
لكتاب    االعتصام: ا
لشاطيب: املؤلف   ا

  خطبة الكتاب

احلمد هللا احملمود على كل حال الذي حبمده يستفتح كل أمر ذي بال خالق اخللق ملا شاء وميسرهم على وفق علمه 
وإرادته ال على وفق أغراضهم ملا سر وساء ومصرفهم مبقتضى القبضتني فمنهم شقي وسعيد وهداهم النجدين 

يد ومسويهم على قبول اإلهلامني ففاجر وتقي كما قدر أرزاقهم بالعدل على حكم الطرفني ففقري فمنهم قريب وبع
وغين كل منهم جار على ذلك األسلوب فال يعدوه فلو متالؤوا على أن يسدوا ذلك الفتق مل يسدوه أو يردوا ذلك 

وهللا يسجد من يف السماوات واألرض  {احلكم السابق مل ينسخوه ومل يردوه فال إطالق هلم على تقييده وال انفصال 
  } طوعا وكرها وظالهلم بالغدو واآلصال 

والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد نيب الرمحة وكاشف الغمة الذي نسخت شريعته كل شريعة ومشلت 
ا دعوته كل أمة فلم يبق ألحد حجة دون حجته وال استقام لعاقل طريق سوى ال حب حمجته ومجعت حتت حكمته
كل معىن مؤتلف فال يسمع بعد وضعها خالف خمالف وال قول خمتلف فالسالك سبيلها معدود يف الفرقة الناجية 

والناكب عنها مصدود إىل الفرق املقصرة أو الفرق الغالية صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بشمسه 
رية وفرقوا بصوارم أيديهم وألسنتهم بني كل نفس فاجرة املنرية واقتفوا آثاره الالئحة وأنواره الواضحة وضوح الظه

ومربورة وبني كل حجة بالغة وحجة مبرية وعلى التابعني هلم على ذلك السبيل سائر املنتمني إىل ذلك القبيل وسلم 
  تسليما كثريا 

وع يف املقصود وهي فإين أذكرك أيها الصديق األوىف واخلالصة األصفى يف مقدمة ينبغي تقدميها قبل الشر: أما بعد 
  معىن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يف معىن قول صلى اهللا عليه و سلم بدىء اإلسالم غريبا 
بدىء اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدىء فطوىب للغرباء [ وهي معىن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ومن الغرباء يا : [ ويف رواية قيل ] صلحون عند فساد الناس الذين ي: ومن الغرباء يا رسول اهللا ؟ قال : قيل 
بدىء [ وهذا جممل ولكنه مبني يف الرواية األخرى وجاء من طريق آخر ] النزاع من القبائل : رسول اهللا ؟ قال 

 ويف رواية البن] اإلسالم غريبا وال تقوم الساعة حىت يكون غريبا كما بدىء فطوىب للغرباء حني يفسد الناس 
طوىب للغرباء الذين ميسكون بكتاب اهللا حني يترك ويعملون بالسنة حني تطفى : [ وهب قال عليه الصالة و السالم 

يا رسول اهللا كيف يكون : إن اإلسالم بدىء غريبا وسيعود غريبا كما بدىء فطوىب للغرباء قالوا : [ ويف رواية ] 
الذين : أنه سئل عن الغرباء قال : [ ويف رواية ] لغريب كما يقال للرجل يف حي كذا وكذا إنه : غريبا ؟ قال 

ومجلة املعىن فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان واملشاهدة يف أول اإلسالم ] حييون ما أمات الناس من سنيت 
ال  وآخره وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثه اهللا تعاىل على حني فترة من الرسل ويف جاهلية جهالء

تعرف من احلق رمسا وال تقيم به يف مقاطع احلقوق حكما بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها وما استحسنه 
أسالفها من اآلراء املنحرفة والنحل املخترعة واملذاهب املبتدعة فحني قام فيهم صلى اهللا عليه و سلم بشريا ونذيرا 

رضوا معروفه بالنكر وغريوا يف وجه صوابه باإلفك ونسبوا إليه إذ وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا فسرعان ما عا



خالفهم يف الشرعة ونابذهم يف النحلة كل حمال ورموه بأنواع البهتان فتارة يرمونه بالكذب وهو الصادق املصدوق 
 ممن يدعيه الذي مل جيربوا عليه قط خربا خبالف خمربه وآونة يتهمونه بالسحر ويف علمهم أنه مل يكن من أهله وال

إنه جمنون مع حتققهم بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبلة وإذا دعاهم إىل عبادة املعبود : وكرة يقولون 
مع اإلقرار مبقتضى هذه الدعوة } أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب { : حبق وحده ال شريك له قالوا 

وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة أنكروا ما يشاهدون } خملصني له الدين  فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا{ : الصادقة 
اللهم إن { : وإذا خوفهم نقمة اهللا قالوا } أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد { : من األدلة على إمكانه وقالوا 

على صحة ما أخربهم اعتراضا } كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 
به مما هو كائن ال حمالة وإذا جاءهم بآية خارقة افترقوا يف الضاللة على فرق واخترقوا فيها مبجرد العناد ما ال يقبله 

أهل التهدي إىل التفرقة بني احلق والباطل كل ذلك منهم إىل التأسي هبم واملوافقة هلم على ما ينتحلون إذ رأوا 
طلهم ردا ملا هم عليه ونبذا ملا شدوا عليه يد الظنة واعتقدوا إذ مل يتمسكوا بدليل أن خالف املخالف هلم يف با

اخلالف يوهن الثقة ويقبح جهة االستحسان وخصوصا حني اجتهدوا يف االنتصار بعلم فلم جيدوا أكثر من تقليد 
قالوا نعبد أصناما فنظل هلا * دون ما تعب{ : اآلباء ولذلك أخرب اهللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالم يف حماجة قومه 

} قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون * أو ينفعونكم أو يضرون * قال هل يسمعونكم إذ تدعون * عاكفني 
أم { : فحادوا كما ترى عن اجلواب القاطع املورد مورد السؤال إىل االستمساك بتقليد اآلباء وقال اهللا تعاىل 

فرجعوا } بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون * به مستمسكون آتيناهم كتابا من قبله فهم 
فأجابوا مبجرد } قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم { : عن جواب ما ألزموا إىل التقليد فقال تعاىل 

  اإلنكار ركونا إىل ما ذكروا من التقليد ال جبواب السؤال 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم ألنه خرج عن معتادهم وأتى فكذلك كانوا مع ا

خبالف ما كانوا عليه من كفرهم وضالهلم حىت أرادوا أن يستنزلوه على وجه السياسة يف زعمهم ليوقعوا بينهم 
عض الوجوه ويقنعوا منه بذلك ليقف هلم وبني املؤالفة واملوافقة ولو يف بعض األوقات أو يف بعض األحوال أو على ب

بتلك املوافقة واهي بنائهم فأىب عليه الصالة و السالم إال الثبوت على حمض احلق واحملافظة على خالص الصواب 
إىل آخر السورة فنصبوا له عند ذلك حرب العدواة } ال أعبد ما تعبدون * قل يا أيها الكافرون { : وأنزل اهللا 

يعة وصار أهل السلم كلهم حربا عليه عاد الويل احلميم عليه كالعذاب األليم فأقرهبم إليه نسبا ورموه بسهام القط
كان أبعد الناس عن مواالته كأيب جهل وغريه وألصقهم به رمحا كانوا أقسى قلوبا عليه فأي غربة توازي هذه الغربة 

ال نيل املصلوفني بل حفظه وعصمه وتواله ؟ ومع ذلك فلم يكله اهللا إىل نفسه وال سلطهم على النيل من أذاه إ
  بالرعاية والكالء حىت بلغ رسالة ربه 

مث ما زالت الشريعة يف أثناء نزوهلا وعلى توايل تقريرها تبعد بني أهلها وبني غريهم وتضع احلدود بني حقها وبني ما 
يف أصل الدين األول األصيل ابتدعوا ولكن على وجه من احلكمة عجيب وهو التأليف بني أحكامها وبني أكابرهم 

ففي العرب نسبتهم إىل أبيهم إبراهيم عليه السالم ويف غريهم ألنبيائهم املبعوثني فيهم كقوله تعاىل بعد ذكر كثري من 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي { : وقوله تعاىل } أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده { : األنبياء 

  } وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني أوحينا إليك وما 
وما زال عليه الصالة و السالم يدعو هلا فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم االختفاء خوفا من عادية الكفار 

دوا فمن أهل اإلسالم من جلأ إىل قبيلة زمان ظهورهم على دعوة اإلسالم فلما اطلعوا على املخالفة أنفوا وقاموا وقع



فحموه على إغماض أو على دفع العار يف اإلخفار ومنهم من فر من اإلذاية وخوف الغرة هجرة إىل اهللا وحبا يف 
اإلسالم ومنهم من مل يكن له وزر حيميه وال ملجأ يركن إليه فلقي منهم من الشدة والغلطة والعذاب أو القتل ما هو 

منهم من زل فرجع أمره بسبب الرجوع إىل املوافقة وبقي منهم من بقي صابرا حمتسبا إىل أن أنزل معلوم حىت زل 
اهللا تعاىل الرخصة يف النطق بكلمة الكفر على حكم املوافقة ظاهرا ليحصل بينهم وبني الناطق املوافقة وتزول 

ح من خناقه وقلبه مطمئن باإلميان وهذه املخالفة فنزل إليها من نزل على حكم التقية ريثما يتنفس من كربه ويترو
غربة أيضا ظاهرة وإمنا كان هذا جهال منهم مبواقع احلكمة وأن ما جائهم به نبيهم صلى اهللا عليه و سلم هو احلق 

ضد ما هم عليه فمن جهل شيئا عاداه فلو علموا حلصل الوفاق ومل يسمع اخلالف ولكن سابق القدر حتم على 
  } إال من رحم ربك * وال يزالون خمتلفني { : اهللا تعاىل  اخللق ما هم عليه قال

مث استمر تزيد اإلسالم واستقام طريقه على مدة حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن بعد موته وأكثر قرن 
الصحابة رضي اهللا عنهم إىل أن نبغت فيهم نوابغ اخلروج عن السنة واصغوا إىل البدع املضلة كبدعة القدر وبدعة 

يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان يقرؤون القرآن ال جياوز : [ اخلوارج وهي اليت نبه عليها احلديث بقوله 
كما بينه حديث ابن عمر اآليت حبول اهللا وهذا كله يف : يعين ال يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر ] تراقيهم 

  آخر عهد الصحابة 
  : به الصادق صلى اهللا عليه و سلم يف قوله  مث مل تزل الفرق تكثر حسبما وعد

ويف ] افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة [ 
  : احلديث اآلخر 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا يف جحر ضب التبعتموهم قلنا يا رسول اهللا [ 
وهذا أعم من األول فإن األول عند كثري من أهل العلم خاص بأهل األهواء ] فمن ؟ : ود والنصارى ؟ قال اليه

  ] حىت لو دخلوا يف جحر ضب التبعتموهم : [ وهذا الثاين عام يف املخالفات ويدل على ذلك من احلديث قوله 
عليها إذ التأسي يف األفعال واملذاهب وكل صاحب خمالفة فمن شأنه أن يدعو غريه إليها وخيص سؤاله بل سواه 

موضوع طلبه يف اجلبلة وبسببه تقع يف املخالف املخالفة وحتصل من املوافق املؤالفة ومنه تنشأ العدواة والبغضاء 
  للمختلفني 

كان اإلسالم يف أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا وأهله غالبون وسوادهم أعظم األسودة فخال من وصف الغربة بكثرة 
هل واألولياء الناصرين فلم يكن لغريهم ممن مل يسلك سبيلهم أو سلكه ولكنه ابتدع فيه صولة يعظم موقعها وال األ

قوة يضعف دوهنا حزب اهللا املفلحون فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق فالشاذ مقهور مضطهد إىل 
والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده واقتضى سر أن أخذ اجتماعه يف االفتراق املوعود وقوته إىل الضعف املنتظر 

التأسي املطالبة باملوافقة وال شك أن الغالب أغلب فتكالبت على سواد السنة البدع واألهواء فتفرق أكثرهم شيعا 
وما أكثر الناس ولو حرصت { : إن أهل احلق يف جنب أهل الباطل قليل لقوله تعاىل : وهذه سنة اهللا يف اخللق 

ولينجز اهللا ما وعد به نبيه صلى اهللا عليه و سلم من عود } وقليل من عبادي الشكور { : وقوله تعاىل } مبؤمنني 
وصف الغربة إليه فإن الغربة ال تكون إال مع فقد األهل أو قلتهم وذلك حني يصري املعروف منكرا واملنكر معروفا 

ب والتعنيف كما كان أوال يقام على أهل البدعة طمعا وتصري السنة بدعة والبدعة سنة فيقام على أهل السنة بالتثري
من املبتدع أن جتتمع كلمة الضالل ويأىب اهللا أن جتتمع حىت تقوم الساعة فال جتتمع الفرق كلها على كثرهتا على 

فرق خمالفة السنة عادة ومسعا بل ال بد أن تثبت مجاعة أهل السنة حىت يأيت أمر اهللا غري أهنم لكثرة ما تناوشهم ال



الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إىل موافقتهم ال يزالون يف جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل 
  والنهار وبذلك يضاعف اهللا هلم األجر اجلزيل ويثيبهم الثواب العظيم 

فمن وافق فهو عند  فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة املخالفة باملوافقة جار مع األزمان ال خيتص بزمان دون زمان
املطالب املصيب على أي حال كان ومن خالف فهو املخطىء املصاب ومن وافق فهو احملمود السعيد ومن خالف 

  فهو املذموم املطرود ومن وافق فقد سلك سبيل اهلداية ومن خالف فقد تاه يف طرق الضاللة والغواية 
مد مل أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طليب أنظر وإمنا قدمت هذه املقدمة ملعىن أذكره وذلك أين وهللا احل

يف عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه مل أقتصر منه على علم دون علم وال أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر 
حسبما اقتضاه الزمان واملكان وأعطته املنة املخلوقة يف أصل فطريت بل خضت يف جلجه خوض احملسن للسباحة 

 ميادينه إقدام اجلريء حىت كدت أتلف يف بعض أعماقه أو أنقطع يف رفقيت اليت باألنس هبا جتاسرت على وأقدمت يف
ما قدر يل غائبا عن مقال القائل وعذل العاذل ومعرضا عن صد الصاد ولوم الالئم إىل أن من علي الرب الكرمي 

قى يف نفسي القاصرة أن كتاب اهللا وسنة نبيه الرؤوف الرحيم فشرح يل من معاين الشريعة ما مل يكن يف حسايب وأل
مل يتركا يف سبيل اهلداية لقائل ما يقول وال أبقيا لغريمها جماال يعتد فيه وإن الدين قد كمل والسعادة الكربى فيما 

وضع والطلبة فيما شرع وما سوى ذلك فضالل وهبتان وإفك وخسران وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك 
وثقى حمصل لكلييت اخلري دنيا وأخرى وما سوامها فأحالم وخياالت وأوهام وقام يل على صحة ذلك بالعروة ال

ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس ولكن أكثر { : الربهان الذي ال شبهة تطرق حول محاه وال ترمتي حنو مرماه 
ت نفسي على املشي يف طريقه مبقدار واحلمد هللا والشكر كثريا كما هو أهله فمن هنالك قوي} الناس ال يشكرون 

ما يسر اهللا فيه فابتدأت بأصول الدين عمال واعتقادا مث بفروعه املبينة على تلك األصول ويف خالل ذلك أبني ما هو 
من السنن أو من البدع كما أبني ما هو من اجلائز وما هو من املمتنع وأعرض ذلك على علم األصول الدينية 

فسي باملشي مع للجماعة اليت مساها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالسواد األعظم يف والفقهية مث أطالب ن
  الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه وترك البدع اليت نص عليها العلماء أهنا بدع وأعمال خمتلفة 

قامة على وكنت يف اثناء ذلك قد دخلت يف بعض خطط اجلمهور من اخلطابة واإلمامة وحنوها فلما أردت االست
الطريق وجدت نفسي غريبا يف مجهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد ودخلت على سننها 
األصلية شوائب من احملدثات الزوائد ومل يكن ذلك بدعا يف األزمنة املتقدمة فكيف يف زماننا هذا فقد روي عن 

لو خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : لدرداء أنه قال روي عن أيب ا[ السلف الصاحل من التنبيه على ذلك كثري كما 
فكيف لو كان اليوم ؟ قال : قال األوزاعي ] و سلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إال الصالة 

  فكيف لو أدرك األوزاعي هذا الزمان ؟ : عيسى بن يونس 
واهللا ما أعرف فيهم شيئا من : ا أغضبك ؟ فقال م: دخل أبو الدراداء وهو غضبان فقلت : وعن أم الدرداء قالت 

  أمر حممد إال أهنم يصلون مجيعا 
: ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري قولكم : وعن أنس بن مالك قال 

الة رسول اهللا صلى اهللا قد صليتم حىت تغرب الشمس أفكانت تلك ص: بلى يا أبا محزة ؟ قال : ال إله إال اهللا قلنا 
: لو أن رجال أدرك السلف األول مث بعث اليوم ما عرف من اإلسالم شيئا قال : عليه و سلم ؟ وعن أنس قال 
أما واهللا على ذلك ملن عاش يف النكر ومل يدرك ذلك : إال هذه الصالة مث قال : ووضع يده على خده مث قال 

ه ورأى صاحب دنيا يدعو إىل دنياه فعصمه اهللا من ذلك وجعل قلبه حين السلف الصاحل فرأى مبتدعا يدعو إىل بدعت



إىل ذلك السلف الصاحل يسأل عن سبلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما وكذلك فكونوا إن 
  شاء اهللا 

  لو أن رجال أنشر فيكم من السلف ما عرف غري هذه القبلة : وعن ميمون بن مهران قال 
ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إال النداء بالصالة إىل ما أشبه هذا من : مالك عن أبيه قال  وعن سهل بن

اآلثار الدالة على أن احملدثات تدخل يف املشروعات وأن ذلك قد كان قبل زماننا وإمنا تتكاثر على توايل الدهور إىل 
  اآلن 

تاد الناس فال بد من حصول حنو مما حصل ملخالفي العوائد وال فتردد النظر بني أن أتبع السنة على شرط خمالفة ما اع
سيما إذا ادعى أهلها أم ما هم عليه هو السنة ال سواها إال أن يف ذلك العبء الثقيل ما فيه من األجر اجلزيل وبني 

ين أوافق أن أتبعهم على شرط خمالفة السنة والسلف الصاحل فأدخل حتت ترمجة الضالل عائذا باهللا من ذلك إال أ
املعتاد وأعد من املؤالفني ال من املخالفني فرأيت أن اهلالك يف أتباع السنة هو النجاة وأن الناس لن يغنوا عين من اهللا 

شيئا فأخذت يف ذلك على حكم التدريج يف بعض األمور فقامت علي القيامة وتواترت علي املالمة وفوق إيل 
وأنزلت منزلة أهل الغباوة واجلهالة وإين لو التمست لتلك احملدثات  العتاب سهامه ونسبت إىل البدعة والضاللة

خمرجا لوجدت غري أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى يب مرتقى صعبا وضيق علي جماال رحبا وهو كالم 
  ل يشري بظاهره إىل أن اتباع املتشاهبات ملوافقات العادات أوىل من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف األو

ورمبا أملوا يف تقبيح ما وجهت إليه وجهيت مبا تشمئز منه القلوب أو خرجوا بالنسبة إىل بعض الفرق اخلارجة عن 
السنة شهادة ستكب ويسألون عنها يوم القيامة فتارة نسبت إىل القول بأن الدعاء ال ينفع وال فائدة فيه كما يعزى 

االجتماع يف أدبار الصالة حالة اإلمامة وسيأيت ما يف ذلك من إىل بعض الناس بسبب أين مل ألتزم الدعاء هبيئة 
  املخالفة للسنة وللسلف الصاحل والعلماء 

وتارة نسبت إىل الرفض وبغض الصحابة رضي اهللا عنهم بسبب أين مل ألتزم ذكر اخللفاء الراشدين منهم يف اخلطبة 
حد من العلماء املعتربين يف أجزاء اخلطب على اخلصوص إذ مل يكن ذلك من شأن السلف يف خطبهم وال ذكره أ

هو بدعة وال ينبغي العمل به وأحسنه أن يدعو : عن دعاء اخلطيب للخلفاء املتقدمني فقال ) أصبغ ( وقد سئل 
ما أرى به بأسا عند احلاجة إليه وأما أن يكون شيئا : فدعاؤه للغزاة واملرابطني ؟ قال : للمسلمني عامة قيل له 

على أن الدعاء للخلفاء يف اخلطبة : بته دائما فإين أكره ذلك ونص أيضا عز الدين بن عبد السالم يصمد له يف خط
  بدعة غري حمبوبة 

وتارة أضيف إيل القول جبواز القيام على األئمة وما أضافوه إال من عدم ذكري هلم يف اخلطبة وذكرهم فيه حمدث مل 
  يكن عليه من تقدم 

ج والتنطع يف الدين وإمنا محلهم على ذلك أين التزمت يف التكليف والفتيا احلمل على وتارة أمحل على التزام احلر
مشهور املذهب امللتزم ال أتعداه وهم يتعدونه ويفتون مبا يسهل على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذا يف املذهب 

  ) ملوافقات ا( امللتزم أو يف غريه وأئمة أهل العلم على خالف ذلك وللمسألة بسط يف كتاب 
وتارة نسبت إىل معاداة أولياء اهللا وسبب ذلك أين عاديت بعض الفقراء املبتدعني املخالفني للسنة املنتصبني بزعمهم 

  هلداية اخللق وتكلمت للجمهور على مجلة من أحوال هؤالء الذين نسبوا إىل الصوفية ومل يتشبهوا هبم 
نهم على أن اجلماعة اليت أمر بأتباعها وهي الناجية ما عليه العموم ومل وتارة نسبت إىل خمالفة السنة واجلماعة بناء م

يعلموا أن اجلماعة ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه والتابعون هلم بإحسان وسيأيت بيان ذلك حبول 



  اهللا وكذبوا علي يف مجيع ذلك أو ومهوا واحلمد هللا على كل حال 
: ة اإلمام الشهري عبد الرمحن بن بطة احلافظ مع أهل زمانه إذ حكى عن نفسه فقال فكنت على حالة تشبه حال

عجبت من حايل يف سفري وحضري مع األقربني مين واألبعدين والعارفني واملنكرين فإين وجدت مبكة وخراسان 
وتصديق قوله والشهادة له وغريمها من األماكن أكثر من لقيت هبا موافقا أو خمالفا دعاين إىل متابعته على ما يقوله 

فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان ـ مساين موافقا وإن وقفت يف حرف من 
قوله أو يف شيء من فعله ـ مساين خمالفا وإن ذكرت يف واحد منها أن الكتاب والسنة خبالف ذلك وارد مساين 

مساين مشبها وإن كان يف الرؤية مساين سامليا وإن كان يف اإلميان مساين خارجيا وإن قرأت عليه حديثا يف التوحيد 
مرجئيا وإن كان يف األعمال مساين قدريا وإن كان يف املعرفة مساين كراميا وإن كان يف فضائل أيب بكر وعمر مساين 

ب فيهما إال هبما ناصبيا وإن كان يف فضائل أهل البيت مساين رافضيا وإن سكت عن تفسري آية أو حديث فلم أج
مساين ظاهريا وإن أجبت بغريمها مساين باطنيا وإن أجبت بتأويل مساين أشعريا وإن جحدهتما مساين معتزليا وإن كان يف 

السنن مثل القراءة مساين شفعويا وإن كان يف القنوت مساين حنفيا وإن كان يف القرآن مساين حنبليا وإن ذكرت 
طعن يف تزكيتهم مث : األخبار ـ إذ ليس يف احلكم واحلديث حماباة ـ قالوا رجحان ما ذهب كل واحد إليه من 

أعجب من ذلك أهنم يسمونين فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يشتهون من هذه 
عين من اهللا  األسامي ومهما وافقت بعضهم عاداين غريه وإن داهنت مجاعتهم أسخطت اهللا تبارك وتعاىل ولن يغنوا

  شيئا وإين مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر اهللا الذي ال إله إال هو وهو الغفور الرحيم 
هذا متام احلكاية فكأنه رمحه اهللا تكلم على لسان اجلميع فقلما جتد عاملا مشهورا أو فاضال مذكورا إال وقد نبذ هبذه 

اخلروج عن السنة اجلهل هبا واهلوى املتبع الغالب على األمور أو بعضها ألن اهلوى قد يداخل املخالف بل سبب 
أهل اخلالف فإذا كان كذلك محل على صاحب السنة إنه غري صاحبها ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله 

  حىت ينسب هذه املناسب 
هي عن املنكر مل يدعا إن األمر باملعروف والن: القرين أنه قال ) أويس ( وقد نقل عن السيد العباد بعد الصحابة 

للمؤمن صديقا نأمرهم باملعروف فيشتمون أعراضنا وجيدون يف ذلك أعوانا من الفاسقني حىت ـ واهللا لقد رموين 
  بالعظائم وأمي اهللا ال أدع أن أقوم فيهم حبقه 

هو الكثري فمن هذا الباب يرجع اإلسالم غريبا كما بدأ ألن املؤالف فيه على وصفه األول قليل فصار املخالف 
  فاندرست رسوم السنة حىت مدت البدع أعناقها فأشكل مرماها على اجلمهور فظهر مصداق احلديث الصحيح 

وملا وقع علي من اإلنكار ما وقع مع ما هدى اهللا إليه وله احلمد مل أزل أتبع البدع اليت نبه عليها رسول اهللا صلى 
ج عن اجلادة وأشار العلماء إىل متييزها والتعريف جبملة منها لعلي اهللا عليه و سلم وحذر منها وبني أهنا ضاللة وخرو

أجتنبها فيما استطعت وأحبث عن السنن اليت كادت تطفىء نورها تلك احملدثات لعلي أجلو بالعمل سناها وأعد يوم 
سلف يف ذلك القيامة فيمن أحياها إذ ما من بدعة حتدث إال وميوت من السنن ما هو يف مقابلتها حسبما جاء عن ال

ما يأيت على الناس من عام إال أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حىت حتيا البدعة ومتوت السنن : فعن ابن عباس قال 
ال حيدث رجل بدعة إال ترك من السنة ما هو خري منها وعن لقمان بن أيب إدريس اخلوالين أنه : ويف بعض األخبار 

ما أحدث قوم بدعة : دعة إال رفع هبا عنهم سنة وعن حسان بن عطية قال ما أحدثت أمة يف دينها ب: كان يقول 
يف دينهم إال نزع اهللا من سنتهم مثلها مث مل يعدها إليهم إىل يوم القيامة إىل غري ذلك مما جاء يف هذا املعىن وهو 

  مشاهد معلوم حسبما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل 



  : جاء فقد خرج ابن وهب حديثا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال وجاء من الترغيب يف إحياء السنن ما 
من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل من عمل هبا من الناس ال ينقص ذلك من أجورهم [ 

] لناس شيئا شيئا ومن ابتدع بدعة ضاللة ال يرضاها اهللا رسوله فإن عليه إمث من عمل هبا ال ينقص ذلك من آثام ا
  حديث حسن : وأخرجه الترمذي باختالف يف بعض األلفاظ مع اتفاق املعىن وقال فيه 

  : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال [ ويف الترمذي 
يا بين وذلك من سنيت ومن أحيا : يا بين إن قدرت أن تصبح ومتسي ليس يف قلبك غش ألحد فافعل مث قال يل 

  حديث حسن ] قد أحبين ومن أحبين كان معي يف اجلنة سنيت ف
فرجوت بالنظر يف هذا املوضع االنتظام يف سلك من أحيا سنة وأمات بدعة وعلى طول العهد ودوام النظر اجتمع 
يل يف البدع والسنن أصول قررت أحكامها الشريعة وفروع طالت أفناهنا لكنها تنتظمها تلك األصول وقلما توجد 

يب الذي سنح يف اخلاطر فمالت إىل بثها النفس ورأت أنه من األكيد الطلب ملا فيه من رفع االلتباس على الترت
الناشىء بني السنن والبدع ألنه ملا كثرت البدع وعم ضررها واستطار شررها ودام اإلكباب على العمل هبا 

عن القيام بفرض القيام فيها والسكوت من املتأخرين عن اإلنكار هلا وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا 
صارت كأهنا سنن مقررات وشرائع من صاحب الشرع حمررات فاختلط املشروع بغريه فعاد الراجع إىل حمض السنة 
كاخلارج عنها كما تقدم فالتبس بعضها ببعض فتأكد الوجوب بالنسبة إىل من عنده فيها علم وقلما صنف فيها على 

كاف يف هذه املواقف مع أن الداخل يف هذا األمر اليوم فاقد املساعد عدمي اخلصوص تصنيف وما صنف فيها فغري 
املعني فاملوايل مل خيلد به إىل األرض ويلقي له باليد إىل العجز عن بث احلق بعد رسوخ العوائد يف القلوب واملعادي 

تداولة يف األعمال دينا يتعبد يريسه باألردبيس ويروم أخذه بالعذاب البئيس ألنه يرد عوائده الراسخة يف القلوب امل
به وشريعة يسلك عليها ال حجة له إال عمل اآلباء واألجداد مع بعض األشياخ العاملني كانوا من أهل النظر يف هذه 

األمور أم ال ومل يلتفتوا إىل أهنم عند موافقتهم لآلباء واألشياخ خمالفون للسلف الصاحل فاملعترض ملثل هذا األمر 
أال وإين أعاجل أمرا ال يعني عليه إال اهللا قد فين : بن عبد العزيز رضي اهللا عنه يف العمل حيث قال ينحو حنو عمر 

  عليه الكبري وكرب عليه الصغري وفصح عليه األعجمي وهاجر عليه األعرايب حىت حسبوه دينا ال يرون احلق غريه 
وال يسع أحدا ممن له منة إال األخذ باحلزم والعزم  وكذلك ما حنن بصدد الكالم عليه غري أنه أمر ال سبيل إىل إمهاله

يف بثه بعد حتصيله على كماله وإن كره املخالف فكراهيته ال حجة فيها على احلق إال يرفع منارة وال تكشف وجتلى 
  : إىل أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له [ أنواره فقد خرج أبو الطاهر السلفي بسنده 

يرة علم الناس القرآن وتعلمه فإنك إن مت وأنت كذلك زارت املالئكة قربك كما يزار البيت العتيق وعلم يا أبا هر
الناس سنيت وإن كرهوا ذلك وإن أحببت أال توقف على الصراط طرفة عني حىت تدخل فال حتدث يف دين اهللا حدثا 

  ] برأيك 
من إفراء كتاب اهللا والتحديث بالسنة أحب الناس أم كرهوا وقد مجع اهللا له ذلك كله : قال أبو عبد اهللا بن القطان 

  وترك احلدث حىت إنه كان ال يتأول شيئا مما روى تتميما للسالمة من اخلطأ 
إن بلدنا كثري البدع وإنه ألف كالما : على أن أبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ أنه كتب إىل مالك بن أنس 

إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلك ال يرد عليهم إال من كان : قول له يف الرد عليهم فكتب إليه مالك ي
ضابطا عارفا مبا يقول هلم ال يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا ال بأس به وأما غري ذلك فإين أخاف أن يكلمهم 

  فيخطىء فيمضوا على خطئه أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا متاديا على ذلك 



ملثلي باإلحجام دون اإلقدام وشياع هذا النكر وفشوا العمل به وتظاهر أصحابه يقضي ملن له  وهذا الكالم يقضي
  هبذا املقام منة باإلقدام دون اإلحجام ألن البدع قد عمت وجرت أفراسها من غري مغري ملء أعنتها 

ن ما محلين على اعلم يا أخي أ: أن أسد بن موسى كتب إىل أسد بن الفرات : وحكى ابن وضاح عن غري واحد 
الكتب إليك ما أنكر أهل بالدك من صاحل ما أعطاك اهللا من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة 

وعيبك ألهل البدع وكثرة ذكرك هلم وطعنك عليهم فقمعهم اهللا بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم 
عتهم مستترين فأبشر يا أخي بثواب اهللا واعتد به من بإظهار عيبهم والطعن عليهم واذهلم اهللا بذلك وصاروا ببد

أفضل حسناتك من الصالة والصيام واحلج واجلهاد وأين تقع هذه األعمال من إقامة كتاب اهللا وإحياء سنة رسول 
  : وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ 

 اجلنة كهاتني وضم بني إصبعيه وقال أميا داع دعا إىل هذه فاتبع عليه ومن أحيا شيئا من سنيت كنت أنا وهو يف[ 
إن هللا عند كل : وذكر أيضا ! فمن يدرك يا أخي هذا بشيء من عمله ؟ ] كان له مثل أجر من تبعه إىل يوم القيامة 

فإن النيب صلى [ أهله بدعة كيد هبا اإلسالم وليا هللا يذب عنها وينطق بعالمتها فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من 
  : اهللا عليه و سلم قال ملعاذ حني بعثه إىل اليمن فأوصاه وقال 

وأعظم القول فيه فاغتنم ذلك وادع إىل السنة حىت يكون ] ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من كذا وكذا 
ثواب إىل يوم القيامة  لك يف ذلك ألفة ومجاعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك فيكون لك

كما جاء األثر فاعمل على بصرية ونية حسنة فريد اهللا بك املبتدع واملفتون الزائغ احلائر فتكون خلفا من نبيك 
  صلى اهللا عليه و سلم فأحي كتاب اهللا وسنة نبيه فإنك لن تلقى اهللا بعمل يشبهه 

جانب اإلقدام مع ما روي عن عمر بن عبد العزيز انتهى ما قصدت إيراده من كالم أسد رمحه اهللا وهو مما يقوي 
واهللا إين لوال أن أنعش سنة قد أميتت أو أن : رضي اهللا عنه أنه خطب الناس فكان من مجلة كالمه يف خطبته أن قال 

  أميت بدعة قد أحييت لكرهت أن أعيش فيكم فواقا 
لن يزال هللا نصحاء يف األرض : ن أنه قال وخرج ابن وضاح يف كتاب القطعان وحديث األوزاعي أنه بلغه عن احلس

من عباده يعرضون أعمال العباد على كتاب اهللا فإذا وافقوه محدوا اهللا وإذا خالفوه عرفوا بكتاب اهللا ضاللة من 
  ضل وهدى من اهتدى فأولئك خلفاء اهللا 

   النظرين اسلكوا سبيل احلق وال تستوحشوا من قلة أهله فوقع الترديد بني: وفيه عن سفيان قال 
مث إين أخذت يف ذلك مع بعض األخوان الذين أحللتهم من قليب حمل السويداء وقاموا يل يف عامة أدواء نفسي مقام 

الدواء فرأوا أنه من العمل الذي ال شبهة يف طلب الشرع نشره وال إشكال يف أنه حبسب الوقت من أوجب 
بيان البدع وأحكامها وما يتعلق هبا من املسائل أصوال  الواجبات فاستخرت اهللا تعاىل يف وضع كتاب يشتمل على

وفروعا ومسيته بـ اإلعتصام واهللا أسأل أن جيعله عمال خالصا وجيعل ظل الفائدة به ممدودا ال قالصا واألجر على 
  العناء فيه كامال ال ناقصا وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

ود يف مجلة أبواب ويف كل باب منها فصول اقتضاها بسط املسائل وينحصر الكالم فيه حبسب الغرض املقص
  املنحصرة فيه وما اجنر معها من الفروع املتعلقة به 

  الباب األول يف تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا



خمترعها من أي } بديع السموات واألرض { : وأصل مادة بدع لالختراع على غري مثال سابق ومنه قول اهللا تعاىل 
أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من اهللا إىل } قل ما كنت بدعا من الرسل { : غري مثال سابق متقدم وقوله تعاىل 

ابتدع فالن بدعة يعين ابتدأ طريقة مل يسبقه إليها سابق وهذا أمر بديع : العباد بل تقدمين كثري من الرسل ويقال 
  له يف احلسن فكأنه مل يتقدمه ما هو مثله وال ما يشبهه  يقال يف الشيء املستحسن الذي ال مثال

ومن هذا املعىن مسيت البدعة بدعة فاستخراجها للسلوك عليها هو االبتداع وهيئتها هي البدعة وقد يسمى العلم 
املعمول على ذلك الوجه بدعة فمن هذا املعىن مسي العمل الذي ال دليل عليه يف الشرع بدعة وهو إطالق أخص 

  يف اللغة حسبما يذكر حبول اهللا  منه
حكم يقتضيه معىن األمر كان لإلجياب أو : ثبت يف علم األصول أن األحكام املتعلقة بأفعال العباد وأقواهلم ثالثة 

الندب وحكم يقتضيه معىن النهي كان للكراهة أو التحرمي وحكم يقتضيه معىن التخيري وهو اإلباحة فأفعال العباد 
مطلوب فعله ومطلوب تركة ومأذون يف فعله وتركه واملطلوب تركه مل : و هذه األقسام الثالثة وأقواهلم ال تعد

  : يطلب تركه إال لكونه خمالفا للقسمني األخريين لكنه على ضربني 
أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه خمالفة خاصة مع جمرد النظر عن غري ذلك وهو إن كان حمرما مسي فعال : أحدمها 
مثا ومسي فاعله عاصيا وآمثا وإال مل يسم بذلك ودخل يف حكم العفو حسبما هو مبني يف غري هذا املوضع معصية وإ

  وال يسمى حبسب الفعل جائزا وال مباحا ألن اجلمع بني اجلواز والنهي مجع بني متنافيني 
عيني الكيفيات والتزام أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه خمالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب احلدود وت: والثاين 

  اهليئات املعينة أو األزمنة املعينة مع الدوام وحنو ذلك 
وهذا هو االبتداع والبدعة ويسمى فاعله مبتدعا فالبدعة إذن عبارة عن طريقة يف الدين خمترعة تضاهي الشرعية 

ات يف معىن البدعة وإمنا خيصها يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هللا سبحانه وهذا على رأي من ال يدخل العاد
البدعة طريقة يف الدين خمترعة تضاهي : بالعبادات وأما على رأي من أدخل األعمال العادية يف معىن البدعة فيقول 

الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية وال بد من بيان ألفاظ هذا احلد فالطريقة والطريق 
 واحد وهو ما رسم للسلوك عليه وإمنا قيدت بالدين ألهنا فيه ختترع وإليه يضيفها والسبيل والسنن هي مبعىن

صاحبها وأيضا فلو كانت طريقة خمترعة يف الدنيا على اخلصوص مل تسم بدعة كإحداث الصنائع والبلدان اليت ال 
  عهد هبا فيما تقدم 

ـ خص منها ما هو وملا كانت الطرائق يف الدين تنقسم ـ فمنها ما له أصل يف الشريع ة ومنها ما ليس له أصل فيها 
املقصود باحلد وهو القسم املخترع أي طريقة ابتدعت على غري مثال تقدمها من الشارع إذ البدعة إمنا خاصتها أهنا 

خارجة عما رمسه الشارع وهبذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه خمترع مما هو متعلق بالدين كعلم 
التصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم اخلادمة للشريعة فإهنا وإن مل توجد يف النحو و

الزمان األول فأصوهلا موجودة يف الشرع إذ األمر بإعراب القرآن منقول وعلوم اللسان هادية للصواب يف الكتاب 
  ة على معانيها كيف تؤخذ وتؤذي والسنة فحقيقتها إذا أهنا فقه التعبد باأللفاظ الشرعية الدال

  وأصول الفقه إمنا معناها استقراء كليات األدلة حىت تكون عند اجملتهد نصب عني وعند الطالب سهلة امللتمس 
وكذلك أصول الدين وهو علم الكالم إمنا حاصله تقرير ألدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها يف التوحيد وما يتعلق 

  يرا ألدلتها يف الفروع العبادية به كما كان الفقه تقر
  فإن تصنيفها على ذلك الوجه خمترع ) : فإن قيل ( 



أن له أصال يف الشرع ففي احلديث ما يدل عليه ولو سلم أنه ليس يف ذلك دليل على اخلصوص ) : فاجلواب ( 
  ل اهللا فالشرع جبملته يدل على اعتباره وهو مستمد من قاعدة املصاحل املرسلة وسيأيت بسطها حبو

فعلى القول بإثباهتا أصال شرعيا ال إشكال يف أن كل علم خادم للشريعة داخل حتت أدلته اليت ليست مبأخوذة من 
  جزئي واحد فليست ببدعة البتة 

وعلى القول بنفيها ال بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات إذا دخلت يف علم البدع كانت قبيحة ألن كل بدعة 
  ا يأيت بيانه إن شاء اهللا ضاللة من غري إشكال كم

  ويلزم من ذلك أن يكون كتب ا ملصحف ومجع القرآن قبيحا وهو باطل باإلمجاع فليس أذا ببدعة 
  ويلزم أن يكون له دليل شرعي وليس إال هذا النوع من االستدالل وهو املأخوذ من مجلة الشريعة 

   وإذا ثبت جزئي يف املصاحل املرسلة ثبت مطلق املصاحل املرسلة
فعلى هذا ال ينبغي أن يسمى علم النحو أو غريه من علوم اللسان أو علم األصول أو ما أشبه ذلك من العلوم 

  اخلادمة للشريعة بدعة أصال 
ومن مساه بدعة فإما على اجملاز كما مسى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قيام الناس يف ليايل رمضان بدعة وإما جهال 

   يكون قول من قال ذلك معتدا به وال معتمدا عليه مبواقع السنة والبدعة فال
وقوله يف احلد تضاهي الشرعية يعين أهنا تشابه الطريقة الشرعية من غري أن تكون يف احلقيقة كذلك بل هي مضادة 

  هلا من أوجه متعددة 
لعبادة واالقتصار وضع احلدود كالناذر للصيام قائما ال يقعد ضاحيا ال يستظل واالختصاص يف االنقطاع ل: منها 

  من املأكل وامللبس على صنف دون صنف من غري علة 
التزام الكيفيات واهليئات املعينة كالذكر هبيئة االجتماع على صوت واحد واختاذ يوم والدة النيب صلى اهللا : ومنها 

  عليه و سلم عيدا وما أشبه ذلك 
هلا ذلك التعيني يف الشريعة كالتزام صيام يرم النصف من التزام العبادات املعينة يف أوقات معينة مل يوجد : ومنها 

  شعبان وقيام ليلته 
ومث أوجه تضاهي هبا البدعة األمور املشروعة فلو كانت ال تضاهي األمور املشروعة مل تكن بدعة ـ ألهنا تصري من 

  باب األفعال العادية 
ن ملبسا هبا على الغري أو تكون هي مما تلتبس وأيضا فإن صاحب البدعة إمنا خيترعها ليضاهي هبا السنة حىت يكو

عليه بالسنة إذ اإلنسان ال يقصد االستتباع بأمر ال يشابه املشروع ألنه إذ ذاك ال يستجلب به يف ذلك االبتداع 
  نفعا وال يدفع به ضررا وال جييبه غريه إليه 

  اء بفالن املعروف منصبه يف أهل اخلري ولذلك جتد املبتدع ينتصر لبدعته بأمور ختيل التشريع ولو بدعوى االقتد
فأنت ترى العرب اجلاهلية يف تغيري ملة إبراهيم عليه السالم كيف تأولوا فيما أحدثوا احتجاجا منهم كقوهلم يف 

ال خنرج من احلرم : وكترك احلمس الوقوف بعرفة لقوهلم } ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى { أصل اإلشراك 
ال نطوف بثياب عصينا اهللا فيها وما أشبه ذلك مما : ته وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا قائلني اعتدادا حبرم

وجهوه ليصريوه بالتوجيه كاملشروع فما ظنك مبن عد أو عد نفسه من خواص أهل امللة ؟ فهم أحرى بذلك وهم 
  ورية األخذ يف أجزاء احلد املخطئون وظنهم اإلصابة وإذا تبني هذا ظهر أن مضاهاة األمور املشروعة ضر

  يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هللا تعاىل هو متام معىن البدعة إذ هو املقصود بتشريعها : وقوله 



وما خلقت { : وذلك أن أصل الدخول فيها حيث على االنقطاع إىل العبادة والترغيب يف ذلك ألن اهللا تعاىل يقول 
أن املبتدع رأى أن املقصود هذا املعىن ومل يتبني له أن ما وضعه الشارع فيه من فك} اجلن واإلنس إال ليعبدون 

القوانني واحلدود كاف فرأى من نفسه أنه ال بد ملا أطلق األمر فيه من قوانني منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل 
  النفوس من حب الظهور أو عدم مظنته فدخلت يف هذا الضبط شائبة البدعة 

النفوس قد متل وتسأم من الدوام على العبادات املرتبة فإذا جدد هلا أمر ال تعهده حصل هبا نشاط آخر  وأيضا فإن
كما حتدث : حبكم هذا املعىن كمن قال ) لكل جديد لذة : ( ال يكون هلا مع البقاء على األمر األول ولذلك قالوا 

  ت يف اخلري بقدر ما حدث هلم من الفتور للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فكذلك حتدث هلم مرغبا
فيوشك قائل أن يقول ما هم مبتبعي فيتبعوين وقد قرأتك القرآن فال : ويف حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه 

  يتتبعين حىت أبتدع هلم غريه فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضاللة 
خترع من الطرق يف الدين مما يضاهي املشروع ومل وقد تبني هبذا القيد أن البدع ال تدخل يف العادات فكل ما ا

يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية كاملغارم امللزمة على األموال وغريها على نسبة خمصوصة وقدر 
  خمصوص مما يشبه فرض الزكوات ومل يكن إليها ضرورة 

 تكن قبل فإهنا ال تسمى بدعا على وكذلك اختاذ املناخل وغسل اليد باألشنان وما أشبه ذلك من األمور اليت مل
  إحدى الطريقتني 

  يقصد هبا ما يقصد بالطريقة الشرعية : وأما احلد على الطريقة األخرى فقد تبني معناه إال قوله 
ومعناه أن الشريعة إمنا جاءت ملصاحل العباد يف عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم يف الدارين على أكمل وجوهها فهو الذي 

ع ببدعته ألن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات فإن تعلقت بالعبادات فإمنا أراد هبا أن يأيت يقصده املبتد
تعبده على أبلغ ما يكون يف زعمه ليفوز بأمت املراتب يف اآلخرة يف ظنه وإن تعلقت بالعادات فكذلك ألنه إمنا 

  وضعها لتأيت أمور دنياه على متام املصلحة فيها 
  ناخل يف قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق املنخول أمت منه بغري املنخول فمن جيعل امل

  وكذلك البناءات املشيدة املختلفة التمتع هبا أبلغ منه باحلشوش واخلرب 
 ومثله املصادرات يف األموال بالنسبة إىل أويل األمر وقد أباحت الشريعة التوسع يف التصرفات فيعد املبتدع هذا من

  ذلك 
  وقد ظهر معىن البدعة وما هي يف الشرع واحلمد هللا 

  فصل يف احلد

أهنا طريقة يف الدين خمترعة ـ إىل آخره : ويف احلد أيضا معىن آخر مما ينظر فيه وهو أن البدعة من حيث قيل فيها 
بنفس الترك حترميا  ـ يدخل يف عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غري التركية فقد يقع االبتداع

  للمتروك أو غري حترمي فإن الفعل ـ مثال ـ يكون حالال بالشرع فيحرمه اإلنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا 
فبهذا الترك إما أن يكون ألمر يعترب مثله شرعا أو ال فإن كان ألمر يعترب فال حرج فيه إذ معناه أنه ترك ما جيوز 

رم على نفسه الطعام الفالين من جهة أنه يضره يف جسمه أو عقله أو دينه وما تركه أو ما يطلب بتركه كالذي حي
بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب وإن قلنا بإباحة : أشبه ذلك فال مانع هنا من الترك 

  التداوي فالترك مباح 



يا معشر الشباب من استطاع : [ ة و السالم فهذا راجع إىل العزم على احلمية من املضرات وأصله قوله عليه الصال
الذي يكسر من شهوة الشباب حىت ال ] ومن مل يستطع فعليه بالصوم : [ ـ إىل أن قال ـ ] منكم الباءة فليتزوج 

  تطغى عليه الشهوة فيصري إىل العنت 
ه حذرا من الوقوع يف وكذلك إذا ترك ما ال بأس به حذرا مما به البأس فذلك من أوصاف املتقني وكتارك املتشاب

  احلرام واسترباء للدين والعرض 
وإن كان الترك لغري ذلك فإما أن يكون تدينا أو ال فإن مل يكن تدينا فالتارك عابث بتحرميه الفعل أو بعزميته على 

دخل يف إن البدعة ت: الترك وال يسمى هذا الترك بدعة إذ ال يدخل حتت لفظ احلد إال على الطريقة الثانية القائلة 
  العادات وأما على الطريقة األوىل فال يدخل لكن هذا التارك يصري عاصيا بتركه أو باعتقاده التحرمي فيما أحل اهللا 
وأما إن كان الترك تدينا فهو االبتداع يف الدين على كلتا الطريقتني إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك 

يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما { : ويف مثله نزل قول اهللا تعاىل  املقصود معارضة للشارع يف شرع التحليل
فنهى أوال عن حترمي احلالل مث جاءت اآلية تشعر بأن ذلك اعتداء } أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين 

  ال حيبه اهللا 
  وسيأيت لآلية تقرير إن شاء اهللا 

لى نفسه النوم بالليل وآخر األكل بالنهار وآخر إتيان النساء وبعضهم هم ألن بعض الصحابة هم أن حيرم ع
  : باالختصاء مبالغة يف ترك شأن النساء ويف أمثال ذلك قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] من رغب عن سنيت فليس مين [ 
 صلى اهللا عليه و سلم فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل اهللا من غري عذر شرعي فهو خارج عن سنة النيب

  والعامل بغري السنة تدينا هو املبتدع بعينه 
  فتارك املطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم ال ؟ : فإن قيل 
  : أن التارك للمطلوبات على ضربني : فاجلواب 
النفسية فهذا الضرب راجع إىل أن يتركها لغري التدين إما كسال أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي : أحدمها 

املخالفة لألمر فإن كان يف واجب فمعصية وإن كان يف ندب فليس مبعصية إذا كان الترك جزئيا وإن كليا فمعصية 
  حسبما تبني يف األصول 

أن يتركها تدينا فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع اهللا ومثاله أهل اإلباحة القائلني : والثاين 
  إسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم املبلغ الذي حدوه ب

طريقة خمترعة تضاهي الشرعية يشمل البدعة التركية كما يشمل غريها ألن الطريقة الشرعية : فإذا قوله يف احلد 
  أيضا تنقسم إىل ترك وغريه 

  ني يف أصول الفقه إنه نفي الفعل الطريقتني املذكورت: إن الترك فعل أم قلنا : وسواء علينا قلنا 
  وكما يشمل احلد الترك يشمل أيضا ضد ذلك 

  : وهو ثالثة أقسام 
  قسم االعتقاد وقسم القول وقسم الفعل فاجلميع أربعة أقسام 
  وباجلملة فكل ما يتعلق به اخلطاب الشرعي يتعلق به االبتداع 

