاصبل أيضًا يف تؼريره لؿسللة السـة 

 ؟  فؿاذا كؼقل طـ هذه الؽؾؿة؟ هؾ هل صحقحة أو خطل. والبدطة

كؿؼدمات يف الؿسائؾ الؿجؿؾة الؿحتؿؾة الصادرة مـ أرباب العؾؿ     

. صحقحة، وهذه لقست قضقة مشؽؾة، لؽـ الؿشؽؾ هق فؼففا: كؼقل: الؿعتبريـ

ففذه كؾؿٌة صحقحة مـ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ، لؽـ يليت أحقاكًا بعض الترتقب 

وضع مؽان : مثالً . لفا طـد بعض الشققخ، وأحقاكًا يرون أن هذا الترتقب لزومل

طؾقف وسؾؿ ، لؼد اكعؼد سببف زمـ الـبل صىل اهلل : لؾـساء يف الؿساجد، يؼقلقن

فؼد كان الـساء يصؾقـ مع رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أكثر مؿا يصؾقـ الققم، 

وٓ سقؿا يف بعض إمصار، كؿا يف حديث طائشة رضل اهلل طـفا يف البخاري 

كان كساء الؿسؾؿات يشفدّن صالة الػجر مع رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف : )وغقره

طؾقف وسؾؿ مؽاكًا مختصًا هبـ؟ أو هؾ وضع  ففؾ جعؾ الـبل صىل اهلل( . وسؾؿ

إن سبب : فؼالقا. مل يضع شقئاً . ٓ: جريدًا مـ الـخؾ أو رواقًا ساترًا؟ الجقاب

الػتـة بالـساء مقجقد يف الرجال، سقاء كاكقا صحابة أو غقر صحابة، وإن كان 

أزكك وأصفر وأبعد طـ الػتـة وطـ الـظر إىل الـساء، لؽـ  -ٓ شؽ-الصحابة 

يضًا كان يحضر الصالة أحقاكًا ُحدثاء طفد، وأطراب، وكان يحضر الصالة مـ أ

ملمقرة  -حتك يف زمـ الصحابة-هؿ مـ أهؾ الـػاق، والؿرأة يف اإلسالم 

أن : الؿفؿ. ٓ تتحجبل أمام القرطقـ مـ الصحابة: بالحجاب، وهق مل يؼؾ لفا

الققم مؿـ يلخذ كالم  الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مل يػعؾف، فقليت بعض الػؼفاء

إن : شقخ اإلسالم رمحف اهلل بترتقب لزومل، فقؼقل طىل قاطدة شقخ اإلسالم 

ويليت بؿثؾ هذه التراتقب الؿتؽؾػ . وضع مؽان يف هذا العصر لؾـساء بدطة



اإلمام ابـ تقؿقة رمحف اهلل الذي قال هذه : أكا أققل. وهذا لقس بصحقح.. فقفا

حؽؿ استخدام السبحة لؾتسبقح، : أذكر مجؾًة مـفا الؽؾؿة لف مسائؾ يف الػتاوى

لؼد اكعؼد سبب التسبقح يف زمـ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، لؽـف كان يسبح 

بلصابعف أو بلكامؾف، وكان مـ الؿؿؽـ أن تستعؿؾ مثؾ هذه إدوات، كإحجار 

أو الخرز أو غقرها، ومع ذلؽ مل يػعؾ صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ذلؽ، فعىل هذه 

لؼاطدة أن التسبقح بالسبحة بدطة، ومع ذلؽ طـدما سئؾ اإلمام ابـ تقؿقة طـ ا

إن التسبقح هبا إذا مل يؽـ طىل قصد الرياء أو : "مسللة التسبقح بالسبحة، قال

ففق مل " . هجران ما جاءت بف السـة مـ إصابع وإكامؾ، فالتسبقح هبا حسـ

وٓ يؽقن هجراكًا لػعؾ الـبل  حسـ، بشرط أٓ يؽقن رياءً : جائز، بؾ قال: يؼؾ

أيـ كالمف السابؼ، وتطبقؼ هذه الؼاطدة؟ ٓ يؿؽـ أن : إذاً . صىل اهلل طؾقف وسؾؿ

حؽؿ تؾؼقـ الؿقت يف : وأشد مـ هذا. يؽقن شقخ اإلسالم متـاقضًا يف تؼريره

هذه الؿسللة مـ الؿسائؾ التل أغؾؼفا الشارع إغالقًا شديدًا، ففل مبـقة طىل : قبره

ة سد الذرائع، وهل كذلؽ لقس لف أصؾ، وزيادة طىل ذلؽ هل مسللة قاطد

مـ رُبؽ؟ وما ديـُؽ؟ هؾ : مخالػة لؾعؼؾ: ٕن الؿؾؽقـ حقـ يؼقٓن لؾؿقت

قد يؽقن هذا الؿقت يؼقل هذه الؽؾؿة . الؼضقة قضقة أكف يسؿع أحدًا فقؼؾده؟ ٓ

: إذاً . ام آبتالء والػتـةوفصقحًا فقفا، لؽـف إذا مل يؽـ مممـًا حؼًا يعاي طـفا يف مؼ

التؾؼقـ مخالػ حتك لؿبادئ العؼؾ، ومؼاصد الشارع مـ آفتتان الذي يؼع يف 

وهذه الؿسللة فقفا لؾػؼفاء ثالثة : "الؼبر، ومع ذلؽ لؿا ُسئَِؾ ابـ تقؿقة طـفا قال

مـفؿ مـ استحبفا، ومـفؿ مـ أجازها، ومـفؿ مـ هنك طـفا إما هنل تـزيف : أققال

والصحقح : وقد كان واثؾة بـ إسؼع يرخص يف هذا، قال: قال. تحريؿأو هنل 



ومع : "ثؿ قال". أهنا جائزة، وإذا ققؾ فالـفل طـفا ففل مؽروهة ولقست بؿحرمة

هذا فنكف يـبغل ترك ذلؽ، ولقس هذا مـ الســ القاردة طـ الـبل صىل اهلل طؾقف 

إهنا جائزٌة، ثؿ رجع : فؼد قال هق أبعد الؿسللة طـ البدع والتحريؿ،: إذاً " . وسؾؿ 

وإذا هنل طـفا ففذا هنل كراهة، وإن كاكت مع ذلؽ لقست مـ السـة، وٓ : وقال

: أن يؼقل: إلخ، وكان مـ الؿػترض طىل الؼاطدة السابؼة...يـبغل أن يصار إلقفا

وهـاك أمثؾة أخرى لـشقخ اإلسالم يف هذا ٓ يتسع . هذا بدطة أو مـ الؿحدثات

هل ...". ما اكعؼد سببف: "والؼصد مـ هذا أن مجؾتف السابؼة لؿا قال. هاالؿؼام لذكر

إن -مجؾة مجؿؾة يـبغل أن تـزل تـزيالً مـاسبًا لؾـصقص، أما أن تجعؾ كؼاطدة 

ع كثقر مـ إققال وإفعال طىل هذه  -صح التعبقر رياضقة مطردة، وُتبدَّ

هذا آفتراض أو هذا ففذا فقف تؽؾػ، فنن شقخ اإلسالم قد خالػ .. الطريؼة

الػفؿ يف كالمف كػسف، وٓ يؿؽـ أن يؽقن متـاقضًا يف تؼريره لألصقل والتػريع 

 . طؾقفا

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 [3]شرح حديث آفتراق                               

  

يف ادطاء أكف لقس  آفتراق يف أهؾ الؼبؾة افتراق واقع، ٓ مجال لرفعف أو التؽؾػ

لف وجقد، فؼد أثبتت إحاديث القاردة طـ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ حصقلف، 

ولق مل تثبتف إحاديث فنكف أمر بّقـ مـ جفة القققع مـذ قرون ماضقة، بؾ مـ آخر 

 .طفد الخؾػاء الراشديـ إربعة، والعؾؿ بالقاقع طؾؿ ضروري يؿتـع رفعف

 :ؼ الؼقل يف مجؾة دٓئؾف شرح حديث آفتراق وتحؼق 

قدس -وُسِئَؾ شقخ اإلسالم أمحد بـ تقؿقة : ]قال جامع الػتاوى رمحف اهلل             

، ما (تػترق أمتل ثالثة وسبعقـ فرقة: )طـ ققلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ -اهلل روحف

الحؿد هلل، الحديث : الِػَرق؟ وما معتؼد كؾ فرقة مـ هذه الصـقف؟ فلجاب

قر يف الســ والؿساكد: كســ أبل داود و الترمذي و الـسائل صحقٌح مشف

افترقت القفقد طىل إحدى وسبعقـ فرقة كؾفا يف الـار إٓ : )وغقرهؿ، ولػظف

واحدة، وافترقت الـصارى طىل اثـتقـ وسبعقـ فرقة كؾفا يف الـار إٓ واحدة، 

: ويف لػظ(. دةوستػترق هذه إمة طىل ثالث وسبعقـ فرقة كؾفا يف الـار إٓ واح

مـ الػرقة الـاجقة؟ ! يا رسقل اهلل: قالقا: )ويف رواية( طىل ثالث وسبعقـ مؾة)

هل : قال: )ويف رواية( مـ كان طىل مثؾ ما أكا طؾقف الققم وأصحابل: قال

 [ .(الجؿاطة، يد اهلل طىل الجؿاطة

ألػاظ  ذكر شقخ اإلسالم رمحف اهلل يف مبتدأ كالمف طـ الحديث الؿذكقر مجؾًة مـ 

 ". ......الحديث صحقح مشفقر يف الســ والؿساكقد: "روايتف، وهذا بعد ققلف

  



 : مدى صحة حديث آفتراق

هذا الحديث هق حديث آفتراق، وهق لقس مـ إحاديث الصحاح البقـة          

ج يف الصحقحقـ، أو مؿا ضفرت واستػاضت صحتف طـد إئؿة،  الصحة مؿا خرِّ

هذا الحديث اإلمام أمحد يف مسـده وأهؾ الســ وغقرهؿ،  وإن كان قد روى

وصححف مجاطة مـ الحػاظ، واطتبره مجاطة مـ أصحاب السـة فقؿا صـػقه يف 

فنن هذا الحديث . مسائؾ آفتراق ومسائؾ أهؾ البدع، وبقان مخالػتفؿ لؾسؾػ

ؿ ثؿة خالٌف بقـ الحػاظ يف ثبقتف، فؿـفؿ مـ يذهب إىل تضعقػف بلوجفف، ومـف

. مـ يذهب إىل تؼقيتف، وهذا هق الؿشفقر وإضفر طـد الؿتلخريـ مـ الحػاظ

-وهـا مسللة ٓبد أن تعتبر يف مثؾ هذا الـقع مـ البحقث، وهق أكف لقس مفؿًا 

أن يتقصؾ إىل جزٍم بصحة هذا الحديث أو طدم صحتف، فنن  -فقؿا يظفر

ؿسائؾ الؿؼصقدة يف هذا القصقل إىل هذا الجزم لقس لف كتقجة محؼؼة يف تؼرير ال

الباب، فنن هذا الحديث قد جاء مـ رواية أبل هريرة و أكس بـ مالؽ و طبد اهلل 

طـ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ،  -مـ رواية مجاطة مـ الصحابة: أي-بـ طؿر 

وكؿا أسؾػت قد اختؾػ الحػاظ يف ثبقتف وطدمف، فذهب ابـ حزم إىل الطعـ 

لؽـ هذا . شقخ اإلسالم ومجاطة إىل تؼقيتففقف، وهذا ققل مجاطة، وذهب 

إن صحتف تدل طىل مجؾة مـ الؿسائؾ الؿعتبرة يف مـفج : الحديث ٓ يؼال فقف

التؼرير لعؼقدة السؾػ أو مـفجفؿ أو أحؽام الؿخالػقـ، فنن ما تضؿـف مـ 

الؿعاين الؿعتبرة هل ثابتٌة يف الشرع بلدلٍة أخرى، ولفذا ما يذهب إلقف بعض 

مـ أن تػريؼ إمة هبذا الحديث، أو إن ثبقت اختالف إمة مبـل  الؿعاصريـ

طىل صحة الحديث، وإن الحديث لقس بصحقح، هذا لقس فقف كتقجة محؼؼة، 



اختالف الؿسؾؿقـ يف مسائؾ : أي-أن افتراق أهؾ الؼبؾة : القجف إول: لقجفقـ

ن ماضقة، بؾ مـ أمر بّقـ مـ جفة القققع، فنكف بقِّـ وققطًا مـ قرو -أصقل الديـ

آخر طفد الخؾػاء إربعة الراشديـ، لؿا ضفرت الخقارج، والشقعة، ثؿ بعد 

إذًا آفتراق يف أهؾ الؼبؾة افتراق واقع، ٓ مجال لرفعف أو . إلخ...ذلؽ الؼدرية

التؽؾػ بلكف لقس لف وجقد، حتك لق مل يحدث بف الرسقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، 

عؾؿ أكف وقع: ٕن العؾؿ بالقاقع طؾٌؿ ضروري يؿتـع فؿا دام أكف وقع فقجب أن ي

أن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ قد اكضبط إلقف مـ جفة الرواية : القجف الثاين. رفعف

ثبقت آفتراق يف هذه إمة، فنكف تقاتر طـف طؾقف الصالة والسالم يف الصحقحقـ 

ٓ يضرهؿ مـ  ٓ تزال صائػة مـ أمتل ضاهريـ طىل الحؼ،: )وغقرمها أكف قال

حتك تؼقم : )ويف وجف يف الصحقح( خذلفؿ، وٓ مـ خالػفؿ، حتك يليت أمر اهلل

ففذا الحديث حديث ثابت متقاتر مـ جفة استػاضة ثبقتف طـد إئؿة، ( الساطة

وهذا الحديث فقف . يف الصحقحقـ مـ غقر وجف ويف غقرمها -كؿا تؼدم-ومخرج 

تالف يف مسائؾ أصقل الديـ، ولفذا تؼرير لؽقن إمة سقدخؾفا افتراق واخ

وصػ طؾقف الصالة والسالم هذه الطائػة بلهنا الػرقة الـاجقة الؿـصقرة إىل ققام 

فتؼرير افتراق : وطؾقف. الساطة، وأهنؿ طىل أمر اهلل ورسقلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ

: ققلف يف مبدأ هذا الحديث: إذاً . إمة ثابت هبذا الحديث الؿتقاتر الصحة

إن العؾؿ هبذا آفتراق لقس معؾقمًا مـ هذا : يؼال فقف(. ػترق هذه إمةوست)

الحرف مـ الحديث فؼط، بؾ هق طؾؿ ضروري مـ جفة القققع، ومـ جفة 

 . الخبر الـبقي أخر أيضاً 

 



 : ما اختص بف حديث آفتراق

ختص ففذا التحديد لؾعدد هق الذي ا( طىل ثالٍث وسبعقـ فرقة: )أما ققلف          

إن إمة : بف هذا الحديث، فنن كان الحديث غقر ثابت، فال يجقز أن يؼال

يف هذا الحديث : إذاً . ستػترق طىل ثالٍث وسبعقـ، أو افترقت طىل ثالٍث وسبعقـ

امتقاز ذكر طدد الطقائػ الؿخالػة، وأهنؿ ثالٌث وسبعقن فرقة، وهذا آمتقاز 

أكف ٓ يستطقع : ك أكف طؾؿ كظ أيومعـ. لقس تحتف حؼقؼة كثقرة: ٕكف طؾؿ كظ

أحٌد ٓ مـ السؾػ وٓ مـ الخؾػ أن يحدد هذه الػرق الثالث والسبعقـ طىل 

إكف مل يؽـ مـ صريؼة : "الؼقل بصحة الحديث، ولفذا قال شقخ اإلسالم رمحف اهلل

: أصقل البدع أربع: السؾػ الجزم بتعققـ هذه الػرق، وإن طقـقا أصقلفا كؼقلفؿ

، ففؿ قد " لؼدرية، والجفؿقة، والشقعة، أو ما إىل ذلؽ مـ مجؾ السؾػالؿرجئة، وا

وهؿ -أما أهنؿ اشتغؾقا بتسؿقة الػرق الؿخالػة لؾسؾػ . يعقـقن أصقل البدع

فنن هذا آشتغال مل يؼع مـ أحد مـ السؾػ، وإكؿا اشتغؾ  -ثـتان وسبعقن فرقة

أهؾ اإلثبات بف بعض الؿتلخريـ، وأصؾ آشتغال بف مـ صريؼة متؽؾؿة 

كلصحاب أبل الحسـ إشعري الؿـتسبقـ إىل السـة والجؿاطة، فنهنؿ سؿقا 

الطقائػ الثالث والسبعقـ، واستعؿؾ هذا أيضًا بعض الػؼفاء مـ أصحاب 

لؽـ هذا آشتغال لقس . إئؿة رمحفؿ اهلل الذيـ يجاكبقن صريؼة الؿتؽؾؿقـ

ًٓ سؾػقًا، بؾ هق مـ الؼقل طىل اهلل بغق ر طؾؿ: ٕكف إن اطتبرت أسؿاء اشتغا

الطقائػ التل ضفرت يف تاريخ الؿسؾؿقـ فنن العدد ٓ يؿؽـ أن يـضبط طؾقفا، 

مخس طشرة : بؾ قد يزيد طـفا إذا اطتبر تػرق الطقائػ، كلن يؼال الخقارج

ثـتا طشرة صائػة، إذا اطتبر هذا التؼرير كؿا هل صريؼة أهؾ : الؿرجئة.. صائػة



وإذا اطتبرت أصقل . تزيد كثقرًا طـ ثالث وسبعقـ الؿؼآت فنن الػرق

الطقائػ فنن الػرق تؼؾ طـ ثالث وسبعقـ: ولذلؽ إن صح هذا الحرف طـ 

الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ فنكف حرٌف يعؾؿ طؾؿًا مجؿالً، كؾقًا، فقعؾؿ أن الػرق 

أن البدع ستؽثر، وأكف : ستؽثر، وكلن الؿراد مـ كؾؿتف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ

وأما أن الؿؽؾػقـ يعؾؿقن أسؿاء هذه الػرق ففذا . ؽقن لفا أوجفًا متعددةسق

لقس بصحقح، وقد أوضحـا يف شرح كتاب اإليؿان لـلبل طبقد أكف مل يصح طـ 

الرسقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أكف سؿك صائػًة بدطقًة باسؿفا، كاسؿ الؿرجئة أو 

فقطًا إلقف ٓ يصح، وإكؿا الؼدرية أو الشقعة، أو ما إىل ذلؽ، بؾ كؾ ما روي مر

طىل ثالث وسبعقـ : )إذًا ققلف. صح كالمف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ يف الخقارج

هذا مـ العؾؿ : فنن صح ققؾ. هذا التحديد هق الذي أفاده هذا الحديث( فرقة

 . الؿجؿؾ الؽظ، وإن مل يصح فآطتبار بثبقت آفتراق ولقس بؿاهقة العدد

 : آفتراقالجؿؾ الؿذكقرة يف حديث  

، وافتراق (افترقت القفقد: )الجؿؾة إوىل -:هذا الحديث فقف سبع مجؾ        

فنن ( طىل إحدى وسبعقـ فرقة: )الجؿؾة الثاكقة. القفقد معؾقم مـ الؽتاب والسـة

صح هذا الحديث ُطؾؿ طدد فرق القفقد طؾؿًا مجؿالً، وإن مل يصح طؾؿ افتراق 

وافتراق ( وافترقت الـصارى: )ؿؾة الثالثةالج. القفقد مـ الؽتاب والسـة

( طىل اثـتقـ وسبعقـ فرقة: )الجؿؾة الرابعة. الـصارى معؾقم مـ الؽتاب والسـة

فنن صح هذا الحديث طؾؿ طدد فرق الـصارى طؾؿًا مجؿالً، وإن مل يصح طؾؿ 

وبؼل يف الحديث ثالث مجؾ تتعؾؼ هبذه . افتراق الـصارى مـ الؽتاب والسـة

وهذا معؾقم مـ جفة متقاتر الشرع، ( وستػترق هذه إمة: )جؿؾة إوىلال: إمة



تحديد العدد أفاده هذا ( طىل ثالث وسبعقـ: )الجؿؾة الثاكقة. ومـ جفة القققع

. الحديث، فنن صح ففذه اإلفادة إفادة كؾقة مجؿؾة لقس تحتفا تعققـ مؿؽـ

هذه : فؿة، لؽـ كؼقلهذه مجؾة م( كؾفا يف الـار إٓ واحدة: )الجؿؾة الثالثة

أفادهتا دٓئؾ  -وقد ذكرت يف هذه إمة، وذكرت يف القفقد والـصارى-الجؿؾة 

الشريعة مـ الؽتاب والسـة ومل يختص بذكرها هذا الحديث، ففل لقست 

إن هذا الحديث أفادها: فثبقهتا مبـل طىل ثبقتف، لؽـفا : كالجؿؾة الثاكقة التل قؾـا

 . كالجؿؾة إوىل

 : رق الؿخالػة ٕهؾ السـةحؽؿ الػ 

هبذا يتبقـ أن هذا الحديث لقس فقف زيادة يف حؽؿ الؿخالػقـ لؾسؾػ: فنن           

ٓ يراد بف طـد السؾػ أن ( كؾفا يف الـار إٓ واحدة: )ققلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ

مجقع مـ خالػفؿ يؽقن مـ أهؾ الـار أو مـ أهؾ القطقد جزمًا، وإكؿا هذا مـ 

َف َوَرُسقَلُف َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه : قطقد العامة، كؼقلف تعاىلأحاديث ال ـْ َيْعِص الؾَّ َوَم

ـَ َيْلُكُؾقَن َأْمَقاَل اْلَقَتاَمك : ، وققلف تعاىل[14:الـساء]ُيْدِخْؾُف َكارًا َخالِدًا فِقَفا  ِذي إِنَّ الَّ

َؿا َيْلُكُؾقَن فِل ُبُطقكِِفْؿ َكارًا َوَسَقْصَؾقْ  وققلف طؾقف [ 11:الـساء]َن َسِعقرًا ُضْؾؿًا إِكَّ

( مـ اقتطع حؼ امرئ مسؾؿ بقؿقـف، فؼد أوجب اهلل لف الـار: )الصالة والسالم

ٓ يدخؾ الجـة مـ كان يف قؾبف مثؼال ذرٍة مـ : )وققلف يف حديث ابـ مسعقد 

ففذا الحديث فقف بقان لؽقن الؿػارقة لؾسـة . وغقرها مـ الـصقص( كبر

ات القطقد، فنن مـ فارق السـة والجؿاطة ٓبد أن تؽقن والجؿاطة مـ مقجب

مػارقتف يف الجؿؾة طـ تػريط مـف، وٓ شؽ أن الؿػرط يؽقن تاركًا لقاجب مـ 

القاجبات، ومـ ترك واجبًا مـ القاجبات أو قصر فقف فنكف يؽقن معرضًا لقطقده 



ؾ سبحاكف وتعاىل ، وهذا ٓ يؿـع أن يؽقن بعض مـ اكتحؾ البدع وصرق أه

. إهقاء طىل قدر مـ الزكدقة والؽػر والخروج مـ الؿؾة، وهذا مؼام آخر

طىل مجقع  -إن ثبت هذا الحرف طـف-أن حؽؿف طؾقف الصالة والسالم : الؿؼصقد

هذه الػرق أهنا يف الـار إٓ واحدة، وهل الػرقة الـاجقة، ٓ يراد بف التعققـ، ٓ 

هذا وطقد: ٕن مـ : بؾ يؼال. نلألطقا -مـ باب أوىل-لؾطقائػ وٓ التعققـ 

فارق السـة والجؿاطة ٓبد أن تؽقن مػارقتف بسبب قدر مـ التػريط يف الجؿؾة، 

والؿػرط تارك لقاجب، والتارك لؾقاجب العؾؿل مـ جـس التارك لؾقاجب 

العؿظ، بؾ تركف لؾقاجب العؾؿل أشد مـ ترك القاجب العؿظ، ولفذا كان 

هذا هق . مـ جـس الؿعاصل والؽبائر العؿؾقة السؾػ يعدون جـس البدع أطظؿ

الؿراد مـ هذا الحرف، وهق مراٌد ٓ يـبغل أن يختؾػ فقف، ومـ فسر الحديث 

بلن هذا حؽؿ طىل أصحاب هذه الطقائػ بلهنؿ مـ أهؾ الـار وأهنؿ كػار، أو أهنؿ 

مـ أهؾ التخؾقد يف الـار، أو طّقـ صائػة الخقارج، أو صائػة الؿعتزلة، أو 

كؾفا : )شعرية أو غقرها بلهنا مـ أهؾ الـار: ٕن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ قالإ

ففذا ففؿ غؾط لؽالمف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، وهذا ٓ يؿـع أن أهؾ ( يف الـار

البدع الؿغؾظة، قد يؼع يف أطقاهنؿ مـ هق مـ أهؾ الؽػر، والزكدقة والخروج مـ 

كؿا ذكره إئؿة رمحفؿ اهلل، وكؿا هق  الؿؾة، ففذا مؼام آخر لف قدر مـ الثبقت

هذا هق الذي يراد هبذا : إذاً . الؿعروف يف القاقع التاريخل لبعض غالة أهؾ البدع

الحديث، وطؾقف ترى أن الجؿؾة الثالثة لقست مؿا اختص بف هذا الحديث، ففل 

معؾقمة بؽؾقات وبؿػصؾ دٓئؾ الشريعة، فؼد دلت دٓئؾ الشريعة طىل أن 



بائر العؾؿقة مـ جـس أصحاب الؽبائر العؿؾقة، بؾ هؿ أوىل يف أصحاب الؽ

 . القطقد مـ أصحاب الؽبائر العؿؾقة

 : مـزلة آجتؿاع طـد أهؾ السـة والجؿاطة 

 [ .ولفذا وصػ الػرقة الـاجقة بلهنا أهؾ السـة والجؿاطة]  

أكا طؾقف الققم مـ كان طىل مثؾ ما : )وهذا يف ققلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ                

وهذا القصػ مـ جفة الثبقت فقف كظر، فنن هذا الحرف فقف كالم ( وأصحابل

لؾحػاظ مـ جفة ثبقتف، لؽـ معـاه معـك صحقح، فال شؽ أن الطائػة الؿـصقرة 

ومل يثبت طـ . الـاجقة هؿ مـ كان طىل هدي الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ وأصحابف

يف سقاق واحد:  -السـة والجؿاطة-ٓسؿقـ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أكف مجع ا

أن هذا التركقب هبذا السقاق مل يثبت، وإكؿا ثبتت إفراد، ولثبقت إفراد : أي

استعؿؾ هذا آسؿ يف تعققـ هذه الػرقة الـاجقة الؿـصقرة إىل ققام الساطة، وهذا 

وهذا .. والجؿاطة. وهذا بقان ٓتباطفؿ.. إهنؿ هؿ أهؾ السـة: آسؿ حقـ يؼال

بقان ٓجتؿاطفؿ، فنن السـة ٓبد فقفا مـ اجتؿاع، وآجتؿاع ٓبد فقف مـ سـة، 

ولفذا كان اإلمجاع : "ففؿا أصالن متالزمان، ولذلؽ يؼقل شقخ اإلسالم رمحف اهلل

مـ أشرف أصقل آستدٓل طـد إئؿة، ومخالػف يؽقن طىل قدر مـ الضالل 

ـ دٓئؾ أو مـ آحاد الدٓئؾ، فنن هذا والبدطة بخالف مـ خالػ ما مل يظفر لف م

: ٓ يؿؽـ أن تتحؼؼ هذه الطائػة إٓ هبذيـ إصؾقـ: إذاً " . مؼام يؼع فقف اجتفاد

ولذلؽ مـ مل يحؼؼ مؼام آجتؿاع فؼد فاتف . آتباع لؾسـف، وآجتؿاع طىل ذلؽ

يؼع مـ وهـا تـبقف إىل أكؽ قد ترى بعض السؾػققـ الققم، وهذا ٓ . كثقر مـ السـة

آكدفاع أو  -إن صح التعبقر-طؾؿائفؿ أو شققخفؿ الؽبار، بؾ يؼع كـقع مـ 



التعجؾ مـ بعض الطؾبة يف بعض الؿدارس، فؼد يؼقمقن بتحصقؾ سـة مختؾػ 

فقفا بقـ الػؼفاء، وهذا التحصقؾ يستؾزم تػقيت مصؾحة آجتؿاع، فقؽقكقن 

ة باإلصبع أو وضع القديـ حصؾقا سـًة يسقرًة مختؾػ فقفا كالتشفد أو كاإلشار

وهذا مل يؽـ مـ هدي السؾػ، . طىل الصدر، وفقتقا يف هذا مصؾحة آجتؿاع

 -وهق مـ كبار أئؿة السؾػ: ٕكف إمام صحابل رضل اهلل طـف -فنن ابـ مسعقد 

أتؿ خؾػ طثؿان، وما كان إتؿام طثؿان مقافؼًا لؾسـة: فنن الـبل صىل اهلل طؾقف 

سػر قط، لؽـ طثؿان رضل اهلل طـف أتؿ وتلول، ولقس  وسؾؿ مل يتؿ الصالة يف

أن ابـ مسعقد ومجؾة الصحابة مـ بعده : الؿؼصقد هـا بؿ تلول، بؾ الؿؼصقد

فؿع أن " . الخالف شر: "قال. أتؿقا خؾػ طثؿان ، ولؿا ققؾ لـابـ مسعقد يف ذلؽ

هذه سـة مؼصقدة التحصقؾ إٓ أن آجتؿاع أيضًا شريعة وسـٌة مؼصقدة 

أكف ٓ تحّصؾ مصؾحٌة يسقرة : حصقؾ ٓبد مـ ضبطفا، وهذه مـ ققاطد الػؼفالت

مختؾٌػ فقفا بتػقيت مصؾحة كؾقة مجؿع طؾقفا: والعـاية بالسـة مؼام بّقـ طـد 

السؾػققـ الققم، لؽـ يـبغل أن يمكد العـاية بآجتؿاع طىل السـة: ولفذا ما يؼع 

اقًا شرطقًا، وٓ مقجب لف مـ مـ افتراق كثقر مـ السؾػققـ الققم لقس افتر

الشريعة، ومسائؾ السؾػقة هل اإلمجاطات، واإلمجاطات ٓ يـبغل أن يختؾػ فقفا، 

 . ......ولقس فقفا مادة قابؾة لالختالف

 أهؾ السـة والجؿاطة 

هذه مسللة يخطئ فقفا كثقر مـ [ . وهؿ الجؿفقر إكبر والسقاد إطظؿ]        

بلن صائػتفؿ طؾقفا أكثر : ؿ بعض صقائػ أهؾ البدعأهؾ البدع، وذلؽ حقـ تزط

إن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ : وقد قال مجؾة مـ متؽؾؿل إشعرية. الؿسؾؿقـ



وأصحابـا : جاء طـف يف ذكر الػرقة الـاجقة الؿـصقرة أهنؿ السقاد إطظؿ، قالقا

-عة إشاطرة هؿ السقاد إطظؿ، فنن مجفقر العؾؿاء أصحاب الؿذاهب إرب

إما  -فؼفاء الؿذاهب إربعة، أتباع أبل حـقػة و مالؽ و الشافعل و أمحد : أي

ومـ هـا زطؿ مجؾة مـ . أشعري، أو سالؽ مسؾؽ بعض أئؿتفؿ، أو متلثٌر هبؿ

متؽؾؿة إشاطرة أن صائػتفؿ هل الطائػة التل يؿؽـ أن تقصػ بلهنا السقاد 

ر طؾؿاء الؿسؾؿقـ مـ إن أكث: ومـ قال. وهذا ٓ شؽ أكف خطل. إطظؿ

إشاطرة فؼد أخطل، فنن أئؿة العؾؿاء هؿ الؼرون الثالثة الػاضؾة، وهمٓء لقس 

فقفؿ أشعري، بؾ همٓء وجدوا قبؾ أن يقجد الؿذهب إشعري، فالصحابة 

إذًا هذا خطل يف . إلخ... رضل اهلل طـفؿ مجقعفؿ أئؿة سـة، والتابعقن كذلؽ

رير الحؼائؼ الشرطقة، فنن أئؿة الؿسؾؿقـ ومجفقر التؼدير التاريخل، وخطل يف تؼ

أن السقاد إطظؿ : وجفٌة أخرى. هذه جفة.. طؾؿائفؿ هؿ أئؿة السـة والجؿاطة

فضالً -مـ الؿسؾؿقـ هؿ طىل السـة والجؿاطة، فنن صرق الؿتؽؾؿقـ كإشاطرة 

يف تحصقؾ طؼائدهؿ صرق كظرية، وهل صرق طؾؿ الؽالم، كتؼرير  -طـ الؿعتزلة

إىل آخر هذه الطرق ... لقؾ إطراض، ودلقؾ آختصاص، ودلقؾ التركقبد

الجدلقة الـظرية، فنذا تؽؾؿقا يف الصػات جاءوا بدلقؾ إطراض، وإذا تؽؾؿقا يف 

وهذه .. الؼدر جاءوا بـظرية الؽسب التل أطقا تػسقرها أئؿة الؽالم مـ إشاطرة

ًٓ أن العامة مـ  الؿسؾؿقـ يعرفقهنا الطرق ٓ يؿؽـ طؼالً وٓ جد

ولفذا اختؾػ طؾؿاء إشاطرة أكػسفؿ . ويػفؿقهنا:ففل متعذرة الػفؿ طىل العامة

وهذا طؾقف بعض -يف حؽؿ إيؿان العقام، فؿـفؿ مـ يؼقل بػساد إيؿان العامة 

إهنؿ تاركقن لقاجٍب يف اإليؿان، وهل الطرق التل : ومـفؿ مـ يؼقل -غالهتؿ



إن إيؿاهنؿ : قفؿ مـ الؿعتزلة، ومـفؿ مـ يؼقلاخترطقها وابتدطقها ودخؾت طؾ

صحقح ومل يتركقا واجبًا فقف، لؽـف إيؿان مجؿؾ، لقس اإليؿان التام الؿحؼؼ، 

وبؿا أن . فاإليؿان التام الؿحؼؼ ٓ يحؼؼف أو يعرفف إٓ أرباب العؾؿ الؽالمل

هؾ صرق الؿتؽؾؿقـ، متعذرة التحؼؼ طـد العامة: إذًا سقاد الؿسؾؿقـ وطامتفؿ أ

سـة: ٕن سقاد الؿسؾؿقـ لقس لفؿ مراد إٓ اإلسالم، والسـة والجؿاطة هل 

اإلسالم، ولقس فقفا زيادة طـ اإلسالم، حتك بعد حدوث الػرق والبدع، مل تزد 

السـة بزيادة هذه الػرق، بؾ السـة واحدة، السـة والجؿاطة والسؾػقة هل اإلسالم 

َوَرِضقُت َلُؽْؿ اإِلْسالَم ِديـًا : ؾؿ ، وقالالذي بعث اهلل بف رسقلف صىل اهلل طؾقف وس

ِف اإِلْسالُم : وقال[ 3:الؿائدة] ـَ ِطـَْد الؾَّ ي هذا هق الؿـفج [. 19:آل طؿران]إِنَّ الدِّ

فسقاد : وطؾقف. السـل السؾػل، وهق اإلسالم الحؼ التام الؿحؼؼ ضاهرًا وباصـاً 

ؾدهؿ، ففذا التلثر يمخذ الؿسؾؿقـ وطامتفؿ أهؾ سـة، قد يتلثرون ببعض طؾؿاء ب

بؼدره، ويؽقن تؼصقرًا، وٓ يؾزم أن تغؾب الحالة طىل العامة: كظرًا ٕن طؾؿاء 

 . ......البؾد أشاطرة

 : خطل الؼقل بلن العامة والجؿفقر لقسقا مـ أهؾ السـة 

إن بالد : ما يؼع فقف بعض إشعرية أو مـ يـتصر لؿذهبفؿ ويؼقل: وطؾقف             

الد كذا، وبالد كذا، وأكثر أمصار الؿسؾؿقـ الققم أشاطرة، بحجة أن كذا، وب

الظاهر يف طؾؿاء بؾدها أهنؿ أشاطرة، هذا لقس متقـًا: ٕكف وهلل الحؿد ما مـ بؾد 

لق فرض : الجفة الثاكقة. هذه جفة.. الققم إٓ وفقف طؾؿاء مـ السـة والسؾػققـ

ًٓ طدم ذلؽ، فنن العامة قد بؼقا طىل أصؾ ا لدياكة وأصؾ اإلسالم، ومل جد

ففذا الباب ٓبد مـ . إلخ... يسؿعقا هبذه الؿعارف الؽالمقة الػؾسػقة السػسطقة



إن السؾػقة مختصة : ويؼابؾ ذلؽ بعض السؾػققـ أحقاكًا، حقث يؼقل. إدراكف

وهذا أيضًا .. بؿؽان كذا وكذا، وأما مجفقر إمصار ففل طىل البدطة والضالل

أمصار الؿسؾؿقـ يف الجؿؾة هل طىل السـة والجؿاطة،  خطل ولقس بصحقح، بؾ

وأكثر ما يغؾب طىل الؿسؾؿقـ هق التؼصقر يف تحؼقؼ آتباع هلل ورسقلف صىل اهلل 

طؾقف وسؾؿ ، وأما التؼصد إىل معارضة الؽتاب والسـة والخروج طـ صريؼة 

بقـ  لقس مؼصقدًا لؾعامة وإن كاكقا يخالػقن، وفرق -يف الجؿؾة-السؾػ، ففذا 

مـ اختص بطائػة، وبقـ مـ يخالػ وهق مل يؼصد الخروج طـ صائػة أهؾ السـة 

ٓ شؽ أن أهؾ السـة والجؿاطة هؿ السقاد إطظؿ، وهؿ الذيـ : إذاً . والجؿاطة

فقفؿ إئؿة، وهؿ أئؿة الصحابة والؼرون الثالثة، وفقفؿ الؿجاهدون، 

ٓ يـبغل أن يـازع فقفا، وٓ ففذا مـ الؿسائؾ التل . إىل غقر ذلؽ... وإولقاء

أما أن إشعرية هؿ أكثر طؾؿاء الؿسؾؿقـ، أو هؿ مجفقر . يتؽؾػ يف التقهؿ فقفا

إلخ، ففذا لقس لف حؼقؼة، بؾ هؿ صائػة كظرية امتدت بعض ... الؿسؾؿقـ

الؼرون، وكثرت يف بعض أتباع الؿذاهب، ولؽـفا ٓ يؿؽـ أن تصـػ طىل هذا 

هل أقرب الطقائػ إىل الؽتاب : ئػٌة كا ققؾ فقفاالتصـقػ الؿتؽؾػ، وهل صا

. والسـة بعد السؾػ، أو هؿ أقرب صقائػ الؿتؽؾؿقـ إىل أهؾ السـة والجؿاطة

بلي كقع مـ أكقاع  -أهؾ السـة والجؿاطة-أما الؼصد إىل تؼؾقؾ الطائػة السؾػقة 

د إما وهذا الؼص. الؼصد فؾقس قصدًا شرطقًا وٓ قصدًا حؽقؿًا وٓ قصدًا فاضالً 

أن يؼع فقف بعض إشاطرة وهذه فؽرة قديؿة طـد إشاطرة أو يؼع فقف بعض 

صؾبة العؾؿ السؾػققـ الذيـ مل يؽتؿؾقا، وذلؽ حقـ يبالغقن يف تؼققد الؿذهب 

السؾػل بتؼققدات كثقرة، ويجعؾقن مـ خرج طـ هذه التؼققدات لقس سؾػقًا، 



لقس سؾػقًا، وٓ مـ أهؾ السـة فعالً يصبح إكثر مـ الؿسؾؿقـ : وكـتقجة لفذا

ففذا التضققؼ لقس . إلخ... طـده سـة، ولؽـ طـده بدطة: والجؿاطة، إكؿا قد يؼال

مل مل يؽـ مؼصقدًا؟ هؾ لؽقن الـبل طؾقف الصالة والسالم، : وإذا ققؾ. مؼصقداً 

هذا الحرف مل يثبت طـف طؾقف الصالة : فنكف قد يؼال( هل السقاد إطظؿ: )قال

كال، ٓ يؼصد إىل تضققؼف لفذا الحرف، إكؿا : يف هذا الحديث؟ فقؼالوالسالم 

ٓ تزال صائػة : )ٕن الؿراد مـ الطائػة التل قال الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ فقفا

مـ أمتل طىل الحؼ ضاهريـ ٓ يضرهؿ مـ خذلفؿ وٓ مـ خالػفؿ حتك يليت أمر 

.. سـة والجؿاطة، هؿ السؾػققنهذه الطائػة التل طىل الحؼ هل صائػة أهؾ ال( اهلل

وقد يؼقل . ومـ أسؿاء هذه الطائػة التل تؼال يف حؼفؿ هؿ أهؾ اإلسالم حؼاً 

ٓ تزال صائػة مـ أمتل طىل : )إن الؿراد بالحؼ يف ققلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ: قائؾ

أجؾ مـ كؾؿة السؾػقة كؾؿة اإلسالم، ففذا إبراهقؿ : يراد بف السؾػقة، كؼقل( الحؼ

ـِ َلَؽ : الصالة والسالم يؼقلطؾقف  ـَا َواْجَعْؾـَا ُمْسؾَِؿْق وقد يؼقل [. 128:البؼرة]َربَّ

إذا ُسؿقت باسؿ اإلسالم: فنكف يشؿؾ مجقع الؿسؾؿقـ مـ أهؾ السـة : البعض

هذا يستدطل قدرًا مـ التؿققز كاسؿ أهؾ السـة والجؿاطة، : ققؾ. وأهؾ البدطة

ول، وٓ يستؾزمف، والدلقؾ طىل ذلؽ أن لؽـ هذا ٓ يستدطل هجران آسؿ إ

اهلل ورسقلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ طظؿا اسؿ اإلسالم، مع أن اسؿ اإلسالم كان 

ْرِك : يدخؾ فقف زمـ الـبقة الؿـافؼقن الذيـ قال اهلل فقفؿ ـَ فِل الدَّ إِنَّ اْلُؿـَافِِؼق

ـْ الـَّاِر 
قد اتػؼ العؾؿاء طىل و: "وقد قال شقخ اإلسالم [ 145:الـساء]إَْسَػِؾ مِ

إذًا كقن هذا آسؿ يدخؾ فقف " . أن الؿـافؼقـ يدخؾقن يف اسؿ اإلسالم إذا ذكر

ققم لقسقا أهالً لف أمر مل يظفر بظفقر البدع، بؾ هق مقجقد حتك يف زمـ الـبقة 



مـ جفة اسؿ الـػاق: ولفذا كان الؿؼصقد بلهؾ السـة الؿحؼؼقـ لإلسالم حؼًا، 

ؼؼ الؼاصد فقفؿ الظامل لـػسف، وفقفؿ الؿؼتصد، وفقفؿ وكؿا أن فقفؿ الؿح

ولفذا ٓ يـبغل أن يضقؼ هذا آسؿ بحال مـ إحقال، بؾ . السابؼ بالخقرات

كؾ مـ اطتبر الؽتاب والسـة وأخذ بنمجاع الصدر إول، ففذا يعد مـ أهؾ السـة 

فقفا  والجؿاطة، ولقس هـاك شروط لسؾػقتف يجتفد فقفا الؿجتفدون، أو يتؽؾػ

أحقاكًا بعض أصحاب الردود والؿخالػات والؿـاقشات التل ٓ معـك تحتفا وٓ 

وأما الػرق الباققة فنهنؿ أهؾ الشذوذ والتػرق والبدع وإهقاء، وٓ تبؾغ . ]حؼقؼة

الػرقة مـ همٓء قريبًا مـ مبؾغ الػرقة الـاجقة، فضالً طـ أن تؽقن بؼدرها، بؾ قد 

مػارقة الؽتاب والسـة : الؼؾة، وشعار هذه الػرق تؽقن الػرقة مـفا يف غاية

 [ .واإلمجاع

هذا مـ فؼف شقخ اإلسالم ، مع أكف رمحف اهلل جاء يف الؼرن السابع وأدرك مـ  

 -إن صح التعبقر-الؼرن الثامـ، وقد كان الؿذهب إشعري هق الغالب يف 

ؿل لؾدولة إذ الدوائر الرسؿقة يف الدولة اإلسالمقة آكذاك، أي هق الؿؿثؾ الرس

ذاك مـ جفة الؼضاء ومـ جفة الػتقا، فؽان كبار أئؿة الشافعقة خاصة طىل 

الؿذهب إشعري، فؿَع هذا آكتشار وهذا الشققع يف بعض الػترات وبعض 

أن : الؿراحؾ مـ الؼرون اإلسالمقة، إٓ أن شقخ اإلسالم كان يؼرر هذه الحؼقؼة

ئػ هؿ أهؾ الشذوذ وآبتداع أهؾ السـة هؿ السقاد إطظؿ، وأن الطقا

 . إىل غقر ذلؽ... وآفتراق، وهؿ يف الغالب طىل قدر مـ الؼؾة

 