  الباب الثاين يف ذم البدع وسوء منقلب أصحاهبا



ث تصورها يعلم العاقل ذمها ألن اتباعها خروج عن الصراط املستقيم ورمي يف عماية ال خفاء أن البدع من حي
  وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام 

  : أما النظر فمن وجوه 
أنه قد علم بالتجارب واخلربة السارية يف العامل من أول الدنيا إىل اليوم أن العقول غري مستقلة مبصاحلها : أحدمها 
  با هلا أو مفاسدها استدفاعا هلا ألهنا إما دنيوية أو أخروية استجال

فأما الدنيوية فال يستقل باستدراكها على التفصيل البتة ال يف ابتداء وضعها أوال وال يف استدراك ما عسى أن يعرض 
  يف طريقها إما يف السوابق وإما يف اللواحق ألن وضعها أوال مل يكن إال بتعليم اهللا تعاىل 

آدم عليه السالم ملا أنزل إىل األرض علم كيف يستجلب مصاحل دنياه إذ مل يكن ذلك من معلومة أوال إال على  ألن
وعند ذلك يكون تعليما } وعلم آدم األمساء كلها { : إن ذلك داخل حتت مقتضى قول اهللا تعاىل : قول من قال 

  من أصوهلا تفريعا تتوهم استقالهلا به غري عقلي مث توارثته ذريته كذلك يف اجلملة لكن فرعت العقول 
ودخل يف األصول الدواخل حسبما أظهرت ذلك أزمنة الفترات إذ مل جتر مصاحل الفترات على استقامة لوجود 

  الفنت واهلرج وظهور أوجه الفساد 
وهذا معلوم  فلوال أن من اهللا على اخللق ببعثة األنبياء مل تستقم هلم حياة وال جرت أحواهلم على كمال مصاحلهم

  بالنظر يف أخبار األولني واآلخرين 
وأما املصاحل األخروية فأبعد عن مصاحل املعقول من جهة وضع أسباهبا وهي العبادات مثال فإن العقل ال يشعر هبا 

  على اجلملة فضال عن العلم هبا على التفصيل 
األعمال فإن الذي يدرك العقل من ذلك ومن جهة تصور الدار األخرى وكوهنا آتية فال بد وأهنا دار جزاء على 

  جمرد اإلمكان أن يشعر هبا 
وال يغترن ذو احلجى بأحوال الفالسفة املدعني إلدراك األحوال األخروية مبجرد العقل قبل النظر يف الشرع فإن 

ن جهة الرسل دعواهم بألسنتهم يف املسألة خبالف ما عليه األمر يف نفسه ألن الشرائع مل تزل واردة على بين آدم م
واألنبياء أيضا مل يزالوا موجودين يف العامل وهم أكثر وكل ذلك من لدن آدم عليه السالم إىل أن انتهت هبذه 

  الشريعة احملمدية 
غري أن الشريعة كانت إذا أخذت يف الدروس بعث اهللا نبيا من أنبيائه يبني للناس ما خلقوا ألجله وهو التعبد هللا فال 

شريعة املفروضة ما بني زمان أخذها يف االندراس وبني إنزال الشريعة بعدها ـ بعض األصول بد أن يبقى من ال
  املعلومة 

فأتى الفالسفة إىل تلك األصول فتلقفوها أو تلقفوا منها فأرادوا أن خيرجوه على مقتضى عقوهلم وجعلوا ذلك عقليا 
  ال شرعيا وليس األمر كما زعموا 

ينبين على غري أصل وإمنا ينبين على أصل متقدم مسلم على اإلطالق وال ميكن يف فالعقل غري مستقل البتة وال 
  أحوال اآلخرة قبلهم أصل مسلم إال من طريق الوحي 

  وهلذا املعىن بسط سيأيت إن شاء اهللا 
ي فعلى اجلملة العقول ال تستقل بإدراك مصاحلها دون الوحي فاالبتداع مضاد هلذا األصل ألنه ليس له مستند شرع
بالفرض فال يبقى إال ما ادعوه من العقل فاملبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل هبا ما رام حتصيله 

  من جهتها فصارت كالعبث 



  إن الشرائع جاءت ملصاحل العباد : هذا إن قلنا 
تعبد وإلزام من جهة وأما على القول اآلخر فأحرى أن ال يكون صاحب البدعة على ثقة منها ألهنا إذ ذاك جمرد 

اآلمر للمأمور والعقل مبعزل عن هذه اخلطة حسبما تبني يف علم األصول وناهيك من حنلة ينتحلها صاحبها يف أرفع 
  مطالبة ال ثقة هبا ويلقي من يدها ما هو على ثقة منه 

اليوم أكملت لكم { : ا أن الشريعة جاءت كاملة ال حتتمل الزيادة وال النقصان ألن اهللا تعاىل قال فيه: والثاين 
  } دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا 

  : ويف حديث العرباض بن سارية 
يا رسول اهللا إن : وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موعظة ذرفت منها األعني ووجلت منها القلوب فقلنا [ 

بيضاء ليلها كنهارها وال يزيغ عنها بعدي إال هالك ومن تركتكم على ال: هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا ؟ قال 
  احلديث ] يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم مبا عرفتم من سنيت وسنة الراشدين من بعدي 

وثبت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل ميت حىت أتى ببيان مجيع ما حيتاج إليه يف أمر الدين والدنيا وهذا ال خمالف 
  هل السنة عليه من أ

إن الشريعة مل تتم وأنه بقي منها أشياء جيب أو : فإذا كان كذلك فاملبتدع إمنا حمصول قوله بلسان حالة أو مقالة 
يستحب استدراكها ألنه لو كان معتقدا لكماهلا ومتامها من كل وجه مل يبتدع وال استدرك عليها وقائل هذا ضال 

  عن الصراط املستقيم 
من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة زعم أن حممدا صلى اهللا عليه و : مسعت مالكا يقول : قال ابن املاجشون 

  فما مل يكن يومئذ دينا فال يكون اليوم دينا } اليوم أكملت لكم دينكم { : سلم خان الرسالة ألن اهللا يقول 
طرقا خاصة على وجوه خاصة  أن املبتدع معاند للشرع ومشاق له ألن الشارع قد عني ملطالب العبد: والثالث 

وقصر اخللق عليها باألمر والنهي والوعد والوعيد وأخرب أن اخلري فيها وأن الشر يف تعديها ـ إىل غري ذلك ألن اهللا 
يعلم وحنن ال نعلم وأنه إمنا أرسل الرسول صلى اهللا عليه و سلم رمحة للعاملني فاملبتدع راد هلذا كله فإنه يزعم أن مث 

س ما حصره الشارع مبحصور وال ما عينه مبتعني كأن الشارع يعلم وحنن أيضا نعلم بل رمبا يفهم من طرقا أخر لي
  استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما مل يعلمه الشارع 

  وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع وإن كان غري مقصود فهو ضالل مبني 
عبد العزيز رضي اهللا عنه إذ كتب له عدي بن أرطأة يستشريه يف بعض القدرية فكتب  وإىل هذا املعىن أشار عمر بن

  : إليه 
أما بعد فإين أوصيك يتقوى اهللا واالقتصاد يف أمره واتباع سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم وترك ما أحدث احملدثون 

من قد عرف ما يف خالفها من اخلطأ  فيما قد جرت سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإن السنة إمنا سنها
والزلل واحلمق والتعمق فارض لنفسك مبا رضي به القوم ألنفسهم فإهنم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا وهم 

أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إال من اتبع : كانوا على كشف األمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى فلئن قلتم 
نهم إهنم هلم السابقون فقد تكلموا منه مبا يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دوهنم مقصرا غري سننهم ورغب بنفسه ع

  وما فوقهم حمسر لقد قصر عنهم آخرون فغلوا وأهنم بني ذلك لعلى هدى مستقيم 
  مث ختم الكتاب حبكم مسألته 

  فقوله فإن السنة إمنا سنها من قد عرف ما يف خالفها فهو مقصود االستشهاد 



أن املبتدع قد نزل نفسه منزلة املضاهي للشارع ألن الشارع وضع الشرائع وألزم اخللق اجلري على :  والرابع
سننها وصار هو املنفرد بذلك ألنه حكم بني اخللق فيما كانوا فيه خيتلفون وإال فلو كان التشريع من مدركات 

  الرسل عليهم السالم اخللق مل تزل الشرائع ومل يبق اخلالف بني الناس وال احتيج إىل بعث 
هذا الذي ابتدع يف دين اهللا قد صري نفسه نظريا ومضاهيا حيث شرع مع الشارع وفتح لالختالف بابا ورد قصد 

  الشارع يف االنفراد بالتشريع وكفى بذلك 
يف اتباع  أنه ابتاع للهوى ألن العقل إذا مل يكن متبعا للشرع مل يبق له إال اهلوى والشهوة وأنت تعلم ما: واخلامس 

يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال { : اهلوى وأنه ضالل مبني أال ترى قول اهللا تعاىل 
  } تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا إن الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب 

حلق واهلوى وعزل العقل جمردا إذ ال ميكن يف العادة إال ذلك وقال فحصر احلكم يف أمرين ال ثالث هلما عنده وهو ا
  } وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه { : 

  } ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا { : فجعل األمر حمصورا بني أمرين اتباع الذكر واتباع اهلوى وقال 
  صرحية يف أن من مل يتبع هدى اهللا يف هوى نفسه فال أحد أضل منه  وهي مثل ما قبلها وتأملوا هذه اآلية فإهنا

وهذا شأن امليتدع فإنه اتبع هواه بغري هدى من اهللا وهدى اهللا هو القرآن وما بينته الشريعة وبينته اآلية أن اتباع 
  : اهلوى على ضربني 

وقد قدم اهلدى فاستنار به يف طريق  أن يكون تابعا لألمر والنهي فليس مبذموم وال صاحبه بضال كيف: أحدمها 
  هواه وهو شأن املؤمن التقي 

  أن يكون هواه هو املقدم بالقصد األول كان األمر والنهي تابعني بالسنة إليه أو غري تابعني وهو املذموم : واآلخر 
  واملبتدع قدم هوى نفسه على هدى اهللا فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى 

  :  يتأكد التنبيه عليه وهو أن اآلية املذكورة عينت لالتباع يف األحكام الشرعية طريقني وقد اجنر هنا معىن
اهلوى وهو املذموم ألنه مل يذكر يف القرآن إال يف : الشريعة وال مرية يف أهنا علم وحق وهدى واآلخر : أحدمها 

  سياق الذم ومل جيعل مث طريقا ثالثا ومن تتبع اآليات ألفى ذلك كذلك 
قل آلذكرين حرم { : العلم الذي أحيل عليه واحلق الذي محد إمنا هو القرآن وما نزل من عند اهللا كقوله تعاىل  مث

أم كنتم شهداء إذ { : وقال بعد ذلك } أم األنثيني أما اشتملت عليه أرحام األنثيني نبئوين بعلم إن كنتم صادقني 
قد خسر الذين قتلوا { : وقال } ا ليضل الناس بغري علم وصاكم اهللا هبذا فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذب

وهذا كله التباع } أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا افتراء على اهللا قد ضلوا وما كانوا مهتدين 
ين ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام ولكن الذ{ : أهوائهم يف التشريع بغري هدى من اهللا وقال 

  } كفروا يفترون على اهللا الكذب 
أفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم { : وهو اتباع اهلوى يف التشريع إذ حقيقته افتراء على اهللا وقال 

أي ال يهديه دون اهللا شيء وذلك } وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اهللا 
  دى بالشرع ال بغريه وهو اهل

وإذا ثبت هذا وأن األمر دائر بني الشرع واهلوى تزلزلت قاعدة حكم العقل اجملرد فكأنه ليس للعقل يف هذا امليدان 
  جمال إال من حتت نظر اهلوى فهو إذا اتباع اهلوى بعينه يف تشريع األحكام 

أيضا باالبتداع فإمنا زلوا من حيث ودع النظر العقلي يف املعقوالت احملضة فال كالم فيه هنا وإن كان أهله قد زلوا 



ورود اخلطاب ومن حيث التشريع ولذلك عذر اجلميع قبل إرسال الرسل أعين يف خطئهم يف التشريعات والعقليات 
رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد { حىت جاءت الرسل فلم يبق ألحد حجة يستقيم إليها 

  ة وهللا احلجة البالغ} الرسل 
فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر يف هذا املقام وإن كانت أصولية فهذه نكتتها مستنبطة من كتاب اهللا 

  انتهى 

  فصل يف النقل الوجه األول

  : وأما النقل فمن وجوه 
  ما جاء يف القرآن الكرمي مما يدل على ذم من ابتدع يف دين اهللا يف اجلملة : أحدمها 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما { : تعاىل  فمن ذلك قول اهللا
فهذه اآلية أعظم } الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا 

سألت رسول اهللا : هللا عنها أهنا قالت من حديث عائشة رضي ا[ الشواهد وقد جاء يف احلديث تفسريها فصح 
قال } فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله { : صلى اهللا عليه و سلم عن قوله 

  ] فإذا رأيتهم فاعرفيهم : 
} أنزل عليك الكتاب  هو الذي{ : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن هذه اآلية : [ وصح عنها أهنا قالت 

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا : إىل آخر اآلية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ] فاحذروهم 

: تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية : [ وهذا التفسري مبهم ولكنه جاء يف رواية عن عائشة أيضا قالت 
فإذا رأيتم الذين جيادلون فيه فهم الذين عىن : اآلية ـ قال } أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات  هو الذي{ 

  وهذا أبني ألنه جعل عالمة الزيغ اجلدال يف القرآن وهذا اجلدال مقيد باتباع املتشابه ] اهللا فاحذروهم 
ـ والتمسك مبتشاهبه ولكنه بعد مفتقر إىل  فإذا الذم إمنا حلق من جادل فيه بترك احملكم ـ وهو أم الكتاب ومعظمه

كنت بالشام فبعث املهلب سبعني رأسا من اخلوارج فنصبوا : عن أيب غالب وامسه حزور قال [ تفسري أظهر فجاء 
: على درج دمشق فكنت على ظهر بيت يل فمر أبو أمامة فنزلت فاتبعته فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال 

ـ قاهلا ثالثا ـ كالب جهنم كالب جهنم شر قتلى حتت ظل السماء ! سلطان ببين آدم ما يصنع ال! سبحان اهللا 
أبا غالب إنك بأرض هم هبا : ـ ثالث مرات ـ خري قتلى من قتلوه طوىب ملن قتلهم أو قتلوه مث التفت إيل فقال 

وا من أهل اإلسالم هل بكيت رمحة حني رأيتهم كان: رأيتك بكيت حني رأيتهم قال : كثري فاعاذك اهللا منهم قلت 
} هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب { : فقرأ : تقرأ سورة آل عمران ؟ قلت نعم 

وال تكونوا كالذين تفرقوا { : وإن هؤالء كان يف قلوهبم زيغ هبم مث قرأ } وما يعلم تأويله إال اهللا { : حىت بلغ 
هم هؤالء يا أبا أمامة ؟ : قلت } ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون { إىل قوله }  واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات

إين إذا جلريء بل مسعته من : نعم قلت من قبلك تقول أو شيء مسعت من النيب صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : قال 
  : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال مرة وال مرتني ـ حىت عد سبعا ـ مث قال 

إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعني فرقة وإن هذه األمة تزيد عليها فرقة كلها يف النار إال السواد األعظم  إن بين
  خرجه إمساعيل القاضي وغريه ] } عليه ما محل وعليكم ما محلتم { : يا أبا أمامة أال ترى ما فعلوا ؟ قال : قلت 



: وذلك يف أول خالفة عبد امللك والقتل يومئذ ظاهر قال  ]أال ترى ما فيه السواد األعظم [ قال : ويف رواية قال 
حديث حسن وخرجه الطحاوي أيضا باختالف : عليه ما محل وعليكم ما محلتم وخرجه الترمذي خمتصرا وقال فيه 

ـ : ـ يعين قوله ! يا أبا أمامة تقول هلم هذا القول مث تبكي : يف بعض األلفاظ وفيه فقيل له  ـ إىل آخره  شر قتلى 
حىت ختمها مث } هو الذي أنزل عليك الكتاب { : رمحة هلم إهنم كانوا من أهل اإلسالم فخرجوا منه مث تال : قال 
  هم هؤالء : حىت ختمها مث قال } يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { : هم هؤالء مث تال هذه اآلية : قال 

د قراءة القرآن فقال يؤمنون مبحكمه ذكر البن عباس اخلوارج وما يصيبهم عن: وذكر اآلجري عن طاوس قال 
  } وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به { : ويضلون عند متشاهبه وقرأ 

فقد ظهر هبذا التفسري أهنم أهل البدع ألن أبا أمامة رضي اهللا عنه جعل اخلوارج داخلني يف عموم اآلية وأهنا تتنزل 
ند العلماء إما على أهنم خرجوا ببدعتهم عن أهل اإلسالم وإما على أهنم من أهل عليهم وهم من أهل البدع ع

  اإلسالم مل خيرجوا عنهم على اختالف العلماء فيهم 
وجعل هذه الطائفة ممن يف قلوهبم زيغ فزيغ هبم وهذا الوصف موجود يف أهل البدع كلهم مع أن لفظ اآلية عام ويف 

  غريهم ممن كان على صفاهتم 
رى أن صدر هذه السورة غنما نزل يف نصارى جنران ومناظرهتم لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اعتقادهم أال ت

يف عيسى عليه السالم حيث تأولوا عليه أنه اإلله أو أنه ابن اهللا أو أنه ثالث ثالثة بأوجه متشاهبة وتركوا ما هو 
لعلماء من السلف الصاحل على قضايا دخل أصحاهبا حتت مث تأوله ا! الواضح يف عبوديته حسبما نقله أهل السري 

  حكم اللفظ كاخلوارج فهي ظاهرة يف العموم 
وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات { : مث تال أبو أمامة اآلية األخرى وهي قوله سبحانه 

ما فسر به اآلية األخرى فهي الوعيد والتهديد ملن وفسرها مبعىن } ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون { : إىل قوله } 
  تلك صفته وهنى املؤمنني أن يكونوا مثلهم 

: سألت احلسن كيف يصنع أهل هذه األهواء اخلبيثة هبذه اآلية يف آل عمران : ونقل عبيد عن محيد بن مهران قال 
  نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورهم  :قال } وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات { 

  هم احلرورية : وعن أيب أمامة أيضا قال 
ما آية يف كتاب اهللا أشد على أهل االختالف من أهل األهواء من هذه اآلية : مسعت مالكا يقول : وقال ابن وهب 

فرأيته يتأوهلا ألهل  فاي كالم أبني من هذا ؟: قال مالك } مبا كنتم تكفرون { : إىل قوله } يوم تبيض وجوه { : 
إمنا هذه اآلية ألهل القبلة وما ذكره يف اآلية قد نقل عن غري واحد : قال يل مالك : األهواء ورواه ابن القاسم وزاد 

  كالذي تقدم للحسن 
  يعين أهل البدع } كالذين تفرقوا واختلفوا { : وعن قتادة يف قوله تعاىل 
تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل : قال } وتسود وجوه  يوم تبيض وجوه{ : وعن ابن عباس يف قوله 

  البدعة 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم { : ومن اآليات قوله تعاىل 

الف فالصراط املستقيم هو سبيل اهللا الذي دعا عليه وهو السنة والسبل هي سبل االخت} وصاكم به لعلكم تتقون 
احلائدين عن الصراط املستقيم وهم أهل البدع وليس املراد سبل املعاصي ألن املعاصي من حيث هي معاص مل 

  يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع وإمنا هذا الوصف خاص بالبدع احملدثات 



اصم بن هبدلة عن أيب وائل حدثنا محاد بن زيد عن ع: ويدل على هذا ما روى إمساعيل عن سليمان بن حرب قال 
  : عن عبد اهللا قال 

خط لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما خطا طويال وخط لنا سليمان خطا طويال وخط عن ميينه وعن [ 
هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان : هذا سبيل اهللا مث خط لنا خطوطا عن ميينه ويساره وقال : يساره فقال 

فتفرق { ـ يعين اخلطوط ـ } وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل { : ذه اآلية يدعو إليه مث تال ه
  ] } بكم عن سبيله 

كنا جلوسا يف حلقة ابن مسعود يف املسجد وهو بطحاء قبل أن حيصب فقال له : وعن عمر بن سلمة اهلمداين قال 
هو ورب الكعبة : املستقيم يا أبا عبد الرمحن ؟ قال  ما الصراط: عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب وكان أتى غازيا 

الذي ثبت عليه أبوك حىت دخل اجلنة مث حلف على ذلك ثالث أميان والء مث خط يف البطحاء خطا بيده وخط جبنبيه 
ترككم نبيكم صلى اهللا عليه و سلم على طرفه وطرفه اآلخر يف اجلنة فمن ثبت عليه دخل اجلنة : خطوطا وقال 

  يف هذه اخلطوط هلك  ومن أخذ
تركنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أدناه وطرفه يف : يا أبا عبد الرمحن ما الصراط املستقيم ؟ قال : ويف رواية 

هلم لك فمن أخذ منهم يف تلك : اجلنة وعن ميينه جواد وعن يساره جواد ؟ وعليها رجال يدعون من مر هبم 
وأن هذا صراطي { : ستقام إىل الطريق األعظم أنتهى به إىل اجلنة مث تال ابن مسعود الطرق انتهت به إىل النار ومن ا

  اآلية كلها } مستقيما فاتبعوه 
  البدع والشبهات : قال } وال تتبعوا السبل { : وعن جماهد يف قوله 

وأن هذا { : تال هي ما ال إسم له غري السنة : قد سئل مالك بن أنس عن السنة قال : وعن عبد الرمحن بن مهدي 
  } صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

] أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خط له خطا [ يريد ـ إن شاء اهللا ـ حديث ابن مسعود : قال بكر بن العالء 
  وذكر احلديث 

  خرى فهذا التفسري يدل على مشول اآلية جلميع طرق البدع ال حتتص ببدعة دون أ
فالسبيل القصد هو } وعلى اهللا قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هلداكم أمجعني { : ومن اآليات قول اهللا تعاىل 

طريق احلق وما سواه جار عن احلق أي عادل عنه وهي طرق البدع والضالالت أعاذنا اهللا من سلوكها بفضله 
  هي وكفى باجلائر أن حيذر منه فاملساق يدل على التحذير والن

وعلى اهللا قصد السبيل { : أبا بكر هل رأيت قول اهللا تعاىل : سئل عاصم بن هبدلة وقيل له : وذكر ابن وضاح قال 
خط عبد اهللا خطا : [ حدثنا أبو وائل عن عبد اهللا بن مسعود قال : قال } ومنها جائر ولو شاء هلداكم أمجعني 

خط رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا فقال للخط :  مستقيما وخط خطوطا عن ميينه وخطوطا عن مشاله فقال
] هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعوإليه : هذا سبيل اهللا وللخطوط اليت عن ميينه ومشاله : املستقيم 

  إىل آخرها } وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه { : والسبيل مشتركة قال اهللا تعاىل 
طريق السنة ومنها جائر والتقصري وذلك يفيد أن اجلائر هو الغايل أو املقصر وكالمها  قصد السبيل: عن التستري 

  من أوصاف البدع 
يعين هذه األمة فكأن هذه اآلية مع اآلية قبلها : وعن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقرؤها و منكم جائر قالوا 

  يتواردان على معىن واحد 



دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل اهللا مث ينبئهم مبا كانوا  إن الذين فرقوا{ : ومنها قوله تعاىل 
  } يفعلون 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : [ هذه اآلية قد جاء تفسريها يف احلديث من طريق عائشة رضي اهللا عنها قالت 
 وسوله أعلم قال هم أصحاب األهواء اهللا: من هم ؟ قلت } إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا { يا عائشة : سلم 

وأصحاب البدع وأصحاب الضاللة من هذه األمة يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما خال أصحاب األهواء والبدع 
  ؟ ] ليس هلم توبة وأنا بريء منهم وهم مين برآء 

لتعمق يف اجلدال هذه اآلية نعم أهل األهواء والبدع الشذوذ يف الفروع وغري ذلك من أهل ا: قال ابن عطية 
واخلوض يف الكالم هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء املعتقد ويريد ـ واهللا أعلم ـ بأهل التعمق يف الفروع ما 

  ذكره أبو عمر بن عبد الرب يف فصل ذم الرأي من كتاب العلم له وسيأيت ذكره حبول اهللا 
: عطاء بن أيب رباح مبكة فسألته عن شيء فقال لقيت : وحكى ابن بطال يف شرح البخاري عن أيب حنيفة أنه قال 

نعم قال : أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ؟ قلت : من أهل الكوفة قال : من أين أنت ؟ قلت 
  عرفت فالزم : ممن ال يسب السلف ويؤمن بالقدر وال يكفر أحدا بذنب فقال عطاء : من أي األصناف أنت قلت : 

خرج علينا عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يوما خيطبنا فقطعوا عليه كالمه فتراموا بالبطحاء حىت : ال وعن احلسن ق
هذا : ومسعنا صوتا من بعض حجر أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقيل : جعلت ما أبصر أدمي السماء قال 

إن الذين { : فرق دينه واحتزب وتلت أال إن نبيكم قد برىء ممن : فسمعتها وهي تقول : صوت أم املؤمنني قال 
  } فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء 

أم املؤمنني أم سلمة وأن ذلك قد ذكر يف يعض احلديث وقد كانت : أحسبه يعين بقوله : قال القاضي إمساعيل 
  عائشة يف ذلك الوقت حاجة 

  وارج وعن أيب هريرة أهنا نزلت يف هذه األمة وعن أيب أمامة هم اخل
قال القاضي ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع يف الدين بدعة من اخلوارج وغريهم فهو داخل يف هذه اآلية 

  ألهنم إذا ابتدعوا جتادلوا وختاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا 
  } هم فرحون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لدي* وال تكونوا من املشركني { : ومنها قوله تعاىل 

  قرىء فارقوا دينهم وفسر عن أيب هريرة أهنم اخلوارج ورواه أبو أمامة مرفوعا 
روته عائشة رضي اهللا عنها مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : هم أصحاب األهواء والبدع قالوا : وقيل 

  األخر وذلك ألن هذا شأن من ابتدع حسبما قاله إمساعيل القاضي وكما تقدم يف اآلي 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم أو يلبسكم شيعا { : ومنها قوله تعاىل 

  } ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون 
فري تك} ويذيق بعضكم بأس بعض { : فعن ابن عباس أن لبسكم شيعا هو األهوء املختلفة ويكون على هذا قوله 

أو يلبسكم { البعض للبعض حىت يتقاتلوا كما جرى للخوارج حني خرجوا على أهل السنة واجلماعة وقيل معىن 
  ما فيه إلباس من االختالف } شيعا 

هن أربع ظهر اثنتان بعد وفاة : إن اآلية ألمة حممد صلى اهللا عليه و سلم قال أبو العالية : وقال جماهد وأبو العالية 
 عليه و سلم خبمس وعشرين سنة فألبسوا شيعا وأذيق بعضكم بأس بعض وبقيت اثنتان فهما وال بد النيب صلى اهللا

واقعتان اخلسف من حتت أرجلكم واملسخ من فوقكم وهذا كله صريح يف أن اختالف األهواء مكروه غري حمبوب 



  ومذموم غري حممود 
: قال يف املختلفني } إال من رحم ربك ولذلك خلقهم  *وال يزالون خمتلفني { : وفيما نقل عن جماهد يف قول اهللا 

  فإن أهل احلق ليس فيهم اختالف : قال } إال من رحم ربك { إهنم أهل الباطل 
لعل احلق فيه فلما تشعبت وتفرقت : لو كانت األهواء واحدا لقال القائل : وروي عن مطرف بن الشخري أنه قال 
  عرف كل ذي عقل أن احلق ال يتفرق 

  هم أهل السنة } إال من رحم ربك { يعين يف األهواء } وال يزالون خمتلفني { عكرمة وعن 
كنت جالسا عند احلسن ورجل خلفي قاعد : ونقل أبو بكر ثابت اخلطيب عن منصور بن عبد اهللا بن الرمحن قال 

لفني على أديان شىت إال من نعم ال يزالون خمت: قال } وال يزالون خمتلفني { : فجعل يأمرين أن أسأله عن قول اهللا 
  رحم ربك فمن رحم غري خمتلف 

  وروى ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أن أهل الرمحة ال خيتلفون 
  وهلذه اآلية بسط يأيت بعد إن شاء اهللا 

هم  }قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال { : سألت أيب عن قوله تعاىل : ويف البخاري عن عمرو عن مصعب قال 
هم اليهود والنصارى أما اليهود فكذبوا حممدا صلى اهللا عليه و سلم وأما النصارى فكذبوا : ال : احلرورية ؟ قال 

وكان شعبه يسميهم } الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه { ال طعام فيها وال شراب واحلرورية : باجلنة وقالوا 
  الفاسقني 

الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم { : قلت أليب : بن سعد قال ويف تفسري سعيد بن منصور عن مصعب 
أولئك أصحاب الصوامع ولكن احلرورية الذين قال اهللا ! ال : أهم احلرورية ؟ قال } حيسبون أهنم حيسنون صنعا 

  } فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم { : فيهم 
قل هل ننبئكم { : ب بن سعد فأتى على هذه اآلية وخرج عبد بن محيد يف تفسريه هذا املعىن بلفظ آخر عن مصع

هم اليهود والنصارى أما ! ال : أهم احلرورية ؟ قال : قلت } حيسنون صنعا { : إىل قوله } باألخسرين أعماال 
ليس فيها طعام وال شراب ولكن : اليهود فكفروا مبحمد صلى اهللا عليه و سلم وأما النصارى فكفروا باجلنة وقالوا 

  } الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض { : ية احلرور
ألهنم خرجوا عن طريق احلق بشهادة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهنم تأولوا التأويالت الفاسدة : فاألول 

  وكذا فعل املبتدعة وهو باهبم الذي دخلوا فيه 
  تصرفوا يف أحكام القرآن والسنة هذا التصرف ألهنم : والثاين 

} حيكم به ذوا عدل { : عن قوله } إن احلكم إال هللا { : فأهل حروراء وغريهم من اخلوارج قطعوا قوله تعاىل 
  وغريمها 

  وكذا فعل سائر املبتدعة حسبما يأتيك حبول اهللا 
 أن غيالن القدري يقول يف القدر فيعث إليه بلغ عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا: ومنه روى عمرو بن مهاجر قال 

فأشرت إليه أال يقول : ما هذا الذي بلغين عنك ؟ قال عمرو بن مهاجر ! فحجبه أياما مث أدخله عليه فقال يا غيالن 
هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا { إن اهللا عز و جل يقول : نعم يا أمري املؤمنني : شيئا قال فقال 

إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما } { إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعا بصريا * كورا مذ
يدخل من * وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما { : قال عمر إقرأ إىل آخر السورة } كفورا 



قد كنت أعمى فبصرتين : ما تقول يا غيالن ؟ قال أقول : ل مث قا} يشاء يف رمحته والظاملني أعد هلم عذابا أليما 
قال فأمسك عن ! اللهم إن كان عبدك غيالن صادقا وإال فاصلبه : وأصم فأمسعتين وضاال فهديتين فقال عمر 

الكالم يف القدر فواله عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت اخلالفة إىل 
هذا قضاء وقدر ! يا غيالن : تكلم يف القدر فبعث إليه هشام فقطع يده فمر به رجل والذباب على يده فقال هشام 

  كذبت لعمر اهللا ما هذا قضاء وال قدر فبعث إليه هشام فصلبه : قال 
ع ألن احلرورية جردوا السيوف على عباد اهللا وهو غاية الفساد يف األرض وذلك كثري من أهل البد: والثالث 

  شائع وسائرهم يفسدون بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء بني أهل اإلسالم 
وال تكونوا كالذين تفرقوا { : وهذه األوصاف الثالثة تقتضيها الفرقة اليت نبه عليها الكتاب والسنة كقوله تعاىل 

  وأشباه ذلك } إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا { : وقوله تعاىل } واختلفوا 
  إن األمة تتفرق على بضع وسبعني فرقة : حلديث ويف ا

  وهذا التفسري يف الرواية األوىل ملصعب بن سعد أيضا فقد وافق أباه على املعىن املذكور 
{ : وذلك قوله تعاىل : أن ذلك بسبب الزيغ احلاصل فيهم : مث فسر سعد بن أيب وقاص يف رواية سعيد بن منصور 

فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه { : وهو راجع إىل آية أل عمران يف قوله  }فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم 
اآلية فإنه أدخل رضي اهللا عنه احلرورية يف اآليتني باملعىن وهو الزيغ يف إحدامها واألوصاف املذكورة يف } منه 

لعموم لغة وإن محلناها على الكفار األخرى ألهنا فيهم موجودة فآية الرعد تشمل بلفظها ألن اللفظ فيها يقتضي ا
خصوصا فهي تعطي أيضا فيهم حكما من جهة ترتيب اجلزاء على األوصاف املذكورة حسبما هو مبني يف األصول 

ـ  وكذلك آية الصف ألهنا خاصة بقوم موسى عليه السالم ومن هنا كان شبعة يسميهم الفاسقني ـ أعين احلرورية 
والزيغ أيضا كان موجودا فيهم } واهللا ال يهدي القوم الفاسقني { : جاء فيها  ألن معىن اآلية واقع عليهم وقد

ومن هنا يفهم أهنا ال ختتص من أهل البدعة باحلرورية بل } فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم { : فدخلوا يف معىن قوله 
وإمنا فسرها سعد رضي اهللا تعم كل من اتصف بتلك األوصاف اليت أصلها الزيغ وهو امليل عن احلق ابتاعا للهوى 

عنه باحلرورية ألنه إمنا سئل عنهم على اخلصوص واهللا أعلم ألهنم أول من ابتدع يف دين اهللا فال يقتضي ذلك 
  ختصيصا 

  وأما املسؤال عنها أوال وهي آية الكهف فإن سعدا نفى أن تشمل احلرورية 
ن أعماال باحلرورية أيضا فروى عبد بن محيد عن وقد جاء عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه فسر األخسري

من الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم ! يا أمري املؤمنني : قام ابن الكواء إىل علي فقال : ابن الطفيل قال 
منهم أهل حروراء وهو أيضا منقول يف تفسري سفيان الثوري ويف جامع ابن : حيسبون أهنم حيسنون صنعا ؟ قال 

ارق إيل أخربك ـ وكان على املنرب ـ فرقى إليه درجتني فتناوله بعصا كانت يف : أله عن اآلية فقال له وهب أنه س
: أنت وأصحابك وخرج عبد بن محيد أيضا عن حممد بن جبري بن مطعم قال : يده فجعل يضربه هبا مث قال له علي 

يا : به ابن الكواء من أقصى املسجد فقال أخربين رجل من بين أود أن عليا خطب الناس بالعراق وهو يسمع فصاح 
أنت فقتل ابن الكواء يوم اخلوارج ونقل بعض أهل التفسري أن ابن : من األخسرين أعماال ؟ قال ! أمري املؤمنني 

أنتم أهل حروراء وأهل الرياء والذين حيبطون الصنيعة باملنة فالرواية األوىل تدل على أن أهل : الكواء سأله فقال 
  بعض من مشلته اآلية حروراء 

وصفهم بالضالل مع ظن االهتداء دل على } الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا { : وملا قال سبحانه يف وصفهم 



وسيأيت ] كل بدعة ضاللة : [ أهنم املبتدعون يف أعماهلم عموما كانوا من أهل الكتاب أوال من حيث قال النيب 
تفسري سعد بأهنم اليهود والنصارى وتفسري علي بأهنم أهل : ن يف اآلية شرح ذلك بعون اهللا فقد جيتمع التفسريا

البدعة ألهنم قد اتفقوا على االبتداع ولذلك فسر كفر النصارى بأهنم تأولوا يف اجلنة غري ما هي عليه وهو التأويل 
تضت وصفا من بالرأي فاجتمعت اآليات الثالث على ذم البدعة وأشعر كالم سعد ين أيب وقاص بأن كل آية اق

  أوصاف املبتدعة فهم مقصدون مبا فيها من الذم واخلزي وسوء اجلزاء إما بعموم اللفظ وإما مبعىن الوصف 
  : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى بكتاب يف كتف فقال [ وروى ابن وهب 

: اب إىل غري كتاهبم فنزلت كفى بقوم محقا ـ أو قال ضالال ـ أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إىل غري نبيهم أو كت
  ] } أومل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم { 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وخرج عبد احلميد عن احلسن قال 
  ] إىل آخر اآلية } قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا { : من رغب عن سنيت فليس مين مث تال هذه اآلية [ 
ما : قال } علمت نفس ما قدمت وأخرت { : خرج هو وغريه عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه يف قول اهللا و

قدمت من عمل خريأو شر وما أخرت من سنة يعمل هبا من بعده وهذا التفسري قد حيتاج إىل تفسري فروي عن عبد 
دها فغن له مثل أجر من عمل هبا ال ينقص ما قدمت من خري وما أخرت من سنة صاحلة يعمل هبا من بع: اهللا قال 

: ذلك من أجورهم شيئا وما أخرت من سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل هبا ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئا 
  أخرجه ابن مبارك وغريه 

هللا تعاىل كل صاحب بدعة أو فرية ذليل واستدلوا بقول ا: وجاء عن سفيان بن عيينة و أيب قالبة وغريمها أهنم قالوا 
  } إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفترين { : 

ما قدموا من : يقول } إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم { : وخرج ابن وهب عن جماهد يف قول اهللا 
  خري وآثارهم اليت أورثوا الناس بعدهم من الضاللة 

وإذا رأيت { : إين أرى أسرع الناس ردة أصحاب األهواء : أيضا عن ابن عون عن حممد بن سريين أنه قال وخرج 
  } الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه 

والذي نفس أيب اجلوزاء بيده ألن متتلىء داري : وذكر اآلجري عن أيب اجلوزاء أنه ذكر أصحاب األهواء فقال 
ها أنتم أوالء حتبوهنم وال حيبونكم { : دة وخنازير أحب إيل من أن جياورين رجل منهم ولقد دخلوا يف هذه اآلية قر

  } إن اهللا عليم بذات الصدور { : إىل قوله } وتؤمنون بالكتاب كله 
ه ـ إن شاء اهللا واآليات املصرحة واملشرية إىل ذمهم والنهي عن مالبسة أحواهلم كثرية فلنقتصر على ما ذكرنا ففي

  ـ املوعظة ملن اتعظ والشفاء ملا يف الصدور 

  فصل الوجه الثاين من النقل

ما جاء يف األحاديث املنقولة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي كثرية تكاد تفوت احلصر إال أنا نذكر منها 
  ىل الصحة ما تيسر مما يدل على الباقي ونتحرى يف ذلك ـ حبول اهللا ـ ما هو أقرب إ

  : فمن ذلك ما يف الصحيح من حديث عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
] من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد : [ ويف رواية ل مسلم ] من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [ 

ره عليه السالم ويستوي يف ذلك ما كان بدعة وهذا احلديث عده العلماء ثلث اإلسالم ألنه مجع وجه املخالفة ألم



  أو معصية 
  : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف خطبته [ وخرج مسلم عن جابر بن عبد اهللا 

  ] أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة 
: هللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب الناس حيمد اهللا ويثين عليه مبا هو أهله مث يقول كان رسول ا: [ ويف رواية قال 

من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وخري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور 
  ] حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة 

  ]  وكل حمدثة بدعة وكل بدعة يف النار[ ويف رواية لل نسائي 
  : أنه كان يقول : وذكر أن عمر رضي اهللا عنه كان خيطب هبذه اخلطبة وعن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا 

ـ الكالم واهلدى ـ فأحسن الكالم كالم اهللا وأحسن اهلدى هدى حممد أال وإياكم وحمدثات األمور  إمنا مها اثنتان 
م ستحدثون وحيدث لكم فكل حمدثة ضاللة وكل فإن شر األمور حمدثاهتا إن كل حمدثة بدعة ويف لفظ غري أنك

  ضاللة يف النار كان ابن مسعود خيطب هبذا كل مخيس 
إمنا مها اثنتان ـ اهلدى والكالم ـ فأفضل الكالم ـ أو أصدق الكالم ـ كالم اهللا وأحسن : ويف رواية أخرى عنه 

يتطاولن عليكم األمر فتقسوا قلوبكم وال اهلدى هدى اهللا بل حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة أال ال 
  يلهينكم األمل فإن كل ما هو آت قريب أال إن بعيدا ما ليس آتيا 

إمنا توعدون { أحسن احلديث كتاب اهللا وأحسن اهلدى هدى حممد وشر األمور حمدثاهتا و : ويف رواية أخرى عنه 
  } آلت وما أنتم مبعجزين 

إياكم وحمدثات األمور فإن : [ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  وروى ابن ماجة مرفوعا عن ابن مسعود
  واملشهور أنه موقوف على ابن مسعود ] شر األمور حمدثاهتا وإن كل حمدثة بدعة وإن كل بدعة ضاللة 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ويف الصحيح من حديث أيب هريرة قال 
من األجر مثل أجور من يتبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة من دعا إىل اهلدى كان له [ 

  ] كان عليه من اإلمث مثل آثام من يتبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا 
  : ويف الصحيح أيضا عنه عليه الصالة و السالم أنه قال 

من أجورهم شيء ومن سن سنة شر من سن سنة خري فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من أتبعه غري منقوص [ 
  خرجه الترمذي ] فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غري منقوص من أوزارهم شيء 
  : وروى الترمذي أيضا وصححه وأبو داود وغريمها عن العرباض بن سارية قال 

ظة بليغة ذرفت منها العيون صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم مث أقبل علينا فوعظنا موع[ 
يا رسول اهللا ؟ كأن هذا موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال أوصيكم بتقوى : ووجلت منها القلوب فقال قائل 

اهللا والسمع والطاعة لوالة األمر وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا فعليكم 
املهديني متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين 

  وروى على وجوه من طرق ] بدعة وكل ضاللة 
نعم قوم يستنون بغري سنيت : هل بعد هذا اخلري شر ؟ قال ! يا رسول اهللا : عن حذيفة أنه قال [ ويف الصحيح 

نعم دعاة على نار جهنم من أجاهبم قذفوه : لشر من شر ؟ قال هل بعد ذلك ا: ويهتدون بغري هديي قال فقلت 
فما تأمرين إن أدركت ذلك ؟ : يا رسول اهللا صفهم لنا قال نعم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت : فيها قلت 



ولو أن فاعتزل تلك الفرق كلها : فإن مل يكن إمام وال مجاعة ؟ قال : تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم قلت : قال 
  وخرجه البخاري على حنو آخر ] تعض بأصل شجرة حىت يدرك املوت وأنت على ذلك 

  : ويف حديث الصحيفة 
املدينة حرم ما بني عري إىل ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل [ 

يث يف سياق العموم فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينايف الشرع وهذا احلد] اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال 
والبدع من أقبح احلدث وقد استدل به مالك يف مسألة تأيت يف موضعها حبول اهللا وهو وإن كان خمتصا باملدينة 

  فغريها أيضا يدخل يف املعىن 
  : ويف املوطأ من حديث أيب هريرة 

السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم : فقال : إىل املقربة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج [ 
أال ! فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعري الضال أناديهم أال هلم [ احلديث ـ إىل أن قال فيه ] الحقون 

على أهنم أهل  محله مجاعة من العلماء] فسحقا ! فسحقا ! فسحقا : أهنم قد بدلوا بعدك فأقول : فيقال ! هلم 
البدع ومحله آخرون على املرتدين عن االسالم والذي يدل على األول ما خرجه خثيمة بن سليمان عن يزيد 

إن ها هنا قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون باحلوض : سألت أنس بن مالك فقلت : الرقاشي قال 
نعم مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ذلك شيئا ؟ قال  والشفاعة فهل مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف

  : عليه و سلم يقول 
ـ أو الشرك ـ ترك الصالة فإذا تركها فقد أشرك وحوضي كما بني أيلة إىل مكة أباريقه [  بني العبد والكفر 

ـ له ميزابان من اجلنة كلما نضب أمداه من شرب منه شربة: كنجوم السماء ـ أو قال  مل  كعدد جنوم السماء 
يظمأ بعدها أبدا وسريده أقوام ذابلة شفاههم فال يطعمون منه قطرة واحدة من كذب به اليوم مل يصب منه الشراب 

فهذا احلديث على أهنم من أهل القبلة فنسبتهم أهل اإلسالم إىل الكفر من أوصاف اخلوارج والتكذيب ] يومئذ 
أال هلم : [ ملوطأ من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم باحلوض من أوصاف أهل االعتزال وغريهم مع ما يف حديث ا

ألنه عرفهم بالغرة والتحجيل الذي جعله من خصائص أمته وإال فلو مل يكونوا من األمة مل يعرفهم بالعالمة ] 
  املذكورة 

  : وصح من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه قال 
كما بدأنا { إنكم حمشورون إىل اهللا حفاة عراة غرال :  قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملوعظة فقال[ 

قال ـ أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ـ وإنه يستدعى برجال من } أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلني 
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين { : أميت فيؤخذ هبم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصاحل 

إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز * ت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد كن
  ] فيقال هؤالء مل يزالوا مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم } احلكيم 

ليه و وحيتمل هذا احلديث أن يراد به أهل البدع كحديث املوطأ وحيتمل أن يراد به من ارتد بعد النيب صلى اهللا ع
  سلم 

  : ويف الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
حسن ] تفرقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة [ 

  صحيح 



رق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل ويف احلديث روايات أخرى سيأيت ذكرها والكالم عليها إن شاء اهللا ولكن الف
  : البدع ويف الصحيح أنه صلى اهللا عليه و سلم قال 

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس [ 
  ثرية يف البخاري وغريه وهو آت على وجوه ك] رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 

  : ويف مسلم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال 
من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن فإن اهللا عز و جل شرع لنبيكم [ 

املتخلف يف بيته صلى اهللا عليه و سلم سنن اهلدى وأهنن من سنن اهلدى ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا 
  احلديث ] لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم لضللتم 

  : ويف رواية ! فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضاللة 
  وهو أشد يف التحذير ] لو تركتم سنة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم لكفرمت [ 

  : وفيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
رك فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور ـ ويف رواية فيه اهلدى ـ من استمسك به وأخذ به كان إين تا[ 

  ] من اتبعه كان على اهلدى ومن تركه كان على ضاللة : على اهلدى ومن أخطأه ضل ويف رواية 
سول اهللا صلى اهللا عليه و ومما جاء يف هذا الباب أيضا ما خرج ابن وضاح وحنوه البن وهب عن أيب هريرة أن ر

  : سلم قال 
سيكون يف أميت دجالون كذابون يأتونكم ببدع من احلديث مل تسمعوه أنتم وال آباؤهم فإياكم إياهم ال يفتنونكم [ 
 [  

  : ويف الترمذي أنه عليه الصالة و السالم قال 
ا من غري أن يتقص ذلك من من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل أجر من عمل هب[ 

أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضاللة ال ترضي اهللا ورسوله كان عليه مثل وزر من عمل هبا ال ينقص ذلك من 
  حديث حسن ] أوزار الناس شيئا 

  : والبن وضاح وغريه من حديث عائشة رضي اهللا عنها 
  ] من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم االسالم [ 

  : حلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وعن ا
  ] إن أحببت أن ال توقف على الصراط طرفة عني حىت تدخل اجلنة فال حتدث يف دين اهللا حدثا برأيك [ 

  : وعنه عليه الصالة و السالم أنه قال 
  ] من اقتدى يب فهو مين ومن رغب عن سنيت فليس مين [ 

  : ليه و سلم قال وخرج الطحاوي أن النيب صلى اهللا ع
الزائد يف دين اهللا واملكذب بقدر اهللا واملتسلط باجلربوت يذل به من أعز : ستة ألعنهم لعنهم اهللا وكل نيب جماب [ 

  ] اهللا ويعز به من أذل اهللا والتارك لسنيت واملستحل حلرم اهللا واملستحل من عتريت ما حرم اهللا 
  ] والراغب عن سنيت إىل بدع : [ وفيه ] لعنهم اهللا ولعنتهم  ستة: [ ويف رواية أيب بكر بن ثابت اخلطيب 

  : ويف الطحاوي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فإما إىل سنة وإما إىل بدعة ـ فمن كانت فترته إىل سنيت فقد اهتدى ومن [ 



  ] كانت فترته إىل غري ذلك فقد هلك 
دخلت أنا وأبو حيىي بن جعدة على رجل من األنصار من أصحاب رسول اهللا : وي عن جماهد قال ويف معجم البغ

إهنا : ذكروا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موالة لبين عبد املطلب فقالوا : [ صلى اهللا عليه و سلم قال 
  : قامت الليل وصامت النهار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ام وأصلي وأصوم وأفطر فمن اقتدى يب فهو مين ومن رغب عن سنيت فليس مين إن لكل عامل شرة مث فترة لكين أن
  ] فمن كانت فترته إىل بدعة فقد ضل ومن كانت فترته إىل سنة فقد اهتدى 

  : وعن أيب وائل عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  ] رجل قتل نبيا أو قتله نيب وإمام ضاللة وممثل من املسلمني إن أشد الناس عذابا يوم القيامة [ 

  : ويف منتقى حديث خثيمة عن سليمان عن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
فكيف أصنع : سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصالة عن مواقيتها فيحدثون البدعة قال عبد اهللا بن مسعود [ 

  ] تسألين يا ابن أم عبد اهللا كيف تصنع ؟ ال طاعة ملن عصى اهللا : إذا أدركتهم ؟ قال 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ويف الترمذي عن أيب سعيد اخلدري قال 

يا رسول اهللا إن هذا اليوم يف الناس لكثري : من أكل طيبا وعمل يف سنة وأمن الناس بوائقة دخل اجلنة فقال رجل [ 
  حديث غريب ] يف قرون بعدي وسيكون : قال 

  : ويف كتاب الطحاوي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
يوشك أن يأيت زمان ـ يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت : كيف بكم وبزمان ـ أو قال [ 

تأخذون : وكيف بنا يا رسول اهللا ؟ قال :  أصابعه ـ قالوا عهودهم وأماناهتم اختلفوا فصارت هكذا ـ وشبك بني
  ] مبا تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم ـ وتذرون أمر عامتكم 

وما الشعاب يا : إياكم والشعاب قالوا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ وخرج ابن وهب مرسال 
  ] رسول اهللا ؟ قال األهواء 

  : ج أيضا وخر
ويف كتاب السنة لآلجري من طريق الوليد بن مسلم عن معاذ بن ] إن اهللا ليدخل العبد اجلنة بالسنة يتمسك هبا [ 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : جبل قال 
  ] كة والناس أمجعني إذا حدث يف أميت البدع وشتم أصحايب فليظهر العامل علمه فمن مل يفعل فعليه لعنة اهللا واملالئ[ 

  إظهار السنة واألحاديث كثرية : ما إظهار العلم ؟ قال : فقلت للوليد بن مسلم : قال عبد اهللا بن احلسن 
وليعلم املوفق أن بعض ما ذكر من األحاديث يقصر عن رتبة الصحيح وإمنا أتى هبا عمال مبا أصله احملدثون يف 

البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآين والدليل السين الصحيح فما زيد أحاديث الترغيب والترهيب وإذ قد ثبت ذم 
  من غريه فال حرج يف اإلتيان به إن شاء اهللا 

  فصل الوجه الثالث من النقل

  ما جاء عن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم يف ذم البدع وأهلها وهو كثري 
قد سنت ! أيها الناس : اخلطاب رضي اهللا عنه أنه خطب الناس فقال فما جاء عن الصحابة ما صح عن عمر بن 

لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إال أن تضلوا بالناس ميينا ومشاال وصفق بإحدى يديه على 



رسول اهللا ال جند حدين يف كتاب اهللا فقد رجم : إياكم أن هتلكوا عن آية الرجم ـ أن يقول قائل : األخرى مث قال 
ـ إىل آخر احلديث    صلى اهللا عليه و سلم ورمجنا 

يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا يعيدا ولئن أخذمت ميينا : ويف الصحيح عن حذيفة رضي اهللا عنه أنه قال 
  ومشاال لقد ضللتم ضالال بعيدا 

معشر القراء اسلكوا الطريق فلئن  يا: وروى عنه من طريق آخر أنه كان يدخل املسجد فيقف على اخللق فيقول 
فو اهللا لئن : سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذمت ميينا ومشاال لقد ضللتم ضالال بعيدا ويف رواية ابن املبارك 

  استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا احلديث 
وأن يضلوا وهم ال يشعرون  أن يؤثروا ما يرون على ما يعملون: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان : وعنه أيضا 
  وهو صاحب البدعة : قال سفيان 
هل ترون ما بني هذين احلجرين من : أنه أخذ حجرين فوضع أحدمها على اآلخر مث قال ألصحابه : وعنه أيضا 

يرى  والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حىت ال: يا أبا عبد اهللا ما نرى بينهما من النور إال قليال قال : النور ؟ قالوا 
  تركت السنة : من احلق إال قدر ما بني هذين احلجرين من النور واهللا لتفشون البدع حىت إذا ترك منها شيء قالوا 

أول ما تفقدون من دينكم األمانة وآخر ما تفقدون الصالة ولتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة : وعنه أنه قال 
حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل ال ختطئون وليطئن نساءكم وهن حيض ولتسلكن طريق من كان قبلكم 

ما بال الصلوات اخلمس ؟ لقد ضل من : طريقهم وال ختطىء بكم وحىت تبقى فرقتان من فرق كثرية تقول إحدامها 
  ال تصلون إال ثالثا } وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل { : كان قبلنا إمنا قال اهللا 

  ؤمنون باهللا كإميان املالئكة ما فيها كافر وال منافق حق على اهللا أن حيشرمها مع الدجال إمنا امل: وتقول األخرى 
  : وهذا املعىن موافق ملا ثبت من حديث أيب رافع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

أدري ال أدري ما  ال: ال ألفني أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به أو هنيت عنه فيقول [ 
فإن السنة جاءت مفسرة للكتاب فمن أخذ بالكتاب من غري معرفة بالسنة زل عن ] وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه 
  الكتاب كما زل عن السنة 

  لقد ضل من كان قبلنا إىل آخره : فلذلك يقول القائل 
  وهذه اآلثار عن حذيفة من ختريج ابن وضاح 

  اتبعوا آثارنا وال تبتدعوا فقد كفيتم : سعود رضي اهللا عنه أنه قال وخرج أيضا عن عبد اهللا بن م
عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه بذهاب أهله عليكم بالعلم فإن أحدكم ال : وخرج عنه ابن وهب أيضا انه قال 

ورهم فعليكم يدري مىت يفتقر إىل ما عنده وستجدون أقواما يزعمون أهنم يدعون إىل كتاب اهللا وقد نبذوه وراء ظه
  بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق 

عام أمطر من عام وال عام أخصب من عام وال أمري خري : ليس عام إال والذي بعده شر منه ال أقول : وعنه أيضا 
  من أمري ولكن ذهاب علمائكم وخياركم مث حيدث قوم يقيسون األمور بآرائهم فيهدم اإلسالم ويثلم 

كيف أنتم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبري وينشأ فيها الصغري جتري على الناس حيدثوهنا سنة وإذا : وقال أيضا 
  هذا منكر : غريت قيل 
  ال تبتدعوا وال تنطوا وال تعمقوا وعليكم بالعتيق خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون ! أيها الناس : وقال أيضا 
  خري من االجتهاد يف البدعة  القصد يف السنة: وعنه أيضا 



  : وقد روي معناه مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] عمل قليل يف سنة خري من عمل كثري يف بدعة [ 

أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضال يضل الناس بغري ما أنزل اهللا : [ وعنه أيضا خرجه قاسم بن أصبغ أنه قال 
  ] تله نيب ومصور ورجل قتل نبيا أو ق

لست تاركا شيئا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعمل به إال : وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال 
  عملت به إين أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ 

له يرفأ أن يزيد بن أيب سفيان يأكل ألوان الطعام فقال عمر ملوىل له ـ يقال : خرج ابن املبارك عن عمر بن اخلطاب 
ـ إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمين فلما حضر عشاؤه أعلمه فأتاه عمر فسلم عليه فاستأذن فأذن له فدخل 

واهللا يا : فقرب عشاؤه فجاء بثريد حلم فأكل عمر معه منها مث قرب شواء فبسط يزيد يده وكف عمر يده مث قال 
  يده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم يزيد بن أيب سفيان أطعام بعد طعام ؟ والذي نفس عمر ب

  صالة السفر ركعتان من خالف السنة كفر : وعن ابن عمر 
يا أمري املؤمنني إنا لقينا رجال يسأل عن : أتى عمر بن اخلطاب فقالوا : وخرج اآلجري عن السائب بن يزيد قال 

ت يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة فتغدى فبينما عمر ذا: اللهم أمكين منه قال : تأويل القرآن فقال 
أنت هو ؟ فقام غليه حمسرا : فقال عمر } فاحلامالت وقرا * والذاريات ذروا { يا أمري املؤمنني : حىت إذا فرغ قال 

والذي نفسي بيده لو وجدتك حملوقا لضربت رأسك ألبسوه : عن ذراعيه فلم يزل جيلده حىت سقطت عمامته فقال 
إن صبيغا طلب العلم فأخطأ فلم : ه وامحلوه على قتب مث أخرجوه حىت تقدموا به بالده مث ليقم خطيبا مث ليقل ثياب

  يزل وضيعا يف قومه حىت هلك وكان سيد قومه 
عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على األرض من عبد على : وخرج ابن املبارك وغريه عن أيب بن كعب أنه قال 

اهللا ففاضت عيناه من خشية اهللا فيعذبه اهللا أبدا وما على األرض من عبد على السبيل والسنة  السبيل والسنة ذكر
ذكر اهللا يف نفسه فاقشعر جلده من خشية اهللا إال كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها 

رقها فإن اقتصادا يف سبيل اهللا ريح شديدة فتحات عنها ورقها إال حط اهللا عنه خطاياه كما حتات عن الشجرة و
وسنة خري من اجتهاد يف خالف سبيل اهللا وسنة وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على 

  منهاج األنبياء وسنتهم 
 ما يأيت على الناس من عام إال أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حىت حتيا البدع: وخرج ابن وضاح عن ابن عباس قال 

  ومتوت السنن 
  عليكم باالستفاضة واألثر وإياكم والبدع : وعنه أنه قال 

من أحدث رأيا ليس يف كتاب اهللا ومل متض به سنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وخرج ابن وهب عنه أيضا قال 
  سلم مل يدر ما هو عليه إذا لقي اهللا عز و جل 

إن من ورائكم فتنا يكثر فيها املال ويفتح فيه :  عنه أنه قال يوما وخرج أبو داود وغريه عن معاذ بن جبل رضي اهللا
القرآن حىت يأخذه املؤمن واملنافق والرجل واملرأة والصغري والكبري والعبد واحلر فيوشك قائل أن يقول ما للناس ال 

بتدع ضاللة وأحذركم يتبعوين وقد قرأت القرآن ؟ ما هم مبتبعي حىت أبتدع هلم غريه وإياكم وما ابتدع فإن ما ا
  زيغة احلكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضاللة على لسان احلكيم وقد يقول املنافق كلمة احلق 

وما يدريين يرمحك اهللا إن احلكيم قد يقول كلمة ضاللة وإن املنافق قد يقول كلمة احلق : قلت ملعاذ : قال الراوي 



ما هذه ؟ وال يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن : شتهرات اليت يقال فيها اجتنب من كالم احلكيم غري امل! بلى : ؟ قال 
  يراجع وتلق احلق إذا مسعته فإن على احلق نورا 

ما أراد هبذه الكلمة ؟ ويريد : ويف رواية مكان املشتهرات املشتبهات وفسر بأنه ما تشابه عليك من قول حىت يقال 
ما هذه ؟ وذلك راجع : ى السنة حىت تنكره القلوب ويقول الناس ـ واهللا أعلم ـ ما مل يشتمل ظاهره على مقتض
  إىل ما حيذر من زلة العامل حسبما يأيت حبول اهللا 

صاحب البدعة ال يزداد اجتهادا : ومما جاء عمن بعد الصحابة رضي اهللا عنهم ما ذكر ابن وضاح عن احلسن قال 
  صياما وصالة إال ازداد من اهللا بعدا 

ألن أرى يف املسجد نارا ال أستطيع إطفاءها أحب إيل من أن : أيب إدريس اخلوالين أنه قال  وخرج ابن وهب عن
  أرى فيه بدعة ال أستطيع تغيريها 

  اتبع طرق اهلدى وال يضرك قلة السالكني وإياك وطرق الضاللة وال تغتر بكثرة اهلالكني : وعن الفضيل بن عياض 
   قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو ختالفه فيمرض قلبك ال جتالس صاحب هوى فيقذف يف: وعن احلسن 

كتب اهللا صيام : قال } كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم { : وعنه أيضا يف قول اهللا تعاىل 
رمضان على أهل اإلسالم كما كتبه على من كان قبلهم فأما اليهود فرفضوه وأما النصارى فشق عليهم فزادوا فيه 

عمل : روه إىل أخف ما يكون عليهم فيه الصوم من األزمنة فكان احلسن إذا حدث هبذا احلديث قال عشرا وآخ
  قليل يف سنة خري من عمل كثري يف بدعة 

ال جتالسوا أهل األهواء وال جتادلوهم فإين ال آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم ويلبسوا عليكم ما : وعن أيب قالبة 
  ـ واهللا ـ من الفقهاء ذوي األلباب وكان : كنتم تعرفون قال أيوب 

  إن أهل األهواء أهل ضاللة وال أرى مصريهم إال إىل النار : أنه كان يقول : وعنه أيضا 
  ال جتالس صاحب بدعة فإنه ميرض قلبك : وعن احلسن 

  ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إال ازداد من اهللا بعدا : وعن أيوب السخياين أنه كان يقول 
  ما ابتدع رجل بدعة إال استحل السيف : البة وعن أيب ق

  إن اخلوارج اختلفوا يف اإلسم واجتمعوا على السيف : وكان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول 
  ما أحب أين هديت الناس كلهم وأضللت رجال واحدا : كان رجل فقيه يقول : وخرج ابن وهب عن سفيان قال 

يم قول إال بعمل وال قول وعمل إال بنية وال قول وال عمل وال نية إال موافقا ال يستق: وخرج عنه أنه كان يقول 
  للسنة 

  وذكر اآلجري أن ابن سريين كان يرى أسرع الناس ردة أهل األهواء 
  وال تكلموهم إين أخاف أن ترتد قلوبكم : وعن إبراهيم 

وال حجا وال جهادا وال عمرة وال ال يقبل اهللا من صاحب بدعة صياما وال صالة : وعن هشام بن حسان قال 
صدقة وال عتقا وال صرفا وال عدال ـ زاد ابن وهب عنه ـ وليأتني على الناس زمان يشتبه فيه احلق والباطل فإذا 

  كان ذلك مل ينفع فيه دعاء إال كدعاء الغرق 
  إذا لقيت صاحب بدعة يف طريق فخذ يف طريق آخر : وعن حيىي بن أيب كثري قال 

  من جالس صاحب بدعة فزعت منه العصمة ووكل إىل نفسه : لسلف وعن بعض ا
واهللا ألن أرى : يا عيسى أصلح قلبك وأقلل مالك وكان يقول : وعن العوام بن حوشب أنه كان يقول البنه 



  عيسى يف جمالس أصحاب الربابط واألشربة والباطل أحب إيل من أن أراه جيالس أصحاب اخلصومات 
  أهل البدع  يعين: قال ابن وضاح 

  الذي إذا ذكرت األهواء مل يغضب لشيء منها : يا أبا بكر من السين ؟ قال : وقال رجال لـ أيب بكر بن عياش 
  إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها الغريب وأغرب منه صاحبها : وقال يونس بن عبيد 

  ما انتقل صاحب بدعة إال إىل شر منها كان يقال يأىب لصاحب بدعة بتوبة و: وعن حيىي بن أيب عمر الشيباين قال 
تعلموا اإلسالم فإذا تعلمتموه فال ترغبوا عنه وعليكم بالصراط املستقيم فإنه اإلسالم وال حترفوا : وعن أيب العالية 

ميينا وال مشاال وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي 
قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا وإياكم وهذه األهواء اليت تلقي فعلوا قد 

  رمحه اهللا صدق ونصح : بني الناس العداوة والبغضاء فحدث احلسن بذلك فقال 
  خرجه ابن وضاح وغريه 

  : وكان مالك كثريا ما ينشد 
  ) احملدثات البدائع  وشر األمور... وخريأمور الدين ما كان سنة ( 

أهل هذه األهواء آفة أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم أهنم يذكرون النيب صلى اهللا عليه : وعن مقاتل بن حيان قال 
و سلم وأهل بيته فيتصيدون هبذا الذكر احلسن عند اجلهال من الناس فيقذفون هبم يف املهالك فما أشبههم مبن 

فأبصرهم فإنك إن ال تكن أصبحت يف حبر املاء ! السهم القاتل باسم الترياق  يسقي الصرب باسم العسل ومن يسقي
فقد أصبحت يف حبر األهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعق وأبعد مذهبا من البحر وما فيه 

  ففلك مطيتك اليت تقطع هبا سفر الضالل اتباع السنة 
املوت كرامة لكل مسلم لقي اهللا على السنة فإنا هللا وإنا إليه راجعون إن ! أعلم أي أخي : وعن ابن املبارك قال 

فإىل اهللا نشكو وحشتنا وذهاب اإلخوان وقلة األعوان وظهور البدع وإىل اهللا نشكو عظيم ما حل هبذه األمة من 
  ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع 

نبيك من االختالف يف احلق ومن اتباع اهلوى ومن سبل اللهم اعصمين بدينك وبسنة : وكان إبراهيم التيمي يقول 
  الضاللة ومن شبهات األمور ومن الزيغ واخلصومات 

  إين أحذركم ما مالت إليه األهواء والزيغ البعيدة : وعن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا كان يكتب يف كتبه 
إنه ليس بعد نبيكم نيب وال بعد كتابكم ! أيها الناس : وملا بايعه الناس صعد على املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 

كتاب وال بعد سنتكم سنة وال بعد أمتكم أمة أال وإن احلالل ما أحل اهللا يف كتابه على لسان نبيه حالل إىل يوم 
ين متبع القيامة أال وإن احلرام ما حرم اهللا يف كتابه على لسان نبيه حرام إىل يوم القيامة أال وإين لست مببتدع ولك

أال وإين لست بقاض ولكين منفذ أال وإين لست خبازن ولكين أضع حيث أمرت أال وإين لست خبريكم ولكين 
  أثقلكم محال أال وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق مث نزل 

  : قال عروة بن أذينة عن أذينة يرثيه هبا : وفيه 
  ) احلكم أسحما ومل تبتدع حكما من ... وأحييت يف اإلسالم علما وسنة ( 
  ) وتبين لنا من سنة ما هتدما ... ففي كل يوم كنت هتدم بدعة ( 

سن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ومن كالمه الذي عين به وحيفظه العلماء وكان يعجب مالكا جدا وهو أن قال 
لى دين اهللا ليس ألحد سلم ووالة األمر من بعده سننا األخذ هبا تصديق لكتاب اهللا واستكمال لطاعة اهللا وقوة ع



تغيريها وال تبديلها وال النظر يف شيء خالفه من عمل هبا مهتد ومن انتصر هبا منصور ومن خالفها اتبع غري سبيل 
  املؤمنني وواله اهللا ما توىل واصاله جهنم وساءت مصريا 

ليس ألحد تغيريها : قوله  منها ما حنن فيه ألن: وحبق وكان يعجبهم فإنه كالم خمتصر مجع أصوال حسنة من السنة 
ـ : وال تبديلها وال النظر يف شيء خالفها قطع ملادة االبتداع مجلة وقوله  من عمل هبا مهتد ـ إىل آخر الكالم 

ومن يشاقق الرسول من { : مدح ملتبع السنة وذم ملن خالفها بالدليل الدال على ذلك وهو قول اهللا سبحانه وتعاىل 
ومنها ما سنه والة األمر } بع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا بعد ما تبني له اهلدى ويت

من بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو سنة ال بدعة فيه البتة وإن مل يعلم يف كتاب اهللا وال سنة نبيه صلى اهللا عليه 
حديث العرباض بن سارية رضي اهللا  و سلم نص عليه على اخلصوص فقد جاء ما يدل عليه يف اجلملة وذلك نص

فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين واملهديني متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم : [ عنه حيث قال فيه 
فقرن عليه السالم ـ كما ترى ـ سنة اخللفاء الراشدين بسنته وإن من اتباع سنته اتباع سنتهم ] وحمدثات األمور 

ذلك ليست منها يف شيء ألهنم رضي اهللا عنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه السالم  وإن احملدثات خالف
نفسها وإما متبعون ملا فهموا من سنته صلى اهللا عليه و سلم يف اجلملة والتفصيل على وجه خيفى على غريهم مثله ال 

  زائد على ذلك وسيأيت بيانه حبول اهللا 
سنة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما أن املعىن : نقل عن حيىي بن آدم قول السلف الصاحل على أن أبا عبد اهللا احلاكم 

فيه أن يعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مات وهو على تلك السنة وأنه ال حيتاج مع قول النيب صلى اهللا عليه و 
هللا عنه فال زائد إذا على ما ثبت سلم إىل قول أحد وما قال صحيح يف نفسه فهو مما حيتمله حديث العرباض رضي ا

يف السنة النبوية إال أنه قد خياف أن تكون منسوخة بسنة أخرى فافتقر العلماء إىل النظر يف عمل اخللفاء بعده 
لعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري أن يكون له ناسخ ألهنم كانوا يأخذون 

مره وعلى هذا املعىن بىن مالك بن أنس يف احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه عند تعارض باألحداث فاألحداث من أ
  السنن 

ومن األصول املضمنة يف أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة والة األمر وعملهم تفسري لكتاب اهللا وسنة رسوله صلى 
قوة على دين اهللا وهو أصل مقرر يف األخذ هبا تصديق لكتاب اهللا واستكمال لطاعة اهللا و: اهللا عليه و سلم لقوله 

  غري هذا املوضع فقد مجع كالم عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أصوال حسنة وفوائد مهمة 
ثالث لو كتنب يف ظفر لوسعهن وفيهن خري الدنيا واآلخرة اتبع ال تبتدع اتضع ال : ومما يعزى ل أيب إلياس األلباين 

  ة ترتفع ومن ورع ال يتسع وآلثار هنا كثري

  فصل الوجه الرابع من النقل

ما جاء يف ذم البدع وأهلها عن الصوفية املشهورين عند الناس وإمنا خصصنا هذا املوضع بالذكر وإن كان فيما 
تقدم من النقل كفاية ألن كثريا من اجلهال يعتقدون فيهم أهنم متساهلون يف االتباع وأن اختراع العبادات والتزام 

لتزامه مما يقولون به ويعملون عليه وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به فأول شيء بنوا ما مل يأت يف الشرع ا
أبو القاسم ( عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها حىت زعم مذكرهم وحافظ مأخذهم وعمود حنلتهم 

ملسلمني بعد رسول اهللا صلى اهللا أهنم إمنا اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع فذكر أن ا) القشريي 
عليه و سلم مل يتسم أفاضلهم يف عصرهم باسم علم سوى الصحبة إذ ال فضيلة فوقها مث مسي من يليهم التابعني 



ورأوا هذا االسم أشرف األمساء مث قيل ملن بعدهم أتباع التابعني مث اختلف الناس وتباينت املراتب فقيل خلواص 
مث ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعبادا : من الدين الزهاد والعباد قال الناس ممن له شدة عناية 

فانفرد خواص أهل السنة املراعون أنفسهم مع اهللا احلافظون قلوهبم عن الغفلة باسم التصوف هذا معىن كالمه فقد 
يعتقده اجلهال ومن ال عربة به  عد هذا اللقب خمصوصا باتباع السنة ومباينة البدعة ويف ذلك ما يدل على خالف ما

  من املدعني للعلم 
ويف غرضي إن فسح اهللا يف املدة وأعانين بفضله ويسر يل األسباب أن أخلص يف طريقة القوم منوذجا يستدل به على 
ن صحتها وجرياهنا على الطريقة املثلى وأنه إمنا داخلتها املفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزماهنم ع

عهد ذلك السلف الصاحل وادعوا الدخول فيها من غري سلوك شرعي وال فهم ملقاصد أهلها ؟ وتقولوا عليهم ما مل 
يقولوا به حىت صارت يف هذا الزمان األخري كأهنا شريعة أخرى غري ما أتى هبا حممد صلى اهللا عليه و سلم وأعظم 

عبادات طريقا للتعبد صحيحا وطربقة القوم بريئة من هذا من ذلك أهنم يتساهلون يف اتباع السنة ويرون اختراع ال
  اخلباط حبمد اهللا 

  من جلس مع صاحب بدعة مل يعط احلكمة : فقد قال الفضيل بن عياض 
وحنن ندعوه منذ دهر فال يستجيب لنا } ادعوين أستجب لكم { إن اهللا يقول يف كتابه : وقيل ل إبراهيم بن أدهم 

قرأمت كتاب اهللا ومل تعملوا به : عشرة أشياء أوهلا عرفتم اهللا فلم تؤدوا حقه والثاين ماتت قلوبكم يف : فقال ! 
ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه : ادعيتم حب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتركتم سنته والرابع : والثالث 

  قلتم حنب اجلنة وما تعملون هلا إىل آخر احلكاية : واخلامس 
  من عالمة حب اهللا متابعة حبيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أخالقه وأفعاله وأمره وسنته : املصري وقال ذو النون 

صارت أبداهنم مهيئة : ضعف النية بعمل اآلخرة والثاين : إمنا دخل الفساد على اخللق من ستة أشياء األول : وقال 
: آثروا رضاء املخلوقني على رضاء اهللا واخلامس  :غلبهم طول األمل مع قصر األجل والرابع : لشهواهتم والثالث 

جعلوا زالت السلف حجة ألنفسهم ودفنوا : اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى اهللا عليه و سلم والسادس 
  أكثر مناقبهم 

ن ما ليكن آثر األشياء عندك وأحبها إليك أحكام ما افترض اهللا عليك واتقاء ما هناك عنه فإ: وقال لرجل أوصاه 
تعبدك اهللا به خري لك مما ختتاره لنفسك من أعمال الرب اليت جتب عليك وأنت ترى أهنا أبلغ لك فيما تريد كالذي 

يؤدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك وإمنا للعبد أن يراعي أبدا ما وجب عليه من فرض حيكمه على متام 
غيب فإن الذي قطع العباد عن رهبم وقطعهم عن أن يذوقوا حدوده وينظر إىل ما هني عنه فيتقيه على أحكام ما ين

حالوة اإلميان وأن يبلغوا حقائق الصدق وحجب قلوهبم عن النظر إىل اآلخرة هتاوهنم بأحكام ما فرض عليهم يف 
قلوهبم وأمساعهم وأبصارهم وألسنتهم وايديهم وأرجلهم وبطوهنم وفروجهم ولو وقفوا على هذه األشياء 

خل عليهم الرب إدخاال تعجز أبداهنم وقلوهبم عن محل ما رزقهم اهللا من حسن معونته وفوائد كرامته وأحكموها ألد
ولكن أكثر القراء والنساك حقروا حمقرات الذنوب وهتانوا بالقليل مما هم فيه من العيوب فحرموا ثواب لذة 

  الصادقني يف العاجل 
تدري مل رفعك اهللا بني أقرانك ؟ ! يا بشر : م يف املنام فقال يل رأيت النيب صلى اهللا عليه و سل: وقال بشر احلايف 

التباعك سنيت وحرمتك للصاحلني ونصيحتك إلخوانك وحمبتك ألصحايب وأهل بييت : ال يا رسول اهللا قال : قلت 
  هو الذي بلغك منازل األبرار 



ل واحد منها ضد فمن سقط عنه وقع اختالف الناس كلهم يرجع إىل ثالثة أصول فلك: وقال حيىي بن معاذ الرازي 
  التوحيد وضده الشرك والسنة وضدها البدعة والطاعة وضدها املعصية : يف ضده 

كنت مارا يف تيه بين إسرائيل فخطر ببايل أن علم احلقيقة مباين لعلم : وقال أبو بكر الدقاق وكان من أقران اجلنيد 
  يعة فهي كفر كل حقيقة ال تتبعها الشر: الشريعة فهتف يب هاتف 

من عالمات السعادة على العبد تيسري الطاعة عليه وموافقة السنة يف : وقال أبو علي احلسن بن علي اجلوزجاين 
أفعاله وصحبته ألهل الصالح وحسن أخالقه مع اإلخوان وبذل معروفه للخلق واهتمامه للمسلمني ومراعاته 

  ألوقاته 
إىل اهللا كثرية وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع قوال وفعال  الطرق: وسئل كيف الطريق إىل اهللا ؟ فقال 

جمانية البدع : كيف الطريق إىل السنة ؟ فقال : فقيل له } وإن تطيعوه هتتدوا { : وعزما وعقدا ونية ألن اهللا يقول 
طريقة االقتداء واتباع ما أمجع عليه الصدر األول من علماء اإلسالم والتباعد عن جمالس الكالم وأهله ولزوم 

  } مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم { : وبذلك أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله تعاىل 
مل جيد أحد متام اهلمة بأوصافها إال أهل احملبة وإمنا أخذوا ذلك باتباع السنة وجمانية البدعة : وقال أبو بكر الترمذي 

  اخللق كلهم مهة وأقرهبم زلفى فإن حممد صلى اهللا عليه و سلم كان أعلى 
ال يصل العبد إىل اهللا إال باهللا ومبوافقة حبيبه صلى اهللا عليه و سلم يف شرائعه ومن جعل : وقال أبو احلسن الوراق 

الصدق استقامة الطريق يف الدين واتباع السنة : الطريق إىل الوصول يف غري االقتداء يضل من حيث أنه مهتد وقال 
  عالمة حمبة اهللا متابعة حبيبه صلى اهللا عليه و سلم : يف الشرع وقال 

  عالمة حمبة اهللا إيثار طاعته ومتابعة نبيه : ومثله عن إبراهيم القمار قال 
ال يقبل اهللا من األعمال إال ما كان صوابا ومن صواهبا إال ما كان خالصا : وقال أبو حممد بن عبد الوهاب الثقفي 

  نة ومن خالصها إال ما وافق الس
و إبراهيم بن شيبان القرميسيين صحب أبا عبد اهللا املغريب وإبراهيم اخلواص وكان شديدا على أهل البدع متمسكا 

إبراهيم بن شيبان حجة اهللا على : بالكتاب والسنة الزما لطريق املشايخ واألئمة حىت قال فيه عبد اهللا بن منازل 
  الفقراء وأهل اآلداب واملعامالت 

االعتصام باهللا هو االمتناع من الغفلة واملعاصي والبدع : بن سعدان وهو من أصحاب اجلنيد وغريه  وقال أبو بكر
  والضالالت 

كان الناس يف اجلاهلية يتبعون ما تستحسنه : وقال أبو عمر الزجاجي وهو من أصحاب اجلنيد و الثوري وغريمها 
ىل الشريعة واالتباع فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما عقوهلم وطبائعهم فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فردهم إ

  يستحسنه الشرع ويستقبح ما يستقبحه 
ما الذي ال بد للعبد منه ؟ فقال : وقيل إلمساعيل بن حممد السلمي جد أيب عبد الرمحن السلمي ولقي اجلنيد وغريه 

  مالزمة العبودية على السنة ودوام املراقبة : 
ومن يتعد { : هي الوقوف مع احلدود ال يقصر فيها وال يتعداها قال اهللا تعاىل : لتونسي وقال أبو عثمان املغريب ا

  } حدود اهللا فقد ظلم نفسه 
عملت يف اجملاهدة ثالثني سنة فما وجدت شيئا أشد من العلم ومتابعته ولوال اختالف : وقال أبو يزيد البسطامي 

  د التوحيد ومتابعة العلم هي متابعة السنة ال غريها العلماء لشقيت واختالف العلماء رمحة إال يف جتري



قم بنا ننظر إىل هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالوالية ـ كان رجال مقصودا مشهورا بالزهد : وروي عنه أنه قال 
فمضينا فلما خرج من نبيه ودخل املسجد رمى ببصاقة جتاه القبلة فانصرف أبو يزيد ومل يسلم : ـ قال الرواي 

هذا غري مأمون على أدب من آداب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكيف يكون مأمونا على ما : وقال  عليه
  يدعيه ؟ 

وهو أن الوالية ال حتصل لتارك السنة وإن كان ذلك جهال منه فما ظنك : وهذا أصل أصله أبو يزيد رمحه اهللا للقوم 
  به إذا كان عامال بالبدعة كفاحا ؟ 

كيف جيوز أن أسأل اهللا هذا ؟ ومل يسأله : سأل اهللا أن يكفيين مؤنة األكل ومؤنة النساء مث قلت مهمت أن أ: وقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم أسأله ؟ مث إن اهللا سبحانه كفاين مؤنة النساء حىت ال أبايل استقبلتين امرأة أم 

  حائط 
يف اهلواء فال تغتروا به حىت تنظروا كيف جتدونه عند  لو نظرمت إىل رجل أعطي من الكرامات حىت يرتقي: وقال 

  األمر والنهي وحفظ احلدود وآداب الشريعة 
ـ يعين باتباع اهلوى : كل فعل يفعله العبد باالقتداء : وقال سهل التستري  طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس 

ال هوى له فيه ـ واتباع اهلوى هو املذموم ـ وكل فعل يفعله العبد باالقتداء فهو عتاب على النفس ـ يعين ألنه 
  ومقصود القوم تركه البتة 

أصولنا سبعة أشياء التمسك بكتاب اهللا واالقتداء بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأكل احلالل : وقال 
زمة التوبة مال: قد أيس اخللق من هذه اخلصال الثالث : وكف األذى واجتناب اآلثام والتوبة وأداء احلقوق وقال 

  اتباع السنة : ومتابعة السنة وترك أذى اخللق وسئل عن الفتوة فقال 
رمبا تقع يف قليب النكتة من نكتة القوم أياما فال أقبل منه إال بشاهدين عدلني ـ الكتاب : وقال أبو سليمان الداراين 

  والسنة 
  له من عمل عمال بال اتباع سنة فباطل عم: وقال أمحد بن أيب احلواري 

من مل يزن أفعاله وأحواله يف كل وقت بالكتاب والسنة ومل يتهم خواطره فال تعده يف : وقال أبو حفص احلداد 
التعدي يف األحكام والتهاون يف السنن واتباع اآلراء واألهواء وترك : ديوان الرجال وسئل عن البدعة فقال 

  زمة أمر صحيح وما ظهرت حالة عالية إال من مال: االتباع واالقتداء قال 
إذا تعني عليه أداء فرض من فرائض اهللا يف : مىت جيوز للرجل أن يتكلم على الناس ؟ فقال : وسئل محدون القصار 

  عمله أو خاف هالك إنسان يف بدعة يرجو أن ينجيه اهللا منها 
  من نظر يف سري السلف عرف تقصريه وختلفه عن درجات الرجال : وقال 

ـ    إشارة إىل املثابرة على االقتداء هبم فإهنم أهل السنة وهذه ـ واهللا أعلم 
أهل املعرفة باهللا يصلون إىل ترك احلركات من باب الرب والتقرب : وقال أبو القاسم اجلنيد لرجل ذكر املعرفة وقال 

ولو بقيت : إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط األعمال عن اهللا تعاىل وإليه يرجعون فيها قال : إىل اهللا فقال اجلنيد 
  ألف عام مل أنقص من أعمال الرب ذرة إال أن حيال يب دوهنا 

  الطرق كلها مسدودة على اخللق إال على من اقتفى أثر الرسول صلى اهللا عليه و سلم : وقال 
  مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة : وقال 
: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال  من مل حيفظ القرآن ويكتب احلديث ال يقتدى به يف هذا األمر ألن: وقال 



  هذا مشيد حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الصحبة مع اهللا تعاىل حبسن األدب ودوام اهليبة واملراقبة والصحبة مع رسول اهللا صلى اهللا : وقال أبو عثمان اجلربي 

  باالحترام واخلدمة إىل آخر ما قال عليه و سلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء اهللا 
  وملا تغري عليه احلال مزق ابنه أبو بكر قميصا على نفسه ففتح أبو عثمان عينيه وقال خالف السنة يا بين يف 

  الظاهر عالمة رياء يف الباطن 
لبدعة قال من أمر السنة على نفسه قوال وفعال نطق باحلكمة ومن أمر اهلوى على نفسه قوال وفعال نطق با: وقال 

  } وإن تطيعوه هتتدوا { : اهللا تعاىل 
  من رأيته يدعي مع اهللا حالة خترجه عن حد العلم الشرعي فال تقربن منه : قال أبو احلسني النوري 

ال يعملون مبا يعلمون ويعملون مبا ال يعلمون وال : ذهاب اإلسالم من أربعة : وقال حممد بن الفضل البلخي 
  س من التعلم يتعلمون ومينعون النا

  هذا ما قال وهو وصف صوفيتنا اليوم عياذا باهللا 
  أعرفهم باهللا أشدهم جماهدة يف أوامره وأتبعهم لسنة نبيه : وقال 

من غض بصره عن احملارم وأمسك نفسه عن الشبهات وعمر باطنه بدوام املراقبة وظاهره : وقال شاة الكرماين 
  طىء له فراسه باتباع السنة وعود نفسه أكل احلالل مل خت

  كل باطن خيالفه ظاهر فهو باطل : وقال أبو سعيد احلراز 
من ألزم نفسه آداب اهللا نور اهللا قلبه بنور املعرفة وال مقام أشرف : وقال أبو العباس بن عطاء وهو من أقران اجلنيد 

  من مقام متابعة احلبيب صلى اهللا عليه و سلم يف أوامره وأفعاله وأخالقه 
  أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز و جل وغفلته عن أوامره وغفلته عن آداب معاملته :  وقال أيضا

ليس العامل بكثرة الرواية وإمنا العامل من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل : وقال إبراهيم اخلواص 
  العلم 

  عمل بال آفة وقلب بال شغل ونفس بال شهوة العافية أربعة أشياء دين بال بدعة و: وسئل عن العافية فقال 
  الصرب الثبات على أحكام الكتاب والسنة : وقال 

الثقة باملضمون والقيام باألوامر ومراعاة السر : وقال بنان احلمال ـ وسئل عن أصل أحوال الصوفية فقال 
  والتخلي من الكونني 

كه وال دليل على الطريق إىل اهللا إال متابعة سنة من علم طريق احلق سهل عليه سلو: وقال أبو محزة البغدادي 
  الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف أحواله وأفعاله وأقواله 

قل إن كنتم حتبون { : عالمة حمبة اهللا إيثار طاعته ومتابعة نبيه اهـ ودليله قوله تعاىل : وقال أبو إسحاق الرقاشي 
  } اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا 

آداب املريد يف التزام حرمات املشايخ وحرمة اإلخوان واخلروج عن األسباب وحفظ : ري وقال ممشاذ الدينو
  آداب الشرع على نفسه 

هي يل حالل ألين قد وصلت إىل درجة ال يؤثر يف اختالف : وسئل أبو علي الروزباري عمن يسمع املالهي ويقول 
  نعم قد وصل ولكن إىل سقر : األحوال فقال 

مل يضيع أحد فريضة من الفرائض إال ابتاله اهللا بتضييع السنن ومل يبتل بتضييع : اهللا بن منازل  وقال أبو حممد عبد



  السنن أحد إال يوشك أن يبتلي بالبدع 
  أفضل األحوال ما قارن العلم : وقال أبو يعقوب النهرجوري 

  ر من نفعه كل حال ال يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكث: وقال أبو عمرو بن جنيد 
  صحبة أهل البدع تورث اإلعراض عن احلق : وقال بندار بن احلسني 

الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بني أظهرنا وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إىل : وقال أبو بكر الطمستاين 
  اهلجرة ولصحبتهم فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه واخللق وهاجر بقلبه إىل اهللا 

  و الصادق املصيب فه
أصل التصوف مالزمة الكتاب والسنة ـ وترك البدع واألهواء وتعظيم حرمات : وقال أبو القاسم النصراباذي 

  املشايخ ورؤية أعذار اخللق واملداومة على األوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويالت 
لى األربعني شيخا مجيعهم يشري أو يصرح وكالمهم يف هذا الباب يطول وقد نقلنا عن مجلة ممن اشتهر منهم ينيف ع

بأن االبتداع ضالل ـ والسلوك عليه تيه واستعماله رمي يف عماية وأنه مناف لطلب النجاة وصاحبه غري حمفوظ 
وموكول إىل نفسه ومطرود عن نيل احلكمة وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة جمموعون على تعظيم الشريعة 

سنة غري خملني بشيء من آداهبا أبعد الناس عن البدع وأهلها ولذلك ال جند منهم من ينسب مقيمون على متابعة ال
إىل فرق من الفرق الضالة وال من مييل إىل خالف السنة وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء وحمدثون وممن يؤخذ 

  دار كفايته عنه الدين أصوال وفروعا ومن مل يكن كذلك فال بد من أن يكون فقهيا يف دينه مبق
وهم كانوا أهل احلقائق واملواجد واألذواق واألحوال واألسرار التوحيدية فهم احلجة لنا على كل من ينتسب إىل 

طريقهم وال جيري على منهاجهم بل يأيت ببدع حمدثات وأهواء متبعات وينسبها إليهم تأويال عليهم من قول حمتمل 
حة شهد الشرع بإلغائها أو ما أشبه ذلك فكثريا ما ترى املتأخرين ممن أو فعل من قضايا األحوال أو استمساكا مبصل

يتشبه هبم يرتكب من األعمال ما أمجع الناس على فساده شرعا وحيتج حبكايات هي قضايا أحوال إن صحت مل يكن 
اتبع  فيها حجة لوجوه عدة ويترك من كالمهم وأحواهلم ما هو واضح يف احلق الصريح واالتباع الصحيح شأن من

  من األدلة الشرعية ما تشابه هبا 
وملا كان أهل التصرف يف طريقهم بالنسبة إىل إمجاعهم على أمر كسائر أهل العلوم يف علومهم أتيت من كالمهم مبا 

يقوم منه دليل على مدعي السنة وذم البدعة يف طريقتهم حىت يكون دليال لنا من جهتهم على أهل البدع عموما 
  طريقهم خصوصا وباهللا التوفيق  وعلى املدعني يف

  فصل الوجه اخلامس من النقل

ما جاء منه يف ذم الرأي املذموم وهو املبين على غري أسس واملستند إىل غري أصل من كتاب وال سنة لكنه وجه 
تشريعي فصار نوعا من االبتداع بل هو اجلنس فيها فإن مجيع البدع إمنا هي رأي على غري أصل ولذلك وصف 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : الضالل ففي الصحيح عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال بوصف 
 :  
إن اهللا ال ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطامهوه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس [ 

  ] جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون 
  فذم الرأي عائد على البدع بالذم ال حمالة  فإذا كذلك



تفترق أميت : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وخرج ابن املبارك وغريه عن عوف بن مالك األشجعي قال 
  ] على بضع وسبعني فرقة أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم حيرمون به ما أحل اهللا وحيلون به ما حرم 

: هذا هو القياس على غري أصل والكالم يف الدين بالتخرص والظن أال ترى إىل قوله يف احلديث :  قال ابن عبد الرب
حيلون احلرام وحيرمون احلالل ؟ ومعلوم أن احلالل ما يف كتاب اهللا وسنة رسوله حتليله واحلرام ما كان يف كتاب اهللا 

قاس برأيه ما خرج منه عن السنة فهذا الذي قاس وسنة رسوله حترميه فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغريعلم و
  برأيه فضل وأضل ومن رد الفروع يف علمه إىل أصوهلا فلم يقل برأيه 

أن يلتمس العلم عند األصاغر قيل البن : إن من أشراط الساعة ثالثا وإحداهن : وخرج ابن املبارك حديثا قال 
  فأما صغري يروي عن كبري فليس بصغري الذين يقولون برأيهم : من األصاغر ؟ قال : املبارك 

أصبح أهل الرأي أعداء السنن أعيتهم األحاديث أن : وخرج ابن وهب عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال 
  يعين البدع : يعوها وتفلتت منهم قال سحنون 

  وا بالرأي فضلوا وأضلوا إياكم وأصحاب الرأي فإهنم أعداء السنن أعيتهم األحاديث أن حيفظوها فقال: ويف رواية 
أن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم أن حيفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حني : ويف رواية ل ابن وهب 

  ال نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياكم : يسألوا أن يقولوا 
  أهل الرأي هم أهل البدع : قال أبو بكر بن أيب داود 
من أحدث رأيا ليس يف كتاب اهللا ومل متض به سنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه : هللا عنه قال وعن ابن عباس رضي ا

  و سلم مل يدر ما هو عليه إذا لقي اهللا عز و جل 
  قراؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهاال يقيسون األمور برأيهم : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه 

  السنة ما سنه اهللا ورسوله ال جتعلوا حظ الرأي سنة لألمة : أنه قال  وخرج ابن وهب وغريه عن عمر بن اخلطاب
مل يزل أمر بين إسرائيل مستقيما حىت أدرك فيهم املولدون أبناء سبايا : وخرج أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال 

  األمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوا بين إسرائيل 
  ر وأخذمت باملقاييس إمنا هلكتم حني تركتم اآلثا: وعن الشعيب 
إمنا هلك من كان قبلكم حني شعبت هبم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا اآلثار وقالوا يف الدين : وعن احلسن 

  برأيهم فضلوا وأضلوا 
يأيت على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حىت تعقد شحما مث يسري عليها يف : وعن دراج بن السهم بن أمسح قال 

  ود نقضا يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل هبا فال جيد إال من يفتيه بالظن األمصار حىت تع
املراد به رأي أهل البدع املخالفني : وقد اختلف العلماء يف الرأي املقصود هبذه األخبار واآلثار فقد قالت طائفة 

األحاديث الثابتة  للسنن لكن يف االعتقاد كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكالم ألهنم استعملوا آراءهم يف رد
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بل ويف رد ظواهر القرآن لغري سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل كما قالوا بنفي 

ـ  الرؤية نفيا للظاهر باحملتمالت ونفي عذاب القرب ونفي امليزان والصراط وكذلك ردوا أحاديث الشفاعة واحلوض 
   كتب الكالم إىل أشياء يطول ذكرها ـ وهي مذكورة يف

إمنا الرأي املذموم املعيب الرأي املبتدع وما كان مثله من ضروب البدع فإن حقائق مجيع البدع : وقالت طائفة 
رجوع إىل الرأي وخروج عن الشرع وهذا هو القول األظهر إذ األدلة املتقدمة ال تقتضي بالقصد األول من البدع 

كل بدعة حدثت أو حتدث إىل يوم القيامة كانت من األصول أو نوعا دون نوع بل ظاهرها تقتضي العموم يف 



بعدما } إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء { : الفروع كما قاله القاضي إمساعيل يف قوله تعاىل 
ل مما حكى أهنا نزلت يف اخلوارج وكأن القائل بالتخصيص ـ واهللا أعلم ـ مل يقل به بالقصد األول بل أتى مبثا

تتضمنه االية كاملثال املذكور فإنه موافق ملا كان مشتهرا يف ذلك الزمان فهو أوىل ما ميثل به ويبقى ما عداه مسكوتا 
عن ذكره عند القائل به ولو سئل عن العموم لقال به وهكذا كل ما تقدم من األقوال اخلاصة ببعض أهل البدع إمنا 

أن اآلية األوىل من سورة آل عمران إمنا نزلت يف قصة نصارى جنران ؟ حتصل على التفسري حبسب احلاجة أال ترى 
ـ إمنا حيملون على ما يشمله املوضع حبسب  مث نزلت على اخلوارج حسبما تقدم إىل غري ذلك مما يذكر يف التفسري 

و األوىل ملناصبهم احلاجة احلاضرة ال حبسب ما يقتضيه اللفظ لغة وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال املفسرين املتقدمني وه
  يف العلم ومراتبهم يف فهم الكتاب والسنة وهلذا املعىن تقرير يف غري هذا املوضع 

الرأي املذكور يف هذه اآلثار هو القول يف أحكام : وقالت طائفة وهم فيما زعم ابن عبد الرب مجهور أهل العلم 
غلوطات ورد الفروع والنوازع بعضها إىل شرائع الدين باالستحسان والظنون واالشتغال حبفظ املعضالت واأل

بعض قياسا دون ردها إىل أصوهلا والنظر يف عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت قبل أن تقع 
ألن يف االشتغال هبذا واالستغراق فيه تعطيل السنن والبعث : وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي املضارع للظن قالوا 

وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب اهللا تعاىل ومعانيه واحتجوا على ذلك بأشياء  على جهلها
أن عمر رضي اهللا عنه لعن من سأل عما مل يكن وما جاء من النهي عن األغلوطات وهي صعاب املسائل : منها 

يب إال عما نزل من النوازل دون ما مل وعن كثرة السؤال وأنه كره املسائل وعاهبا وإن كثريا من السلف مل يكن جي
  ينزل 

وهذا القول غري خمالف ملا قبله ألن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غري مذموم ألن اإلكثار منه ذريعة إىل 
الرأي املذموم وهو ترك النظر يف السنن اقتصارا على الرأي وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله فإن من عادة 

  : ذا هنى عن شيء وشدد فيع منع ما حواليه وما دار به ورتع حول محاه أال ترى إىل قوله عله السالم الشرع أنه إ
وكذلك جاء يف الشرع أصل سد الذرائع وهو منع اجلائز ألنه جير ] احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهة [ 

  نع يف الذريعة وشدته إىل غري اجلائز وحبسب عظم املفسدة يف املمنوع يكون اتساع امل
وما تقدم من األدلة يبني ذلك عظم النفسدة يف االبتداع فاحلرم حول محاه يتسع جدا ولذلك تنصل العلماء من 

القول بالقياس وإن كان جاريا على الطريقة فامتنع مجاعة من الفتيا به قبل نزول املسألة وحكوا يف ذلك حديثا عن 
  : ال النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ق

وصح هنيه عليه الصالم عن ] ال تعجلوا بالبلية قبل نزوهلا فإنكم إن تفعلوا تشتت بكم الطرق ها هنا وها هنا [ 
  : كثرة السؤال وقال 

إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وهنى عن أشياء فال تنتهكوها وحد حدودا فال تعتدوها وعفا أشياء رمحة لكم ال [ 
وأحال هبا مجاعة على األمراء فلم يكونوا يفتون حىت يكون األمري هو الذي يتوىل ذلك ] ا عن نسيان فال تبحثوا عنه

  صوايف األمراء : ويسموهنا 
وكان مجاعة يفتون على اخلروج عن العهدة وأنه رأي ليس بعلم كما قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه إذ سئل يف 

  هللا وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان مث أجاب أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن ا: الكاللة 
وجاء رجل إىل سعيد بن املسيب فسأله عن شيء فأماله عليه مث سأله عن رأيه فأجابه فكتب الرجل فقال رجل من 

  ناولنيها فناوله الصحيفة فخرقها : أتكتب يا أبا حممد رأيك ؟ فقال سعيد للرجل : جلساء سعيد 



ال تقل إن القاسم زعم أن هذا هو احلق : فأجاب فلما وىل الرجل دعاه فقال له وسئل القاسم بن حممد عن شيء 
  ولكن إن اضطررت إليه عملت به 

قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد مت هذا األمر واستكمل فإمنا ينبغي أن نتبع آثار : وقال مالك بن أنس 
 أتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى يف الرأي منك فأتبعته رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال نتبع الرأي فإنه مىت

  فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته أرى هذا ال يتم 
إن نظن إال ظنا وما حنن { : مث ثبت أنه كان يقول برأيه ولكن كثريا ما كان يقول بعد أن جيتهد رأيه يف النازلة 

مه ويذم م تعمق فيه فقد كان ينحى على أهل العراق وألجل اخلوف على من كان يتعمق فيه مل يزل يذ} مبستيقنني 
االستحسان تسعة أعشار العلم وال يكاد : لكثرة تصرفهم به يف األحكام فحكي عنه يف ذلك أشياء من أخفها قوله 

  املغرق يف القياس إال يفارق السنة 
يف الرأي وإن كان جاريا على  واآلثار املتقدمة ليست عند مالك خمصوصة بالرأي يف االعتقاد فهذه كلها تشديدات

  األصول حذرا من الوقوع يف الرأي غري اجلاري على أصل 
  والبن عبد الرب ـ هنا ـ كالم كثري كرهنا اإلتيان به 

واحلاصل من جيمع ما تقدم أن الرأي املذموم ما بين على اجلهل واتباع اهلوى من غري أن يرجع إليه وما كان منه 
صله حممودا وذلك راجع إىل أصل شرعي فاألول داخل حتت حد البدعة وتتنزل عليه أدلة ذريعة إليه وإن كان يف أ

  الذم والثاين خارج عنه وال يكون بدعة أبدا 

  فصل الوجه السادس من النقل

يذكر فيه بعض ما يف البدع من األوصاف احملذورة واملعاين املذمومة وأنواع الشؤم وهو كالشرح ملا تقدم أوال وفيه 
  بسط وبيان زائد على ما تقدم يف أثناء األدلة فلنتكلم على ما يسع ذكره حبسب الوقت واحلال  زيادة

فاعملوا أن البدعة ال يقبل معها عبادة من صالةوال صيام وال صدقة وال غري ها من القربات وجمالس صاحبها تنزع 
فما الظن بصاحبها وهو ملعون على  منه العصمة ويوكل إىل نفسه واملاشي إليه وموقره معني على هدم اإلسالم