 



 [4]شرح حديث آفتراق                                

  

مذهب السؾػ إكؿا يعؾؿ بالـؼؾ ولقس بالػفؿ، وأخذه طـ صريؼ الػفؿ قد طؿؾ 

الجؿاطة هؿ أحؼ مـ وأهؾ السـة و. بف بعض أصحاب السـة مـ الؿتلخريـ

اكتسب إىل مذهب السؾػ، وذلؽ أن معتؼدهؿ إخذ بالؽتاب والسـة واإلمجاع، 

فؿـ فارق واحدًا مـ هذه الثالث فؼد خرج طـ السـة، ومـ التزم هبا ففق مـ 

 . أهؾ السـة والجؿاطة

 :أهؾ السـة هؿ الؼائؾقن بالؽتاب والسـة واإلمجاع  

 [ .اع كان مـ أهؾ السـة والجؿاطةفؿـ قال بالؽتاب والسـة واإلمج]

إخذ بالؽتاب والسـة واإلمجاع، : شعار الطائػة الؿـصقرة إىل ققام الساطة          

فؿـ فارق الؽتاب والسـة واإلمجاع ففق خارج طـ السـة، ومـ التزم هذه 

 . ......إصقل الثالثة ففق مـ أهؾ السـة والجؿاطة

 ( :ػ الصالحطىل ففؿ السؾ: )حؽؿ زيادة لػظة 

الؽتاب والسـة : هـا صريؼة يؼررها البعض أحقاكًا وهل أكف ٓبد أن يؼال            

طىل ففؿ السؾػ : واإلمجاع طىل ففؿ السؾػ الصالح، فقذكرون هذا الؼقد وهق

وهذا الؼقد هق ققٌد بقاين طىل الصحقح، ولقس ققدًا ٓزمًا، بؿعـك أكف ققد . الصالح

الحاجة إىل ذكره ذكر، وهق مـ جـس كؾؿة سفؾ بـ  فاضؾ صحقح إذا اقتضت

" واتباع: "فؼقلف" . اإليؿان ققٌل وطؿٌؾ وكقة واتباع: "طبد اهلل يف اإليؿان، حقث قال

اإليؿان ققٌل وطؿؾ : لؾسـة، لقس خطل، لؽـف لقس ققدًا ٓزمًا: ٕكـا لق قؾـا: أي

الؼقل الشرطل، " ققل"د بؾػظة : ٕكـا كؼص"واتباع: "وكقة كان كافقًا، وٓ يؾزم أن كؼقل



لؽـ هؾ . وهؽذا، ففذا مـ الؼققد البقاكقة.. العؿؾ الشرطل": وطؿؾ"وبؾػظة 

هذا بحسب آقتضاء، فنذا شاع طـد كثقريـ : إفضؾ ذكره أو طدم ذكره؟ يؼال

دطقى آتباع لؾؽتاب والسـة طىل خالف مـفج السؾػ وففؿفؿ كان استدطاء 

وهذا هق الؿؼصقد، فنكف ٓ يؼصد مـ . إلخ... مؼصقداً ذكره استدطاًء مشروطًا و

هذا أن صالب العؾؿ ٓبد أن يـػؽ طـ هذا التعبقر، حتك مـ التزم هذا التعبقر يف 

كالمف وتؼاريره وكتبف ودروسف، فنن التزامف صحقح، وقد كان الشقخ إلباين 

. سؾػل صحقح، وهق التزام -فقؿا أحسب-رمحف اهلل يؾتزم هذا التعبقر يف الغالب 

ومذهب السؾػ معتبر : لؽـ إذا طبر معبر مـ طؾؿاء السـة والجؿاطة فؼال

إكف قد أخطل، أو فاتف التؼرير لؽؾؿة طىل : بالؽتاب والسـة، فنكف ٓ يجقز أن يؼال

وإذا . ففؿ السؾػ الصالح، إٓ إذا ُطؾؿ أكف كان يؼصد طدم آطتبار لػفؿ السؾػ

إكف مل يؼرر التؼرير : السؾػ الصالح ُيتعؼب ويؼالإن مـ مل يـطؼ بؽؾؿة ففؿ : ققؾ

الؿـاسب، فنكف يؾزم مـ هذا أن يتعؼب الجؿفقر مـ السؾػ: فنن الـاضر يف كالم 

: إذاً . السؾػ وألػاظ الصحابة والتابعقـ وإئؿة أهنؿ يذكرون الؽتاب والسـة

الثاكقة؟ لؿاذا مل يذكر أهؾ الطبؼة الثالثة الػفؿ الذي سبؼفؿ وهق ففؿ الطبؼة 

ولؿاذا مل يذكر التابعقن آلتزام بػفؿ الصحابة؟ مل يذكروه ٕكف معؾقم طؾؿًا 

إكـا إن قؾـا الؽتاب والسـة مل كؿقز أهؾ السـة: ٕن : أما مـ يحتج ويؼقل. ضرورياً 

حتك لق قالقا ذلؽ: فنن هذا ٓ : كؼقل. الؽتاب والسـة: أهؾ البدع يؼقلقن

ٕهنا مستعؿؾة يف كالم اهلل ورسقلف قبؾ أن  يستدطل هجر هذه آستعؿآت:

أٓ : )إهنا مستعؿؾة يف كالم أطقان السؾػ: فؼد قال طؾقف الصالة والسالم: كؼقل

فخذوا بؽتاب اهلل واستؿسؽقا بف، وقد : )وقال( وإين أوتقت الؽتاب ومثؾف معف



 ومل يؼؾ صىل اهلل( كتاب اهلل: تركت فقؽؿ ما إن اطتصؿتؿ بف لـ تضؾقا بعدي

فؽان طؾقف ( وأكتؿ تسللقن طـل: )وسـتل، إكؿا قال: طؾقف وسؾؿ يف حجة القداع

الصالة والسالم تارة يذكر الؼرآن، وتارة يذكر هديف، وتارة يذكر الؽتاب 

ِف َجِؿقعًا : ويف ققلف تعاىل. إلخ، وكؾ هذا حؼ... والسـة آل ]َواْطَتِصُؿقا بَِحْبِؾ الؾَّ

حبؾ اهلل : حبؾ اهلل الؼرآن، ومـفؿ مـ قال :قال مجؾة مـ السؾػ[ 113:طؿران

هذا : حبؾ اهلل السـة وهدي محؿد، ففؾ كليت وكؼقل: اإلسالم، ومـفؿ مـ قال

حبؾ اهلل الؼرآن والسـة وففؿ السؾػ؟ : تؼصقر يف التحؼقؼ، كان يجب أن يؼقلقا

كصػ اهلل : "قال اإلمام أمحد : وكؿثال طىل هذا. ٓ: فنن كؾ هذه الؿعاين صحقحة

ففؾ " . بؿا وصػ بف كػسف، وبؿا وصػف بف رسقلف ٓ يتجاوز الؼرآن والحديث

هذه : إذاً . ٓ: فات اإلمام ذكر اإلمجاع؟ الجقاب: يحؼ ٕحد أن يليت ويؼقل

التعابقر هل قققد بقاكقة إذا استدطت الؿصؾحة إىل ذكرها ذكرت، وإذا مل تستدع 

ذكرها أو طدم ذكرها أمر فقف  إن: إهنا ٓ تذكر، وإكؿا كؼقل: الؿصؾحة ٓ كؼقل

دطؽ مـ فرضقات قد ٓ يؽقن لفا : وكؼقل لؿـ يخطئ مـ مل يذكرها. سعة

وجقد يف الخارج، فنن مـ يؾتزم أٓ يذكر اإلمجاع وٓ يذكر السؾػ وٓ ففؿ 

السؾػ يف كالمف ٓبد أن التػاتف طـ هذا الذكر يف مجقع كالمف يؽقن طـ ابتداع 

 . مسائؾ يـبغل أن تلخذ طىل هذا التحؼقؼ إذًا هذه. وقصد لؾؿخالػة

 :إسؿاء الشرطقة ٕهؾ السـة والجؿاطة 

هق أن إسؿاء الؿضافة لفذه الطائػة كؾفا شرطقة، فنذا : مؿا يـبف إلقف هـا           

: الؿسؾؿقن، أو ققؾ: أهؾ السـة والجؿاطة، أو ققؾ: السؾػققن، أو ققؾ: ققؾ

الصالحقن، فؽؾفا أسؿاء شرطقة، ولفذا : أو ققؾالؿممـقن، : الؿحؼؼقن، أو ققؾ



يـبغل أٓ يختص اسؿ واحد مـ هذه إسؿاء بآلتزام، ويؽقن الذكر لغقره لقس 

تحؼقؼًا، فال شؽ أن اسؿ الؿممـقـ والصالحقـ والصديؼقـ والشفداء إىل غقر 

ذلؽ أشرف وأطظؿ مـ اسؿ السؾػقة، فنن هذه أسؿاء طظؿفا اهلل سبحاكف وتعاىل 

 -السؾػقة أو السؾػققن-وهذا ٓ يعـل الؿـع مـ استعؿال هذا آسؿ . كتابف يف

فنكف اسؿ شرطل، وهق يدل طىل آتباع لؾسؾػ الذيـ هؿ الؼرون الثالثة 

أكف لقس وحده الؿستعؿؾ، بؾ يستعؿؾ هق ويستعؿؾ : الػاضؾة، لؽـ الؼصد

 . غقره

 :دطقى بعض أهؾ البدع أهنؿ يؾتزمقن بػفؿ السؾػ الصالح 

الؽتاب والسـة : مـ يؼقل إن أهؾ البدع يؼقلقن: هـاك أيضًا مسللة            

حتك مسللة ففؿ السؾػ الصالح كثقر مـ أهؾ البدع : يؼال. ويخطئقن يف ففؿفؿ

يؼقلقن ففؿ السؾػ الصالح ويخطئقن يف ففؿفؿ، كؿا أهنؿ غؾطقا يف ففؿفؿ 

ؿ يغؾطقن يف ففؿفؿ لؽالم لؽالم اهلل والؿراد مـ كالمف ومراد الرسقل، فنهن

اإلمام أبق الحسـ إشعري أول ما ترك آطتزال بعد ما أمضك : مثالً . السؾػ

كان فقفا تؾؿقذًا لشقخف وزوج أمف أبل طظ الجبائل ، -فقف ما يؼارب إربعقـ سـة 

اكتسب إىل مذهب اإلمام أمحد مباشرة، أما ما  -الذي كان مـ كبار شققخ الؿعتزلة

ًٓ ففذا خطل، فنكف ٓ يؼرره بعض  الباحثقـ مـ أكف رجع إىل صريؼة ابـ كالب أو

تقجد مسللة كالبقة يف آكتساب إشعري أساسًا، وهذا الخطل دخؾ طىل بعض 

الباحثقـ مـ كالم اإلمام ابـ كثقر رمحف اهلل ، فالصحقح هق الذي يؼرره ابـ تقؿقة 

شعري أول ما ترك آطتزال أن إ: ، وهق الؿعروف يف صريؼة إشعري رمحف اهلل

صرح أكف طىل مذهب الصحابة والتابعقـ وإئؿة، وأكف طىل مذهب اإلمام أمحد : 



لؽـ بؼل . ٕن اإلمام أمحد وقتفا كان هق الؿعروف بنمامة السـة أكثر مـ غقره

إن اإلمام : هؾ حؼؼ إشعري مذهب أهؾ السـة؟ الجقاب: سمال، وهق

ؽالم وصرق الؿعتزلة والجدل طؾؿًا مػصالً، وطارفًا إشعري كان طارفًا بعؾؿ ال

بؽالم السؾػ طؾؿًا مجؿالً، ولذلؽ إذا تؽؾؿ يف الؿجؿالت فػل الغالب أكف 

يحسـ، وإذا تؽؾؿ يف الؿػصالت فػل الغالب أكف يخطئ، وذلؽ ٕن طؾؿف بؽالم 

إكؽ إذا قرأت يف كتابف مؼآت : أهؾ السـة طؾؿ قؾقؾ، والدلقؾ طىل هذا

تجد أكف تؽؾؿ طـ الؿعتزلة بؽالم  -والذي يعد مـ آخر كتبف-مققـ اإلسال

تػصقظ، وفـد آراءهؿ وذكر الػروقات الدققؼة بقـ أطقان الؿعتزلة، وشرح مذهب 

الؿعتزلة ومؼآت الؿعتزلة يف جقهر الؽالم شرحًا دققؼًا: لؽـ لؿا جاء إىل 

جاء بجؿؾ مذهب أهؾ السـة ما استقطب طـده حتك ثالث صػحات، فتراه 

يممـقن باهلل ومالئؽتف وكتبف : مجؾة مؼالة أهؾ السـة والحديث: "طامة، فؼال

.. يممـقن بالصالة والزكاة.. يديـقن بديـ اإلسالم.. ورسؾف والققم أخر

مجؾ ..." يممـقن بؽؿال اهلل، يممـقن بالؼدر خقره وشره.. يممـقن بصػات اهلل

ففق يف كتبف الؽالمقة " . أهؾ السـة كؼقلوبؽؾ ما قال : "طامة، ثؿ قال يف إخقر

الؿػصؾة بعد آطتزال ما استطاع أن يػصؾ تػصقالً سؾػقًا: ٕن مـ يعرف الشلء 

أن إشعري ومجؾة : والؿؼصقد مـ هذا. مجؿالً ٓ يعـل أكف يعرفف طىل التػصقؾ

مجقعفؿ يـتسبقن إىل الؽتاب  -وٓ سقؿا الؿتؼدمقن مـ إشاطرة-أصحابف 

وإىل ففؿ السؾػ: فـإشعري يف مؼدمة اإلباكة لؿا زجر أققال أهؾ البدع  والسـة

هق : فؿا ققلؽؿ الذي تؼقلقن بف وديـؽؿ الذي تديـقن اهلل بف؟ قال: فنن ققؾ: "قال

وكحـ بؽؾ ما قال بف أبق طبد اهلل : "، ثؿ قال"إلخ... ما كان طؾقف أصحاب محؿد



دون، فنكف اإلمام الػاضؾ، والرئقس أمحد بـ حـبؾ قائؾقن، ولؿا يعتؼده الؿعتؼ

إذًا مسللة أن . فؽان يتقهؿ أن ففؿف ففٌؿ مـاسب لػفؿ السؾػ" . إلخ... الؽامؾ

هذه زيادات مـاسبة إذا : الـاس قد يّدطقن هذا فالبد أن كزيد التؿققزات، يؼال

استدطت الحاجة ذكرها، وأما أهنا ٓزمة فال: فنن الرسقل طؾقف الصالة والسالم 

سـغقر اسؿ آسالم أو سـفجر اسؿ : ضفر الـػاق يف الؿديـة الـبقية مل يؼؾلؿا 

، فنن اسؿ -مثالً -اإلسالم إىل اسؿ ٓ يدخؾ فقف الؿـافؼ وهق اسؿ اإليؿان 

اإليؿان ٓ يدخؾ فقف الؿـافؼ، ومل يؼؾ صىل اهلل طؾقف وسؾؿ كذلؽ لؾؿسؾؿقـ مـ 

هذه مسللة ٓبد أن تػؼف : إذاً . سالمالتزمقا اسؿ اإليؿان وٓ تؾتزمقا اسؿ اإل: بعده

 . طىل هذا القجف

 :امتـاع تعققـ الثـتقـ والسبعقـ فرقة  

وأما تعققـ هذه الػرق فؼد صـػ الـاس فقفؿ مصـػات، وذكروهؿ يف كتب ] 

الؿؼآت: لؽـ الجزم بلن هذه الػرقة الؿقصقفف هل إحدى الثـتقـ والسبعقـ 

 [ .ٓبد لف مـ دلقؾ

إذًا العؾؿ بتعققـ أسؿاء هذه . دلقؾ، وٓ يؿؽـ أن يؽقن طؾقف دلقؾٓبد لف مـ    

الطقائػ طىل التػصقؾ والتؿام طؾؿ مؿتـع: ٕكؽ إذا اطتبرت الطقائػ مـ جفة 

الجفة . هذه جفة.. أصقلفا قّؾت، وإذا اطتبرهتا مـ جفة مػصؾفا زادت وكثرت

ًٓ أن ثؿة ثـتقـ وسبعقـ صائػة، فنن ال: الثاكقة جزم بلهنا هل لق فرض جد

الؿؼصقدة يف الحديث فقف أيضًا تلخر مـ جفة العؾؿ واإلمؽان: ٕكف قد يؽقن 

مؼصقدًا يف كالمف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بعض الطقائػ التل مل تظفر بعد، والـبل 

صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ذكر أن كثقرًا مـ آفتراق سقؼع يف آخر هذه إمة، كؿا أن 



وقال يف حديث طبد اهلل بـ طؿرو الثابت يف بعضف أدرك صدر هذه إمة، 

وإن أمتؽؿ هذه جعؾ طافقتفا يف أولفا، : )صحقح مسؾؿ يف سقاق صقيؾ

إذًا . ففـاك افتراق سقؼع يف آخر إمة( وسقصقب آخرها بالء وأمقر تـؽروهنا

 . ......الجزم متعذر مـ أوجف متعددة

 :تحريؿ الؼقل بال طؾؿ طؿقمًا وخصقصًا  

حرم الؼقل بال طؾؿ طؿقمًا، وحرم الؼقل طؾقف بال طؾؿ خصقصًا، فؼال فنن اهلل ] 

ـَ َواإِلْثَؿ َواْلبَْغَل ِبَغقِْر اْلَحؼِّ : تعاىل َم َربِّل اْلَػَقاِحَش مَا َضَفَر ِمـَْفا َومَا بََط ُقْؾ ِإكََّؿا َحرَّ

ِف مَا َلْؿ ُيـَزِّ  ِف َوَأْن ُتْشِرُكقا ِبالؾَّ ِف مَا ٓ َوَأْن ُتْشِرُكقا ِبالؾَّ ْل ِبِف ُسْؾَطاكًا َوَأْن َتُؼقُلقا َطَؾك الؾَّ

ًٓ : ، وقال تعاىل[33:إطراف]َتْعَؾُؿقَن  َْٕرِض َحال ا ِفل ا يَا َأيَُّفا الـَّاُس ُكُؾقا ِمؿَّ

ـٌ  قَْطاِن ِإكَُّف َلُؽْؿ َطُدوٌّ مُِبق قِء  ِإكََّؿا يَْلمُُرُكؿْ * َصقِّبًا َوٓ َتتَِّبُعقا ُخُطَقاِت الشَّ ِبالسُّ

ِف مَا ٓ َتْعَؾُؿقَن  َوٓ : وقال تعاىل[ 169-168:البؼرة]َواْلَػْحَشاِء َوَأْن َتُؼقُلقا َطَؾك الؾَّ

 . [[36:اإلسراء]َتْؼُػ مَا َلقَْس َلَؽ ِبِف ِطْؾٌؿ 

وهذا أصؾ يف كتاب اهلل سبحاكف وتعاىل ، وهق التغؾقظ طىل مـ يؼقل طؾقف       

 -وطىل العامة مـ الؿسؾؿقـ-ؿ، ويجب طىل صؾبة العؾؿ سبحاكف وتعاىل بغقر طؾ

وهق التحذير مـ الؼقل طىل اهلل سبحاكف : أن يربقا العامة والشباب طىل هذا

وهذا ٓ يختص بالؼقل يف صػاتف سبحاكف وتعاىل وأفعالف، بؾ . وتعاىل بغقر طؾؿ

يف الؼقل فقؿا هق مـ خصائص طؾؿف سبحاكف وتعاىل ، كعؾؿ ما  -أيضاً -يشؿؾ 

الصدور: فنن العؾؿ بؿا يف صدور الؿؽؾػقـ مؿا اختص بف اهلل سبحاكف تعاىل، 

-ومـ الؿعؾقم أن الرسقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا قام ذو الخقيصرة التؿقؿل 

فنكؽ مل تعدل، فؼام خالد بـ ! اطدل يا محؿد: )وقال -يف الحديث الؿتقاتر



! يا رسقل اهلل: وقال -قحأو طؿر بـ الخطاب كؿا يف رواية يف الصح-القلقد 

وكؿ مـ مصؾِّ يؼقل بؾساكف : لعؾف أن يؽقن يصظ، قال: قال. دطـل أضرب طـؼف

إين مل أؤمر أن أكؼب طـ قؾقب : فؼال الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ. ما لقس يف قؾبف

: هذا مع أن هذا الرجؾ أضفر الشر، حتك إن شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يؼقل( الـاس

ؼقل يف طصركا هذا لقجب قتؾف بنمجاع العؾؿاء: ٕكف حؼ بشري، حٌؼ لق قال هذا ال"

لؾـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ والـبل يف حقاتف أسؼط حؼف، ولؽـف بعد وفاتف صىل اهلل 

 ".طؾقف وسؾؿ ٓبد مـ إقامة الحد طؾقف

وأيضًا فؽثقر مـ الـاس يخبر طـ هذه الػرق بحؽؿ الظـ والفقى، فقجعؾ ] 

إىل متبقطف الؿقالقة لف هؿ أهؾ السـة والجؿاطة، ويجعؾ مـ صائػتف والؿـتسبة 

 [ . وهذا ضالل مبقـ.. خالػفا أهؾ البدع

وهذا استعؿؾف كثقر مـ متؽؾؿة الصػاتقة مـ أصحاب أبل الحسـ ،           

وكذلؽ استخدمف بعض الصقفقة، وبعض الػؼفاء مـ أصحاب إئؿة 

 أهؾ السـة، أحقاكًا يخرجقن بعض الؿتعصبقـ لبعض الطرق الضقؼة الؿـسقبة إىل

أبل  -مثالً -أصحاهبؿ الػضالء طـ دائرة أهؾ السـة بؿثؾ ذلؽ، كؿا تراه يف كالم 

إسؿاطقؾ إكصاري الفروي رمحف اهلل ، فنكف أخرج بعض شققخ الؿذهب وصعـ 

 . ......طؾقفؿ بؿا لقس مقجبًا لؾطعـ طـد التحؼقؼ

  

 

 

 



 

متبقطفؿ إٓ رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ،  فنن أهؾ الحؼ والسـة ٓ يؽقن]  

الذي ٓ يـطؼ طـ الفقى، إن هق إٓ وحل يقحك، ففق الذي يجب تصديؼف يف كؾ 

 [ .ما أخبر، وصاطتف يف كؾ ما أمر، ولقست هذه الؿـزلة لغقره مـ إئؿة

 وهذه مسللة ٓبد أن تحؼؼ طـد الخاصة والعامة، وهل أكف ٓ يؿؽـ أن              

تجتؿع إمة طىل رجٍؾ واحد، مفؿا بؾغ مـ العؾؿ واإلدراك والتؼقى، فإمة ٓ 

تصدر طـ رجؾ واحد أبدًا إٓ أن يؽقن محؿدًا صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، أما مـ 

بعده فال، حتك الخؾػاء، فنن الخؾػاء مـ سـتفؿ الؿراجعة، ولفذا لؿا قدم طؿر 

 -كؿا يف حديث ابـ طباس -قع فقفا رضل اهلل طـف الشام وأخبر أن الطاطقن قد و

أقدم، : أمر أن يـادى بالؿفاجريـ، فاستشارهؿ فاختؾػقا طؾقف، مـفؿ مـ يؼقل

ارجع، ثؿ استشار إكصار، فاختؾػقا كاختالف الؿفاجريـ، : ومـفؿ مـ يؼقل

ثؿ أمر أن يـادى بؿشقخة قريش مـ مفاجرة الػتح فاستشارهؿ فاتػؼقا أن يرجع، 

وكان مؿـ يرى -فؼال أبق طبقدة . مصبٌح طىل ضفٍر فلصبحقا طؾقف إين: "فؼال طؿر 

كػر . كعؿ! لق غقرك قالفا يا أبا طبقدة : فؼال طؿر ! أفرار مـ قدر اهلل؟: -اإلقدام

أن طؿر رضل اهلل طـف كان يسعف : الشاهد مـ ذلؽ.." . مـ قدر اهلل إىل قدر اهلل

ن إمة يف الؼضايا الؽؾقة ٓ آجتفاد يف هذه الؿسللة، لؽـف مع ذلؽ مجع: ٕ

ر فقف ٓ كؼقل : يجقز أن تصدر طـ واحد، كؼقل يف الؼضايا الؽؾقة، وهذا أمر يؼصِّ

يؼصر فقف بعض الشققخ، وذلؽ  -مع إسػ-العامة أو بعض صؾبة العؾؿ، بؾ 

إمقر الؽؾقة . حقـ يضع لف مـزلة مطردة، فقستصدر إمة يف أمقر كؾقة طامة

روسة بقـ طؾؿاء إمة، وأن تؽقن معـقة بالتؼرير ٓبد أن تؽقن مد



وآستدٓٓت، وأما الصدور طـ القاحد صدورًا كؾقًا يف كؾ شمون إمة، يف 

هذا ٓ يتحصؾ، وإن ما كان يتحصؾ فقؿا سؾػ .. كؾ مصر مـ أمصار الؿسؾؿقـ

 ..مـ إزمـة أن بغداد كان لفا إمام معروف فقفا يعتبر هق إمام بغداد ومػتقفا

 -مثالً -ففذا أمر جرى طؾقف طؿؾ كثقر مـ الؿسؾؿقـ يف دولفؿ وأمصارهؿ، هذا 

مػتل بالد مصر، وهذا مػتل الشام، وهذا مػتل الحجاز، وهذا مػتل الؿؿؾؽة، 

وهذا مػتل كذا، هذه اإلفتاءات الؿختصة يف مسائؾ الػؼة مؿا يسقغل تصدر 

إمقر الؽؾقة العامة  لؽـ. شخص لفا، وقد اكتشر هذا مـذ زمـ بعقد يف إمة

إلخ هذه إمقر الؽؾقة ... التل تؿس مجقع إمة يف شرقفا وغرهبا، طرهبا وطجؿفا

ٓ يصدر فقفا طـ رجؾ واحد، وٓ يـبغل لرجؾ واحد أن يستصدر وأن يػتات 

طىل إمة يف تصرف يختص بف، الؿـزلة الؽؾقة التل تؽقن لألمة هل مـزلة محؿد 

وأما مـ بعده فالبد أن يراجع غقره مـ أهؾ العؾؿ، وأن صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، 

وهذه كؾؿة . إىل غقر ذلؽ... يؽقن طىل قدر مـ التشاور والؿراجعة والبحث

". ولقست هذه الؿـزلة لغقره مـ إئؿة: "فاضؾة يف كالم الشقخ رمحف اهلل لؿا قال

ًا مطؾؼًا، ولفذا ٓ يـبغل أن يعظؿ طامل مـ العؾؿاء ٓ معاصر وٓ سابؼ تعظقؿ

ويؾتػ طىل مجقع أققالف أو مجقع ما يؼرر، فنن هذا مـ التؽؾػ، ومؿا ٓ يشرع 

 . ......أبدًا، وهق مـ التؼؾقد الؿذمقم الذي ذمف السؾػ رمحفؿ اهلل

 

 

 



بؾ كؾ أحد مـ الـاس يمخذ مـ ققلف ويترك إٓ رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، ] 

ل اهلل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مـ أحبف فؿـ جعؾ شخصًا مـ إشخاص غقر رسق

-ووافؼف كان مـ أهؾ السـة والجؿاطة، ومـ خالػف كان مـ أهؾ البدطة والػرقة 

كان مـ  -كؿا يقجد ذلؽ يف الطقائػ مـ أتباع أئؿة يف الؽالم يف الديـ وغقر ذلؽ

 [ .أهؾ البدع والضالل والتػرق

يجقز أن يبتىل الؿسؾؿقن بإطقان، أكف ٓ : وهذا مـ فؼف الؿصـػ رمحف اهلل           

حتك لق كان هذا الؿعقـ طالؿًا مـ طؾؿاء السـة: ٕن الؿخاصب مل يؽؾػ شرطًا 

أن يعرف هذا الرجؾ بعقـف، وإكؿا كؾػ شرطًا أن يعرف مـ إشخاص محؿدًا 

صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، فنذا ما استجاب لرسقل اهلل وأقر بسـتف والتزم هديف، فنكف 

أن يعرف فالكًا أو فالكًا مـ أطقان العؾؿاء، فضالً طـ أن يؾتزم الثـاء طؾقف ٓ يؾزمف 

ومدحف والتعظقؿ لف، الؾفؿ إٓ إذا ذكر لف إمام مـ أئؿة السـة، فطعـ طؾقف، مع أكف 

وأما الجفؾ . يعرف أكف مـ طؾؿاء السـة، ففذا ٓ يصدر إٓ طـ صاحب بدطة

اربة ٓ يعرفقن كثقرًا مـ أئؿة فالجفؾ كثقر، وقد كان كثقر مـ طامة الؿغ

فابتالء الـاس بإسؿاء الؿعقـة مـ أهؾ العؾؿ هذا لقس . الؿشارقة، والعؽس

ـُ َطَؿالً  ُؽْؿ َأْحَس فؿـ [ 7:هقد]ابتالًء فاضالً، إكؿا يبتىل الـاس بالحؼ، لَِقْبُؾَقُكْؿ َأيُّ

ؿ وهدي الؽتاب والسـة وآتباع لفدي الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾ: قال بالحؼ

ف اهلل بف يف . صحابتف: كان مـ أهؾ الحؼ وكذلؽ يؽقن آبتالء لؿـ ُطرف وطرَّ

كتابف مـ أطقان أصحاب كبقف محؿد صىل اهلل طؾقف وسؾؿ : لذلؽ مـ صعـ يف 

ـْ : الصحابة ٓبد أن يؽقن صاحب بدطة: ٕن اهلل يؼقل
ُلقَن مِ ابُِؼقَن إَوَّ َوالسَّ

ـَ َوإَكَصاِر  ُف َطـُْفْؿ َوَرُضقا َطـُْف اْلُؿَفاِجِري َبُعقُهْؿ بِنِْحَساٍن َرِضَل الؾَّ ـَ اتَّ ِذي َوالَّ



وقد . أما أطقان العؾؿاء مـ بعدهؿ فال يؾزم الؿسؾؿقـ العؾؿ هبؿ[ 111:التقبة]

أن هذه مسائؾ صار فقفا كثقر مـ الزيادة طىل الؿذهب السؾػل، وضفر : تؼدم

وٓ سقؿا مـ بعض شققخ الؿذهب  بعض الؿتعصبقـ مـ أتباع إئؿة إربعة

وإن كان الحـابؾة هؿ أجؾ الطقائػ يف السالمة  -مـ الحـابؾة: أي-رمحفؿ اهلل 

مـ البدع، وهؿ أسؾؿ الطقائػ مـ طؾؿ الؽالم، لؽـ يف بعض شققخفؿ قدر مـ 

الزيادة، ولفذا وضعقا بعض السمآت التل يعرف هبا السـل مـ البدطل، وزادوا 

ل قد تؽقن إن صحت مـاسبة لزمـ ما أو لققت ما، ولؽـ بعض الزيادات الت

إصقل الشرطقة هل أصقل اإلسالم، واإليؿان، الذي كان طؾقف الصحابة يف 

 . مؽة والؿديـة الـبقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [5]شرح حديث آفتراق                                   

شلء، وطدم اتباع الظـ  مـ معتؼد أهؾ السـة الرجقع إىل الؽتاب والسـة يف كؾ 

ًٓ يف الؿسائؾ  فقؿا يتعؾؼ بؿسائؾ الديـ والعؼقدة، فؿذهبفؿ لقس مذهبًا مؼق

 .الـظرية، بؾ هق الديـ مجقعف

أهؾ الحديث والسـة، : وهبذا يتبقـ أن أحؼ الـاس بلن تؽقن هل الػرقة الـاجقة] 

ؾؿ ، وهؿ أطؾؿ الذيـ لقس لفؿ متبقع يتعصبقن لف إٓ رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف وس

الـاس بلققالف وأحقالف، وأطظؿفؿ تؿققزًا بقـ صحقحفا وسؼقؿفا، وأئؿتفؿ فؼفاء 

تصديؼًا وطؿالً وحبًا ومقآة لؿـ وآها، : فقفا، وأهؾ معرفٍة بؿعاكقفا واتباطًا لفا

 [ .ومعاداة لؿـ طاداها

ًٓ يف            الؿسائؾ هذا الؽالم فقف تقضقح ٕن مذهب السؾػ لقس مذهبًا مؼق

الـظرية، بؾ هق الديـ مجقعف، ولفذا مذهبفؿ محؼؼ يف اإليؿان الذي هق ققٌل 

وطؿؾ، ولذلؽ مـ خالػ صريؼتفؿ يف إققال كان طىل البدطة، ومـ خالػ 

صريؼتفؿ يف إطؿال كان طىل البدطة، كؿا هق ضاهر طـد صقائػ التـسؽ 

 . ......وإحقال الؿػارقة لؾسؾػ

لؿؼآت الؿجؿؾة إىل ما جاء بف مـ الؽتاب والحؽؿة، فال الذيـ يردون ا]  

يـصبقن مؼالًة ويجعؾقهنا مـ أصقل ديـفؿ ومجؾ كالمفؿ إن مل تؽـ ثابتًة فقؿا جاء 

بف الرسقل، بؾ يجعؾقن ما بعث بف الرسقل مـ الؽتاب والحؽؿة هق إصؾ الذي 

 [ .يعتؼدوكف ويعتؿدوكف

ويجعؾقهنا مـ أصقل ديـفؿ ومجؾ كالمفؿ، إن مل فال يـصبقن مؼالًة : "ققلف          

هذا هق إصؾ الؿطرد طـد " تؽـ ثابتة فقؿا جاء بف الرسقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ 



أهؾ السـة والجؿاطة، وهق أهنؿ ٓ يـصبقن مؼالًة ويجعؾقهنا ٓزمًة طىل 

الؿسؾؿقـ إٓ أن تؽقن هذه الؿؼالة مؿا طؾؿ مجلء الرسقل بف صىل اهلل طؾقف 

ؾؿ ضرورًة، وما طؾؿ مجلء الرسقل بف ضرورًة فنكف يؽقن مجؿعًا طؾقف، وس

ولفذا كؾ ما طؾؿ مجلء الرسقل بف ضرورة فنكف يؽقن مـ أصقلفؿ، ومـ السـة 

 .الالزمة طـدهؿ

وما تـازع فقف الـاس مـ مسائؾ الصػات والؼدر والقطقد وإسؿاء، وإمر ] 

 [ . كف إىل اهلل ورسقلفبالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر وغقر ذلؽ يردو

إسؿاء الؿتعؾؼة بالؿخالػقـ أو الؿؼصريـ مـ : أي" وإسؿاء: "ققلف           

اسؿ : مسللة إسؿاء وإحؽام، والؿراد بإسؿاء: الؿسؾؿقـ، ويؼال أحقاكاً 

مرتؽب الؽبقرة يف الدكقا، هؾ يسؿك مممـًا أم فاسؼًا أم مسؾؿًا أم كافرًا إىل غقر 

 .حؽؿ مرتؽب الؽبقرة يف أخره: راد بإحؽاموالؿ. ذلؽ

ويػسرون إلػاظ الؿجؿؾة التل تـازع فقفا أهؾ التػرق وآختالف، فؿا ]           

كان مـ معاكقفا مقافؼًا لؾؽتاب والسـة أثبتقه، وما كان مـفا مخالػًا لؾؽتاب والسـة 

 [ .أبطؾقه

ث، فنكف يتققػ فقف ويستػصؾ يف أن كؾ لػظ مجؿؾ حاد: وهذه قاطدة               

ولفذا مل يؽـ السؾػ رمحفؿ اهلل يتؽؾؿقن بإلػاظ الؿجؿؾة، إكؿا . معـاه

يستػصؾقن يف معاكقفا طـد ذكرها، وٓ يؾزم أن يؽقن الؾػظ مجؿالً مـ جفة 

هؾ كصقص : إذا ققؾ: وضع الؾغة، فؼد يعرض اإلمجال لؾػظ لسبب ما، مثالً 

لػظ الظاهر مـ جفة كالم : طىل ضاهرها؟ يؼال الصػات طىل ضاهرها أم لقست

العرب فقف بقان، ولقس مـ إلػاظ الؿجؿؾة الؿترددة بقـ كثقر مـ الؿعاين، 



ولؽـ الؿتلخريـ مـ أهؾ البدع مـ الؿتؽؾؿقـ صاروا يستعؿؾقن لػظ الظاهر 

ويريدون بف التشبقف: فؾفذا آستعؿال صار هذا الؾػُظ إذا تؽؾؿ بف أرباب البدطة 

إذا أريد بالظاهر : أتؽقن الـصقص طىل ضاهرها؟ ققؾ: فنذا ققؾ. ػظًا مجؿالً ل

أن : فالؼاطدة. إلخ... الؿعـك الؿـاسب الالئؼ بف سبحاكف وتعاىل ففل طىل ضاهرها

ٓ يجقز التعبقر بف  -لقس لف ذكر يف الؽتاب والسـة: أي-كؾ لػظ مجؿؾ حادث 

 . إصالقًا، ٓ إثباتًا وٓ كػقاً 

قن الظـ وما هتقى إكػس: فنن اتباع الظـ جفؾ، واتباع هق الـػس بغقر وٓ يتبع]

 . [هدًى مـ اهلل ضؾؿ

أهنؿ إكؿا يتبعقن العؾؿ : هذا مـ أصقل أخالق العؾؿ طـد هذه الطائػة                 

وقد ذكر اهلل سبحاكف وتعاىل يف كتابف أن اتباع . وٓ يتبعقن الظـ وما هتقى إكػس

قى إكػس مـ صرائؼ الؿشركقـ يف العؾؿ والؿعارف: ولذلؽ لؿا الظـ وما هت

تؽؾؿ شقخ اإلسالم رمحف اهلل طـ مسللة التشبف يف كتابف اقتضاء الصراط الؿستؼؿ، 

وكثقر مـ العامة ٓ يعرفقن التشبف إٓ يف إحقال الظاهرة كالتشبف بالؽػار : "قال

مؿا يؼصد إىل ذكره يف هذا و: وكحق ذلؽ، قال... يف لباسفؿ ومآكؾفؿ ومشارهبؿ

الؿؼام ما ذكره اهلل مـ إخالق العؾؿقة طـ أجـاس الؽػار، التل دخؾت طىل 

َوَقاَلْت اْلَقُفقُد َلْقَسْت : كؼقل اهلل تعاىل: كثقٍر مـ الؿـتسبقـ لؾشريعة والعبادة، قال

َشْلٍء َوُهْؿ َيْتُؾقَن  الـََّصاَرى َطَؾك َشْلٍء َوَقاَلْت الـََّصاَرى َلْقَسْت اْلَقُفقُد َطَؾك

وكذلؽ كثقر مـ أهؾ الشريعة يف الؿتلخريـ ٓ يرى : ، قال[113:البؼرة]اْلؽَِتاَب 

صاحب التعبد طىل شلء، وصاحب التعبد والـسؽ ٓ يرى صاحب العؾؿ 

وهذا كؿا ذكره . ففذا مـ أخالق أهؾ الؽتاب الؽػار.." . والشريعة طىل شلء



ـٌ يف بعض الؿتلخريـ، وهذا  -تضاء طىل وجف خاصويف آق-رمحف اهلل يف كتبف  بق

ما : وطىل هذا. مـ تؼصقر تحؼقؼفؿ لالتباع وترك التشبف بلهؾ الؽتاب وبالؽػار

يعـك بف بعض صؾبة العؾؿ أو بعض الشباب مـ التـبقف طىل القسقر وطىل الصغقر 

حقح، هذا ص.. والؽبقر مـ مسائؾ التشبف يف أحقال الـاس العامة كالؾباس وكحقه

ومـفج يف التربقة سؾقؿ، وٓبد أن يؼرر ويؿقز الؿسؾؿقن بلحقالفؿ 

أن بعض مـ يـبف : إلخ طىل ما قضت بف الشريعة، لؽـ هـا كقع آخر...وأشؽالفؿ

إىل ذلؽ قد يؽقن هق قد وقع يف بعض التشبف، حقـؿا يؽقن صاحب الجفاد ٓ 

والـسؽ  يرى صاحب العؾؿ طىل شلء، أو يرى صاحب العؾؿ صاحب التعبد

هذه .. لقس طىل شلء، أو صاحب التعبد ٓ يرى صاحب العؾؿ طىل شلء

التعارضات هل مـ جـس ققل اهلل تعاىل ُكؾُّ ِحْزٍب بَِؿا َلَدْيِفْؿ َفِرُحقَن 

َوَقاَلْت اْلَقُفقُد َلْقَسْت الـََّصاَرى َطَؾك : وهذا مـ مثؾ ققلف تعاىل[ 53:الؿممـقن]

أهنؿ يتبعقن الظـ : ـ إخالق العؾؿقة طـد الؽػاروكذلؽ م[ 113:البؼرة]َشْلٍء 

هق البقان: فنن أصؾ : وما هتقى إكػس ولؼد جاءهؿ مـ رهبؿ الفدى، الفدى

إذًا ٓ . إىل غقر ذلؽ.. هداية الطريؼ: الفداية هل الؿحجة البقـة: ولفذا يؼال

كثقر مـ : قد يؼقل قائؾ. مؽان لؾظـ يف حؽؿ اهلل سبحاكف وتعاىل ورسقلف

إحؽام الشرطقة يف كػس إمر لقست ضـقة، فؽؾ : كؼقل. ٕحؽام الشرطقة ضـقةا

أحؽام اهلل ورسقلف الظاهرة والباصـة هل أحؽام قطعقة، وإكؿا الظـ يف ففؿ 

الؿخاصبقـ: ولفذا مـ مل يعرف هذا الحؽؿ إٓ ضـًا، ومل يؼع طـده قطعًا وضرورًة 

ؼًا مـتصبًا ٓ يجقز ٕحٍد أن ٓ يجقز أن يجعؾ هذا الؼقل سـًة ٓزمة أو ح

أن أكثرها : إن أكثر أحؽام الشريعة ضـقة، أي: معـك ققل مـ يؼقل: إذاً . يخالػف



ضـقة يف ففؿ الؿجتفديـ: ولفذا وجب طىل الؿجتفديـ وأتباطفؿ أٓ يؾزمقا 

الؿسؾؿقـ باجتفاد واحد ما دام أن الؿسللة مبـقة طىل آجتفاد الظـل، وأما إذا 

 . والضرورة وحصؾ اإلمجاع ففذا هق الالزمتحؼؼ العؾؿ 

َوَحَؿَؾَفا اإِلْكَساُن ِإكَُّف َكاَن َضُؾقمًا : ومجاع الشر الجفؾ والظؾؿ، قال اهلل تعال]

 ًٓ أكف : إىل آخر السقرة، وذكر التقبة لعؾؿف سبحاكف وتعاىل[ 72:إحزاب]َجُفق

طىل مـ يشاء، فال يزال ٓبد لؽؾ إكسان مـ أن يؽقن فقف جفٌؾ وضؾؿ، ثؿ يتقب اهلل 

العبد الؿممـ دائؿًا يتبقـ لف مـ الحؼ ما كان جاهالً بف، ويرجع طـ طؿٍؾ كان 

ـْ : ضالؿًا فقف، وأدكاه ضؾؿف لـػسف كؿا قال تعاىل ـَ آمَـُقا يُْخِرُجُفْؿ ِم ِذي ُف َوِللُّ الَّ الؾَّ

ُؾَؿاِت ِإَلك الـُّقِر  ِذ : ، وقال تعاىل[257:البؼرة]الظُّ ُل َطَؾك َطبِْدِه آيَاٍت ُهَق الَّ ي ُيـَزِّ

ُؾَؿاِت ِإَلك الـُّقِر  ـْ الظُّ َاٍت ِلقُْخِرَجُؽْؿ ِم ِـّ الر ِكتَاٌب : ، وقال تعاىل[9:الحديد]بَق

ُؾَؿاِت ِإَلك الـُّقِر  ـْ الظُّ  [ .[1:إبراهقؿ]َأكَزْلـَاُه ِإَلقَْؽ ِلتُْخِرَج الـَّاَس ِم

بد أن يؽقن الؿقجب لف إما الجفؾ وإما أن كؾ خطل ٓ: وهذه قاطدة            

ُف َكاَن : الظؾؿ، ودلقؾ هذا ما ذكره سبحاكف وتعاىل يف ققلف َوَحَؿَؾَفا اإِلْكَساُن إِكَّ

 ًٓ فؽؾ خطل ٓبد أن يؽقن صادرًا طـ مادة مـ [ 72:إحزاب]َضُؾقمًا َجُفق

لقس  الجفؾ، أو طـ مادة مـ الظؾؿ، أو طـ مركب مـفؿا، وأما أن يؽقن الخطل

 . صادرًا طـ هذيـ ففذا مؿتـع

 

 



أن الطقائػ الؿـتسبة إىل متبقطقـ يف أصقل الديـ : ومؿا يـبغل أيضًا أن يعرف] 

مـفؿ مـ يؽقن قد خالػ السـة يف أصقل طظقؿة، ومـفؿ : والؽالم طىل درجات

 [ .مـ يؽقن إكؿا خالػ السـة يف أمقر دققؼة

فنن مـ إطقان مـ قد خالػ : إطقانيف حؼ  -أيضاً -وهذا يتحصؾ               

السـة يف أصقل طظقؿة، ومـفؿ مـ قد خالػ يف أمقر دققؼة، وأما الطقائػ التل 

تؼرر مخالػتفا لؾسؾػ فؾقس هـاك صائػة إٓ وقد خالػت يف أصقل، وأما إذا 

تؽؾؿت طـ إطقان أو طـ الطقائػ الؿـتسبة لؾسـة مـ الػؼفاء، الذيـ مل يذهبقا 

مـ قد خالػ يف أصقل،  -كؿا ذكر الؿصـػ-الؽالم، فنن مـ همٓء إىل طؾؿ 

 .ومـفؿ مـ قد خالػ فقؿا دون ذلؽ

ومـ يؽقن قد رد طىل غقره مـ الطقئػ الذيـ هؿ أبعد طـ السـة مـف، فقؽقن ] 

 [ .محؿقدًا فقؿا رده مـ الباصؾ وقالف مـ الحؼ

شقخ اإلسالم هذا يف كثقر وهذا مـ العدل وآكضباط يف التؼرير، وقد قرر          

مـ كالمف، فؼد ذكر أن الؿعتزلة طىل هجران السؾػ ٕمرهؿ وتغؾقظفؿ طؾقفؿ، 

إٓ أهنؿ مع ذلؽ قد يدطقن بعض العجؿ مـ الؽػار إىل اإلسالم فقسؾؿقن : "قال

فنسالمفؿ طىل صريؼة الؿعتزلة خقر مـ بؼائفؿ طىل : "قال" . طىل صريؼة الؿعتزلة

ؾ بـ ططاء الغزال يبعث بعض دطاتف إىل بعض إمصار الؽػر، وقد كان واص

العجؿقة غقر الؿسؾؿة يدطقن إىل اإلسالم، ويدطقن طىل صريؼة الؿعتزلة، لؽـ 

وأخص صائػة طـل شقخ اإلسالم بالرد طؾقفا وبقان غؾطفا " . هذا مؿا يحؿد لفؿ

ىل السـة هل صائػة إشعرية، مع أكف يعتبر هذه الطائػة أقرب الطقائػ الؽالمقة إ

والجؿاطة، ومع ذلؽ لف كتاب أغؾظ فقف طىل الؿتلخريـ مـ إشاطرة كـؿحؿد 



ومع هذا : "لؽـف مع هذا قال رمحف اهلل. بـ طؿر الرازي وهق كتاب كؼض التلسقس

كؾف فنذا كان إشعرية يف بؾٍد لقس فقف إٓ معتزلة، ففؿ الؼائؿقن بالسـة يف هذا 

وهذا الؽالم مؿا يـبغل ضبطف، فنن الذم . م هذا كص طبارة شقخ اإلسال" البؾد

لؾؿخالػقـ لقس مؼصقدًا لؾطعـ طىل إطقان فحسب، إكؿا مؼصقد لبقان 

الؿحجة وبقان الحؼ، وتحذير الـاس مـ البدع والضالل، وإٓ فؼد يؼع يف بعض 

أهؾ البدع ما هق مـ الحؼ الؿحؿقد، وإٓ لق مل يؽـ معفؿ شلء مـ الحؼ 

ارًا، فنن مـ تجرد طـ مجقع الحؼ ضاهره وباصـف، مجؿؾف الؿحؿقد لؽاكقا كػ

 . ومػصؾف، ٓ يؿؽـ أن يؽقن مسؾؿاً 

لؽـ يؽقن قد جاوز العدل يف رده بحقث جحد بعض الحؼ وقال بعض الباصؾ، ]

 [ .فقؽقن قد رد بدطًة كبقرًة ببدطة أخػ مـفا

يردون بدطة  وهذا كرد إشعرية طىل الؿعتزلة، فنن إشاطرة يف الغالب         

 . الؿعتزلة ببدطٍة أخػ مـفا

ورد بالباصؾ باصالً أخػ مـف، وهذه حال أكثر أهؾ الؽالم الؿـتسبقـ إىل السـة ]

 [ .والجؿاطة

. الؽالبقة وإشاطرة والؿاتريدية: يريد بلكثر أهؾ الؽالم الؿـتسبقـ لؾسـة      

...... 