وهي مظنة إلقاء العدواة والبغضاء ومانعة من الشفاعة احملمدية ورافعة ! لسان الشريعة ويزداد من اهللا بعبادته بعدا ؟ 
للسنن اليت تقابلها وعلى مبتدعها إمث من عمل هبا وليس له من توبة وتلقى عليه الذلة والغضب من اهللا ويبعد عن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخياف عليه أن يكون معدودا يف الكفار اخلارجني عن امللة وسوء اخلامتة حوض رسول 
عند اخلروج من الدنيا ويسود وجهه يف اآلخرة يعذب بنار جهنم وقد تربأ منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  خرة وتربأ منه املسلمون وخياف عليه الفتنة يف الدنيا زيادة إىل عذاب اآل
ال يقبل اهللا من : كان بعض أهل العلم يقول : فأما أن البدعة ال يقبل معها عمل فقد روي عن األوزاعي أنه قال 

  ذي بدعة صالة وال صياما وال صدقة وال جهادا وال حجا وال عمرة وال صرفا وال عدال 
من جالس : ب فإنه جاء األثر وإياك أن يكون لك من البدع أخ أوجليس أو صاح: وفيما كتب به أسد بن موسى 

ما : صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إىل نفسه ومن مشى إىل صاحب بدعة مشى إىل هدم اإلسالم وجاء 
من إله يعبد من دون اهللا أبغض إىل اهللا من صاحب هوى ووقعت اللعنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على 

ـ صوما وصالة ـ أهل البدع وإن اهللا ال يقبل منهم صرفا  وال عدال وال فريضة وال تطوعا وكلما ازدادوا اجتهادا 
ازدادوا من اهللا بعدا فارفض جمالستهم وأذهلم وأبعدهم كما أبعدهم وأذهلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأئمة 



  اهلدى بعده 
  عدا ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إال ازداد من اهللا ب: وكان أيوب السخيتاين يقول 

ال يقبل اهللا من صاحب بدعة صالة وال صياما وال زكاة وال حجا وال جهادا وال عمرة وال : وقال هشام بن حسان 
  صدقة وال عتقا وال صرفا وال عدال 

من كان يزعم أن مع اهللا قاضيا أو رازقا أو ميلك لنفسه ضرا أو نفعا : وخرج ابن وهب عن عبد اهللا بن عمر قال 
أو نشورا لقي اهللا فأدحض حجته وأخرس لسانه وجعل صالته وصيامه هباء منثورا وقطع به  أو موتا أو حياة

  األسباب وكبه يف النار على وجهه 
وهذه األحاديث وما كان حنوها مما ذكرناه تتضمن عمدة صحتها كلها فإن املعىن املقرر فيها له يف الشريعة أصل 

  صحيح ال مطعن فيه 
 بعضها ما يقتضي عدم القبول وهو يف الصحيح كبدعة القدرية حيث قال فيها عبد بن فإنه قد جاء يف: أما أوال 

  : عمر 
إذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم وأهنم براء مين فوالذي حيلف به عبد اهللا بن عمر لو كان ألحدهم مثل 

  املذكور يف صحيح مسلم أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله اهللا منه حىت يؤمن بالقدر مث استشهد حبديث جربيل 
  : ومثله حديث اخلوارج وقوله فيه 

حتقرون صالتكم مع صالهتم وصيامكم مع صيامهم [ ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية ـ بعد قوله ـ 
  احلديث ] وأعمالكم مع أعماهلم 

  وإذا ثبت يف بعضهم هذا ألجل بدعة فكل مبتدع خباف عليه مثل من ذكره 
فإن كان املبتدع ال يقبل منه عمل إما أن يراد أنه ال يقبل له بإطالق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو : ا وأما ثاني

  خالفها وإما أن يراد أنه ال يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما مل يبتدع فيه 
  فيمكن على أحد أوجه ثالثة : فأما األول 

ي بدعة كانت فأعماله ال تقبل معها ـ داخلتها تلك البدعة أم ال أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أ: األول 
ويشري إليه حديث ابن عمر املذكور آنفا ويدل عليه حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه خطب الناس 
 وعليه سيف فيه صحيفه معلقة فقال واهللا ما عندنا كتاب نقرؤه إال كتاب اهللا وما يف هذه الصحيفة فنشرها فإذا

املدينة حرم من عري إىل كذا من أحدث فيها حدثا فعليه لعنه اهللا واملالئكة والناس : فيها ـ أسنان اإلبل وإذا فيها 
أمجعني ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة وهذا شديد 

  جدا على أهل اإلحداث يف الدين 
بدعته أصال يتفرع عليه سائر األعمال كما إذا ذهب إىل إنكار العمل خبرب الواحد بإطالق فإن أن تكون : الثاين 

عامة التكليف مبين عليه ألن األمر إمنا يرد على املكلف من كتاب اهللا أو من سنة رسوله وما تفرع منهما راجع 
يوجد حديث عن رسول اهللا صلى اهللا إليهما فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة باآلحاد بل قد أعوز أن 

عليه و سلم متواترا وإن كان واردا من الكتاب فإمنا تبينه السنة فكل ما مل يبني يف القرآن فال بد ملطرح نقل اآلحاد 
أن يستعمل رأيه وهو االبتداع بعينه فيكون فرع ينبين على ذلك بدعة ال يقبل منه شيء كما يف الصحيح من قوله 

   :عليه السالم 
وكما إذا كانت البدعة اليت ينبين عليها كل عمل فإن األعمال بالنيات وإمنا ] كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد [ 



  لكل امرىء ما نوى 
إن األعمال إمنا تلزم من مل يبلغ درجة األولياء املكاشفني حبقائق التوحيد فأما من : ومن أمثلة ذلك قول من يقول 
ة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على أصل هو كفر صريح ال يليق يف رفع له احلجاب وكوشف حبقيق

  هذا املوضع ذكره 
  : ويف الترمذي عن أيب رافع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

تاب ما وجدنا يف ك! ال أدري : ال ألفني أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري فيما أمرت به أو هنيت عنه فيقول [ 
  ! ] اهللا اتبعناه 
( بيننا وبينكم كتاب اهللا : هل عسى رجل يبلغه عين احلديث وهو متكىء على أريكته فيقول ! أال : [ ويف رواية 

حديث ] فما وجدنا فيه حالال حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول اهللا كما حرم اهللا ) قال 
  حسن 

لذم وإثبات أن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف التحليل والتحرمي ككتاب اهللا وإمنا جاء هذا احلديث على ا
  فمن ترك ذلك فقد بىن أعماله على رأيه على كتاب اهللا وال على سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كفري أهل البدع قوالن ومن األمثلة إذا كانت البدعة خترج صاحبها عن اإلسالم باتفاق أو باختالف إذ للعمالء يف ت
ويف الظواهر ما يدل على ذلك كقوله عليه السالم يف بعض روايات حديث اخلوارج حني ذكر السهم بصيغة 

وحنو } يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { : اخلوارج من الرمية بني الفرث والدم ومن اآليات قوله سبحانه وتعاىل 
  الظواهر املتقدمة 

بدعة يف بعض األمور التعبدية أو غريها قد جيره اعتقاد بدعته اخلاصة إىل التأويل الذي أن صاحب ال: الوجه الثالث 
  : يصري اعتقاده يف الشريعة ضعيفا وذلك يبطل عليه مجيع عمله بيان ذلك أمثلة 

أن يترك العقل مع الشرع يف التشريع وإمنا يأيت الشرع كاشفا ملا اقتضاه العقل فما ليت شعري هل حكم : منها 
هؤالء يف التعبد هللا شرعه أم عقوهلم ؟ بل صار الشرع يف حنلتهم كالتابع املعني ال حاكما متبعا وهذا هو التشريع 
الذي مل يبق للشرع معه أصالة فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله وإن شرك الشرع فعلى حكم 

دال على إبطال التحسني والتقبيح العقليني إذ هو عند الشركة ال على إفراد الشرع فال يصح بناء على الدليل ال
  علماء الكالم من مشهور البدع وكل بدعة ضاللة 

اليوم { : أن املستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده مل يكمل بعد فال يكون لقوله تعاىل : ومنها 
ىت خيرجها عن ظاهرها وذلك أن هؤالء معىن يعترب به عندهم وحمسن الظن منهم يتأوهلا ح} أكملت لكم دينكم 

الفرق اليت تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد واالنقطاع واالنفراد عن اخللق وإىل االقتداء هبم جيري أغمار 
العوام والذي يلزم اجلماعة وإن كان أتقى خلق اهللا ال يعدونه إال من العامة وأما اخلاصة فهم أهل تلك الزيادات 

ثريا من املعتزين هبم واملائلني إىل جهتهم يزدرون بغريهم ممن مل ينتحل مثل ما انتحلوا ويعدوهنم من ولذلك جتد ك
احملجوبني عن أنوارهم فكل من يعتقد هذا املعىن يضعف يف يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصاحل وبني 

نهض حىت يدخل مداخل خاصتهم وعند حدوده الفقهاء الراسخون يف العلم إذ ليس هو عنده يف طريق السلوك مب
ذلك ال يبقى لعمل يف أيديهم روح االعتماد احلقيقي وهو باب عدم القبول يف تلك األعمال وإن كانت حبسب 

ظاهر األمر مشروعة ألن االعتقاد فيها أفسدها عليهم فحقيق أن ال يقبل ممن هذا شأنه صرف وال عدل والعياذ باهللا 
 !  



: [ يراد بعدم القبول ألعماهلم ما ابتدعوا فيه خاصة فيظهر أيضا وعليه يدل احلديث املتقدم وهو أن : وأما الثاين 
أي أن صاحبها ليس على الصراط ] كل بدعة ضاللة : [ واجلميع من قوله ] كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

وصاحب البدعة ال } ن سبيله وال تتبعوا السبل فتفرق بكم ع{ : املستقيم وهو معىن عدم القبول وفاق قول اهللا 
يقتصر يف الغالب على الصالة دون الصيام وال على الصيام دون الزكاة وال على الزكاة دون احلج وال على احلج 
دون اجلهاد إىل غري ذلك من األعمال ألن الباعث له على ذلك حاضر معه يف اجلميع وهو اهلوى واجلهل بشريعة 

  اهللا كما سيأيت إن شاء اهللا 
قوم أرادوا وجها من اخلري فلم :  املبسوطة عن حيىي بن حيىي أنه ذكر األعراف وأهله فتوجع واسترجع مث قال ويف

  ليس يف خالف السنة رجاء ثواب : أفريجى هلم مع ذلك لسعيهم ثواب ؟ قال ! يا أبا حممد : يصيبوه فقيل له 
دم نقله ومعناه ظاهر جدا فإن اهللا تعاىل بعث إلينا وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إىل نفسه فقد تق

حممدا صلى اهللا عليه و سلم رمحة للعاملني حسبما أخرب يف كتابه وقد كنا قبل طلوع ذلك النور األعظم ال هنتدي 
 سبيال وال نعرف من مصاحلنا الدنيوية إال قليال على غري كمال وال من مصاحلنا األخروية قليال وال كثريا بل كان
كل أحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه ويطرح هوى غريه فال يلتفت إليه فال يزال االختالف بينهم والفساد 

فيهم خيص ويعم حىت بعث اهللا نبيه صلى اهللا عليه و سلم لزوال الريب وااللتباس وارتفاع اخلالف الواقع بني الناس 
فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه { : إىل قوله }  النبيني كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا{ : كما قال اهللا تعاىل 

ومل يكن حاكما بينهم فيما اختلفوا فيه إال } وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا { : وقوله } من احلق بإذنه 
وهو ما يعود عليهم  وقد جاءهم مبا ينتظم به مشلهم وجتتمع به كلمتهم وذلك راجع إىل اجلهة اليت من أجلها اختلفوا

بالصالح يف العاجل واآلجل ويدرأ عنهم الفساد على اإلطالق فاخنفضت األديان والدماء والعقل واألنساب 
واألموال من طرق يعرف مآخذها العلماء وذلك القرآن املنزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم قوال وعمال وإقرارا 

ال يستطيعون ذلك وال يستقلون بدرك مصاحلهم وال تدبري أنفسهم فإذا ترك  ومل يردوا إىل تدبري أنفسهم للعلم بأهنم
املبتدع هذه اهلبات العظيمة والعطايا اجلزيلة وأخذ يف استصالح نفسه أو دنياه بنفسه مبا مل جيعل الشرع عليه دليال 

ه فهو حقيق بالبعد عن فكيف له بالعصمة والدخول حتت هذه الرمحة ؟ وقد حل يده من حبل العصمة إىل تدبري نفس
فأشعر أن } اتقوا اهللا حق تقاته { : بعد قوله } واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا { : الرمحة قال اهللا تعاىل 

والفرقة من أخس أوصاف } وال تفرقوا { : االعتصام حببل اهللا هو تقوى اهللا حقا وأن ما سوى ذلك تفرقة لقوله 
  هللا وباين مجاعة أهل اإلسالم املبتدعة ألنه خرج عن حكم ا
  أن حبل اهللا اجلماعة : روى عبد بن محيد بن عبد اهللا 

حبل اهللا املتني هذا القرآن وسنته وعهده إىل عباده الذي أمر أن يعتصم مبا فيه من اخلري والثقة أن : وعن قتادة 
  } وا باهللا هو موالكم واعتصم{ : يتمسكوا به ويعتصموا حببله إىل آخر ما قال ومن ذلك قوله تعاىل 

  وأما أن املاشي إليه واملوقر له معني على هدم اإلسالم فقد تقدم من نقله 
  : وروي أيضا مرفوعا 

  ] من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم اإلسالم [ 
  : وعن هشام بن عروة قال 

  ] ى هدم اإلسالم من وقر صاحب بدعة فقد أعان عل: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا : [ وجيامعها يف املعىن ما صح من قوله عليه الصالة و السالم 



  احلديث ] واملالئكة والناس أمجعني 
 فإن اإليواء جيامع التوقري ووجه ذلك ظاهر ألن املشي إليه والتوقري له تعظيم له ألجل بدعته وقد علمنا أن الشرع
يأمر بزجره وإهانته وإذالله مبا هو اشد من هذا كالضرب والقتل فصار توقريه صدودا عن العمل بشرع اإلسالم 

  وإقباال على ما يضاده وينافيه واإلسالم ال ينهدم إال بترك العمل به والعمل مبا ينافيه 
  : وأيضا فإن توقري صاحب البدعة مظنة ملفسدتني تعودان على اإلسالم باهلدم 

فيعتقدون يف املبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خري مما عليه التفات اجلهال والعامة إىل ذلك التوقري : حدامها إ
  غريه فيؤدي ذلك إىل اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم 

  أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كاحلادي احملرض له على إنشاء االبتداع يف كل شيء : والثانية 
  ن وهو هدم اإلسالم بعينه وعلى كل حال فتحيا البدع ومتوت السن

ما هلم ال يتبعوين وقد قرأت القرآن ؟ ما هم مبتبعي حىت : فيوشك قائل أن يقول : وعلى ذلك دل حديث معاذ 
أبتدع هلم غريه وإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضاللة فهو يقتضي أن السنن متوت إذا أحييت البدع وإذا ماتت 

  اهندم اإلسالم 
عن السلف زيادة إىل صحة االعتبار ألن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل باحلق كما يف  وعلى ذلك دل النقل

  العكس ألن احملل الواحد ال يشتغل إال بأحد الضدين 
  وأيضا فمن السنة الثابتة ترك البدع فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السنة 

نه أخذ حجرين فوضع أحدمها على اآلخر مث قال فمما جاء من ذلك ما تقدم ذكره عن حذيفة رضي اهللا عنه أ
والذي : ما نرى بينهما إال قليال قال ! يا أبا عبد اهللا : هل ترون ما بني هذين احلجرين من النور ؟ قالوا : ألصحابه 

نفسي بيده لتظهرن البدع حىت ال يرى من احلق إال قدر ما بني هذين احلجرين من النور واهللا لتفشون البدع حىت 
  تركت السنة وله آخر قد تقدم : ذا ترك منها شيء قالوا إ

  ما أحدثت أمة يف دينها بدعة إال رفع اهللا هبا عنهم سنته : وعن أيب إدريس اخلوالين أنه كان يقول 
ما أحدث قوم بدعة يف دينهم إال نزع اهللا من سنتهم مثلها مث مل يعدها إليهم إىل يوم : وعن حسان بن عطية قال 

  القيامة 
  : وعن بعض السلف يرفعه 

  ] ال حيدث رجل يف اإلسالم بدعة إال ترك من السنة ما هو خري منها [ 
ما يأيت على الناس من عام إال أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حىت حتيا البدع : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال 

  ومتوت السنن 
  : ليه الصالة و السالم وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة فلقوله ع

  ] من أحدث حدثا آو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني [ 
  وعد من األحاديث واالستنان بسنة سوء مل تكن 

وهذه اللعنة قد اشترك فيها صاحب البدعة مع من كفر بعد إميانه وقد شهد أن بعثه النيب صلى اهللا عليه و سلم حق 
كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم { : ه اهلدى من اهللا والبيان الشايف وذلك قول اهللا تعاىل ال شك فيها وجاء

  إىل آخرها } أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني { : إىل قوله } وشهدوا أن الرسول حق 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات { : تعاىل واشترك أيضا مع من كتم ما أنزل اهللا وبينه يف كتابه وذلك قوله 



  إىل آخرها } واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون 
فتأملوا املعىن الذي اشترك املبتدع فيه مع هاتني الفرقتني وذلك مضادة الشارع فيما شرع ألن اهللا تعاىل أنزل 

وبني الطريق للسالكني على غاية ما ميكن من البيان فضادها الكافر بأن جحدها جحدا  الكتاب وشرع الشرائع
وضادها كامتها بنفس الكتمان ألن الشارع يبني ويظهر وهذا يكتم وخيفي وضادها املبتدع بأن وضع الوسيلة لترك 

تشاهبات ألن الواضحات ما بني وإخفاء ما أظهر ألن من شأنه أن يدخل اإلشكال يف الواضحات من أجل اتباع امل
هتدم له ما بىن عليه من املتشاهبات فهو آخذ يف إدخال اإلشكال على الواضح حىت يرتكب ما جاءت اللعنة يف 

  االبتداع به من اهللا واملالئكة والناس أمجعني 
لما قدم علينا ابن مهدي ـ يعين املدينة ـ فصلى ووضع رداءه بني يدي الصف ف: قال أبو مصعب صاحب مالك 

من ها هنا من احلرس : سلم اإلمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف اإلمام فلما سلم قال 
أما : إنه ابن مهدي فوجه إليه وقال له : خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه فحبس فقيل له : ؟ فجاءه نفسان فقال 

ت املصلني بالنظر إليه وأحدثت يف مسجدنا شيئا ما خفت اهللا واتقيته أن وضعت ثوبك بني يديك يف الصف وشغل
  : كنا نعرفه وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فبكى ابن مهدي وآىل على نفسه أن ال ] من أحدث يف مسجدنا حدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ؟ [ 
   يفعل ذلك أبدا يف مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم وال يف غريه

  وهذا غاية يف التوقي والتحفظ يف ترك إحداث ما مل يكن خوفا من تلك اللعنة فما ظنك مبا سوى وضع الثوب ؟ 
  ستة ألعنهم لعنهم اهللا فذكر فيهم التارك لسنته عليه الصالة و السالم أخذا بالبدعة : وتقدم حديث الطحاوي 

صاحب البدعة ما يزداد من اهللا اجتهادا صياما وصالة : وأما أنه يزداد من اهللا بعدا فلما روي عن احلسن أنه قال 
  إال ازداد من اهللا بعدا 

  ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إال ازداد من اهللا بعدا : وعن أيوب السختياين قال 

  الوجه السادس من النقل: فصل 

  : وارج ويصحح هذا النقل ما أشار إليه احلديث الصحيح يف قوله عليه الصالة و السالم يف اخل
خيرج من ضئضىء هذا قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم وصيامكم مع صيامهم ـ إىل أن قال ـ ميرقون من [ 

  فبني أوال اجتهادهم مث بني آخرا بعدهم من اهللا تعاىل ] الدين كما ميرق السهم من الرمية 
على البدعة فكما لو مل يعمله وهو بني أيضا من جهة أنه ال يقبل منه صرف وال عدل كما تقدم فكل عمل يعمله 

ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي تضمنه ابتداعه والفساد الداخل على الناس به يف أصل الشريعة ويف فروع 
  األعمال واالعتقادات وهو يظن مع ذلك أن بدعته تقربه من اهللا وتوصله إىل اجلنة 

إال العمل مبا شرع وعلى الوجه الذي شرع ـ وهو تاركه وقد ثبت بالنقل الصحيح الصريح بأنه ال يقربه إىل اهللا 
  وأن البدع حتبط األعمال ـ وهو ينتحلها 

  وأما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بني أهل اإلسالم فألهنا تقتضي التفرق شيعا 
واختلفوا من بعد ما  وال تكونوا كالذين تفرقوا{ : وقد أشار إىل ذلك القرآن الكرمي حسبما تقدم يف قوله تعاىل 

من * وال تكونوا من املشركني { : وقوله } وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { : وقوله } جاءهم البينات 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست { : وقوله } الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون 



  يات يف هذا املعىن وما أشبه ذلك من اآل} منهم يف شيء 
  : وقد بني عليه الصالة و السالم 

هذه الشواهد تدل على وقوع االفتراق والعداوة عند وقوع ] أن الفساد ذات البني هي احلالقة وأهنا حتلق الدين [ 
  االبتداع 

كما أخرب عنه  وأول شاهد عليه يف الواقع قصة اخلوارج إذ عادوا أهل اإلسالم حىت صاروا يقتلوهنم ويدعون الكفار
احلديث الصحيح مث يليهم كل من كان له صولة منهم بقرب امللوك فإهنم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب 

  وقتل أيضا حسبما بينه مجيع أهل األخبار 
مث يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأهنم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة ويذموهنم ويزعمون أهنم األرجاس 

اس املكبني على الدنيا ويضعون عليهم شواهد اآليات يف ذم الدنيا وذم املكبني عليها كما يروى عن عمرو بن األجن
  لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبري على شراك نعل ما أجزت شهادهتم : عبيد أنه قال 

امرأة عبد الرمحن بعد كيف حدث احلسن عن عثمان أنه ورث : قلت لعمرو بن عبيد : وعن معاذ بن معاذ قال 
  إن فعل عثمان مل يكن سنة : انقضاء عدهتا ؟ فقال 

قبح اهللا مسرة اهـ بل قبح اهللا ! ما تصنع بسمرة : كيف حدث احلسن عن مسرة يف السكتتني ؟ فقال : وقيل له 
  عمرو بن عبيد وسئل يوما عم شيء فأجاب فيه 

أيوب ويونس وأبن عون : أصحابك ال أبا لك ؟ قلت  ومن: قلت ليس هكذا يقول أصحابنا قال : قال الراوي 
  والتميمي قال أولئك أجناس أرجاس أموات غري أحياء 

  } ويأىب اهللا إال أن يتم نوره { فهكذا أهل الضالل يسبون السلف الصاحل لعل بضاعتهم تنفق 
هللا عن الصحابة ومثل وأصل هذا الفساد من قبل اخلوراج فهم أول من لعن السلف الصاحل وكفر الصحابة رضي ا

  هذا كله يورث العدواة والبغضاء 
وأيضا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد هبم والتنكيل مبن احناش إىل جهتهم 

يالقتل فما دونه وقد حذر العلماء من مصاحبتهم وجمالستهم حسبما تقدم وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء لكن 
الدرك فيها على من تسبب يف اخلوراج عن اجلماعة مبا أحدثه من اتباع غري سبيل املؤمنني ال على التعادي مطلقا 

  كيف وحنن مأمورون مبعاداهتم وهم مأمورون مبواالتنا والرجوع إىل اجلماعة ؟ 
  : وأما أهنا مانعة من شفاعة حممد صلى اهللا عليه و سلم فلما روي أنه عليه السالم قال 

  : ويشري إىل صحة املعىن فيه ما يف الصحيح قال ] حلت شفاعيت ألميت إال صاحب بدعة [ 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وأنه سيؤتى برجال من أميت فيؤخذ هبم ذات الشمال ـ إىل قوله فيقال مل [ 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا  احلديث وقد تقدم ففيه أنه مل يذكر هلم شفاعة رسول] يزالوا مرتدين على أعقاهبم 
ويظهر من أول احلديث أن ذلك االرتداء مل يكن ارتداد كفر ] فأقول هلم سحقا كما قال العبد الصاحل : [ قال 

ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم ملا نسبوا إىل أمته وألنه عليه السالم أتى ] وإنه سيؤتى برجال من أميت : [ لقوله 
ولو علم النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنم خارجون عن } تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم  وإن{ باآلية وفيها 

اإلسالم مجلة ملا ذكرها ألن من مات على الكفر ال غفران له البتة وإمنا يرجى الغفران ملن مل خيرجه عمله عن 
  } ك ملن يشاء إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذل{ : اإلسالم لقول اهللا تعاىل 

  ] فأقول فسحقا فسحقا : [ ومثل هذا احلديث حديث املوطأ لقوله فيه 



  وأما أهنا رافعة للسنن اليت تقابلها فقد تقدم االستشهاد عليه يف أن املوقر لصاحبها معني على هدم اإلسالم 
وزارهم كاملة يوم القيامة ومن ليحملوا أ{ : وأما أن على مبتدعها إمث من عمل هبا إىل يوم القيامة فلقوله تعاىل 

  : وملا يف الصحيح من قوله عليه الصالة و السالم } أوزار الذين يضلوهنم بغري علم 
  احلديث ] من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا [ 

  : وإىل ذلك أشار احلديث اآلخر 
  ] أول من سن القتل  ما من نفس تقتل ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل منها ألنه[ 

وهذا التعليل يشعر مبقتضى احلديث قبله إذ علل تعليق اإلمث على ابن آدم لكونه أول من سن القتل فدل على أن 
من سن ما ال يرضاه اهللا ورسوله فهو مثله إذ مل يتعلق اإلمث مبن سن القتل لكونه قتال دون غريه بل لكونه سن سنة 

  سوء وجعلها طريقا مسلوكة 
  : هذا ما جاء يف معناه مما تقدم أو يأيت كقوله  ومثل

ومن ابتدع بدعة ضاللة ال ترضي اهللا ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل هبا ال ينقص ذلك من أوزار الناس [ 
  وغري ذلك من األحاديث ] شيئا 

يف التشريع ويتهم ربه  فليتق اهللا امرؤ ربه ولينظر قبل اإلحداث يف أي مزلة يضع قدمه يف مصون أمره يثق بعقله
فيما شرع وال يدري املسكني ما الذي يوضع له يف ميزان شيئاته مما ليس يف حسابه وال شعر أنه من عمله فما من 

  بدعة يبتدعها أحد فيعمل هبا من بعده إال كتب عليه إمث ذلك العامل زيادة إىل إمث ابتداعه أوال مث عمله ثانيا 
ال تزداد على طول الزمان إال مضيا ـ حسبما تقدم ـ واشتهارا وانتشارا فعلى وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع ف

وزان ذلك يكون إمث املبتدع هلا كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة وأيضا 
ئد على إمث االبتداع وذلك فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها كان على املبتدع إمث ذلك أيضا فهو إمث زا

  اإلمث يتضاعف تضاعف إمث البدعة بالعمل هبا ألهنا كلما جتددت يف قول أو عمل جتددت يف قول إماتة السنة كذلك 
  : واعتربوا ذلك ببدعة اخلوراج فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم عرفنا بأهنم 

آخره ففيه بيان أهنم مل يبق هلم من الدين إال ما إذا احلديث إىل ] ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية [ 
نظر فيه الناظر شك فيه ومتارى هل هو موجود فيهم أم ال ؟ وإمنا سببه االبتداع يف دين اهللا وهو الذي دل عليه 

فهذه بدع ] يقرؤون القرآن ال يتجاوز تراقيهم : [ وقوله ] يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان : [ قوله 
  ثالث إعاذة اهللا بفضله 

  : وأما أن صاحبها ليس له من توبة فلما جاء من قوله عليه الصالة و السالم 
  ] إن اهللا حجر التوبة على كل صاحب بدعة [ 

كان يقال يأىب اهللا لصاحب بدعة بتوبة وما انتقل صاحب بدعة إال إىل أشر : وعن حيىي بن أيب عمرو الشيباين قال 
  منها 

ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إال إىل ما هو شر : يق علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال وحنوه عن طر
  منه 

  خرج هذه اآلثار ابن وضاح 
صاحب طمع وصاحب هوى فإهنما ال : اثنان ال نعاتبهما : وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول 

  ينزعان 



: ما كان عبد على هوى تركه إال ما هو شر منه قال :  بن القاسم وهو يقول مسعت عبد اهللا: وعن ابن شوذب قال 
  : تصديقه يف حديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال 

  ] ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية مث ال يرجعون إليه حىت يرجع السهم على فوقه [ 
أشعرت أن فالنا ترك رأيه : رى رأيا فرجع فأتيت حممدا فرحا بذلك أخربه فقلت كان رجل ي: وعن أيوب قال 

] ميرقون من الدين : [ انظر إالم يتحول ؟ إن آخر احلديث أشد عليهم من األول وأوله : الذي كان يرى ؟ فقال 
  : وهو حديث أيب ذر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ] مث ال يعودون : [ وآخره 

ن من أميت قوم يقرؤون القرآن وال جياوز حالقيمهم خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمية مث ال سيكو[ 
  ] يعودون فيه هم شر اخللق واخلليقة 

توبة لصاحب البدعة عن بدعته فإن خرج عنها ] ال [ فهذه شهادة احلديث الصحيح ملعىن هذه اآلثار وحاصلها أنه 
ها كما يف حديث أيوب أو يكون ممن يظهر اخلروج عنها وهو مصر عليها بعد كقصة فإمنا خيرج إىل ما هو شر من

  غيالن مع عمر بن عبد العزيز 
  : ويدل على ذلك أيضا حديث الفرق إذ قال فيه 

وإنه سيخرج يف أميت أقوام جتارى هبم تلك األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ال يبقى منه عرق وال مفصل إال [ 
النفي يقتضي العموم بإطالق ولكنه قد حيمل على العموم العادي إذ ال يبعد أن يتوب عما رأى  وهذا] دخله 

ويرجع إىل احلق كما نقل عن عبد اهللا بن احلسن العنربي وما نقلوه يف مناظرة ابن عباس احلرورية اخلارجني على 
  الواقع اإلصرار  علي رضي اهللا عنه ويف مناظرة عمر بن عبد العزيز لبعضهم ولكن الغالب يف

يبعد أن يتوب بعضهم ألن احلديث يقتضي العموم بظاهره وسيأيت بيان ذلك بأبسط من هذا إن : ومن هنالك قلنا 
  شاء اهللا 

وسبب بعده عن التوبة أن الدخول حتت تكاليف الشريعة صعب على النفس ألنه أمر خمالف للهوى وصاد عن 
ثقيل والنفس إمنا تنشط مبا يوافق هواها ال مبا خيالفه وكل بدعة فللهوى سبيل الشهوات فيثقل عليها جدا ألن احلق 

فيها مدخل ألهنا راجعة إىل نظر خمترعها ال إىل نظر الشارع فعلى حكم التبع ال حبكم األصل مع ضميمة أ خرى 
لشارع فصار وهي أن املبتدع ال بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إىل الشارع ويدعي أن ما ذكره هو مقصود ا

هواه مقصودا بدليل شرعي يف زعمه فكيف ميكنه اخلروج عن ذلك وداعي اهلوى مستمسك حبسن ما يتمسك به ؟ 
  وهو الدليل الشرعي يف اجلملة 

بلغين أن من ابتدع بدعة ضاللة آلفه الشيطان العبادة أو ألقى : ومن الدليل على ذلك ما روي عن األوزاعي قال 
أشد الناس عبداة مفتون واحتج بقوله عليه الصالة و : كي يصطاد به وقال بعض الصحابة عليه اخلشوع والبكاء 

  إىل آخر احلديث ] حيقر أحدكم صالته يف صالته وصيامه يف صيامه : [ السالم 
  وحيقق ما قاله الواقع كما نقل يف األخبار عن اخلوارج وغريهم 

يم واملال واجلاه وغري ذلك من أصناف الشهوات بل التعظيم على فاملبتدع يزيد يف االجتهاد لينال يف الدنيا التعظ
شهوات الدنيا أال ترى إىل انقطاع الرهبان يف الصوامع والديارات عن مجيع امللذوذات ومقاساهتم يف أصناف 

عاملة ناصبة * وجوه يومئذ خاشعة { : العبادات والكف عن الشهوات ؟ وهم مع ذلك خالدون يف جهنم قال اهللا 
الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون * قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال { : وقال } تصلى نارا حامية * 

وما ذاك إال خلفة جيدوهنا يف ذلك االلتزام ونشاط بداخلهم يستسهلون به الصعب بسبب ما } أهنم حيسنون صنعا 



بوبا عنده الستبعاده للشهوات وعمله من مجلتها ورآه داخل النفس من اهلوى فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه حم
موافقا للدليل عنده فما الذي يصده عن االستمساك به واالزدياد منه ؟ وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غريه 

  } كذلك يضل اهللا من يشاء ويهدي من يشاء { واعتقاد أنه أوفق وأعلى ؟ أفيفيد الربهان مطلبا ؟ 
إن الذين اختذوا العجل سيناهلم { : فلقوله تعاىل : يلقى عليه الذل يف الدنيا والغضب من اهللا تعاىل وأما أن املبتدع 

حسبما جاء يف تفسري اآلية عن بعض السلف وقد } غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفترين 
عوا من خواره وملا ألقى إليهم السامري فيه تقدم ووجهه ظاهر ألن املتخذين للعجل إمنا ضلوا به حىت عبدوه ملا مس

فهو } وكذلك جنزي املفترين { : فكان يف حقهم شبهة خرجوا هبا عن احلق الذي كان يف أيديهم قال اهللا تعاىل 
قد { : عموم فيهم وفيمن أشبههم من حيث كانت البدع كلها افتراء على اهللا حسبما أخرب يف كتابه يف قوله تعاىل 

  } تلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا افتراء على اهللا خسر الذين ق
فإذا كل من ابتدع يف دين اهللا فهو ذليل حقري بسبب بدعته وإن ظهر لبادي الرأي عزه وجربيته فهم يف أنفسهم 

زمان التابعني وفيما  أذالء وأيضا فإن الذلة احلاضرة بني أيدينا موجودة يف غالب األحوال أال ترى أحوال املبتدعة يف
بعد ذلك ؟ حىت تلبسوا بالسالطني والذوا بأهل الدنيا ومن مل يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب هبا عن خمالطة 

  اجلمهور وعمل بأعماهلا على التقية 
ذلة وضربت عليهم ال{ : وقد أخرب اهللا أن هؤالء الذين اختذوا العجل سيناهلم ما وعدهم فأجنز اهللا وعده فقال 

وصدق ذلك الواقع باليهود حيثما حلوا يف أي مكان وزمان كانوا ال يزالون } واملسكنة وباءوا بغضب من اهللا 
ومن مجلة االعتداء اختاذهم العجل هذا بالنسبة إىل الذلة وأما } ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون { : أذالء مقهورين 

  الغضب واهللا الواقي بفضله  الغضب فمضمون بصادق أن يكون املبتدع داخال يف حكم
  : وأما البعد عن حوض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلحديث املوطأ 

احلديث ويف البخاري عن أمساء عن النيب صلى اهللا عليه و ] فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعري الضال [ 
  : سلم أنه قال 

] إنك ال تدري مشوا القهقرى : فيقال ! أميت :  فأقول أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوين[ 
  : ويف حديث عبد اهللا 

! أي رب : أنا فرطكم على احلوض لريفعن إيل رجال منكم حىت إذا تأهبت ألتناوهلم اختلجوا دوين فأقول [ 
  ] ال تدري ما أحدثوه بعدك : أصحايب يقول 

ما دل على ذلك فيهم وهو الغرة والتحجيل ألن ذلك ال يكون  واألظهر أهنم من الداخلني يف غمار هذه األمة ألجل
  ألهل الكفر احملض كان كفرهم أصال أو ارتدادا 

قد كفروا بعدك وأقرب ما حيمل عليه تبديل السنة وهو واقع : ولو كان الكفر لقال ] قد بدلوا بعدك : [ ولقوله 
ودنا ألن أهل النفاق إمنا أخذوا الشريعة تقية ال إنه النفاق فذلك غري خارج عن مقص: على أهل البدع ومن قال 

  تعبدا فوضعوها غري مواضعها وهو عني االبتداع 
وجيري هذا اجملرى كل من اختذ السنة والعمل هبا حيلة وذريعة إىل نيل حطام الدنيا ال على التعبد هبا هللا تعاىل ألنه 

  تبديل هلا وإخراج هلا عن وضعها الشرعي 
ن أن يكون كافرا فألن العلماء من السلف األول وغريهم اختلفوا يف تكفري كثري من فرقهم مثل وأما اخلوف عليه م

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء { : اخلوارج والقدرية وغريهم ودل ذلك ظاهر قوله تعاىل 



ة منهم كالباطنية وسواهم ألن اآلية وقد حكم العلماء بكفر مجل} يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { : وقوله } 
مذهبهم راجع إىل مذهب احللولية القائلني مبا يشبه قول النصارى يف الالهوت والناسوت والعلماء إذا اختلفوا يف 

إن العلماء : هل هو كفر أم ال ؟ فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إىل خطه خسف كهذه حبيث يقال له : أمر 
  إن مجاعة من أهل العلم قالوا : غري كافر ؟ أو يقال هل أنت كافر أم ضال : اختلفوا 

  بكفرك وأنت حالل الدم 
وأما أنه خياف على صاحبها سوء اخلامتة والعياذ باهللا فألن صاحبها مرتكب إمثا وعاص هللا تعاىل حتما وال تقول اآلن 

يعظم الصغرية إن كانت صغرية هو مصر على ما هنى اهللا عنه واألصرار : هو عاص بالكبائر أو بالصغائر بل نقول : 
حىت تصري كبرية وإن كانت كبرية فأعظم ومن مات مصرا على املعصية فيخاف عليه فرمبا إذا كشف الغطاء وعاين 

عالمات اآلخرة استفزه الشيطان وغلبه على قلبه حىت ميوت على التغيري والتبديل وخصوصا حني كان مطيعا له 
  املستويل عليه فيما تقدم من زمانه مع حب الدنيا 

إن سوء اخلامتة ال يكون ملن استقام ظاهره وصلح باطنه ما مسع هبذا قط وال علم به : قال عبد احلق اإلشبيلي 
واحلمد هللا وإمنا يكون ملن كان له فساد يف العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم أو ملن كان مستقيما مث 

طريق غري طريقه فيكون عمله ذلك سببا لسوء خامتته وسوء عاقبته والعياذ  تغريت حاله وخرج عن سننه وأخذ يف
  } إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم { : باهللا قال اهللا تعاىل 

فهذا ظاهر إذا اغتر بالبدعة من حيث هي معصية فإذا نظرنا إىل كوهنا بدعة فذلك أعظم ألن املبتدع مع كونه مصرا 
عنه يزيد على املصر بأنه معارض للشريعة بعقله غري مسلم هلا يف حتصيل أمره معتقدا يف املعصية أهنا  على ما هني

طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع ويف الطاعة أهنا ال تكون طاعة إال بضميمه نظره فهو قد قبح ما حسنه الشارع 
أفأمنوا مكر اهللا فال { : ال تعاىل يف مجلة ذم ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء اخلامتة إال ما شاء اهللا وقد ق

  } يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون 
واملكر جلب السوء من حيث ال يفطن له وسوء اخلامتة من مكر اهللا إذ يأيت اإلنسان من حيث ال يشعر به اللهم إنا 

  نسألك العفو العافية 
وفيها أيضا الوعيد } يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { : له وأما اسوداد وجهه يف اآلخرة فقد تقدم يف ذلك معىن قو

  } وأولئك هلم عذاب عظيم { : وقوله قبل ذلك } فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون { : بالعذاب لقوله 
لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها دون اإلشراك باهللا شيئا مث جنا : حكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه قال 

األهواء لرجوت أن يكون يف أعلى جنات الفردوس ألن كل كبرية بني العبد وربه وهو منها على رجاء  من هذه
  وكل هوى ليس هو منه على رجاء إمنا يهوي بصاحبه يف نار جهنم 

  : ويف احلديث } إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء { : وأما الرباءة منه ففي قوله 
  ] هم وهم براء مين أنا بريء من[ 

  إذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم وأهنم براء مين : وقال ابن عمر رضي اهللا عنه يف أهل القدر 
  ال جتالس صاحب بدعة فإنه ميرض قلبك : وجاء عن احلسن 

قع بقلبه إما أن يكون فتنة لغريه وإما أن ي: من جالس صاحب بدعة مل يسلم من إحدى ثالث : وعن سفيان الثوري 
واهللا ال أبايل ما تكلموا به وإين واثق بنفسي فمن يأمن بغري اهللا طرفة عني : شيء يزل به فيدخله النار وإما أن يقول 

  على دينه سلبه إياه 



  إذا لقيت صاحب بدعة يف طريق فخذ يف طريق آخر : وعن حيىي بن أيب كثري قال 
 جتادلوهم فإين ال آمن أن يغمروكم يف ضاللتهم ويلبسوا عليكم ما ال جتالسوا أهل األهواء وال: وعن أيب قالبة قال 

  كنتم تعرفون 
  ال جتالسوا أصحاب األهواء وال تكلموهم فإين أخاف أن ترتد قلوبكم : وعن إبراهيم قال 

  : واآلثار يف ذلك كثرية ويعضدها ما روي عنه عليه السالم أنه قال 
ووجه ذلك ظاهر منبه عليه يف كالم أيب قالبة إذ قد يكون املرء ] خيالل  املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من[ 

على يقني من أمر من أمور السنة فيلقي له صاحب اهلوى فيه هوى مما حيتمله اللفظ ال أصل له أو يزيد له فيه قيدا 
لم أو ال يقدر على رده وأما من رأيه فيقبله قلبه فإذا رجع إىل ما كان يعرفه وجده مظلما فإما أن يشعر به فريده بالع

  أن ال يشعر به فيمضي مع من هلك 
أما أنا فعلى بينة من ريب وأما أنت فشاك فاذهب : ومسعت مالكا إذا جاءه بعض أهل األهواء يقول : قال ابن وهب 

  : إىل شاك مثلك فخاصمه مث قرأ 
  } قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية { 

  متكني زائغ القلب أن يسمع كالمه  فهذا شأن من تقدم من عدم
االستواء : كيف استوى ؟ فقال له } الرمحن على العرش استوى { : ومثل رده بالعلم جوابه ملن سأله يف قوله 

  معلوم والكيف جمهول والسؤال عنه بدعة وأراك صاحب بدعة مث أمر بإخراج السائل 
ال متكن زائغ القلب من أذنك فإنك ال : كان يقال : لك قال ما: ومثل ما ال يقدر على رده ما حكى الباجي قال 

  تدري ما يعلقك من ذلك 
ولقد مسع رجل من األنصار من أهل املدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه فكان يأيت إخوانه الذين يستنصحهم 

  ملنارة فعلت فكيف مبا علق قليب لو علمت أن اهللا يرضى أن ألقي نفسي من فوق هذه ا: فإذا هنوه قال 
ال جتد قوما { : ال جتالس القدري وال تكلمه إال أن جتلس إليه فتغلظ عليه لقوله : مث حكى أيضا عن مالك أنه قال 

  فال توادوهم } يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله 
لت مالكا عمن أحرم من املدينة وراء سأ: وأما أنه خيشى عليه الفتنة فلما حكى عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال 

هذا خمالف هللا ورسوله أخشى عليه الفتنة يف الدنيا والعذاب األليم يف اآلخرة أما مسعت قوله تعاىل : امليقات ؟ فقال 
وقد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم } فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم { : 

  ن املواقيت أن يهل م
يا أبا عبد اهللا من أين أحرم : مسعت مالك بن أنس ـ وأتاه رجل فقال : وحكى ابن العريب عن الزبري بن بكار قال 

إين أريد أن أحرم من املسجد : من ذي احلليفة من حيث أحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : ؟ ـ قال 
: ال تفعل فإين أخشى عليك الفتنة فقال : املسجد من عند القرب قال فإين أريد أن أحرم من : فقال ال تفعل قال 

وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إىل فضيلة قصر عنها رسول اهللا : واي فتنة هذه ؟ إمنا هي أميال أزيدها قال 
أو يصيبهم عذاب فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة { : صلى اهللا عليه و سلم ؟ إين مسعت اهللا يقول 

  } أليم 
وهذه الفتنة اليت ذكرها مالك رمحه اهللا تفسري اآلية هي شأن أهل البدع وقاعدهتم اليت يؤسسون عليها بنياهنم فإهنم 

  يرون أن ما ذكره اهللا يف كتابه وما سنه نبيه صلى اهللا عليه و سلم دون ما اهتدوا إليه بعقوهلم 



لقد هديتم ملا مل يهتد له نبيكم وإنكم : عنه فيما روي عن ابن وضاح  ويف مثل ذلك قال ابن مسعود رضي اهللا
رحم اهللا من قال كذا وكذا مرة سبحان اهللا : لتمسكون بذنب ضاللة ـ إذ مر بقوم كان رجل جيمعهم يقول 

  فيقول القوم ويقول رحم اهللا من قال كذا وكذا مرة احلمد هللا فيقول القوم 
آليات الكرمية نزلت يف شان املنافقني حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبفر مث إن ما استدل به مالك من ا

  اخلندق وهم الذين كانوا يتسللون لواذا 
وقد تقدم أن النفاق من أصله بدعة ألنه وضع بدعة يف الشريعة على غري ما وضعها اهللا تعاىل ولذلك ملا أخرب تعاىل 

فمن حيث كانت عامة يف املخالفني عن أمره يدخلون } اشتروا الضاللة باهلدى أولئك الذين { : عن املنافقني قال 
  أيضا من باب أحرى 

فهذه مجلة يستدل هبا على ما بقي إذ ما تقدم من اآليات واألحاديث فيها مما يتعلق هبذا املعىن كثري وبسط معانيها 
  طويل فلنقتصر على ما ذكرنا وباهللا التوفيق 

  اج إىل ذكره يف هذا املوضعفصل وبقي مما هو حمت

  وبقي مما هو حمتاج إىل ذكره يف هذا املوضع شرح معىن عام يتعلق مبا تقدم 
وهو أن البدع ضاللة وأن املبتدع ضال ومضل والضاللة مذكورة يف كثري من النقل املذكور ويشري إليها يف آيات 

مل توصف يف الغالب بوصف الضاللة إال أن تكون االختالف والتفرق شيعا وتفرق الطرق خبالف سائر املعاصي فإهنا 
ـ ال يسمى ضالال وال يطلق على املخطىء  بدعة أو شبه البدعة وكذلك اخلطأ الواقع يف املشروعات ـ وهو املعفو 
اسم ضال كما ال يطلق على املعتمد لسائر املعاصي وإمنا ذلك ـ واهللا أعلم ـ حلكمة قصد التنبيه عليها وذلك أن 

هديته الطريق : لضاللة ضد اهلدي واهلدى والعرب تطلق اهلدى حقيقة يف الظاهر احملسوس فتقول الضالل وا
} { وهديناه النجدين } { إنا هديناه السبيل { : نقل إىل طريق اخلري والشر قال تعاىل : وهديته إىل الطريق ومنه 
قيقة يف الطريق احملسوس وجماز يف الطريق والصراط والطريق والسبيل مبعىن واحد فهو ح} اهدنا الصراط املستقيم 

املعنوي وضده الضالل وهو اخلروج عن الطريق ومنه البعري الضال والشاة الضالة ورجل ضل عن الطريق إذا خرج 
  عنه ؟ ألنه التبس عليه األمر ومل يكن له هاد يهديه وهو الدليل 

ا ظهر له بعقله هو الطريق القومي دون غريه فصاحب البدعة ملا غلب اهلوى مع اجلهل بطريق السنة توهم أن م
فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق املستقيم فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة كاملار بالليل على اجلادة 
وليس له دليل يهديه يوشك أن يضل عنها فيقع يف متابعة وإن كان بزعمه يتحرى قصدها فاملبتدع من هذه األمة 

حيث أخذها مأخذ اهلوى والشهوة ال مأخذ االنقياد حتت أحكام اهللا وهذا هو الفرق بني املبتدع  إمنا ضل يف أدلتها
وغريه ألن املبتدع جعل اهلوى أول مطالبه وأخذ األدلة بالتبع ومن شأن األدلة أهنا جارية على كالم العرب ومن 

ل جتد فيه الظاهر الذي حيتمله احتماال مرجوحا شأن كالمها االحتراز فيه بالظواهر فكما جتد فيه نصا ال حيتمل التأوي
حسبما قرره من تقدم يف غري العلم وكل ظاهر ميكن فيه أن يصرف عن مقتضاه يف الظاهر املقصود ويتأول على غري 

ما قصد فيه فإذا انضم إىل ذلك اجلهل بأصول الشريعة وعدم االضطالع مبقاصدها كان األمر أشد وأقرب إىل 
  عن مقاصد الشرع  التحريف واخلروج

فكان املدرك أعرق يف اخلروج عن السنة وأمكن يف ضالل البدعة فإذا غلب اهلوى أمكن انقياد ألفاظ األدلة إىل ما 
  اراد منها 



والدليل على ذلك أنك ال جتد مبتدعا ممن ينسب إىل امللة إال وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما 
} يضل به كثريا ويهدي به كثريا { : أمر ثابت يف احلكمة األزلية اليت ال مرد هلا قال تعاىل وافق عقله وشهوته وهو 

لكن إمنا ينساق هلم من األدلة املتشابه منها ال الواضح } كذلك يضل اهللا من يشاء ويهدي من يشاء { : وقال 
ور من األدلة إذا دل على أمر بظاهره والقليل منها كالكثري وهو أدل الدليل على اتباع اهلوى فإن املعظم واجلمه

فهو احلق فإن جاء على ما ظاهره اخلالف فهو النادر والقليل فكان من حق الظاهر رد القليل إىل الكثري واملتشابه 
إىل الواضح غري أن اهلوى زاغ مبن أراد اهللا زيغه فهو يف تيه من حيث يظن أنه على الطريق خبالف غري املبتدع فإنه 

اهلداية إىل احلق أول مطالبه وأخر هواه ـ إن كان ـ فجعله بالتبع فوجد مجهور األدلة ومعظم الكتاب إمنا جعل 
واضحا يف الطلب الذي حبث عنه فوجد اجلادة وما شذ له عن ذلك فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إىل عامله وال 

  يتكلف البحث عن تأويله 
والراسخون يف { : إىل قوله } ا الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأم{ : وفيصل القضية بينهما قوله تعاىل 

فال يصح أن يسمى من هذه حالة مبتدعا وال ضاال وإن حصل يف اخلالف } العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
  أو خفي عليه 

  فتقار مؤخرا ومقدما ألمر اهللا أما أنه غري مبتدع فألنه اتبع األدلة ملقيا إليه حكمة االنقياد باسطا يد اال
وأما كونه غري ضال فألنه على اجلادة سلك وإليها جلأ فإن خرج عنها يوما فأخطأ فال حرج عليه بل يكون مأجورا 

  : حسبما بينه احلديث الصحيح 
ا وإن خرج متعمدا فليس على أن جيعل خروجه طريق] إذ اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران [ 

  مسلوكا له أو لغريه وشرعا يدان به 
  : على أنه إذا وقع الذنب موقع االقتداء قد يسمى استنانا فيعامل من سنه كما جاء يف احلديث 

  : احلديث وقوله عليه السالم ] من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا [ 
فسمي القتل سنة بالنسبة ] ا ألنه أول من سن القتل ما من نفس تقتل ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل منه[ 

إىل من عمل به عمال يقتدى به فيه لكنه ال يسمى بدعة ألنه مل يوضع على أن يكون تشريعا وال يسمى ضالال ألنه 
  ليس يف طريق املشروع أو يف مضاهاته له 

حوال من تقدم قبل اإلسالم ويف وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع يف تسمية البدع ضالالت ويشهد له أيضا أ
وإذا قيل هلم أنفقوا مما رزقكم اهللا قال الذين كفروا { : زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن اهللا تعاىل قال 

فإن الكفار ملا أمروا باإلنفاق شحوا على أمواهلم وأرادوا أن جيعلوا } للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه 
أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه ؟ ومعلوم أن اهللا لو شاء مل حيوج أحدا إىل أحد لكنه ابتلى : رجا فقالوا لذلك الشح خم

عباده لينظر كيف يعملون فقص هواهم على هذا األصل العظيم واتبعوا ما تشابه من الكتاب بالنسبة إليه فلذلك 
  } إن أنتم إال يف ضالل مبني { : قيل هلم 

تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل  أمل{ : وقال تعاىل 
فكأن هؤالء قد أقروا بالتحكيم غري أهنم أرادوا أن يكون التحيكم على وفق أغراضهم زيغا عن احلق } الطاغوت 

كم به النيب صلى اهللا عليه و سلم وظنا منهم أن اجلميع حكم وأن ما حيكم به كعب بن األشرف أو غريه مثل ما حي
وجهلوا أن حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم هو حكم اهللا الذي ال يرد وأن حكم غريه معه مردود إن مل يكن جاريا 

ألن ظاهر اآلية يدل على أهنا نزلت } ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا { : على حكم اهللا فلذلك قال تعاىل 



إمنا نزلت : كذا ـ إىل آخره ومجاعة من املفسرين قالوا } أمل تر إىل الذين يزعمون { : م لقوله فيمن دخل يف اإلسال
  يف رجل من املنافقني أو يف رجل من األنصار 

فهم شرعوا شرعة وابتدعوا يف ملة إبراهيم } ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام { : وقال سبحانه 
بدعة تومها أن ذلك يقرهبم من اهللا كما يقرب من اهللا ما جاء به إبراهيم عليه السالم من احلق عليه السالم هذه ال

: فنزلوا وافتروا على اهللا الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلك وتاهوا يف املشروع فلذلك قال اهللا تعاىل على أثر اآلية 
قد خسر الذين قتلوا { : وقال سبحانه } م يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديت{ 

فهذه فذلكه جلملة بعد تفصيل تقدمي وهو قوله } أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا افتراء على اهللا 
وكذلك { : اآلية فهذا تشريع كاملذكور قبل هذا مث قال } وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا { : تعاىل 

وهو تشريع أيضا بالرأي مثل }  من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم لريدوهم وليلبسوا عليهم دينهم زين لكثري
إىل آخرها فحاصل األمر أهنم } وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها إال من نشاء بزعمهم { : األول مث قال 

قد ضلوا { : جهة التشريع فلذلك قال تعاىل  قتلوا أوالدهم بغري علم وحرموا ما أعطاهم اهللا من الرزق بالرأي على
قل آلذكرين { : مث قال تعاىل بعد تعزيزهم على هذه احملرمات اليت حرموها وهي ما يف قوله } وما كانوا مهتدين 

فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا ليضل الناس { : وإىل قوله } حرم أم األنثيني أما اشتملت عليه أرحام األنثيني 
  يعين أنه يضله } عليه أرحام { : وقوله } علم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني بغري 

واآليات اليت قرر فيها حال املشركني يف إشراكهم أتى فيها بذكر الضالل ألن حقيقته أنه خروج عن الصراط 
} ليقربونا إىل اهللا زلفى ما نعبدهم إال { : املستقيم ألهنم وضعوا آهلتهم لتقرهبم إىل اهللا زلفى يف زعمهم فقالوا 

فوضعوهم موضع من يتوسل به حىت عبدوهم من دون اهللا إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء صورا لقوم 
  يودوهنم ويتربكون هبم مث عبدت فأخذهتا العرب من غريها على ذلك القصد وهو الضالل املبني 

فزعموا يف اإلله احلق ما زعموا } وما من إله إال إله واحد لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة { : وقال تعاىل 
من الباطل بناء على دليل عندهم متشابه يف نفس األمر حسبما ذكره أهل السري فتاهوا بالشبهة عن احلق لتركهم 

كتاب ال قل يا أهل ال{ : الواضحات وميلهم إىل املتشاهبات كما أخرب اهللا تعاىل يف آية آل عمران فلذلك قال تعاىل 
وهم } تغلوا يف دينكم غري احلق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل 

ذلك عيسى ابن { : النصارى ضلوا يف عيسى عليه السالم ومن مث قال تعاىل بعد ذكر شواهد العبودية يف عيسى 
وحيد وتقديس الواحد تبارك وتعاىل عن اختاذ الولد وذكر وبعد ذكر دالئل الت} مرمي قول احلق الذي فيه ميترون 

  } لكن الظاملون اليوم يف ضالل مبني { : اختالفهم يف مقاالهتم الشنيعة قال 
وذكر اهللا املنافقني وأهنم خيادعون اهللا والذين آمنوا وذلك لكوهنم يدخلون معهم يف احوال التكاليف على كسل 

 عنهم شيئا وهم يف احليقية إمنا خيادعون أنفسهم وهذا هو الضالل بعينه ألنه إذا وتقية أن ذلك خيلصهم أو أنه يغين
إن { : كان يفعل شيئا يظن أنه له فإذا هو عليه فليس على هدى من عمله وال هو سالك على سبيله فلذلك قال 

   }ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيال { : إىل قوله } املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم 
أأختذ من دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال { : وقال تعاىل حكاية عن الرجل الذي جاء من أقصى املدينة يسعى 

؟ معناه كيف أبعد من دون اهللا ما ال يغين شيئا وأترك إفراد الرب الذي بيده } تغن عين شفاعتهم شيئا وال ينقذون 
  } ين إذا لفي ضالل مبني إ{ الضر والنفع ؟ هذا خروج عن طريق إىل غري طريق 

واألمثلة يف تقرير هذا األصل كثرية مجيعها يشهد بأن الضالل يف غالب األمر إمنا يستعمل يف موضوع يزل صاحبه 



لشبهة تعرض له أو تقليد من عرضت له الشبهة فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودينا يدين به مع وجود واضحة الطريق 
  احلق وحمض الصواب 

فر يف الواقع مقتصرا على هذا الطريق بل مث طريق آخر وهو الكفر بعد العرفان عنادا أو ظلما ذكر وملا مل يكن الك
صراط الذين أنعمت عليهم * اهدنا الصراط املستقيم { : اهللا تعاىل الصنفني يف السورة اجلامعة وهي أم القرآن فقال 

} غري املغضوب عليهم وال الضالني { : مث قال  فهذه هي احلجة العظمى اليت دعا األنبياء عليهم السالم إليها} 
: فاملغضوب عليهم هم اليهود ألهنم كفروا بعد معرفتهم نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم أال ترى إىل قول اهللا فيهم 

  } الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم { 
جة يف عيسى عليه السالم وعلى هذا التفسري أكثر ألهنم ضلوا يف احل] يعين اليهود والضالون هم النصارى [ 

  املفسرين وهو مروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ويلحق هبم يف الضالل املشركون الذين أشركوا مع اهللا إهلا غريه ألنه قد جاء يف أثناء القرآن ما يدل على ذلك ألن 

  ن ضل عن سواء السبيل داخل فيه يعمهم وغريهم فكل م} وال الضالني { : لفظ القرآن يف قوله 
إن الضالني يدخل فيه كل من ضل عن الصراط املستقيم كان من هذه األمة أو ال إذ قد تقدم : وال يبعد أن يقال 

عام يف كل ضال كان } وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { : يف اآليات املذكورة قبل هذا مثله فقوله تعاىل 
النفاق أو كضالل الفرق املعدودة يف امللة اإلسالمية وهو أبلغ وأعلى يف قصد حصر أهل ضالله كضالل الشرك أو 

  الضالل وهو الالئق بكلية فاحتة الكتاب والسبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيه حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  وقد خرجنا عن املقصود بعض خروج ولكنه عاضد ملا حنن فيه وباهللا التوفيق 

  اب الثالث يف أن ذم البدع واحملدثات عام ال خيص حمدثة دون غريها ويدخلالب

  حتت هذه الترمجة مجلة من شبه املبتدعة اليت احتجوا هبا 
ـ أن ما تقدم من األدلة حجة يف عموم الذم من أوجه    : فاعلموا ـ رمحكم اهللا 

بتة ومل يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدى أهنا جاءت مطلقة عامة على كثرهتا مل يقع فيها استثناء ال: أحدها 
كل بدعة ضاللة إال كذا وكذا وال شيء من هذه املعاين فلو كان هنالك حمدثة يقتضي النظر : وال جاء فيها 

الشرعي فيها االستحسان أو أهنا الحقة باملشروعات لذكر ذلك يف آية أو حديث لكنه ال يوجد فدل على أن تلك 
  ى حقيقة ظاهرها من الكلية اليت ال يتخلف عن مقتضاها فرد من األفراد األدلة بأسرها عل

أنه قد ثبت يف األصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت يف مواضيع كثرية : والثاين 
رها فذلك وأتى هبا شواهد على معان أصولية أو فروعية ومل يقترن هبا تقييد وال ختصيص مع تكررها وإعادة تقر

وأن ليس لإلنسان إال * أال تزر وازرة وزر أخرى { : دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعاىل 
وما أشبه ذلك وبسط االستدالل على ذلك هناك فما حنن بصدده من هذا القبيل إذ جاء يف األحاديث } ما سعى 

  : ملختلفة املتعددة واملتكررة يف أوقات شىت وحبسب األحوال ا
أن كل بدعة ضاللة وأن كل حمدثة بدعة وما كان حنو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة ومل يأت يف 
آية وال حديث تقييد وال ختصيص وال ما يفهم منه خالف ظاهر الكلية فيها فدل ذلك داللة واضحة على أهنا على 

  عمومها وإطالقها 
 من الصحابة والتابعني ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها واهلروب عنها وعمن إمجاع السلف الصاحل: والثالث 



اتسم بشيء منها ومل يقع منهم يف ذلك توقف وال مثنوية فهو ـ حبسب االستقراء ـ إمجاع ثابت فدل على أن كل 
  بدعة ليست حبق بل هي من الباطل 

ة الشارع واطراح الشرع وكل ما كان هبذه املثابة أن متعقل البدعة ذلك بنفسه ألنه من باب مضاد: والرابع 
فمحال أن ينقسم إىل حسن وقبيح وأن يكون منه ما ميدح ومنه ما يذم إذ ال يصح يف معقول وال منقول استحسان 
مشاقة الشارع وقد تقدم بسط هذا يف أول الباب الثاين وأيضا فلو فرض أنه جاء يف النقل استحسان بعض البدع 

عضها عن الذم مل يتصور ألن البدعة طريقة تضاهي املشروعة من غري أن تكون كذلك وكون الشارع أو استثناء ب
احملدثة الفالنية حسنة لصارت مشروعة كما أشاروا إليه يف : يستحسنها دليل على مشروعيتها إذ لو قال الشارع 

  االستحسان حسبما يأيت إن شاء اهللا 
مبذمومة من حيث تصورها فقط بل من حيث اتصف هبا املتصف فهو إذا وملا ثبت ذمها ذم صاحبها ألهنا ليست 

املذموم على احلقيقة والذم خاص التأثيم فاملبتدع مذموم آمث وذلك على االطالق والعموم ويدل على ذلك أربعة 
  : أوجه 

وكانوا شيعا لست  إن الذين فرقوا دينهم{ : أن األدلة املذكورة إن جاءت فيهم نصا فظاهر كقوله تعاىل : أحدمها 
إىل آخر اآلية وقوله } وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات { : وقوله } منهم يف شيء 
  : عليه السالم 

احلديث إىل سائر ما نص فيه عليهم وإن كانت نصا يف البدعة فراجعة املعىن إىل ] فليذادن رجال عن حوضي [ 
  إذا رجع اجلميع إىل ذمهم رجع اجلميع إىل تأثيمهم املبتدع من غري إشكال و

أن الشرع قد دل على أن اهلوى هو املتبع األول يف البدع وهو املقصود السابق يف حقهم ودليل الشرع : والثاين 
كالتبع يف حقهم ولذلك جتدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم أال ترى إىل 

فأثبت هلم الزيغ أوال وهو } فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله { :  قوله تعاىل
امليل عن الصواب مث اتباع املتشابه وهو خالف احملكم الواضح املعىن الذي هو أم الكتاب ومعظمه ومتشاهبه على 

تشابه الذي ال يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله وطلبا ملعناه الذي هذا قليل فتركوا اتباع املعظم إىل اتباع األقل امل
ال يعلمه إال اهللا أو يعلمه اهللا والراسخون يف العلم وليس إال برده إىل احملكم ومل يفعل املبتدعة ذلك فانظروا كيف 

  اتبعوا أهواءهم أوال يف مطالبة الشرع بشهادة اهللا 
  اآلية } وا دينهم إن الذين فرق{ : وقال اهللا تعاىل 

فنسب إليهم التفريق ولو كان التفريق من مقتضى الدليل مل ينسبه إليهم وال أتى به يف معرضهم الذم وليس ذلك إال 
  باتباع اهلوى 
فجعل طريق احلق واضحا مستقيما وهنى عن البنيات } وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { : وقال تعاىل 

نيات كل ذلك معلوم بالعوائد اجلارية فإذا وقع التشبيه هبا بطريق احلق مع البنيات يف والواضح من الطرق والب
  الشرع فواضح أيضا فمن ترك الواضح واتبع غريه فهو متبع هلواه ال للشرع 

 فهذا دليل على جميء البيان الشايف} وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات { : وقال تعاىل 
وأن التفرق إمنا حصل من جهة املتفرقني ال من جهة الدليل فهو إذا من تلقاء أنفسهم وهو اتباع اهلوى بعينه واألدلة 

على هذا كثرية تشري أو تصرح بأن كل مبتدع إمنا يتبع هواه وإذا اتبع هواه كان مذموما وآمثا واألدلة عليه أيضا 
وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا إن { : وقوله } هدى من اهللا  ومن أضل ممن اتبع هواه بغري{ : كثرية كقوله 



  : وقوله } الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد 
  وما أشبه ذلك فإذا كل مبتدع مذموم آمث } وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه { 

م األوىل وقاعدهتم اليت يبنون عليها الشرع فهو أن عامة املبتدعة قائلة بالتحسن والتقبيح فهو عمدهت: والثالث 
املقدم يف حنلهم حبيث ال يتهمون العقل وقد يتهمون األدلة إذا مل توافقهم يف الظاهر حىت يردوا كثريا من األدلة 

  الشرعية 
وقد علمت ـ أيها الناظر ـ أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهبا 

جعون عنه غدا مث يصريون بعد غد إىل رأي ثالث ولو كان كل ما يقضي به حقا لكفى يف إصالح معاش اخللق وير
ومعادهم ومل يكن لبعثة الرسل عليهم السالم فائدة ولكان على هذا األصل تعد الرسالة عبثا ال معىن له وهو كله 

  باطل فما أدى إليه مثله 
رع ولذلك مسوا يف بعض األحاديث ويف إشارة القرآن أهل األهواء وذلك فأنت ترى أهنم قدموا أهواءهم على الش

لغلبة اهلوى على عقوهلم واشتهاره فيهم ألن التسمية باملشتق إمنا يطلق إطالق اللقب إذا غلب ما اشتقت منه على 
  آنفا  املسمى هبا فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهر ألن مرجعه إىل اتباع الرأي وهو اتباع اهلوى املذكور

أن كل راسخ ال يبتدع أبدا وإمنا يقع االبتداع ممن مل يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسبما دل عليه : والرابع 
احلديث ويأيت تقريره حبول اهللا فإمنا يؤتى الناس من قبل جهاهلم الذين حيسبون أهنم علماء وإذا كان كذلك فاجتهاد 

الجتهاد فهو على أصل العمومية وملا كان العامي حراما عليه النظر يف من اجتهد منهي عنه إذ مل يستكمل شروط ا
األدلة واالستنباط كان املخضرم الذي بقي عليه كثري من اجلهالت مثله يف حترمي االستنباط والنظر املعمول به فإذا 

  أقدم على حمرم عليه كان آمثا بإطالق 
بينه وبني اجملتهد املخطىء يف اجتهاده وسيأيت له تقرير أبسط من وهبذه األوجه األخرية ظهر وجه تأثيمه وتبني الفرق 

  هذا إن شاء اهللا 
وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آمث ولو فرض عامال بالبدعة املكروهة ـ إن ثبت فيها كراهة التنزيه ـ ألنه إما 

  مستنبط هلا فاستنباطه على الترتيب املذكور غري جائز وإما نائ 

  نسوب إلىالبدعة أن يكون جمتهدا أو مقلدافصل ال خيلو امل

ال خيلو املنسوب إىل البدعة أن يكون جمتهدا فيها أو مقلدا واملقلد إما مقلد مع االقرار بالدليل الذي زعمه اجملتهد 
  : دليال واألخذ فيه بالنظر وإما مقلد له فيه من غري نظر كالعامي الصرف فهذه ثالثة أقسام 

أحدمها أن يصح كونه جمتهدا فاالبتداع منه ال يقع إال فلته وبالعرض ال بالذات وإمنا : بني على ضر: فالقسم األول 
تسمىغلطة أو زلة ألن صاحبها مل يقصد اتباع املتشابه ابتغاء الفتنة تأويل الكتاب أي مل يتبع هواه وال جعله عمدة 

  والدليل عليه أنه إذا ظهر له احلق أذعن له وأقر به 
وأول ما أفارق : ر عن عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أنه كان يقول باإلرجاء مث رجع عنه وقال ومثاله ما يذك

  ـ غري شاك ـ أفارق ما يقول املرجئون 
كنت قد شغفين رأي من رأي اخلوارج فخرجنا يف عصابة ذوي عدد : وذكر مسلم عن يزيد بن صهيب الفقري قال 

فمررنا على املدينة فإذا جابر بن عبد اهللا حيدث القوم جالسا إىل سارية عن  نريد أن حنج مث خنرج على الناس قال
يا صاحب رسول اهللا ما هذا : فقلت له : وإذا هو قد ذكر اجلهنميني قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



رجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن خي{ و } إنك من تدخل النار فقد أخزيته { : الذي حتدثون ؟ ـ واهللا يقول 
فهل مسعت مبقام حممد صلى اهللا عليه و : نعم قال : أفتقرأ القرآن ؟ قلت : فقال : فما هذا الذي تقولون ؟ قال } 

فإنه مقام حممد صلى اهللا عليه و سلم احملمود الذي خيرج اهللا : نعم قال : سلم ؟ ـ يعين الذي بعثه اهللا فيه ـ قلت 
غري : وأخاف أال أكون أحفظ ذلك قال : مث نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال : قال به من خيرج من النار 

: يعين فيخرجون كأهنم القراطيس فرجعنا وقلنا : أنه قد زعم أن قوما خيرجون من النار بعد أن يونوا فيها قال 
 ما خرج منا غري رجل واحد أترون الشيخ يكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فرجعنا فال واهللا! وحيكم 

  أو كما قال 
  صدوق وخرج عنه البخاري : ويزيد الفقري من ثقات أهل احلديث وثقة ابن معني وأبو زرعة وقال أبو حامت 

وعبيد اهللا بن احلسن العنربي كان من ثقة أهل احلديث ومن كبار العلماء العارفني بالسنة إال أن الناس رموه بالبدعة 
بأن كل جمتهد من أهل األديان مصيب حىت كفره القاضي أبو بكر وغريه : عنه من أنه كان يقول بسبب قول حكى 

إن القرآن يدل على االختالف فالقول بالقدر صحيح وله أصل يف الكتاب والقول : وحكى القتييب عنه كان يقول 
  رمبا دلت على وجهني خمتلفني باإلجبار صحيح وله أصل يف الكتاب ومن قال هبذا فهو مصيب ألن اآلية الواحدة 

: كل مصيب هؤالء قوم عظموا اهللا وهؤالء قوم نزهوا اهللا قال : وسئل يوما عن أهل القدر وأهل اإلجبار قال 
وكذلك القول يف األمساء فكل من مسى الزاين مؤمنا فقد أصاب ومن مساه كافرا فقد أصاب ومن قال هو فاسق 

قال هو كافر وليس مبشرك فقد أصاب ألن القرآن يدل على كل هذه وليس مبؤمن وال كافر فقد أصاب ومن 
وكذلك السنن املختلفة كالقول بالقرعة وخالفه والقول بالسعاية وخالفه وقتل املؤمن بالكافر وال يقتل : املعاين قال 

يف : ولو قال  إن القاتل يف النار كان مصيبا: ولو قال قائل : مؤمن بكافر وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب قال 
اجلنة كان مصيبا ولو وقف وأرجأ أمره كان مصيبا إذا كان إمنا يريد بقوله إن اهللا تعبده بذلك وليس عليه علم 

  الغيب 
كان عبيد اهللا بن احلسن بن احلسني بن أيب احلريقي العنربي : أخربين سليمان بن أيب شيخ قال : قال ابن أيب خثيمة 

  عنه كالم رديء  البصري اهتم بأمر عظيم وروى
إذا أرجع : هذا الذي ذكره ابن أيب شيخ عنه قد روي أنه رجع عنه ملا تبني له الصواب وقال : قال بعض املتأخرين 

ـ    وأنا من األصاغر وألن أكون ذنبا يف احلق أحب إيل أن أكون رأا يف الباطل اه
ا رجوع األفاضل إىل احلق ألنه حبسب ظاهر فإن ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهة الزلة من العامل وقد رجع عنه

حالة فيما نقل عنه إمنا اتبع ظواهر األدلة الشرعية فيما ذهب إليه ومل يتبع عقله وال صادم الشرع بنظره فهو أقرب 
  من خمالفة اهلوى 

  ومن ذلك الطريق ـ واهللا أعلم ـ وفق إىل الرجوع إىل احلق 
عارض اخلوارج عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه إذ طالبه باحلجة فقال  وكذلك يزيد الفقري فيما ذكره عنه ال كما

فرجحوا املتشابه على احملكم وناصبوا } بل هم قوم خصمون { : ال ختاصموه فإنه ممن قال اهللا فيه : بعضهم 
  باخلالف السواد األعظم 

ف الشرع كما تقدم إذ قد اجتمع له مع وأما إن مل يصح مبسبار العلم أنه من اجملتهدين فهو احلري باستنباط ما خال
اجلهل بقواعد الشرع اهلوى الباعث عليه يف األصل وهو التبعية إذ قد حتصل له مرتبة اإلمامة واالقتداء وللنفس 

حب : فيها من اللذة ما ال مزيد عليه ولذلك يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد حىت قال الصوفية 



ن قلوب الصديقني فكيف إذا انضاف إليه اهلوى من األصل وانضاف إىل هذين األمرين الرئاسة آخر ما خيرج م
دليل ـ يف ظنه ـ شرعي على صحة ما ذهب إليه فيتمكن اهلوى من قلبه متكنا ال ميكن يف العادة االنفكاك عنه 

  وجرى منه جمرى الكلب من صاحبه 
  داعه إمث من سن سنة سيئة كما جاء يف حديث الفرق فهذا النوع ظاهر أنه آمث يف ابت

ومن أمثلته أن االمامية من الشيعة تذهب إىل وضع خليفة دون النيب صلى اهللا عليه و سلم وتزعم أنه مثل النيب 
صلى اهللا عليه و سلم يف العصمة بناء على أصل متوهم فوضعوه على أن الشريعة أبدا مفتقرة إىل شرح وبيان جلميع 

بالنقل ممن شافه املعصوم وإمنا وضعوا ذلك حبسب ما ظهر هلم بادىء الرأي من غري دليل املكلفني إما باملسافهة أو 
عقلي وال نقلي بل بشبهة زعموا أهنا عقلية وشبه من النقل باطلة إما يف أصلها وإما يف حتقيق مناطها وحتقيق ما 

دعاو وإذا طولبوا بالدليل عليها يدعون وملا يرد عليهم به مذكرو يف كتب األئمة وهو يرجع ـ يف احلقيقة ـ إىل 
  سقط يف أيديهم إذ ال برهان هلم من جهة من اجلهات 

إال * وال يزالون خمتلفني { : وأقوى شبههم مسألة اختالف األمة وأنه ال بد من واحد يرتفع به اخلالف أن اهللا يقول 
هللا عليه و سلم ألنه وارث وإال وال يكون كذلك إال إذا أعطي العصمة كما أعطيها النيب صلى ا} من رحم ربك 

فكل حمق أو مبطل يدعي أنه املرحوم وأنه الذي وصل إىل احلق دون من سواه فإن طولبوا بالدليل على العصمة مل 
  يأتوا بشيء غري أن هلم مذهبا خيفونه وال يظهرونه إال خلواصهم ألنه كفر حمض ودعوى بغري برهان 

جت من بالدي على الفطرة فلم ألق يف طريقي إال مهتديا حيث بلغت هذه خر: قال ابن العريب يف كتاب العواصم 
الطائفة ـ يعين اإلمامية والباطنية من فرق الشيعة ـ فهي أول بدعة لقيت ولو فجأتين بدعة مشبهة كالقول 
ى أقوام باملخلوق أو نفي الصفات أو االرجاء مل آمن الشيطان فلما رأيت محاقاهتم أقمت على حذر وترددت فيها عل

أهل عقائد سليمة ولبثت بينهم مثانية أشهر مث خرجت إىل الشام فوردت بيت املقدس فألفيت فيها مثاين وعشرين 
حلقة ومدرستني ـ مدرسة الشافعية بباب األسباط وأخرى للحنفية ـ وكان فيها من رؤوس العلماء املبتدعة ومن 

  طائفة حبضرة شيخنا أيب بكر الفهري وغريه من أهل السنة أحبار اليهود والنصارى كثري فوعيت العلم وناظرت كل 
مث نزلت إىل الساحل ألغراض وكان مملوءا من هذه النحل الباطنية واإلمامية ـ فطفت يف مدن الساحل لتلك 

األغراض حنوا من مخسة أشهر ونزلت بعكا وكان رأس اإلمامية هبا حينئذ أبو الفتح العكي وهبا من أهل السنة شيخ 
له الفقيه الديبقي فاجتمعت بأيب الفتح يف جملسه وأنا ابن العشرين فلما رآين صغري السن كثري العلم متدربا  يقال

ولع أيب فيهم ـ لعمر اهللا وإن كانوا على باطل ـ انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر فكان ال يفارقين 
  قول بالتعليم من املعصوم مبا يطول ذكره ويساومين اجلدال وال يفاترين فتكلمت على مذهب اإلمامية وال

إن اهللا يف عباده أسرارا وأحكاما والعقل ال يستقل بدركها فال يعرف ذلك إال من قبل : ومن مجلة ذلك أهنم يقولون 
مات وليس هذا : أمات اإلمام املبلغ عن اهللا ألول ما أمره بالتبليغ أم هو خملد ؟ فقال يل : إمام معصوم فقلت هلم 

: فهل قضى باحلق وأنفذه ؟ قال : خلفه وصيه علي قلت : هل خلفه أحد ؟ فقال : به ولكنه تستر معي فقلت مبذه
منعته التقية ومل تفارقه إىل املوت إال أهنا كانت تقوى تارة : فهل أنفذه حني قدر ؟ قال : مل يتمكن لغلبة املعاند قلت 

باطل : وهذه املدارة حق أم ال ؟ فقال : أبواب االختالل قلت وتضعف أخرى فلم ميكن إال املدارة لئال تنفتح عليه 
فمن بعده إىل اآلن وجدوا القدرة : إمنا نعين العصمة مع القدرة قلت : فأين العصمة ؟ قال : أباحته الضرورة قلت 

: نتظر قلت باإلمام امل: مبن ؟ قال : سيظهر قلت : فالدين مهمل واحلق جمهول خممل ؟ قال : ال قلت : أم ال ؟ قال 
  لعله الدجال فما بقي أحد إال ضحك وقطعنا الكالم على غرض مين ألين خفت أن أجلمه فينتقم مين يف بالده 



ومن أعجب ما يف هذا الكالم أن الكالم أن اإلمام إذا أوصى إىل من ال قدرة له فقد ضيع فال عصمة له : مث قلت 
ـ إذا ع لم أنه ال علم إال مبعلم وأرسله عاجزا مضطربا ال ميكنه أن وأعجب منه أن الباري تعاىل ـ على مذهبه 

  يقول ما علم فكأنه ما علمه وما بعثه وهذا عجز منه وجور ال سيما على مذهبهم 
فرأوا من الكالم ما مل ميكنهم أن يقوموا معه بقائمة وشاع احلديث فرأى رئيس الباطنية املسمني باإلمساعيلية أن 

أنا : إن رئيس اإلمساعيلية رغب يف الكالم معك فقلت : لفتح إىل جملس الفقيه الديبقي وقال جيتمع معي فجاءين أبو ا
هنا موضع مرتب قد جاء إليه وهو حمرس الطربانيني مسجد يف قصر على البحر وحتامل علي فقمت : مشغول فقال 

احملرس الشرقية فرأيت النكر  ما بني حشمة وحسبة ودخلت قصر احملرس وطلعنا إليه فوجدهتم قد اجتمعوا يف زاوية
يف وجوههم فسلمت مث قصدت جهة احملراب فركعت عنده ركعتني ال عمل يل فيهما إال تدبري القول معهم 

واخلالص منهم فلعمر الذي قضى علي باإلقبال إىل أن أحدثكم إن ما كنت رجوت اخلروج عن ذلك اجمللس أبدا 
هذا قربي الذي يدفنوين فيه : حمددة حتت طاقات احملرس فأقول ولقد كنت أنظر يف البحر يضرب يف حجارة سود 

  : وأنشد يف سري 
  ) سوى البحر قرب ؟ أو سوى املاء أكفان ... هل إىل الدنيا معاد ؟ وهل لنا ! أال ( 

وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري الذي أنقذين اهللا منها فلما سلمت استقبلتهم وسألتهم عن أحواهلم 
ـ : قد اجتمعت إيل نفسي وقلت عادة و أشرف ميتة يف أشرف موطن أناضل فيه عن الدين فقال يل أبو الفتح 

قد بلغتين جمالسك : وأشار إىل فىت حسن الوجه ـ هذا سيد الطائفة ومقدمها فدعوت له فسكت فبادرين وقال 
؟ أخربين وأخرج عن هذه املخرقة  قال اهللا وفعل فأي شيء هو اهللا الذي تدعو إليه: وأهني إيل كالمك وأنت تقول 

اليت جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة وقد اختطفين أصحابه قبل اجلواب فعمدت ـ بتوفيق اهللا إىل كنانيت 
  واستخرجت منها سهما أصاب حبة قلبه فسقط لليدين وللفم 

كنت أبغض الناس فيمن يقرأ علم  :وشرح ذلك أن اإلمام أبا بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي احلافظ اجلرجاين قال 
الكالم فدخلت يوما إىل الري ودخلت جامعها أول دخويل واستقبلت سارية أركع عندها وإذا جبواري رجالن 

أول ما دخلت هذا البلد مسعت فيه ما أكره وجعلت أخفف الصالة : يتذكران علم الكالم فتطريت هبما وقلت 
هؤالء الباطنية أسخف خلق اهللا عقوال وينبغي للنحرير أن ال يتكلف هلم  إن: حىت أبعد عنهما فعلق يب من قوهلما 

  دليال ولكن يطالبهم بلم فال قبل هلم هبا وسلمت مسرعا 
وشاء اهللا بعد ذلك أن كشف رجل من اإلمساعيلية القناع يف اإلحلاد وجعل يكاتب ومشكري األمري يدعوه إليه ويقول 

عجزة فإن أظهرمتوها رجعنا إليكم واجنرت احلال إىل أن اختاروا منهم رجال له دهاء إين ال أقبل دين حممد إال بامل: له 
إنك أمري ومن شأن األمراء وامللوك أن تتخصص عن العلوم : فورد على ومشكري رسوال فقال له ) أي قوة ( ومنة 

ال من أهل مملكيت وال أنتدب أختار رج: وال تقلد أحدا يف عقيدة وإمنا حقهم أن يفصحوا عن الرباهني فقال ومشكري 
اختر أبا بكر اإلمساعيلي لعلمه بأنه ليس من أهل علم التوحيد : للمناظرة بنفسي فيناظرك بني يدي فقال له امللحد 

ـ لعاميه فيه ـ يعتقد أنه أعلم أهل األرض بأنواع العلوم فقال  وإمنا كان إماما يف احلديث ولكن كان ومشكري 
ه رجل جيد فأرسل إىل أيب بكر اإلمساعيلي جبرجان لريحل إليه إىل غزنه فلم يبق من ذلك مرادي فإن: ومشكري 

العلماء أحد إال يئس من الدين وقال سيبهت اإلمساعيلي الكافر مذهبا اإلمساعيلي احلافظ مذهبا ومل ميكنهم أن 
  إنه ال علم عنده بذلك لئال يتهمهم فلجأوا إىل اهللا يف نصر دينه : يقولوا للملك 

إنا هللا وكيف أناظر فيما ال : فلما جائين الربيد وأخذت يف املسري وتدانت يل الدار قلت : قال اإلمساعيلي احلافظ 



أدري ؟ هل أتربأ عند امللك وأرشده إىل من حيسن اجلدل ويعلم حبجج اهللا على دينه ؟ ندمت على ما سلف من 
ما كنت مسعته من الرجلني جبامع الري فقويت نفسي  عمري إذا مل أنظر يف شيء من علم الكالم مث أذكرين اهللا

وعولت على أن أجعل ذلك عمديت وبلغت البلد فتلقاين امللك مث مجيع اخللق وحضر اإلمساعيلي املذهب مع 
مل : أذكر قولك يسمعه اإلمام فلما أخذ يف ذكره واستوفاه قال له احلافظ : اإلمساعيلي النسب وقال امللك للباطين 

فخرجت من ذلك الوقت وأمرت بقراءة : هذا إمام قد عرف مقاليت ففهمت قال اإلمساعيلي : مللحد قال ؟ مسعها ا
  علم الكالم وعملت أنه عمدة من عمد اإلسالم 

إن كان يف األجل تنفس فهذا شبيه بيوم اإلمساعيلي : وأنا حني انتهى يب األمر إىل ذلك قلت : قال ابن العريب 
لقد كنت يف ال شيء ولو خرجت من عكا قبل أن أجتمع هبذا العامل ما : كالم وقلت له فوجهت إىل أيب الفتح ال

أي شيء هو اهللا ؟ وال يسأل مبثل : رحلت إال عريا عن نادرة األيام ونظر إىل حذقه بالكالم ومعرفته حيق قال يل 
أي شيء هو اهللا : نا عنده مل قلت هذا إال مثله ولكن بقيت ها هنا نكتة ال بد من أن نأخذها اليوم عنه وتكون ضيافت

فاقتصرت من حروف االستفهام على أي وتركت اهلمزة وهل وكيف وأىن وكم وما هي أيضا من ثواين حروف 
االستفهام وعدلت عن الالم من حروفه وهذا سؤال ثان عن حكمة ثانية وهو أن لـ أي معنيني يف االستفهام فأي 

تمل ؟ ومل تسأل حبرف مصرح مبعىن واحد ؟ هل وقع ذلك بغري علم وال املعنيني قصدت هبا ؟ ومل سألت حبرف حم
  قصد حكمة ؟ أم بقصد حكمة ؟ فبينها لنا 

فما هو إال أن افتتحت هذا الكالم وانبسطت فيه وهو يتغري حىت اصفر آخرا من الوجل كما اسود أوال من احلقد 
ما هذا الصيب إال حبر زاخر من العلم ما رأينا : ال له ورجع أحد أصحابه الذي كان عن ميينه إىل آخر كان جبانبه وق

مثله قط وهم ما رأوا واحدا به رمق إال أهلكوه ألن الدولة هلم ولوال مكاننا من رفعة دولة ملك الشام ووايل عكا 
  كان حيظينا ما ختلصت منهم يف العادة أبدا 
ويل يفتقر إىل تفصيل ولكن نتواعد إىل يوم هذا جملس عظيم وكالم ط: وحني مسعت تلك الكلمة من إعظامي قلت 

ال وأسرعت حافيا وخرجت على : ال بد أن تبقى قليال فقلت : آخر وقمت وخرجت فقاموا كلهم معي وقالوا 
ال ( الباب أعدو حىت أشرفت على قارعة الطريق وبقيت هناك مبشرا نفسي باحلياة حىت خرجوا بعدي وأخرجوا يل 

  متضاحكا ووعدوين مبجلس آخر فلم اوف هلم وخفت وفايت يف وفائي  ولبستها ومشيت معهم) يكي 
إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي : وقد قال يل أصحابنا النصرية باملسجد األقصى : قال ابن العريب 

نتظر فقال اجتمع برئيس من الشيعة اإلمامية فشكا إليه فساد اخللق وأن هذا األمر ال يصلح إال خبروج اإلمام امل
معلوم قال : ومعلوم هو أو جمهول ؟ قال : نعم قال له أبو الفتح : هل خلروجه ميقات أم ال ؟ قال الشيعي : نصر 
فهل حتبسونه عن اخللق وقد فسد مجيعهم إال أنتم فلو : إذا فسد اخللق قال أبو الفتح : ومىت يكون ؟ قال : نصر 

عجلوا بالرجوع إىل مذهبنا فبهت وأظنه مسعها عن شيخه أيب الفتح فسدمت خلرج فأسرعوا به وأطلقوه من سجنه و
  سليمان بن أيوب الرازي الزاهد 

  انتهى ما حكاه ابن العريب وغريه وفيه غنية ملن عرج عن تعرف أصوهلم ويف أثناء الكتاب منه أمثلة كثرية 
ن املستنبطني لكن حبيث أقر بالشبهة يتنوع أيضا وهو الذي مل يستنبط بنفسه وإمنا اتبع غريه م: القسم الثاين 

واستصوهبا وقام بالدعوة هبا مقام متبوعه النقداحها يف قلبه فهو مثل األول وإن مل يصر إىل تلك احلال ولكنه متكن 
  حب املذهب من قلبه حىت عادى عليه وواىل 

لشبهة وإن كان عاميا ألنه وصاحب هذا القسم ال خيلو من استدالل ولو على أعم ما يكون فقد يلحق مبن نظر يف ا



عرض لالستدالل وهو علم أنه ال يعرف النظر وال ما ينظر فيه ومع ذلك فال يبلغ من استدل بالدليل اجلملي مبلغ 
  : من استدل على التفصيل وفرق بينهما يف التمثيل 

بلد وانقطع أو خرج أن األول أخذ شبهات مبتدعة فوقف وراءها حىت إذا طولب فيها باجلريان على مقتضى العلم ت
إىل ما ال يعقل وأما الثاين فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه ومل يكن له دليل على التفصيل يتعلق به إال حتسني 

  الظن باملبتدع خاصة وهذا القسم يف العوام كثري 
اعة نسبوا إليه فمثال األول حال محدان بن قرمط املنسوب إليه القرامطة إذ كان أحد دعاة الباطنية فاستجاب له مج

وكان رجال من أهل الكوفة مائال إىل الزهد فصادفه أحد دعاة الباطنية وهو متوجه إىل قريته وبني يديه بقر يسوقه 
أراك سافرت عن موضع بعيد فأين مقصدك ؟ فذكر موضعا هو قرية : فقال له محدان ـ وهو ال يعرف حاله ـ 

قر لتستريح به عن تعب املشي فلما رآه مائال إىل الديانة أتاه من اركب بقرة من هذا الب: محدان فقال له محدان 
وبأمر : نعم فقال محدان : وكأنك ال تعمل إال بأمر فقال : إين مل أؤمن بل أؤمر بذلك فقال له : ذلك الباب وقال 

ولكن اهللا  صدقت: ذلك هو رب العاملني قال : من تعمل ؟ قال بأمر مالكي ومالكك ومن له الدنيا واآلخرة قال 
أمرت أن أدعو أهلها من اجلهل إىل : وما غرضك يف البقعة اليت أنت متوجه إليها ؟ قال : يهب ملكه من يشاء قال 

العلم ومن الضالل إىل اهلدى ومن الشقاوة إىل السعادة وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر وأملكهم ما 
ين أنقذك اهللا وافض علي من العمل ما حتييين به فما أشد أنقذ: يستغنون به عن الكد والتعب فقال له محدان 

فما : فما أمرت أن أخرج السر املكنون إىل أحد إال بعد الثقة به والعهد إليه فقال : فقال ! احيتاجي ملثل ما ذكرت 
مام الذي أن جتعل يل ولإلمام عهد اهللا على نفسك وميثاقك أال خترج سر اإل: عهدك ؟ فاذكره فإين ملتزم له فقال 

ألقيه إليك وال تفشي سري أيضا فالتزم محدان عهده مث اندفع الداعي يف تعليمه فنون جهله حىت استدرجه واستغواه 
  واستجاب له يف مجيع ما ادعاه مث انتدب للدعوة وصار أصال من أصول هذه البدعة فسمي أتباعه القرامطة 

قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا  وإذا{ : ومثال الثاين ما حكاه اهللا يف قوله تعاىل 
قالوا بل وجدنا آباءنا * أو ينفعونكم أو يضرون * قال هل يسمعونكم إذ تدعون { : وقوله تعاىل } عليه آباءنا 

  } كذلك يفعلون 
ة وكان يشار إليه بالعلم وحكى املسعودي أنه كان يف أعلى صعيد مصر رجل من القبط ممن يظهر دين النصراني

والفهم فبلغ خربه أمحد بن طولون فاستحضره وسأله عن أشياء كثرية من مجلتها أنه أمر يف بعض األيام وقد أحضر 
دليلي على صحتها : جملسه بعض أهل النظر ليسأله عن الدليل على صحة دين النصرانية فسألوه عن ذلك فقال 

العقول وتنفر منها النفوس لتباينها وتضادها ال نظر يقويها وال جدل يصححها  وجودي إياها متناقضة متنافية تدفعها
وال برهان يعضدها من العقل واحلس عند أهل التأمل فيها والفحص عنها ورأيت مع ذلك أمما كثرية وملوكا عظيمة 

يف العقل فعلمت  ذوي معرفة وحسن سياسة وعقول راجحة قد انقادوا إليها وتدينوا هبا مع ما ذكرت من تناقضها
  أهنم مل يقبلوها وال تدينوا هبا إال بدالئل شاهدوها وآيات ومعجزات عرفوها أوجبت انقيادهم إليها والتدين هبا 

وما التضاد الذي فيها ؟ وهل يدرك ذلك أم تعلم غايته ؟ منها قوهلم بأن الثالثة واحد وأن الواحد : فقال له السائل 
هر وهو الثالوثي وهل األقانيم يف أنفسها قادرة عاملة أم ال ؟ ويف احتاد رهبم القدمي ثالثة ووصفهم لألقانيم واجلو

باالنسان احملدث وما جرى يف والدته وصلبه وقتله وهل يف التشنيع أكرب وأفحش من إله صلب وبصق يف وجهه ؟ 
جنباه ؟ وطلب  ووضع على رأسه إكليل الشوك وضرب رأسه بالقضيب ؟ ومسرت قدماه وخنز باألسنة واخلشب

ـ    املاء فسقي اخلل من بطيخ احلنظل ؟ فأمسكوا عن مناظرته ملا قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده اه



  والشاهد من احلكاية االعتماد على الشيوخ واآلباء من غري برهان وال دليل 
ن مث من هو أوىل بالتقليد منه يتنوع أيضا وهو الذي قلد غريه على الرباءة األصلية فال خيلو أن يكو: القسم الثالث 

بناء على التسامع اجلاري بني اخللق بالنسبة إىل اجلم الغفري إليه يف أمور دينهم من عامل وغريه وتعظيمهم له خبالف 
الغري أو ال يكون مث من هو أوىل منه لكنه ليس يف إقبال اخللق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة فإن كان هناك 

ركهم هذا املقلد وقلد غريهم فهو آمث إذ مل يرجع إىل من أمر بالرجوع إليه بل تركه ورضي لنفسه منتصبون فت
بأخسر الصفقتني فهو غري معذور إذ قلد يف دينه من ليس بعارف بالدين يف حكم الظاهر فعمل بالبدعة وهو يظن أنه 

  على الصراط املستقيم 
ه و سلم فإهنم تركوا دينهم احلق ورجعوا إىل باطل آبائهم ومل وهذا حال من بعث فيهم رسول اهللا صلى اهللا علي

ينظروا نظر املستبصر حىت مل يفرقوا بني الطريقني وغطى اهلوى على عقوهلم دون أن يبصروا الطريق فكذلك أهل 
  هذا النوع 

  وقل ما جتد من هذه صفته إال وهو يوايل فيما ارتكب ويعادي مبجرد التقليد 
يب الطفيل الكناين أن رجال ولد له غالم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأيت به عن أ[ خرج البغوي 

فشب الغالم : النيب صلى اهللا عليه و سلم فدعا له بالربكة وأخذ جببهته فنبتت شعرة جببهته كأهنا سلفة فرس قال 
: حبسه خمافة أن يلحق هبم أحد قال فلما كان زمن اخلوارج أجاهبم فسقطت الشعرة عن جبهته فأخذه أبوه فقيده و

فلم نزل به حىت رجع عن : أمل تر بركة النيب صلى اهللا عليه و سلم وقعت ؟ قال : فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له 
  ] فرد اهللا عز و جل الشعرة يف جبهته إذ تاب : رأيهم قال 

د نصب نفسه منصب املستحقني ففي تأثيمه نظر وإن مل يكن هناك منتصبون إىل هذا املقلد اخلامل بني الناس مع أنه ق
  إنه آمث : وحيتمل أن يقال فيه 

ونظريه مسألة أهل الفترات العاملني تبعا آلبائهم واستنامة ملا عليه أهل عصرهم من عبادة غري اهللا وما أشبه ذلك 
يتقرب به إىل اهللا تعاىل  قسم غابت عليه الشريعة ومل يدر ما: إهنم على قسمني : ألن العلماء يقولون يف حكمهم 

فوقف عن العمل بكل ما يتومهه العقل أنه يقرب إىل اهللا ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس هلم فيه مستند إال 
وما كنا { : استحساهنم فلم يستفزه ذلك على الوقوف عنه وهؤالء هم الداخلون حقيقة حتت عموم اآلية الكرمية 

  } معذبني حىت نبعث رسوال 
قسم البس ما عليه أهل عصره من عبادة غري اهللا والتحرمي والتحليل بالرأي ووافقوهم يف اعتقاد ما اعتقدوا من و

الباطل فهؤالء نص العلماء على أهنم غري معذورين مشاركون ألهل عصرهم يف املؤاخذة ألهنم وافقوهم يف العمل 
  لك ما حنن يف الكالم عليه إذ ال فرق بينهما واملواالة واملعاداة على تلك الشرعة فصاروا من أهلها فكذ

كيفما كان ال يعذب أحد إال بعد الرسل وعدم القبول منهم وهذا إن ثبت : ومن العلماء من يطلق العبارة ويقول 
قوال هكذا فنظريه يف مسألتنا أن يأيت عامل أعلم من ذلك املنتصب يبني السنة من البدعة فإن راجعه هذا املقلد يف 

دينه ومل يقتصر على األول فقد أخذ باالحتياط الذي هو شأن العقالء ورجاء السالمة وإن اقتصر على األول أحكام 
ظهر عناده ألنه مع هذا الفرض مل يرض هبذا الطارىء وإذا مل يرضه كان ذلك هلوى داخله وتعصب جرى يف قلبه 

ذهب صاحبه ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه جمرى الكلب يف صاحبه وهو إذا بلغ هذا املبلغ مل يبعد أن يقتصر مل
  يف عموميته وحكمه قد تقدم يف القسم قبله 

فأنت ترى صاحب الشريعة صلى اهللا عليه و سلم ـ حني بعث إىل أصحاب أهواء وبدع وقد استندوا إىل آبائهم 



وى حىت التبست عليهم وعظمائهم فبها وردوا ما جاء به النيب صلى اهللا عليه و سلم وغطى على قلوهبم رين اهل
املعجزات بغريها ـ كيف صارت شريعته صلى اهللا عليه و سلم حجة عليهم على اإلطالق والعموم وصار امليت 
منهم مسوقا إىل النار على العموم من غري تفرقة بني املعاند صراحا وغريه وما ذاك إال لقيام احلجة عليهم مبجرد 

الفوه فمسألتنا شبيهة بذلك فمن أخذ باحلزم فقد استربأ لدينه ومن تابع اهلوى بعثته وإرساله هلم مبينا للحق الذي خ
  خيف عليه اهلالك وحسبنا اهللا 

  فصل ولنزد هذا املوضع شيئا من البيان

ولنرد هذا املوضع شيئا من البيان فإنه أكيد ألنه حتقيق مناط الكتاب وما احتوى عليه من املسائل فنقول وباهللا 
  : التوفيق 

لفظ أهل األهواء وعبارة أهل البدع إمنا تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة اهلوى باالستنباط إن 
والنصر هلا واالستدالل على صحتها يف زعمهم حىت عد خالفهم وشبههم منظورا فيها وحمتاجا إىل ردها واجلواب 

رجئة واخلوارج والباطنية ومن أشبههم بأهنا ألقاب ملن قام عنها كما نقول يف ألقاب الفرق من املعتزلة والقدرية وامل
بتلك النحل ما بني مستنط هلا وناصرهلا وذاب عنها كلفظ أهل السنة إمنا يطلق على ناصريها وعلى من استنبط 

  على وفقها واحلامني لذمارها 
طالق اللفظ على من جعل ذلك يشعر بإ} إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا { : ويرشح ذلك أن قول اهللا تعاىل 

  الفعل الذي هو التفريق وليس إال املخترع أو من قام مقامه 
فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما { : وقوله تعاىل } وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا { : وكذلك قوله تعاىل 