 

 



ًٓ يػ] ارققن بف مجاطة الؿسؾؿقـ، يقالقن ومثؾ همٓء إذا مل يجعؾقا ما ابتدطقه قق

واهلل سبحاكف وتعاىل يغػر لؾؿممـقـ خطلهؿ . طؾقف ويعادون: كان مـ كقع الخطل

 [ .يف مثؾ ذلؽ

أن : هذه إشارة إىل معـك يف فؼف السؾػ رمحفؿ اهلل ٕحؽام الؿخالػقـ، وهق         

ق بف الجؿاطة مـ اختص ببدطة مـ البدع وكصبفا شعارًا يقايل ويعادي طؾقف، وفار

ففذا آكتصار ٓ يؽقن إٓ  -اإلمجاع الذي طؾقف الصحابة رضل اهلل طـفؿ : أي-

مـ صرق أهؾ البدع الخارجقـ طـ السـة والجؿاطة، وهمٓء يف الجؿؾة طىل قدر 

 . ......مـ التػريط والتؼصقر يف تحؼقؼ ما يجب طؾقفؿ مـ العؾؿ والعؿؾ

ًٓ مبتدطًا ٓ يؾزم أن يؽ  : قن مبتدطاً مـ قال قق

ثؿة أققال لبعض إطقان هل مـ البدع الؿخالػة لإلمجاع، ومع ذلؽ           

أن هذا : تعرض هذه إققال طروضًا يف أققالفؿ ويف أحقالفؿ العامة، بؿعـك

الؿعقـ يؽقن يف مجفقر أمره طىل السـة والجؿاطة مـ جفة الؿقآة والؿعاداة، 

بذ البدع وآبتداع، وهق يف أققالف يف مسائؾ ففق يقايل السؾػ وأهؾ السـة، ويـ

إصقل طىل أققال السؾػ، ولؽـ طرض لف شلء مـ الخطل يف بعض مؼامات 

ففذا وإن كان ققلف الذي . أصقل الديـ طروضًا قد يخػك فقؿا هق مـ مثؾ هذا

طرض لف بدطة مخالػة لإلمجاع، وقد أكؽره السؾػ وشددوا فقف إٓ أن صاحبف ٓ 

السـة والجؿاطة، ويصبح مـ أصحاب البدع، بؾ يعد مـ أصحاب  يخرج بف طـ

وهذا هق الذي أفاده -ويؽقن خطله . السـة طىل هذا الؼدر مـ التعؾقؼ يف شلكف

والـبل صىل . يف الجؿؾة مـ باب الخطل الذي اجتفد فقف -الؿصـػ يف هذا الؿؼام

طؿرو بـ  كؿا يف حديث( وإذا اجتفد فلخطل فؾف أجر: )اهلل طؾقف وسؾؿ قال



ًٓ هل يف إصؾ مـ أققال أهؾ : وهذا يعـل. العاص يف الصحقحقـ أن ثؿة أققا

البدع والضالل طرضت لبعض الػضالء مـ الػؼفاء أو مـ أصحاب السـة 

والجؿاطة، ففذه إققال وإن سؿاها السؾػ بلسؿاء إٓ أن مـ طرضت لف ٓ 

ة السؾػ لفذه أن مـ فال يؾزم مـ تسؿق. يجقز أن يسؿك بلسؿاء هذه الؽؾؿات

طرضت لف هذه الؽؾؿات يسؿك هبذه إسؿاء مـ جفة الخروج مـ السـة، فضالً 

ومـ مثال . طـ جفة التؽػقر، فضالً طؿا هق فقق ذلؽ كالؿآٓت يف أخرة

إن : أن اإلمام أمحد رمحف اهلل لؿا ُسئؾ طـ حديث الصقرة، ومـ يؼقل فقف: ذلؽ

أو طىل صقرة الؿضروب أو كحق  -صقرة آدم طىل: أي-اهلل خؾؼ آدم طىل صقرتف 

طىل : وكان أمحد وأمثالف يذهبقن إىل أن الؿراد" . هذا ققل الجفؿقة: "ذلؽ: قال

ومع هذا فنن إمام إئؿة ابـ خزيؿة رمحف اهلل طرض لف هذا . صقرة الرمحـ

: الؼقل، ومل يؽـ تجفؿًا مـ ابـ خزيؿة ، وٓ يجقز أن يسؿك جفؿقًا، وٓ أن يؼال

إىل ... إكف يذم بؿا ذم السؾػ بف الجفؿقة: ن حؽؿف حؽؿ الجفؿقة، وٓ أن يؼالإ

أمثال ذلؽ، وإن كان ققل ابـ خزيؿة لقس مـ أققال أهؾ السـة، وإكؿا دخؾ طؾقف 

 . هذه جفة.. مـ أققال أهؾ البدع، فنن أهؾ السـة ققلفؿ يف هذا معروف محػقظ

 : اك يف تػاصقؾفاآشتراك يف مؼالة واحدة ٓ يستؾزم آشتر 

أن آشتراك بقـ مجؾة مـ إطقان يف مؼالة واحدة ٓ يؾزم : الجفة الثاكقة                 

مـف آشتراك يف تػصقؾفا، وإكؿا آشتراك يف التػصقؾ يؽقن بقـ أصحاب 

أكف إذا كػك إمام مـ أئؿة الؿعتزلة الصػات، وجاء آخر : الطائػة القاحدة، بؿعـك

وهؾؿ جرا، فػل الغالب أن مـ تقارد .. فـػاها، وجاء الثالث والرابع مـ الؿعتزلة

طىل هذه الؽؾؿة وهق مـتسب إىل صائػة معقـة كالؿعتزلة يؽقن اشتراكفؿ يف تؼرير 



كػل الصػات مػصالً، وإن كاكقا قد يختؾػقن يف التػصقؾ، لؽـفؿ يحؼؼقن الـػل 

أققال أهؾ البدع، فنكف بخالف مـ طرض لف ققل كظ مـ  -يؾتزمقن الـػل: أي-

أكف قد يشترك بعض : إذًا الـتقجة. ٓ يؾزم بالضرورة أكف يؾتزمف بجؿقع تػاصقؾف

الػؼفاء مـ أصحاب السـة والجؿاطة الذيـ مل يحؼؼقا مذهب السؾػ تحؼقؼًا 

تامًا، أو مـ يؼارهبؿ، أو مـ يشاركفؿ حتك مـ الؿتؼدمقـ يف بعض إلػاظ 

ًٓ قا لف أرباب أهؾ البدع الذيـ أمجع السؾػ طىل ذمفؿ، الؿجؿؾة، فقؼقلقن قق

 . لؽـ ٓ يؾزم مـ آشتراك يف مجؾة ققلقة آشتراك يف تػصقؾفا

 : آشتراك يف الحروف ٓ يستؾزم آشتراك يف الؿعاين

أن آشتراك يف الحروف ٓ يستؾزم آشتراك يف : بؾ ثؿة مؼام آخر             

: الجفؿقة كاكقا يؼقلقن: الً، وكضرب لذلؽ مثالً الؿعاين ٓ مجؿالً وٓ مػص

ويريدون بالؾػظ الؼرآن كػسف، وقد قال بعض أئؿة . الؾػظ بالؼرآن مخؾقق

كؿا قالف البخاري ، ومـ أكؽر أن . الؾػظ بالؼرآن مخؾقق: السؾػ يف هذه الؿسللة

فنن البخاري قال هذا فؼد أخطل، لؽـف كان يريد الؾػظ الذي هق مـ أفعال العباد، 

وكذلؽ قال بعض أهؾ البدع مـ . البخاري طـل بتؼرير مسللة خؾؼ أفعال العباد

الؾػظ بالؼرآن غقر مخؾقق، وأرادوا بف كػل الخؾؼ ٕفعال العباد، فؼال : الؼدرية

الؾػظ : -وهق شقخ البخاري -بعض أئؿة السـة كـؿحؿد بـ يحقك الذهظ 

لقس  -كالم اهلل: أي-كػسف  وأراد بؼقلف هذا أن الؼرآن. بالؼرآن غقر مخؾقق

ثؿة اشتراك يف الحروف بقـ بعض أئؿة السـة وبقـ بعض أرباب : إذاً . مخؾققاً 

البدع الذيـ قصدوا بحروففؿ هذه مؼاصد بدطقة تصؾ إىل حد الؽػر، وهق 

الؼرآن مخؾقق: فنن : التؼرير لخؾؼ الؼرآن مثالً، وقد أمجع السؾػ طىل أن مـ قال



إن الذهظ أو البخاري أصابا، بؾ كان : هـا أن كؼقل ولقس الؿراد. ققلف كػر

الترك لفذه الجؿؾ كؿا هق تؼرير  -كؿا هق مذهب مجفقر السؾػ-الصقاب 

أكف قد يؼع يف كالم بعض أئؿة السـة مشاركة لبعض : لؽـ الشاهد. اإلمام أمحد 

ومع ذلؽ ٓ  -بؾ أهؾ البدع الؿغؾظة كالجفؿقة-الؿجؿؾ مـ كالم أهؾ البدع 

أن يـسب هذا الؼائؾ إىل مؼاصد ومعاين أهؾ البدع، فضالً طـ أن يـسب إىل  يجقز

 . هذه جفة.. هذا غؾط يف إلػاظ: صريؼتفؿ، وإكؿا يؼال

 : آشتراك يف الحروف والؿعاين الؽؾقة

الذيـ هؿ -أكف قد يؼع بقـ بعض أصحاب السـة والجؿاطة : الجفة الثاكقة               

وبقـ مؼآت أهؾ البدع اشتراك يف الحروف  -السـة يف مجفقر أمرهؿ طىل

واشتراك يف الؿعـك، ولؽـف مـ جفة آشتراك يف الؿعـك اشتراك كظ، فال يؾزم أن 

يطرد فقفؿ سائر التػصقؾ يف هذا الؿعـك، فضالً طـ غقره: فنن ابـ خزيؿة لؿا قال 

 -الؿعـك وإن كان أراد الؾػظ وأراد-ما قال يف حديث الصقرة مل يؽـ مبـك 

: الؿعـك طـده مـ جـس مبـك الؿعـك يف تػسقر الجفؿقة، فنن الجفؿقة إكؿا قالقا

ٕن هذا  -طىل صقرة آدم، أو مل يػسروه بؿا فسره السؾػ بف: أي-طىل صقرتف 

بخالف ابـ خزيؿة رمحف . مبـل طـدهؿ طىل كػل الصػات طؿقمًا، والصقرة مـفا

الصػات، ولؽـف يف هذا الحرف مـ الحديث  اهلل : فنكف مـ أئؿة التحؼقؼ يف إثبات

: إذاً . خرجف طىل هذا التقجقف، وهذا قد ُطؾؿ التعؼب طؾقف طـد السؾػ رمحفؿ اهلل

وهل أن مـ شارك أهؾ البدع يف : هذه مسللة يـبغل أن تضبط طىل هذا القجف

بعض الحروف ٓ يؾزم أن يؽقن مشاركًا يف الؿعاين، ومـ شارك يف مجؿؾ 

زم أن يؽقن مشاركًا يف مػصؾف، وحتك مـ شارك يف مجؿؾف ومػصؾف الؿعـك ٓ يؾ



أن يؽقن قد خرج هبذا  -يف مػصؾ الؿعـك القاحد: أي-فال يؾزم مـ ذلؽ 

 . التػصقؾ طـ السـة والجؿاطة

 : حؽؿ مـ اتبع الؿعتزلة يف باب الصػات واتبع السـة يف باقل إصقل 

ؾ ش: قد يؼقل قائؾ            خص مـ الؿعروفقـ بالسـة تعطقؾ أرأيت لق فصَّ

الصػات، والتزم هذا التػصقؾ طىل آصراد مـ جـس تػصقؾ الؿعتزلة، ولؽـف يف 

أن : أيـ كجعؾف؟ أي.. باب اإليؿان والؼدر ومسائؾ أخرى طىل مذهب السؾػ

شخصًا مـ إطقان يؼقل بؼقل الؿعتزلة طىل التؿام يف كػل الصػات، ويـتسب 

فؿ، ويدع أققال السؾػ، ويـؽر الؼقل بلن الؼرآن لقس لؾؿعتزلة، ويلخذ أققال

إلخ، لؽـف يف باب اإليؿان والؼدر وبعض إصقل الباققة طىل تؼرير .. بؿخؾقق

ًٓ : هؾ كلخذه بإصؾ إول أو كلخذه بإصقل الثاكقة؟ كؼقل.. السؾػ هذه : أو

عًا مـ الػروضات هل التل أشؽؾت وطؼَّدت الؿسائؾ العؾؿقة، وسببت قدرًا واس

أن هذا ٓ وجقد لف، فال يقجد طامل أو كاضر حؼؼ ققل الؿعتزلة يف : ثاكقاً . اإلرباك

الصػات والتزمف، وأكؽر ققل السؾػ مجؿالً ومػصالً حرفًا ومعـك، ومع ذلؽ 

إذا جاء لإليؿان اكتصر لؼقل السؾػ وأكؽر أققال أهؾ البدع، وإذا جاء لؾؼدر 

ؾ أصالً مـ أصقل أهؾ البدع الؿغؾظة إلخ، ولفذا مـ يـتح.. اكتصر لؾسؾػ

قد يؼقل . ويـتصر لف حرفًا ومعـًك ٓ يؿؽـ أن يؽقن مـ أهؾ السـة والجؿاطة

ابـ حزم رمحف اهلل وإن كان طـده تعطقؾ : كؼقل. مـ مثآت ذلؽ ابـ حزم : قائؾ

يف الصػات، ومشاركة لؾؿعتزلة يف كثقر مـ كالمف كؿا هق معروف يف كتابف 

يف الجؿؾة حروف  -حتك يف الصػات-إٓ أن حروف ابـ حزم  الػصؾ وغقره،

، وإكؿا " إكف ٓ أصؾ لف كؾػظة: "أهؾ السـة، وإن كان تؽؾؿ يف لػظة الصػة وقال



إلخ، ومع هذا هق ٓ يؾتزم هذا التؼرير، وهذه إشؽالقة .. يسؿك فعالً هلل: قال

هلل، ثؿ يف واضحة طـد ابـ حزم ، ففق قد أكؽر حرف الصػة كحرف مضاف إىل ا

فـابـ حزم . ومـ صػات اهلل كذا: مؼامات أخرى هق استعؿؾ هذه اإلضافة فؼال

مـ جفة الؿعاين الؽؾقة : مـ جفة الحروف يف الجؿؾة طىل حروف أهؾ السـة، أي

مـ جفة الؿؼامات التل شاع فقفا  -كذلؽ-يف الجؿؾة طىل معاين أهؾ السـة، وهق 

إلخ يـتصر لصريح مذهب أهؾ السـة، .. الؼقل كالعؾق والؼقل بخؾؼ الؼرآن

ويـؽر طىل الؿعتزلة الؼقل بخؾؼ الؼرآن وما إىل ذلؽ، لؽـ طـده قدر لقس يسقرًا، 

بؾ قدر كبقر مـ الؿعاين مـ جـس معاين الؿعتزلة اختؾطت طؾقف واكعؼدت طؾقف 

أن يؽقن واحد مـ إطقان يؾتزم مذهب : لؽـ الذي تؽؾؿـا يف كػقف. رمحف اهلل

فنن هذا  -يف الحرف والؿعـك: أي-التزامًا صرفًا، التزامًا ضاهرًا وباصـًا  الؿعتزلة

أن مـ غؾط وطرض لف : "ٓ وجقد لف، وهذا هق معـك ققل الؿصـػ رمحف اهلل

ويؽقن " الغؾط يف بعض الؿسائؾ، وهق يف مجفقر أمره طىل السـة ففذا ٓ يخرج

هذا الخطل ٓ يصدر طـ  خطله هذا يف الجؿؾة مـ باب الخطل الؿغػقر، فنن مثؾ

: والشاهد هـا. تػريط، وإكؿا طؾؿ هذا لؽقكف يف مجفقر حالف طىل السـة والجؿاطة

ًٓ بدطًة ٓ يؾزم أن يؽقن مبتدطاً : أن الؼاطدة هذه قاطدة قطعقة .. أن مـ قال قق

وكثقر مـ مجتفدي : "مـضبطة، بؾ قال شقخ اإلسالم يف الؿجؾد التاسع طشر

لقا وفعؾقا ما هق بدطة، لؽـ مل يؼؿ طـدهؿ الحجة الرسالقة السؾػ والخؾػ قد قا

وهذا الؿعـك ٓبد مـ ضبطف يف " . يف مػارقة ما قالقه أو فعؾقه لؾسـة والفدي

مسللة التبديع وما يتعؾؼ هبا، فنن كثقرًا مـ إطقان مـ أصحاب السـة والجؿاطة 

ون الثالثة وٓ سقؿا بعد صبؼة إئؿة مـ الؼر-طرضت لفؿ أققال بدطقة 



ومؼآت شاركقا فقفا بعض أهؾ البدع، ودخؾت طؾقفؿ مـ أصحاهبا،  -الػاضؾة

فال . ففمٓء ٓ يضافقن إىل أهؾ البدع، وإكؿا يضافقن إىل أهؾ السـة والجؿاطة

أن آشتراك يف الحرف ٓ يستؾزم آشتراك يف : بد أن تحؼؼ هذه الؼاطدة، وهل

ٓ يستؾزم آشتراك يف مػصؾف، وقد تؿ  الؿعـك، وآشتراك يف مجؿؾ الؿعـك

تقضقح هذا يف شرح كتاب اإليؿان لـلبل طبقد ، فؼد بقـا أن الؼقل بلن اإليؿان 

: ققل واطتؼاد اشترك فقف كثقر مـ مرجئة الػؼفاء والؿرجئة الؿتؽؾؿقن، أي

حصؾ اشتراك بقـ بقـفؿ يف مجؿؾ الؿعـك ومجؿؾ الحرف، لؽـ ٓ يؾزم مـف أن 

إن أفعال : كذلؽ بعض رجال الرواية واإلسـاد قالقا. ين كذلؽمػصؾ الؿعا

لق تركـا الرواية طـ الؼدرية : "حتك قال اإلمام أمحد . العباد لقست مخؾققة

. وهذا إصؾ قد قرره أئؿة البدع مـ الؿعتزلة" لتركـاها طـ أكثر أهؾ البصرة

هق : ؾققة، كؼقل فقففاشتراك الؿعتزلة وهمٓء الرواة يف أن أفعال العباد لقست مخ

اشتراك يف مجؿؾ الؿعـك ولقس يف مػصؾف: ولفذا ققل الؿعتزلة يف هذه الؿسللة 

 . وهؽذا.. أغؾظ وأشـع مـ ققل همٓء

 : وققع بعض إئؿة يف الؼقل بلققال مبتدطة 

 [ .ولفذا وقع يف مثؾ هذا كثقر مـ سؾػ إمة وأئؿتفا]  

قف معف، ومـ يؾتزم مـ الؿعاصريـ التبديع هذا حرف ٓبد مـ القق                 

لبعض إطقان الؿعروفقـ بالسـة والجؿاطة لخطل طرض لف، بؾ لبدطة طرضت 

لف مـ البدع الؼقلقة التل ٓ تعد مـ كؾقات إصقل، ويف أكف مل يؾتزم أصالً مطردًا 

د يعارض السؾػ يف حرفف ومعـاه، مـ التزم تبديع أمثال همٓء فنكف يؾزمف أن يطر

ولفذا : "فؼقلف. هذه الؼاطدة: ٕن الؼاطدة ٓ تػرق بقـ الؿعاصر وبقـ السالػ



يف مثؾ هذا الـقع مـ البدع التل تعرض طروضًا لؿـ هق يف : أي" وقع يف مثؾ هذا

 . مجفقر أصقلف طىل السـة والجؿاطة

 : حؽؿ مـ قال بؼقل مبتدع مع تعصبف لف 

ما ثبت يف الؽتاب والسـة: بخالف لفؿ مؼآت قالقها باجتفاد، وهل تخالػ ] 

 [.مـ واىل مقافؼف وطادى مخالػف

مـ كصب بدطًة مـ البدع واختص هبا وتؿقز هبا، وخالػ هبا مجاطة : أي             

السؾػ ومجاطة أهؾ السـة والجؿاطة، ففذا الذي يـتصب هذا آكتصاب، ويقايل 

والجؿاطة ففذا هق ويعادي طىل صائػتف، ويخرج غقره طـ دائرة أهؾ السـة 

ًٓ باجتفاد ولق كان خطل، ومل يقال ويعاد طؾقف،  صاحب البدطة: أما مـ قال قق

وهق يف مجفقر حالف طىل السـة ففذا مـ أهؾ السـة، بخالف مـ واىل مقافؼف 

آجتؿاع : وطادى مـ خالػف ففذا هق صريؼة أهؾ البدع، فنن مـ أخص إصقل

 .طىل السـة والجؿاطة

مخالػف دون مقافؼف يف مسائؾ أراء وآجتفادات، واستحؾ قتال  وكػر وفسؼ] 

 [ .ففمٓء مـ أهؾ التػرق وآختالفات.. مخالػف دون مقافؼف

أن كؾ مـ التزم : وهذه الؼاطدة تطرد، وهل. مـ يؾتزم التحقز: أي               

الؼقل، وهق التحقز بؼقل مـ إققال، مع معاداة مـ خالػف فقف، فنكف يـظر يف هذا 

إما أن يؽقن مـ صريح الســ وبقـات الفدي : الـقع إول: أحد أكقاع ثالثة

وإمجاطات السؾػ الؼطعقة كنمجاطفؿ طىل الصػات، وطىل أن الؼرآن لقس 

مخؾققًا، وطىل أن اإليؿان ققل وطؿؾ، فالتحقز لؿثؾ هذه إققال وآكتصاب 

هذا الؿعقـ الذي اكتصب لفا أن تؽقن مؼالة : الـقع الثاين. لفا صريؼ صحقح



وتحقز هبا مؼالًة بدطقة، يعؾؿ خطمها ومخالػتفا لؼقل السؾػ، ففذا ٓ شؽ أكف 

لؿاذا مجعت : وقد يؼقل قائؾ. يؽقن ببدطتف وتحقزه وامتـاطف هبا صاحب بدطة

هذا مـ فؼف : مل مل يؽـ بقاحد مـفؿا؟ ققؾ: بقـ كقن مؼالتف بدطة واكتصابف لفا؟ أي

ت ترى أن الصحابة مل يؽـ مـ ضاهر مذهبفؿ التؽػقر لتارك الزكاة، ألس! الشريعة

( ثؿ يرى سبقؾف إما إىل الجـة وإما إىل الـار: )والـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ قال

وإئؿة كـؿالؽ وأمثالف ما كاكقا يؽػرون تارك الزكاة، وهق الذي طؾقف الجؿفقر 

ة، وكصبقا امتـاطفؿ، وطادوا لؽـ لؿا امتـع مـ امتـع مؿـ ترك الزكا. مـ السؾػ

هبؿا، : بؿ كػروا؟ هؾ بآمتـاع أم بالترك؟ ققؾ: فنن ققؾ. بف، وقاتؾقا طؾقف كػروا

الـقع الثالث، وهق ٓبد . ففؿ إكؿا كػروا باجتؿاع الؿقجب الذي اقتضك التؽػقر

ًٓ هق اجتفاد : مـ ضبطف وتػطـ صالب العؾؿ لف لقس طىل : أي-وهق مـ يؼقل قق

واستطاع أن  -اع لؾسؾػ، ولقس هق طىل خالفف وضده، بؾ هق اجتفادققلف إمج

يستدل لفذا آجتفاد بظاهر مـ إدلة الشرطقة، فنن آكتصاب لؼقل مـ أققال 

أهؾ آجتفاد يف الؿسائؾ العؾؿقة أو الؿسائؾ العؿؾقة، تحقزًا ومقآًة ومعاداًة 

مـ التجؿعات العؾؿقة أو  وهذا يؼع أحقاكًا مـ كثقر. يعتبر مـ صرق أهؾ البدع

حقث أهنؿ قد يـتصبقن لؼقل مـ أققال أهؾ آجتفاد، أو هق ققل : الحركقة

متك يعرف أن : وإذا ققؾ. اجتفادي، يقالقن ويعادون طؾقف، وهذا ٓ شؽ أكف خطل

إذا مل يـضبط فقف إمجاع، ففق مؿا : هذا الؼقل مـ مؼامات أهؾ آجتفاد؟ ققؾ

إن بعض الؿجتفديـ قد : لجؿؾة، وإن كان قد يؼاليسقغ فقف آجتفاد يف ا

أن آكتصاب والتحقز هق يف : إذًا الؿتحصؾ مـ هذا. ففذا مؼام آخر.. أخطئقا

ًٓ وخروجًا طـ مذهب السؾػ مـ بعض الحروف  كثقر مـ الؿقارد أشد ضال



الؼقلقة أو الػعؾقة: ولفذا مـ يعظؿ شلن الحروف وٓ يعظؿ التحقز الذي 

هذا : مـ آفتراق طـ دائرة أهؾ السـة الشامؾة العامة كؼقل لفيصاحب قدرًا 

التحقز هق أيضًا مـ البدع: ٕكف ٓ مقجب لف: فالذي يـتسب إىل أصقل أهؾ السـة 

الؿحؼؼة الؿجؿع طؾقفا ٓ يحتاج إىل تحقز خاص يختص بف هق ومجاطتف: ٕن 

 طـد مـ يختص وهذا التحقز ٓ يؼع إٓ. غقره يشاركف يف اإلمجاطات الؿـضبطة

بؿؼام مـ آجتفاد الؿختص بف، وهذا آجتفاد ٓ بلس بف، لؽـ التحقز الذي 

هذا .. وما إىل ذلؽ مـ الؿالحؼة... يصاحبف مقآة ومعاداة وتصـقػ لمخر

لقس مـ صرق أهؾ السـة، بؾ هق مـ صرق أهؾ البدع، وهق مخالػ لؼقل اهلل 

ِف : تعاىل ُققا َواْطَتِصُؿقا بَِحْبِؾ الؾَّ فنن الحبؾ [ 113:آل طؿران]َجِؿقعًا َوٓ َتَػرَّ

الذي أمر بآطتصام بف هق الؿحؽؿ مـ الشريعة، وهق إصقل الؿجؿع طؾقفا 

 . طؾؿقًة أو طؿؾقة

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 [6]شرح حديث آفتراق                                  

هؾ السـة والجؿاطة الخقارج والجفؿقة صائػتان مـ أهؾ الؼبؾة خالػقا مـفج أ 

يف أصقل الديـ، فؽان الخقارج يؽػرون صاحب الؽبقرة مـ الؿسؾؿقـ، وأما 

. الجفؿقة فنهنؿ غالة يف باب إسؿاء والصػات، ففؿ يـػقن أسؿاء اهلل وصػاتف

وقد اختؾػ أهؾ السـة يف إخراج همٓء طـ صقائػ الؿؾة، والصقاب يف ذلؽ أن 

ة ومتقسطقن ومؼتصدون، وطىل ذلؽ كؾ واحدة مـ هذه الطقائػ فقفا غال

فقتبع معفؿ مقزان الحؼ فالطائػة بعامة تبدع ويبقـ خروجفا طـ السـة، وتذم بؿا 

 . ذمفا بف السؾػ، أما الحروف الؿػردة فال تؾزم

  

 : خروج الخقارج وقتال الصحابة لفؿ

. الخقارج الؿارققن: ولفذا كان أول مـ فارق مجاطة الؿسؾؿقـ مـ أهؾ البدع] 

وقد صح الحديث يف الخقارج طـ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مـ طشرة أوجف 

 [ .خرجفا مسؾؿ يف صحقحف، وخرج البخاري مـفا غقر وجف

صح الحديث يف الخقارج : "وهذا قد كص طؾقف اإلمام أمحد ، قال رمحف اهلل           

سؾؿقـ، أهنؿ كػروا مرتؽب الؽبقرة مـ الؿ: وبدطة الخقارج" . مـ طشرة أوجف

.. وأهنؿ اكتصبقا بطائػتفؿ طىل قدر مـ الؿقآة والؿعاداة لغقرهؿ مـ الؿسؾؿقـ

مقآة أهؾ السـة : أي-وهذا ٓ يجقز، إٓ إذا كان هذا طىل مؼام السـة والجؿاطة 

 . -ومعاداة أهؾ البدع

 



وقد قاتؾفؿ أصحاب الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مع أمقر الؿممـقـ طظ بـ أبل ]

 . [ صالب

طظ رضل اهلل طـف أمقر الؿممـقـ، وخالفتف إمارة وخالفة كبقية، وهق رابع           

الخؾػاء الراشديـ كؿا هق معروف يف شلكف رضل اهلل طـف ، وقد قال اإلمام أمحد 

فؼال لف بعض ". مـ مل يربع بـعظ يف الخالفة ففق أضؾ مـ محار أهؾف: "وغقره

يؼصدون مـ .. ـ ٓ يؼال إكف أضؾ مـ محار أهؾفقد كان ٓ يربع بف م: العراقققـ

أكا : "قاتؾف مـ الصحابة كـؿعاوية ، فنهنؿ ما كاكقا يرون خالفتف، فؼال اإلمام أمحد 

وهذا مـ فؼف اإلمام أمحد ، ٕن الـبل صىل اهلل طؾقف " . لست مـ حرهبؿ يف شلء

: رواه سػقـة قال فقؿا  -وقد كان اإلمام أمحد يحتج هبذا الحديث كثقراً -وسؾؿ 

فبفذا الحديث طؾؿ أن خالفة طظ بـ أبل صالب ( الخالفة بعدي ثالثقن سـة)

-وأما مـ اجتفد كـؿعاوية فؾؿ يحؼؼ هذا الؿعـك . كاكت خالفًة راشدًة كبقية

فنن مخالػة واحد مـ إطقان حتك لق  -وهق العؾؿ بخالفة طظ بـ أبل صالب 

إذا تحؼؼ : رطل، وهذا معـًك يطرد إىل أكفكان طالؿًا مجتفدًا ٓ ترفع الحؽؿ الش

الؿعـك مـ كالم اهلل ورسقلف فخػل طىل بعض الؽبار مـ العؾؿاء فخػاؤه طىل 

أن طؾقًا كان هق الخؾقػة : فالؼصد. بعض إطقان ٓ يعـل كقكف مترددًا يف ثبقتف

إن طؿر بـ طبد العزيز هق الخؾقػة : الراشد والرابع وإخقر، وٓ يصح أن يؼال

الخامس، فنن الخالفة اكتفت هبذه الثالثقـ سـة، وهل خالفة الـبقة، أما ما بعدها 

ففق الؿؾؽ، فـؿعاوية رضل اهلل طـف هق أول مؾؽ مـ مؾقك الؿسؾؿقـ، ثؿ إن 

معاوية رضل اهلل طـف أفضؾ مـ طؿر بـ طبد العزيز ، وقد حؽك اإلمام ابـ تقؿقة 

فضؾ مؾقك الؿسؾؿقـ، وقد أكؽر اإلمجاع طىل أن معاوية بـ أبل سػقان هق أ



إن طؿر بـ طبد العزيز هق : اإلمام أمحد وغقره مـ كبار أئؿة السـة طىل مـ قال

 . ......الخؾقػة الخامس

 : أكقاع الؼتال الذي وقع يف زمـ الصحابة رضل اهلل طـفؿ 

 فؾؿ يختؾػقا يف قتالفؿ كؿا اختؾػقا يف قتال الػتـة يقم الجؿؾ وصػقـ، إذ كاكقا يف] 

 [ . صـػ قاتؾقا مع همٓء، وصـػ قاتؾقا مع همٓء: ذلؽ ثالثة أصـاف

 ًٓ  : الؼتال الذي وقع يف خالفة أبل بؽر الصديؼ رضل اهلل طـف/ او

الؼتال الذي وقع يف خالفة أبل بؽر رضل اهلل طـف ، وهذا : الؼسؿ إول           

د طـ أصؾ اإلسالم، وهذا قتالف رضل اهلل طـف لؿـ ارت: الـقع إول: ثالثة أكقاع

قتالف رضل اهلل طـف لؿـ جحد وجقب : الـقع الثاين. ٓ جدل يف أهنؿ مرتدون

الزكاة، وهذا أيضًا ٓ جدل يف شلكف، وإن كان قد شذ مـ الؿتلخريـ مـ تردد فقف، 

وهؿ : الثالث. ففذا شذوذ صريح، فنن مجفقر الؿتلخريـ طىل أن همٓء أهؾ ردة

وإن مل يجحد : وقاتؾ طؾقفا، وإن مل يصرح بجحده، وٓ كؼقلمـ امتـع طـ الزكاة 

ٓ يؾزم مـف أهنؿ يعتؼدون : وجقهبا: فنن طدم التصريح لقس تصريحًا بالعدم، أي

ففمٓء أيضًا الؿحؼؼ يف شلهنؿ . وجقب الزكاة، إكؿا مل يصرحقا بـػل وجقهبا

ؿؾة كان الؼتال يف الج: إذاً . أهنؿ مرتدون، وقد حؽاه أبق طبقد مذهبًا لؾصحابة

 . قتال لؼقم مرتديـ: الذي وقع يف زمـ الصديؼ قتال ردة، أي

 

 

 

 



 :قتال الخقارج 

هق قتال الخقارج، وقد وقع يف خالفة طظ بـ أبل صالب رضل اهلل : الؼسؿ الثاين

ففق ما تقاتر طـف صىل اهلل طؾقف : أما الـص. طـف ، وهق مشروع بالـص واإلمجاع

( .. قتؾ ثؿقد: )، ويف رواية( دركتفؿ ٕقتؾـفؿ قتؾ طادلئـ أ: )وسؾؿ يف ققلف

إىل غقر ذلؽ مـ الـصقص، وهؿ بدءوا ( قاتؾقهؿ فنن لؿـ قاتؾفؿ أجرًا طـد اهلل)

الؿسؾؿقـ بؼتال فقجب دفعفؿ مـ باب دفع الصائؾ، فنهنؿ استحؾقا دماء 

بة، وأما اإلمجاع ففق إمجاع الصحا. الؿسؾؿقـ وكػروهؿ، فؼتالفؿ مشروع بالـص

فنن الصحابة رضل اهلل طـفؿ يف خالفة طظ مل يختؾػقا يف شرطقة قتال الخقارج، 

وإن كان بعض الصحابة مل يشارك ٕسباب تتعؾؼ ببعده طـ أرض الؼتال، كؿـ 

كان بؿؽة أو كحق ذلؽ، لؽـ مل يـؼؾ طـ صحابل أكف خّطل طؾقًا يف شلن الؼتال، بؾ 

فقر مـ أدرك الؼتال مـ الصحابة وتقسر كان قتالف مجؿعًا طؾقف بقـ الصحابة، ومج

ففذا الؼتال . لف شاركقا فقف، ومل يتلخروا طـ طظ مـ باب القرع أو كحق ذلؽ

إن كؾؿة : الثاين مشروع بالـص واإلمجاع، وهؾ هق قتال ردة أم قتال بغل؟ كؼقل

يف كالم الػؼفاء مػصؾة طىل مؼامات، وهل أقؾ مؿا " البغاة"أو كؾؿة " قتال البغل"

يتعؾؼ بؿراد أو بذكر البغل يف باب مقارد الـصقص مـ الؽتاب أو السـة، فلحقاكًا 

كؾؿة " بغل"أن كؾؿة : والـتقجة مـ هذا.. يؽقن فقفا زيادة أو كؼص يف كالم الػؼفاء

إن قتال الخقارج لقس قتال ردة، : فقفا إمجال، إكؿا الذي يتحؼؼ لؽ أن تؼقل

ًٓ لؼقم بغاة، لؽـ هذه التسؿقة ٓ بلس بت: وهؾ يسؿك قتال بغل؟ كؼقل سؿقتف قتا

ٓ تعـل أهنؿ بغاة مـ جـس مـ بغك طىل طظ مـ الصحابة، بؾ ٓ شؽ أن 

: أن قتال الخقارج مل يؽـ قتال ردة، والدلقؾ طىل ذلؽ: فالـتقجة. الخقارج أشد



أهنؿ مسؾؿقن مممـقن باهلل ورسقلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ وإن ابتدطقا هذه 

كان طظ ٓ يرى كػرهؿ وكذلؽ الصحابة معف، فؾؿ يجفزوا طىل البدطة، وقد 

الجريح، ومل يتبعقا الؿدبر، ومل يسؾبقهؿ أو يغـؿقهؿ أو ما إىل ذلؽ مـ ســ 

الؼتال مع الؽػار أو مع الؿرتديـ، بؾ جروا فقفؿ بسـة الؿسؾؿقـ، حتك قال طظ 

" يذكرون اهلل إٓ قؾقالإن الؿـافؼقـ ٓ : أمـافؼقن هؿ؟ قال: ققؾ. مـ الؽػر فروا: "

" . إن مت فاقتؾقه، وإن حققت فلكا ويل الدم: "ولؿا ضربف ابـ مؾجؿ قال طظ . 