  ه فإن اتباع املتشابه خمتص مبن انتصب منصب اجملتهد ال بغري} تشابه منه 
  : وكذلك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ألهنم أقاموا أنفسهم مقام املستنبط لألحكام ] حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم [ 
شابه الشرعية املقتدى به فيها خبالف العوام فإهنم متبعون ملا تقرر عند علمائهم ألنه فرضهم فليسوا مبتبعني للمت

حقيقة وال هم متبعون للهوى وإمنا يتبعون ما يقال هلم كائنا ما كان فال يطلق على العوام لفظ أهل األهواء حىت 
خيوضوا بأنظارهم فيها وحيسنوا بنظرهم ويقبحوا وعند ذلك يتعني للفظ أهل األهواء وأهل البدع مدلول واحد 

أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤساهم مبجرد  وهو أنه من انتصب لالبتداع ولترجيحه على غريها وأما
  التقليد من غري نظر فال 

مبتدع ومقتد به فاملقتدي به كأنه مل يدخل يف العبارة مبجرد االقتداء ألنه يف : فحقيقة املسألة أهنا حتتوي على قسمني 
أكان ذلك االستدالل من قبيل  حكم املتبع واملبتدع هو املخترع أو املستدل على صحة ذلك االختراع وسواء علينا

إنا وجدنا آباءنا على { : اخلاص بالنظر يف العلم أو كان من قبيل االستدالل العامي فإن اهللا سبحانه ذم أقواما قالوا 
فكأهنم استدلوا إىل دليل مجلي وهو اآلباء إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا } أمة وإنا على آثارهم مقتدون 

  دين وليس إال ألنه صواب فنحن عليه ألنه لو كان خطأ ملا ذهبوا إليه على هذا ال
وهو نظري من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصالح وال ينظر إىل كونه من أهل االجتهاد 

ة من حيث جعل يف الشريعة أو من أهل التقليد وال كونه يعمل بعلم أو جبهل ولكن مثل هذا يعد استدالال يف اجلمل
عمدة يف اتباع اهلوى واطراح ما سواه فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله ودخل يف مسمى أهل االبتداع إذ 



كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر يف احلق إن جاءه ويبحث ويتأىن ويسأل حىت يتبني له فيتبعه أو الباطل 
ويف } قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم { : مبا تقدم فيجتنبه ولذلك قال تعاىل ردا على احملتجني 

أو لو كان { : فقال تعاىل } وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا { : اآلية األخرى 
} إىل عذاب السعري  أو لو كان الشيطان يدعوهم{ : ويف اآلية األخرى } آباؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون 

  وأمثال ذلك كثري 
وعالمة من هذا شأنه أن يرد خالف مذهبه مبا عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إمجايل ويتعصب ملا هو عليه غري 
ملتفت إىل غريه وهو عني اتباع اهلوى فهو املذموم حقا وعليه حيصل اإلمث فإن من كان مسترشدا مال إىل احلق 

املعتاد يف طالب احلق ولذلك بادر احملققون إىل اتباع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  حيث وجده ومل يرده وهو
  حني تبني هلم احلق 

إن أهل الفترة معذبون على : فإن مل جيد سوى ما تقدم له من البدعة ومل يدخل مع املتعاصيني لكنه عمل هبا فإن قلنا 
ال يعذبون حىت : تدع إذا مل جيدوا حمقا مؤخذون أيضا وإن قلنا االطالق إذا اتبعوا من اخترع منهم فاملتبعون للمب

يبعث هلم الرسول وإن عملوا بالكفر فهؤالء ال يؤخذون ما مل يكن فيه حمق فإذا ذاك يؤاخذون من حيث إهنم معه 
ما وتعصب إما أن يتبعوه على طريق احلق فيتركوا ما هم عليه وإما أن ال يتبعوه فال بد من عناد : بني أحد أمرين 

  فيأمثون ) أهل األهواء ( فيدخلون إذ ذاك حتت عبارة 
وكل من اتبع بيان مسعان يف بدعته اليت اشتهرت عند العلماء مقلدا فيها على حكم الرضاء هبا ورد ما سواها فهو 

له حل يف يف اإلمث مع من اتبع فقد زعم أن معبوده يف صورة اإلنسان وأنه يهلك كله إال وجهه مث زعم أن روح اإل
  علي مث يف فالن مث يف بيان نفسه 

وكذلك من اتبع املغرية بن سعيد العجلي الذي ادعى النبوة مدة وزعم أنه حيىي املوتى باإلسم األعظم وأن ملعبوده 
  أعضاء على حروف اهلجاء على كيفية يشمئز منها قلب املؤمن إىل إحلادات أخر 

يه كثري من بدع املغرب فهو يف اإلمث والتسمية مع من اتبع إذا انتصب وكذلك من اتبع املهدي املغريب املنسوب إل
  ناصرا هلا وحمتجا عليها وقانا اهللا شر التعصب على غري بصرية من احلق بفضله ورمحته 

  فصل إذا ثبت أن املبتدع آمث

كون صاحبها مستترا  إذا ثبت أن املبتدع آمث فليس الواقع عليه على رتبة واحدة بل هو على مراتب خمتلفة من جهة
هبا أو معلنا ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية ومن جهة كوهنا بينة أو مشكلة ومن جهة كوهنا كفرا أو غري 
كفر ومن جهة اإلصرار عليها أو عدمة إىل غري ذلك من الوجوه اليت يقطع معها بالتفاوت يف عظم اإلمث وعدمه أو 

  يغلب على الظن 
   خيف على العامل باألصول فال يترك التنبيه على وجه التفاوت بقول مجلي فهو األوىل ي هذا املقام وهذا املعىن وإن مل

فأما االختالف من جهة كون صاحبها مدعيا لالجتهاد أو مقلدا فظاهر ألن الزيغ يف قلب الناظر يف املتشاهبات ابتغاء 
ملقلد الناظر ال بد من استناده إىل مقلده يف بعض تأويلها أمكن منه يف قلب املقلد وإن ادعى النظر أيضا ألن ا

األصول اليت يبىن عليها أو املقلد قد انفرد هبا دونه فهو آخذ خبط ما مل يأخذ فيه اآلخر إال أن يكون هذا املقلد 
ناظرا لنفسه فحينئذ ال يدعي رتبة التقليد فصار يف درجة األول وزاد عليه األول بأنه أول من سن تلك السنة 

سيئة فيكون عليه وزرها ووزر من عمل هبا وهذا الثاين ممن عمل هبا فيكون على األول من إمثه ما عينه احلديث ال



الصحيح فوزره أعظم على كل تقدير والثاين دونه ألنه إن نظر وعاند احلق واحتج لرأيه فليس له إدلة مجلية ال 
 االحتجاج على عني املسألة من األدلة اجلملية فتكون تفصيلية والفرق بينهما ظاهر فإن األدلة التفصيلية أبلغ يف

  املبالغة يف الوزر مبقدار املبالغة يف االستدالل 
  وأما االختالف من جهة وقوعها يف الضروريات أو غريها فاإلشارة إليه ستأيت عند التكلم على أحكام البدع 

ورة مقصور عليه ال يتعداه إىل غريه فعلى أي وأما االختالف من جهة اإلسرار واإلعالن فظاهر أن املسر هبا ضر
صورة فرضت البدعة من كوهنا كبرية أو صغرية أو مكروهة هي باقية على أصل حكمها فإذا أعلن هبا ـ وإن مل 

  يدع إليها ـ فإعالنه هبا ذريعة إىل االقتداء به 
نضم إىل وزر العمل هبا وزر نصبها ملن وسيأيت ـ حبول اهللا ـ أن الذريعة قد جتري جمرى املتذرع إليه أو تفارقه فا

  يقتدي به فيها والوزر يف ذلك أعظم بال إشكال 
مل يكن عندنا ببيت : ومثاله ما حكى الطرطوشي يف أصل القيام ليلة النصف من شعبان عن أيب حممد املقدسي قال 

: مثان وأربعني وأربعمائة املقدس صالة الرغائب هذه اليت تصلى يف رجب وشعبان وأول ما أحدثت عندنا يف سنة 
قدم علينا رجل يف بيت املقدس يعرف بابن أيب احلمراء وكان حسن التالوة فقام فصلى يف املسجد األقصى ليلة 

النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل مث انضاف إليهما ثالث ورابع فما ختمها إال وهو يف مجاعة كبرية مث جاء يف 
وشاعت يف املسجد وانتشرت الصالة يف املسجد األقصى وبيوت الناس ومنازهلم العامل القابل فصلى معه خلق كثري 

  فرأيتك تصليها يف مجاعة : مث استمرت كأهنا سنة إىل يومنا هذا فقلت له 
  وأستغفر اهللا منها ! نعم : قال 

ء فقد ال يقتدى وأما االختالف من جهة الدعوة إليها وعدمها فظاهر أيضا ألن غري الداعي وإن كان عرضة باالقتدا
به وخيتلف الناس يف توفر دواعيهم على االقتداء به إذ قد يكون خامل الذكر وقد يكون مشتهرا وال يقتدي به 

  لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه 
ذا وأما الداعي إذا دعا إليها فمظنة االقتداء أقوى وأظهر وال سيما املبتدع اللسان الفصيح اآلخذ مبجامع القلوب إ

أخذ يف الترغيب والترهيب وأدىل بشبهته اليت تداخل القلب بزخرفها كما كان معبد اجلهين يدعو الناس إىل ما هو 
  عليه من القول بالقدر ويلوي بلسانه نسبته إىل احلسن البصري 

: ل هو من رأي احلسن فقال له رج: فروي عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن عبيد عن مسألة فأجاب فيها وقال 
  إمنا قلت لك هذا من رأيي احلسن يريد نفسه : إهنم يروون عن احلسن خالف هذا فقال 

  هذا من قول احلسن فيوهم : كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن شيء قال : وقال حممد بن عبد اهللا األنصاري 
  أنه احلسن بن أيب احلسن وإمنا هو قوله 

سنة أو غري خارج فآلن غري اخلارج مل يزد على الدعوة مفسدة وأما االختالف من جهة كونه خارجا على أهل ال
أخرى يترتب عليه إمث واخلارج زاد اخلروج على األئمة ـ وهو موجب للقتل ـ والسعي يف األرض بالفساد وإثارة 

  الفنت واحلروب إىل حصول العداوة والبغضاء بني أولئك الفرق فله من اإلمث العظيم أوفر حظ 
  : ارج الذين قال فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومثاله قصة اخلو

  وأخبارهم شهرية ] يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية [ 
وقد ال خيرجون هذا اخلروج بل يقتصرون على الدعوة لكن على وجه أدعى إىل اإلجابة ألن فيه نوعا من اإلكراه 

افة فال هو جمرد دعوة وال هو شق العصا من كل وجه وذلك أن يستعني على دعوة بأويل األمر من الوالة واإلخ



والسالطني فإن االقتداء هنا أقوى بسبب خوف الوالة يف اإليقاع باآليب سجنا أو ضربا أو قتال كما اتفق لبشر 
اتفق لعلماء املالكية باألندلس إذ صارت واليتها  املريسي يف زمن املأمون وألمحد بن أيب داؤد يف خالفة الواثق وكما

للمهديني فمزقوا كتب املالكية ومسوها كتب الرأي ونكلوا جبملة من الفضالء بسبب أخذهم يف الشريعة مبذهب 
مالك وكانوا هم مرتكبني للظاهرية احملضة اليت هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد املائتني من اهلجرة ويا ليتهم 

لكنهم تعدوا ذلك إىل أن قالوا برأيهم ووضعوا للناس مذاهب ال عهد هلم هبا يف ! هب داود وأصحابه وافقوا مذ
الشريعة ومحلوهم عليها طوعا أو كرها حىت عم داؤها يف الناس وثبتت زمانا طويال مث ذهب منها مجلة وبقيت 

  ول اهللا أخرى إىل اليوم ولعل الزمان يتسع إىل ذكر مجلة منها يف أثناء الكتاب حب
األول اإلخافة واإلكراه باإلسالم والقتل واآلخر كثرة : فهذا الوجه الوزر فيه أعظم من جمرد الدعوة من وجهني 

الداخلني يف الدعوة ألن اإلعذار واإلنذر األخريني قد ال يقوم له كثري من النفوس خبالف الدنيوي وألجل ذلك 
زع بالسلطان ما ال يزعه بالقرآن باملبتدع إذا مل ينتصر بإجابة دعوته شرعت احلدود والزواجر يف الشرع و إن اهللا لي

  مبجرد اإلعذار واإلنذار الذي يعظ به حاول االنتهاض بأويل األمر ليكون ذلك أحرى باإلجابة 
اسطة وأما االختالف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية فإن احلقيقية أعظم وزرا ألهنا اليت باشرها املنتهي بغري و

وألهنا خمالفة حمضة وخروج عن السنة ظاهر كالقول بالقدر والتحسني والتقبيح والقول بإنكار خرب لواحد وإنكار 
  اإلمجاع وإنكار حترمي اخلمر والقول باإلمام املعصوم وما أشبه ذلك 

  فمعىن اإلضافية أهنا مشروعة من وجه ورأي جمرد من وجه : فإذا فرضت غضافية 
هة املخترع رأي يف بعض أحواهلا فلم تناف األدلة من كل وجه هذا وإن كانت جتري جمرى احلقيقة إذ يدخلها من ج

  ولكن الفرق بينهما ظاهر كما سيأيت إن شاء اهللا 
  وحبسب ذلك االختالف خيتلف الوزر ومثاله جعل املصاحف يف املساجد للقراءة آخر صالة الصبح بدعة 

ج بن يوسف يريد أنه أول من رتب القراءة يف املصحف إثر صالة الصبح أول من جعل مصحفا احلجا: قال مالك 
  مثل ما يصنع عندنا إىل اليوم : يف املسجد قال ابن رشد 

ـ ألن القراءة يف املسجد مشروع يف اجلملة معمول به إال أن ختصيص  ـ أعين وضعه يف املسجد  فهذه حمدثة 
  املسجد بالقراءة على ذلك الوجه هو احملدث 

  ه وضع املصاحف يف زماننا للقراءة يوم اجلمعة وحتبيسها على ذلك القصد ومثل
وأما االختالف من جهة كوهنا ظاهرة املأخذ أو مشكلة فألن الظاهر عند اإلقدام عليها حمض خمالفة فإن كانت 

لى الظاهر مشكلة فليست مبحض خمالفة إلمكان أن ال تكون بدعة واإلقدام على احملتمل أخفظ رتبة من اإلقدام ع
ولذلك عذ العلماء ترك املتشابه من قبيل املندوب إليه يف اجلملة ونبه احلديث على أن ترك املتشابه لئال يقع يف 

احلرام فهو محى له وإن الواقع يف املتشابه واقع يف احلرام وليس ترك احلرام يف اجلملة من قبيل املندوب بل من قبيل 
   البدعة فالتقارب بينهما بني الواجب فكذلك حكم الفعل املشتبه يف

إن ترك املتشابه من باب املندوب وإن مواقعته من باب املكروه فاالختالف أيضا واقع من هذه اجلهة فإن : وإن قلنا 
اإلمث يف احملرمة هو الظاهر وأما املكروهة فال إمث فيها يف اجلملة ما مل يقترن هبا ما يوجبها كاإلصرار عليها إذ اإلصرار 

الصغرية يصريها كبرية فكذلك اإلصرار على املكروه فقد يصريه صغرية وال فرق بني الصغرية والكبرية يف على 
مطلق التأثيم وإن حصل الفرق من جهة أخرى خبالف املكروه مع الصغرية والشأن يف البدع ـ وإن كانت 

ساجد فقلما تقدم بل تقع منهم على مكروهة ـ يف الدوام عليها وإظهارها من املقتدى هبم يف جمامع الناس ويف امل



أصلها من الكراهية إال ويقترن هبا ما يدخلها يف مطلق التأثيم من إصرار أو تعليم أو إشاعة أو تعصب هلا أو ما أشبه 
  ذلك فال يكاد يوجد يف البدع ـ حبسب الوقوع ـ مكروه ال زائد فيه على الكراهية واهللا أعلم 

ليها أو عدمه فألن الذنب قد يكون صغريا فيعظم باإلصرار عليه كذلك البدعة وأما االختالف حبسب اإلصرار ع
تكون صغرية فتعظم باإلصرار عليها فإذا كانت فلته فهي أهون منها إذا داوم عليها ويلحق هبذا املعىن إذا هتاون هبا 

  املبتدع وسهل أمرها نظري الذنب إذا هتاون به فاملتهاون أعظم وزرا من غريه 
الختالف من جهة كوهنا كفرا وعدمه فظاهر أيضا ألن ما هو كفر جزاؤه التخليد يف العذاب ـ عافانا اهللا ـ وأما ا

وليس كذلك ما مل يبلغ حكم سائر الكبائر مع الكفر يف املعاصي فال بدعة أعظم وزرا من بدعة خترج عن اإلسالم 
والزنادقة ليس كبدعة املعتزلة واملرجئة وأشباههم كما أنه ال ذنب أعظم من ذنب خيرج عن اإلسالم فبدعة الباطنية 

  ووجوه التفاوت كثرية ولظهورها عند العلماء مل نبسط الكالم عليها واهللا املستعان بفضله 

  فصل

ويتعلق هبذا الفصل أمر آخر وهو احلكم يف القيام على أهل البدع من اخلاصة أو العامة وهذا باب كبري يف الفقه 
ايتهم على الدين وفسادهم يف األرض وخروجهم عن جادة اإلسالم إىل بنيات الطريق اليت نبه تعلق هبم من جهة جن
وهو فصل من } وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { : عليها قول اهللا تعاىل 

م عليها العلماء ومنها ما مل يتكلموا عليها متام الكالم على التأثيم لكنه مفتقر إىل النظر يف شعب كثرية منها ما تكل
ألن ذلك حدث بعد موت اجملتهدين وأهل احلماية للدين فهو باب يكثر التفريغ فيه حبيث يستدعي تأليفا مستقال 
فرأينا أن بسط ذلك يطول مع أن العناء فيه قليل اجلدوى يف هذه األزمنة املتأخرة لتكاسل اخلاصة عن النظر فيما 

  ة وغلبة اجلهل على العامة حىت إهنم ال يفرقون بني السنة والبدعة يصلح العام
بل قد انقلب احلال إىل أن عادت السنة بدعة فقاموا يف غري موضع القيام واستقاموا إىل غري مستقام فعم الداء 

فيه وأن نقتصر  وعدم األطباء حسبما جاءت به األخبار فرأينا أن ال نفرد هذا املعىن بباب خيصه وأن ال نبسط القول
من ذلك على حملة تكون خامتة هلذا الباب يف اإلشارة إىل أنواع األحكام اليت يقام عليهم هبا يف اجلملة ال يف النفصيل 

  وباهللا التوفيق 
إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو اإلبعاد أو اإلنكائر هو حبسب حال البدعة يف نفسها من : فنقول 
ظيمة املفسدة يف الدين أم ال وكون صاحبها مشتهرا هبا أو ال وداعيا إليها أو ال ومستطريا باألتباع وخارجا كوهنا ع

  عن الناس أو ال وكونه عامال هبا على جهة اجلهل أو ال 
وكل من هذه القسام له حكم اجتهادي خيصه إذ مل يأت يف الشرع يف البدعة حد ال يزاد عليه وال ينقص منه كما 

يف كثري من املعاصي كالسرقة واحلرابة والقتل والقذف واجلراح واخلمر وغري ذلك ال جرم أن اجملتهدين من  جاء
األمة نظروا فيها حبسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم هلم يف بعضها من النص كما جاء يف 

   عنه يف صبيغ العراقي اخلوارج من األثر بقتلهم وما جاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا
  فخرج من جمموع ما تكلم فيه العلماء أنواع 

اإلرشاد والتعليم وإقامة احلجة كمسألة ابن عباس رضي اهللا عنه حني ذهب إىل اخلوارج فكلمهم حىت : أحدمها 
  رجع منهم ألفان أو ثالثة آالف 

لف يف هجراهنم ملن تلبس ببدعة وما جاء عن اهلجران وترك الكالم والسالم حسبما تقدم عن مجلة من الس: والثاين 



  عمر رضي اهللا عنه من قصة صبيغ العراقي 
  : كما غرب عمر صبيغا وجيري جمراه السجن وهو : والثالث 

  كما سجنوا احلالج قبل قتله سنني عديدة : الرابع 
عن كثري من السلف يف  ذكرهم مبا هم عليه وإشاعة بدعتهم كي حيذروا ولئال يغتر بكالمهم كما جاء: واخلامس 

  ذلك 
  القتل إذا ناصبوا املسلمني وخرجوا عليهم كما قاتل علي رضي اهللا عنه اخلوارج وغريه من خلفاء السنة : السادس 
القتل إن مل يرجعوا من االستتابة وهو قد أظهر بدعته وأما من أسرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه : والسابع 

  : فالقتل بال استتابة وهو 
  ألنه من باب النفاق كالزنادقة : الثامن 

تكفري من دل الدليل على كفره كما إذا كانت البدعة صرحية يف الكفر كاإلباحية والقائلني باحللول : والتاسع 
كالباطنية أو كانت املسألة يف باب التكفري باملآل فذهب اجملتهد إىل كابن الطيب يف تكفريه مجلة من الفرق وينبين 

  : على ذلك 
وذلك أنه ال يرثهم ورثتهم من املسلمني وال يرثون أحدا منهم وال يغسلون إذا ماتوا وال يصلون عليهم : والعاشر 

  وال يدفنون يف مقابر املسلمني ما مل يكن املستتر فإن املستتر حيكم له حبكم الظاهر وورثته أعرف بالنسبة إىل املرياث 
  و من ناحية اهلجران وعدم املواصلة األمر بأن ال يناكحوا وه: واحلادي عشر 

جترحيهم على اجلملة فال تقبل شهادهتم وال روايتهم وال يكونون والة وال قضاة وال ينصبون يف : والثاين عشر 
مناصب العدالة من إمامة أو خطابة إال أنه قد ثبت عن مجلة من السلف رواية مجاعة منهم واختلفوا يف الصالة 

  جعوا عما هم عليه خلفهم من باب األدب لري
  ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة : والثالث عشر 
  ترك شهود جنائزهم كذلك : والرابع عشر 

  الضرب كما ضرب عمر رضي اهللا عنه صبيغا : واخلامس عشر 
  أنه يوجع ضربا ويسجن حىت ميوت : وروي عن مالك رضي اهللا عنه يف القائل باملخلوق 

حكم يف أصحاب الكالم أن يضربوا باجلرائد وحيملوا على : تواريخ بغداد عن الشافعي أنه قال ورأيت يف بعض 
  هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ يف الكالم يعين أهل البدع : اإلبل ويطاف هبم يف العشائر والقبائل ويقال 

  كيف هذا وقد ثبت يف الشريعة: فصل فإن قيل 

يف الشريعة ما يدل على ختصيص تلك العمومات وتقييد تلك املطلقات وفرع  كيف هذا وقد ثبت: فإن قيل 
العلماء منها كثريا من املسائل وأصلوا منها أصوال حيتذى حذوها على وفق ما ثبت نقله ؟ إذ الظواهر خترج على 

سم الناس مقتضى ظهورها باالجتهاد وباحلري إن كان ما يستنبط باالجتهاد مقيسا على حمل التخصيص فلذلك ق
  البدع ومل يقولوا بذمها على اإلطالق 

  : وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إىل أوجه 
  : ما يف الصحيح من قوله صلى اهللا عليه و سلم : أحدها 

من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة كان [ 



  ] ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئا عليه وزرها ووزر من عمل هبا 
  : وخرج الترمذي وصححه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] من دل على خري فله أجر فاعله [ 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وخرج أيضا عن جرير بن عبد اهللا قال 

منقوص من أجورهم شيئا ومن سن سنة شر  من سنة سنة خري فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غري[ 
  حسن صحيح ] فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غري منقوص من أوزارهم شيئا 

فهذه األحاديث صرحية يف أن من سن سنة خري فذلك خري ودل على أنه فيمن ابتدع من سن فنسب االستنان إىل 
من سن ويدل على ذلك قوله صلى : مل سنة ثابتة يف الشرع ملا قال من ع: املكلف دون الشارع ولو كان املراد 

  : اهللا عليه و سلم 
فسن ـ ها هنا ـ على ] ما من نفس تقتل ظلما إال كان على ابن آدم كفل من دمها ألنه أول من سن القتل [ 

  حقيقته ألنه اخترع ما مل يكن قبل معموال به يف األرض بعد وجود آدم عليه السالم 
أي من اخترعها من نفسه لكن بشرط أن تكون حسنة فله من األجر ما ] من سن سنة حسنة : [ ك قوله فكذل

  من عمل سنة ثابتة : ذكر فليس املراد 
أن [ من عمل بسنيت أو سنة من سنيت وما أشبه ذلك كما خرج الترمذي : وإمنا العبارة عن هذا املعىن أن يقال 
  : الل بن احلارث النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لب

إنه من أحيا سنة من سنيت : أعلم يا رسول اهللا قال : اعلم يا بالل قال : قال ) ؟ ( أعلم يا رسول اهللا : أعلم قال 
قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل من عمل هبا من غري أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة 

  حديث حسن ] ل إمث من عمل هبا ال ينقص ذلك من آثام الناس شيئا ضاللة ال ترضي اهللا ورسوله كان عليه مث
  : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أنس رضي اهللا عنه قال [ 

يا بين وذلك من سنيت ومن أحيا : يا بين إن قدرت أن تصبح ومتسي ليس يف قلبك غش ألحد فافعل ـ مث قال يل 
  حديث حسن ] معي يف اجلنة سنيت فقد أحبين ومن أحبين كان 

من أحيا : [ واضح يف العمل مبا ثبت أنه سنة وكذلك قوله ] من أحيا سنة من سنيت قد أمييت بعدي : [ فقوله 
من سن كذا فإنه يف االختراع أوال من غري أن يكون ثابتا يف : ظاهر يف السنن الثايتة خبالف قوله ] سنيت فقد أحبين 

  السنة 
فظاهر أن البدعة ال تذم بإطالق بل بشرط أن تكون ] ومن ابتدع بدعة ضاللة [ ن احلارث وأما قوله لبالن ب

ضاللة وأن تكون ال يرضاها اهللا ورسوله فاقتضى هذا كله أن البدعة إذا مل تكن مل يلحقها ذم وال تبع صاحبها وزر 
  فعادت إىل أهنا سنة حسنة ودخلت حتت الوعد باألجر 

حل رضي اهللا عنهم ـ وأعالهم الصحابة ـ قد عملوا مبا مل يأت به كتاب وال سنة مما رأوه أن السلف الصا: والثاين 
  حسنا وأمجعوا عليه وال جتمتع أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم على ضاللة وإمنا جيتمعون على هدى وما هو حسن 

ثمانية واطراح ما سوى ذلك فقد أمجعوا على مجع القرآن وكتبه يف املصاحف وعلى مجع الناس على املصاحف الع
من القراءات اليت كانت مستعملة يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يكن يف ذلك نص وال حظر مث 

اقتفى الناس أثرهم يف ذلك الرأي احلسن فجمعوا العلم ودونوه وكتبوه ومن سباقهم يف ذلك مالك بن أنس رضي 
  عدهم من االبتداع اهللا عنه وقد كان من أشدهم اتباعا وأب



هذا وإن كان قد نقل عنهم كراهية كتب العلم من احلديث وغريه فإمنا هو حممول إما على اخلوف من االتكال على 
  الكتب استغناء به عن احلفظ والتحصيل وما على ما كان رأيا دون ما كان نقال من كتاب أو سنة 

  مر وقل اجملتهدون يف التحصيل فخافوا على الدين مجلة مث اتفق الناس بعد ذلك على تدوين اجلميع ملا ضعف األ
قال اللخمي ملا ذكر كالم مالك وغريه يف كراهية بيع كتب العلم واإلجارة على تعليمه وخرج عليه اإلجارة على 

ال أرى اليوم أن خيتلف يف ذلك أنه جائز ألن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت وقد : كتبه وحكى اخلالف وقال 
   ممن تقدم ليست هلم كتب كان كثري

ومل يكن للقاسم وال لسعيد كتب وما كنت أقرأ على أحد يكتب يف هذه األلواح ولقد قلت البن : قال مالك 
ال فهذا كان شأن : أكنت حتب أن يقيدوا عليك احلديث ؟ فقال : ال فقلت : أكنت تكتب العلم ؟ فقال : شهاب 

ومل يكن بيننا منه ولو رمسه أو امسه وهكذا الناس اليوم يقرؤون كتبهم مث الناس فلو سار الناس سريهتم لضاع العلم 
  هم يف التقصري على ما هم عليه 

وأيضا فإنه خالف عندنا يف مسائل الفروع أن القول فيها باالجتهاد والقياس واجب وإذا كان كذلك كان إمهال 
عه ألن يف معرفة أقوال املتقدمني والترجيح بني كتبها وبيعها يؤدي إىل التقصري يف االجتهاد وأن ال يوضع مواض

  أقاويلهم قوى وزيادة يف وضع االجتهاد مواضعه 
كل ما كان : انتهى ما قاله اللخمي وفيه إجازة العمل مبا مل يكن عليه من تقدم ألن له وجها صحيحا فكذلك نقول 

ممدوح فأين ذمها بإطالق أو على من احملدثات له وجه صحيح فليس مبذموم بل هو حممود وصاحبه الذي سنه 
  العموم ؟ 

  حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور : وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه 
فأجاز ـ كما ترى ـ إحداث األقضية واحترعها على قدر اختراع الفجار للفجور وإن مل يكن لتلك احملدثات أصل 

  عمر وعلي وابن عباس واملغرية بن شعبة رضي اهللا عنهم وقتل اجلماعة بالواحد وهو حمكي عن 
دمي عند فالن ومل يأت له يف املوطأ بأصل مساعي وإمنا علل بأمر مصطلحي ويف : وأخذ مالك وأصحابه بقول امليت 

مذهبه من ذلك مسائل كثرية فإن كان ذلك جائزا مع أنه خمترع فلم ال جيوز مثله ـ وقد اجتمعا يف العلة ـ ألن 
ميع مصاحل معتربة يف اجلملة وإن مل يكن شيء من ذلك جائزا فلم اجتمعوا على مجلة وفرع غريهم على بعضها ؟ اجل

إهنم يتابعون على ما عمل هؤالء دون غريهم وإن اجتمعا يف العلة املسوغة للقياس وعند : وال يبقى إال أن يقال 
  بت أن البدع تنقسم ذلك يصري االقتصار حتكما وهو باطل فما أدى إليه مثله فث

  : فاجلواب وباهللا التوفيق أن يقول 
  : وهو قوله صلى اهللا عليه و سلم : أما الوجه األول 

احلديث فليس املراد به االختراع البتة وإال لزم من ذلك التعارض بني األدلة القطعية ـ إن ] من سن سنة حسنة [ 
زعم أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع  زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به فإن

  : مقطوع به فيلزم التعارض بني القطعي والظين واالتفاق من احملققني ولكن فيه حبثا ـ أو نظرا ـ من وجهني 
إنه من قبيل املتعارضني إذ تقدم اوال أن أدلة الذم تكرر عمومها يف أحاديث كثرية من غري : أنه يقال : أحدمها 
  وإذا تعارضت أدلة العموم والتخصيص مل يقبل بعد ذلك التخصيص  ختصيص
على التنزل لفقد التعارض فليس املراد باحلديث االستنان مبعىن االختراع وإمنا املراد به العمل مبا ثبت من : والثاين 

  : السنة النبوية وذلك لوجهني 



ة بدليل ما يف الصحيح من حديث جرير بن عبد أن السبب الذي جاء ألجله احلديث هو الصدقة املشروع: أحدمها 
  : الل ه رضي اهللا عنهما قال 

ـ [  كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة جمتايب النمار ـ أو العباء 
آهم من الفاقة متقلدي السيوف عامتهم مضر بل كلهم من مضر فتعمر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا ر

  : فدخل مث خرج فأمر بالال فأذن وأقام فصلى مث خطب فقال 
اتقوا اهللا ولتنظر نفس { : واآلية اليت يف سورة احلشر } يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة { 

ولو بشق مترة : تصدق رجل من ديناره من درمهه من ثوبه من صاع بره من صاع متره حىت قال } ما قدمت لغد 
مث تتابع الناس حىت رأيت كومني : فجاءه رجل من األنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال : قال 

من طعام وثياب حىت رأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ا وأجر من عمل هبا بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيء من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجره: و سلم 

  ] ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من غري أن ينقص من أوزارهم شيء 
فتأملوا أين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سن سنة سيئة ؟ جتدوا ذلك فيمن عمل مبقتضى املذكور على 

تلك الصرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه األبلغ فسر بذلك رسول اهللا صلى اهللا أبلغ ما يقدر عليه حىت ب
احلديث فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك ] من سنة يف اإلسالم سنة حسنة : [ عليه و سلم حىت قال 

ن أحيا سنة من سنيت قد م: [ الصحايب وهو العمل مبا ثبت كونه سنة وأن احلديث مطابق لقوله يف احلديث اآلخر 
ـ احلديث إىل قوله ـ ومن ابتدع بدعة ضاللة  فجعل مقابل تلك السنة االبتداع فظهر أن السنة ] أميتت بعدي 

  ] ومن أحيا سنيت فقد أحبين : [ احلسنة ليست مببتدعة وكذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم 
ملا مضى على الصدقة أوال مث جاء ذلك األنصاري  ووجه ذلك يف احلديث األول ظاهر ألنه صلى اهللا عليه و سلم

مبا جاء به فانثال بعده العطاء إىل الكفاية فكأهنا كانت سنة أيقظها رضي اهللا تعاىل عنه بفعله فليس معناه من اخترع 
  سنة وابتدعها ومل تكن ثابتة 

قام سائل على عهد رسول : [ قال  وحنو هذا احلديث يف رقائق ابن املبارك مما يوضع معناه عن حذيفة رضي اهللا عنه
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأل فسكت القوم مث إن رجال أعطاء فأعطاه القوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  : سلم 
من اسنت خريا فاسنت به فله أجره ومثل أجور من تبعه غري منتقص من أجورهم شيئا ومن اسنت شرا فاسنت به فعليه 

معناه من عمل بسنة ال من ] من سنة سنة : [ فإذا قوله ] ر من تبعه غري منتقص من أوزارهم وزره ومثل أوزا
  اخترع سنة 

ال ميكن محله على ] من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة : [ أن قوله : والوجه الثاين من وجهي اجلواب 
التحسني والتقبيح خمتص بالشرع ال االختراع من أصل ألن كوهنا حسنة أو سيئة ال يعرف إال من جهة الشرع ألن 

مدخل للعقل فيه وهو مذهب مجاعة أهل السنة وإمنا يقول به املبتدعة أعين التحسني والتقبيح بالعقل فلزم أن تكون 
السنة يف احلديث إما حسنة يف الشرع وإنا قبيحة بالشرع فال يصدق إال على مثل الصدقة املذكورة وما أشبهها من 

تبقى السنة السيئة منزلة على املعاصي اليت ثبت بالشرع كوهنا معاصي كالقتل املنبه عليه يف السنن املشروعة و
وعلى البدع ألنه قد ثبت ذمها والنهي عنها ] ألنه أول من سن القتل : [ حديث ابن آدم حيث قال عليه السالم 

  بالشرع كما تقدم 



سبب احلديث مل يقيده بشيء فال بد من محله على  فهو على ظاهره ألن] من ابتدع بدعة ضاللة : [ وأما قوله 
ومن سن سنة سيئة : [ ظاهر اللفظ كالعمومات املبتدأة اليت مل تثبت هلا أسباب ويصح أن حيمل على حنو ذلك قوله 

أي من اخترعها ومشل ما كان منها خمترعا ابتداء من املعاصي كالقتل من أحد ابين آدم وما كان خمترعا حبكم ] 
  ذ كانت قبل مهملة متناساة فاثارها عمل هذا العامل احلال إ

  فقد عاد احلديث ـ واحلمد هللا ـ حجة على أهل البدع من جهة لفظه وشرح األحاديث األخر له 
وإن تقييد البدعة بالضاللة يفيد مفهوما واألمر فيه قريب ] ومن ابتدع بدعة ضاللة : [ وإمنا يبقى النظر يف قوله 

 تفد مفهوما وإن قلنا باملفهوم على رأي طائفة من أهل األصول فإن الدليل دل على تعطليه يف ألن اإلضافة فيه مل
ال تأكلوا الربا أضعافا { : هذا املوضع كما دل دليل حترمي الربا قليله وكثرية على تعطيل املفهوم يف قوله اهللا تعاىل 

  ة فال مفهوم أيضا وألن الضاللة الزمة للبدعة بإطالق باألدلة املتقدم} مضاعفة 
أن مجيع ما ذكر فيه من قبيل املصاحل املرسلة ال من قبيل البدعة احملدثة واملصاحل : واجلواب عن اإلشكال الثاين 

املرسلة قد عمل مبقتضاها السلف الصاحل من الصحابة ومن بعدهم فهي من األصول الفقهية الثابتة عند أهل 
  ال يعد ذلك قدحا على ما حنن فيه األصول وإن كان فيها خالف بينهم ولكن 

أما مجع ملصحف وقصر الناس عليه فهو على احلقيقة من هذا الباب إذ أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف تسهيال على العرب املختلفات اللغات فكانت املصلحة يف ذلك ظاهرة إال أنه عرض يف إباحة ذلك بعد زمان 

م فتح لباب االختالف يف القرآن حيث اختلفوا يف القراءة حسبما يأيت حبول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
ـ رضوان اهللا تعاىل عليهم ـ اختالف األمة يف ينبوع امللة فقصروا الناس على ما ثبت منها  تعاىل فخاف الصحابة 

توه ألنه من قبيل يف مصاحف عثمان رضي اهللا عنه واطرحوا ما سوى ذلك علما بأن ما اطرحوه مضمن فيما أثب
  القراءات اليت يؤدي هبا القرآن 

مث ضبطوا ذلك بالرواية حني فسدت األلسنة ودخل يف اإلسالم أهل العجمة خوفا من فتح باب آخر من الفساد 
وهو أن يدخل أهل اإلحلاد يف القرآن أو يف القراءات ما ليس منها فيستعينوا بذلك يف بث إحلادهم أال ترى أنه ملا مل 

نهم الدخول من هذا الباب دخلوا من جهة التأويل والدعوى يف معاين القرآن حسبما يأيت ذكره إن شاء اهللا مبك
  تعاىل 

فحق ما فعل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن له أصال يشهد له يف اجلملة وهو األمر بتبليغ الشريعة 
  : وأمته مثله ويف احلديث } غ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بل{ : وذلك ال خالف فيه لقوله تعاىل 

وأشباهه والتبليغ كما ال يتقيد بكيفية معلومة ألنه من قبيل املعقول املعىن فيصح بأي ] ليبلغ الشاهد منكم الغائب [ 
إذا شيء أمكن من احلفظ والتلقني والكتابة وغريها وكذلك ال يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى 

  مل يعد على األصل بإبطال كمسألة املصحف ولذلك أمجع عليه السلف الصاحل 
  : وأما ما سوى املصحف فاألمر فيه أسهل فقد ثبت يف السنة كتابة العلم ففي الصحيح قوله صلى اهللا عليه و سلم 

 صلى اهللا عليه و ليس أحد من أصحاب رسول اهللا: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال ] اكتبوا أليب شاه [ 
  سلم أكثر حديثا مين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال عبد اهللا بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت ال أكتب 

وذكر أهل السري أنه كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتاب يكتبون له الوحي وغريه منهم عثمان وعلي 
ن ثابت وغريهم وأيضا فإن الكتابة من قبيل ما ال يتم الواجب إال به إذا معاوية واملغرية بن شعبة وأيب كعب وزيد ب

  تعني لضعف احلفظ وخوف اندراس العلم كما خيف دروسه حينئذ وهو الذي نبه عليه اللخمي فيما تقدم 



جة وإن تعلق مبا ورد من اخلالف يف املصاحل املرسلة وأن البناء عليها غري صحيح عند مجاعة من األصوليني فاحل
عليهم إمجاع الصحابة على املصحف والرجوع إليه وإذا ثبت اعتبارها يف صورة ثبت اعتبارها مطلقا وال يبقى بني 

  املختلفني نزاع إال يف الفروع 
  : ويف الصحيح قوله صلى اهللا عليه و سلم 

] اكم وحمدثات األمور فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإي[ 
فأعطى احلديث ـ كما ترى ـ أن ما سنه اخللفاء الراشدون الحق بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن ما 

إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة ال بدعة وإما بغري دليل ـ ومعاذ اهللا من : سنوه ال يعدو أحد أمرين 
باته سنة إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة صلى اهللا عليه و سلم ودليله ذلك ـ ولكن هذا احلديث دليل على إث

من الشرع ثابت فليس ببدعة ولذلك أردف اتباعهم بالنهي عن البدع بإطالق ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع يف 
  احلديث التدافع 

عنه وهو أحد اخللفاء  وبذلك جياب عن مسألة قتل اجلماعة بالواحد ألنه منقول عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا
  الراشدين وتضمني الصناع وهو منقول عن اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم 

ـ  وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتا من طريق صحيح وإن سلم فراجع إما ألصل املصاحل املرسلة 
عند السلف مع أن القائلني هبا يذمون البدع  إن أصله قصة البقرة وإن ثبت أن املصاحل املرسلة مقول هبا: إن مل نقل 

  وأهلها ويتربؤن منهم ـ دل على أن البدع مباينة هلا وليست منها يف شيء وهلذه املسألة باب تذكر فيه 

  فصل ومما يورد يف هذا املوضع

واحدا مذموما ومما يورد يف هذا املوضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة اخلمسة ومل يعدوها قسما 
فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه وحمرم وبسط ذلك القرايف بسطا شافيا ـ وأصل ما أتى به من 

  : ذلك شيخه عز الدين بن عبد السالم وها أنا آيت به على نصه ـ فقال 
احلق النفصيل وأهنا اعلم أن األصحاب ـ فيما رأيت متفقون على إنكار البدع نص على ذلك ابن أيب زيد وغريه و

  : مخسة أقسام 
قسم واجب وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع 

وأن التبليغ ملن بعدنا من القرون واجب إمجاعا وإمهال ذلك حرام إمجاعا فمثل هذا النوع ال ينبغي أن خيتلف يف 
  وجوبه 

وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحرمي وأدلته من الشريعة كاملكوس واحملدثات من املظامل : رم القسم الثاين احمل
واحملدثات املنافية لقواعد الشريعة كتقدمي اجلهال على العلماء وتولية املناصب الشرعية من ال يصلح بطريق التوريث 

  ل وجعل املستند يف ذلك كون املنصب كان ألبيه وهو يف نفسه ليس بأه
أن من البدع ما هو مندوب إليه وهو ما تنالولته قواعد الندب وأدلته كصالة التراويح وإلقامة : القسم الثالث 

صور األئمة والقضاة ووالة األمور على خالف ما كان عليه الصحابة رضوان اهللا عليهم بسبب أن املصاحل 
كان الناس يف زمن الصحابة رضي اهللا عنهم معظم واملقاصد الشرعية ال حتصل إال بعظمة الوالة يف نفوس الناس و

  تعظيمهم إمنا هو بالدين وسبق اهلجرة 
  مث اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدت قرن آخر ال يعظمون إال بالصور فتعني تفخيم الصور حىت حتصل املصاحل 



اة كل يوم لعلمه بأن وقد كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يأكل خبز الشعري وامللح ويفرض لعامله نصف ش
احلالة اليت هو عليها غريه هلان يف نفوس الناس ومل حيترموه وجتاسروا عليه باملخالفة فاحتاج إىل أن يضع غريه يف 

صورة أخرى حتفظ النظام ولذلك ملا قدم الشام وجد معاوية بن أيب سفيان قد اختذ احلجاب واختذ املراكب النفسية 
ال : إنا بأرض حنن فيها حمتاجون هلذا فقال له : ك ما سلكه امللوك فسأله عن ذلك فقال والثياب اهلائلة العلية وسل

آمرك وال أهناك ومعناه أنت أعلم حبالك هل أنت حمتاج إليه فدل ذلك من عمر وغريه على أن أحوال األئمة ووالة 
سيايات مل تكن قدمية ورمبا األمور ختتلف باختالف األمصار والقرون وأحوال فكذلك حيتاج إىل جتديد زخارف و

  وجبت يف بعض األحوال 
بدعة مكروهة وهي ماتناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص األيام الفاضلة أو : القسم الرابع 

ـ خرجه مسلم وغريه    : غريها بنوع من العبادة ولذلك ورد يف الصحيح 
  وم اجلمعة بصيام أو ليلة بقيام أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ختصيص ي

  ومن هذا الباب الزيادة يف املندوبات احملدودات 
  كما ورد يف التسبيح عقب الفريضة ثالثا وثالثني فتفعل مائة 

وورد صاع يف زكاة الفطر فيجعل عشرة أصواع بسبب أن الزيادة فيها إظهار االستظهار على الشارع وقلة أدب 
  دوا شيئا وقف عنده وعد اخلروج عنه قلة أدب معه بل شأن العظماء إذا حد

والزيادة يف الواجب أو عليه أشد يف املنع ألنه يؤدي إىل أن يعتقد أن الواجب هو األصل واملزيد عليه ولذلك هنى 
أن رجال [ مالك رضي اهللا عنه عن إيصال ستة أيام من شوال لئال يعتقد أهنا من رمضان وخرج أبو داود يف سننه 

مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى الفرض وقام ليصلي ركعتني فقال له عمر بن اخلطاب دخل إىل 
: اجلس حىت تفصل بني فرضك ونفلك فهكذا من قبلنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رضي اهللا عنه 

اعتقدوا اجلميع واجبا وذلك يريد عمر أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض و] اصاب اهللا بك يا ابن اخلطاب 
  تغيري للشرائع وهو حرام إمجاعا 

البدع املباحة وهي ما تناولته أدلة اإلباحة وقواعدها من الشريعة كاختاذ املناخل للدقيق ففي اآلثار : القسم اخلامس 
الحه من املباحات أول شيء أحدثه الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اختاذ املناخل ألن تليني العيش وإص: 

  فوسائله مباحة 
فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته فأي شيء تناوهلا من األدلة والقواعد أحلقت به من إجياب أو 
حترمي أو غريها وإن نظر إليها من حيث اجلملة بالنظر إىل كوهنا بدعة مع قطع النظر فيما يتقاضاها كرهت فإن اخلري 

  الشر كله يف االبتداع كله يف االتباع و
ـ أن الطريق يف معرفة ذلك أن  وذكر شيخه يف قواعده يف فصل البدع منها ـ بعد ما قسم أحكامها إىل اخلمسة 

  وللبدع الواجبة أمثلة : تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت يف قواعد اإلجياب فهي واجبة إىل أن قال 
اهللا تعاىل وكالك رسوله صلى اهللا عليه و سلم وذلك واجب ألن حفظ  االشتغال بالذي يفهم به كالم: أحدها 

  الشريعة واجب 
  حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة : والثاين 

  تدوين أصول الفقه : والثالث 
  الكالم يف اجلرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم : والرابع 



ية ومذهب اجلربية واملرجئة واجملسمة والرد على هؤالء من مذهب القدر) منها ( والبدع احملرمة أمثلة : مث قال 
  البدع الواجبة 

كل إحسان مل يعهد يف الصدر ) ومنها ( إحداث الربط واملدارس وبناء القناطر ) منها ( وللمندوب أمثلة : قال 
ل يف املسائل إن قصد مجع احملافل لالستدال) ومنها ( الكالم يف دقائق التصوف والكالم يف اجلدل ) ومنها ( األول 

  بذلك وجهه تعاىل 
زخرفة املساجد وتزويق املصاحف وأما تلحني القرآن حبيث تتغري ألفاظه عن الوضع ) ومنها ( وللكراهة أمثلة : قال 

  العريب فاألصح أنه من البدع احملرمة 
التوسع يف اللذيذ من املأكل ) ومنها ( املصافحة عقب صالة الصبح والعصر ) ومنها ( وللبدع املباحة أمثلة : قال 

واملشرب واملالبس واملساكن ولبس الطيالسة وتوسيع األكمام وقد اختلف يف بعض ذلك فجعله بعض العلماء من 
البدع املكروهة وجعله آخرون من السنن املفعولة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما بعده كاالستعاذة 

  ل ما قال والبسملة يف الصالة انتهى حمصو
وهو يصرح مع ما قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة فال يصح أن حتمل أدلة ذم البدع على العموم بل هلا 

  خمصصات 
أن هذا التقسيم أمر خمترع ال يدل عليه دليل شرعي بل هو نفسه متدافع ألن من حقيقة البدعة أن ال : واجلواب 

ال من قواعده إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو يدل عليها دليل شرعي ال من نصوص الشرع و
ندب أو إباحة ملا كان مث بدعة ولكان العمل داخال يف عموم األعمال املأمورة هبا أو املخري فيها فاجلميع بني عد تلك 

  األشياء بدعا وبني كون األدلة تدل على وجوهبا أو ندهبا أو إباحتها مجع بني متنافيني 
كروه منها واحملرم فمسلم من جهة كوهنا بدعا ال من جهة أخرى إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته مل أما امل

يثبت ذلك كونه بدعة إلمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب اخلمر وحنوها فال بدعة يتصور فيها ذلك 
  التقسيم البتة إال الكراهية والتحرمي حسبما يذكر يف بابه 

القرايف عن األصحاب من االتفاق على إنكار البدع صحيح وما قسمه فيها غري صحيح ومن العجب  فما ذكر
حكاية االتفاق مع املصادمة باخلالف ومع معرفته مبا يلزمه يف خرق اإلمجاع وكأنه إمنا اتبع يف هذا التقسيم شيخه 

دعا بناء ـ واهللا أعلم ـ على أهنا مل تدخل من غري تأمل فإن ابن عبد السالم ظاهر منه أنه مسى املصاحل املرسلة ب
أعياهنا حتت النصوص املعينة وإن كانت تالئم قواعد الشرع فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحساهنا 

بتسمية هلا بلفظ البدع وهو من حيث فقدان الدليل املعني على املسألة واستحساهنا من حيث دخوهلا حتت القواعد 
اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع األعمال الداخلة حتت النصوص املعينة وصار من القائلني وملا بىن على 

باملصاحل املرسلة ومساها بدعا يف اللفظ كما مسى عمر رضي اهللا عنه اجلمع يف قيام رمضان يف املسجد بدعة كما 
  سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

ى غري مراد شيخه وال على مراد الناس ألنه خالف الكل يف ذلك أما القرايف فال عذر له يف نقل تلك األقسام عل
  التقسيم فصار خمالفا لإلمجاع 

أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفا فال نعيده وأما قسم التحرمي فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطالق : مث نقول 
اطل إال من جهة كونه موضوعا على وزان بل ذلك كله خمالفة لألمر املشروع فال يزيد على حترمي أكل املال بالب

األحكام الشرعية الالزمة كالزكوات املفروضة والنفقات املقدرة وسيأيت بيان ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل وقد 



  تقدم يف الباب األول منه طرف 
  فإذا ال يصح أن يطلق القول يف هذا القسم بأنه بدعة أن يقسم األمر ذلك 