وإن حققت فلكا ويل الدم دلقؾ طىل أكف ٓ يرى الخقارج كػارًا: ٕكف لق كان : فؼقلف

ابـ مؾجؿ كافرًا أو مرتدًا لؿا كان طظ رضل اهلل طـف ويل الدم، فنن مـ بدل ديـف 

 . تؾف، وٓ وٓية ٕحد طىل دمف، بؿعـك أكف يستطقع العػقوجب ق

 : الؼتال الذي وقع بقـ الصحابة رضل اهلل طـفؿ 

وهق الؼتال الذي حصؾ بقـ الصحابة، وأخصف قتال : الؼسؿ الثالث            

الجؿؾ وصػقـ، وأخص الـقطقـ أو آثـقـ قتال صػقـ، وهق ما حصؾ بقـ 

وكقن هذا الؼتال مـ الؼتال . جقش معاوية  جقش طظ بـ أبل صالب وبقـ

الؿشروع أو لقس مـ الؼتال الؿشروع، هذه مسللة كزاع بقـ طؾؿاء السـة 

إن مجفقر أهؾ السـة مل يذهبقا إىل هذا : "والجؿاطة، يؼقل اإلمام ابـ تقؿقة رمحف اهلل

ًٓ مشروطًا ٓ مـ طظ وٓ مـ معاوية ، قال قا يرون بؾ كاك: الؼتال، وٓ يروكف قتا

وهذا هق الصحقح يف مذهب اإلمام أمحد كؿا كص : أن السـة ترك الؼتال، قال

أن الؼتال كان مشروطًا، : والؼقل الثاين طـد صائػة مـ أهؾ السـة الؿعتبريـ" . طؾقف

وأن الصقاب كان مع طظ بـ أبل صالب ، ومل يؼؾ أحد مـ الؿعتبريـ مـ أئؿة 

فالؼقل بلن الؼتال لقس مشروطًا، قد حؽاه  .إن الصقاب كان مع معاوية : السـة



جقش : يعـل-ٕن همٓء : "اإلمام ابـ تقؿقة طـ الجؿفقر مـ أهؾ السـة، وقال

ولقس يف الؽتاب وٓ يف السـة أمر : أشد ما يؼال فقفؿ أهنؿ بغاة، قال -معاوية 

ـَ اْقَتَتُؾقا َوإِْن َصائَِػَتاِن مِ : بؼتال الطائػة الباغقة ابتداًء، فنن اهلل تعاىل قال ـْ اْلُؿْممِـِق

َفَلْصؾُِحقا : فاقتؾقا أحدمها أو ما إىل ذلؽ، وإكؿا قال: ومل يؼؾ[ 9:الحجرات]

فؾقس يف الؼرآن تشريع لؼتال الطائػة الباغقة ابتداًء، : قال[ 9:الحجرات]َبْقـَُفَؿا 

لدلقؾ فدلقؾ شقخ اإلسالم أكف اكعدم ا.." وإكؿا يشرع قتالفا إذا كؽثت بعد الصؾح

ففذا .. طىل التشريع، وإصؾ حرمة الدماء وحرمة الؼتال بقـ الؿسؾؿقـ

ومها أخص دلقؾقـ لـشقخ اإلسالم يف -وآستدٓل الثاين طـده . استدٓل

أن الـبل صىل اهلل طؾقف : هق -استدٓلف لؼقل الجؿفقر، وهق مؿـ يـتصر لف بؼقة

عؾ اهلل أن يصؾح بف بقـ إن ابـل هذا سقد ول: )وسؾؿ قال طـ الحسـ بـ طظ 

وكان هذا الصؾح بقـ الحسـ و معاوية ، يؼقل ( فئتقـ طظقؿتقـ مـ الؿسؾؿقـ

إن اهلل امتـ طىل الؿممـقـ برفع هذا الؼتال : "ابـ تقؿقة يف وجف آستدٓل

بـالحسـ بـ طظ ، ولق كان هذا الؼتال مشروطًا لؿا كان مـ مـة اهلل الرفع لف 

الؿـة برفع شلء إكؿا تؽقن برفع شلء مؽروه طـده بـالحسـ بـ طظ : فنن 

إهنؿا لقسا : وهذان الدلقالن دلقالن ققيان، لؽـ يـبغل أن يؼال.." . سبحاكف وتعاىل

أن قتال الطائػة الباغقة ٓ يشرع إٓ : بدلقؾقـ ٓزمقـ، فالؿلخذ يف الدلقؾ إول

ًٓ وهق الصؾح، فنن: بعد كؽث الصؾح، بؿعـك بغت بعد الصؾح  أن ثؿة واجبًا أو

فنذا تعذر الصؾح مع الطائػة الباغقة وأبت الصؾح ماذا : هـا سمال. شرع قتالفا

إذا تعذر صؾح الطائػة؟ هذا : يعؿؾ معفا؟ إذًا أية هؾ تؽؾؿت طـ هذا الؿعـك

إن الطائػة الثاكقة : إن طؾقًا أصاب يف قتالف يؼقل: ولفذا مـ يؼقل. مل يذكر يف أية



: والػئة الباغقة، حقث قال طؾقف الصالة والسالم: قل كػسفالتل سؿاها الرس

هذه الطائػة أبت الصؾح مع : كؿا يف الصحقح، يؼقلقن( تؼتؾ طؿارًا الػئة الباغقة)

طظ ، فـعظ طجز طـ الصؾح، والصؾح واجب، والقاجب يسؼط بالعجز طـف، 

كف، وإذا جاز قتالفا بعد كؽث الصؾح فنن طدم تسؾقؿفا بالصؾح مـ جـس تر

ولفذا إذا طرض طؾقفا الصؾح وُألزمت بف فلبت الصؾح فنن هذا القاجب يؽقن 

وهذا كؿا أسؾػت تـبقف ٓ أقصد بف ذكر الترجقح طىل خالف ققل شقخ .. ساقطاً 

اإلسالم ، إكؿا هق كقع مـ التـبقف إىل أن آستدٓل الذي ذكره رمحف اهلل لقس 

: أيضاً . ػ السؾػ يف هذه الؿسللةومـ هـا اختؾ.. بالضرورة أكف استدٓل مؾزم

كعؿ، ولؽـ : كؼقل( إن ابـل هذا سقد: )استدٓلف بحديث الحسـ يف البخاري 

متك رفع الؼتال؟ هؾ رفع بعد مؼتؾ طظ أو أثـاء وجقد طظ ؟ مـ الؿعؾقم أكف رفع 

إن الؼتال كان : إذا ققؾ: أي. بعد مؼتؾ طظ ، وشلن الحسـ لقس كشلن طظ 

بـ أبل صالب ففؾ مؼام طظ كؿؼام الحسـ ؟ ٓ، فنكف ٓ أحد  مشروطًا مـ طظ

تؽقن  -الحسـ ابـف أو غقره  -إن مـزلة مـ خؾػ طظ بـ أبل صالب : يؼقل

بؿـزلتف يف تشريع الؼتال، فنن طؾقًا لف مؼام ٓ يصؾ إلقف الحسـ ، فضالً طـ غقره 

فال حجة فقف مـ جفة الؾزوم، وإن هذا إكؿا كان بعد قتؾ طظ : : إذاً . مـ قادة طظ 

أن هذا هق محؾ : الشاهد مـ ذلؽ. كاكت الحجة يف الؿؼامقـ حجة محتؿؾة

 . الخالف بقـ أهؾ السـة، وكال الؼقلقـ فقف ققة

  

 

 



 : الصحابة الذيـ شاركقا يف الؼتال

؟ هؾ شارك الجؿفقر مـ الصحابة يف الؼتال أو مل يشاركقا: هـا سمال                

كؿا -إن هذا مـ أصح إساكقد طىل وجف إرض إىل ابـ سقريـ : "ؼقل ابـ تقؿقة ي

مل يشارك يقم صػقـ إٓ بضعًا وثالثقـ : ابـ سقريـ يؼقل -يف مـفاج السـة وغقره

أن طدة مـ كان مـ الصحابة يف طسؽر طظ وطسؽر معاوية مل : أي" . صحابقاً 

مـ جقش الشام -مـ الجقش  يصؾقا إىل أربعقـ رجالً، بؾ كان هذا السقاد

وأما . مـ مسؾؿة الػتقح العؿرية مـ أهؾ العراق وأهؾ الشام -وجقش طظ 

إكف مل يشارك يف طسؽر طظ وطسؽر معاوية إٓ : "الصحابة فنن ابـ سقريـ يؼقل

هق -وهذا يدلؽ إذا اكضبط هذا التؼرير مـ ابـ سقريـ " بضعًا وثالثقـ صحابقاً 

ثؿ . طىل أن الصحابة ما كاكقا يرون الؼتال -اكضباصف صحقح إلقف، لؽـ الشلن يف

 ًٓ إن أفضؾ الـاس بعد طظ يف ذلؽ الزمان وهق سعد بـ أبل وقاص كان معتز

 أن مسللة هؾ كان الصقاب مع طظ أم يف ترك الؼتال؟ : والحؼ. لؾؼتال

 : هؾ كان الصقاب هق الؼتال مع طظ أو ترك الؼتال؟ 

لقس الشريػ يف الػؼف الجزم بلحد الؼقلقـ، فنن هذا  الذي يظفر أكف            

اجتفاد لؼقم وهذا اجتفاد لؼقم، وإكؿا الشريػ فؼفف يف هذا الذي وقع بقـ 

ما تراه مـ حؽؿة الصحابة رضل اهلل طـفؿ يف مسائؾ الػتـ: فنن سعد : الصحابة

ومع بـ أبل وقاص رضل اهلل طـف مع إمامتف يف العؾؿ، ومع سابؼتف يف اإلسالم، 

أن سعد بـ أبل وقاص قد : أي-طىل الؼقادة العسؽرية  -إن صح التعبقر-قدرتف 

اجتؿعت لف مقجبات الخالفة واإلمامة، حتك إن طؿر جعؾف يف الستة الذيـ جعؾ 

ومع ذلؽ اطتزل، ومل يعتزل قريبًا، بؾ اطتزل يف إبؾف، وكان يتحرج  -الخالفة فقفؿ



ؿا قدم ابـف إلقف وهق راكب طىل بعقر قال سعد أن يرى سقادًا قادمًا إلقف، حتك إكف ل

ففق مل يؽـ يحب أن يلتقف " . أطقذ باهلل مـ شر هذا الراكب: "-وهذا يف الصحقح-

وهذا مـ فؼف . إلخ.. أحد، مع أن الـاس يتـازطقن الخالفة، والدماء تسقؾ

ومع هذا آطتزال الشديد مل يشـع سعد رضل اهلل طـف . الصحابة رضل اهلل طـفؿ

طىل مـ خاض الغؿار كـعظ بـ أبل صالب ، ومل يشـع طظ بـ أبل صالب طىل 

هلل در مؼام قامف سعد بـ مالؽ ، وطبد اهلل بـ طؿر ، إن كان : "سعد ، بؾ كان يؼقل

يف : إذاً " . برًا إن أجره لعظقؿ، وإن كان إثؿًا، إن خطله لقسقر، فؼد برئ مـ كثقر

: آختالف، وإن مـ قؾة الػؼف وقؾة العؾؿزمـ الػتـ والـقازل ٓ يستغرب وجقد 

ومـ الؿعؾقم أكف يف أول قتال لؾؿسؾؿقـ يف . الطعـ طىل الؿخالػ باجتفاد سائغ

بدر استشار الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أصحابف يف شلن إسارى، فلتك بلخص 

. أبق بؽر و طؿر : إلخ، ومها الشقخان... رجؾقـ يف اإلسالم إمامًة وطؾؿًا وتؼقى

ما ترون يف شلن همٓء إسارى؟ الذي سقف كالحظف هـا أن الصحابة : ؼالف

طـدهؿ مبدأ القضقح يف كؾ شلء، وهذا هق الذي يجب أن يربك طؾقف 

الؿسؾؿقن، حتك إصػال يجب أن يربقا طىل القضقح، أما مسللة الؿجامالت 

تبقـ لـا : ةوالتحزبات وآلتػافات غقر الؿدروسة، ثؿ يؼال يف إخقر بعد كذا سـ

أن الطريؼة السابؼة غقر شرطقة أو غقر دققؼة، وأن الرجقع إىل الحؼ خقر مـ 

لق كان طـصر : أيـ كـت يف السـقـ الؿاضقة؟ يعـل: حسـاً .. التؿادي يف الباصؾ

القضقح بقـًا لؿا طاكت إمة مثؾ هذه التؽدسات يف الؿقاقػ التل تتعب 

ماذا قال أبق . اجعقن طـفا أو ما إىل ذلؽالجؿاهقر وتتعب إمة، ثؿ بعد ذلؽ يتر

هؿ بـق العؿ والعشقرة، وأرى أن تلخذ مـفؿ فدية، ! يا رسقل اهلل: )بؽر؟ قال



فـلبق بؽر رضل اهلل (. فتؽقن لـا ققًة طىل الؽػار، وطسك اهلل أن يفديفؿ لإلسالم

ع أن م( طسك اهلل أن يفديفؿ لإلسالم: )، ويؼقل(بـق العؿ والعشقرة: )طـف ، يؼقل

الؼقم جاءوا يؼاتؾقن الؿسؾؿقـ، بعد أن صردوا الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مـ 

ما ترى يا ابـ الخطاب ؟ : )ثؿ قال الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ لـعؿر. إلخ.. مؽة

ٓ والذي ٓ إلف إٓ هق، ما أرى الذي رأى أبق بؽر، ولؽـل أرى أن : قال طؿر 

قضرب طـؼف، وتؿؽـ محزة مـ العباس تؿؽــا مـفؿ، فتؿؽـ طؾقًا مـ طؼقؾ ف

مع أن طؿر رأى الرسقل قد تؽدر لؿا رأى شلن العباس ، وأمر (. فقضرب طـؼف

وتؿؽــل مـ : )إلخ، قال.. لف بؼؿقص حتك ما وجد إٓ قؿقص ابـ أبل فلمر بف

هق : أي( فلضرب طـؼف، فنن همٓء أئؿة الؽػر وصـاديدها -كسقب لـعؿر -فالن 

العؿ والعشقرة، فـعؿر رضل اهلل طـف هـا ما كظر إىل معطقات أبل  مل يعتبر أهنؿ بـق

بؽر ومـطؼقات اجتفاد أبل بؽر ، وهذا يدل طىل أن مـاصات آجتفاد قد 

تختؾػ، وقد تـتؼؾ مـ مرحؾة إىل مرحؾة بعقدة، ويصقر هذا الؿـاط مؿؽـًا 

بعقد طـ مـاط ففذا آجتفاد وإن كان لف مـاط . والؿـاط البعقد طـف أيضًا مؿؽـاً 

: أبل بؽر ، إٓ أن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مل يـؽر طىل أحدمها، وإكؿا قال طؿر 

إن الؼرآن : وقد يؼقل قائؾ( . ففقى رسقل اهلل ما قال أبق بؽر، ومل يفق ما قؾت)

كعؿ، الؼرآن كان يـزل، لؽـ أن آجتفاد سقظؾ اجتفادًا: ٕكف ٓ : كؼقل. كزل

يحسؿ الؿسللة، وهذا يدل طىل أن آجتفاد قد يتباطد مـاصف، يؿؽـ أن يـزل كص 

فنن مـاط أبل بؽر مـاط شرطل مؿؽـ، وهق أهنؿ بـق العؿ والعشقرة، مع رجاء 

ففذه مـاصات شرطقة .. إسالمفؿ وأخذ الػدية مـفؿ لتؽقن ققة لـا طىل الؽػار

قد يؼقل . مـاط شرطل -أيضاً -وهذا .. همٓء أئؿة الؽػر: لؽـ طؿر قال. مؿؽـة



. هذه جفة.. الؼرآن كان يـزل أما أن فال يـزل: كؼقل. إن الؼرآن غؾَّط: قائؾ

أكف حتك لؿا كزل الؼرآن مل يغؾِّط مـاط آجتفاد طـد أبل بؽر أو طؿر : الجفة الثاكقة

، إكؿا كزل الؼرآن بحؽؿة غقبقة ٓ يؿؽـ أن يصؾ إلقفا آجتفاد، والعؼؾ 

َما َكاَن لِـَبِلٍّ َأْن َيُؽقَن َلُف : ين محض، وهل ققلف تعاىلهل قضاء ربا: البشري، أي

ـَ فِل إَْرِض  وهذا لقس مـ مؼامات آجتفاد بؾ [ 67:إكػال]َأْسَرى َحتَّك ُيْثِخ

أن هذا هق التؿؽقـ : مـ الؼضاءات التسؾقؿقة الرباكقة، وإن كاكت حؽؿتف واضحة

 . والؼقة وٓ شؽ

 [ . عدوا، وجاءت الـصقص بترجقح هذا الحالوصـػ أمسؽقا طـ الؼتال وق]

وهذا مذهب سعد بـ أبل وقاص ، ومحؿد بـ مسؾؿة ، وأسامة بـ زيد ،             

فؼد كان : مع أن أسامة بـ زيد لف فؼف أيضًا مختص، ومـ الػاضؾ أن يـبف إلقف

ػ مقافؼًا لـعظ بـ أبل صالب ومـتصرًا لف، لؽـ لؿا رأى أن طؾقًا وصؾ إىل السق

أن اإلكسان قد يقافؼ طالؿًا أو كاضرًا أو ما إىل ذلؽ، ولؽـ إذا : وهذا الػؼف. تققػ

أن يتابع إٓ أن يؽقن طىل بصقرة يف  -لؾتابع: أي-تجاوز بف الؿؼام فال يجقز لؾثاين 

الثاين كؿا كان يف متابعتف يف إول طىل بصقرة، وأما التؼؾقد يف الثاين تبعًا لؾتؼؾقد يف 

ما دام أن بدأكا يف هذا الدرب سـقاصؾ : فال يصح أن يؼقل. ٓ يجقز إول ففذا

فلسامة لؿا وصؾ إمر إىل السقػ أرسؾ إىل طظ .. فقف، وٓ يؿؽـ الرجقع أن

-لق كـت يف شدق إسد ٕحببت أن أكقن معؽ فقف : "بـ أبل صالب يؼقل لف

 . سقػال: أي" . ولؽـ هذا أمر مل أره -وهذا واضح يف مقآة طظ 

  

 



 

 : الؼتال ٓ يستؾزم التؽػقر

فالخقارج لؿا فارققا مجاطة الؿسؾؿقـ، وكػروهؿ واستحؾقا قتالفؿ جاءت السـة ]

 .  [بؿا جاء فقفؿ

اإلمام ابـ تقؿقة يؼرر أكف مل يشرع قتالفؿ لؿحض ققلفؿ، بؾ لؼقلفؿ : إذاً               

سؾؿقـ ودمائفؿ، ومـ الذي تضؿـ فعالً وهق الؼتال وآستحالل لرقاب الؿ

الؿعؾقم أن الؼتال والؼتؾ ٓ يستؾزم الؽػر، فنن اإلكسان قد يؽقن كافرًا باإلمجاع 

أهؾ الذمة، وهؿ مـ دفع الجزية : ومع ذلؽ يحرم قتؾف ويحرم قتالف، ومثال ذلؽ

مـ أهؾ الؽتاب أو حتك مـ غقر أهؾ الؽتاب طىل الصحقح، ففذه صائػة كافرة 

لؽ الؿعاهد الؿعقـ، أو رسقل الؿشركقـ الذي يليت لؽـ يحرم قتالفا، وكذ

وطؽس . برسالتفؿ ورأيفؿ وما إىل ذلؽ، ففمٓء كػار ومع ذلؽ يحرم قتالفؿ

مسؾؿ باإلمجاع ومع ذلؽ يجب قتالف، كالطائػة الؿؿتـعة مـ جـس : هذه الصقرة

الخقارج الصائؾة طىل دماء الؿسؾؿقـ: فنن الصحابة أمجعقا طىل قتالفا مع 

: وكذلؽ الؿعقـ مـ الؿسؾؿقـ قد يؽقن قتؾف واجبًا، ومثالف. بنسالمفؿ حؽؿفؿ

. إلخ.. مـ قتؾ طؿدًا فطؾب أولقاء الدم الؼتؾ، فنن قتؾف يؽقن واجبًا مع إسالمف

 . وهبذا يتبقـ أكف ٓ تالزم بقـ الؼتؾ والؿؼاتؾة وبقـ الؽػر

 

 

 



هتؿ، وصقامف مع يحؼر أحدكؿ صالتف مع صال: )كؼقل الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ]

صقامفؿ، وقراءتف مع قراءهتؿ، يؼرءون الؼرآن ٓ يجاوز حـاجرهؿ، يؿرققن مـ 

اإلسالم كؿا يؿرق السفؿ مـ الرمقة، أيـؿا لؼقتؿقهؿ فاقتؾقهؿ: فنن يف قتؾفؿ أجرًا 

 [ . (طـد اهلل لؿـ قتؾفؿ يقم الؼقامة

د ذكر الـبل صىل وق. ٕن هذا مـ باب طصؿ الؿسؾؿقـ مـ شرهؿ وفتـتفؿ         

يحؼر أحدكؿ صالتف مع صالهتؿ، : )اهلل طؾقف وسؾؿ فقفؿ مؼامات، وهل ققلف

فؽاكقا مظفريـ لؾـسؽ والعبادة، ( وصقامف مع صقامفؿ، وقراءتف مع قراءهتؿ

وكاكقا طبادًا زهادًا، لؽـفؿ مل يؽقكقا طىل السـة، وهبذا يعؾؿ أن إصؾ الؿطرد 

أكف ٓبد مـ الجؿع بقـ مؼام العؾؿ :  سـة كبقفطـد الؿسؾؿقـ ويف كتاب اهلل ويف

: والعؿؾ، فالبد مـ اتباع السـة مع اإلخالص هلل سبحاكف وتعاىل يف العؿؾ، أي

ومـ هـا كعؾؿ أن اإلكسان . أن اإلخالص إذا اكػرد طـ آتباع فنكف ٓ يؽقن كافقاً 

: تابف شرصانٓ يؾزم مـ مجرد إخالصف أو غقرتف الفداية، فنن ما ذكره اهلل يف ك

ـَ َجاَهُدوا فِقـَا َلـَْفِدَيـَُّفْؿ ُسُبَؾـَا : قال اهلل تعاىل ِذي الشرط [ 69:العـؽبقت]َوالَّ

وهذا هق " فقـا: "قال -وهل بذل القسع-بذلقا الؿجاهدة : أي" جاهدوا: "إول ققلف

 إذًا مـ مجع الؿؼامقـ ٓ بد أن. هذا هق ثبقت الفداية" لـفديـفؿ"مؼام اإلخالص، 

يؽقن مفديًا، ومـ قصر يف أحد الؿؼامقـ ففذا طرضة لؾغؾط والشر والػتـة، وهذا 

ًٓ : معـك ُف َكاَن َضُؾقمًا َجُفق  [. ......72:إحزاب]إِكَّ

  

 

 



 : أول خروج الخقارج

وقد كان أولفؿ خرج طىل طفد رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، فؾؿا رأى ]          

فؼال لف . اطدل فنكؽ مل تعدل! يا محؿد: )ف وسؾؿ قالقسؿة الـبل صىل اهلل طؾق

فؼال لف بعض . لؼد خبُت وخسرُت إن مل أطدل: الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ

إكف يخرج مـ : فؼال. أضرب طـؼ هذا الؿـافؼ -!يا رسقل اهلل-دطـل : أصحابف

ضئضئ هذا أققام يحؼر أحدكؿ صالتف مع صالهتؿ، وصقامف مع صقامفؿ، وقراءتف 

الحديث فؽان مبدأ البدع هق الطعـ يف السـة بالظـ والفقى، كؿا ..( قراءهتؿمع 

 [ . صعـ إبؾقس يف أمر ربف برأيف وهقاه

هذا الرجؾ قام بقـ يدي الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، ووصػف أبق سعقد          

فؼام رجؾ غائر العقـقـ، مشرف القجـتقـ، كاشز الجبفة، كث : )وغقره بؼقلفؿ

. اطدل يا محؿد: فنكؽ مل تعدل: محؾقق الرأس، مشؿر اإلزار، فؼال الؾحقة،

أو : )ويف لػظ( ومـ يعدل إذا مل أطدل؟! ويؾؽ: فؼال الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ

لست أحؼ أهؾ إرض بلن يتؼل اهلل؟ أٓ تلمـقين وأكا أمقـ مـ يف السؿاء؟ فؼام 

ب ، ولقس مـ الؿؿتـع أن ويف رواية يف الصحقح طؿر بـ الخطا-خالد بـ القلقد 

لعؾف أن : قال. دطـل أضرب طـؼف! يا رسقل اهلل: فؼال -يؽقن هذا قام وهذا قام

إين مل أؤمر أن : قال. وكؿ مـ مصؾ يؼقل بؾساكف ما لقس يف قؾبف: قال. يؽقن يصظ

ثؿ كظر إلقف الـبل صىل اهلل طؾقف . أكؼب طـ قؾقب الـاس وٓ أن أشؼ بطقهنؿ

إكف يخرج مـ ضئضئ هذا ققم تحؼرون صالتؽؿ مع : الوسؾؿ وقد وىل، فؼ

ففذا الرجؾ كان مـ الغالقـ الجافقـ، وكان مؿـ يطعـ طىل . إلخ..( صالهتؿ



السـة وأهؾفا، حتك صعـ طىل الرسقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، وقد التزم هذا 

 . ......الخقارج مـ بعده

 : حؽؿ الجفؿقة طـد السؾػ

فلقدم مـ بؾغـا أكف تؽؾؿ يف تضؾقؾفؿ يقسػ بـ : الفالؽة وأما تعققـ الػرق]         

أسباط ، ثؿ طبد اهلل بـ الؿبارك ، ومها إمامان جؾقالن مـ أجالء أئؿة الؿسؾؿقـ، 

فؼقؾ لـابـ . الروافض، والخقارج، والؼدرية، والؿرجئة: أصقل البدع أربعة: قآ

إكا : د، وكان يؼقلبلن أولئؽ لقسقا مـ أمة محؿ: والجفؿقة؟ فلجاب: الؿبارك 

  [لـحؽل كالم القفقد والـصارى، وٓ كستطقع أن كحؽل كالم الجفؿقة

أراد بذلؽ التعققـ ٕصقلفا، ". وأما تعققـ الػرق: "ققل الؿصـػ رمحف اهلل          

أكف مل يذهب أحد مـ السؾػ إىل  -ويف غقرها-وإٓ فسبؼ يف كالمف يف هذه الرسالة 

لثـتقـ والسبعقـ بإطقان، بؾ هذا التعققـ ٓ شؽ أكف تعققـ الػرق الؿخالػة ا

 .هذه مسللة.. غؾط، إكؿا الذي طقـف بعض أئؿة السؾػ هق أصقل أهؾ البدع

أكف ذكر طـ ابـ الؿبارك أن أصقل : يف هذا التؼرير مـ كالمف :الؿسللة الثاكقة 

إكا : وقال. أولئؽ لقسقا مـ أمة محؿد: والجفؿقة؟ قال: فؼقؾ لف. البدع أربع

: كؼقل. لـحؽل كالم القفقد والـصارى وٓ كستطقع أن كحؽل كالم الجفؿقة

إن بقـ السؾػ خالفًا يف تؽػقر : أحقاكًا يؼال يف بعض البحقث الؿعاصرة

الجفؿقة، فطائػة كـابـ الؿبارك يؽػروهنؿ، ويروهنؿ لقسقا مـ أهؾ الؼبؾة، 

هذه الجؿؾ الؿؼقلة يف ويرون أهنؿ أكػر مـ القفقد والـصارى، ويحتجقن بؿثؾ 

كتب السـة الؿسـدة كؿا يف السـة لـعبد اهلل بـ أمحد أو غقره طـ ابـ الؿبارك 

ًٓ آخر لطائػة مـ السؾػ الذيـ مل يبادروا  وأمثالف مـ السؾػ، ويجعؾقن هـاك قق



إىل التصريح بالتؽػقر أو حصؾ مـفؿ مؼام مـ مؼامات التردد الؿعقـة، فقجعؾقن 

ومـشل هذا التؼرير يرجع إىل طدم فؼف مراد السؾػ . لفؿ هذا مذهبًا مطرداً 

فؼد تقاتر طـ كثقر مـ السؾػ التصريح بتؽػقر الجفؿقة، حتك قال ابـ . بلحرففؿ

ولؼد تؼؾد كػرهؿ مخسقن يف طشر مـ العؾؿاء يف البؾدان وقد كؼؾ هذا : الؼقؿ 

اد بؽؾؿة التجفؿ أن الؿر: الاللؽائل أيضًا، وهذا ٓ يعـل كثقرًا، إكؿا الذي يفؿ

هق طدم اإلثبات طىل التحؼقؼ لصػات اهلل: فصاروا يسؿقن كؾ مـ : طـد السؾػ

قصر يف هذا التحؼقؼ لإلثبات طىل صريؼتفؿ طىل قدر مـ التلويؾ أو التعطقؾ 

جفؿقًا، هذا هق التجفؿ العام، وفقف يدخؾ الؿعتزلة وغقر الؿعتزلة مؿـ يـػل 

وقعت لإلمام أمحد وإئؿة زمـ الؿلمقن الصػات: ولفذا سؿقا الػتـة التل 

مع أن أساصقـ الؿـاضرة إذ ذاك كاكقا . فتـة اإلمام أمحد مع الجفؿقة: العباسل 

أن السؾػ سؿقا الؿعتزلة جفؿقة مع أن الؿعتزلة يرون الجفؿ بـ : أي. معتزلة

صػقان الذي تـسب الجفؿقة إلقف كافرًا، وهذا كص طؾقف كبار أئؿة الؿعتزلة، 

. كص طؾقف الؼاضل طبد الجبار بـ أمحد الفؿذاين يف كتاب الؿغـل وغقرهومؿـ 

الؼرآن : وإكؿا ألحؼ أصحابـا بف مـ تؼرير العامة: فصار طـدهؿ كؾ مـ يؼقل: "قال

أن الؿعتزلة تؽػر : الؼصد. أهؾ السـة: ، وهق يؼصد بالعامة" مخؾقق جفؿقاً 

 اإليؿان، والؿعتزلة الجفؿ ، وهل تختؾػ معف يف إصقل، فـالجفؿ مرجئ يف

فثؿة . إلخ.. طىل الـؼقض، وهق جبري يف الؼدر، والؿعتزلة يرون استؼاللقة العبد

أصقل متـاقضة بقـ الجفؿ وبقـ الؿعتزلة، حتك يف الصػات وإسؿاء بقـفؿ 

اشتراك كظ، وإٓ فـالجفؿ رجؾ غال يف باب إسؿاء والصػات، ففق يـػل 

إن : "ية مػرصة يف الغؾق، حتك إن ابـ تقؿقة يؼقلإسؿاء والصػات، وكظريتف كظر



مؼتصدة الػالسػة كـلبل القلقد ابـ رشد كالمفؿ يف الصػات خقر مـ كالم جفؿ 

بـ صػقان يف هذا الباب، بخالف كالم الؿعتزلة: فنكف يف الجؿؾة خقر مـ كالم 

ؼصقد حتك يف باب الصػات هـاك فرق، لؽـ مل يؽـ م: إذاً " . أبل القلقد ابـ رشد 

الػرق بقـ فالن -السؾػ التعققـ لفذه الػروقات: ٕن التعققـ لفذه الػروقات 

لقس مـ شريػ العؾؿ طـدهؿ، إكؿا الذي كان يعـقفؿ أن  -وفالن مـ أهؾ البدع

هذا الؿعـك مػارق إلمجاع السؾػ، وأكف معـًك يف الجؿؾة مبـل طىل مػفقم واحد، 

أما مـ قصدهؿ . احبف إىل الجفؿقةومـ هـا سؿقا كؾ تعطقؾ تجفؿًا، وكسبقا ص

ابـ الؿبارك بؼقلف السابؼ فنهنؿ الطائػة الغالقة مـ الجفؿقة، والتل ضفر مـ حالفا 

لقس كؾ مـ كػك الصػات : الؿعارضة الصريحة لؽالم اهلل ورسقلف، وحقـ كؼقل

يؽقن كافرًا بعقـف، ٓ يؾزم مـف أكف يؿتـع أن يقجد فقفؿ كافر بعقـف أو أن يقجد 

أن مجفقر أهؾ البدع : ؿ زكادقة، وسقليت يف كالم شقخ اإلسالم يف هذه الرسالةفقف

إن بعض صقائػفؿ الؿغؾظة كالجفؿقة يؼع فقفؿ مـ هق : "لقسقا كػارًا، لؽـ قال

إذًا مراد ابـ الؿبارك مـ طبارتف السابؼة الغالة مؿـ " . طىل قدر مـ الزكدقة والؽػر

إهنؿ كػار، وهؿ الذيـ ضفر : يؼال فقفؿ التزم هذا الؿذهب، ففمٓء هؿ الذيـ

وأما مجفقر مـ يعطؾ الصػات . إلخ.. تعصبفؿ وطـادهؿ وتؽبرهؿ وكػرهؿ

ففمٓء أهؾ بدطة، وأققالفؿ كػرية، لؽـفؿ ٓ يؽػرون، ولقسقا خارجقـ طـ أهؾ 

 .. ......إهنؿ أكػر مـ القفقد والـصارى: الؼبؾة، فضالً طـ أن يؼال

  

 

 



 : الػرق الؿخالػة ٕهؾ السـة الغؾق يف الرد طىل

-وهـا كؾؿة أحب أن أطؾؼ طؾقفا: فؼد بدأ يؽثر مـ بعض الشباب               

وهذه الطائػة : أكف إذا اشتد يف الرد طىل صائػة بدطقة قال -وأحقاكًا مـ صؾبة العؾؿ

وهذه فقضك يف الغالب: فنن ابـ تقؿقة قد استعؿؾ .. أكػر مـ القفقد والـصارى

إن ققل أهؾ وحدة : "لؿا تؽؾؿ طـ وحدة القجقد قال: مثالً . كؾؿات معقـة هذا يف

.. القجقد أن القجقد واحد، ولقس ثؿة امتقاز بقـ وجقد العبد وبقـ وجقد الرب

وهذه قضقة شرطقة .." إن هذا الؼقل الؽػري أكػر مـ ققل القفقد والـصارى: قال

سطقفا ومؼتصديفا والؼقل أما مجع صقائػ بغالهتا ومتق. واضحة ٓ جدل حقلفا

ففذه .. الطائػة الػالكقة أكػر مـ القفقد والـصارى طىل اإلصالق: فقفؿ

اإلصالقات ما كان السؾػ يـطؼقن هبا، فالقفقد والـصارى ماذا بؼل لفؿ مـ 

ِف َوَقاَلْت : الخقر وهؿ يؼقلقن كؿا قال اهلل طـفؿ ـُ الؾَّ َوَقاَلْت اْلَقُفقُد ُطَزْيٌر اْب

ِف الـََّصارَ  ـُ الؾَّ ـُ َأْغـَِقاُء : و[ 31:التقبة]ى اْلَؿِسقُح اْب َف َفِؼقٌر َوَكْح آل ]إِنَّ الؾَّ

ِف َمْغُؾقَلٌة [.. 181:طؿران وبعد ذلؽ تليت إىل [ 64:الؿائدة]َوَقاَلْت اْلَقُفقُد َيُد الؾَّ

هؿ : صائػة مـ أهؾ البدع ٓ تستطقع تحؼقؼ إمجاع السؾػ طىل تؽػقرها وتؼقل

والصقاب هق . هذا يف الغالب فقف قدر مـ الزيادة! ؟..القفقد والـصارى أكػر مـ

.. أن تقزن إمقر بؿقزان الحؼ، فالطائػة تبدع ويبقـ خروجفا طـ السـة وتذم

وأكبف إىل أكف قد يقجد . إلخ بؿا ذمفا بف السؾػ، أما الحروف الؿػردة فال تؾزم

إىل تعظقؿ السـة  طـد بعض الؿتلخريـ مـ فضالء أهؾ السـة الؼاصديـ

وهذا لقس طقبًا لفؿ، فؼد قؾت -والجؿاطة بعض الزيادة، فبعض الحـابؾة خاصة 

إن الحـابؾة أشرف الطقائػ إربع يف السالمة مـ البدع، لؽـ لؿا : سابؼاً 



مـ  -صاحب بعض أئؿتفؿ مـ قصد التحؼقؼ حصؾ طـدهؿ قدر مـ الزيادة

: ـ ٕهؾ البدع، يؼقل كؾؿة، مثالً الػؼفاء الؿـتسبقـ والؿعظؿقـ لؾسـة الذامق

وكان إئؿة يذهبقن إىل أن فالن أكػر مـ القفقد والـصارى، أو همٓء أكػر مـ 

... أو كػر فرطقن أخػ مـ كػر... القفقد والـصارى، أو كػر همٓء مـ جـس

ففذه الؽؾؿات إذا اجتفد هبا قائؾ فؼالفا ففذا ققل يخصف هق، وٓ يؾزم أن يؽقن 

هق الـؼؾ اإلمجاطل إما : مـفج السؾػ -وقد تؼدم-جًا لؾسؾػ: ٕن قاطدة ومـف

فنصالق هذه الؽؾؿة يف الغالب ٓ يؽقن . استػاضًة وإما تصريحًا باإلمجاع

 . يف الغالب: دائؿًا، وإكؿا كؼقل: صحقحًا، ٓ كؼقل

 : الؼقل بتؽػقر الجفؿقة 

: محد وغقرهؿ، قالقاوهذا الذي قالف اتبعف طؾقف صائػة مـ العؾؿاء مـ أصحاب أ] 

 [ .إن الجفؿقة كػار فال يدخؾقن يف آثـتقـ والسبعقـ فرقة

: القجف إول: هذا التؼرير مـ بعض أصحاب أمحد يؼع طىل أحد وجفقـ           

أن مـ محؼؼل الحـابؾة مـ يؼرر مراد ابـ الؿبارك طىل وجفف، وهق أكف أراد 

فقف، بؾ مجقع السؾػ يرون أن وهذا لقس لـابـ الؿبارك اختصاص .. الغالة

الغالقة كاكقا طىل قدر مـ الزكدقة، وأصؾ هذه البدع لقس لف باإلسالم صؾة، بؾ 

أما مـ ففؿ مـ أصحاب : القجف الثاين. هق فؾسؾػة مقلدة بؿا يسؿك طؾؿ الؽالم

كؾ مـ دخؾ طؾقف : أي-أمحد أن ابـ الؿبارك يرى أن كؾ مـ كسب إىل التجفؿ 

إكف ففؿ غؾط مـ : ففذا كؼقل.. لقس مـ أهؾ الؼبؾة -اتشلء مـ تعطقؾ الصػ

 . بعض أصحاب أمحد طىل ابـ الؿبارك وأمثالف مـ السؾػ



كؿا ٓ يدخؾ فقفؿ الؿـافؼقن الذيـ يبطـقن الؽػر ويظفرون اإلسالم، وهؿ ]

 [ .الزكادقة

ن لػظ مل يستعؿؾ يف الؽتاب وٓ يف السـة، بؾ وٓ معروف يف لسا" الزكديؼ"         

: العرب، ولؽـف استعؿؾ طـدما جاءت الدولة اإلسالمقة فقؿا بعد، ويراد بالزكديؼ

الؿـافؼ يف لسان الصحابة أو يف كالم اهلل ورسقلف، فنذا ذكر إئؿة أن فالكًا مـ 

الرد طىل الزكادقة فنهنؿ يريدون الؿـافؼقـ، ولؽـ الػرق بقـ : الزكادقة أو قالقا

أن كػاق همٓء كػاق : د اهلل بـ أبل وبقـ همٓءكػاق مـ كان يف الؿديـة كـعب

طؾؿل، ففؿ يظفرون أهنؿ طىل الؽتاب، ولؽـفؿ إذا تؽؾؿقا يف الحؼائؼ اإليؿاكقة 

الؿعرفة باهلل وكبقة الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ وما إىل ذلؽ، مل يؾتزمقا : إوىل

مـ مالحدة  الحؼائؼ الؼرآكقة، بؾ يؾتزمقا الؿعارف الػؾسػقة التل وصؾت إلقفؿ

الػالسػة، ففمٓء زكادقة بؿعـك أهنؿ مـافؼقن، ٕهنؿ أضفروا التسؾقؿ بالؼرآن وإذا 

أتقا إىل حؼائؼف امتـعقا طـ تصديؼفا، وذهبقا إىل تصديؼ ما يعارض هذه 

 . الحؼائؼ، وزطؿقا أهنؿ يتصرفقن مع الؼرآن بالتلويؾ

 : الؼقل بعدم تؽػقر الجفؿقة 

بؾ الجفؿقة داخؾقن يف آثـتقـ : د وغقرهؿوقال آخرون مـ أصحاب أمح]

يؽقن كؾ صائػة مـ : والسبعقـ فرقة، وجعؾقا أصقل البدع مخسة، فعىل ققل همٓء

يؽقن كؾ صائػة مـ الؿبتدطة : الؿبتدطة الخؿسة اثـا طشر فرقة، وطىل ققل إولقـ

 [ . إربعة ثؿاكقة طشر فرقة

ػ تعارض، ٕن الجفؿقة لقست صائػة أكف لقس بقـ كالم السؾ: والصقاب          

محددة بحدود يؿتـع أن تزيد أو تـؼص طـفا، وقد قال الـبل صىل اهلل طؾقف 



: ثؿ قال...( آية الؿـافؼ ثالث...( .. )أربع مـ كـ فقف كان مـافؼًا خالصاً : )وسؾؿ

ومع ذلؽ كان الصحابة رضل اهلل طـفؿ ( وإن صىل وصام وزطؿ أكف مسؾؿ)

ق لقس طىل درجة واحدة: ولفذا إذا أخطل الؿخطئ يف أمر طىل يػفؿقن أن الـػا

يا : "قدر مـ آستغراب قام واحد مـ الصحابة وتؽؾؿ طـ صحابل آخر وقال

وما كان طؾقف الصالة ". كافؼ فالن"أو " دطـل أضرب طـؼ هذا الؿـافؼ! رسقل اهلل

زيادة ولف والسالم يراجع يف كثقر مـ هذه آستعؿآت: ٕن مبدأ الـػاق لف 

إذًا التجفؿ لقس مؼامًا واحدًا، ولقس بقـ السؾػ خالف، وإكؿا الخالف . كؼص

: حرره والتزمف الؿتلخرون، فصار بعضفؿ يؼقل بؽػر سقاد الجفؿقة، وإذا ققؾ لف

مـ هؿ الجفؿقة؟ تعذر طؾقف ضبطفؿ، إٓ إذا التزم أن كؾ مـ طارض يف الصػات 

يؽقن جفؿقًا، ومـ هـا يؽػر مجقع  يؽقن جفؿقًا، وكؾ مـ تلول يف الصػات

همٓء، ففذا هق الذي التزمف بعض مـ طـده زيادة مـ الحـابؾة رمحفؿ اهلل كـلبل 

: إن ابـ الؿبارك كػر الجفؿقة، وقال: إسؿاطقؾ إكصاري الفروي ، فنكف قال

والجفؿقة طـد السؾػ هؿ مـ يعطؾ الصػات وإفعال، فؾؿا تؽؾؿ طـ إشاطرة 

ووجد أن طـدهؿ تعطقالً يف الصػات مـ  -دركقا ابـ الؿبارك أصالً الذيـ ما أ-

جـس بؾ طىل حروف الؿعتزلة يف صػات إفعال ويف بعض الصػات إخرى، 

كاكت الـتقجة طـد الفروي رمحف اهلل أكف كػر إشعرية، مـ باب دخقلفؿ مجقعًا يف 

قالت فقفا ومثؾ هذه التحص.. دائرة التعطقؾ، الذي هق التجفؿ طـد السؾػ

 .تلخر، ولقست مطردة طىل هذا القجف مـ الصحة

 

 



 

 

 

 [7]شرح حديث آفتراق                                         

  

الؿعتبر يف تؽػقر أهؾ البدع هق ققل السؾػ، وقد قسؿقا الطقائػ الؿبتدطة طىل 

صـػ أمجع السؾػ طىل تؽػقرهؿ وهؿ غالة الجفؿقة، وصـػ : ثالثة أصـاف

ترددوا يف تؽػقره وهؿ الخقارج والروافض، وصـػ مل يتـازع إئؿة يف طدم 

تؽػقرهؿ كالؿرجئة والشقعة الؿػضؾة، كؿا أن ٕهؾ السـة قاطدة كػقسة يف هذا 

 .الشلن وهل أكف ٓ يؾزم مـ طدم تؽػقر قائؾ البدطة أن تؽقن أققالف غقر كػرية

 :أقسام الطقائػ طـد السؾػ  

ـك طىل أصؾ آخر، وهق تؽػقر أهؾ البدع، فؿـ أخرج الجفؿقة مـفؿ وهذا يب]         

مل يؽػرهؿ، فنكف ٓ يؽػر سائر أهؾ البدع: بؾ يجعؾفؿ مـ أهؾ القطقد بؿـزلة 

مثؾ ما جاء يف سائر الذكقب، مثؾ أكؾ " هؿ يف الـار: "الػساق والعصاة، ويجعؾ ققلف

ـَ َيْلكُ : مال القتقؿ، كؿا قال تعاىل ِذي ُؾقَن َأمَْقاَل اْلقَتَامَك ُضْؾؿًا ِإكََّؿا يَْلُكُؾقَن ِفل ِإنَّ الَّ

ومـ أدخؾفؿ فقف، ففؿ طىل ققلقـ، مـفؿ مـ يؽػرهؿ [ 11:الـساء]بُُطقِكِفْؿ َكارًا 

 [ .كؾفؿ، وهذا إكؿا قالف بعض الؿستلخريـ الؿـتسبقـ إىل إئؿة أو الؿتؽؾؿقـ

هذا التؼرير " هق تؽػقر أهؾ البدعوهذا يبـك طىل أصؾ آخر، و: "ققل الؿصـػ        

الذي ذكره الؿصـػ إكؿا هق تؼرير الؿتلخريـ مـ أهؾ السـة، ففؿ الذيـ فصؾقا 

وأما الؿعتبر يف مسللة تؽػقر أهؾ البدع ففق الؿلثقر طـ . مـ جـس هذا التػصقؾ



. إلخ.. وأما السؾػ وإئؿة فؾؿ يتـازطقا: السؾػ، وهق ما أباكف الؿصـػ بؼقلف

تؼرير السابؼ هق تؼرير الؿتلخريـ، ولقس هذا التؼرير طىل وجف تام مـ إذًا ال

التحؼقؼ، بؾ فقف بعض الؼصقر والتردد، وإكؿا الؿعتبر يف مراد شقخ اإلسالم رمحف 

هق ما كان دارجًا طـد السؾػ ومستؼرًا  -وهق الؿعتبر الشرطل الصحقح-اهلل 

ئػ طـد السؾػ يف الجؿؾة وقد بقـ يف كالمف هذا أن الطقا. طـدهؿ رمحفؿ اهلل

. صائػة أمجع السؾػ طىل طدم كػرهؿ: الطائػة إوىل: تـؼسؿ إىل ثالث صقائػ

الطائػة . صائػة حصؾ يف كالم السؾػ تردد أو تـازع يف كػرهؿ: الطائػة الثاكقة

وهذا التؼسقؿ إذا ذكر ففق باطتبار . صائػة قد استؼر إمر طىل كػرهؿ: الثالثة

وٓ يؾزم أن يؽقن باطتبار إطقان، فنن هذا آصراد قد ٓ  الؿعاين والحؼائؼ

 .......يؽقن متحصؾ العؾؿ طىل الضرورة

 :الطقائػ التل مل يتـازع السؾػ يف طدم تؽػقرها 

وأما السؾػ وإئؿة فؾؿ يتـازطقا يف طدم تؽػقر الؿرجئة والشقعة ]          

 [.الؿػضؾة، وكحق ذلؽ

ٕول، وهق الطقائػ التل مل يتـازع السؾػ يف طدم كػرها، هذا هق الـقع ا           

ٓ يعـل اكحصار هذا الـقع يف " يف طدم تؽػقر الؿرجئة والشقعة الؿػضؾة: "وققلف

والشقعة الؿػضؾة هؿ الذيـ يػضؾقن طؾقًا طىل أبل بؽر و طؿر ، . هاتقـ الطائػتقـ

أما الؿرجئة . ؽػريةفبدطة التػضقؾ طـد الشقعة بنمجاع السؾػ لقست مـ البدع ال

طـ مسؿك  -إما الظاهرة فؼط، أو الظاهرة والباصـة-مـ أخرج إطؿال : ففؿ

مل يتـازع السؾػ يف  -أيضاً -اإليؿان، وهذا الذي طؾقف طامة الؿرجئة، وهمٓء 

إن جفؿ بـ صػقان مـ الؿرجئة، ويف تؽػقره والجفؿقة : فنذا ققؾ. طدم تؽػقرهؿ



بـ صػقان ومـ معف يعتبر الؼقل يف تؽػقرهؿ  جفؿ: ققؾ. كالم معروف لؾسؾػ

ققلفؿ يف باب إسؿاء والصػات، ففق أشد : بجؿؾة أصقل، أطظؿفا وأجؾفا

أن ققل جفؿ بـ صػقان يف : الجفة الثاكقة. هذه جفة.. أغالصفؿ وضالٓهتؿ

مسللة اإليؿان قد كص غقر واحد مـ السؾػ طىل أكف كػر إذا ما التزم جفؿ ضاهر 

-فؿـ التزم أن اإليؿان هق الؿعرفة . إن اإليؿان هق الؿعرفة: ف يؼقلمؼالتف، فنك

وجعؾ هذا هق اإليؿان الذي  -بؿعـك العؾؿ اإلدراكل الذي ٓ يصاحبف قبقل

أوجبف اهلل ورسقلف، فال شؽ أن ققلف هذا كػر: ٕكف يؾزم مـف أن يؽقن القفقد 

رفة التل هل محض إذا ما فسر اإليؿان بالعؾؿ أو بالؿع: والؽػار مممـقـ أي

اإلدراك لؾؿسائؾ أو لؾؿعاين، وإن مل تؼع استجابة وإذطان وقبقل، فال شؽ أن 

هذا الؼقل كػر: ٕكف يؾزم مـف أن القفقد وفرطقن مممـقن: لؼقل اهلل تعاىل يف 

: ولؼقلف يف فرطقن ومـ معف[ 146:البؼرة]َيْعِرُفقَكُف َكَؿا َيْعِرُفقَن َأْبـَاَءُهْؿ : القفقد

إكؿا قرر مـ قرر مـ السؾػ : إذاً [. 14:الـؿؾ]َحُدوا بَِفا َواْسَتْقَؼـَْتَفا َأْكُػُسُفْؿ َوَج 

إذا ما قصر اإليؿان طىل : أي. يف ققل جفؿ يف اإليؿان أكف كػر: لفذا آطتبار

العؾؿ أو الؿعرفة اإلدراكقة الؿحضة التل لقس معفا قبقل ففذا الؼقل كػر: ٕكف 

ـ غقره مـ الؿؾؾ، وتسقية بقـ اإلسالم والقفقدية وكػر قطع ٓمتقاز اإلسالم ط

هؾ جفؿ يؼقل بذلؽ؟ : فنذا ققؾ. إىل غقر ذلؽ، وهذا ٓ شؽ أكف كػر... فرطقن

وأما أن جفؿ يؼقل ذلؽ أو . مـ تؽؾؿ مـ السؾػ يف مؼالتف فعىل هذا الؿراد: ققؾ

 .ٓ يؼقلف ففذه مسللة سبؼ أن بقـا أهنا مسللة محتؿؾة ومترددة

  

 



 [ . ومل تختؾػ كصقص أمحد يف أكف ٓ يؽػر همٓء]

ومل تختؾػ كصقص أمحد أكف ٓ يؽػر همٓء، مع أن اإلمام أمحد : قال             

وردت طـف رواية أن ققل جفؿ بـ صػقان يف اإليؿان كػر، وقد كؼؾفا شقخ 

قخ، اإلسالم طـ اإلمام أمحد يف مسللة ققل جفؿ ، وهذا لقس تعارضًا يف كالم الش

 . فنذا ما كان كذلؽ ففق طىل التػسقر السابؼ

ًٓ لؾسؾػ   :الؼقل بتؽػقر مجقع أهؾ البدع لقس قق

 -مـ همٓء وغقرهؿ-وإن كان مـ أصحابف مـ حؽك يف تؽػقر مجقع أهؾ البدع ]  

 [ .خالفًا طـف أو يف مذهبف

دمقـ إٓ إذا وقد تؼدم أكف ٓ يعتبر تؼرير الؿتلخريـ يف ففؿفؿ لؽالم الؿتؼ          

وهذا -حؽقا اإلمجاطات، وأما تحصقؾ مذهب السؾػ يف أي باب مـ إبقاب 

بؿحض الػفؿ، حتك لق كان الؿحصؾ مـ أهؾ  -الباب مـفا، وهق باب التؽػقر

السـة، فنن تحصقؾف ٓ يؾزم، وأما إذا بـك تحصقؾف طىل الـؼؾ استػاضًة أو إمجاطًا 

يؾزم مـ هذا أن تحصقؾ شقخ اإلسالم : وقد يعترض معترض، فقؼقل. فنكف يؾزم

أمثال : فؿا الجقاب؟ كؼقل.. ابـ تقؿقة رمحف اهلل لؿذهب السؾػ ٓ يعتبر مجقعف

شقخ اإلسالم مـ الؿحؼؼقـ ٓ يؿؽـ أن يجزمقا بؼقل ما أكف مذهب لؾسؾػ إٓ 

: وقد اكضبط طـدهؿ الـؼؾ فقف، ففق مؿـ يؼرر هذه الؼاطدة، بؾ هق الذي قررها

فؽؾ ما جزم شقخ : وطؾقف. سؾػ ٓ يعتبر بالػفؿ وإكؿا يعتبر بالـؼؾأن مذهب ال

إما استػاضًة وإما إمجاطًا، : اإلسالم بلكف مذهب لؾسؾػ ففق قد اكضبط طـده كؼالً 

وإكؿا التعؾقؼ الذي يشار بف ٓ إىل أمثال شقخ اإلسالم مـ الؿحؼؼقـ، فنن 

ٓ فقؿا اكضبط كؼؾف، الؿحؼؼقـ مـ الؿتلخريـ ٓ يؾتزمقن ذكر مذهب السؾػ إ



باإلمجاع أو آستػاضة، وإكؿا يـبف يف ذلؽ إىل بعض أصحاب إئؿة كبعض 

أصحاب أمحد وغقرهؿ: فنن كثقرًا مـ أصحاب أمحد وغقرهؿ إذا ذكروا مسللة 

فقفا ققٓن : فبعض الشافعقة يؼقل. وفقفا ققٓن لألئؿة: تؽػقر أهؾ البدع قالقا

التؽػقر وطدم : طـ أمحد روايتان يف هذا: يؼقلقنوكثقر مـ الحـابؾة . لؾشافعل 

ًٓ لقاحد .. التؽػقر والحؼ أن إصالق الؼقل بتؽػقر أهؾ البدع أو طدمف لقس قق

كطؼ بتؽػقرهؿ  -ٓ أمحد وٓ غقره-مـ السؾػ، فؾقس هـاك إمام مـ أئؿة السؾػ 

البدع أو طدمف طىل آصراد، بؾ هذا حؽؿ مؿتـع يف الشرع ومؿتـع يف العؼؾ، فنن 

إىل غقر ذلؽ، فؿـ الؿؿتـع طؼالً وشرطًا أن ... تختؾػ، والطقائػ تختؾػ

فجؿفقر تؼرير : وطؾقف. يذهب ذاهب إىل أن هذا الؽػر يطؾؼ إثباتًا، أو يطؾؼ كػقاً 

الؿتلخريـ لؿسللة تؽػقر أهؾ البدع إما أن يؽقن غؾطًا محضًا، وإما أن يؽقن 

وهذا يدل طىل أن هذه . طىل ضاهرهدخؾف شلء مـ التؼصقر، وهذا كالم يؾتزم 

الؿسللة مسللة استؼراء يف كالم السؾػ أكػسفؿ، ويف كالم الؿحؼؼقـ مـ 

 .أصحاهبؿ مـ الؿتلخريـ كلمثال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل

 [ حتك أصؾؼ بعضفؿ تخؾقد همٓء وغقرهؿ، وهذا غؾط طىل مذهبف وطىل الشريعة] 

طىل : أي: هب اإلمام أمحد ، وغؾط طىل الشريعةمذ: أي: وطىل مذهبف          

 . الدياكة: فنن الدٓئؾ الشرطقة تؿـع هذا اإلصالق بتؽػقرهؿ أو طدمف

 

 

 

 



 :الؼقل بعدم تؽػقر أحد مـ أهؾ البدع 

: ومـفؿ مـ مل يؽػر أحدًا مـ همٓء، إلحاقًا ٕهؾ البدع بلهؾ الؿعاصل، قالقا]  

طة أهنؿ ٓ يؽػرون أحدًا بذكب فؽذلؽ ٓ فؽؿا أن مـ أصقل أهؾ السـة والجؿا

 [ .يؽػرون أحدًا ببدطة

وهذا تؼرير صائػة مـ أصحاب إئؿة الؿائؾقـ إىل الطرق الؽالمقة، أو الؿتلثريـ  

بطرق الؿرجئة كؿا هق شلن صائػة مـ أصحاب أبل حـقػة رمحف اهلل ، وهق أهنؿ 

مسللة تؽػقر أهؾ  يردون: يطؾؼقن ذلؽ ويجعؾقكف مـ البـاء طىل إصؾ، أي

البدع إىل أصؾ يدطقن إكف مستؼر طـد أهؾ السـة، وهق أهنؿ ٓ يؽػرون بالؿعاصل 

وهذا التؼرير والبـاء لقس .. والذكقب، ويرون أن حؼقؼة هذه البدع أهنا معاصل

أهنؿ ٓ يؽػرون أحدًا بذكب ققل : بؿحؼؼ: ٕن الؼقل بلن مـ أصقل أهؾ السـة

ؾة، فنذا ما أريد بالذكب الؽبائر دون الشرك باهلل مجؿؾ: فنن الذكب كؾؿة مجؿ

وأما إذا . والؽػر بف فال شؽ أن مـ أصقل أهؾ السـة أهنؿ ٓ يؽػرون أحدًا بذكب

 -كؿا يف الصحقحقـ-أريد بالذكب اإلصالق فؾقس بصحقح: فنن الشرك يسؿك 

ذا فػل ه( أن تجعؾ هلل كدًا وهق خؾؼؽ: أي الذكب أطظؿ طـد اهلل؟ قال: )ذكباً 

هذا : إذاً . الحديث أقر الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ السائؾ طىل تسؿقة الشرك ذكباً 

هذا إصالق : يؼال. أن مـ أصقل أهؾ السـة أهنؿ ٓ يؽػرون بالذكقب: اإلصالق

مجؿؾ، إن أريد بالذكب ما دون الؽػر والشرك ففق صحقح، وإن مل يرد ذلؽ ففذا 

ؽػرون بالشرك، والتؽػقر بالؽػر والشرك ٓ شؽ أكف غؾط طىل أهؾ السـة: فنهنؿ ي

التػريع طىل مسللة : إذاً . مجؿع طؾقف بقـ الؿسؾؿقـ، ولقس فقف مادة مـ الـزاع

حؽؿ أهؾ الؽبائر يف أهؾ البدع لقس بالؿحؽؿ: ٕن الؽبائر يف كػسفا لقست 



و كػرًا، ٕن الؽبائر مفؿا كان صاحبفا مػرصًا فنكف ٓ يؽقن كافرًا، إٓ إذا استحؾ أ

ما إىل ذلؽ: وأما هذه البدع فنهنا متعؾؼة بالتصديؼات، ولفذا يدخؾ مؼامفا قدر 

مـ الرد، أو الؿعاكدة، أو اإلباء، ففل محتؿؾة ٕن يؼارهنا شلء كثقر مـ مقجبات 

أن بـاء مسللة تؽػقر أهؾ البدع طىل مسللة الؽبائر بـاء : والـتقجة مـ هذا. الؽػر

فالؽبائر هل قدر مـ الؿعصقة والؿخالػة  لقس بؿحؼؼ: ٕن الؿـاط مختؾػ،

يػعؾفا العبد لحظ كػسف وشفقتف، وأما هذه البدع ففل مؼامات مـ الدياكة: ولفذا 

مـ يػعؾفا إكؿا يؼصد هبا التديـ، فنذا ما كان هذا التديـ فقف قدر مـ الؿعاكدة 

لسـة الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أو اإلطراض طـفا ففذه مؼامات يدخؾفا شلء 

 . مـ مادة الؽػر، وإن مل يؾزم مـ ذلؽ أن كؾ مـ ابتدع يؽقن كافراً 

 :الطقائػ التل أمجع السؾػ طىل كػرهؿ     

والؿلثقر طـ السؾػ وإئؿة إصالق أققال بتؽػقر الجفؿقة الؿحضة الذيـ ]        

 . [يـؽرون الصػات

.. ة الؿحضةكالجفؿق: وهل صقائػ أصبؼ السؾػ طىل كػرهؿ: الـقع الثاين        

الغالة، ولقس مـ كان : ومراده بالجفؿقة الؿحضة كؿا سبؼ يف كالم ابـ الؿبارك 

يف كالمف مادة مـ التجفؿ، فنن السؾػ تارًة يريدون بالجفؿقة مـ يف كالمف مادة 

مادة مـ تعطقؾ الصػات، وهمٓء ما كطؼ السؾػ بتؽػقرهؿ : مـ التجفؿ، أي

ػ طىل كػرهؿ هؿ الجفؿقة الؿحضة الغالقة طىل اإلصالق، إكؿا الذي أصبؼ السؾ

ٓ [ . أن اهلل ٓ يتؽؾؿ وٓ ُيرى: وحؼقؼة ققلفؿ. ]الؿـؽرة ٕسؿاء الرب وصػاتف

وٓ يبايـ الخؾؼ، وٓ لف طؾؿ وٓ قدرة، وٓ سؿع . ]ٓ يرى يف أخرة: ُيرى، أي

هؾ وٓ بصر وٓ حقاة، بؾ الؼرآن مخؾقق، وأهؾ الجـة ٓ يروكف كؿا ٓ يراه أ



ففذه هل حؼقؼة ققل الذيـ التزمقا التعطقؾ [ . وأمثال هذه الؿؼآت.. الـار

الؿحض لؾصػات، فؿـ ططؾ الصػات تعطقالً محضًا مـ جـس تعطقؾ جفؿ بـ 

 . صػقان وأمثالف، ففمٓء أصبؼ السؾػ طىل كػرهؿ

 :الطقائػ التل تـازع السؾػ يف تؽػقرهؿ  

 [ .قرهؿ كزاع وتردد طـ أمحد وغقرهوأما الخقارج والروافض، فػل تؽػ]    

صقائػ مل يتـازع السؾػ يف : الـقع إول: إذاً . وهذا هق الـقع الثالث            

صقائػ أصبؼ السؾػ طىل : الـقع الثاين. تؽػقرهؿ، بؾ أصبؼقا طىل طدم كػرهؿ

ًٓ لذلؽ الجفؿقة الغالقة الؿحضة، ولفؿ مثال آخر: فنن  تؽػقرهؿ، وذكر مثا

الؼدرية الغالة، وهؿ الذيـ يـؽرون : لقس سقاق حصر، ومـ مثال ذلؽالسقاق 

إكف مل يعؾؿفا إٓ طـد وققطفا، : طؾؿ الرب بؿا سقؽقن مـ أفعال العباد، ويؼقلقن

ففمٓء زكادقة كػار، ولقسقا مـ اإلسالم يف شلء، وٓ يـظر يف شبفتفؿ أو 

فنن همٓء أيضًا كػار  وكالشقعة الغالة الذيـ ألفقا طظ بـ أبل صالب :. حججفؿ

إذًا أمثال هذه الطقائػ الغالقة مل يتـازع السؾػ يف ثبقت . بنمجاع الؿسؾؿقـ

والػرق . هؿ ققم يف تؽػقرهؿ كزاع وتردد طـد أمحد وغقره: الـقع الثالث. كػرها

بقـ الـزاع والتردد أن الـزاع يؽقن بقـ اثـقـ، واحد يذهب إىل كػرهؿ وأخر 

ففق يف مؼام القاحد، وهق أن اإلمام القاحد يتردد : ما الترددوأ. يذهب إىل طدمف

أما . جقابف يف ثبقت الؽػر أو طدمف بحسب الؿقجب، وبحسب الؿؼتضل

مقجب هذا التردد فؼد يؽقن مـ داخؾ اجتفاد اإلمام، أو يؽقن مـ تـقع مؼالة 

قت تبقـ هـا أن ثؿة صقائػ تردد السؾػ أو تـازطقا يف ثب: إذاً . هذه الطائػة

كػرهؿ، ومثال ذلؽ الخقارج: فنن بعض إئؿة كػرهؿ وهق رواية طـ اإلمام 



والذي طؾقف مجفقر إئؿة، وهق ضاهر مذهب الصحابة أهنؿ لقسقا كػارًا، . أمحد 

وكذلؽ الروافض الذيـ يطعـقن طىل مجؾة الصحابة، فنن يف كالم إئؿة ترددًا 

ؽػقر الشقعة اإلمامقة الرافضة فؼد وتـازطًا يف تؽػقرهؿ: ومـ حؽك اإلمجاع طىل ت

أخطل، فضالً طؿـ حؽك اإلمجاع طىل تؽػقر أطقاهنؿ، فنن مـ ادطك اإلمجاع طىل 

تؽػقر أطقاهنؿ فال شؽ أكف قد أخطل، فؿـ الؿعؾقم أن هذه الطائػة مقجقدة مـذ 

 . ......زمـ السؾػ، ومع ذلؽ ما التزم أئؿة السؾػ تؽػقر أطقاهنؿ

 :قر صائػة أن تؽقن أققالفا غقر كػرية ٓ يؾزم مـ طدم تؽػ 

لؽـ هـا مسللة ٓبد مـ فؼففا، وهل التل يؼع بؿقجبفا كثقر مـ اإلشؽال،            

إهنا لقست صائػة كافرة، فنكف ٓ يؾزم مـ : وهل أكف إذا ققؾ يف صائػة مـ الطقائػ

ًٓ كػ: إمر إول: هذا أحد أمريـ إذا : رية، أيٓ يؾزم أن أققالفا ٓ تؽقن أققا

إن السؾػ تـازطقا يف ثبقت : إهنا لقست كافرة طـد السؾػ، أو: ققؾ طـ صائػة ما

كػرها، فنكف ٓ يؾزم مـ ذلؽ أن السؾػ تـازطقا يف كقن أققال هذا الطائػة فقفا 

مادة مـ الؽػر إكبر، ولذلؽ ٓ شؽ أن يف أققال هذه الطقائػ وأصقلفا ما هق 

كػر بنمجاع السؾػ، وهذا ٓ جدل فقفا، بؾ شقخ مـ حقث الؿؼالة والحؼقؼة 

ما مـ إمام مـ أئؿة الؿتؽؾؿقـ إٓ : "-وهذا كؾؿة بـصفا-اإلسالم ابـ تقؿقة يؼقل 

حتك ابـ كالب الذي كان يـتسب إىل أهؾ " . ويف كالمف ما هق كػٌر يف كػس إمر

ؿقـ، السـة، ويعده كثقر مـ أصحاب السـة الؿتلخريـ مـ أصحاب السـة الؿتؽؾ

وكذلؽ أبق الحسـ إشعري يف كالمفؿ ما هق كػر، وأيضًا إشاطرة 

الؿتلخرون يف كالمفؿ ما هق كػر، لؽـ أصبؼ أهؾ السـة الؿتلخرون طىل طدم 

تؽػقرهؿ، وهذا ققل محؼؼقفؿ، وإن كازع مـ كازع كـلبل إسؿاطقؾ الفروي : فنن 



. يف أققالفؿ ما هق كػرالؿحؼؼقـ كـشقخ اإلسالم وأمثالف ٓ يرون كػرهؿ مع أن 

 -كالخقارج والروافض-ٓ يؾزم أن تؽقن أققال الطائػة التل تـازع السؾػ : إذاً 

أو ترددوا يف تؽػقرهؿ بريئة مـ الؽػر، بؾ قد يؽقن طـدهؿ مؼآت كػرية، 

 . لؽـفؿ ٓ يؽػرون هبا كطائػة، فضالً طـ أهنؿ يؽػرون هبا كلطقان

 :ؿ لجؿقع أفرادها باإلسالم ٓ يؾزم مـ طدم تؽػقر صائػة الحؽ

إن السؾػ تـازطقا أو ترددوا يف تؽػقرهؿ : إذا ققؾ طـ صائػة ما: إمر الثاين          

فنكف ٓ يؾزم مـ ذلؽ الجزم بلن مجقع أطقان هذه الطائػة، مسؾؿقن يف كػس إمر، 

ؾؿ الع: وكقػ كعؾؿ هذا الؿـافؼ؟ كؼقل: قد يؼقل قائؾ. بؾ قد يؽقن فقفؿ الؿـافؼ

بف لقس بالزم: ٕن الؿـافؼقـ إولقـ الؽػار حتك الرسقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ 

كػسف مل يؽـ طارفًا بجؿقع أطقاهنؿ، وإن كان يعؾؿ بعضفؿ، وهذا واضح يف كتاب 

اهلل بعد استؼرار شلن الـػاق وفضح الؿـافؼقـ يف سقرة التقبة، فنكف مع ذلؽ بؼل 

ـْ إَْطَراِب : قال اهلل تعاىل يف الؿـافؼقـ بؼقة غقر معؾقمة، فؼد
ـْ َحْقَلُؽْؿ مِ َومِؿَّ

ـُ َكْعَؾُؿُفْؿ  ـْ َأْهِؾ اْلَؿِديـَِة َمَرُدوا َطَؾك الـَِّػاِق ٓ َتْعَؾُؿُفْؿ َكْح
ُمـَافُِؼقَن َومِ

ثؿ إن هذا العؾؿ مل يؽـ مـ العؾؿ الػاضؾ، ولق كان طؾؿًا فاضالً [. 111:التقبة]

ؿ التؽؾقػ، أو مـ طؾؿ الدياكف لعّؾؿف الرسقل صىل لجؿقع الؿسؾؿقـ، أو مـ طؾ

فنن . اهلل طؾقف وسؾؿ مجقع الصحابة، ومل يخص بف حذيػة رضل اهلل طـف دون غقره

: أي-لق كان خشل الػتـة بتعؾقؿ العامة مـ الصحابة : قؾـا. خشل الػتـة: ققؾ

فذا دلقؾ ف! كـلبل بؽر ، وطؿر وأمثالفؿا؟: مل مل يعؾؿف الؽبار -مجفقر الصحابة

طىل أكف لقس مـ العؾؿ الؿؼصقد لذاتف، ولؽـ مـ أضفر الـػاق ُطؾؿ كػاقف، كؿا أن 

مـ أضفر اإلسالم ُطؾؿ إسالمف، ومـ استػاض إيؿاكف ُطؾؿ إيؿاكف، ومـ أضفر 



. وهؽذا، فإمقر معتبرة بظقاهرها يف إحؽام الشرطقة.. الؽػر ُطؾؿ كػره

أو  -بقـ أطقاهنؿ: أي-قائػ تـازع السؾػ أن الؼسؿ الثالث ص: والـتقجة إوىل

يف تؽػقرهؿ، وهذا التردد، أو التـازع، ٓ يؾزم  -تردد القاحد مـفؿ: أي-ترددوا 

أكف ٓ يؾزم : والـتقجة الثاكقة. مـف براءة أصقل هذه الطائػة أو تؾؽ مـ مادة الؽػر

مـ اإلسالم  مـف أن ٓ يؼع يف أطقاهنؿ مـ هق كافر يف كػس إمر، ويؽقن ما يظفره

: وطؾقف. إكف مؿؽـ إٓ أكف ٓ يؾزم أن يعقـ ويعؾؿ: مـ باب الـػاق، وإن ققؾ

 . فحؽاية اإلمجاع يف مسللة الرافضة لقست حؽاية مـضبطة

 :طدم تؽػقر شقخ اإلسالم لؾرافضة  

أكبف هـا إىل أن اإلمام ابـ تقؿقة وهق يؼرر هذا الؽالم ويـتصر لف، تقجد لف             

إحرف يف كتبف أخذ مـفا بعض الباحثقـ والـاضريـ يف هذه الؿسللة أكف بعض 

يجعؾ الرافضة مـ الطقائػ التل استؼر تؽػقرها، وهذا غؾط يف ففؿ كالم شقخ 

اإلسالم رمحف اهلل ، فنن هذا آسؿ الذي أصؾؼ طىل الشقعة اإلمامقة أما أن يحتؿؾ 

طـفؿ ، والطعـ طىل أبل بؽر أكف يف أصقل طامة كؿسللة سب الصحابة رضل اهلل 

هؾ هل كػر أو لقست بؽػر؟ ققؾ هـا : و طؿر وأمثالفؿ، ففذه مسللة إذا ققؾ

مؼام : الؿؼام الثاين. مؼام أن هذا الؼقل كػر يف كػس إمر: الؿؼام إول: مؼامان

التؽػقر لألطقان، ومؼام التؽػقر لألطقان يـضبط بحسب مرادات الؿتؽؾؿ هبذه 

أبا بؽر مـ جفة أكف جحد أمقال آل البقت، وغصبفا وأكف مل  البدطة، فؿـ سب

هذا الطعـ بدطة وهق : فنكـا كؼقل. يعطفؿ الخؿس كؿا أوجب اهلل لفؿ يف كتابف

ومـ . حرام، ومـؽر، مـؽر، لؽـ هذا الطعـ ٓ يؽػر صاحبف ويخرج بف مـ الؿؾة

طؾقًا و العباس هذا خطل: ٕن : كؼقل. بىل يؽػر، مـ باب الغقرة لـلبل بؽر : قال



تـازطا طـد أبل بؽر كؿا يف الصحقح، وقال العباس طـ طظ طـد طؿر رضل اهلل 

ثؿ . يا أمقر الؿممـقـ، اقض بقـل وبقـ هذا الؽاذب، أثؿ، الغادر، الخائـ: "طـف

كاذبًا، آثؿًا، غادرًا، خائـًا، واهلل  -أبا بؽر : أي-فرأيتؿاه : قال طؿر رضل اهلل طـف

، وقد تخؾػ طظ بـ أبل صالب طـ البقعة " دق بار راشد تابع لؾحؼيعؾؿ إكف لصا

ستة أشفر بسبب قضقة الخالفة وقضقة أمقال آل البقت، وكذلؽ فاصؿة رضل 

اهلل طـفا مل تؽؾؿ أبا بؽر حتك تقفقت، ومل تؽـ رضل اهلل طـفا طـدها قضقة يف 

ؿ ، فؼد أرسؾت الخالفة، بؾ كاكت متؿسؽة بؿسللة مال أبقفا صىل اهلل طؾقف وسؾ

إن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ : إىل أبل بؽر تسللف الؿقراث مـ أبقفا، فؼال أبق بؽر 

مـ تؽؾؿ يف شلن : إذاً . لؽـفا مل تؼتـع هبذا( كحـ معاشر إكبقاء ٓ كقرث: )قال

ٕكف مل يعط آل : ما وجف كالمؽ يف أبل بؽر ، فؼال: أبل بؽر مـ الشقعة، وققؾ لف

هذا الؼقل ٓ شؽ أكف ضالل: ٕن أبا بؽر : كؼقل. وٕكف ضؾؿفؿالبقت حؼفؿ، 

كحـ معاشر : )كان طىل سـة وطىل هدي، فنن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ قال لف

لؽـ هؾ هذا الطعـ والسب لـلبل بؽر . فـلبق بؽر كان طىل سـة( إكبقاء ٓ كقرث

. ارًا أو غقرةً اكتص: ٓ، ومـ يؼقل: يقجب الؽػر والخروج مـ الؿؾة؟ الجقاب

هذا لقس طىل تحؼقؼ ٓ شرطل وٓ سؾػل، فنكف ٓ أحد مـ أئؿة السؾػ : كؼقل

قال هذا، حتك الؿتلخرون كـشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يـص طىل أن هذا لقس 

مقجبًا لؾتؽػقر، وكذلؽ الؿعاصرون الذيـ بعد شقخ اإلسالم وأجؾفؿ الشقخ 

خ محؿد بـ طبد القهاب طىل أن محؿد بـ طبد القهاب رمحف اهلل فؼد كص الشق

هذه مسللة ٓ يـبغل التؼدم : إذاً . مـ سب الصحابة بؿثؾ هذا الؿقجب لقس كافراً 

فقفا إىل أن مجرد سب واحد مـ الصحابة يؽقن كػرًا يخرج بف صاحبف مـ أهؾ 



لؽـ مـ سب الصحابة مـ باب الطعـ يف دياكتفؿ، أو . الؼبؾة ومـ مؾة الؿسؾؿقـ

صحبتفؿ لرسقل اهلل، أو لؽقهنؿ أصحابًا لؿحؿد صىل اهلل  مـ باب الطعـ يف

طؾقف وسؾؿ ، أو ٕن الرسالة مل تؽـ لؿحؿد وإكؿا كاكت لـعظ فجاء هبا جبريؾ 

السب يختؾػ مقجبف: فنن : إذاً . ففذه الؿبادئ التزامفا والؼقل هبا كػر.. لؿحؿد

قـفؿ، الصحابة رضل اهلل طـفؿ سب بعضفؿ بعضًا يف بعض حآت الغضب ب

فؼد صعـ طظ و العباس طىل أبل بؽر صعـًا معروفًا يف أول إمر، ثؿ رجعقا طـ 

صعـفؿ، وكذلؽ صعـ طظ طىل العباس ، وصعـ العباس طىل طظ ، ومل يؽـ هذا 

مثؾ هذا الطعـ طىل أبل بؽر رضل اهلل : إذاً . مـ باب الؽػر الؿخرج مـ الؿؾة

ٓ شؽ أكف ضؾؿ وتعدي طىل إمام طـف ، وإن كان مـؽرًا مـ الؼقل وزورا، و

الصحابة، وسقد هذه إمة بعد كبقفا وهق الصديؼ رضل اهلل طـف ، إٓ أن مسللة 

التؽػقر هبذا مل يصرح هبا إمام سؾػل، وإكؿا صرح هبا بعض الؿبالغقـ يف الرد طىل 

وهذا . الطقائػ، والذيـ يرون أن الرد طىل الطقائػ إكؿا يؽقن بدايًة بتؽػقرهؿ

فنن مسللة دياكات الـاس، وطؼائد الـاس، مسللة طظقؿة، فال يجقز الؼقل خطل: 

بؽػر شخص إٓ حقث طؾؿ كػره، وٓ يجقز الؼقل بنسالم شخص إٓ حقث 

: فظاهره؟ ققؾ: فنن ققؾ. طؾؿ إسالمف، ومـ ُتردد يف شلكف ُوكِؾ أمره إىل اهلل

سؾؿقـ، كؿا ضاهره بحسب ما يظفر، إن أضفر الشعائر أجريت طؾقف أحؽام الؿ

. أجرى الرسقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بؼضاء اهلل أحؽام الؿسؾؿقـ طىل الؿـافؼقـ

أخرة لقست ٕحد، ٓ لزيد وٓ لعؿر، بؾ حؽؿفا : يف أخره؟ ققؾ: وإن ققؾ

إىل اهلل، واهلل سبحاكف وتعاىل يعؾؿ ما يف الصدور، وما يقايف العبد بف ربف سبحاكف 



ًٓ كػرًا وٓ يؽقن بف كافرًا كؿا سقليت تػصقؾ وتعاىل : ٕن اإلكسان قد  يؼقل قق

 . الؿصـػ يف هذا

 :مـ أسباب طدم تؽػقر الشقعة اختالففؿ يف بعض أصقلفؿ 

أن طـد الشقعة مـ جفة أصقلفؿ : ومـ الؿسائؾ التل لفا تعؾؼ بالشقعة            

: ا العصر يؼقلمسللة تحريػ الؼرآن، بعض صؾبة العؾؿ يف هذ: مثالً . خالفًا كثقراً 

وهذا لقس .. ٕهنؿ يؼقلقن بتحريػ الؼرآن: مل؟ يؼقل: تؼقل لف. الشقعة كػار

بصحقح: فنن الذي ذهب إىل الؼقل بتحريػ الؼرآن صائػة مـ الشقعة لقست 

وهـاك فائدة ٓ بد أن تعؾؿ طـد . بالؽثقرة، ومجفقر الشقعة يـؽرون هذا الؼقل

ئؿة الطقائػ سقاء مـ الشقعة، أو قراءة كتب الطقائػ، وهل أكف مـ صرق أ

الؿعتزلة، أو إشاطرة أن القاحد مـ أئؿتفؿ إذا اكتصر لؼقل يف مذهبفؿ حؽاه 

إن هذا الؼقل : إمجاطًا طـ صائػتف، فقليت مـ يليت مـ الؼراء مـ أهؾ السـة، فقؼقل

إمجاع طـد هذه الطائػة، ومؿـ كص طىل اإلمجاع طـدهؿ فالن مـ أئؿتفؿ، فقحؽؿ 

أبق الؿعايل الجقيـل يف كتبف يحؽل : مثالً . لطائػة كؾفا بـاًء طىل هذاطىل ا

مع أن . هذا إمجاع الؿسؾؿقـ: إمجاع إشاطرة، بؾ يؼقل: إمجاطات، ٓ يؼقل

الحؼقؼة يف هذه الؿسللة التل حؽك طؾقفا اإلمجاع أن أهؾ السـة بنمجاطفؿ، 

بنمجاطفؿ، يعارضقن  والؿعتزلة بنمجاطفؿ، وإشعري وكبار أصحابف الؿتؼدمقـ

هؾ يؽذب أبق الؿعايل كذبًا : قد يؼقل قائؾ. كالم أبل الؿعايل الجقيـل فقفا

بؾ كرجع إىل الؼاطدة التل قررت يف أول هذا الشرح، وهل أكف . ٓ: محضًا؟ كؼقل

قد يػفؿ أن الؿعـك الذي وصؾ إلقف مبـل طىل أصقل إسالمقة مسؾَّؿة طـد مجقع 

أن معـاه الؿعقـ مبـل طىل أصؾ مجؿع طؾقف بقـ الؿسؾؿقـ، فنذا ما فرض 



وهذا مـ مثآت . إن هذا إمجاع الؿسؾؿقـ: الؿسؾؿقـ ذهب لقؼقل طـ معـاه

أكف طـد : والـتقجة مـ هذا. التحصقؾ بالػفؿ الذي طابف شقخ اإلسالم رمحف اهلل

وأمجع : قراءة كؼؾ مـ أحد أئؿة صائػة مـ الطقائػ كالشقعة والؿعتزلة يؼقل فقف

ٓبد أن يؽقن : لقس الؿؼصقد أن كؼقل. أصحابـا، وذهب أصحابـا إىل كذا

: طـدهؿ مخالػ، فؼد يؽقن فعالً إمجاطًا محؼؼًا طـدهؿ، لؽـ الؿؼصقد ذكره هـا

أن حؽاية اإلمجاع مـ واحد ٓ يؾزم مـف أن يؽقن يف الؿسللة إمجاع، وهذا قد يؼع 

حؽل إمجاطًا طىل مسللة حتك مـ طؾؿاء السـة الؿتلخريـ، فنن بعضفؿ قد ي

فصحقح أن . ويؽقن واإلمجاع طىل خالففا، أو تؽقن الؿسللة مسللًة خالفقة

أمجع أصحابـا طىل الؼقل بسؼط يف الؼرآن وتحريػ : بعض طؾؿاء الشقعة يؼقل

لؽـ هذا لقس إمجاطًا صحقحًا: ٕن كتب الؼقم إخرى كص فقفا كبار .. فقف

مسللة الحؽؿ طىل الطقائػ ٓبد أن تعتبر بطرق : إذاً . أئؿتفؿ طىل البراءة مـ ذلؽ

وهق -وإكؽ لتعجب مـ أحد الباحثقـ . معتدلة، مبـقة طىل الحؼائؼ الشرطقة

إذا اختؾػت الشقعة يف مسللة كؿسللة تحريػ الؼرآن، : حقث يؼقل -باحث كبقر

فنن الؼقل : وكان مـفؿ مـ يؼقل بالتحريػ ومـفؿ مـ يؼقل بعدم التحريػ، قال

إذا : يـسب إلقفؿ كطائػة هق الؼقل بالتحريػ: ٕن مـ أئؿتفؿ مـ يؼقلالذي 

: ويؼصدون بالجؿفقر. اختؾػ أصحابـا فالحؼ مـ أققالفؿ ما خالػ الجؿفقر

وهذا أيضًا مبدأ لبعض أئؿتفؿ، لؽـف لقس بالضرورة أن يؽقن مبدأً ً . أهؾ السـة

ال كثقر: ولؽـ مـ التزم هذه الطقائػ يف تؼرير مذاهبفا تعؼقد وإشؽ: إذاً . مطرداً 

الؼقل بتحريػ كتاب اهلل، وأن هذا الؼرآن لقس كتابًا محؽؿًا، بؾ دخؾف تحريػ 

مـ جـس ما دخؾ التقراة واإلكجقؾ، فال شؽ أن قائؾ ذلؽ يؽػر مباشرة، وٓ 



يحتاج إىل مجادلة: ٕكف كػر بؿا هق معؾقم مـ الديـ بالضرورة، وإذا ُشؽ يف 

شلء: ٕن اإلسالم إكؿا طرف مـ الؼرآن، حتك رسالة  الؼرآن مل يبؼ يف الديـ

. الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ إكؿا طرفت مـ الؼرآن والقحل، ومـ البعثة والرسالة

مـ قال هذا ٓ شؽ أكف يؽػر، لؽـ هؾ مجقع هذه الطائػة تؼقل بذلؽ؟ مسللة : إذاً 

ك يف معـك اإلصالقات هذه مسللة ٓبد مـ ضبطفا: ٕكف قد تؽقن الطائػة تشتر

التجفؿ، بعضف : ولؽـف معـك متػاضؾ، بعضف أشد غؾقًا مـ بعض، ومثال ذلؽ

كالم جفؿ بـ صػقان : أشد مـ بعض، فعىل قاطدة السؾػ السابؼ تقضقحفا

تجفؿ، وكالم الؿعتزلة تجفؿ، وكالم ابـ سقـا تجفؿ، وكالم ابـ رشد تجفؿ، 

ال، فنذا ما رأيت ك: وكالم إشعري تجفؿ لؽـ هؾ الدرجة واحدة؟ الجقاب

كؾؿة إلمام مـ أئؿة السؾػ يف تؽػقر الجفؿقة: فال يعـل أن كؾ مـ يف كالمف مادة 

ومـ الؿعؾقم أن اإلمام أمحد تقاتر طـف تؽػقر الجفؿقة، . جفؿقة يؽقن طـده كافراً 

الؼرآن مخؾقق فؼد كػر، ومع ذلؽ مل يذهب إىل تؽػقر : والؼقل بلن مـ قال

سل الذي كان يؼقل بخؾؼ الؼرآن، يؼقل ابـ تقؿقة رمحف الؿعتصؿ الخؾقػة العبا

ومع ذلؽ فاإلمام أمحد وإن تقاتر طـف تؽػقر الجفؿقة، إٓ أكف مل يؽـ : "اهلل يف هذا

مشتغالً بتؽػقر أطقاهنؿ، فضالً طـ مـ دخؾ طؾقف شلء مـ مؼآهتؿ: فنن 

الؼقل الؿعتصؿ العباسل كان يؼقل بخؾؼ الؼرآن، واكتصر لف بالسقػ، ومـع 

بغقره، ومع هذا كؾف فنن اإلمام أمحد كان يذهب إىل إسالمف ودياكتف، ودطا لف، 

وبعض الؿعؾؼقـ مـ الؿتلخريـ مؿـ يريد أن يغالط " . واستغػر لف، وصىل خؾػف

إكؿا صىل اإلمام أمحد خؾػ الؿعتصؿ ٕكف خؾقػة، والسؾػ كاكقا : الؿسللة، يؼقل

هؾ يعؼؾ أن يؽقن اإلمام أمحد : كؼقل !يتقرطقن مـ ترك الصالة خؾػ الخؾػاء



! يرى أن الرجؾ مرتد، وأكف خرج مـ الؿؾة ثؿ يصظ خؾػف مـ باب أكف خؾقػة؟

هذا مستحقؾ: فنن طـ اإلمام أمحد روايًة أن الصالة خؾػ الػاسؼ ٓ تصح، فؿا 

مـ الؿؼطقع بف أكف صىل خؾػ الرجؾ، ودطا لف واستغػر لف، : إذاً ! بالؽ بالؽافر؟

: وهـاك مـ يعؾؼ إمر طىل مسللة ققام الحجة، فـؼقل. ى أن الرجؾ مسؾؿٕكف ير

لؼد سؿع الؿـاضرة ! أمل يسؿع الؿعتصؿ الؿـاضرة غقر مرة، فؼد كاكت بقـ يديف؟

اكؼطاع ابـ  -أيضاً -بقـ اإلمام أمحد وبقـ ابـ أبل دؤاد وغقر ابـ أبل دؤاد ، وسؿع 

حجتفؿ، ومع ذلؽ مل يعتبر اإلمام  أبل دؤاد وغقره بقـ يدي اإلمام أمحد وسؼقط

وٓ يعـل هذا أن اإلمام أمحد قال مؼقلتف . أمحد أن الؿعتصؿ قامت طؾقف الحجة

مـ باب التفديد والتخقيػ، بؾ كان يؼصد هذه . الؼقل بخؾؼ الؼرآن كػر: تؾؽ

الؽؾؿة، وٓ شؽ أن الؼقل بلن هذا الؼرآن مخؾقق هق ققل مـ جـس كؾؿة 

َّٓ َقْقُل اْلَبَشِر : ؿشركقـ الذيـ قالقاالؿشركقـ ومرادات ال [ 25:الؿدثر]إِْن َهَذا إِ