فليس من البدع حبال وتبيني ذلك بالنظر يف األمثلة اليت مثل هلا بصالة التراويح يف رمضان مجاعة وأما قسم املندوب 
  يف املسجد فقد قام هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد واجتمع الناس خلفه 

  : فخرج أبو داود عن أيب ذر قال 
شيئا من الشهر حىت بقي سبع فقام بنا حىت ذهب  صمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمضان فلم يقم بنا[ 

يا رسول اهللا : ثلث الليل فلما كانت السادسة مل يقم بنا ؟ فلما كانت اخلامسة قام بنا حىت ذهب شطر الليل فقلنا 
: إن الرجل إذا صلى مع اإلمام حىت ينصرف حسب له قيام الليلة قال : لو نفلتنا قيام هذه الليلة ؟ ـ قال ـ فقال 

لما كانت الرابعة مل يقم فلما كانت الثالثة مجع أهله ونساءه والناس فقام بنا حىت خشينا أن يفوتنا الفالح ـ قال ف
  مث مل يقم بنا بقية الشهر وحنوه يف الترمذي وقال فيه حسن صحيح ] السحور : وما الفالح ؟ قال : ـ قلت 

: مسك عن ذلك ففي الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها لكنه صلى اهللا عليه و سلم ملا خاف افتراضه على األمة أ
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف املسجد ذات ليلة فصلى بصالته ناس مث صلى القابلة فكثر الناس مث [ 

  : اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فلم خيرج إليهم النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما أصبح قال 
وذلك يف رمضان وخرجه مالك ] فلم مينعين من اخلروج إال أين خشيت أن يفرض عليكم  قد رأيت الذي صنعتم

  يف املوطأ 
فتأملوا ففي هذا احلديث ما يدل على كوهنا سنة فإن قيامه أوال هبم دليل على صحة القيام يف املسجد مجاعة يف 

طلقا ألن زمانه كان زمان زحي رمضان وامتناعه بعد ذلك من اخلروج خشية االفتراض ال يدل على امتناعه م
وتشريع فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس باأللزام فلما زالت علة التشريع مبوت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم رجع األمر إىل أصله وقد ثبت اجلواز فال ناسخ له 
الناس آخر الليل وما هم به عليه كان إما ألنه رأى أن قيام : وإمنا مل يقم ذلك أبو بكر رضي اهللا عنه ألحد أمرين 

أفضل عنده من مجعهم على إمام أول الليل ذكره الطرطوشي وإما لضيق زمانه رضي اهللا عنه عن النظر يف هذه 
  الفروع مع شغله بأهل الردة وغري ذلك مما هو أوكد من صالة التراويح 

لو : سجد أوزاعا ـ كما جاء يف اخلرب ـ قال فلما متهد اإلسالم يف زمن عمر رضي اهللا عنه ورأى الناس يف امل
مجعت الناس على قارىء واحد لكان أمثل فلما مت له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل مث اتفق السلف على 

  صحة ذلك وإقراره واألمة ال جتتمع على ضاللة 
  وقد نص األصوليون أن اإلمجاع ال يكون إال عن دليل شرعي 

نعمت البدعة هذه وإذا ثبتت بدعة مستحسنة يف : اها عمر رضي اهللا عنه بدعة وحسنها بقوله فقد مس: فإن قيل 
  الشرع ثبت مطلق االستحسان يف البدع 

إمنا مساها بدعة باعتبار ظاهر احلال من حيث تركها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واتفق أن مل تقع يف : فاجلواب 
ا بدعة يف املعىن فمن مساها بدعة هبذا االعتبار فال مشاحة يف األساسي وعند ذلك زمان أيب بكر رضي اهللا عنه ال أهن

فال جيوز أن يستدل هبا على جواز االبتداع باملعىن املتكلم فيه ألنه نوع من حتريف الكلم عن مواضعه فقد قالت 
  : عائشة رضي اهللا تعاىل عنها 

  وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم  إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليدع العمل



  : وقد هنى النيب صلى ا هللا عليه وسلم عن الوصال رمحة باألمة وقال 
وواصل الناس بعده لعلمهم بوجه علة النهي حسبما يأيت ] إين لست كهيئتكم إين أبيت عند ريب يطعمين ويسقيين [ 

  إن شاء اهللا تعاىل 
مجلة األمثلة إقامة صور األئمة والقضاة إخل ما قال وليس ذلك من قبيل البدع بسبيل أما أوال فإن وذكر القرايف من 

التجمل بالنسبة إىل ذوي اهليئات واملناصب الرفيعة مطلوب وقد كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم حلة يتجمل هبا 
النفوس من تعظيم العظماء ومثله التجمل  للوفود ومن العلة يف ذلك ما قاله القرايف من أن ذلك أهيب وأوقع يف

فإن سلمنا أن ال دليل عليه خبصوصه فهو من قبيل : للقاء العظماء كما جاء يف حديث أشج عبد القيس وأما ثانيا 
املصاحل املرسلة وقد مر أهنا ثابتة يف الشرع وما قاله من أن عمر كان يأكل خبز الشعري ويفرض لعامله نصف شاة 

م صورة اإلمام وال عدمه بل فرض له ما حيتاج إليه خاصة وإال فنصف شاة لبعض العمال قد ال فليس فيه تفخي
يكفيه لكثرة عيال وطروق ضيف وسائر ما حيتاج إليه من لباس وركوب وغريمها فذلك قريب من أكل الشعري يف 

  للناس  املعىن وأيضا فإن ما يرجع إىل املأكول واملشروب ال جتمل فيه بالنسبة إىل الظهور
فكذلك حيتاجون إىل جتديد زخارف وسياسات مل تكن قدمية ورمبا وجبت يف بعض األحوال مفتقر إىل التأمل : وقوله 

اخلري كله يف االتباع والشر كله يف االبتداع مع ما ذكره : ففيه ـ على اجلملة ـ أنه مناقض لقوله يف آخر الفصل 
  قبله 

فال ميكن أن جيتمع مع فرض الوجوب وهو قد ذكر أن البدعة قد جتب وإذا فهذا كالم يقتضي أن االبتداع شر كله 
وجبت لزم العمل هبا وهي ملا فاتت ضمن الشر كله فقد اجتمع فيها األمر هبا واألمر بتركها وال ميكن فيهما 

ن االنفكاك االنفكاك ـ وإن كانا من جهتني ـ ألن الوقوع يستلزم االجتماع وليسا كالصالة يف الدار املغصوبة أل
يف الوقوع ممكن وها هنا إذا وجبت فإمنا جتب على اخلصوص وقد فرض أن الشر فيها على اخلصوص فلزم التناقض 

  وأما على التفصيل فإن جتديد الزخارف فيه من اخلطأ ما ال خيفى 
دب وأما السياسات فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي فليست ببدع وإن خرجت عن ذلك فكيف ين

  إليها ؟ وهي مسألة النزاع 
وذكر يف قسم املكروه أشياء هي من قبيل البدع يف اجلملة وال كالم فيها أو من قبيل االحتياط على العبادات 

احملضة أن ال يزداد فيها وال ينقص منها وذلك صحيح ألن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة فحالتها وذرائعها 
  هي حيتاط هبا يف جانب الن

ـ يف احلقيقة ـ من البدع بل هي من باب التنعم وال يقال فيمن تنعم  وذكر يف قسم املباح مسألة املناخل وليست 
إنه قد ابتدع وإمنا يرجع ذلك ـ إذا اعترب ـ إىل جهة اإلسراف يف املأكل ألن اإلسراف كما يكون يف جهة : مبباح 

قسمني فإن كان اإلسراف من ماله فإن كره وإال اغتفر مع أن الكمية يكون يف جهة الكيفية فاملناخل ال تعدو ال
  األصل احلواز 

املناخل والشبع وغسل اليدين باألشنان بعد : ومما حيكيه أهل التذكري من اآلثار أو أول ما أحدث الناس أربعة أشياء 
آخر وإن سلم أنه بدعة فال  الطعام واألكل على املوائد وهذا كله ـ إن ثبت نقال ـ ليس ببدعة وإمنا يرجع إىل أمر

  نسلم أهنا مباحة بل هي ضاللة ومنهي عنها ولكنا نقول بذلك 

  فصل وأما ما قاله عز الدين



ـ  وأما ما قاله عز الدين فالكالم فيه على ما تقدم فأمثلة الواجب منها من قبل ما ال يتم الواجب إال به ـ كما قال 
أن يكون له أصل يف الشريعة على اخلصوص ألنه من باب املصاحل  فال يشترط أن يكون معموال به يف السلف وال

  املرسلة ال البدع 
أما هذا الثاين فقد تقدم وأما األول لو كان مث من يسري إىل فريضة احلج طريانا يف اهلواء أو مشيا على املاء مل يعد 

  صل على الكمال فكذلك هذا مبتدعا مبشيه كذلك ألن املقصود إمنا هو التوصل إىل مكة ألداء الفرض وقد ح
على أن هذه أشياء قد ذمها بعض من تقدم من املصنفني يف طريقة التصوف وعدها من مجلة ما ابتدع الناس وذلك 

  غري صحيح ويكفي يف رده إمجاع الناس قبله على خالف ما قال 
رها بغي وحكي أن بعض أوهلا كرب وآخ: أنه ذكرت عنده العربية فقال : على أنه نقل عن القاسم بن خميمرة 

النحو يذهب اخلشوع من القلب ومن أراد أن يزدري الناس كلهم فلينظر يف النحو ونقل حنو من : السلف قال 
هذه وهذه كلها ال دليل فيها على الذم ألنه مل يذم النحو من حيث هو بدعة بل من حيث ما يكتسب به أمر زائد 

بل ألجل ما حيدث هلم بالعرض من الكرب به والعجب وغريمها وال كما يذم سائر علماء السوء ال ألجل علومهم 
يلزم من ذلك كون العلم بدعة فتسمية العلوم اليت يكتسب هبا أمر مذموم بدعا إما على اجملاز احملض من حيث مل 

ا الكرب حيتج إليها أوال مث احيتج بعد أو من عدم املعرفة مبوضوع البدعة إذ من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبه
  والزهو وغريمها وال يعود ذلك عليها بذم 

العلوم تسعة أربعة منها سنة معروفة من الصحابة : ومما حكى بعض هذه املتصوفة عن بعض علماء اخللف قال 
والتابعني ومخسة حمدثة مل تكن تعرف فيما سلف فأما األربعة املعروفة فعلم اإلميان وعلم القرآن وعلم اآلثار 

  فالنحو والعروض وعلم املقاييس واجلدل يف الفقه وعلم املعقول بالنظر : ما اخلمسة احملدثة والفتاوى وأ
وهذا ـ إن صح نقله ـ فليس أوال كما قال فإن أهل العربية حيكون عن أيب األسود الدؤيل أن علي بن أيب طالب 

أن اهللا بريء من املشركني ورسوله {  رضي اهللا عنه هو الذي أشار عليه بوضع شيء يف النحو حني مسع أعرابيا قارئا
ـ باجلر ـ وقد روي عن ابن مليكة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمر أن ال يقرأ القرآن إال عامل باللغة وأمر } 

أبا األسود فوضع النحو والعروض من جنس النحو وإذا كانت اإلشارة من واحد من اخللفاء الراشدين صار النحو 
العريب من سنة اخللفاء الراشدين وإن سلم أنه ليس كذلك فقاعدة املصاحل تعم علوم العربية أي  والنظر يف الكالم

تكون من قبيل املشروع فهي من جنس كتب املصحف وتدوين الشرائع وما ذكر عن القاسم بن خميمرة قد رجع 
  عنه 

أول تعلمه شغل وآخره يزدري : ويقول كان أحد األئمة يف الدين يعيب النحو : قال ) ؟ ( قال أمحد بن حيىي ثعلبا 
كفرت من حيث : برفع اهللا ونصب العلماء فقيل له } إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء { : العامل به الناس فقرأ يوما 

  قال عن علم يدل إىل معرفة هذا أبدا ) ؟ ( ال طعنت : جتعل اهللا خيشى العلماء ؟ فقال : ال تعلم 
وقد جرى لعبد اهللا بن : اإلمام الذي ذكره أمحد بن حيىي هم القاسم بن بن خميمرة قال : ين قال عثمان بن سعيد الدا

إمنا { أيب إسحاق مع حممد بن سريين كالم وكان ابن سريين ينتقص النحويني فاجتمعا يف جنازة فقرأ ابن سريين 
ت يا أبا بكر تعيب على هؤالء الذين كفر: برفع اسم اهللا فقال له ابن أيب إسحاق } خيشى اهللا من عباده العلماء 

  إن كنت أخطأت فأستغفر اهللا : يقيمون كتاب اهللا ؟ فقال ابن سريين 
  وأما علم املقاييس فأصله يف السنة مث يف علم السلف بالقياس مث قد جاء يف ذم القياس أشياء محلوها عل 

  فصل ومما يتعلق به بعض املتكلفني



الصوفية هم املشهورون باتباع السنة املقتدون أفعال السلف الصاحل املثابرون يف  ومما يتعلق به بعض املتكلفني أن
أقواهلم وأفعاهلم على االقتداء التام والفرار عما خيالف ذلك ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل احلالل واتباع 

يف كتاب وال سنة وال عمل  السنة واإلخالص وهذا هو احلق ولكنهم يف كثري من األمور يستحسنون أشياء مل تأت
بأمثاهلا السلف الصاحل فيعملون مبقتضاها ويثابرون عليها وحيكموهنا طريقا هلم مهيعا وسنة ال ختلف بل رمبا أوجبوها 

  يف بعض األحوال فلوال أن يف ذلك رخصة مل يصح هلم ما بنوا عليه 
خرق العادة فيحكمون باحلل واحلرمة ويثبتون فمن ذلك أهنم يعتمدون يف كثري من األحكام على الكشف واملعاينة و

على ذلك اإلقدام واإلحجام كما حيكى عن احملاسيب أنه كان إذا تناول طعاما يف شبهة ينبض له عرق يف أصبعه 
  فيمتنع منه 

اعتقدت وقتا أن ال آكل إال من حالل فكنت أدور يف الرباري فرأيت شجرة تني فمددت يدي إليها : وقال الشبلي 
  احفظ عليك عهدك ال تأكل مين فإين ليهودي : فنادتين الشجرة  آلكل

دخلت خربة يف بعض األسفار يف طريق مكة بالليل فإذا فيها سبع عظيم فخفت : وقال إبراهيم اخلواص رمحه اهللا 
  اثبت فإن حولك سبعني ألف ملك حيفظونك : فهتف يب هاتف 

ر عدم البناء عليها إذ املكاشفة أو اهلاتف اجملهول أو حترك فمثل هذه األشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظه
بعض العروق ال يدل على التحليل وال التحرمي إلمكانه يف نفسه وإال لو حضر ذلك حاكم أو غريه لكان جيب عليه 

أو يندب البحث عنه حىت يستخرج من يد واضعة بني أيديهم إىل مستحقه ولو هتف هاتف بأن فالنا قتل املقتول 
الفالين أمر أخذ مال فالن أو زىن أو سرق أكان جيب عليه العمل بقوله ؟ و يكون شاهدا يف بعض األحكام ؟ 

  شرعي ؟ هذا مما ال يعهد يف الشرع مثله 
إنين إن أدع هذه الشجرة تكلمين مث دعاها فأتت : لو أن نبيا من األنبياء ادعى الرسالة وقال : ولذلك قال العلماء 

إنك كاذب لكان ذلك دليال على صدقة ال دليال على كذبه ألنه حتدى بأمر جاءه على وفق ما  :وكلمته وقالت 
  ادعاه وكون الكالم تصديقا أو تكذيبا أمر خارج عن مقتضى الدعوى ال حكم له 

إذا فرضنا أن انقباض العرق الزم لكون الطعام حراما ال يدل ذلك على أن احلكم : فكذلك نقول يف هذه املسألة 
  األمساك عنه إذا مل يدل عليه دليل معترب يف الشرع معلوم ب

فكذلك مسألة اخلواص فإن التوقي من مظان املهلكات مشروع فخالفه يظهر أنه خالف املشروع وهو معتاد يف 
  أهل هاته الطريقة 

  وكذلك كالم الشجرة للشبلي من مجلة اخلوارق وبناء احلكم عليه غري معهود 
طريقهم على اجتناب الرخص مجلة حىت إن شيخهم الذي مهد هلم الطريقة أبا القاسم ومن ذلك أهنم يبنون 

إن اختلف على املريد فتاوى الفقهاء يأخذ باألحوط ويقصد أبدا : القشريي قال يف باب وصية املريدين من رسالته 
الطائفة ـ يعين  اخلروج عن اخلالف فإن الرخص يف الشريعة للمستضعفني وأصحاب احلوائج واألشغال وهؤالء

إذا احنط الفقري عن درجة احلقيقة إىل رخصة : الصوفية ـ ليس هلم شغل سوى القيام حبقه سبحانه وهلذا قيل 
  الشريعة فقد فسخ عقده ونقص عهده فيما بينه وبني اهللا 

هللا صلى فهذا الكالم ظاهر يف أنه ليس من شأهنم الترخص يف مواطن الترخص املشروع وهو ما كان عليه رسول ا
اهللا عليه و سلم والسلف الصاحل من الصحابة والتابعني فالتزام العزائم مع وجود مضار الرخص التيي قال فيها 

  : رسول اهللا عليه وسلم 



فيه ما فيه وظاهره أنه بدعة استحسنوها قمعا للنفس ] إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه [ 
   الراحة وإيثارا إىل ما يبين عليه من اجملاهدة عن االسترسال يف امليل إىل

  ومن ذلك 

  الباب الرابع يف مأخذ أهل البدع باالستدالل

كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها ال بد له من تكلف يف االستدالل بأدلتها على 
ة إما أن تدعي أنه هو صاحب السنة خصوصات مسائلهم وإال كذب اطراحها دعواهم بل كل مبتدع من هذه األم

دون من خالفه من الفرق فال ميكنه الرجوع إىل التعلق بشبهها وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ 
االستدالل مأخذ أهله العارفني بكالم العرب وكليات الشريعة ومقاصدها كما كان السلف األول يأخذوهنا إال أن 

يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطالق إما لعدم الرسوخ يف معرفة كالم العرب والعلم هؤالء ـ كما يتبني بعد ـ مل 
مبقاصدها وإما لعدم الرسوخ يف العلم بقواعد األصول اليت من جهتها تستنبط األحكام الشرعية وإما لعدم األمرين 

  ين مجيعا فباحلري أن تصري مآخذهم لألدلة خمالفة ملأخذ من تقدمهم من احملققني لألمر
  : وإذا تقرر هذا فال بد من التنبيه على تلك املآخذ لكي حتذر وتتقى فنقول 

وذلك أن } فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله { : قال اهللا سبحانه وتعاىل 
  هذه اآلية مشلت قسمني مها أصل املشي على طريق الصواب أو على طريق اخلطأ 

الراسخون يف العلم وهم الثابتو األقدام يف علم الشريعة وملا كان ذلك متعذرا إال على من حصل األمرين : أحدمها 
أنه راسخ يف العلم ( املتقدمني مل يكن بد من املعرفة هبما معا على حسب ما تعطيه املنة اإلنسانية وإذ ذاك يطلق عليه 

  واالستنباط  ومقتضى اآلية مدحه فهو إذا أهل للهداية) 
وحني خص أهل الزيغ باتباع املتشابه دل التخصيص على أن الراسخني ال يتبعونه فإذا ال يتبعون إال احملكم وهو أم 

  الكتاب ومعظمه 
فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح وما سواه فاسد إذ ليس بني الصحيح والفاسد 

  ها وإذ لو كان مث ثالث لنصت عليه اآلية واسطة يف األدلة يستند إلي
مث ملا خص الزائغون بكوهنم يتبعون املتشابه أيضا علم أن الراسخني ال يتبعونه فإن تأولوه فبالرد إىل احملكم بأن أمكن 

محله على احملكم مبقتضى القواعد فهذا املتشابه اإلضايف ال احلقيقي وليس يف اآلية نص على حكمه بالنسبة إىل 
اسخني فلريجع عندهم إىل احملكم الذي هو أم الكتاب وإن مل يتأولوه بناء على أنه متشابه حقيقي فيقاتلون الر

  وهؤالء هم أولو األلباب } آمنا به كل من عند ربنا { : بالتسليم وقوهلم 
تنة فليس يف نظرهم وكذلك ذكر يف أهل الزيغ أهنم يتبعون املتشابه ابتغاء الفتنة فهم يطلبون به أهواءهم حلصول الف

إذا يف الدليل نظر املستبصر حىت يكون هواه حتت حكمه بل نظر من حكم باهلوى مث أتى بالدليل كالشاهد له ومل 
يذكر مثل ذلك يف الراسخني فهم إذن بضد هؤالء حيث وقفوا يف املتشابه فلم حيكموا فيه وال عليه سوى التسليم 

  لة ال يدخل فيه من طلب يف األدلة ما يصحح هواه السابق وهذا املعىن خاص مبن طلب احلق من األد
  : من ليس براسخ يف العلم وهو الزائغ فحصل له من األدلة وصفان : والقسم الثاين 

والزيغ هو امليل عن الصراط املستقيم وهو ذم } فأما الذين يف قلوهبم زيغ { : أحدمها بالنص وهو الزيغ لقوله تعاىل 
  هلم 



باملعىن الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ يف العلم وكل منفي عنه الرسوخ فإىل اجلهل ما هو والوصف الثاين 
مائل ومن جهة اجلهل حصل له الزيغ ألن من نفي عنه طريق االستنباط واتباع األدلة لبعض اجلهاالت مل حيل له أن 

ن اتباعه مفيدا حلكمه إلمكان أن يتبعه على وجه يتبع األدلة احملكمة وال املتشاهبة ولو فرضنا أنه يتبع احملكم مل يك
  واضح البطالن أو متشابه فما ظنك به إذا اتبع املتشابه 

مث اتباعه للمتشابه ـ ولو كان من جهة االسترشاد به ال للفتنة به ـ مل حيصل به مقصودا على حال فما ظنك به إذا 
فتنة به فكثريا ما ترى اجلهال حيتجون ألنفسهم بأدلة فاسدة اتبع ابتغاء الفتنة ؟ وهكذا احملكم إذا اتبعه ابتغاء ال

وبأدلة صحيح اقتصارا بالنظر على دليل ما واطراحا للنظر يف غريه من األدلة األصولية والفروعية العاضدة لنظره 
  أو املعارضة له 

كان له فيه غرض أو وكثري ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا ورمبا أفىت مبقتضاه وعمل على وفقه إذا 
أعرض عن غرض له عرض يف الفتيا كجواز تنفيل اإلمام اجليش مجيع ما غنموا على طريقة من عز بز ال طريقة 

الشرع بناء على نقل بعض العلماء أنه جيوز تنفيل السرية مجيع ما غنمت مث عزا ذلك ـ وهو مالكي املذهب ـ إىل 
مام فهو جائز فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيل اإلمام اجليش ما نفل اإل: مالك حيث قال يف كالم روي عنه 

مجيع ما غنم ومل يلتفت يف النفل إىل أن السرية هي القطعة من اجليش بعينه وال التفت أيضا إىل أن النفل عند مالك 
ه فهو جائز ألنه ال يكون إال من اخلمس ال اختالف عنه يف ذلك أعلمه وال عن أحد من أصحابه فما نفل اإلمام من

  حممول على االجتهاد 
وكذلك األمر يف كل مسألة فيها اهلوى أوال مث يطلب هلا املخرج من كالم العلماء أو من أدلة الشرع وكالم العرب 
أبدا التساعه وتصرفه واحتماالهتا كثرية لكن يعلم الراسخون املراد منه من أوله إىل آخره وفحواه أو بساط حاله أو 

ن ال يعتربه من أوله إىل آخره ويعترب ما ابتىن عليه زل يف فهمه وهو شأن من يأخذ األدلة من أطراف قرائنه فم
العبارة الشرعية وال ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل وليس هذا من شأن الراسخني وإمنا هو من شأن من 

  استعجل طلبا للمخرج يف دعواه 
ي على طريق الراسخ بغري حكم االتفاق وأن الراسخ ال زيغ معه فقد حصل من اآلية املذكورة أن الزيغ ال جير

  بالقصد البتة 

  فصل إذا ثبت هذا رجعنا منه إىل معىن آخر

  : إذا ثبت هذا رجعنا منه إىل معىن آخر فنقول 
 إن للراسخني طريقا يسلكوهنا يف اتباع احلق وأن الزائغني على طريق غري طريقهم فاحتجنا إىل بيان الطريق اليت

سلكها هؤالء لنتجنبها كما نبني الطريق اليت سلكها الراسخون لنسلكها وقد بني ذلك أهل أصول الفقه وبسطوا 
القول فيه ومل يبسطوا القول يف طريق الزائغني فهل ميكن حصر مآخذها أو ال ؟ فنظرنا يف آية أخرى تتعلق هبم كما 

} تقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مس{ : تتعلق بالراسخني وهي قوله تعاىل 
فأفادت اآلية أن طريق احلق واحدة وأن للباطل طرقا متعددة ال واحدة وتعددها مل حيص بعدد خمصوص وهكذا 

  احلديث املفسر لآلية وهو قول ابن مسعود رضي اهللا عنه 
يل اهللا مستقيما مث خط خطوطا عن ميني ذلك اخلط هذا سب: خط لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطا فقال [ 

  مث تال هذه اآلية ] هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه : وعن مشاله مث قال 



ففي احلديث أهنا خطوط متعددة غري حمصورة بعدد فلم يكن لنا سبيل إىل حصر عددها من جهة النقل وال لنا أيضا 
  االستقراء  سبيل إىل حصرها من جهة العقل أو

أما العقل فإنه ال يقضي بعدد دون آخر ألنه غري راجع إىل أمر حمصور أال ترى أن الزيغ راجع إىل اجلهاالت ؟ 
  ووجوه اجلهل ال تنحصر فصار طلب حصرها عناء من غري فائدة 

اها تزداد على األيام وأما االستقراء فغري نافع أيضا يف هذا املطلب ألنا ملا نظرنا يف طرق البدع من حني نبتت وجدن
  وال يأيت زمان إال وغريبة من غرائب االستنباط حتدث إىل زماننا هذا 

وإذا كان كذلك فيمكن أن حيدث بعد زماننا استدالالت أخر ال عهد لنا يها فيما تقدم ال سيما عند كثرة اجلهل 
إهنا ترجع إىل : ذا الوجه وال يقال وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة االجتهاد فال ميكن إذا حصرها من ه

  خمالفة طريق احلق فإن أوجه املخالفة ال تنحصر أيضا 
  فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء لكنا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها 

اليت ال اعتمادهم على األحاديث الواهية الضعيفة واملكذوب فيها على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و: فمنها 
  يقبلها أهل صناعة احلديث يف البناء عليها 

وإمنا أخذ بعض العلماء باحلديث احلسن إلحلاقه عند احملدثني بالصحيح ألن سنده ليس فيه من يعاب جبرحه متفق 
عليها وكذلك أخذ من أخذ منهم باملرسل ليس إال من حيث أحلق بالصحيح يف أن املتروك ذكره كاملذكور واملعدل 

  ا دون ذلك فال يؤخذ به حبال عند علماء احلديث فأما م
عنه األخذ من األحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء مل يكن ) ؟ ( ولو كان من شأن أهل اإلسالم إذا يبني 

النتصاهبم للتعديل والتجريح معىن مع أهنم قد أمجعوا على ذلك وال كان لطلب اإلسناد معىن يتحصل فلذلك جعلوا 
ين وال يعنون حدثين فالن عن فالن جمردا بل يريدون ذلك ملا تضمنه من معرفة الرجال الذين براويته اإلسناد من الد

عنهم حىت ال يسند عن جمهول وال جمروح وال منهم إال عمن حتصل الثقة بروايته ألن روح املسألة أن يغلب على 
  لنعتمد عليه يف الشريعة ونسند إليه األحكام  الظن من غري ريبة أن ذلك احلديث قد قاله النيب صلى اهللا عليه و سلم

واألحاديث الضعيفة اإلسناد ال يغلب على الظن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاهلا فال ميكن أن يسند إليها حكم 
  فما ظنك باألحاديث املعروفة الكذب ؟ 

كله على فرض أن ال يعارض احلديث نعم احلامل على اعتمادها يف الغالب إمنا هو ما تقدم من اهلوى املتبع وهذا 
أصل من أصول الشريعة وأما إذا كان له معارض فأجرى أن ال يؤخذ به فهو هدم ألصل من أصول الشريعة 

واإلمجاع على منعه إذا كان صحيحا يف الظاهر وذلك دليل على الوهم من بعض الرواة أو الغلط من بعض الرواة 
احلديث الضعيف خري من : على أنه قد روي عن أمحد بن حنبل أنه قال  أو النسيان فما الظن به إذا مل يصح ؟

القياس وظاهره يقتضي العمل باحلديث غري الصحيح ألنه قدمه على القياس املعمول به عند مجهور املسلمني بل هو 
  إمجاع السلف رضي اهللا عنهم فدل على أنه عنده أعلى رتبة يف العمل من القياس 

نه كالم جمتهد حيتمل اجتهاده اخلطأ والصواب إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذر وإن أ: واجلواب عن هذا 
سلم فيمكن محله على خالف ظاهره إلمجاعهم على طرح الضعيف اإلسناد فيجب تأويله على أن يكون أراد به 

أنه يرد القياس بذلك احلسن السند وما دار به على القول بإعماله أو أراد خري من القياس لو كان مأخوذا به فك
الكالم مبالغة يف معارضة من اعتمده أصال حىت رد به األحاديث وقد كان رمحه اهللا تعاىل مييل إىل نفي القياس 

ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنونا حىت جاء الشافعي فخرج بيننا أو أراد بالقياس القياس الفاسد الذي : ولذلك قال 



 إمجاع ففضل عليه احلديث الضعيف وإن مل يعمل به وأيضا فإذا أمكن أن حيمل ال أصل له من كتاب وال سنة وال
  كالم أمحد على ما يسوغ مل يصح االعتماد عليه يف معارضة كالم األئمة رضي اهللا عنهم 

هذا كله رد على األئمة الذين اعتمدوا على األحاديث اليت مل تبلغ درجة الصحيح فإهنم كما نصوا على : فإن قيل 
تراط صحة اإلسناد كذلك نصوا أيضاعلى أن أحاديث الترغيب والترهيب ال يشترط يف نقلها لإلعتماد صحة اش

اإلسناد بل إن كان ذلك فبها ونعمت وإال فال حرج على من نقلها واستند إليها فقد فعله األئمة كـ مالك يف 
  يف مجع اخلري وغريهم املوطأ و ابن املبارك يف رقائقه و أمحد بن حنبل يف رقائقه و سفيان 

فكل ما يف هذا النوع من املنقوالت راجع إىل الترغيب والترهيب وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما كان حنوه مما 
يرجع إليه كصالة الرغائب واملعراج وليلة النصف من شعبان وليلة أول مجعة من رجب وصالة اإلميان واألسبوع 

ام رجب والسابع والعشرين منه وما أشبه ذلك فإن مجيعها راجع إىل وصالة بر الوالدين ويوم عاشوراء وصي
الترغيب يف العمل الصاحل فالصالة على اجلملة ثابت أصلها وكذلك الصيام وقيام الليل كل ذلك راجع إىل خري 

  نقلت فضيلته على اخلصوص 
فيه شهادة أهل احلديث بصحة وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته يف األحاديث فهو من باب الترغيب فال يلزم 

  اإلسناد خبالف األحكام 
فإذا هذا الوجه من االستدالل من طريق الراسخني ال من طريق الذين يف قلوهبم زيغ حيث فرقوا بني أحاديث 

  األحكام فاشترطوا فيها الصحة وبني أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك 
يث من التساهل يف أحاديث الترغيب والترهيب ال ينتظم مع مسألتنا املفروضة أن ما ذكره علماء احلد: فاجلواب 

أن العمل املتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على أصله مجلة وتفصيال أو ال يكون منصوصا عليه ال مجلة وال : وبيانه 
  تفصيال أو يكون منصوصا عليه مجلة ال تفصيال 

فروضات والنوافل املرتبة ألسباب وغريها وكالصيام املفروض أو ال إشكال يف صحته كالصلوات امل: فاألول 
املندوب على الوجه املعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غري زيادة وال نقصان كصيام عاشوراء أو 

يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصالة الكسوف فالنص جاء يف هذه األشياء صحيحا على ما شرطوا فثبتت 
مها من الفرض والسنة واالستحباب فإذا ورد يف مثلها أحاديث ترغيب فيها أو حتذير من ترك الفرض منها أحكا

وليست بالغة مبلغ الصحة وال هي أيضا من الضعف حبيث ال يقبلها أحد أو كانت موضوعة ال يصح االستشهاد هبا 
  ح فال بأس بذكرها والتحذير هبا والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحي

ظاهر أنه غري صحيح وهو عني البدعة ألنه ال يرجع إال جملرد الرأي املبين على اهلوى وهو أبدع البدع : والثاين 
وأفحشها كالرهبانية املنفية عن اإلسالم واخلصاء ملن خشي العنت والتعبد بالقيام يف الشمس أو بالصمت من غري 

  يف الشرع وال أصل له يرغب يف مثله أو حيذر من خمالفته كالم أحد فالترغيب يف مثل هذا ال يصح إذ ال يوجد 
رمبا يتوهم أنه كاألول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة يف اجلملة فيسهل يف التفصيل نقله من طريق غري : والثالث 

مشترط الصحة فمطلق التنفل بالصالة مشروع فإذا جاء ترغيب يف صالة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل 
رغيب يف صالة النافلة وكذلك إذا ثبت أصل صيام ثبت صيام السابع والعشرين من رجب وما أشبه ذلك وليس الت

كما تومهوا ألن األصل إذا ثبت يف اجلملة ال يلزم غثباته يف التفصيل فإذا ثبت مطلق الصالة ال يلزم منه إثبات 
ذلك إذا ثبت مطلق الصيام ال يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غريها حىت ينص عليها على اخلصوص وك

صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غري ذلك حىت يثبت بالفصيل بدليل صحيح مث ينظر بعد ذلك يف أحاديث 



  الترغيب والترهيب بالنسبة إىل ذلك العمل اخلاص الثايت بالدليل الصحيح 
ثبوت التنفل الليلي والنهاري يف اجلملة وبني قيام ليلة  وليس فيما ذكر يف السؤال شيء من ذلك إذ ال مالزمة بني

النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ يف كل الكعة منها بسورة كذا على اخلصوص كذا وكذا مرة ومثله صيام 
اليوم الفالين من الشهر الفالين حىت تصري تلك العبادة مقصودة على اخلصوص ليس يف شيء من ذلك ما يقتضيه 

  عية التنفل بالصالة أو الصيام مطلق شر
والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من األيام أو زمان من األزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على اخلصوص 
كما ثبت لعاشوراء مثال أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام فإنه ثبت له مزية على الصيام يف مطلق 

قتضت مرتبة يف األحكام أعلى من غريها حبيث ال تفهم من مطلق مشروعية الصالة النافلة ألن األيام فتلك املزية ا
مطلق املشروعية يقتضي أن احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف يف اجلملة وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر 

   الرتبة وذلك راجع إىل احلكم السنة اليت قبله فهو أمر زائد على مطلق املشروعية ومساقه يفيد له مزية يف
فإذا هذا الترغيب اخلاص يقتضي مرتبة يف نوع من املندوب خاصة فال بد من رجوع إثبات احلكم إىل األحاديث 

إن األحكام ال تثبت إال من طريق صحيح والبدع املستدل عليها بغري الصحيح ال بد : الصحيحة بناء على قوهلم 
ت كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما فليزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة فيها من الزيادة على املشروعا

  بغري الصحيح وهو ناقض ملا أسسه العلماء 
هذا حتكم من غري دليل بل األحكام مخسة فكما : إهنم يريدون أحكام الوجوب والتحرمي فقط ألنا نقول : وال يقال 

كم فاستسهل أن يثبت يف أحاديث الترغيب والترهيب وال عليك فعلى ال يثبت الوجوب إال بالصحيح فإذا ثبت احل
كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته يف املشروعات من طريق صحيح فالترغيب فيه بغري الصحيح : كل تقدير 

  مغتفر وإن مل يثبت إال من 
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لكتاب    االعتصام: ا
لشاطيب: املؤلف   ا

  فصل ومنها ضد هذا وهو ردهم لألحاديث اليت جرت غري موافقة ألغراضهم

ومنها ضد هذا وهو ردهم لألحاديث اليت جرت غري موافقة ألغراضهم ومذاهبهم ويدعون أهنا خمالفة للمعقول 
صراط وامليزان ورؤية اهللا عز و جل يف وغريجارية على مقتضى الدليل فيجب ردها كلمنكرين لعذاب القرب وال

  اآلخرة وكذلك 
  : وحديث ! حديث الذباب وقتله وأن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء وأنه يقدم الذي فيه الداء 

الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم بسقيه العسل وما أشبه ذلك من األحاديث الصحيحة 
   املنقولة نقل العدول

رمبا قدحوا يف الرواة من الصحابة والتابعني رضي اهللا تعاىل عنهم ـ وحاشاهم ـ وفيمن اتفق األئمة من احملدثني 
على عدالتهم وإمامتهم كل ذلك لريدوا به على من خالفهم يف املذهب ورمبا ردوا فتاويهم وقبحوها يف أمساع العامة 

أال يعفى عن : قال عمرو بن عبيد : ن أيب بكر بن حممد أنه قال لينفروا األمة عن اتباع السنة وأهلها كما روي ع
  : اللص دون السلطان قال فحدثته حبديث صفوان بن أمية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال 

أفتحلف باهللا أن النيب : أحتلف باهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاله ؟ قلت : قال ] فهال قبل أن تأتيين به [ 
  يا ابا بكر حديث : لى اهللا عليه و سلم مل يقله ؟ فحدثت به ابن عون ـ قال ـ فلما عظمت احللقة قال ص

هل يكفر من قال برؤية : وقد جعلوا القول بإثبات الصراط وامليزان واحلوض قوال مبا ال يعقل وقد سئل بعضهم 
  ما ال يعقل فليس بكافر ال يكفر ألنه قال ما ال يعقل ومن قال : الباري يف اآلخرة ؟ فقال 

وذهبت طائفة إىل نفي أخبار اآلحاد مجلة واالقتصار على ما استحسنته عقوهلم يف فهم القرآن حىت أباحوا اخلمر 
اآلية ففي هؤالء وأمثاهلم قال رسول اهللا } ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا { : بقوله 

  : صلى اهللا عليه و سلم 
ال أدري ما وجدنا يف : ألفني أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به أو هنيت عنه فيقول ال [ 

  وهذا وعيد شديد تضمنه النهي الحق مبن ارتكب رد السنة ] كتاب اهللا اتبعناه 
األصول وسيأيت له  وملا ردوها بتحكم العقول كان الكالم معهم راجعا إىل أصل التسحني والتقبيح وهو مذكور يف

  بيان إن شاء اهللا 
ليس هكذا يقول : سئل عمرو بن عبيد يوما عن شيء ـ وأنا عنده ـ فأجاب فيه فقلت له : وقال عمر بن النضر 

أولئك أجناس أرجال : أيوب ويونس وابن عون والتميمي قال : ومن أصحابك ال أبا لك ؟ قلت : أصحابنا قال 
  أموات غري أحياء 

أال : يوما ـ قال ـ فقال عمرو بن عبيد ) يعين ابن عطاء ( تكلم واصل : حدثين اليسع قال : لية وقال ابن ع
تسمعون ؟ ما كالم احلسن وابن سريين عندما تسمعون إال خرقة حيضة ملقاة كان واصل بن عطاء أول من تكلم 

وزجتك برجل ما يصلح إال أن  :يف االعتزال فدخل معه يف ذلك عمرو بن عبيد فأعجب به فزوجه أخته وقال هلا 
يكون خليفة مث جتاوزوا احلد حىت ردوا القرآن بالتلويح والتصريح لرأيهم السوء فحكى عمرو بن علي أنه مسع ممن 



يا أبا : كنت عند عمرو بن عبيد ـ وهو جالس على دكان عثمان الطويل ـ فأتاه رجل فقال : يثق به أنه قال 
قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل { : يف قول اهللا عز و جل  ما مسعت من احلسن يقول! عثمان 

: مسعت احلسن يقول : ال أريد إال ما مسعت من احلسن قال : تريد أخربك برأي حسن قال : قال } إىل مضاجعهم 
تب على قوم الغرق فال كتب اهللا على قوم القتل فال ميوتون إال قتال وكتب على قوم اهلدم فال ميوتون إال هدما وك

يا أبا عثمان ليس هذا قولنا : ميوتون إال غرقا وكتب على قوم احلريق فال ميوتون إال حرقا فقال له عثمان الطويل 
  قد قلت أريد أن أخربك برأي احلسن فأنا أكذب على احلسن : قال عمرو 

يا : عبيد فجاءه عثمان بن فالن فقال  كنت عند عمرو بن: حدثنا معاذ قال : وعن األثرم عن أمحد بن حنبل قال 
تبت يدا أيب { هاشم األوقص زعم أن : مسعت ـ واهللا ـ بالكفر قال ما هو ؟ ال تعجل بالكفر قال ! أبا عثمان 

والكتاب * حم { : مل يكن هذا يف أم الكتاب واهللا تعاىل يقول } ذرين ومن خلقت وحيدا { : وقوله تعاىل } هلب 
فما الكفر إال هذا فسكت } وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم * ه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلنا* املبني 

واهللا لو كان األمر كما تقول ما كان علي أيب هلب من لوم وال كان على الوحيد من لوم قال : ساعة مث تكلم فقال 
يستتاب قائلها : فذكرته لوكيع فقال :  هذا واهللا الدين ـ قال معاذ ـ مث قال يف آخره: عثمان ـ يف جملسه ـ 

  فإن تاب وإال ضربت عنقه 
ومثل هذا حمكي لكن عن بعض املرموقني من أئمة احلديث فروي عن علي بن املديين عن املؤمل عن احلسن بن 

عشية أن ائتين فأتيته : الذي كان بيين وبني فالن خاص فانطلق بأهله إىل بئر ميمون فأرسل إيل : وهب اجلمحي قال 
فلما : فهو يف فسطاط وأنا يف فسطاط آخر فجعلت أمسع صوته الليل كله كأنه دوي النحل قال : فبت عنده قال 

أدعوك إىل رأي احلسن قال : فقال يل : وذكر ما بيين وبينه من اإلخاء واحلق قال : أصبحنا جاء بغذائه فتغذينا قال 
فأنا يوما خارج من الطريق يف : كلمته بكلمة حىت لقي اهللا قال  فقمت من عنده فما: وفتح يل شيئا من القدر قال : 

فلم أكلمه : يا أبا عمر حىت مىت ؟ حىت مىت ؟ قال : الطواف وهو داخل أو أنا داخل وهو خارج فأخذ بيدي فقال 
نزعت ف: تبت يدا أيب هلب ليست من القرآن ؟ ما كنت تقول له ؟ قال : ما يل ؟ أرأيت لو أن رجال قال : فقال 

  ما كنت أرى أنه أبلغ هذا كله : فحدثت به سفيان بن عيينة فقال يل : قال مؤمل : يدي من يده قال علي 
  ومسعته أنا وأمحد بن حنبل : قال علي 

  ما أحوج صاحب هذا الرأي إىل أن يقتل ؟ : حدثت أنا سفيان بن عيينة عن معلى الطحان ببعض حديثه فقال : قال 
كل ذلك ترجيح ملذاهبهم على حمض ! على كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم  فانظروا إىل جتاسرهم

احلق وأقرهبم إىل هيبة الشريعة من يتطلب هبا املخرج فيتأول هلا الواضحات ويتبع املتشاهبات وسياي واجلميع 
  داخلون حتت ذمها 

{ : ا إمنا تفيد الظن وقد ذم الظن يف القرآن كقوله تعاىل ورمبا احتج طائفة من نابته املبتدعة على رد األحاديث بأهن
وما جاء } إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين من احلق شيئا { : وقال } إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس 

القرآن نصا يف معناه حىت أحلوا أشياء مما حرمها اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم وليس حترميها يف 
  وإمنا قصدوا من ذلك أن يثبت هلم من أنظار عقوهلم ما استحسنوا 

  : والظن املراد يف اآلية ويف احلديث أيضا غري ما زعموا وقد وجدنا له حمال ثالثة 
الظن يف أصول الدين فإنه ال يغين عند العلماء الحتماله النقيض عند الظان خبالف الظن يف الفروع فإنه : أحدها 
ول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله فكان الظن مذموما إال ما تعلق منه بالفروع وهذا صحيح معم



  ذكره العلماء يف هذا املوضع 
أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضني على اآلخر من غري دليل مرجح وال شك أنه مذموم هنا ألنه من : والثاين 

فكأهنم مالوا إىل أمر } إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس { : النفس يف قوله  التحكم ولذلك أتبع يف اآلية هبوى
مبجرد الغرض واهلوى ولذلك أثبت ذمه خبالف الظن الذي أثاره دليل فإنه غري مذموم يف اجلملة ألنه خارج عن 

  اتباع اهلوى ولذلك أثبت وعمل مبقتضاه حيث يليق العمل مبثله كالفروع 
ظن يستند إىل أصل قطعي وهذه هي الظنون املعمول هبا يف الشريعة أينما وقعت : لظن على ضربني أن ا: والثالث 

ألهنا استندت إىل أصل معلوم فهي من قبيل املعلوم جنسه وظن ال يستند إىل قطعي بل إما مستند إىل غري شيء أصال 
أيضا إىل قطعي فكاألول أو إىل ظين  وهو مذموم ـ كما تقدم ـ وإما مستند إىل ظن مثله فلذلك الظن إن استند

خرب واحد صح : رجعنا إليه فال بد أن يستند إىل قطعي وهو حممود أو إىل غري شيء وهو مذموم فعلى كل تقدير 
سنده فال بد من استناده إىل أصل يف الشريعة قطعي فيجب قبوله ومن هنا قبلناه مطلقا كما أن ظنون الكفار غري 

من ردها وعدم اعتبارها وهذا اجلواب األخري مستمد من أصل وقع بسطه يف كتاب  مستندة إىل شيء فال بد
  املوافقات واحلمد هللا 

ولقد بالغ بعض الضالني يف رد األحاديث ورد قول من اعتمد على ما فيها حىت عدوا القول به خمالفا للعقل والقائل 
  به معدود يف اجملانني 

هل يكفر من يقول بإثبات رؤية : املشرق من املنكرين للرؤية أنه قيل له فحكى أبو بكر العريب عن بعض من لقي ب
فهذه منزلتنا عندهم : ألنه قال مبا ال يعقل ومن قال مبا ال يعقل ال يكفر قال ابن العريب ! ال : الباري أم ال ؟ فقال 

  فليعترب املوفق مبا يؤدي إليه اتباع اهلوى أعاذنا اهللا من ذلك بفضله 
  : رموقني يف زماننا يف هذه املسألة فزعم أن خرب الواحد كله زعم وهو ما حكى يف األثر وزل بعض امل

  : واألثر اآلخر ] بئس مطية الرجل زعموا [ 
  وهذه من كالم هذا املتأخر زلة عفا اهللا عنه ] إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث [ 

  فصل خترصهم على الكالم يف القرآن والسنة

م على الكالم يف القرآن والسنة العربيني مع العرو عن علم العربية الذي يفهم به عن اهللا ورسوله خترصه: ومنها 
فيفتانون على الشريعة مبا فهموا ويدينون به وخيالفون الراسخون يف العلم وإمنا دخلوا ذلك من جهة حتسني الظن 

كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول اهللا بأنفسهم واعتقادهم أهنم من أهل االجتهاد واالستنباط وليسوا كذلك 
إذا آىل املرء بغري : هو هذا الصرصر يعين صرار الليل وعن النظام أنه كان يقول : فقال } ريح فيها صر { : تعاىل 

وعصى آدم ربه { : ألن اإليالء مشتق من اسم اهللا وقال بعضهم يف قول اهللا تعاىل : اسم اهللا مل يكن موليا قال 
رة أكله من السجرة يذهبون إىل قول العرب غوى الفصيل إذا أكثر من اللنب حىت بشم وال يقال فيه لكث} فغوى 

ألقينا فيها كأنه عندهم من قول العرب : أي } ولقد ذرأنا جلهنم { : غوى وإمنا غوى من الغي ويف قوله سبحانه 
كان من أذرته الدابة عن ظهرها لعدم  ذرته الريح وذلك ال جيوز ألن ذرأنا مهموز وذرته غري مهموز وكذلك إذا

  اهلمزة ولكنه رباعي وذرأنا ثالثي 
قضى اهللا لكم احلوائج على أحسن الوجوه وأهيئتها : وحكى ابن قتيبة عن بشر املريسي أنه كان يقول جللسائه 

  : هذا كما قال الشاعر : فسمع قاسم التمار قوما يضحكون فقال 



  ) بشيء ما كلن يرزؤها  ضنت... إن سليمى واهللا يكلؤها ( 
  وبشر املريسي رأس يف الرأي وقاسم التمار رأس يف على الكالم 

  واحتجاجه ببشر أعجب من حلن بشر واستدل بعضهم حتليل شحم اخلنزير بقول اهللا تعاىل : قال ابن قتيبة 
العلماء ما قالوا وزعم  فاقتصر على حترمي اللحم دون غريه فدل على أنه حالل ورمبا سلم بعض} وحلم اخلنزير { : 

أن الشحم إمنا حرم باإلمجاع واألمر أيسر من ذلك فإن اللحم يطلق على الشحم وغريه حقيقة حىت إذا خص 
عرق وعصب وجلد ولو كان على ما قالوا لزم أن ال يكون العرق والعصب وال : شحم كما يقال : بالذكر قيل 

  باالسم حمرما وهو خروج عن القول بتحرمي اخلنزير  اجللد وال املخ وال النخاع وال غري ذلك مما خص
  أن ال حتكيم : وميكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب اخلوارج يف زعمهم 

فإنه مبين على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فال يلحقه ختصيص فلذلك } إن احلكم إال هللا { : استدالال بقوله تعاىل 
} حيكم به ذوا عدل منكم { : وقوله } وا حكما من أهله وحكما من أهلها فابعث{ : أعرضوا عن قول اهللا تعاىل 

وإال فلو علموا حتقيقا قاعدة العرب يف أن من العموم مل يرد به اخلصوص مل يسرعوا إىل اإلنكار ولقالوا يف أنفسهم 
ع اجلهل بكالم هل هذا العام خمصوص ؟ فيتأولون ويف الوضع وجه آخر مذكور يف موضع غري هذا وكثريا ما يوق

  العرب يف جماز ال يرضى هبا عاقل اعاذنا اهللا من اجلهل والعمل به بفضله 
فمثل هذه االستدالالت ال يعبأ هبا وتسقط مكاملة أهلها وال يعد خالف أمثاهلم وما استدلوا عليه من األحكام 