لقس : وإذا ققؾ. ولؽـ الؽؾؿة قد تؽقن كػرًا يف كػس إمر وقائؾفا لقس بؽافر

فؼد  -وهذه مسللة مفؿة-بؽافر: فنكف ٓ يؾزم أن يؽقن لقس بؽافر ضاهرًا وباصـًا 

هذه الؿسائؾ تػؼف : إذاً . ر مـافؼيؽقن لقس بؽافر ضاهرًا، وهق يف حؽؿ اهلل كاف

مسللة طصؿة إئؿة : مثالً . طىل هذا القجف، ويليت إن شاء اهلل مزيد مـ التػصقؾ

لؽـ البعض أحقاكًا يغؾق . طامة الشقعة اإلمامقة تؼقل بعصؿة إئؿة: طـد الشقعة

يف مؼدار هذه الؽؾؿة إىل درجة ٓ تؼع إٓ مـ كافر، كؿـ يؼقل بلن إئؿة 

قن، وأن أمر الؽقن وتدبقره بقدهؿ، وما إكبقاء والؿرسؾقن إٓ فقض مـ معصقم

إىل غقر ذلؽ مـ التؼارير، ففذا ٓ شؽ أكف تؼرير كػري: ٕكف مـازطة ... طؾقمفؿ

إهنؿ ٓ يتقاردون طىل : أما مـ يؼقل. هلل سبحاكف وتعاىل يف ربقبقتف ومؾؽقتف



الؽؾؿة قد تتضؿـ كػرًا يف كػس إلخ، وإن كاكت هذه ... الخطل، وأن اهلل فضؾفؿ

 . إمر، ولؽـف معـًك يؼع فقف قدر مـ التلويؾ وآشتباه

 :تؽػقر السؾػ لؾؼدرية الذيـ يـػقن الؽتابة والعؾؿ 

 [ .وأما الؼدرية الذيـ يـػقن الؽتابة والعؾؿ فؽػروهؿ]        

ؿ أفعال العباد إٓ بعد إن اهلل ٓ يعؾ: ففمٓء زكادقة، وهؿ الذيـ يؼقلقن                 

وهذا ٓ شؽ أكف كػر: ففق .. وققطفا أو طـد وققطفا وٓ يعؾؿفا قبؾ وققطفا

لقس مـ أققال  -أصالً -إكؽار لربقبقة اهلل سبحاكف وتعاىل ، وهذا الؼقل 

الؿسؾؿقـ، بؾ مـ أققال الغالة مـ الػالسػة الؿالحدة، ودخؾ طىل بعض 

 . صقائػ الؿسؾؿقـ

 :لؿـ يثبت العؾؿ ويـػل خؾؼ إفعال مـ الؼدرية  طدم تؽػقر السؾػ 

 [ .ومل يؽػروا مـ أثبت العؾؿ، ومل يثبت خؾؼ إفعال]     

إن اهلل مل : وهؿ مجفقر الؼدرية مـ الؿعتزلة وغقرهؿ، وهؿ الذيـ قالقا                

ـػل يخؾؼ أفعال العباد، ومل يردها ومل يشلها، ولؽـف طؾؿفا قبؾ كقهنا، فالؼقل ب

بلكف مل يردها، وأن العبد : الخؾؼ ٕفعال العباد، وكػل مشقئة الرب لفا، والؼقل

ققل مـ أققال أهؾ البدع مجؿع طىل ضاللف وبغقف، ولؽـ .. مستؼؾ باإلرادة

: أصحابف لقسقا كػارًا طـد السؾػ، حتك إن شقخ اإلسالم يف مقضع آخر قال

وإن كان مـ . ؾػ كطؼ بتؽػقرهؿوهذا الـقع مـ الؼدرية ما طؾؿت أحدًا مـ الس"

وخالصة الؿسللة السابؼة " . وهذا مؼام آخر.. إن مؼالتفؿ كػر: السؾػ مـ قال

: أما جقاب الؿتلخريـ ففق: هؾ السؾػ يؽػرون أهؾ البدع؟ كؼقل: وهل

: والصقاب. وهذا خطل طىل السؾػ وطىل الشريعة.. اإلصالق باإلثبات أو الـػل



طىل طدم كػرهؿ، وصقائػ أمجع السؾػ طىل أن هـاك صقائػ أمجع السؾػ 

إكف إلف معبقد : كػرهؿ كالغالة مـ الشقعة الؿملفة لـعظ بـ أبل صالب ، التل تؼقل

وكالؼدرية الغالة الؿـؽرة لؾعؾؿ .. مـ دون اهلل، أو مستحؼ لؿؼام مـ إلقهقة

 السابؼ والجفؿقة الؿـؽرة لؽؿال الرب سبحاكف وتعاىل مجؾة وتػصقالً، ضاهراً 

تردد السؾػ أو تـازطقا يف تؽػقرهؿ،  -وهل كثقرة-وهـاك صقائػ . وباصـاً 

ًٓ كػرية، وقد يؽقن يف  وهمٓء الؿتـاَزع فقفؿ قد تؽقن مجؾة مـ أققالفؿ أققا

هذه هل الؼاطدة الؿـضبطة .. وسطفؿ مـ هق يف حؽؿ اهلل كافر وإن مل كعؾؿ ذلؽ

 ..الصحقحة، ثؿ بعد ذلؽ أصقل

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 



  

 [8]شرح حديث آفتراق                                   

مـ معتؼد أهؾ السـة يف الحؽؿ طىل أهؾ البدع أكف ٓ يؾزم الحؽؿ طىل كؾ مـ  

اكتسب إىل صائػة معقــة بؿا حؽؿ بف طىل تؾؽ الطائػة، كؿا أهنؿ يعتؼدون أكف ٓ 

ؼائؾ بؿؼالة معقـة إما أن يؼقل يؾزم مـ تؽػقر مؼالة معقـة تؽػقر الؼائؾ هبا: ٕن ال

فقفا بؼقل قطعل فعـدها يؽػر، وإما أن يؼقل فقفا بؼقل اجتفادي فال يؼطع 

 .بؽػره

 :أصالن يف مسللة التؽػقر  

 [ .:وفصؾ الخطاب يف هذا الباب بذكر أصؾقـ]: قال الؿصـػ رمحف اهلل 

ث يؼرره شقخ هذان إصالن فاضالن يف مسللة التؽػقر، وثؿة أصؾ ثال           

اإلسالم يف كتبف إخرى كدرء تعارض العؼؾ والـؼؾ، وسقف كذكره بعد ذكر 

 . ......إصؾقـ، فتؽقن معـا أصقل ثالثة

 

 :أن الؽافر يف كػس إمر مـ أهؾ الصالة ٓ يؽقن إٓ مـافؼًا : إصؾ إول

ٓ يؽقن إٓ  أن يعؾؿ أن الؽافر يف كػس إمر مـ أهؾ الصالة: أحدمها]            

 [ . مـافؼاً 

أن : "يؼقل. هذه قاطدة مـ الؿفؿ آكتباه لفا: ٕن فقفا تـظقؿًا طؼؾقًا معقـاً              

" أن يعؾؿ: "ققلف". يعؾؿ أن الؽافر يف كػس إمر مـ أهؾ الصالة ٓ يؽقن إٓ مـافؼاً 

عائر مؿـ يظفر الصالة والش: أي" مـ أهؾ الصالة: "ققلف. هذا تؼرير العؾؿ

أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل : يؼقل: مؿـ يظفر اإلسالم، أي: الظاهرة، وبعبارة أخرى



وأن محؿدًا رسقل اهلل، ويصظ الصؾقات الخؿس، ويستؼبؾ قبؾة الؿسؾؿقـ، 

: ويحج البقت الحرام، ويصقم رمضان، ويؾتزم هذه العبادات يف ضاهر حالف، أي

الؽػر، ويذم الؽػار ويؽػرهؿ، يؾتزم العبادات إصقل، ويتبرأ مـ الشرك و

القاحد مؿـ يظفر : أي: وباختصار. فقؽػر بالطاغقت وبؿا يعبد مـ دون اهلل

ولـشقخ اإلسالم طبارة يف مقضع آخر، لعؾفا أقرب إىل . أركان اإلسالم الخؿسة

مؿـ يظفر إركان : أي-أن يعؾؿ أن القاحد مـ أهؾ الصالة : "الذهـ، يؼقل

ٓ يؽقن كافرًا : "ققلف" . يف كػس إمر إٓ إذا كان مـافؼاً  ٓ يؽقن كافراً  -الخؿسة

فؿعـك . ٓ يقايف ربف بالؽػر: ٓ يؽقن كافرًا يف حؽؿ اهلل، أي: أي" يف كػس إمر

ٓ يؽقن كافرًا يف : أي" ٓ يؽقن كافرًا يف كػس إمر إٓ إذا كان مـافؼاً : "ققلف

إٓ  -سبحاكف وتعاىل بؿا يف الصدورالتل هل حؽؿ اهلل، وطؾؿف -الحؼقؼة الباصـة 

أما يف هذا . إذا كان ما يظفره مـ الصالة والشعائر الظاهرة طىل جفة الـػاق

يف "فؿعـك ". أن يعؾؿ أن الؽافر يف كػس إمر: "الؿقضع فؼد أورد هذا التعبقر، فؼال

يف الباصـ، أو يف حؽؿ اهلل، وقد أخرج هذا الؼقد التؽػقر : أي" كػس إمر

وقد بـك ". ٓ يؽقن إٓ مـافؼاً : "قال. تفادي، وسقليت بقان هذا يف مؼام آخرآج

طىل أدلة مـ الؼرآن، وكذلؽ حؽؿ  -كؿا سقليت يف تؼريره-الؿصـػ هذا الؽالم 

 . ......العؼؾ الضروري أيضاً 

  

 

 

 



 : أصـاف الـاس مـ حقث اإليؿان والؽػر

مممـ ضاهرًا وباصـًا، وهمٓء : الصـػ إول: الـاس أحد ثالثة: يؼقل           

. وهذا قسؿ بقِّـ.. ضامل لـػسف، ومؼتصد، وسابؼ بالخقرات: ثالث درجات

كافر ضاهرًا وباصـًا، كـلبل جفؾ وأمثالف، والقفقد والـصارى : الصـػ الثاين

ولؿا كان الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بؿؽة . وأمثالفؿ، ففمٓء كػار ضاهرًا وباصـاً 

ضفر يف الؿديـة الـبقية، وبؼل : الصـػ الثالث. ٓ هذيـ الصـػقـمل يؽـ يقجد إ

وٓ . الؿسؾؿ ضاهرًا، الؽافر يف الباصـ: يف إمة إىل يقم الـاس هذا وسقبؼك، وهق

يقجد هـاك قسؿ رابع مذكقر يف الؼرآن بنصالق، وإكؿا ذكر قسؿ رابع كحال 

ـْ َكػَ : الؿؽره، الؿذكقر يف ققلف تعاىل: طارضة، وهق َّٓ َم ـْ َبْعِد إِيَؿاكِِف إِ
ِف مِ َر بِالؾَّ

ٌـّ بِاإِليَؿاِن 
ـْ ُأْكِرَه َوَقْؾُبُف ُمْطَؿئِ ففذا َكَػَر ضاهرًا وآمـ باصـًا، [ 116:الـحؾ]َم

إقسام الؿؿؽـة يف : إذاً . وهذه الحال ٓ يؿؽـ أن تؽقن لؾشخص يف حالف العامة

مممـ يف الظاهر  -2. اهرًا وباصـاً كافر ض -1: أحقال بـل آدم الؿعتادة ثالثة أقسام

 . مممـ ضاهرًا وباصـاً  -3. كافر يف الباصـ

 : تحت أي صـػ يدخؾ أهؾ البدع 

فلهؾ البدع الذيـ : "يؼقل شقخ اإلسالم يف هذه الرسالة ويف غقرها              

يظفرون الصالة والشعائر الظاهرة، ٓ يؿؽـ أن كسؿقفؿ كػارًا ضاهرًا وباصـًا: 

إما أهنؿ مممـقن، وإن كان إذا ققؾ : يظفرون اإلسالم: فداروا بقـ أمريـ ٕهنؿ

أهنؿ مممـقن ٓ يؾزم أن يؽقكقا مـ السابؼقـ، بؾ وٓ مـ الؿؼتصديـ: فنكف ما مـ 

وإذا : "ولفذا قال الؿصـػ. إمام مـ أئؿة البدطة إٓ وطـده تػريط يف اتباع الحؼ

ـقن: ففؿ يف الجؿؾة مـ باب الظامل ققؾ فقؿـ ققؾ فقف مـ أهؾ البدع إهنؿ ممم



وإمر " . ٕن مؼام التػريط ٓ يـػؽ طـ أطقاهنؿ وأئؿتفؿ يف الجؿؾة: لـػسف، قال

الؿـافؼقـ، فتؽقن شفادهتؿ وصالهتؿ  -إذا كاكقا كػاراً -أن يؽقكقا مـ : الثاين

أما مـ يؼقل هذه الشفادة . وزكاهتؿ وصقامفؿ وحجفؿ البقت مـ باب الـػاق

.  تديـًا، ويصقم، ويحج البقت تديـًا، ففذا ٓ يؽقن كافرًا يف كػس إمرويصظ هلل

ٓ يؾزم مـ إضفار الشعائر : ققؾ! إن مجقع أهؾ البدع يظفرون الشعائر: فنن ققؾ

ثبقت اإليؿان واإلسالم يف الحؼقؼة ويف حؽؿ اهلل: ٕكف قد يؽقن ذلؽ طىل جفة 

م السؾػ أن بعض أطقان أهؾ البدع طىل فنكـا كسؿع يف كال: فنذا قال قائؾ. الـػاق

وما إىل ذلؽ، ... إغالظ يف محادة اهلل ورسقلف، والخروج طـ الســ وإصقل

ٓ  -أيضاً -وهـا الجقاب : ققؾ. ومع ذلؽ طرفقا بؿؼام مـ إضفار الشعائر الظاهرة

يتغقر، وهق أن إضفار الشعائر ٓ يؾزم مـف الحؽؿ باإلسالم ضاهرًا وباصـًا، بؾ هق 

إذًا هذا . ؽؿ طىل الظاهر فؼط، وقد يؽقن القاحد مـفؿ مـافؼًا يف كػس إمرح

أن القاحد مـ أهؾ الصالة ٓ يؽقن كافرًا يف كػس إمر، : إصؾ ٓبد مـ فؼفف

يف كػس : "فؿعـك ققلف. إٓ إذا كان ما يظفره مـ الصالة وكحقها طىل جفة الـػاق

والجؿاطة، قد يذهب إىل تؽػقر مبتدع  أن القاحد مـ أئؿة السؾػ، والسـة" إمر

ًٓ كػريًا يف حؽؿ اهلل ورسقلف، وضفر لفذا اإلمام مـ  مـ أهؾ البدع: ٕكف قال قق

ر مـ أهؾ  أئؿة السـة أن هذا الؿعقـ قد قامت طؾقف الحجة فؽّػره، ففذا الذي ُكػِّ

 البدع، وهق يظفر الصالة والشعائر الظاهرة، هؾ يؽقن كافرًا مجزومًا بؽػره

إن .. الؿسللة فقفا تػصقؾ: هذا كافر ضاهرًا فؼط؟ يؼال: ضاهرًا وباصـًا، أم يؼال

ر بف مـ الؼطعقات الؿعؾقمة مـ الديـ بالضرورة، التل ٓ تحتاج إىل  كان ما كػِّ

إن اهلل : جدٍل وتلويؾ، فالبد أكف يؽقن كافرًا ضاهرًا وباصـًا، كؿـ قال مـ الؼدرية



وٓ يؼال أن تؽػقره اجتفاد، بؾ هق تؽػقر . يؽػر فنن هذا.. ٓ يعؾؿ ما سقؽقن

أن السؾػ ما ترددوا يف همٓء إطقان مـ غالة : قطعل، والدلقؾ طىل ذلؽ

وأما إذا كان ما . الؼدرية، ٕن هذا كػر معؾقم بالضرورة مـ ديـ الرسؾ مجقعفؿ

تباه، كػر بف اإلمام مـ أهؾ السـة هذا البدطل مـ الؿسائؾ التل دخؾفا إمجال، واش

وتلويؾ طـد بعض إطقان أو بعض الطقائػ، حتك إن إئؿة وهذا اإلمام 

الؿعقـ ٓ يؾتزم أن يؽػر مجقع مـ يؼقل هبذه الؿؼالة، لؽـف كػر واحدًا مـ أطقان 

مـ باب  -يف الجؿؾة-إن تؽػقر هذا الؿعقـ : هذه الؿؼالة لحال قامت طـده، كؼقل

لق أن هذا : حقال العارضة، مثالً وهذا الؽالم ٓ تدخؾ فقف إ. آجتفاد

: أو قال. أكا ٓ أؤمـ برسالة الـبل: الؿجادل مـ أهؾ البدع أثـاء الؿـاضرة قال

فؽػره اإلمام . أصالً الؼرآن ما ذكر التقحقد، والتقحقد ٓ يعرف مـ الؼرآن

بذلؽ، فنن تؽػقره ٓ يؽقن بـاًء طىل أصؾ الجؿؾة إوىل التل يشترك هق وغقره 

إن تؽػقره قطعل، وأما إذا : إذا كػره بطارئ قطعل، ققؾ: إذاً . بؾ هق لؿا صرأفقفا، 

.. كػره بحسب الجؿؾة إوىل التل يشترك هق وغقره فقفا كالؼقل بخؾؼ الؼرآن

 . ففذا التؽػقر اجتفادي

 

 

 

 

 

 



 : تؽػقر اإلمام أمحد ٓبـ أبل دؤاد مع طدم تؽػقره لؾؿعتصؿ

ابـ أبل دؤاد و : اإلمام أمحد بقـ يديف رجالن: وأضرب لذلؽ مثالً               

الؿعتصؿ ، وكالمها يؼقل بخؾؼ الؼرآن، وهق مل يؽػر الؿعتصؿ ، ومع ذلؽ روى 

أن اإلمام أمحد : الخطقب البغدادي يف تاريخ بغداد، وذكر بعض أصحاب السـة

فنذا صح هذا طـ . هذا رجؾ كافر باهلل العظقؿ: فؼال. سئؾ طـ ابـ أبل دؤاد 

إلمام أمحد ففق لقس بؿشؽؾ: ٕن الؼقل بخؾؼ الؼرآن طـد السؾػ كػر ٓ جدل ا

فقف، أما القاحد مؿـ قال هذه الؿؼقلة فنن تؽػقره إكؿا يؽقن بحسب العؾؿ بؼقام 

وهذا العؾؿ ٓ يؾزم أن يؽقن قطعقًا، فنكف أحقاكًا يؽقن مؼامًا مـ . الحجة طؾقف

لـابـ أبل  -كؿثال-ؽػقر اإلمام أمحد أن ت: والـتقجة يف ذلؽ. مؼامات آجتفاد

إكف تؽػقر قطعل، بحقث : ٓ كؼقل -وهذا قاطدة تطرد لؽـ يف سائر ذلؽ-دؤاد 

يجب طىل مـ بعد اإلمام أمحد أن يعتؼد أن ابـ أبل دؤاد كافر كؿا يعتؼد أن 

فرطقن وأبل جفؾ كافر، بؾ هذا اجتفاد مـ اإلمام أمحد ، قد يؽقن أصاب فقف، 

ما : قد يؼقل قائؾ. ل فقف، إن أصاب فؾف أجران، وإن أخطل فؾف أجروقد يؽقن أخط

كقػ : فنذا ققؾ. قد يؽقن الرجؾ يف حؽؿ اهلل لقس بؽافر: وجف خطئف؟ كؼقل

لق كان مجرد الؼقل بخؾؼ الؼرآن : ققؾ! يؽقن غقر كافر وهق يؼقل بخؾؼ الؼرآن؟

ر كؾ مـ قال بخؾؼ يؾزم مـف أن يؽقن كافرًا يف حؽؿ اهلل ٕمجع السؾػ طىل تؽػق

الؼرآن ضاهرًا وباصـًا، وهذا غقر حاصؾ، بؾ كاكقا يرون سقاد مـ يؼقل بذلؽ مـ 

هذه مسللة : إذاً . الؿسؾؿقـ الباغقـ الظالؿقـ الؿبتدطقـ، وإن كان ققلفؿ كػراً 

وهل أن اجتفاد الؿجتفد مـ أئؿة السـة ٓ يؾزم بالضرورة أن : ٓبد مـ ضبطفا

هذه الؼضقة ٓ يؾزم أن يؽقن سـة لؿـ بعده، وطىل هذا يؽقن صقابًا، وأهؿ مـ 



لقس مـ الحؼائؼ التل يجب التزامفا التؽػقر لـابـ أبل دؤاد : ٕن هذه مسللة 

ًٓ مل تتحؼؼ طـ اإلمام أمحد ، ثؿ لق تحؼؼت ففل اجتفاد، بخالف تؽػقر اإلمام  أو

روف قبؾ أمحد لؾؿملفة لـعظ بـ أبل صالب ، فنن هذا تؽػقر قطعل، وهق مع

وجقد اإلمام أمحد رمحف اهلل ، بخالف تؽػقر ابـ أبل دؤاد ، فنن تؽػقره بعقـف مل 

يؽـ معؾقما قبؾ اإلمام أمحد ، ولقس هق معؾقما مـ الديـ بالضرورة، بؾ هق 

أن اإلمام أمحد رأى أن الؿعتصؿ ما قامت طؾقف الحجة : والدلقؾ. تؽػقر باجتفاد

قامت طؾقف الحجة فؽػره، وهذا اجتفاد مـ  فؿا كػره، ورأى أن ابـ أبل دؤاد

وقد يؽقن حؽؿ الؿعتصؿ يف . اإلمام أمحد ، وقد يؽقن إمر يف حؽؿ اهلل مختؾػاً 

 . حؽؿ اهلل مختؾػًا، وإن كان إصؾ وضاهر حالف رمحف اهلل البراءة مـ ذلؽ

 : آستدٓل طىل تؼسقؿ الـاس إىل ثالثة أصـاف 

ىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، وأكزل طؾقف الؼرآن، وهاجر إىل فنن اهلل مـذ بعث محؿدًا ص]  

 [ . :الؿديـة صار الـاس ثالثة أصـاف

طىل هذا  -كؿا يف صدر سقرة البؼرة وغقرها-وهذا استدٓل مـ الؼرآن            

التؼسقؿ طـد شقخ اإلسالم : وهق تؼسقؿ صائب طؼالً وشرطًا، فنكف ٓ يقجد يف 

ر ٕقسام الـاس إٓ طىل هذه إكحاء الثالثة، إٓ العؼؾ وٓ يف الشرع أيضًا ذك

مممـ بف، وكافر بف مظفر الؽػر، . ]الحالة العارضة التل سبؼ اإلشارة إلقفا

ومـافؼ مستخٍػ بالؽػر، ولفذا ذكر اهلل هذه إصـاف الثالثة يف أول سقرة 

ة يف البؼرة، ذكر أربع آيات يف كعت الؿممـقـ: وآيتقـ يف الؽػار: وبضع طشرة آي

وكـبف هـا إىل أكف يـبغل أن تتدبر مسائؾ التؽػقر مـ سقاقات الؼرآن، [ . الؿـافؼقـ

الذي ٓ يلتقف الباصؾ مـ بقـ يديف وٓ مـ خؾػف، فػل أول سقرة البؼرة تؼرير 



ٕصقل أقسام الـاس يف مؼام الؽػر ومؼام اإليؿان الظاهر والباصـ، وهق تؼسقؿ 

ؽؿ يف ذكر أصـاف بـل آدم ومؼامفؿ مـ ومح -إن صح التعبقر-جامع ماكع 

 . الدياكة الظاهرة والباصـة

 : وجقد الـػاق طـد بعض أهؾ البدع كالرافضة والجفؿقة

َوٓ ُتِطْع : وقد ذكر اهلل الؽػار والؿـافؼقـ يف غقر مقضع مـ الؼرآن، كؼقلف]            

ـَ  ـَ َواْلُؿـَاِفِؼق ـَ ِفل ِإنَّ ا: وققلف[ 1:إحزاب]اْلَؽاِفِري ـَ َواْلَؽاِفِري َف َجاِمُع اْلُؿـَاِفِؼق لؾَّ

ـَ : وققلف[ 141:الـساء]َجَفـََّؿ َجِؿقعًا  ِذي ـْ الَّ َفاْلقَْقَم ٓ يُْمَخُذ ِمـُْؽْؿ ِفْديٌَة َوٓ ِم

وططػفؿ طىل الؽػار لقؿقزهؿ طـفؿ بنضفار اإلسالم، وإٓ [ 15:الحديد]َكَػُروا 

ـْ : قال تعاىلففؿ يف الباصـ شر مـ الؽػار كؿا  َْٕسَػِؾ ِم ْرِك ا ـَ ِفل الدَّ ِإنَّ اْلُؿـَاِفِؼق

 [ .[145:الـساء]الـَّاِر 

قد تجرى أحؽام اإلسالم طىل بعض أهؾ البدع، وهق يف حؽؿ : ولذلؽ                

اهلل سبحاكف وتعاىل شر مـ كثقر مـ الؽػار الظاهري الؽػر، كؿا أن الـبل صىل اهلل 

ؾة مـ أحؽام اإلسالم الظاهرة طىل الؿـافؼقـ، مع أن طؾقف وسؾؿ أجرى مج

َوٓ ُتَصؾِّ : وكؿا قال. ]الؿـافؼقـ يف كثقر مـ مقاردهؿ شٌر مـ الظاهري الؽػر

ِف َوَرُسقلِِف  ُفْؿ َكَػُروا بِالؾَّ َطَؾك َأَحٍد مِـُْفْؿ َماَت َأَبدًا َوٓ َتُؼْؿ َطَؾك َقْبِرِه إِكَّ

ُؽْؿ ُكـُتْؿ َقْقمًا  ُقْؾ : ، وكؿا قال[84:التقبة] ـْ ُيَتَؼبََّؾ مِـُْؽْؿ إِكَّ َأكِػُؼقا َصْقطًا َأْو َكْرهًا َل

ـَ  ِف َوبَِرُسقلِِف َوٓ * َفاِسِؼق ُفْؿ َكَػُروا بِالؾَّ َّٓ َأكَّ َوَما َمـََعُفْؿ َأْن ُتْؼَبَؾ مِـُْفْؿ َكَػَؼاُتُفْؿ إِ

َّٓ َوُهْؿ ُكَساَلك َوٓ يُ  الَة إِ َّٓ َوُهْؿ َكاِرُهقَن َيْلُتقَن الصَّ [ 54-53:التقبة]ـِػُؼقَن إِ

وهذه حؼقؼف [ . وإذا كان كذلؽ فلهؾ البدع فقفؿ الؿـافؼ الزكديؼ ففذا كافر

 . شرطقة وسؾػقة ٓبد مـ فؼففا



 [ . ويؽثر مثؾ هذا يف الرافضة والجفؿقة]

جة طـ مادة ٕن هاتقـ الطائػتقـ بـقتا طىل أصقل خار" يف الرافضة والجفؿقة          

اإلسالم: فنن الؼدماء مـ الجفؿقة مل يؽقكقا طىل شلء مـ آثار إكبقاء 

والؿرسؾقـ، وإكؿا أدخؾقا الػؾسػة بؿا سؿقه طؾؿ الؽالم، ومـ الؿعؾقم أن 

وهق يعتبر مـ مػاخر -الػؾسػة مقجقدة قبؾ اإلسالم: فنن أرسطق صالقس 

وهذه الػؾسػة تؼقم . ثؿائة سـةقبؾ الؿسقح ابـ مريؿ طؾقف السالم بثال -الػالسػة

طـد أصحاهبا قصد لؿسائؾ  -أساساً -طىل اإللحاد يف الغالب، وٓ يقجد 

التقحقد، ومـ يؼصد مـفؿ مسللة التقحقد فنكف يعتبرها اطتبارًا مخالػًا لؾتقحقد 

الؿذكقر يف دياكة الرسؾ، فؼد يثبت بعضفؿ واحدًا تصدر طـف إشقاء، لؽـف لقس 

ٓ يؼصد إىل ذكر مسللة  -أساساً -وبعضفؿ . إلخ... الؽ الؿعبقدالرب الخالؼ الؿ

أما طؾؿ الؽالم . الػرداكقة أو القحداكقة، بؾ يؼقم طىل تعدد الؼدماء وما إىل ذلؽ

ففق طؾؿ مل يؽـ مقجقدًا هبذا آسؿ قبؾ اإلسالم، وقد اخترطف مجاطة مـ الـظار 

فتحت زمـ طؿر وما بعده  الؿـتسبقـ لإلسالم مـ العجؿ، حقث إن إمصار التل

كلطايل العراق وبالد فارس، مل تؽـ كجزيرة العرب، فؼد كان يسؽـ جزيرة 

أمققن، بخالف أهؾ تؾؽ البالد ففؿ  -كؿا وصػفؿ اهلل يف الؼرآن-العرب ققم 

وغقرها، فؽان لفذه البالد ... أصحاب ثؼافات وفؾسػات، كالػؾسػات الػارسقة

يف قرون قبؾ اإلسالم، وكحؽؿ طام طىل هذه امتداد فؾسػل طريؼ يف التاريخ 

وقد أسؾؿ أهؾ هذه البالد يف الجؿؾة، لؽـفؿ مل . الػؾسػات هل كػر وإلحاد

َقاَلْت : يسؾؿقا إسالمًا محؼؼًا تامًا، وقد قال اهلل سبحاكف وتعاىل طـ إطراب

ـْ ُققُلقا َأْسَؾْؿـَا 
وهذا السقاق [ 14:حجراتال]إَْطَراُب آَمـَّا ُقْؾ َلْؿ ُتْممِـُقا َوَلؽِ



وهذه : "أوىل بف أهؾ العراق وأهؾ فارس وما إىل ذلؽ، قال شقخ اإلسالم 

وإن أسؾؿت بالػتح اإلسالمل إٓ أكف  -مـ العراق وإمصار العجؿقة-إمصار 

بؼل يف كثقر مـ أهؾفا بؼقة مـ الـػاق، ولؽـف مـ الـػاق العؾؿل، وطـ هذا 

-ما هق طؾؿ الؽالم؟ الذي يف كتب التعاريػ .  "اخترطقا ما يسؿك بعؾؿ الؽالم

أكف آستدٓل طىل العؼائد اإليؿاكقة بالحجج  -حتك يف مؼدمة ابـ خؾدون 

والحؼقؼة أن طؾؿ الؽالم لقس قضقة طؼؾ أو طدم طؼؾ، فنكف مل يؿـع ذكر . العؼؾقة

َؿُع َأْو َكْعِؼُؾ َما َوَقاُلقا َلْق ُكـَّا َكْس : العؼؾ يف الؼرآن، بؾ لؼد ذكر حجًة طىل الفداية

ِعقِر  أكف طؾؿ ُمقلٌد : إكؿا تعريػ طؾؿ الؽالم[. 11:الؿؾؽ]ُكـَّا فِل َأْصَحاِب السَّ

مـ الػؾسػة، فلصقلف وجقهره مادة فؾسػقة خارجة طـ مبادئ اإلسالم، ومجؾة 

مـ مؼدماتف هل مؼاصد كؾقة مـ العؼؾ أو مؼاصد كؾقة مـ الشريعة، ولؽـ 

. طؾؿ الؽالم طؾؿ ُمقلد: إذًا كؼقل. هل الػؾسػة: ائج فقفجقهره ومعتبر الـت

ففق لقس فؾسػة . لقس فؾسػة محضة وٓ بريئًا مـ الػؾسػة: ومعـك أكف مقلد أي

: محضة: وهذا يظفر يف أن الؿتؽؾؿقـ سبقا الػالسػة وكػروهؿ، ومثال ذلؽ

طؾؿ  وأصؾ. الغزايل ، ففق متؽؾؿ ومع ذلؽ يؽػر الؿتػؾسػة كـابـ سقـا وغقره

الؽالم مـ أئؿة الجفؿقة، ثؿ دخؾ طىل كثقر مـ الطقائػ، حتك مـ الؿتسبقـ 

 . ......لؾسـة كـلبل الحسـ وأمثالف

  

 

  

 



 : أصؾ الرفض والتجفؿ زكدقة وكػاق

 [ .فنن رؤساءهؿ كاكقا مـافؼقـ زكادقة، وأول مـ ابتدع الرفض كان مـافؼاً ]

وهذا الرجؾ ٓ شؽ أكف مل يؽـ طبدًا هلل،  ويؼصد بذلؽ طبد اهلل بـ سبل ،             

ففق مـ الؽػار الؿـافؼقـ، الذيـ أضفروا اإلسالم كذبًا، ومسللة هؾ أضفر 

ٓ تحتاج إىل جدل كثقر، ففل مسللة .. اإلسالم وهق طىل القفقدية أو غقر القفقدية

 .اهلل أطؾؿ بحؼقؼتفا، لؽـ الرجؾ مل يؽـ طىل دياكة صادقة

أصؾف زكدقة وكػاق: ولفذا كان الزكادقة الؿـافؼقن مـ  وكذلؽ التجفؿ فنن] 

 [.الؼرامطة الباصـقة الؿتػؾسػة وأمثالفؿ يؿقؾقن إىل الرافضة والجفؿقة لؼرهبؿ مـفؿ

إن : هؿ ققم مـ الغالة الذيـ يـؽرون حؼائؼ الشرائع، ويؼقلقن: الؼرامطة          

وأن الحج يف كتاب اهلل حؼقؼة الصالة كذا، وحؼقؼة الصقم هل معرفة إسرار، 

والذيـ يؼقلقن ... يراد بف الؼصد إىل أئؿتفؿ، ولقس الؿجلء إىل بقت اهلل الحرام

 . هبذه الؿبادئ ويؾتزمقهنا ٓ شؽ أهنؿ كػار زكادقة ضاهرًا وباصـاً 

 : مـ اكتسب إىل صائػة ٓ يؾزم أن يحؽؿ طؾقف بحؽؿ تؾؽ الطائػة 

أكف : ذكرها بعض الؿحؼؼقـ مـ أهؾ العؾؿ، وهل لؽـ هـا أكبف إىل مسللة             

بعض إطقان إىل صائػٍة هل مـ جفة أصقلفا  -يف أطؼاب مـ التاريخ-قد يـتسب 

مـ الطقائػ الؽػرية الؿعؾقمة الؽػر بالضرورة، لؽقكف مل يعرف مـ مذهبفا إٓ 

مجؾًة مـ ضاهره، وأما خػل الؿذهب وجقهره فؾقس طؾقؿًا بف، فنذا كان كذلؽ 

أن ابـ تقؿقة رمحف اهلل تؽؾؿ طـ : ومثال هذا. نكف ٓ يعطك حؽؿ هذه الطائػةف

الـصقرية، وأهنؿ كػار، وزكادقة، لؽـ هذا الؽالم لقس معـاه أن كؾ مـ اكتسب إىل 

الـصقرية يعطك هذا الحؽؿ: ٕن كثقرًا مـ العامة الذيـ اكتسبقا يف التاريخ إىل 



ة تقيل آل البقت، ومسائؾ التشقع الـصقرية إكؿا أخذوا مـ مذهب الـصقري

الظاهرة، ومسائؾ التشقع الظاهرة ٓ تقجب الؽػر لألطقان يف الجؿؾة إٓ طىل 

بعض الطقائػ قد يحؽك اإلمجاع طىل كػرها، : إذاً . استثـاءات سبؼ اإلشارة إلقفا

ومع ذلؽ ٓ يؾزم أن يؽقن كؾ مـ اكتسب إلقفا كافرًا، بؾ كثقر مـ العامة الذيـ 

الؼقل بقحدة : ومـ إمثؾة. ن إلقفا لقسقا كػارًا، وإن كاكقا أهؾ بدطةيـتسبق

إن هذا كػر باإلمجاع، وهق أكػر مـ كػر : "القجقد، والتل يؼقل فقفا ابـ تقؿقة 

لؽـ هؾ كؾ مـ اكتسب إىل ابـ طربل الؼائؾ هبا أو إىل صائػتف، " القفقد والـصارى

ؽقن مؾتزمًا لحؼقؼة مذهبف: وهؾ مـ أو مجّد ققلف هذا تؿجقدًا طامًا يؾزم أن ي

ٓ، فنن : امتدح ابـ طربل يؾزم أن يؽقن مؾتزمًا لحؼقؼة مذهبف الؽػري؟ الجقاب

أثـقا طىل ابـ طربل ، حتك إن ابـ تقؿقة كػسف  -كـابـ الصالح -هـاك طؾؿاء 

وكـت يف أول إمر أكا وإخقان يل كؼرأ يف كالم ابـ طربل يف الػتقحات : "يؼقل

وكان يؼع لـا مـ كالمف قدر فاضؾ مـ آستػادة يف تؼريره لبعض مسائؾ  الؿؽقف،

السؾقك، ثؿ أبان اهلل بعد ذلؽ لـا ما قصد يف كالمف مـ الؽػر واإللحاد والؿروق 

مـ اكتسب إىل : وقد يؼقل البعض" . مـ الديـ، فبقـا ذلؽ يف مقاضع مـ كالمـا

سب إىل صائػة كػرية ققم لقسقا وهذا الؼقل غقر صحقح، فؼد يـت.. كافر ففق كافر

أصؾ فؽرة الؼادياكقة الغالقة فؽرة رافضة لإلسالم، وهل فؽرة كؼؾ : مثالً . كػاراً 

اإلسالم والـبقة إىل العجؿ وبالد الفـد، لؽـ أصبح كثقر مـ طقام الؿسؾؿقـ 

إهنؿ يعطقن الحؽؿ الذي : أتباطًا لفذه الدطقة، ففؾ يصح أن يؼال طـ همٓء

. ة الؿؾتزمقن ٕصقل الؿذهب وحؼائؼ الؿذهب؟ هذا لقس بالزميعطاه الغالق

ٓ يؾزم أن يعطك الؿـتسب لظاهر الؿذهب حؽؿ الؿذهب : وهذه قاطدة تطرد



الذي هق الجقهر، والذي ٓ يؾزم أن يظفر لجؿقع العقام: ومـ الؿعؾقم أن 

تك الشقعة والصقفقة، كثر يف كالمفؿ تؼسقؿ الديـ إىل ضاهر وباصـ، ح: صائػتقـ

ما يؼرروكف مـ الظاهر يف الجؿؾة أكف بدع، ولؽـ يف الغالب أهنا لقست بدطًا 

تظفر التشقع لـعظ بـ أبل صالب ، وسب : الغالقة مـ الشقعة: مثالً . كػرية

الصحابة: ٕهنؿ ضؾؿقا أهؾ البقت أمقالفؿ وهذا وإن كان بدطة إٓ أكف لقس كػرًا، 

ئؼ يسؿقهنا الباصـ الذي ٓ يصؾ وقد يؽقن طـد بعض رؤسائفؿ وأطقاهنؿ حؼا

إلقف إٓ الخاصة وٓ يصؾ إلقف العامة، ففؾ يماخذ مـ يـتسب مـ العامة لفذه 

الطائػة بلحؽام الباصـ؟ ٓ: ٕن اإلكسان ٓ يؽػر إٓ بؿا أضفر وُطؾؿ مـ كػسف 

أن مجرد آكتساب لطائػة كػرية ٓ يؾزم مـف أن : والـتقجة مـ هذا. القؼقـ بف

. ـتسب طىل تطبقؼ لحؼائؼ مذهبفا، بؾ ٓ بد أن الؿعقـ يـظر يف شلكفيؽقن الؿ

بؼدر ما يستطقع الطالب أن يبتعد طـ التؽػقر يؽقن أفضؾ، وهق لـ : وبشؽؾ طام

كػر : لؿاذا مل تؽػر زيدًا وطؿرًا؟ إكؿا الذي يجب العؾؿ بف هق: يسلل يقم الؼقامة

ؽػر القفقد، والـصارى، الطقائػ التل كػرت باهلل ورسقلف طىل التصريح، ك

وطبدة إوثان، أما هذا السقاد مـ الؿسؾؿقـ الذيـ اختؾطت طؾقفؿ إمقر، 

وخؾطقا الســ بالبدع وما إىل ذلؽ، فؿـ استؼر طـد أئؿة السؾػ كػره فنكف يؽػر، 

وأما مـ تردد السؾػ يف تؽػقره فؾست أوىل بالقققف مـفؿ: ٕن الؼقم كاكقا أطؾؿ 

ومع ذلؽ تققػقا أو تـازطقا، فالؿسللة إذا دخؾفا مادة مـ وأدرى وأديـ وأحؼ 

َوٓ َتْؼُػ َما َلْقَس َلَؽ بِِف ِطْؾٌؿ : التردد أو الـزاع فالؽػ طـفا أوىل: ٕن اهلل يؼقل

ومع : "يؼقل اإلمام ابـ تقؿقة مع كالمف يف الرافضة يف بعض كتبف[. 36:اإلسراء]

استػتك يف مسللة كػرهؿ ومسللة : ؾذلؽ لؿا ضفر طؾقفؿ السؾطان يف أطايل الجب



فلفتقـا أهنؿ لقسقا كػارًا وٓ يستحؼقن الؼتؾ، بؾ يػرققن بقـ أمصار . قتؾفؿ

هذا جقاب شقخ اإلسالم لؿا استػتاه " الؿسؾؿقـ حتك يـدفع شرهؿ وفسادهؿ

-السؾطان يف شلهنؿ، هذا وقد ضفر السؾطان طىل ثقرهتؿ أو طىل معارضتفؿ 

الصقفقة : آكدفاطات يف تؽػقر سقاد الؿسؾؿقـ: ذاً إ. -بإسؾقب الؿعاصر

هذا خطل، وإصؾ أن مـ ... كذا كػار.. الخقارج كػار.. الشقعة كػار.. كػار

. أضفر اإلسالم يسؿك مسؾؿًا، وإذا تبقـ ضفقر الؽػر طـده ضفقرًا تامًا فؽذلؽ

قد ومـ الؿعؾقم ققل الشقخ محؿد بـ طبد القهاب رمحف اهلل يف مسائؾ يف تقح

ومع : "العبادة، وبعض مسائؾ الطقاف بالؼبقر، إٓ أكف يف رسالتف إىل الشريػ يؼقل

ذلؽ لقس كؾ مـ أتك شقئًا مـ هذه الؿسائؾ حؽؿـا بؽػره ابتداًء، وإكؿا كحؽؿ 

وكذلؽ اإلمام ابـ تقؿقة " . بؽػر مـ طؾؿ ققام الحجة طؾقف مـ كالم اهلل ورسقلف

ما يظـقن أكف مـ حؼائؼ اإليؿان والؼربة إىل وكثقر مـ الؿسؾؿقـ يعؿؾقن : "يؼقل

ما : وإذا ققؾ" . اهلل، وهق طـد التحؼقؼ يعؾؿ ضرورًة أكف مـ الؽػر باهلل ورسقلف

أبق جفؾ أساسًا ٓ يؼقل ٓ إلف إٓ : الػرق بقـ كػر همٓء وكػر أبل جفؾ ؟ ققؾ

دم تؽػقر وهذا ٓ يعـل ط. محؿد رسقل اهلل: اهلل، ولقس طـده استعداد ٕن يؼقل

أهؾ البدع: فنن مـ أهؾ البدع الؽافر ضاهرًا وباصـًا كالؼدرية الغالة، والؿـافؼقـ 

فالؿسللة يجب . إلخ... مـ أهؾ البدع، وكؿـ اجتفد مـ اجتفد مـ إئؿة فؽػره

ٓ كؼقل بعقدة طـ التؽػقر، وإكؿا العبارة الؿحؼؼة يجب أن -أن تؽقن بعقدة طـ 

العؿقمات، هذه مؿا يجب طىل صالب العؾؿ أن اإلصالق و -تؽقن بعقدة طـ 

يتجـبف، وهق أن يليت إىل صائػة مـ صقائػ الؿسؾؿقـ فقؽػرها، وكلن هذه الطائػة 

مل تقجد إٓ الققم، مع أهنا وجدت مـذ قرون وما كان السؾػ يؽػروهنا، بؾ حتك 



م وإذا كان الرسقل أجرى أحؽا: "مسائؾ إحؽام الظاهرة، ففذا ابـ تقؿقة يؼقل

اإلسالم طىل الؿـافؼقـ الذيـ يعؾؿ أهنؿ يف كػس إمر كػار، فؿـ باب أوىل أن 

تجرى أحؽام الؿسؾؿقـ طىل مـ أضفر اإلسالم مؿـ يتردد يف شلكف يف كػس إمر 

أن مـ يريد أن يتػؼف يف هذه : باختصار" . بقـ الؽػر وطدم الؽػر مـ أهؾ البدع

وقد . تقؿقة : ٕكف كالم محؼؼ مػصؾالؿسللة فؾقعتبر كالم شقخ اإلسالم ابـ 

يف : إن ابـ تقؿقة كػر الرافضة، فنن ابـ تقؿقة يؼقل: تؼدم بقان خطله مـ يؼقل

يؼع يف بعض أطقاهنؿ الزكدقة واإللحاد والؽػر، لؽـ أكف : كالمفؿ كػر، ويؼقل

إن كؾ يفقدي : يؾتزم أن كؾ مـ اكتسب لفذا الؿذهب ففق كافر بعقـف مثؾ ما يؼال

هذا ما قالف شقخ اإلسالم ٓ يف الرافضة، وٓ يف الخقارج، وٓ يف ..! عقـفكافر ب

مـ التزم الؼقل : الؼدرية، وٓ يف غقرها، إكؿا شقخ اإلسالم يؾتزم معاين، يؼقل

بقحدة القجقد طىل معـاها الؿعروف يف الػؾسػة كان أكػر مـ القفقد 

جـس تحريػ التقراة مـ التزم تحريػ الؼرآن مـ : وهؽذا، ويؼقل.. والـصارى

وهذه هل الػائدة التل -أما التؽػقر بإسؿاء . واإلكجقؾ ضاهرًا وباصـًا ففذا كافر

، أو مـ اسؿف ..مـ اسؿف شقعل يؽػر: فؾقس مـفجًا شرطقًا، أي -يؿؽـ تؾخقصفا

هذا غؾط، إٓ إسؿاء التل اكضبط يف كتاب اهلل كػر أهؾفا، كلن .. خارجل يؽػر

هذه إسؿاء .. كؾ مجقسل كافر.. كؾ كصراين كافر.. فركؾ يفقدي كا: يؼال

الؿـضبطة الؽػر والتل هل طبارة طـ مؾؾ كػرية أساسًا، أما إسؿاء التل هل 

طبارة طـ صقائػ اكتحالقة يف داخؾ أهؾ الؼبؾة يف إصؾ، فطرد التؽػقر بسبب 

 . ......إسؿاء بقـ أهؾ الؼبؾة ٓ يسقغ

  



 : ؾػ تؽػقرهآ تقجد صائػة التزم الس

هؾ هـاك صائػة واحدة التزم السؾػ التؽػقر باسؿفا؟ : هـا سمال              

هـاك أكاس فقفؿ تجفؿ مل يؽػرهؿ السؾػ : ققؾ. الجفؿقة: وإن ققؾ. ٓ: الجقاب

ٓ صائػة وٓ أطقاكًا، بؾ مجفقر أطقان الجفؿقة الؿعطؾة لؾصػات مل يـطؼ السؾػ 

يتعؾؼ بالغالقة كؿا استثـقـا سابؼًا، وكذلؽ الؿعتزلة مل فقفؿ بشلء، وهذا الؽالم ٓ 

 ًٓ يـطؼ السؾػ فقفؿ بشلء صريح مـ جفة أطقاهنؿ، وإن كاكت أققالفؿ أققا

ومعـك هذا أن السؾػ مل . كػرية، وإذا ققؾ الؿرجئة فؽذلؽ، والؼدرية فؽذلؽ

كؼؾ أبدًا أكف مل يقجد : يعؾؼقا تؽػقر إطقان باسؿ صائػل، داخؾ أهؾ الؼبؾة، أي

أهنؿ يجعؾقن مـ اكتسب إىل هذا آسؿ مباشرة يؽقن كافرًا مـ جـس كػر القفقد 

فؿـ يؽػر بإسؿاء ففذا مـفج لقس بصحقح، ومـ كسب : وطؾقف. والـصارى

لـشقخ اإلسالم مـف شلء فؼد غؾط طؾقف، فنن ابـ تقؿقة يف مجقع الطقائػ يػصؾ، 

رافضة والخقارج والجفؿقة، وٓ فؼد فصؾ يف الصقفقة، وكذلؽ يف الشقعة ال

 . تقجد أي صائػة التزم ابـ تقؿقة التؽػقر لسقادها أو التؽػقر باسؿفا

 : مـ أهؾ البدع مـ يؽقن مممـًا لؽـ طـده فسقق أو طصقان         

 [ . ومـ أهؾ البدع مـ يؽقن فقفؿ إيؿان باصـًا وضاهراً ]               

ومـ أهؾ : "اإلسالم ٕكؽرها مـ أكؽرها، يؼقل هذه الؽؾؿة لق مل تصدر مـ شقخ   

، حتك ولق كان صاحب بدطة خارجًا طـ "البدع مـ يؽقن فقف إيؿان ضاهرًا وباصـاً 

إن فقف إيؿاكًا ضاهرًا وباصـًا فنكف ٓ يؾزم مـ ذلؽ أن يؽقن : وإذا ققؾ. أهؾ السـة

أهنؿ : طؾقفؿ سابؼًا بالخقرات فؼد يؽقن ضالؿًا، وهذا هق إصؾ فقفؿ أو الغالب

 ..ضالؿقن ٕكػسفؿ



 [ لؽـ فقف جفؾ وضؾؿ حتك أخطل مـ أخطل مـ السـة، ففذا لقس بؽافر وٓ مـافؼ] 

 .وهذا يقجد يف أكثر صقائػ أهؾ البدع" لقس بؽافر وٓ مـافؼ"

 [ .ثؿ قد يؽقن مـف طدوان وضؾؿ يؽقن بف فاسؼًا أو طاصقاً ] 

ذه طـ طدوان وضؾؿ، كؿا هق الغالب قد يؽقن خطله هذا وبدطتف ه: أي           

طىل مـ اكتسب لطائػة بدطقة وطزل كػسف طـ السـة والجؿاطة، ففذا يف الغالب 

يصدر طـ تػريط: والتػريط هق الؿؼصقد بؽؾؿة طدوان وضؾؿ، وقد يؽقن ذلؽ 

مـ الخطل الؿغػقر لف ولق كان ققلف بدطة، كغؾط بعض أطقان السـة والجؿاطة 

البدع الؼقلقة، ففذا يف الغالب أكف يؼع طـ خطل محض، الذيـ طرضت لفؿ بعض 

لقس طـ تؼصقر وتػريط، وهذا مـ باب الخطل الؿغػقر بنذن اهلل تعاىل، أما : أي

 .مسللة التعققـ ففذه مسللة إىل اهلل سبحاكف

ًٓ مغػقرًا لف خطله، وقد يؽقن مع ذلؽ معف مـ اإليؿان ]  وقد يؽقن مخطئًا متلو

 [ .ف مـ وٓية اهلل بؼدر إيؿاكف وتؼقاه، ففذا أحد إصؾقـوالتؼقى ما يؽقن مع

: وإذا ققؾ. قد يؽقن طـده قدر مـ القٓية ولق كان طـده بعض البدع: إذاً             

َأٓ إِنَّ َأْولَِقاَء : كقػ يؽقن طـده قدر مـ القٓية مع أن اهلل يؼقل سبحاكف وتعاىل

ِف ٓ َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َوٓ ُهؿْ  ـَ آَمـُقا َوَكاُكقا َيتَُّؼقَن * َيْحَزُكقَن  الؾَّ ِذي -62:يقكس]الَّ

كؿا أن لإليؿان إصالقًا وتؼققدًا، : القٓية بؿـزلة اسؿ اإليؿان، أي: ؟ يؼال[63

فؽذلؽ القٓية، ففل فرع طـ اإليؿان، فؿـ حؼؼ اإليؿان حؼؼ القٓية، ومـ 

قٓية مؼام لقس لف كؿال وأما ما يتبادر مـ أن ال. كؼص اإليؿان كؼص القٓية

ففذا لقس بصحقح، بؾ هل كاإليؿان، وهل فرع .. وأصؾ، وإكؿا هق مؼام واحد

 . ......طـف، فؾفا كؿاٌل ولفا أصؾ



  

  أن الؿؼالة قد تؽقن كػرًا ومع ذلؽ ٓ يؽػر قائؾفا لؿاكع مـ الؿقاكع: إصؾ الثاين

جحد وجقب الصالة والزكاة أن الؿؼالة تؽقن كػرًا، ك: وإصؾ الثاين]           

 [ .والصقام والحج، وتحؾقؾ الزكا والخؿر والؿقسر، وكؽاح ذوات الؿحارم

أو كالؼقل بخؾؼ الؼرآن، أو إكؽار الرؤية، أو إكؽار العؾق، ففذه مؼآت كػرية،   

ثؿ الؼائؾ هبا قد يؽقن بحقث مل يبؾغف . ]وٓ يؾزم أن يؽقن الؼائؾ هبا كافراً 

مل يبؾغف الدلقؾ أصالً، : أي" مل يبؾغف الخطاب[ . "يؽػر بف جاحدهالخطاب، وكذا ٓ 

ففذا لقس بؽافر، أو أكف بؾغف الخطاب ومل يصح طـده كلن يؽقن حديثًا طـ الـبل 

صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، أو أن يؽقن بؾغف الخطاب ولؽـف مل يػؼف معـاه: فنن ققام 

وقد وجد يف هذا . الـصالحجة ٓ يؽقن بؿجرد سؿاع الـص، حتك ولق مل يػؼف 

العصر بعض مـ يؼرر أن ققام الحجة يؽقن بؿجرد سؿاع الـص سقاء فؼف أم مل 

هذه مسللة فقفا إمجاع، وهذا اختقار فالن واختقار فالن، وهذا : يػؼف، ويؼقل

خطل، فنن الؿسللة لقست داخؾة يف مسللة اختقار فالن وفالن، بؾ هذه مسللة مـ 

أن تؽقن مبـقة طىل مؼاصد ومؼامات واضحة مـ  مسائؾ إصقل، والتل ٓبد

وقد يستدل هذا الؼائؾ بلن اهلل كّػر الؽػار بؿجرد أهنؿ سؿعقا شقئًا مـ . الشريعة

هذا الؽالم صحقح: فنن اهلل سبحاكف وتعاىل كػر الؽػار بعد : كؼقل. آيات الؼرآن

شقئًا بعث الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ وكزول القحل لؿا سؿعقا أصؾ الدطقة و

مـ الؽتاب الذي كزل طىل رسقلف طؾقف الصالة والسالم، لؽـ مجقع الؽػار يف 

زمـ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ طرفقا وفؼفقا أصؾ الدطقة وأصؾ اإلسالم: ٕن 

( ققلقا ٓ إلف إٓ اهلل تػؾحقا: )الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ كان يؼقل لفؿ كؾؿة



ا قال اهلل طـفؿ يف مراجعتفؿ يف مسللة وهذه الؽؾؿة كاكت العرب تػؼففا: ولفذ

ففؿ كاكقا يعرفقن معـك التقحقد [ 5:ص]َأَجَعَؾ ألَِفَة إَِلفًا َواِحدًا : آستجابة

إن العرب سؿعقا مجرد : فؿـ يؼقل. بؿجرد كطؼ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بف

 سؿع ومل يػؼفقا، فؼد أخطل: فنن العرب كاكقا يػؼفقن أصؾ الجؿؾة التل هل

التقحقد، وهذا هق أصؾ معارضتفؿ لؾرسالة، وصاحب الرسالة صىل اهلل طؾقف 

ٓ إلف إٓ اهلل، فنن مـ : وسؾؿ كان مؼصقده إول مـ العرب وغقرهؿ أن يؼقلقا

وبعضفؿ يستدل طىل ذلؽ بلن اهلل . آمـ هبا لزم أن يممـ بؿا بعدها مـ الؽؾؿات

الدلقؾ : ما الدلقؾ؟ قال: قؾ لففنذا ق. سبحاكف وتعاىل كػر الؽػار وهؿ جاهؾقن

ـَ : ققلف تعاىل ـْ اْلَجاِهؾِق [ 199:إطراف]ُخْذ اْلَعْػَق َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْطِرْض َط

وهذا خطل يف ففؿ كالم اهلل: ٕن .. فؽػر اهلل العرب مع أكف سؿاهؿ جاهؾقـ

حاكف الؿؼصقد هـا بالجفؾ ترك الرسالة، وآتباع، وآستجابة، فنن اهلل سب

ـَ آَتْقـَاُهْؿ اْلؽَِتاَب َيْعِرُفقَكُف َكَؿا َيْعِرُفقَن َأْبـَاَءُهْؿ : وتعاىل قال طـ الؽػار ِذي الَّ

إىل آخر [ 14:الـؿؾ]َوَجَحُدوا بَِفا َواْسَتْقَؼـَْتَفا َأْكُػُسُفْؿ : ، وقال[146:البؼرة]

وهق أكف : مولؽـ هـا مؼا. ذلؽ، فال شؽ أهنؿ كاكقا يعرفقن الحؼائؼ ويػفؿقهنا

ٓ يؾزم أن يػؼف الؿعـك مـ جـس فؼف أئؿة العؾؿاء وأئؿة الؿممـقـ، إكؿا 

ففؿ الحؼائؼ الؽؾقة التل طؾقفا مبدأ الدخقل يف اإلسالم، أما الحؼائؼ : الؿؼصقد

التػصقؾقة التل هل مـ مبادئ زيادة اإليؿان وزيادة العؾؿ، فال شؽ أكف ٓ يؾزم يف 

 .ققام الحجة أن تػفؿ وتػؼف



كؿـ هق حديث طفد باإلسالم، أو كشل بباديٍة بعقدٍة مل تبؾغف شرائع اإلسالم، ففذا ] 

ٓ يحؽؿ بؽػره بجحد شلٍء مؿا أكزل طىل الرسقل إذا مل يعؾؿ أكف أكزل طىل 

 [ .الرسقل، ومؼآت الجفؿقة هل مـ هذا الـقع

أو فقفا ما هق كػر  أهنا كػر: أي". ومؼآت الجفؿقة مـ هذا الـقع: "ققلف              

ر إٓ إذا كان معاكدًا قد قامت  بال جدل، ومع ذلؽ فنن القاحد مـ أصحاهبا ٓ ُيؽػَّ

 . طؾقف حجة الرسالة، وهذا يطرد يف غقر الجفؿقة أيضاً 

 [ .فنهنا جحد لؿا هق الرب تعاىل طؾقف، ولؿا أكزل اهلل طىل رسقلف]

وكؿال الرب سبحاكف وتعاىل أطظؿ ٓ شؽ أن إكؽار صػات اهلل : وهـا كؼقل         

مـ سب الصحابة، لؽـ الؿؼاصد تختؾػ، ولفذا مـ سب الصحابة طىل معـك 

الطعـ يف كبقفؿ صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، أو طىل معـك الطعـ فقؿا معفؿ مـ الدياكة، 

أو أن الدياكة التل أخذوها مـ رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ومـ الؼرآن لقست 

ًٓ، وأن الفدي الػاضؾ هق الفدي صحقحة، أو أن  هديفؿ الؼرآن هديًا مػضق

الؿختص مـ مؼامات مـ العؾؿ، أو مـ الظاهر، أو مـ الباصـ، أو مـ 

. فال شؽ أن هذا السب مـ الؽػر إكبر.. السػسطات التل يؼقلفا بعض الغالة

ر أن الؿؼالة قد تؽقن كػرًا ومع ذلؽ ٓ يؾزم أن : إذًا إصؾ الثاين باختصار يؽػَّ

أكف ٓ يؽػر بحال، ففق قد يؽػر إما قطعًا وإما " ٓ يؾزم"صاحبفا، ولقس معـك ققلـا 

اجتفادًا، قطعًا إذا كاكت الؿؼالة قطعقًة بقـة يطرد الؼقل فقفا طـ السؾػ، كنكؽار 

 . ......العؾؿ السابؼ، وإما اجتفادًا كؽالم اإلمام أمحد يف مسللة الؼرآن

  

 



  

 [9]ق شرح حديث آفترا 

التػصقؾ يف ذكر صقائػ أهؾ البدع وتؼسقؿفؿ ٓ يؼصد مـف طدم التؽػقر بعامة  

طـد أهؾ السـة، وإكؿا الؿؼصقد ذكر التػصقؾ والتحؼؼ مـ ثبقت الؽػر طىل 

أن مـ شفد الشفادتقـ وأضفر شعائر اإلسالم مـ صالة : الؿعقـ، وإٓ فإصؾ

هلل مـ مل يدخؾ اإليؿان يف وصقام وزكاة وحج فنكف يسؿك مسؾؿًا، فؼد سؿك ا

قؾبف مسؾؿًا، وكان الصحابة يحؽؿقن طىل الؿـافؼقـ باإلسالم، ويعامؾقهنؿ طىل 

 .أساس ذلؽ

 :ثالثة أوجف تغؾظ هبا مؼآت الجفؿقة  

أن الـصقص الؿخالػة لؼقلفؿ يف : أحدها: وتغؾظ مؼآهتؿ مـ ثالثة أوجف]

 [.إكؿا يردوهنا بالتحريػالؽتاب والسـة واإلمجاع كثقرة جدًا مشفقرة، و

مؼالة الجفؿقة التل هل كػل إسؿاء : أي" وتغؾظ مؼآهتؿ: "ققلف رمحف اهلل 

وهق يبقـ هـا أن هذه الؿؼالة مـ الؿؼآت . والصػات، أو التعطقؾ لؾصػات

ومؼآت الجفؿقة هل مـ هذا : "الؽػرية، وهذا الؼقل فرع طـ ققلف السابؼ

لؽػرية التل ٓ يؾزم أن يؽقن قائؾفا كافرًا، وهذا ما مـ الؿؼآت ا: أي". الـقع

أن الؿؼالة قد تؽقن كػرًا، والؼائؾ هبا ٓ يؾزم أن يؽقن : قرره يف إصؾ الثاين

 . ......كافرًا، وإكؿا ُيؽػر حقث ُطؾؿ ققام الحجة طؾقف

  

 

 



 : مخالػة كثقر مـ كصقص الؽتاب والسـة واإلمجاع لؼقلفؿ

أن الـصقص الؿخالػة لؼقلفؿ يف الؽتاب والسـة واإلمجاع : هاأحد: " ققلف         

أن ققل الجفؿقة لقس طؾقف أثٌر مـ آثار إكبقاء : بؿعـك". كثقرة جدًا مشفقرة

: وهذا بخالف أققال الػرق إخرى، فنن ققل الخقارج. طؾقفؿ الصالة والسالم

ـْ ُتْدِخْؾ : ىلإن مرتؽب الؽبقرة مخؾد يف الـار، اطتبروه بؿثؾ ققل اهلل تعا إِكََّؽ َم

َؿا َأَراُدوا َأْن َيْخُرُجقا مِـَْفا : ، وققلف تعاىل[192:آل طؿران]الـَّاَر َفَؼْد َأْخَزْيَتُف  ُكؾَّ

وأمثال ذلؽ مـ الدٓئؾ الؼرآكقة الؿجؿؾة يف وطقد [ 21:السجدة]ُأِطقُدوا فِقَفا 

، كؿا يف حديث يزيد العصاة، وقد استدل هبا الخقارج بقـ يدي كثقر مـ الصحابة

الػؼقر الذي أخرجف مسؾؿ يف صحقحف يف قصة مجلء الخقارج إىل جابر بـ طبد 

اهلل رضل اهلل طـف ، وما حصؾ مـ الؿـاضرة بقـف وبقـ شققخ الخقارج، حتك 

وكذلؽ كثقر مـ مؼآت الؿرجئة يستدل . رجع أولئؽ الـػر إٓ رجالً واحداً 

لسـة، بخالف مؼالة الجفؿقة فنهنا بريئة مـ طؾقفا أصحاهبا بلدلة مـ الؽتاب وا

آستدٓل، وإكؿا معتبر ققلفؿ هق ما سؿقه يف كتبفؿ وتؽؾؿ بف كظارهؿ وهق 

دلقؾ إطراض، وٓ يتسع الؿؼام لؾؽالم طـ هذا الدلقؾ، وإكؿا الذي يدرك هـا 

أن هذه الؿؼالة لقس طؾقفا أثر مـ الفدي، بؾ الدٓئؾ مـ الؼرآن الؿجؿؾة 

وهذا يبقـ أن . ؾة وكذا مـ السـة واإلمجاع تعارض ققل همٓء وتبطؾفوالؿػص

ٕققال أهؾ البدع فقفا  -الؽتاب والسـة واإلمجاع-معارضة إصقل الثالثة 

تػاوت، وإن كاكت مجقع البدع باصؾة بالؽتاب والسـة واإلمجاع، إٓ أن هذه 

محف اهلل أن مؼالة الؿعارضة يدخؾفا قدر مـ التػاوت: ولفذا ذكر شقخ اإلسالم ر

الجفؿقة لقس طؾقفا أثر مـ آثار إكبقاء، وإكؿا هل ققل ققم مـ الؿالحدة 



الػالسػة، كؼؾفا مـ كؼؾفا مـ الـظار إىل مـ اكتصر لشلء مـ أصقل اإلسالم أو 

تسؿك بديـ اإلسالم، ولفذا بقـ سابؼًا أن الجفؿقة يؽثر يف صائػتفؿ الزكادقة، 

 . رون اإليؿان ويبطـقن الؽػروهؿ الؿـافؼقن، الذيـ يظف

 : أن حؼقؼة ققلفؿ تعطقؾ اهلل تعاىل طـ كؿالف 

أن حؼقؼة ققلفؿ تعطقؾ الصاكع، وإن كان مـفؿ مـ ٓ يعؾؿ أن ققلفؿ : الثاين]

مستؾزم تعطقؾ الصاكع، فؽؿا أن أصؾ اإليؿان اإلقرار باهلل فلصؾ الؽػر اإلكؽار 

 [ .هلل

أن حؼقؼة مذهب الجفؿقة التعطقؾ لؾصاكع، فنن يبقـ الؿصـػ يف كالمف            

كػل صػات اهلل، وكػل أفعال الرب سبحاكف وتعاىل الؿتعؾؼة بؿشقئتف وإرادتف هذا 

هق التعطقؾ، ولفذا كان إثبات الؽؿال لف بلسؿائف وصػاتف، وكان كػل الصػات 

: أي-ففق يبقـ أن حؼقؼة ققلفؿ . إلخ... هق التعطقؾ لؿؼام ربقبقتف ومعرفتف

هل التعطقؾ، ولفذا كؾ مـ قال بؼقلفؿ مؿـ  -الحؼقؼة العؾؿقة يف كػس إمر

يعرف حؼقؼة ققلفؿ، ومتضؿـف فنكف ٓبد أن يؽقن كافرًا، وطـ هذا قال الؿصـػ 

أكا لق : "لؿـ كاضره مؿـ تلثر بشلء مـ أصقل الجفؿقة وهؿ غالة إشاطرة، قال

مـ أكؽر طؾق الرب سبحاكف  وهذا يف مسللة العؾق: ٕن" . أققل بؼقلؽؿ كػرت

ًٓ مـ كؿالف، وأصالً مـ أصقل كؿالف القاجب، وهق أصؾ  وتعاىل فؼد جحد كؿا

أكف ٓ يؾزم أن : ولؽـ الؿصـػ قد أبان. يف مؼام ربقبقتف سبحاكف تعاىل -ٓ بد مـف-

. يؽقن مـ تؽؾؿ بؽؾؿة الجفؿقة، أو مـ كسب إىل هذه الطائػة يعؾؿ حؼقؼة ققلفا

إن مـ بان لف أن ققل الجفؿقة مستؾزم تعطقؾ الصاكع : أن يؼاليؿؽـ : وطؾقف

تعطقؾ اهلل سبحاكف : ما معـك تعطقؾ الصاكع؟ أي. فالتزم بف فنكف يؽقن كافراً 



 -مـ أهؾ السـة وغقرهؿ-وتعاىل طـ كؿالف، ومـ الؿعؾقم أن الؿسؾؿقـ أمجعقا 

اع الؿصـػ طىل أن اهلل مستحؼ لؾؽؿال مـزه طـ الـؼص، وقد حؽك هذا اإلمج

وتعتبر أققال الجفؿقة ضربًا مـ كؼص الباري سبحاكف وتعاىل ، فنن كؾ ما . وغقره

خالػ وطارض كؿالف فنكف كؼص وٓبد، ومع ذلؽ فنن مـ تؽؾؿ هبذا الؽالم مـ 

ًٓ، وهذا لقس  الـظار ٓ يرون أن ققلفؿ تعطقؾ لؾباري، وكؼص لف بؾ يروكف كؿا

ؾ وجف، فنكف ٓ يرفع طـفؿ قدر الظؾؿ مقجبًا إلسؼاط العذر يف حؼفؿ مـ ك

والتػريط، بؾ ٓ يرفع طـفؿ أن يؽقن مـفؿ مـ يؽقن كافرًا يف كػس إمر، بؾ ٓ 

. يرفع طـفؿ أن يؽقن مـفؿ مـ يؼال بؽػره ولق طىل مؼام مـ مؼامات آجتفاد

ولق يف مسللة -أن مـ التزم مبدأ الـؼص أو إسؼاط الؽؿال : إكؿا الؿؼصقد

أن يعتبر يف ققل الؿصـػ : والؿؼصقد هـا. ا يعد كافرًا ضاهرًا وباصـاً ففذ -واحدة

مـ ٓ يعؾؿ أن ققلفؿ "مـ الجفؿقة، ومـ أخذ بلققالفؿ : أي" وإن كان مـفؿ"

فنن مـ طؾؿ ما يف ققلفؿ والتزمف فنن هذا ٓبد أن يؽقن " مستؾزم لتعطقؾ الصاكع

 . كافراً 

 : ػطر السؾقؿةمخالػتفؿ لؿا اتػؼت طؾقف الؿؾؾ وأهؾ ال 

 [ .أهنؿ يخالػقن ما اتػؼت طؾقف الؿؾؾ كؾفا وأهؾ الػطر السؾقؿة كؾفا: الثالث] 

فنن اهلل فطر الخؾؼ طىل اإليؿان بلسؿائف وصػاتف، حتك إن مشركل العرب           

لؿا كزل الؼرآن وفقف ذكر لألسؿاء والصػات مل يـازطقا رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف 

ب، ٓ بشلء مـ طؼؾفؿ وٓ غقر ذلؽ، وإكؿا كازع مـ كازع مـفؿ وسؾؿ يف هذا البا

ـْ : يف مسللة البعث، يف مثؾ ققل اهلل تعاىل َوَضَرَب َلـَا َمَثالً َوَكِسَل َخْؾَؼُف َقاَل َم

ففذه مـازطة طؼؾقة يف مسللة البعث، وقد [ 78:يس]ُيْحِل اْلِعَظاَم َوِهَل َرمِقٌؿ 



ـْ ُيْبَعُثقا :  تعاىلأجقب طـفا يف الؼرآن يف ققل اهلل ـَ َكَػُروا َأْن َل ِذي َزَطَؿ الَّ

وأما صػاتف سبحاكف وتعاىل فؾؿ يـؼؾ طـ الؿشركقـ كزاع فقفا مـ [. 7:التغابـ]

جفة العؼؾ، وهذا يدل طىل أن العؼؾ يؼضل بالتسؾقؿ بثبقهتا ولقس بؿـعفا كؿا 

حاكف مخالػة أن مؼالة الجفؿقة بتعطقؾ صػات الرب سب: فالؼصد. يزطؿ الؼقم

لؼقل أهؾ الؿؾؾ، فنن الؽتب السؿاوية قبؾ التحريػ فقفا ذكر ٕسؿاء الرب 

سبحاكف وتعاىل وصػاتف، وحتك بعد التحريػ: فؼد ذكر الؿصـػ أن يف التقراة 

 . بعد تحريػفا بؼقة كثقرة مـ ذكر أسؿاء الرب سبحاكف وتعاىل وصػاتف

 : ؾ اإليؿانخػاء كثقر مـ مؼآت الجفؿقة طىل كثقر مـ أه 

لؽـ مع هذا قد يخػك كثقر مـ مؼآهتؿ طىل كثقر مـ أهؾ اإليؿان حتك يظـ ]        

أن الحؼ معفؿ: لؿا يقردوكف مـ الشبفات، ويؽقن أولئؽ الؿممـقن مممـقـ باهلل، 

 [ . ورسقلف باصـًا وضاهراً 

ا مؼآٌت لؼد تؽؾؿ الؿصـػ رمحف اهلل يف مؼآت وصػفا يف آبتداء بلهن          

كػرية، ثؿ ذكر بعد ذلؽ أهنا مؼآٌت كػرية مغؾظة مـ ثالثة أوجف، وهذا يبقـ أن 

الؿؼآت الؽػرية ٓ يؾزم أن تؽقن مؼآت متساوية، بؾ يدخؾفا قدر مـ 

التػاوت مـ جفة بقان الؽػر، فؿؼالة الجفؿقة مـ أضفر الؿؼآت مـ حقث 

ضؿـف وتستؾزمف مـ التعطقؾ، مخالػتفا لإلمجاع والـصقص، ومـ حقث ما تت

إٓ أكف : لؽـ مع هذا التؼرير مـ الؿصـػ. ومـ حقث مخالػتفا لؾؿؾؾ والػطرة

لؽـ مع هذا قد يخػل كثقر مـ مؼآهتؿ طىل كثقر مـ أهؾ : "يستدرك فقؼقل

ويؽقن : "ثؿ يؼقل". اإليؿان، حتك يظـ أن الحؼ معفؿ، لؿا يقردوكف مـ الشبفات

ئًا مـ أققال الجفؿقة الؽػرية الظاهرة الؽػر يف حؽؿ اهلل مـ تؼؾد شق: أي" أولئؽ



لقسقا كػارًا، وهذا تصريح مـ : أي" مممـقـ باهلل ورسقلف باصـًا وضاهراً . "ورسقلف

الؿصـػ يؿـع الؼقل بتؽػقر مجقع إطقان الذيـ يؼقلقن بشلء مـ أققال 

ـ ضفر مـ قرائـ الجفؿقة، وأن مـ قال ذلؽ مـ السؾػ إكؿا أراد بف الغالقة، الذي

أحقالفؿ آلتزام بالتعطقؾ، وتبقـ لـا أن مـ التزم التعطقؾ طىل حؼقؼتف بعد ما 

تبقـ لف مقجبات الصقاب، ومقجبات مـاصات الؽؿال الصحقحة، ففذا ٓ شؽ 

 . أكف ٓ يصدر إٓ طـ زكدقة وإلحاد

، وإكؿا التبس طؾقفؿ واشتبف هذا كؿا التبس طىل غقرهؿ مـ أصـاف الؿبتدطة]

 [ .ففمٓء لقسقا كػارًا قطعاً 

ًٓ كػريًا باإلمجاع،             هذا تصريح متقـ مـ الؿصـػ بلن الؼائؾ قد يؼقل قق

لؽـف طىل قدر مـ آشتباه، فنن حؽؿ هذا الؼقل يف حؼ مـ تبقـ لف ٓ يؾزم أن 

 . يـطبؼ طىل مـ التبس طؾقف

ؿخطئ الؿغػقر لف: وقد بؾ قد يؽقن مـفؿ الػاسؼ والعاصل: وقد يؽقن مـفؿ ال]

 [ . يؽقن معف مـ اإليؿان والتؼقى ما يؽقن معف بف مـ وٓية اهلل بؼدر إيؿاكف وتؼقاه

هذا التؼرير الذي ذكره الؿصـػ رمحف اهلل مؼآت الجفؿقة يؼال يف غقره مـ 

 . إصقل ويف غقره مـ الؿؼآت

 : أقسام الؿؼآت التل يؼقل هبا أهؾ البدع

أكف : قاطدة يتػطـ لفا يف تؼرير مؼآت الؿخالػقـ مـ أهؾ الؼبؾة، وهل هـا           

مـ حقث الحؼقؼة الشرطقة -ما مـ صائػة مـ هذه الطقائػ إٓ ويف كالمفا ما هق 

كتعطقؾ الصػات، أو تؽػقر الصحابة، : كػر أكبر -أو مـ حقث الحؽؿ الشرطل

ؼآت، ففذه مؼآت كػرية، إىل أمثال هذه الؿ... واإلصباق طىل سبفؿ سبًا مطؾؼاً 



: ٓ جدل يف كقهنا كػرًا، ولؽـ الؿؼآت التل تؼقل هبا هذه الطقائػ والتل يؼال

أن تؽقن الؿؼالة مؿا يعؾؿ بالضرورة : الؼسؿ إول: أهنا كػر، تـؼسؿ إىل قسؿقـ 

الـػل لعؾؿ الرب بؿا سقؽقن مـ أفعال العباد، ففذه : ومـ مثال ذلؽ. أهنا كػر

 -طىل أقؾ أحقالف-رية يؿتـع التقهؿ فقفا، وٓ يتقهؿ فقفا إٓ مـ هق مؼالة كػ

وكذلؽ . معرض طـ الحؼ، إن مل يؽـ قاصدًا تؽذيب الحؼ: ٕهنا خالف الػطرة

الؿؼآت التامة مـ مؼآت الجفؿقة، وهل مؼالة الجفؿقة الغالقة، الذيـ 

مسللة العصؿة : وكذلؽ مـ إمثؾة. يعطؾقن مجقع إسؿاء والصػات ويـؽروهنا

طـد بعض الطقائػ، فؿـ كسب لؼقم العصؿة طىل معـك أهنؿ يعؾؿقن الغقب، 

وما يف الـػقس والصدور، أو يؼدرون ما يؼدرون مـ حقادث الؽقن، ويسقرون 

هذه الؿسائؾ الؽقكقة، أو أهنؿ مؼطقطقن طـ هدي الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، 

ؿ مؼامًا مـ الؾقح الؿحػقظ ٓ وأهنؿ يلخذون مـ العؾؿ الؿختص، أو أن لف

يعرفف محؿد صىل اهلل طؾقف وسؾؿ وٓ جبريؾ طؾقف السالم ، أو أهنؿ يباشرون 

العؾؿ يف الؾقح الؿحػقظ، فؿـ ادطك العصؿة ٕحد مـ الـاس سقاء سؿاه إمامًا 

ففذا الؿدطل كافر، وٓ جدل يف كػره .. أو ولقًا أو غقر ذلؽ طىل هذا الؿعـك

أن تؽقن الؿؼالة كػرًا، والػرق بقـ هذا الؼسؿ والؼسؿ إول : ثاينالؼسؿ ال. بعقـف

هق الؿؼآت الظاهرة طىل التؿام : فالؼسؿ إول. هق يف اإلباكة والبقان والظفقر

أما . لؾخاصة والعامة، والتل يؿتـع طؾقفا التقهؿ، فال تصدر إٓ طـ زكدقة وكػر

. يشتبف طىل مـ يشتبف طؾقف مـ الـاسففق وإن كان كػرًا إٓ أكف قد : الؼسؿ الثاين

إهنا كػر، ففذا طىل حؼقؼتف، وكالم السؾػ يف ذلؽ طىل : ففذه الؿؼآت إذا ققؾ

أهنا كػر باهلل سبحاكف وتعاىل ، ولؽـ إصؾ يف الؼائؾ هبا أكف ٓ يؽػر : حؼقؼتف، أي



 -فاكالؿـاضرة وأمثال-وُيعؾؿ ذلؽ بطرق . بعقـف إٓ إذا ُطؾؿ ققام الحجة طؾقف

يعرففا الؿجتفدون مـ العؾؿاء، فؿـ ُطؾؿ ققام الحجة طؾقف ُكػر بعقـف، وإذا كػر 

ٓ يؾزم إذا كػر إمام : واحد هبا فنكف ٓ يؾزم مـ ذلؽ التؽػقر لؽؾ مـ كطؼ هبا، أي

مـ إئؿة أحد الؼائؾقـ هبا أن كؾ مـ كطؼ هبذه الؿؼالة يعطك كػس الحؽؿ، وهذا 

الؿؼآت البدطقة : إذاً . ؽػرية طـد صقائػ أهؾ الؼبؾةهق الغالب طىل الؿؼآت ال

مؼآت بدطقة تخالػ اإلمجاع : الؼسؿ إول: طـد أهؾ الؼبؾة ثالثة أقسام

مؼآت بدطقة كػرية: : الؼسؿ الثاين. ولقست كػرًا، وهل البدع التل دون الؽػر

ؾؿ ققام ولؽـ يدخؾفا ما يدخؾفا مـ آشتباه، ففذه ٓ يؽػر قائؾفا إىل حقث طُ 

الؼقل بخؾؼ الؼرآن، ففذه كؾؿة كػر، لؽـ الؼائؾ هبا : ومثال هذا. الحجة طؾقف

ومثؾ هذا الؼقل بلن أفعال العباد لقست . لقس بؽافر إٓ إذا ُطؾؿ ققام الحجة طؾقف

ُف َخالُِؼ ُكؾِّ َشْلٍء : مخؾققة هلل، فنن هذا الؼقل معارض لؼقلف تعاىل الؾَّ

مـ قال بلن العبد : وهل أن هـاك مـ يؼقل: إىل مسللة لؽـ كـبف هـا[. 16:الرطد]

ففقكافر، ويعؾؾ هذا بلن قائؾ .. يخؾؼ فعؾف، أو أن اهلل لقس خالؼًا ٕفعال العباد

هذه الؿؼالة مشرك، وكؿا أن اهلل كػر الؿشركقـ يف إلقهقة، كذلؽ يؽػر مـ هق 

سـ، فنكف ٓ ومثؾ هذا القجف مـ إخذ لؾؿسائؾ لقس بح. مشرك يف الربقبقة

شؽ أن هذه الؿؼالة مـاسبة لؿادة الؽػر، ولؽـ الؼائؾ بذلؽ ٓ يؽػر إٓ حقث 

لق تركـا الرواية طـ : "ُطؾؿ ققام الحجة طؾقف، وقد كان اإلمام أمحد وأمثالف يؼقلقن

هق الؿؼآت الؽػرية : الؼسؿ الثالث". الؼدرية لتركـاها طـ أكثر أهؾ البصرة

صدر إٓ طـ كػر، ويؿتـع طؾقفا التقهؿ وآشتباه، ففذه البقـة الؽػر التل ٓ ت

مـ يؽػر الصحابة طـ بؽرة أبقفؿ إٓ كػرًا يسقرًا : أصحاهبا كػار، ومثال ذلؽ



كـعظ وأمثالف، ومـ قال بعصؿة إئؿة أو غقرهؿ طىل معـك أهنؿ يعؾؿقن الغقب 

 .. .....وأمثال ذلؽ ففذا كافر، ومـ قال بتحريػ الؼرآن ففذا كافر

 : تحؼقؼ أن يؽقن الؼقل الؽػري تؼقل بف صائػة معقـة 

هذا : مجقع الطائػة الؿعقـة يؼقلقن هبذا الؼقل؟ كؼقل: وقد يؼقل قائؾ           

يحتاج إىل تحؼقؼ، وإذا كسب كاسب مـ أهؾ الؿؼآت أو حتك مـ الطائػة كػسفا 

ًٓ إىل صائػة فنكف ٓ يؾزم أن تؽقن هذه الطائػة مطردة طىل  هذا الؼقل، بؾ قد قق

وهذه -ولق سؾؿ أن ثؿة اصرادًا فالبد مـ التحؼؼ . هذه جفة.. يؼع فقفؿ خالف

مـ تػسقر الؿعاين، فنن الؿعـك قد يؽقن  -مسللة ٓبد مـ فؼففا يف مسائؾ التؽػقر

مجؿالً ويـطؼ بف ققم، ولؽـ كؾ درجة مـ هذه الطائػة يػسروكف بحؼقؼة 

ركت يف إسؿاء إٓ أن مـفا الغالقة ومـفا دون مـتفاهؿ، فنن الطقائػ وإن اشت

: فنن مـفؿ مـ يػسرها بؿؼام مـ آبتداع، حتك إن ققؾ: ذلؽ، كؿسللة العصؿة

إكف كػر، فنكف يؽقن مـ الؽػر الذي يدخؾف قدر مـ التقهؿ، فال يبادر إىل تؽػقر 

م مـ مـ يػسر العصؿة بؿؼا: ومـ الغالة الذيـ يؼقلقن بؿسللة العصؿة. إطقان

الؽػر الؿحض، كالؼقل بلهنؿ يعؾؿقن الغقب، وأهنؿ مؼطقطقن طـ أثر الـبل 

صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، أو أهنؿ أفضؾ طؾؿًا مـف، أو أهنؿ يلخذون مـ الؾقح 

هذه الؿعاين مـ .. الؿحػقظ مباشرة والـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ يلخذ بقاسطة

ـ أسؿاء البدع قد يػسره أربابف آسؿ القاحد م: إذاً . التزمفا فال شؽ أكف كافر

بتػسقريـ، ويؽقن بقـفؿا اشتراك، ويؽقن كالمها بدطة مخالػة لإلمجاع، بؾ قد 

يؽقن كال التػسقريـ طـد هذه الطائػة لفذا إصؾ مـ أصقلفؿ تػسقرًا كػريًا، 

والؼسؿ . لؽـ قسؿًا مـفؿ يػسروكف تػسقرًا غالقًا: فقؽقن مـ الؽػر الؿحض البقـ



. هذه الطائػة يػسره بؼقل كػر أيضًا، ولؽـف كػر يدخؾف قدر مـ التقهؿأخر مـ 

أن مجقع الطائػة تؼقل هبذا الؼقل، وهذا يحتاج إىل : ٓبد مـ تحؼؼ أمريـ: إذاً 

تحؼقؼ، ولفذا يخطئ مـ يـسب إىل مجقع الشقعة أهنؿ يؼقلقن بتحريػ الؼرآن، 

فصؾ : "اب الؿعروف طـدهؿفنكف وإن كان صائػة مـفؿ يؼقلقن بذلؽ، كؿا يف الؽت

، إٓ أن هـاك صائػة مـفؿ مل يؼقلقا "الخطاب يف إثبات تحريػ كتاب رب إرباب

بذلؽ، فال يجقز أن يـسب مـ مل يؼؾ هبذا الؼقل إلقف طـقًة: ٕن مـ الشقعة مـ 

. قال بف، فضالً طـ كقن بعض طؾؿاء الشقعة قد صرح بنبطال هذا الؼقل وكػقف

ًٓ والتزم بؿعـك مـ معاكقف ُأخذ هبذا الؼقل الذي قالف كؾ مـ قال قق: إذاً 

سقاء كاكت -وأما أخذ الطقائػ مـ أهؾ الؼبؾة بإسؿاء . وبالؿعـك الذي التزمف

ففذا لقس بحؽقؿ: ٕن الطقائػ تختؾػ، وٕن  -أسؿاء صائػة أو أسؿاء بدطة

اء، ففق اسؿ اإلرج: ومثال ذلؽ. البدطة وإن اتػؼ اسؿفا إٓ أن درجتفا تختؾػ

وهل بدطة اإلرجاء، ومـ بِدع اإلرجاء بدطة الػؼفاء الذيـ : اسؿ مؼالة بدطة

" . إهنا مـ بدع إققال ولقست مـ بدع العؼائد: "يؼقل إئؿة كـشقخ اإلسالم

وكذلؽ . وباإلمجاع أهنا لقست بدطة كػرية، ٓ مـ الؽػر الؿحض وٓ مـ غقره

ؿحضة التل هل كػر كؿا ذكره وكقع و بدطة مرجئة الجفؿقة ال: مـ بدع الؿرجئة

قد يؽقن اسؿ البدطة مشتركًا، كؿا أن اسؿ الطائػة قد : إذاً . ابـ مفدي و أمحد 

أن كتقجة تعؾقؼ التؽػقر بلسؿاء الطقائػ أو أسؿاء : يؽقن مشتركًا، والـتقجة هـا

هؾ : أي.. البدع لقس كافقًا وحده، بؾ ٓبد مـ اطتبار اصراد الؿعاين والتزامفا

 مجقع هذه الطائػة يؼقلقن هبذا الؼقل؟ 

 



 

التحؼقؼ يف كقن أفراد الطائػة الؿعقـة طىل درجة واحدة يف الؼقل الؽػري أو 

 : البدطل

وإذا تحؼؼ أن مجقعفؿ يؼقلقن بف، هؾ مجقعفؿ فقف طىل درجة واحدة؟              

ققم مـ  الػـاء طـد الصقفقة،: ولتقضقح آختالف يف الدرجة كضرب لذلؽ مثالً 

: الصقفقة يػسرون الػـاء تػسقرًا كالػـاء طـ وجقد السقى، يؼقل شقخ اإلسالم 

أما الػـاء طـ شفقد السقى ففق فـاء بدطل ٓ يصؾ إىل حد ". هذا الػـاء كػر"

وهذا الػـاء هق فـاء : "الؽػر، أما الػـاء طـ إرادة السقى، فنن ابـ تقؿقة يؼقل طـف

، وهذا مع أن " مل يذكروا هذه التسؿقة طـد محؼؼقفؿ إولقاء وأهؾ اإليؿان، وإن

وإذا كاكت إسؿاء يف كتاب اهلل تشترك، فؿـ باٍب . الؿصطؾح كؾف يسؿك الػـاء

ومـ أمثؾة آشتراك يف . أوىل أهنا تشترك يف أسؿاء حادثة لقست مـ أسؿاء الدياكة

: اهلل طؾقف وسؾؿإسؿاء يف كتاب اهلل وسـة كبقف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ققلف صىل 

والذي كػس محؿد بقده ٓ يسؿع بل أحد مـ هذه إمة يفقدي وٓ كصراين، ثؿ )

فؼد طؾؼ الؽػر طىل ( يؿقت ومل يممـ بالذي أرسؾت بف إٓ كان مـ أصحاب الـار

: السؿاع بف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ؟ واهلل سبحاكف تعاىل يؼقل يف الؼرآن طـ الؽػار

ُف فِ  قا َوُهْؿ ُمْعِرُضقَن َوَلْق َطؾَِؿ الؾَّ قِفْؿ َخْقرًا َْٕسَؿَعُفْؿ َوَلْق َأْسَؿَعُفْؿ َلَتَقلَّ

ٓ : كؼقل! ، فؽلن الؽػار مل يسؿعقا، مع أن الؽػار سؿعقا قطعاً [23:إكػال]

: وهذا يدل طىل أن. تعارض بقـ أية والحديث وٓ بقـ الؼرآن بعضف مع بعض

أكثر ما يخطئ الـاس مـ جفة : "أمحد  الػؼف الػؼف لألسؿاء، وقد قال اإلمام

إن أكثر اختالف : قالت الػالسػة: "، ويؼقل شقخ اإلسالم " الؿجؿؾ والؼقاس



اسؿ التشقع لقس وحده كافقًا : إذاً " . العؼالء مـ جفة آشتراك يف إسؿاء

لؾتؽػقر، فنن مـ الشقعة ققمًا مـ أهؾ الصالح والتؼقى وإن كاكقا أهؾ بدطة، 

ة الؿػضؾة الذيـ كاكقا يف التاريخ اإلسالمل، والذيـ لقس طـدهؿ كبعض الشقع

إٓ بدطة التػضقؾ لـعظ بـ أبل صالب طىل أبل بؽر و طؿر ، مع ثـائفؿ طىل أبل 

هذه : "بؽر و طؿر ، ولقس طـدهؿ بدطة غقر تؾؽ، ففمٓء يؼقل ابـ تقؿقة طـفؿ

طة وإن كان ققلفؿ صريؼة فضالء الزيدية، ففمٓء يعدون يف أهؾ السـة والجؿا

 ". بدطة

 : فرق الشقعة التل ضفرت يف زمـ طظ رضل اهلل طـف وأحؽامفا 

: الطائػة إوىل: وقد ضفرت ثالث صقائػ يف زمـ طظ بـ أبل صالب            

الؿملفة لـعظ ، وقد أحرقفؿ رضل اهلل طـف بالـار، وهذا ثابت طـف، وإن كان ابـ 

لق كـت أكا مل أحرقفؿ: ٕن الـبل صىل اهلل : )وقال طباس تعؼب طؾقًا يف اإلحراق،

ٓ تعذبقا بعذاب اهلل، ولؼتؾتفؿ: كؿا قال الـبل صىل اهلل طؾقف : طؾقف وسؾؿ قال

ففذه مسللة اجتفاد بقـ ابـ طباس و طظ ، وإن كان ( مـ بدل ديـف فاقتؾقه: وسؾؿ

هنك أن يعذب إضفر فقفا صريؼة ابـ طباس : ٕن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ 

، لؽـ لعؾ طؾقًا مل يبؾغف الـفل، فاجتفد مـ -باإلحراق بالـار: أي-بعذاب اهلل 

: الطائػة الثاكقة. باب قطع دابر الػتـة، وطىل كؾ حال هذا مؼام مـ آجتفاد

السابة، وهؿ شقعة يـتسبقن إىل طظ يسبقن أبا بؽر و طؿر ، وقد تتبع طظ بـ أبل 

إكف مل يبؼ أحدًا يف دائرة جقشف وطسؽره مؿـ يسب أبا صالب همٓء السابة، حتك 

: الطائػة الثالثة. بؽر و طؿر ، وقد كان مققػف رضل اهلل طـف مـ السابة غؾقظاً 

ٓ : "الؿػضؾة الذيـ يػضؾقكف طىل أبل بؽر و طؿر ، فؽان طظ رضل اهلل طـف يؼقل



إسؿاء كؾفا  :إذاً " . يػضؾـل أحد طىل أبل بؽر و طؿر إٓ جؾدتف حد الؿػتري

أن آشتراك باسؿ صائػة أو اسؿ : وكتقجة هذا. شقعة، ولؽـ الحؼائؼ مختؾػة

وأصؾ ققل أهؾ السـة . ]بدطة ٓ يستؾزم اتػاق إطقان يف مجقع الحؼائؼ العؾؿقة

أن اإليؿان يتػاضؾ : الذي فارققا بف الخقارج والجفؿقة والؿعتزلة والؿرجئة

يخرج مـ الـار مـ كان يف قؾبف : ) طؾقف وسؾؿويتبعض: كؿا قال الـبل صىل اهلل

يجعؾ [ . وحقـئذ فتتػاضؾ وٓية اهلل وتتبعض بحسب ذلؽ( مثؼال ذرة مـ إيؿان

 ،ًٓ شقخ اإلسالم رمحف اهلل القٓية تبعًا لإليؿان، فؽؿا أن لإليؿان أصالً وكؿا

 . كذلؽ القٓية لفا أصؾ وكؿال، وهل تزيد وتـؼص

 : أصؾ ققل الخقارج 

ذا طرف أصؾ البدع فلصؾ ققل الخقارج أهنؿ يؽػرون بالذكب، ويعتؼدون وإ]

 [ .ذكبًا ما لقس بذكب

إذًا هؿ يؽػرون بالؽبائر، بؾ بؿا يروكف مـ الؽبائر، فنهنؿ قد سؿقا طظ بـ            

 .أبل صالب صاحب كبقرة مع أكف رضل اهلل طـف مل يػعؾ كبقرةً 

 -وإن كاكت متقاترة-ل تخالػ ضاهر الؽتاب ويرون اتباع الؽتاب دون السـة الت] 

ويؽػرون مـ خالػفؿ، ويستحؾقن مـف ٓرتداده طـدهؿ ما ٓ يستحؾقكف مـ الؽافر 

يؼتؾقن أهؾ اإلسالم ويدطقن : )إصظ، كؿا قال الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ فقفؿ

-ولفذا كػروا طثؿان و طؾقًا وشقعتفؿا: وكػروا أهؾ صػقـ ( أهؾ إوثان

 [ .يف كحق ذلؽ مـ الؿؼآت الخبقثة -ػتقـالطائ

وهؿ أول صائػة -وكان هدي الصحابة الذيـ أدركقا الػتـة مع الخقارج           

أكف مل تؽـ مسائؾ التؽػقر مـ باب  -خرجت وكباذت الؿسؾؿقـ بالسقػ



إهنؿ مل يؼابؾقا تؽػقر هذه الطائػة بالتؽػقر: فنن أخذ التؽػقر طىل : الؿؼابالت، أي

الؿؼابؾة لقس مـ صرق أهؾ السـة كؿا ذكره الؿصـػ، وإكؿا هق مذهب  وجف

ذكره بعض أهؾ البدع، ودخؾ طىل بعض أصحاب إشعري ، وهق ققل حؽاه 

أن مـ صرق التؽػقر أكا كؽػر مـ كػركا مـ : "البغدادي مـ إشاطرة يف كتبف

ا أهؾ السـة ففذه مـ صرق أهؾ البدع، وأم" .. الطقائػ، ومـ مل يؽػركا ٓ كؽػره

فنهنؿ يؼقسقن التؽػقر بالحؼ، سقاٌء كاكت الطائػة الؿؼابؾة بالتؽػقر التزمت هذا 

 . ......مع أهؾ السـة أو مل تؾتزمف

 : أصؾ ققل الرافضة

وأصؾ ققل الرافضة أن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ كص طىل طظ كصًا قاصعًا ] 

فاجريـ وإكصار كتؿقا لؾعذر، وأكف إمام معصقم، ومـ خالػف كػر، وأن الؿ

الـص، وكػروا باإلمام الؿعصقم، واتبعقا أهقاءهؿ، وبدلقا الديـ وغقروا 

ثؿ  -بضعة طشر أو أكثر-الشريعة، وضؾؿقا واطتدوا: بؾ كػروا إٓ كػرًا قؾقالً 

بؾ آمـقا ثؿ : وقد يؼقلقن. إن أبا بؽر و طؿر وكحقمها ما زآ مـافؼقـ: يؼقلقن

مـ خالػ ققلفؿ، ويسؿقن أكػسفؿ الؿممـقـ ومـ خالػفؿ وأكثرهؿ يؽػر . كػروا

ًٓ مـ  كػارًا، ويجعؾقن مدائـ اإلسالم التل ٓ تظفر فقفا أققالفؿ دار ردة أسقأ حا

مدائـ الؿشركقـ والـصارى: ولفذا يقالقن القفقد والـصارى والؿشركقـ طىل 

الؽػار بعض مجفقر الؿسؾؿقـ، ومعاداهتؿ ومحاربتفؿ: كؿا طرف مـ مقآهتؿ 

الؿشركقـ طىل مجفقر الؿسؾؿقـ، ومـ مقآهتؿ اإلفركج الـصارى طىل مجفقر 

ومـفؿ ضفرت أمفات . الؿسؾؿقـ: ومـ مقآهتؿ القفقد طىل مجفقر الؿسؾؿقـ



الزكدقة والـػاق كزكدقة الؼرامطة الباصـقة وأمثالفؿ، وٓ ريب أهنؿ أبعد صقائػ 

  [ .الؿبتدطة طـ الؽتاب والسـة

ففذه الطائػة ٓ شؽ أهنا شر الطقائػ الؿدطقة لإلسالم، وما ذكره           

الؿصـػ مـ أصقل الضالل والؽػر طـدهؿ، فنكف طـدهؿ وما هق فقق ذلؽ، 

أن مـفؿ ضفرت أمفات الزكدقة والـػاق، فؼد اكتسب إىل : ولفذا ذكر الؿصـػ

ـ يعطؾقن هذا آسؿ ققم مـ الؽػار الذيـ ُيعؾؿ كػرهؿ مـ الديـ بالضرورة، مؿ

الشرائع الخؿس، أو مؿـ يطعـقن طىل قضاء اهلل سبحاكف وتعاىل بؿا يسؿقكف 

أو يحرف  -طىل معـك طؾؿ الغقب-البداء، فنن مـ يؼقل بالبداء ويؼقل بالعصؿة 

-إن جبريؾ قد خان إماكة: وأكف خدع اهلل : الؼرآن أو يؼقل بتحريػف، أو يؼقل

يؾتزمفا مـ يؾتزمفا مـ همٓء الغالة، مـ إققال التل  -تعاىل اهلل طـ ذلؽ

لؽـ مع ذلؽ قد يـتسب إىل مثؾ هذه . ففمٓء لقسقا مـ اإلسالم يف قبقؾ وٓ دبقر

الطقائػ مـ يؽقن طىل قدر مـ اشتباه الحال، وٓ يؾتزم هذا الؽػر الؿغؾظ يف 

سائر أققالف، وإكؿا يؾتزم أوجفًا مـ الؽػر الؿشتبف أو الذي قد يدخؾف مادة مـ 

ٓشتباه، وطـ هذا ذكر الؿصـػ أن هذه الطائػة والخقارج قد تـازع أو تردد ا

إئؿة يف تؽػقرهؿ، لؽـف مل يرد رمحف اهلل أن إئؿة تـازطقا أو ترددوا يف تؽػقر مـ 

يؼقل بالبداء طىل اهلل، أو أهنؿ ترددوا يف تؽػقر مـ يؼقل بالعصؿة طىل معـك طؾؿ 

ن، أو مـ يؼقل بتؼرير الشرك يف إلقهقة الغقب، أو مـ يؼقل بتحريػ الؼرآ

والتزامف وكبذ التقحقد: فنن مـ يؾتزم مثؾ هذه إصقل الؿغؾظة مـ الؽػر فنكف 

ولؽـ مع . هذا ٓ جدل فقف.. يؽقن كافرًا، سقاء سؿك كػسف هبذا آسؿ أو بغقره

، ذلؽ ٓ يؾزم أن كؾ مـ اكتسب لفذه الطائػة يؾتزم مجقع هذه إسؿاء والحؼائؼ



وهذا أهؿ مـ إسؿاء، ٓ يؾزم أن مجقعفؿ يؾتزمقن مجقع هذه الحؼائؼ، فنن مـ 

.. التزم الحؼائؼ التل هل مـ الؽػر الؿحض البقـ، الذي ُطؾؿ بالضرورة أكف كػر

ففمٓء ٓ شؽ أهنؿ كػار، ولفذا يؽثر فقفؿ الزكادقة كؿا ذكر الؿصـػ رمحف اهلل ، 

مـ ققؾ فقف أكف مـ : أيضًا مسللة وهل أنوهـا . وإن مل يؾزم مـ ذلؽ آصراد

أصحاب الؿؼآت الؽػرية ومل يجزم بتؽػقره بعقـف، فنن طدم الجزم بتؽػقره 

أن طدم العؾؿ بالتؽػقر ٓ يعـل العؾؿ : بعقـف ٓ يؾزم مـف الحؽؿ بنسالمفؿ، أي

تجرى طؾقفؿ أحؽام الؿسؾؿقـ كؿا : فبؿ يسؿقن؟ ققؾ: وإذا ققؾ. باإلسالم

ٓ يصح أن يعؾؼ التؽػقر : إذاً . الؿـافؼقـ الذيـ هؿ كػار يف الباصـ أجريت طىل

يف -ٕطقان الؿـتسبقـ لؼبؾة الؿسؾؿقـ بؿجرد إسؿاء: فنكف ما مـ صائػة 

إٓ وفقفا الغالة والؿتقسطقن والؿؼتصدون، وقد تقجد بعض  -الغالب

 مؼتصد فقفؿ، الطقائػ التل ٓ يؽقن فقفا ققمًا مؼتصديـ كالجفؿقة مثالً، فنكف ٓ

أكف ٓ يعؾؼ التؽػقر : فالؼصد. ولؽـفؿ مع ذلؽ درجات، لقسقا وجفًا واحداً 

بإسؿاء، ٓ بلسؿاء الطقائػ وٓ بلسؿاء البدع، وإكؿا يعؾؼ التؽػقر بالؿعاين 

التل يؾتزمفا أصحاهبا، ففذه الؿعاين بلي اسؿ طبر هبا إن كاكت مـ الؽػر 

كاكت مـ الؽػر الذي قد يدخؾف قدر مـ وإن . إن صاحبفا كافر: الؿحض ققؾ

التقهؿ: ُتققػ يف تؽػقر صاحبفا، وإذا تققػ يف تؽػقره فال يؾزم الؼطع بلكف 

إن الطائػة الؿعقـة لقسقا : ولفذا إذا ققؾ. مممـ ضاهرًا وباصـًا، بؾ قد يؽقن مـافؼاً 

 إن الطائػ: أي مـ قال. إن مجقع أطقاهنؿ مسؾؿقن: كػارًا، ٓ يؾزم أن يؼال

الؿعقـة لقست صائػة كافرة بلطقاهنا، ٓ يؾزمف جعؾ مجقع إطقان طىل اإلسالم، أو 

الجزم لفؿ باإلسالم الظاهر والباصـ، بؾ طدم الجزم بالؽػر ٓ يعـل الجزم 



ولقؽـ ذلؽ، : كؼقل. إذًا ٓ يبؼك لـا طؾؿ هبؿ: وقد يؼقل قائؾ. بثبقت اإلسالم

: قف يف كتابف يف مسللة الؿـافؼقـ، فؼالفؼد ذكر اهلل سبحاكف وتعاىل ذلؽ طـ كب

ـْ إَْطَراِب ُمـَافُِؼقَن 
ـْ َحْقَلُؽْؿ مِ أن كثقرًا مـ الؿـافؼقـ مل [: 111:التقبة]َومِؿَّ

 . ......تعؾؿ حالف

 : ضفقر فرق الزكدقة والـػاق مـ صائػة الرافضة

 [ . فؿومـفؿ ضفرت أمفات الزكدقة والـػاق كزكدقة الؼرامطة الباصـقة وأمثال]

الباصـقة الغالة، وهؿ الذيـ أتقا إىل البقت الحرام يف زمـ الؼرامطة وأخذوا           

. الحجر إسقد، وكان الحاكؿ بلمر اهلل يدطل مؼامًا مـ إلقهقة والربقبقة

مـ : وحؽؿ مـ يدطل مؼام الربقبقة أو إلقهقة لـػسف أو لغقره هق الؽػر، أي

يحًا ففذا كافر كؿا كّػر اهلل أبا جفؾ وأمثالف مـ يشرك يف إلقهقة شركًا صر

الؿشركقـ الذيـ كػروا بال إلف إٓ اهلل، ولؽـ إسؿاء ٓ تطرد: ٕن ما يسؿك 

بالدولة الػاصؿقة أو العبقدية لؿا ضفرت يف مصر، بؼقا يف حؽؿ مصر مائتل سـة، 

وٓ -ؿ ومل يؽـ الؿصريقن قبؾ ذلؽ أهؾ شقعة أساسًا، لؽـ أجبر مـ أجبر مـف

فلضفر كثقر مـفؿ آكتصار لفمٓء والتشقع  -سقؿا مـ كان قريبًا مـ بالط الؿؾؽ

ففمٓء العامة الذيـ أضفروا هذا التشقع، وخدطقا بالتشقع ٓ . طىل اسؿ همٓء

إهنؿ بؿجرد تسؿقتفؿ أكػسفؿ باسؿ همٓء يعطقن حؽؿفؿ الذي هق يف : يؼال

أهنؿ ٓ يبقحقن بحؼائؼ الباصـقة لعامتفؿ، : الباصـ: ٕن مـ صرق الطائػة الباصـقة

فنذا كان ٓ يبقحقن بالباصـقة لعامتفؿ فنكف ٓ يجقز أن يؽػر العامة مـفؿ مع أهنؿ 

 . ٓ يعرفقن هذا الباصـ وٓ يؼقلقن بف أصالً 

  



 : الرافضة شر مـ الخقارج

وٓ ريب أهنؿ أبعد صقائػ الؿبتدطة طـ الؽتاب والسـة: ولفذا كاكقا هؿ ] 

لؿشفقريـ طـد العامة بالؿخالػة لؾسـة، فجؿفقرالعامة ٓ تعرف ضد السـل إٓ ا

 [ .لست رافضقاً : فنكؿا معـاه. أكا سـل: الرافضل، فنذا قال أحدهؿ

: أن التؼسقؿ العام هق أن السـة يؼابؾفا الرفض، أما التؼسقؿ الخاصة: أي           

 . دع إخرىصقائػ أهؾ الب: فنن السـة: يؼابؾفا البدطة، أي

 [ . وٓ ريب أهنؿ شٌر مـ الخقارج]

ٓ ريب أهنؿ شٌر مـ الخقارج مـ جفة فساد العؼائد، وفساد إحقال            

الظاهرة والباصـة، فنهنؿ مـ أفسد الطقائػ ضاهرًا وباصـًا، لؽـ الخقارج فقفؿ 

 .شدة طىل الؿسؾؿقـ مـ جفة السقػ، فنهنؿ استباحقا دماء الؿسؾؿقـ

ـ الخقارج كان لفؿ يف مبدأ اإلسالم سقػ طىل أهؾ الجؿاطة، ومقآهتؿ لؽ] 

الؽػار أطظؿ مـ سققف الخقارج، فنن الؼرامطة واإلسؿاطقؾقة وكحقهؿ مـ أهؾ 

 [ . الؿحاربة ٕهؾ الجؿاطة، وهؿ مـتسبقن إلقفؿ

ولؽـ كؿا أن الشقعة تـتسب لفا الؼرامطة واإلسؿاطقؾقة " مـتسبقن إلقفؿ         

اسؿ طام، فال " الشقعة"لؽ يـتسب لؾشقعة الزيدية الؿػضؾة، وهذا يدل طىل أن كذ

يجقز أن يعؾؼ التؽػقر بف، وٓ شؽ أكف غؾط طؼالً وشرطًا، فنن مـ الشقعة ققٌم 

طرفقا بلهنؿ مسؾؿقن ٓ جدل يف إسالمفؿ كالشقعة الؿػضؾة لـعظ بـ أبل صالب 

الشقعة، وطؾقف صائػة معروفة مـفؿ  طىل أبل بؽر و طؿر ، ففذا ققٌل قالف ققم مـ

مـ أصقل الزيدية، وإن كان مـ الزيدية مـ فسد مذهبف فقؿا بعد، ولؽـ هذه 

الطائػة الؿػضؾة لـعظ بنمجاع الؿسؾؿقـ لقسقا كػارًا، مع أن الـاس يسؿقهنؿ 



تعؾقؼ التؽػقر باسؿ الشقعة أو غقره غقر صحقح، : إذاً ". شقعةً "وهؿ يسؿقن أكػسفؿ 

هق مـ قال حؼقؼًة مـ الحؼائؼ الؽػرية وُطؾؿ ققام الحجة طؾقف، إما : ؽافرإكؿا ال

لؽقن مؼالتف مـ الؽػر الؿحض الصريح الذي يؿـع التقهؿ، وأما أن يؽقن كافرًا 

 . ٕن الحجة أققؿت طؾقف بالجدل والؿـاضرة

 : الؼدرية والؿعتزلة 

. عروفقن بالؽذبوأما الخقارج ففؿ معروفقن بالصدق: والروافض م]          

وأما الؼدرية الؿحضة ففؿ . والخقارج مرققا مـ اإلسالم، وهمٓء كابذوا اإلسالم

 [ .خقر مـ همٓء بؽثقر، وأقرب إىل الؽتاب والسـة

أهنا لقست : مـ زلَّ يف مسللة أفعال العباد، فؼال: أي" الؼدرية الؿحضة: "ققلف          

ففذا الؼقل قد قالف بعض أصحاب .. تفمخؾققة، وأهنا لقست بنرادة اهلل ومشقئ

لقس طـدهؿ بدطة إٓ مسللة : الرواية واإلسـاد، ومعـك أهنؿ قدرية محضة أي

أفعال العباد، ففذا الـقع مـ الؼدرية الؿحضة التل غؾطت يف مسللة أفعال العباد، 

وهل يف مجفقر أصقلفا مؼاربة لؾسـة والجؿاطة، همٓء مل يـطؼ أحد مـ السؾػ 

 . ؿ كؿا كص طؾقف الؿصـػ يف مؼام آخربتؽػقره

 [ .لؽـ الؿعتزلة وغقرهؿ مـ الؼدرية هؿ جفؿقة أيضاً ]

لقس طـدهؿ بدطة : فالؿعتزلة قدرية، ولؽـفؿ لقسقا قدرية محضة، بؿعـك         

إىل ... الؼدر فؼط، بؾ طـدهؿ بدطة الؼدر وطـدهؿ بدطة التجفؿ يف كػل الصػات

 .غقر ذلؽ

 

 



 [ .الػفؿ، ويستحؾقن دماء الؿسؾؿقـ: فقؼربقن مـ أولئؽوقد يؽػرون مـ خ]

يؼاربقن الشقعة، وقد حصؾ أصالً بقـ الشقعة والؿعتزلة تجاكس بعد : أي           

ضفقر الؿعتزلة البغدادية الذيـ تشقعقا لـعظ بـ أبل صالب ، حتك دخؾت الشقعة 

ولفذا غؾب  فلخذت مـ معتزلة بغداد كػل الصػات، وكػل خؾؼ أفعال العباد:

طىل الشقعة اإلمامقة فقؿا بعد الؼقل بـػل الصػات، والؼقل بلن اهلل مل يخؾؼ أفعال 

 . ......العباد

   

 : الؿرجئة لقسقا مـ أهؾ البدع الؿغؾظة

وأما الؿرجئة فؾقسقا مـ هذه البدع الؿعظؾة، بؾ قد دخؾ يف ققلفؿ صقائػ مـ ]

 . ن و أبل حـقػة وأمثالفؿاكـحؿاد بـ أبل سؾقؿا.  [أهؾ الػؼف والعبادة

وما كاكقا يعدون إٓ مـ أهؾ السـة، حتك تغؾظ أمرهؿ بؿا زادوه مـ إققال ]

 [ .الؿغؾظة

 .الؿرجئة الػؼفاء مل يعدوا طـد إئؿة إٓ مـ أهؾ السـة والجؿاطة: أي 

ولؿا كان قد كسب إىل اإلرجاء والتػضقؾ ققم مشاهقر متبَعقن، تؽؾؿ أئؿة السـة ] 

مـ : "هقر يف ذم الؿرجئة والؿػضؾة تـػقرًا طـ مؼالتفؿ، كؼقل سػقان الثقري الؿشا

قدم طؾقًا طىل أبل بؽر والشقخقـ فؼد أزرى بالؿفاجريـ وإكصار: وما أرى 

قالف لؿا كسب إىل تؼديؿ طظ . يصعد لف إىل اهلل طؿؾ مع ذلؽ أو كحق هذا الؼقل

مـ قدم طؾقًا طىل طثؿان فؼد :  بعض أئؿة الؽقفققـ، وكذلؽ ققل أيقب السختقاين

قالف لؿا بؾغف ذلؽ طـ بعض الؽقفققـ، وقد روي أكف . أزرى بالؿفاجريـ وإكصار

 [ .رجع طـ ذلؽ



. إىل الؼقل بلن إطؿال لقست داخؾة يف اسؿ اإليؿان: أي" إىل اإلرجاء" 

طؿر و : والؿؼصقد بالشقخقـ. تػضقؾ طظ طىل أبل بؽر و طؿر : أي": والتػضقؾ"

أهنا اجتفاد، : الصقاب فقفا -تػضقؾ طظ طىل طثؿان -طثؿان ، وهذه الؿسللة 

وإن كان الصحقح فقفا، وهق الذي طؾقف مجفقر إئؿة، واستؼر طؾقف أمر أهؾ 

أن طثؿان أفضؾ مـ طظ ، لؽـ مـ كازع يف ذلؽ فنكؿا كازع يف اجتفاد، : السـة

قس صاحب بدطة، بؾ ققلف واإلمام أمحد رمحف اهلل يرى أن الؿـازع يف ذلؽ ل

. اجتفاد، كؿا ذكر ذلؽ طـف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل يف القاسطقة وغقرها

هل تؼديؿ أبل بؽر و طؿر طىل غقرهؿ، أما التػضقؾ لـعظ : الؿسللة الؿحؽؿة: إذاً 

طىل طثؿان ففذه مسللة يف أصؾفا كاكت مسللة كزاع بقـ أهؾ السـة، والذي طؾقف 

ػضقؾ لـعثؿان ، وهق الذي استؼر طؾقف أمرهؿ، لؽـ الؿسللة لقس مجفقرهؿ الت

مـ قدم طؾقًا طىل أبل بؽر فؼد أزرى بالؿفاجريـ : كؼقل: إذاً . فقفا محؽؿ وقاصع

وإكصار، ومـ قدم طؾقًا طىل طؿر فؼد أزرى بالؿفاجريـ وإكصار، لؽـ مـ 

ريـ وإكصار؟ ٓ قدم طؾقًا طىل طثؿان يف التػضقؾ هؾ كؼقل أكف أزرى بالؿفاج

يؾزم هذا، وقد يستدل قائؾ هذا بلن طبد الرمحـ بـ طقف لؿا استشار الـاس بقـ 

ًٓ : كؼقل. طثؿان و طظ يف الخالفة قدم الؿفاجريـ وإكصار طثؿان  هذا : أو

لقس بالزم: ٕن هذا كان يف الخالفة والؿسللة هـا مسللة تػضقؾ: وٓ تالزم بقـ 

أكف لق كان يؾزم أن الػاضؾ : لقؾ طىل أكف ٓ تالزم بقـفؿاالتػضقؾ والخالفة: والد

هق الخؾقػة مل يجعؾ طؿر الخالفة يف ستة، ولحسؿفا يف واحد: إٓ أن يؽقن طؿر 

لقس طـده وضقح واكضباط يف أي همٓء الستة هق الػاضؾ، فنذا رجعـا إىل ذلؽ 

يف تؼديؿ طثؿان  أكف لقس هـاك اصراد طـد الصحابة: ففذا أيضًا ٓ بلس بف، معـاه



أن مـ الستة الذيـ جعؾ طؾقفؿ طؿر مدار الخالفة مـ أسؼط : ثاكقاً . طىل طظ 

حؼف لـعثؿان ، ومـفؿ مـ أسؼط حؼف لـعظ ، ففذا الذي أسؼط حؼف لـعظ قدم 

إكف خرج إىل البدطة؟ هذا لقس بصحقح: فنن الؿسللة مسللة : طؾقًا ، ففؾ كؼقل

الصقاب الذي طؾقف مجفقر أهؾ السـة، : ققؾما الصقاب؟ : وإذا ققؾ. اجتفاد

هذا يف الػضقؾة: وأما يف الخالفة فال .. التؼديؿ لـعثؿان : واستؼر طؾقف أمرهؿ

أن الؿسللة لقست : الصقاب: إذاً . أن طثؿان قبؾ طظ  -وهذا مجؿع طؾقف-شؽ 

مـ الؼطعقات، بؾ هل مسللة اجتفاد: ٕكف مل يؼدم مجقع الؿفاجريـ وإكصار 

وكذلؽ طؿر جعؾفا يف . ن طىل طظ ، فنن مـفؿ مـ أسؼط حؼف لـعظ ابتداءً طثؿا

الستة: مؿا يدل طىل قدر مـ التردد والتساوي طـده، ثؿ إن طبد الرمحـ بـ طقف 

 . إكؿا اطتبر إمر بالغؾبة ولقس بالضرورة بجؿقع إطقان

ب إىل وكذلؽ ققل الثقري و مالؽ و الشافعل وغقرهؿ يف ذم الؿرجئة لؿا كس]

 [ .اإلرجاء بعض الؿشفقريـ

 . يؼصد بذلؽ بعض الػؼفاء مـ أهؾ الؽقفة 

وكالم اإلمام أمحد يف هذا الباب جاٍر طىل كالم مـ تؼدم مـ أئؿة الفدى، لقس لف ]

ققل ابتدطف، ولؽـ أضفر السـة وبقـفا، وذب طـفا وبقـ حال مخالػقفا وجاهد 

: هقاء والبدع: وقد قال اهلل تعاىلطؾقفا، وصبر طىل إذى فقفا لؿا ُأضفرت إ

ا َصبَُروا َوَكاُكقا ِبآيَاِتـَا يُقِقـُقَن  ًة يَْفُدوَن ِبَلمِْرَكا َلؿَّ [ 24:السجدة]َوَجَعْؾـَا ِمـُْفْؿ َأِئؿَّ

فالصبر والقؼقـ هبؿا تـال اإلمامة يف الديـ، فؾؿا قام بذلؽ قركت باسؿف مـ اإلمامة 

 [ .لؿـ بعده، كؿا كان تابعًا لؿـ قبؾف يف السـة ما شفر بف وصار متبقطاً 



فؾقس لف اختصاص ٓ هق وٓ غقره: فنن السـة الالزمة هل ما اكضبط يف كتاب  

كـلمحد أو غقره مؿـ كان -اهلل وسـة كبقف وأمجع طؾقف السؾػ، أما أققال آحادهؿ 

و ففذا لقس مـ السـة الالزمة، إٓ إذا كان ققلف طىل هدي إمجاع أ -قبؾف أو بعده

اكضباط طـ مـ سؾػ: وإكؿا أشقر إىل اإلمام أمحد كثقرًا لؿا قارن حالف مـ 

آكتصار لؾسـة والرد طىل أهؾ البدع، وإٓ فجؿقع إئؿة إربعة وأمثالفؿ هؿ 

 . ......مـ أئؿة السـة والجؿاطة وٓ جدل يف ذلؽ

 : خالصة بعض إصقل التل تؿ شرحفا يف هذه الرسالة

ا تؾؼاه الصحابة طـ رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، وتؾؼاه وإٓ فالسـة هل م]

طـفؿ التابعقن، ثؿ تابعقهؿ إىل يقم الؼقامة، وإن كان بعض إئؿة هبا أطؾؿ وطؾقفا 

 [ .واهلل أطؾؿ.. أصبر، واهلل سبحاكف وتعاىل أطؾؿ وأحؽؿ

 :هبذا ختؿ الؿصـػ هذا التعؾقؼ والشرح الػاضؾ طىل هذا الحديث، سقاء ققؾ 

إن الحديث مـضبط الصحة، أو لقس كذلؽ، فنن هذه أصقل شرطقة قررها 

وأحب هـا أن كعطل قدرًا مـ التؾخقص لبعض إصقل التل تؿ . خالل ذلؽ

 : ......تقضقحفا خالل هذا الشرح

 : مذهب السؾػ يعؾؿ بالـؼؾ ٓ بالػفؿ 

         ًٓ ه طـ صريؼ أن مذهب السؾػ إكؿا يعؾؿ بالـؼؾ ولقس بالػفؿ، وأخذ: أو

ومـ فروع الػفؿ أن . الػفؿ قد دخؾ طىل بعض أصحاب السـة مـ الؿتلخريـ

-فقروي طـ إمام مـ أئؿة السؾػ  -ولق كان فاضالً -يليت متلخر مـ الؿتلخريـ 

كؾؿًة ما، فقجعؾ  -كـالثقري أو أمحد أو إسحاق أو ابـ الؿبارك أو أمثال همٓء

طاسًا وسـة ٓزمة إما يف العؼائد وإما هذه الؽؾؿة بؿجرد ققل هذا اإلمام لفا قس



وهذا لقس بصحقح: فنن مذهب السؾػ ٓ يعرف بؼقل واحٍد أو .. يف إحؽام

إما استػاضًة وإما : اثـقـ أو ثالثة مـفؿ، وإكؿا يعرف مذهبفؿ باإلمجاع الؿـضبط

كؼالً: ولفذا فؽثقر مـ أققال السؾػ هل ققل مـ آجتفاد، وٓ يؾزم بالضرورة 

 . ن سـًة ٓزمة لجؿقع الؿسؾؿقـأن يؽق

 : أقسام أصحاب إئؿة الؿتلخريـ الذيـ اكتصروا لؾسـة والجؿاطة

أن أصحاب إئؿة الؿتلخريـ الذيـ اكتصروا لؾسـة والجؿاطة  :ثاكقاً          

طىل صريؼة : أي-مـ هق طىل صريؼة أهؾ الحديث : يـؼسؿقن إىل ثالثة أقسام

مـ أحؼ مـ : م ابـ تقؿقة ، ففذا الرجؾ إذا ققؾكـشقخ اإلسال -إئؿة الؿحضة

يعتبر فؼفف لؿذهب السؾػ بعد إئؿة؟ فال جدل أن هذا اإلمام هق أخص 

وثؿة ققم تلثروا ببعض البدع الؽالمقة، واكحرفقا طـ ضقاهر الســ وطـ . همٓء

التؿسؽ بإثر، وهمٓء الؼقم مؿـ تلثر بطرق الؽالبقة أو غقرها يف الغالب أن 

ب العؾؿ مـ أصحاب السـة ٓ يتلثر هبؿ: ٕن تلثرهؿ بعؾؿ الؽالم بقـ، وقد صال

ولؽـ الذيـ يدخؾ طىل بعض أصحاب . أسؼط رتبة التؿسؽ بآرائفؿ وكؾؿاهتؿ

 السـة أو بعض صؾبة العؾؿ مـ الؿعاصريـ

شلء مـ أثرهؿ، وأثرهؿ لقس محؼؼًا طىل السـة والجؿاطة، هؿ الؼسؿ الثالث،  

ؼؼقا صريؼة أهؾ الحديث الؿحضة مـ إئؿة، ومل يتلثروا بشلء وهؿ الذيـ مل يح

وهذه حؼقؼة ٓبد أن . مـ صرق الؿتؽؾؿقـ، ولؽـفؿ زادوا يف الرد طىل الؿخالػ

أن مـ أصحاب إئؿة مـ الػؼفاء مـ بالغ يف الرد طىل الؿخالػ، فلصؾؼ : تعرف

اإلسالم أبق  وسبؼ أن ذكرت لذلؽ مثالً وهق شقخ. التؽػقر لؽثقر مـ الطقائػ

إسؿاطقؾ إكصاري الفروي ، ففق إمام فاضؾ مـ العباد الـساك الػؼفاء يف 



مذهب اإلمام أمحد ، وهق مـ الؿـتصريـ لؾسـة والجؿاطة، وققلف يف الصػات 

محؼؼ، وهق مـ أضفر مـ رد طىل الجفؿقة وحؼؼ إثبات إسؿاء والصػات، 

ـده بدع يف مسللة الؼدر لؽـف متصقف، بؾ شديد الغؾط يف التصقف، كذلؽ ط

أكف يبالغ يف التعـقػ طىل الؿخالػ، : وغقرها، وطـده فقؿا يختص بؿؼامـا هذا

وهذه . إلخ... ويؽػر إطقان، ويؽػر إشاطرة بالجؿؾة، والشقعة أحقاكًا بالجؿؾة

الطرق مل تؽـ مطردة طـد السؾػ: فنن السؾػ إذا كػروا صائػة فنكؿا أرادوا مـ 

ققال الؽػرية البقـة الؽػر، فعـدما كػر السؾػ الجفؿقة، إكؿا التزم حؼائؼ إ

أرادوا الجفؿقة الؿغؾظة الغالة، الذيـ ططؾقا الرب سبحاكف طـ مجقع أسؿائف 

وصػاتف، وأما مـ دخؾ طؾقف مادة مـ التجفؿ ففذا مل يؽـ كافرًا طـد السؾػ 

. ف وإيؿاكفبالتعققـ، وإن كان طدم الحؽؿ بتؽػقره ٓ يستؾزم الحؽؿ بنسالم

وقال : وكذلؽ يعتبر ابـ حزم مؿـ طـده اكدفاع يف تؽػقر إطقان، ففق يؼقل مثالً 

مع أكف يرجع يف كتاب إصقل إىل تؼرير .. أبق هاشؿ الجبائل الؽافر كذا كذا

قاطدة تعد مـ أوسع الؼقاطد يف درء التؽػقر، وقد أخذها شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

أن مـ أراد الحؼ واجتفد يف صؾبف مـ جفة : هلواكتصر لفا بعد تؼققدها، و

هذه قاطدة قررها .. الرسقل طؾقف الصالة والسالم فلخطله فنن خطله مغػقر لف

ابـ حزم ، وجاء شقخ اإلسالم وشرحفا يف بعض كتبف، ولؽـف ققدها بؼققد طىل 

أن اطتبار مسائؾ التؽػقر يمخذ مـ : فالـتقجة مـ هذا. هدي إئؿة رمحفؿ اهلل

اقات السؾػ واستػاضة أققالفؿ، أما إذا تؽؾؿ فالن أو فالن ولق طرف إصب

بالسـة، ففذا إذا مل يعؾؿ أن ققلف مقافؼ لؼقل إئؿة طىل التحؼقؼ فنن ققلف أحسـ 

 . أكف اجتفاد لقس بالزم: ما يؼال فقف



 

 : ٓ يؽػر أحد مـ أهؾ الؼبؾة بؿجرد إسؿاء

التؽػقر يف أهؾ الؼبؾة بإسؿاء، سقاء كاكت أسؿاء أكف ٓ يـبغل تعؾقؼ : ثالثاً           

صقائػ أو أسؿاء بدع، إكؿا الذي يعؾؼ التؽػقر لفؿ بإسؿاء هؿ مـ سؿك اهلل 

كالقفقد: فنن كؾ يفقدي كافر، وكالـصارى: فنن كؾ كصراين : كػرهؿ يف كتابف

كافر، وكالؿجقس: فنن كؾ مجقسل كافر، وكالذيـ أشركقا: فنن كؾ مشرك 

مـ شقعة، -وأما الطقائػ التل حدثت بقـ ضفراين الؿسؾؿقـ . وهؾؿ جرا. .كافر

إن مجقع مـ سؿل هبذا آسؿ كافر : فال يجقز أن يؼال -أو جفؿقة، أو خقارج

بعقـف: فنن هذا مل يدرج طؾقف السؾػ، ومع ذلؽ فنن كثقرًا مـ هذه الطقائػ يف 

مل ُيعؾؿ كػره مـ أطقاهنؿ فال يؾزم أطقاهنا كػاٌر زكادقة، ويف مؼآهتا كػٌر كثقر، ومـ 

هذا هق آقتصاد .. العؾؿ أو الجزم بنسالمف وإن أجريت طؾقف أحؽام الؿسؾؿقـ

وإن . والتحؼقؼ الذي طؾقف السؾػ، ومجقعُف مؼرر يف كالم شقخ اإلسالم رمحف اهلل

إن كالم شقخ اإلسالم رمحف اهلل أحقاكًا فقف اشتراك، فؼد يظفر مـ : كـت أققل

يف مؼام التؽػقر لطائػة مـ الطقائػ بالتصريح، ويف مؼام آخر يتلخر طـ  كالمف

أن الطائػة قد يؽقن طـدها : ذلؽ: وهذا ٕن أسؿاء الطقائػ مشتركة، بؿعـك

أن مـ التزم الؼقل بؼقل مـ إققال البقـة الؽػر : غالة وغقر غالة، والؼاطدة هل

 -الؼقل بالتحريػ أو ما إىل ذلؽكؿـ قرر الشرك إكبر أو -يف كالم اهلل ورسقلف 

التؽػقر يعؾؼ بالؿعاين البقـة ولقس بؿجرد إسؿاء، وإن كاكت : إذاً . ففذا كافر

مجقع هذه إسؿاء الؿخالػة لؾسـة والجؿاطة هل مـ البدع التل يجب إكؽارها 

هذا هق مجؿؾ هذه الؿسائؾ، وهل تحتاج إىل قدر مـ . والتغؾقظ طىل أهؾفا



وأكا أكصح اإلخقة الؼراء بتلمؾ كتب شقخ اإلسالم ابـ . والؿتابعةالبسط والتبققـ 

أما مـ ضاق طؾقف ففؿ كالم شقخ اإلسالم، ورأى . تقؿقة رمحف اهلل يف هذا الباب

إن ابـ : أكف ٓ يؽػر همٓء وٓ يؽػر همٓء، وهق يريد أن يؽػر: فرجع لقؼقل

ففذا لقس بشلء، وهق . .تقؿقة متساهؾ يف التؽػقر أو متـاقض يف مسللة التؽػقر

أما شقخ اإلسالم رمحف اهلل فال يقجد ! الؿتـاقض، الجاهؾ، الغايل يف هذه الؿسللة

بعد إئؿة رمحفؿ اهلل أطدل مـف وٓ أفؼف مـف، ففذا اإلمام ٓ يطعـ فقف إٓ جاهؾ، 

أن الشقخ محؿد بـ طبد : رابعاً . وٓ يـزلف مـ مؼام مـ مؼامات العؾؿ إٓ جاهؾ

إن : رمحف اهلل مل يؾتزم التؽػقر يف الشقعة، بؾ لؿا ذكر مسللة السب قالالقهاب 

فؿـ سب الصحابة طىل معـك التؽػقر لفؿ ففذا كافر، لؽـ مـ سب . فقفا تػصقالً 

طىل معـك أخذ أمقال آل البقت وما إىل ذلؽ ففذا لقس بؽػر، وقد ذكر الشقخ 

السب ما لقس كػرًا،  محؿد بـ طبد القهاب أن مـ السب ما هق كػر بقـ، ومـ

ولقس الؿؼصقد . ومـ السب ما هق متردد فقف يـظر يف قائؾف وإقامة الحجة طؾقف

مـ هذا التػصقؾ طدم التؽػقر، وإكؿا الؼصد ذكر التػصقؾ والتحؼؼ مـ ثبقت 

أن مـ شفد الشفادتقـ وأضفر الصالة والزكاة : الؽػر طىل الؿعقـ، وإٓ فإصؾ

يسؿك مسؾؿًا كؿا سؿك اهلل سبحاكف وتعاىل مـ مل وحج البقت وصقم رمضان أكف 

يدخؾ اإليؿان يف قؾبف مسؾؿًا، وكؿا دخؾ الؿـافؼقن يف اسؿ اإلسالم، وقد قال 

إن الؿـافؼقـ الـػاق إكبر يدخؾقن يف اسؿ الؿسؾؿقـ بنمجاع : "شقخ اإلسالم 

قفؿ العؾؿاء، وكان الصحابة يقارثقهنؿ ويـاكحقهنؿ، ويسؾؿقن طؾقفؿ ويردون طؾ

 " . وإىل آخره، وما كاكقا يخصقن يف الجؿؾة بشلء مـ إحؽام... السالم

 



 