تباع اهلوى فحق ما حكي عن عمر الفروعية أو األصولية فهو عني البدعة إذ هو خروج عن طريقة كالم العرب إىل ا
إمنا هذا القرآن كالم فضعوه مواضعه وال تتبعوا به أهواءكم أي فضعوه على : بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيث قال 

  مواضع الكالم وال خترجوه عن ذلك فإنه خروج عن طريقة املستقيم إىل اتباع اهلوى 
على غري تأويله ورجل ينفس املال على أخيه وعن احلسن  إمنا أخاف عليكم رجلني رجل تأول القرآن: وعنه أيضا 

نعم فليتعلمها : أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم هبا لسانه ويقيم هبا منطقه ؟ قال : رضي اهللا تعاىل عنه أنه قيل له 
  غري تأويله  أهلكتكم العجمة تتأولون القرآن على: فإن الرجل يقرأ باآلية فيعياه توجيهيها فيهلك وعنه أيضا قال 

  احنرافهم عن األصول الواضحة: فصل ومنها 

احنرافهم عن األصول الواضحة إىل اتباع املتشاهبات اليت للعقول فيها مواقف وطلب األخذ هبا تأويال ـ : ومنها 
غ فيتبعون ما فأما الذين يف قلوهبم زي{ : كما أخرب اهللا تعاىل يف كتابه ـ إشارة إىل النصارى يف قوهلم بالثالوثي بقوله 

وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل يف احلقيقة حىت } تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
يتبني معناه ويظهر املراد منه ويشترط يف ذلك أن ال يعارضه أصل قطعي فإذا مل يظهر معناه إلمجال أو اشتراك أو 

بدليل ألن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا يف نفسه وداال على غريه وإال احتيج عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس 
  إىل دليل فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن ال يكون دليال 

وال ميكن أن تعارض الفروع اجلزئية األصول الكلية ألن الفروع اجلزئية إن مل تقتض عمال فهي يف حمل التوقف وإن 
 األصول هو الصراط املستقيم ويتناول اجلزئيات حىت إىل الكليات فمن عكس األمر اقتضت عمال فالرجوع إىل

حاول شططا ودخل يف حكم الذم ألن متبع الشبهات مذموم فكيف يعتد باملتشاهبات دليال ؟ أو يبىن عليها حكم 
  من األحكام ؟ وإذا مل تكن دليال يف نفس األمر فجعلها بدعة حمدثة هو احلق 

ـ : أيضا أن مجاعة زعموا أن القرآن خملوق تعلقا باملتشابه واملتشابه الذي تعلقوا به على وجهني ومن األمثلة  عقلي 



  يف زعمهم ـ ومسعي 
فالعقلي أن صفة الكالم من مجلة الصفات وذات اهللا عندهم برئية من التركيب مجلة وإثبات صفات الذات قول 

ال ميكن أن يكون متكلما بكالم قائم به كما ال يكون قادرا بتركيب الذات وهو حمال ألنه واحد على اإلطالق ف
  بقدرة قائمة به أو عاملا بعلم قائم به إىل سائر الصفات 

وأيضا فالكالم ال يعقل إال بأصوات وحروف وكل ذلك من صفات احملدثات والباري تنزه عنها وبعد هذا األصل 
  وأشباهه } ليما وكلم اهللا موسى تك{ : يرجعون إىل تأويل قوله سبحانه 
والقرآن إما أن يكون شيئا أو ال شيء وال شيء عدم } اهللا خالق كل شيء { : وأما السمعي فنحو قوله تعاىل 

والقرآن ثابت هذا خلف وإن كان شيئا فقد مشلته اآلية فهو إذا خملوق وهبذا استدل املريسي على عبد العزيز املكي 
  رمحه اهللا تعاىل 

وهذه اآلية نقلية عقلية ألن املشابه للمخلوق } ليس كمثله شيء { : م ينظروا يف قوله تعاىل أما تركهم للقاعدة فل
يف وجه ما خملوق مثله إذ ما وجب للشيء وجب ملثله فكما تكون اآلية دليال على نفي الشبه تكون دليال هلؤالء 

  ات يقتضي التركيب ألهنم عاملوه يف التنزيه معاملة املخلوق حيث تومهوا أن اتصاف ذاته بالصف
} القدير { أو } السميع العليم { و } السميع البصري { : وأما تركهم ملعاين اخلطاب فإن العرب ال تفهم من قوله 

وما اشبه ذلك إال من له مسع وبصر وعلم وقدرة اتصف هبا فإخراجها عن حقائق معانيها اليت نزل القرآن هبا خروج 
  ه منه من غري حاجة عن أم الكتاب إىل اتباع ما تشاب

وحيث ردوا هذه الصفات إىل األحوال اليت هي العاملية والقادرية فما ألزموه يف العلم والقدرة الزم هلم يف العاملية 
  والقادرية ألهنا إما موجودة فيلزم التركيب أو معدومة والعدم نفي حمض 
  الم النفسي وهو مذكور يف األول وأما كون الكالم هو األصوات واحلروف فبناء على عدم النظر يف الك

وأما الشبهة السمعية فكأهنا عندهم بالتبع ألن العقول عندهم هي العمدة املعتمدة ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل 
إما أن يكون على عمومه ال يتخلف عنه شيء أو ال فإن كان } اهللا خالق كل شيء { : ما مر واهللا ألن قوله تعاىل 

ه إما بغري دليل ـ وهو التحكم ـ وإما بدليل فأبرزوا حىت ننظر فيه ويلزم مثله يف اإلرادة إن على عمومه فتخصيص
ردوا الكالم إليها وكذلك غريها من الصفات إن قرأوا هبا أو األحوال إن أنكروها وهذا الكالم معهم حبسب 

  الوقت 
  ب بدعة ال يالئم قواعد الشريعة والذي يليق باملسألة أنواع أخر من األدلة اليت تقتضي كون هذا املذه

ومن أغرب ما يوضع ههنا ما حكاه املسعودي وذكره اآلجري ـ يف كتاب الشريعة ـ بأبسط مما ذكره املسعودي 
حضرت يوما من األيام : ذكر صاحل بن علي اهلامشي قال : واللفظ هنا للمسعودي مع إصالح بعض األلفاظ قال 

ولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إىل النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته جلوس املهتدي للمظامل فرأيت من سه
  فأقبلت أرمقه ببصري إذا نظر يف القصص فإذا رفع طرفه إيل أطرقت فكأنه علم ما يف نفسي 

نعم يا أمري املؤمنني فأمسك فلما : يا صاحل أحسب أن يف نفسك شيئا حتب أن تذكره ـ قال ـ فقلت : فقال يل 
يا : ن جلوسه أمر أن ال أبرح وهنض فجلست جلوسا طويال فقمت إليه وهو على حصري الصالة فقال يل فرغ م

  بل هو أمري املؤمنني أحسن : صاحل أحتدثين مبا يف نفسك ؟ أم أحدثك ؟ فقلت 
خبلق أي خليفة خليفتنا إن مل يكن يقول بقول أبيه من القول : كأنين بك وقد استحسنت من جملسنا فقلت : فقال 

قد كنت على ذلك برهة من الدهر حىت أقدم علي الواثق شيخا من أهل الفقه واحلديث من أذنة من : القرآن فقال 



الثغر الشامي مقيدا طواال حسن الشبيه فسلم غري هائب ودعا فأوجز فرأيت احلياء منه يف محاليق عيين الواثق 
  والرمحة عليه 

يا أمري املؤمنني أمحد يصغر ويضعف ويقل : ن أيب داؤد عما يسألك عنه فقال يا شيخ أجب أبا عبد اهللا أمحد ب: فقال 
أبو عبد اهللا يصغر ويضعف ويقل عند : عند املناظرة فرأيت الواثق وقد صار مكان الرمحة غضبا عليه فقال 

  ك قد أذنت ذل: هون عليك يا أمري املؤمنني أتأذن يل يف كالمه ؟ فقال له الواثق : مناظرتك ؟ فقال 
: إىل القول خبلق القرآن فقال له الشيخ : يا أمحد إالم دعوت الناس ؟ فقال أمحد : فأقبل الشيخ على أمحد فقال 

مقالتك هذه اليت دعوت الناس إليها من القول خبلق القرآن أداخله يف الدين فال يكون الدين تاما إال بالقول هبا ؟ 
يعلمها أم : ال قال له : عليه و سلم دعا الناس إليها أم تركهم ؟ قال فرسول اهللا صلى اهللا : نعم قال الشيخ : قال 

فلم دعوت الناس إىل ما مل يدعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليه وتركهم منه : علمها قال : مل يعلمها ؟ قال 
  يا أمري املؤمنني هذه واحدة : ؟ فأمسك فقال الشيخ 

الدين ال : فقلت أنت } اليوم أكملت لكم دينكم { :  تعاىل يف كتابه العزيز أخربين يا أمحد قال اهللا: مث قال له 
يكون تاما إال مبقالتك خبلق القرآن فاهللا تعاىل عز و جل صدق يف متام وكماله أم أنت يف نقصانك ؟ فأمسك فقال 

  يا أمري املؤمنني وهذه ثانية : الشيخ 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما { : و جل  أخربين يا أمحد قال اهللا عز: مث قال بعد ساعة 

فمقالتك هذه اليت دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل األمة أم ال ؟ } بلغت رسالته 
  أخربين يا أمحد : يا أمري املؤمنني وهذه ثالثة مث قال بعد ساعة : فأمسك فقال الشيخ 

اتسع له عن أن أمسك عنهم أم ال ؟ : علم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقالتك هذه اليت دعوت الناس إليها ملا 
وكذلك أليب بكر ؟ وكذلك لعمر ؟ وكذلك لعثمان ؟ وكذلك لعلي ؟ : بل اتسع له ذلك فقال الشيخ : قال أمحد 

إذا مل يتسع لنا ما اتسع لنا ما اتسع : مري املؤمنني يا أ: نعم فصرف وجهه إىل الواثق وقال : رمحة اهللا عليهم قال 
اقطعوا قيوده فلما فكت جاذب عليها فقال : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وألصحابه فال وسع اهللا علينا مث قال الواثق 

صيت أن يا شيخ مل جاذبت عليها ؟ قال ألين عقدت يف نييت أن أجاذب عليها فإذا أخذهتا أو: دعوه مث قال : الواثق 
مل قيدين ظلما وارتاع يب أهلي ؟ فبكى الواثق والشيخ وكل من : يا ريب سل عبدك : جتعل بني يدي وكفي مث أقول 

ما خرجت من منزيل حىت جعلتك يف حل : يا أمري املؤمنني : اجعلين يف حل فقال : يا شيخ : حضر مث قال له الواثق 
أقم عندي آنس بك : بتك منه فتهلل وجه الواثق وسر مث قال له إعظاما لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولقرا

يأذن أمري املؤمنني يف : سل ما بدا لك قال : مكاين يف ذلك الثغر أنفع وأنا شيخ كبري ويل حاجة قال : فقال له 
ذلك  قد أذنت لك وأمر له جبائزة فلم يقبلها فرجعت من: رجوعي إىل املوضع الذي أخرجين منه هذا الظامل قال 

  الوقت عن تلك املقالة وأحسب أيضا أن الواثق رجع عنها 
كاية ففيها عربة ألويل األلباب ز وأنظروا كيف مأخذ اخلصوم يف إلفحامهم خلصومهم بالرد  \فتأملوا هذه احلا 

  عليهم بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم 
اجلهل مبقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض ومدار الغلط يف هذا الفصل إمنا هو على حرف واحد وهو 

فإن مأخذ األدلة عند األئمة الراسخني إمنا هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة حبسب ما ثبت من كلياهتا 
وجزئياهتا املرتبة عليها وعامها املرتب على خاصها ومطلقها احملمول على مقيدها وجمملها املفسر بينهما إىل ما سوى 

  ذلك من مناحيها فإذا حصل للناظر من مجلتها حكم من األحكام فلذلك الذي نظمت به حني استنبطت 



وما مثلها إال مثل اإلنسان الصحيح السوي فكما أن اإلنسان ال يكون إنسانا حىت يستنطق فال ينطق باليد وحدها 
ي هبا إنسانا كذلك الشريعة ال يطلب وال بالرجل وحدها وال بالرأس وحده زال باللسان وحده بل جبملته اليت مس

منها احلكم على حقيقة االستنباط إال جبملتها ال من دليل منها أي كان نطق ذلك الدليل فإمنا هو تومهي ال حقيقي 
  كاليد إذا استنقطت فإمنا تنطق تومها ال حقيقة من حيث علمت أهنا يد إنسان ال من حيث هي إنسان ألنه حمال 

  ور الشريعة صورة واحدة خيدم بعضها كأعضاء افنسان إذا صورت صورة مثمرة فشأن الراسخني تص
وشأن متبعي املتشاهبات أخذ دليل ما أي كان عفوا وأخذا أوليا وإن كان مث ما يعارضه من كلي أو جزئي فكأن 

من يف قلبه زيغ العضو الواحد ال يعطى يف مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا فمتبعه متبع متشابه وال يتبعه إال 
  } ومن أصدق من اهللا قيال { : كما شهد اهللا به 

  فصل وعند ذلك نقول

  : وعند ذلك نقول 
من اتباع املتشاهبات األخذ باملطلقات قبل النظر يف مقيداهتا وبالعمومات من غري تأمل هل هلا خمصصات أم ال ؟ 

من غري دليل سواه فإن هذا املسلك رمي يف وكذلك العكس بأن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعم بالرأي 
عماية واتباع للهوى يف الدليل وذلك أن املطلق املنصوص على تقييده مشتيه إذا مل يقيد فإذا قيد صار واضحا كما 

  أن إطالق املقيد رأي يف ذلك املقيد معارض للنص من غري دليل 
اإلطالق والعموم وال يرفعها عذر إال العذر الرافع أن الشريعة قد ورد طلبها على املكلفني على : فمثال األول 

للخطاب رأسا وهو زوال العقل فلو بلغ املكلف يف مراتب الفضائل الدينية إىل أي رتبة بلغ بقي التكليف عليه 
كذلك إىل املوت وال رتبة ألحد يبلغها يف الدين كرتبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث رتبة أصحابه الربرة ومل 

سقط عنهم من التكليف مثقال ذرة إال ما كان من تكليف ما ال يطاق بالنسبة إىل اآلحاد كالزمن ال يطالب ي
  باجلهاد واملقعد ال يطالب بالصالة قائما واحلائض ال تطالب بالصالة املخاطب هبا يف حال حيضها وال ما أشبه ذلك 

تب الدين ـ كما يقوله أهل اإلباحة ـ كان قوله بدعة فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إىل مرتبة ما من مرا
  خمرجة عن الدين 

ومنه دعاوى أهل البدع على األحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن أو مناقضة بعضها بعضا وفساد معانيها أو 
  : خمالفتها للعقول ـ كما حكموا بذلك يف قوله صلى اهللا عليه و سلم للمتحاكمني إليه 

مائة الشاة واخلادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام : ده ألقضني بينكما بكتاب اهللا والذي نفسي بي[ 
: فغدا عليها فاعترفت فرمجها قالوا ] وعلى املرأة هذه الرجم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها 
ريب يف كتاب اهللا ذكر فإن كان احلديث هذا خمالف لكتاب اهللا ألنه قضى بالرجم والتغريب وليس للرجم وال للتغ

  باطال فهو ما أردنا وإن كان حقا فقد ناقض كتاب اهللا بزيادة الرجم والتغريب 
{ : منها احلكم والفرض كقوله تعاىل : فهذا اتباع للمتشابه ألن الكتاب يف كالم العرب ويف الشرع على وجوه 

: فكان املعىن } وقالوا ربنا مل كتبت علينا القتال } { ام كتب عليكم الصي{ : وقال تعاىل } كتاب اهللا عليكم 
ألقضني بينكما بكتاب اهللا أي حبكم اهللا الذي شرع لنا كما أن الكتاب يطلق على القرآن فتخصيصهم الكتاب 

  بأحد احملامل من غري دليل اتباع ملا تشابه من األدلة 
  : ويف احلديث 



فهذا يقتضي أنه مل يثبت ألول هذه األمة فضل على : قالوا ] خره ؟ مثل أميت كمطر ال يدري أوله خري أم آ[ 
  : اخلصوص دون آخرها وال العكس مث نقل 

فهذا يقتضي تفضيل األولني واآلخرين على ] إن اإلسالم بدىء غريبا وسيعود غريبا كما بدىء فطوىب للغرباء [ 
  : الوسط مث نقل 

  فاقتضي أن األولني أفضل على اإلطالق ] ن يلوهنم خري القرون قرين مث الذين يلوهنم مث الذي[ 
  فهذا تناقض وكذبوا ليس مث تناقض وال اختالف : قالوا 

وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي يف املقوالت الشرعية فإما أن ال ميكن اجلمع بينهما أصال وإما أن ميكن 
ني قطعيني فال يقع يف الشريعة وال ميكن وقوعه ألن فإن مل ميكن فهذا الفرض بني قطعي وظين أو بني ظنني فأما ب

تعارض القطعيني حمال فإن وقع بني قطعي وظين بطل الظين وإن وقع بني ظنيني فههنا للعلماء فيه الترجيح والعمل 
باألرجح متعني وإن أمكن اجلمع ـ فقد اتفق النظار على إعمال وجه اجلمع وإن كان وجه اجلمع ضعيفا فإن اجلمع 

  عندهم وإعمال األدلة أوىل من إمهال بعضها فهؤالء املبتدعة مل يرفعوا هبذا األصل رأسا إما جهال به أو عنادا  أوىل
هو األصل يف الباب فال يبلغ أحد منا مبلغ الصحابة رضي اهللا عنهم ] خري القرون قرين : [ فإذا ثبت هذا فقوله 

  الوجوه  وما سواه حيتمل التأويل على حال أو زمان أو يف بعض
ال نص فيه على التفضيل املشار إليه بل هو دليل على جزاء حسن ويبقى النظر يف ] فطوىب للغرباء : [ وأما قوله 

  كوهنم مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه حمتمل فليس يف احلديث عليه دليل فال بد من محله األصل وال إشكال 
  : يه و سلم ومن ذلك قوهلم بالتناقض يف قوله صلى اهللا عل

  : وقوله ] ال تفضلوين على يونس بن مىت وال ختريوا بني األنبياء وبيين [ 
  ووجه اجلمع بينمها ظاهر ] أنا سيد ولد آدم وال فخر [ 

  : ومنه أهنم قالوا يف قوله صلى اهللا عليه و سلم 
] : م ال يدري أين باتت يده إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا فإن أحدك[ 

فإن أحدكم ال يدري كذا فما منا أحد إال درى أين : إن هذا احلديث يفسد آخره أوله فإن أوله صحيح لوال قوله 
باتت يده وأشد األمور أن يكون مس هبا فرجه ولو أن رجال فعل ذلك يف اليقظة ملا طلب بغسل يده فكيف يطلب 

  ال ؟ بالغسل وال يدري هل مس فرجه أم 
إذ النائم قد ميس فرجه فيصيبه شيء من جناسة يف احملل لعدم استنجاء تقدم : وهذا االعتراض من النمط الذي قبله 

النوم أو يكون استجمر فوق موضع االستجمار وهو لو كان يقظان فمس لعلم بالنجاسة إذا علقت بيده فيغسلها يف 
  االعتراض اإلناء لئال يفسد املاء وإذا أمكن هذا مل يتوجه 

فجميع ما ذكر يف هذا الفصل راجع إىل إسقاط األحاديث بالرأي املذموم الذي تقدم االستشهاد عليه أنه من البدع 
  احملدثات 

  حتريف األدلة عن مواضعها: فصل ومنها 

حتريف األدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك املناط إىل أمر آخر مومها أن : ومنها 
املناطني واحد وهو من خفيات حتريف الكلم عن مواضعه والعياذ باهللا ويغلب على الظن أن من أقر باإلسالم ويذم 
حتريف الكلم عن مواضعه ال يلجأ إليه صراحا إال مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن احلق مع هوى يعميه عن 



  أخذ الدليل مأخذه فيكون بذلك السبب مبتدعا 
الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا يف اجلملة مما يتعلق بالعبادات ـ مثال فأتى به املكلف يف اجلملة أيضا وبيان ذلك أن 

كذكر اهللا والدعاء والنوافل املستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة كان الدليل عاضدا لعلمه من 
تى املكلف يف ذلك األمر بكيفية خمصوصة أو زمان من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصاحل به فإن أ: جهتني 

خمصوص أو مكان خمصوص أو مقارنا لعباده خمصوصة والتزم ذلك حبيث صار متخيال أن الكيفية أو الزمان أو 
  املكان مقصود شرعا من غري أن يدل الدليل عليه كان الدليل مبعزل عن ذلك املعىن املستدل عليه 

اهللا فالتزم قوم االجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو يف وقت معلوم  فإذا ندب الشرع مثال إىل ذكر
خمصوص عن سائر األوقات ـ مل يكن يف ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص امللتزم بل فيه ما يدل على 

ناس خالفه ألن التزام األمور غري الالزمة شرعا شأهنا أن تفهم التشريع وخصوصا مع من يقتدى به يف جمامع ال
كاملساجد فإهنا إذا ظهرت هذا اإلظهار ووضعت يف املساجد كسائر الشعائر اليت وضعها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم يف املساجد وما أشبهها كاألذان وصالة العيدين واالستسقاء والكسوف ـ فهم منها بال شك أهنا سنن إذا 

  ملستدل به فصارت من هذه اجلهة بدعا حمدثة بذلك مل تفهم منها الفرضية فأحرى أن ال يتناوهلا الدليل ا
وعلى ذلك ترك التزام السلف لتلك األشياء أو عدم العمل هبا وهم كانوا أحق هبا وأهلها لو كانت مشروعة على 

مقتضى القواعد ألن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا يف مواضع كثرية حىت إنه مل يطلب يف تكثري عبادة من 
: اآلية وقوله } يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا { : ب من التكثري من الذكر كقوله تعاىل العبادات ما طل

  خبالف سائر العبادات } وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون { 
صة حبيث تشعر حبيث ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر اهللا ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات وال قيدوه بأوقات خمصو

تشعر باختصاص التعبد بتلك األوقات إال ما عينه الدليل كالغداة والعشي وال أظهروا منه إال ما نص الشارع على 
إظهاره كالذكر يف العيدين وشبهه وما سوى فكانوا مثابرين على إخفائه وسره ولذلك قال هلم حني رفعوا أصواهتم 

 :  
  واشباهه ومل يظهرون يف اجلماعات ] عون أصم وال غائبا أربعوا على أنفسكم إنكم ال تد[ 

فكل من خالف هذا األصل فقد خالف إطالق الدليل أوال ألنه قيد فيه بالرأي وخالف من كان أعرف منه بالشريعة 
  : وهم السلف الصاحل رضي اهللا عنهم بل 

  ا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يترك العمل وهو جيب أن يعمل به خوف
ويف فصل من املوافقات مجلة من هذا وهو مزلة قدم فقد يتوهم أن إطالق اللفظ يشعر جبواز كل ما ميكن يف مدلوله 

وقوعا وليس خصوصا يف العبادات فإهنا حممولة على التعبد على حسب ما تلقي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
حني وضعت بعيدة عن مدارك العقول يف أركاهنا وترتيبها وأزماهنا وكيفياهتا ومقاديرها والسلف الصاحل كالصلوات 

وسائر ما كان مثلها ـ حسبما يذكر يف باب املصاحل املرسلة من هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل ـ فال يدخل 
  معانيها على التفصيل العبادات الرأي واالستحسان هكذا مطلقا ألنه كاملنايف لوضعها وألن العقول ال تدرك 

وكذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها كمالك بن أنس رضي اهللا عنه فإنه حافظ على طرح الرأي جدا 
ومل يعمل فيها من أنواع القياس إال قياس نفي الفارق حيث اضطر إليه وكذلك غريه من العلماء وإن تفاوتوا فهم 

باع لنصوصها ومنقوالهتا خبالف غريها فبحسبها ال مطلقا فإن اإلنسان قد أمر حمافظون مجيعا يف العبادات على االت
بذلك يف اجلملة ـ مثال ـ فاملخصص كاملخالف ملفهوم التوسعة وإن مل يفهم من ذلك توسعه فال بد من الرجوع 



ى الطريقتني إىل أصل الوقف من املنقول ألنا إن خرجنا عنه شككنا يف كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة عل
  املنبه عليهما يف كتاب املوافقات فيتعني الرجوع إىل املنقول وقوفا من غري زيادة وال نقصان 

فال بد من اعتبار أمر آخر وهو أن يكون العمل حبيث ال يوهم التخصيص زمانا دون غريه أو : مث إذا فهمنا التوسعة 
كم من االستحباب ـ مثال ـ إىل السنة أو الفرض ألنه قد مكانا دون غريه أو كيفية دون غريها أو يوهم انتقال احل

يكون الدوام عليه على كيفية ما يف جمامع الناس أو مساجد اجلماعات أو حنو ذلك مومها لكونه سنة أو فرضا بل 
  هو كذلك 

عند  أال ترى أن كل ما أظهره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وواظب عليه مجاعة إذا مل يكن فرضا فهو سنة
العلماء كصالة العيدين واالستسقاء والكسوف وحنو ذلك ؟ خبالف قيام الليل وسائر النوافل فإهنا مستحبات 

  وإمنا يضر إذا كانت تشاع ويعلن هبا : وندب صلى اهللا عليه و سلم إىل إخفائها 
ماعات وسيأيت بسط ذلك يف ومن أمثلة هذا األصل التزام الدعاء بعد الصلوات باهليئة االجتماعية معلنا هبا يف اجل

  بابه إن شاء اهللا تعاىل 

  بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويالت ال تعقل: فصل ومنها 

ـ يدعون فيها أهنا هي املقصود واملراد ال ما يفهم : ومنها  بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويالت ال تعقل 
قوم أرادوا إبطال الشريعة مجلة وتفصيال : ل وذلك أهنم فيما ذكره العلماء العريب ـ مسندة عندهم إىل أصل ال يعق

وإلقاء ذلك فيما بني الناس لينحل الدين يف أيديهم فلم ميكنهم إلقاء ذلك صراحا فريد ذلك يف وجوههم ومتتد 
اهلم من الظواهر  إليهم أيدي احلكام فصرفوا إعناقهم إىل التحيل على ما قصدوا بأنواع من احليل من مجلهتا صرف

كل ما ورد يف الشرع من الظواهر يف : إحالة على أن هلا بواطن هي املقصودة وأن الظواهر غري مرادة فقالوا 
  التكاليف واحلشر والنشر واألمور اإلهلية فهي أمثلة ورموز إىل بواطن 

بل أن ينال رتبة االستحقاق ومعىن أن اجلنابة مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء سر إليه ق: فمما زعموا يف الشرعية 
الغسل جتديد العهد على من فعل ذلك ومعىن جمامعة البهيمة مقاحبة من ال عهد له ومل يؤد شيئا من صدقة النجوى 

فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل واملفعول به وإال فالبهيمة مىت : ـ وهو مائة وتسعة عشر درمها ـ قالوا 
  جيب القتل عليها ؟ 

الحتالم أن يسبق لسانه إىل إفشاء السر يف غري حمله فعليه الغسل أي جتديد املعاهدة والطهر هو التربؤ من اعتقاد وا
كل مذهب سوى متابعة اإلمام والتيمم األخذ من املأذون إىل أن يسعد مبشاهدة الداعي واإلمام والصيام هو 

  اإلمساك عن كشف السر 
اإلهلية ن وأمور التكليف وأمور اآلخرة وكله حوم على إبطال الشريعة مجلة  وهلم من هذا اإلفك كثري يف األمور

وتفصيال إذ هم ثنوية ودهرية وإباحية منكرون للنبوة والشرائع واحلشر والنشر واجلنة والنار واملالئكة بل هم 
  منكرون للربوبية وهم املسمون بالباطنية 

س اآلدمي سبع والكواكب السيارة سبع وأيام األسبوع سبع فهذا ورمبا متسكوا باحلروف واألعداد بأن الثقب يف رأ
يدل على أن دور األئمة سبعة وبه يتم وأن الطبائع أربع وفصول السنة أربع فدل على أن أصول األربعة هي السابق 

عشر  والتايل االهلان ـ عندهم والناطق واألساس ـ ومها اإلمامان ـ والربوج اثنا عشر يدل على أن احلجج اثنا
وهم الدعاة إىل أنواع من هذا القبيل ومجيعها ليس فيه ما يقابل بالرد ألن كل طائفة من املبتدعة سوى هؤالء رمبا 



وصاروا عرضة للمز ) الربقة ( يتمسكون بشبهة حتتاج إىل النظر فيها معهم أما هؤالء فقد خلعوا يف اهلذيان 
إلمام املعصوم الذي زعموه وإبطال األئمة معلوم يف كتب املتكلمني وضحكة للعاملني وإمنا ينسبون هذه األباطيل إىل ا

  ولكن ال بد من نكتة خمتصرة يف الرد عليهم 
فال خيلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوى الضرورة وهو حمال ألن الضروري هو ما يشترك فيه العقالء 

  علما وإداركا وهذا ليس كذلك 
ما الذي دعاك إىل تصديق حممد : ماعهم منه لتلك التأويالت فنقول ملن زعم ذلك وإما من جهة اإلمام املعصوم بس

صلى اهللا عليه و سلم سوى املعجزة ؟ وليس إلمامك معجزة فالقرآن يدل على أن املراد ظاهره ال ما زعمت فإن 
من أي جهة : م ظاهر القرآن رموز إىل بواطن فهمها اإلمام املعصوم ومل يفهمها فتعلمناها منه قيل هل: قال 

فلعل لفظه : تعلمتموها منه ؟ أمبشاهد قلبه بالعني ؟ أو بسماع منه ؟ وال بد من االستناد إىل السماع باألذن فيقال 
ما ذكرته : صرح باملعىن وقال : ظاهر له باطن مل تفهمه ومل يطلعك عليه فال يوثق مبا فهمت من ظاهر لفظه فإن قال 

ومباذا عرفت قوله أنه ظاهر ال رمز فيه بل أنه كما قال ؟ إذ ميكن أن : ظاهره قيل له ظاهر ال رمز فيه أو واملراد 
يكون له باطن مل تفهمه أيضا حىت لو حلف بالطالق الظاهر أنه مل يقصد إال الظاهر الحتمل أن يكون يف طالقه رمز 

  ذلك يؤدي إىل حسم باب التفهيم : وهو باطنه وليس مقتضى الظاهر فإن قال 
فأنتم حسمتموه بالنسبة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية واجلنة والنار : له قيل 

إن ظاهره غري مراد وإن حتته : واحلشر والنشر واألنبياء والوحي واملالئكة مؤكدا ذلك كله بالقسم وأنتم تقولون 
اهللا عليه و سلم ملصلحة وسر له يف الرمز جاز بالنسبة إىل رمزا فإن جاز ذلك عندكم بالنسبة إىل النيب صلى 

  معصومكم أن يظهر لكم خالف ما يضمره ملصلحة وسر له فيه وهذا ال حميص هلم عنه 
ينبغي أن يعرف اإلنسان أن رتبة هذه الفرقة هي أخس من رتبة كل فرقة من فرق : قال أبو حامد الغزايل رمحه اهللا 

نقض مذهبها بنفس املذهب سوى هذه اليت هي الباطنية إذ مذهبها إبطال النظر وتغيري الضالل إذ ال جتد فرقة ت
األلفاظ عن موضوعها بدعوى الرمز وكل ما يتصور أن تنطق به ألسنتهم فإما نظر أو نقل أما النظر فقد أبطلوه وأما 

  اهللا النقل فقد جوزوا أن يراد باللفظ غري موضوعة فال يبقى هلم معتصم والتوفيق بيد 
وذكر ابن العرب يف العواصم مأخذا آخر يف الرد عليهم أسهل من هذا ـ وقال إهنم ال قبل هلم به ـ وهو أن 

يسلط عليهم يف كل ما يدعونه السؤال بـ مل ؟ خاصة فكل من وجهت عليه منهم سقط يف يده وحكى يف ذلك 
ه إال أنه مع ظهور فساده وبعده عن الشرع حكاية ظريفة حيسن موقعها ها هنا وتصور املذهب كاف يف ظهور بطالن

مذهب املهدي املغريب فإنه عد نفسه اإلمام املنتظر وأنه معصوم ) منها ( قد اعتمده طوائف وبنوا عليه بدعا فاحشة 
  حىت أن من شك يف عصمته أو يف أنه املهدي املنتظر كافر 

لف آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وحممدا وقد زعم ذووه أنه ألف يف اإلمامة كتابا ذكر فيه أن اهللا استخ
عليهم السالم وأن مدة اخلالفة ثالثون سنة وبعد ذلك فرق وأهواء وشح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي 

: برأيه فلم يزل األمر على ذلك والباطل ظاهر واحلق كامن والعلم مرفوع ـ كما أخرب عليه الصالة و السالم 
ن الدين امسه وال من القرآن إال رمسه حىت جاء اهللا باإلمام فأعاد به الدين ـ كما قال عليه اجلهل ظاهر ومل يبق م

  : الصالة و السالم 
إن طائفته هم الغرباء زعما من غري برهان : وقال ] بدىء اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدىء فطوىب للغرباء [ 

باملهدي وطاعته نقية مل ير مثلها قبل وال بعد وأن به قامت  جاء اهللا: زائد على الدعوى وقال يف ذلك الكتاب 



السموات واألرض به تقوم وال ضد له وال مثل وال ند وال كذب تعاىل اهللا عن قوله وهذا كما نزل أحاديث 
  الترمذي و أيب داود يف الفاطمي على نفسه وأنه هو بال شك 

حلمد هللا الفعال ملا يريد القاضي ملا يشاء ال راد ألمره وال ا: وأول إظهاره لذلك أنه قام يف أصحابه خطيبا فقال 
معقب حلكمه وصلى اهللا على النيب املبشر باملهدي ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا يبعثه اهللا إذا 

ه الصالة و نسخ احلو بالباطل وأزيل العدل باجلور مكانه باملغرب األقصى وزمانه آخر األزمان وامسه اسم النيب علي
السالم ونسبه نسب النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد ظهر جور األمراء وامتألت األرض بالفساد وهذا آخر الزمان 

  واالسم االسم والنسب النسب والفعل الفعل يشري إىل ما جاء يف أحاديث الفاطمي 
أنت املهدي فبايعوه على ذلك هذه الصفة ال توجد إال فيك ف: فلما فرغ بادر إليه من أصحابه عشرة فقالوا 

وأحدث يف دين اهللا أحداثا كثرية زيادة إىل اإلقرار بأنه املهدي املعلوم والتخصيص بالعصمة مث وضع ذلك يف 
اخلطب وضرب يف السكك بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالثة الشهادة فمن مل يؤمن هبا أو شك فيها فهو كافر 

 يضعه الشرع فيها وهي حنو من مثانية عشر موضعا كترك امتثال أمر من كسائر الكفار وشرع القتل يف مواضع مل
  يستمع أمره وترك حضور مواعظة ثالث مرات واملداهنة إذا ظهرت يف أحد قتل وأشياء كثرية 

وكان مذهبه البدعة الظاهرية ومع ذلك فابتدع أشياء كوجوه من التثويب إذ كانوا ينادون عند الصالة بتاصاليت 
و بقيام تاصاليت سوردين و باردي و وأصبح وهللا احلمد وغريه فجرى العمل جبميعها يف زمان املوحدين اإلسالم 

وبقي أكثرها بعدما انقرضت دولتهم حىت إين أدركت بنفسي يف جامع غرناطة األعظم الرضا عن اإلمام املعصوم 
  املهدي املعلوم إىل أن أزيلت وبقيت أشياء مثرية غفل عنها أو 

  غفلت 
قد كان السلطان أبو العالء إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن بن علي منهم ظهر له قبح ما هم عليه من و

هذه االبتداعات فأمر ـ حني استقر مبراكش ـ خليفته بإزالة مجيع ما ابتدع من قبله وكتب بذلك رسالة إىل 
انة به والتوكل عليه وأنه قد نبذ الباطل وأظهر احلق األقطار يأمر فيها بتغيري تلك السنة ويوصي بتقوى اهللا واالستع

  وأن ال مهدي إال عيسى وأن ما ادعوه أنه املهدي بدعة أزاهلا وأسقط اسم من ال تثبت عصمته 
وذكر أن أباه املنصور هم بأن يصدع مبا به صدع وأن يرفع احلرف الذي رفع فلم يساعده األجل لذلك مث ملا مات 

د عبد الواحد امللقب بالرشيد وفد إليه مجاعة من أهل املذهب املتسمني باملوحدين فقتلوا منه واستخلف ابنه أبو حمم
يف الذروة والغارب وضمنوا على أنفسهم الدخول حتت طاعته والوقوف على قدم اخلدمة بني يديه واملدافعة عنه مبا 

ات ونقش امسه اخلاص يف السكك استطاعوا لكن على شرط ذكر املهدي وختصيصه بالعصمة يف اخلطبة واملخاطب
وإعادة الدعاء بعد الصالة والنداء عليها بتاصاليت اإلسالم عند كمال األذان و بتقام تاصاليت وهي إقامة الصالة 

  وما أشبه دلك من سودرين و قادري و أصبح وهللا احلمد وغري ذلك 
انتدب املوحدون إىل الطاعة اشترطوا وقد كان الرشيد استمر على العمل مبا رسم أبوه من ترك ذلك كله فلما 

إعادته ما ترك فأسعفوا فيه فلما احتلوا منازهلم أياما ومل يعد شيء من تلك العوائد ساءت ظنوهنم وتوقعوا انقطاع ما 
  هو عمدهتم يف دينهم وبلغ ذلك الرشيد فجدد تأنيسهم بإعادهتا 

من االرتياح لسماع تلك األمور واطلقت ألسنتهم  ماذا بلغ من سرورهم وما كانوا فيه! فيا هللا : قال املؤرخ 
بالدعاء خلليفتهم بالنصر والتأييد ومشلت األفراح فيهم الكبري والصغري وهذا شأن صاحب البدعة فلن يسر بأعظم 



وهذا كله دائر على القول باإلمامة } ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من اهللا شيئا { من انتشار بدعته وإظهارها 
  عصمة الذي هو رأي الشيعة وال

  رأى قوم التغايل يف تعظيم شيوخهم: فصل ومنها 

رأى قوم التغايل يف تعظيم شيوخهم حىت أحلقوهم مبا ال يستحقونه فاملقتصد منهم يزعم أنه ال ويل هللا أعظم : ومنها 
عة فاحشة ألنه ال ميكن أن من فالن ورمبا أغلقوا باب الوالية دون سائر األمة إال هذا املذكور وهو باطل حمض وبد

يبلغ املتأخرون أبدا مبالغ املتقدمني فخري القرون الذين رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وآمنوا به مث الذين 
يلوهنم وهذا يكون األمر أبدا إىل قيام الساعة فأقوى ما كان أهل اإلسالم يف دينهم وأعماهلم ويقينهم وأحواهلم يف 

 زال ينقص شيئا فشيئا إىل آخر الدنيا لكن ال يذهب احلق مجلة بل ال بد من طائفة تقوم به أول اإلسالم مث ال
  : وتعتقده وتعمل مبقتضاه على حسبهم يف إمياهنم ال ما كان عليه األولون من كل وجه ألنه 

سلم وال نصيفه لو أنفق أحد من املتأخرين وزن أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  وإذا كان ذلك يف املال فكذلك يف سائر شعب اإلميان بشهادة التجربة العادية 

وملا تقدم أول الكتاب أنه ال يزال الدين يف نقص فهو أصلي ال شك فيه وهو عند أهل السنة واجلماعة فكيف يعتقد 
لغالب والغلو يف التعظيم والتعصب بعد ذلك يف أنه ويل أهل األرض ؟ وليس يف األمة ويل غريه ؟ لكن اجلهل ا

  للنحل يؤدي إىل مثله أو أعظم منه 
واملتوسط يزعم أنه مساو للنيب صلى اهللا عليه و سلم إال أنه ال يأتيه الوحي بلغين هذا عن طائفة من الغالني يف 

منهم فيه والغايل  شيخهم احلاملني لطريقتهم يف زعمهم نظري ما ادعاه بعض تالمذه احلالج يف شيخهم على االقتصاد
  يزعم فيه أشنع من هذا كما ادعى أصحاب احلالج يف احلالج 

أقمت زمانا يف بعض القرى البادية وفيها من : وقد حدثين بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق يف النقل أنه قال 
اعدين فتومهت أهنما فخرجت يوما من منزيل لبعض شأين فرأيت رجلني منهم ق: هذه الطائفة املشار إليها كثري قال 

يتحدثان يف بعض فروع طريقتهم فقربت منهما على استخفاء ألمسع من كالمهم ـ إذ من شأهنم االستخفاء 
بأسرارهم ـ فتحدثا يف شيخهم وعظم منزلته وأنه ال أحد يف الدنيا مثله وطربا هلذه املقابلة طربا عظيما مث قال 

فقمت من ذلك املكان فارا أن يصيبين : نعم هذا هو احلق قال املخرب  :أحتب احلق ؟ هو النيب قال : أحدمها لآلخر 
  معهم قارعة 

وهذا منط الشيعة اإلمامية ولوال الغلو يف الدين والتكالب على نصر املذهب والتهالك يف حمبة املبتدع ملا وسع ذلك 
  : عقل أحد ولكن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

احلديث فهؤالء غلوا كما غلت النصارى يف عيسى عليه ] ربا بشرب وذراعا بذراع لتتبعن سنن من كان قبلكم ش[ 
قل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق { : إن اهللا هو املسيح ابن مرمي فقال اهللا تعاىل : السالم حيث قالوا 

  :  احلديث ويف} وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل 
  ] عبد اهللا ورسوله : وال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي ولكن قولوا [ 

ومن تأمل هذه األصناف وجد هلا من البدع يف فروع الشريعة كثريا ألن البدعة إذا دخلت يف األصل سهلت 
  مداخلتها الفروع 



  قاماتفصل وأضعف هؤالء احتجاجا قوم استندوا يف أخذ األعمال إىل امل

رأينا فالنا : وأضعف هؤالء احتجاجا قوم استندوا يف أخذ األعمال إىل املقامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون 
: اتركوا كذا واعملوا كذا ويتفق هذا كثريا للمتمرسني برسم التصوف ورمبا قال بعضهم : الرجل الصاحل فقال لنا 

قال يل كذا وأمرين بكذا فيعمل هبا ويترك هبا معرضا عن احلدود رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النوم ف
املوضوعة يف الشريعة وهو خطأ ألن الرؤيا من غري األنبياء ال حيكم هبا شرعا على حال إال أن تعرض على ما يف 

بشارة أو أيدينا من األحكام الشرعية فإن سوغتها عمل مبقتضاها وإال وجب تركها واإلعراض عنها وإمنا فائدهتا ال
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف : النذرة خاصة وأما استفادة األحكام فال كما حيكى عن الكتاين رمحه اهللا قال 

قل كل يوم أربعني مرة يا حي يا قيوم ال إله إال أنت فهذا كالم : ادع اهللا أن ال مييت قليب فقال : املنام فقلت 
ىي القلب صحيح شرعا وفائدة الرؤيا التنبيه على اخلري وهو من ناحية حسن ال إشكال يف صحته وكون الذكر حي

  البشارة وإمنا يبقى الكالم يف التحديد باألربعني وإذا مل يوجد على اللزوم استقام 
أترك نفسك وتعال : كيف الطريق إليك ؟ فقال : رأيت ريب يف املنام فقلت : وعن أيب يزيد البسطامي رمحه اهللا قال 

ذا الكالم من الشرع موجود فالعمل مبقتضاه صحيح ألنه كالتنبيه ملوضع الدليل ألن ترك النفس معناه ؟ وشأن ه
وأما من خاف مقام { : ترك هواها بإطالق والوقوف على قدم العبودية واآليات تدل على هذا املعىن كقوله تعاىل 

إن فالنا سرق : لو رأى يف النوم قائال يقول وما أشبه ذلك ف} فإن اجلنة هي املأوى * ربه وهنى النفس عن اهلوى 
فاقطعه أو عامل فاسأله أو اعمل مبا يقول لك أو فالن زىن فحده وما أشبه ذلك مل يصح له العمل حىت يقوم له 

  الشاهد يف اليقظة وإال كان عامال بغري شريعة إذ ليس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحي 
جزاء النبوة فال ينبغي أن هتمل وأيضا إن املخرب يف املنام قد يكون النيب صلى اهللا عليه و إن الرؤيا من أ: وال يقال 

  : سلم وهو قد قال 
  وإذا كان فإخباره يف النوم كإخباره يف اليقظة ] من رآين يف النوم فقد رآين حقا فإن الشيطان ال يتمثل يب [ 

إلينا من كمال الوحي بل جز من أجزائه واجلزء ال يقوم مقام إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست : ألنا نقول 
  الكل يف مجيع الوجوه بل إمنا يقوم مقامه يف بعض الوجوه وقد صرفت إىل جهة البشارة والنذارة وفيها كاف 

وأيضا فإن الرؤيا اليت هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صاحلة من الرجل الصاحل وحصول الشروط 
  نظر فيه فقد تتوفر وقد ال تتوفر مما ي

وأيضا فهي منقسمة إىل احللم وهو من الشيطان وإىل حديث النفس وقد تكون سبب هيجان بعض أخالط فمىت 
  تتعني الصاحلة حىت حيكم هبا وترك غري الصاحلة ؟ 

  إلمجاع ويلزم أيضا على ذلك أن يكون جتديد وحي حبكم بعد الين ضلى اهللا عليه وسلم وهو منهي عنه با
ومل يا أمري : علي بالسيف والنطع قال : حيكى أن شريك بن عبد اهللا القاضي دخل على املهدي فلما رآه قال 

: رأيت يف منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عين فقصصت رؤياي على من عربها فقال يل : امليؤمنني ؟ قال 
برؤيا إبراهيم اخلليل عليه السالم وال أن معربك  واهللا ما رؤياك: يظهر لك طاعة ويضمر معصية فقال له شريك 

اخرج عين مث : بيوسف الصديق عليه السالم فباألحالم الكاذبة تضرب أعناق املؤمنني ؟ فاستحىي املهدي وقال 
  صرفه وأبعده 

يف وحكى الغزايل إن بعض األئمة أنه أفىت بوجوب قتل رجل يقول خبلق القرآن فروجع فيه فاستدل بأن رجال رأى 
أغناين عن دخوهلا رجل يقول خبلق : هل دخلتها ؟ فقال : منامه إبليس قد اجتاز بباب املدينة ومل يدخلها ؟ فقيل 



: فقال ! ال : لو أفىت إبليس بوجوب قتلي يف اليقظة هل تقلدونه يف فتواه ؟ فقالوا : القرآن فقام ذلك الرجل فقال 
  قوله يف املنام ال يزيد على قوله يف اليقظة 

وأما الرؤيا اليت خيرب فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرائي باحلكم فال بد من النظر فيها أيضا ألنه إذا أخرب 
حبكم موافق لشريعته فاحلكم مبا استقر وإن أخرب مبخالف فمحال ألنه صلى اهللا عليه و سلم ال ينسخ بعد موته 

استقراره بعد موته على حصول املرائي النومية ألن ذلك باطل شريعته املستقرة يف حياته ألن الدين ال يتوقف 
إن رؤياه غري صحيحة إذ لو رآه حقا مل خيربه مبا : باإلمجاع فمن رأى شيئا من ذلك فال عمل عليه وعند ذلك نقول 

  خيالف الشرع 
  : لكن يبقى النظر يف معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم 

  : يه تأويالن وف] من رآين يف النوم فقد رآين [ 
ما ذكره ابن رشيد إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدالن مشهوران بالعدالة يف قضية فلما نام احلاكم ذكر : احدمها 

ما حتكم هبذه الشهادة ؟ فإهنا باطلة فأجاب بأنه ال حيل له أن يترك : أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له 
ألحكام الشريعة بالرؤيا وذلك باطل ال يصح أن يعتقد إذ ال يعلم الغيب من العمل بتلك الشهادة ألن ذلك إبطال 

  : ناحيتها إال األنبياء الذين رؤياهم وحي ومن سواهم إمنا رؤياهم 
  جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة 

  : وليس معىن قوله : مث قال 
حقيقة بدليل أن الرئي قد يراه مرات على  أن كل من رأى يف منامه أنه رآه فقد رآه] من رآين فقد رآين حقا [ 

صور خمتلفة ويراه الرائي على صفة وغريه على صفة أخرى وال جيوز أن ختتلف صور النيب صلى اهللا عليه و سلم 
إذ مل ] من رآين على صوريت اليت خلقت عليها فقد رآين إذ ال يتمثل الشيطان يب : [ وال صفاته وإمنا معىن احلديث 

من رآين فقد رآين وأىن هلذا الرائي الذي رأى أنه رآه على صورة أنه رآه عليها :  أنه رآين وإمنا قال من رآين: يقل 
  ؟ وإن ظن أنه رآه ما مل يعلم أن تلك الصورة صورته بعينها وهذا ما طريق ألحد إىل معرفته 

 عليه و سلم وإن اعتقد الرائي فهذا ما نقل عن ابن رشيد وحاصله يرجع إىل أن املرئي قد يكون غري النيب صلى اهللا
  أنه هو 

إن الشيطان قد يأيت النائم يف صورة ما من معارف الرائي وغريهم فيشري له إىل : والتأويل الثاين يقوله علماء التعبري 
هذا فالن النيب وهذا امللك الفالين أو من أشبه هؤالء ممن ال يتمثل الشيطان به فيوقف اللبس على : رجل آخر 

ي بذلك وله عالمة عندهم وإذا كان كذلك أمكن أن يكلمه املشار إليه باألمر والنهي غري املوافقني للشرع الرائ
  فيظن الرائي أنه من قبل النيب صلى اهللا عليه و سلم وال يكون كذلك فال يوثق مبا يقول له أو يأمر أو ينهى 

األول حقيق بأن يكون فيه موافقا وعند ذلك ال  وما أحرى هذا الضرب أن يكون األمر أو النهي فيه خمالفا لكمال
يبقى يف املسألة إشكال نعم ال حيكم مبجرد الرؤيا حىت يعرضها على العلم ألمكان اختالط أحد القسمني باآلخر 

وعلى اجلملة فال يستدل بالرؤيا يف األحكام إال ضعيف املنة نعم يأيت املرئي تأنيسا وبشارة ونذارة خاصة حبيث ال 
  ن مبقتضاها حكما وال يبنون عليها أصال وهو االعتدال يف أخذها حسبما فهم من الشرع فيها واهللا أعلم يقطعو

  فصل وقد رأينا أن ختتم الكالم يف الباب بفصل مجع مجلة من االستدالالت



  املتقدمة 
ناها وفيه من نكت هذا وقد رأينا أن ختتم الكالم يف الباب بفصل مجع مجلة من االستدالالت املتقدمة وغريها يف مع

الكتاب مجلة أخرى فهو مما حيتاج إليه حبسب الوقت واحلال وإن كان فيه طول ولكنه خيدم ما حنن فيه إن شاء اهللا 
  تعاىل 

وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء يزعمون أهنم سلكوا طريق الصوفية فيجتمعون يف بعض الليايل 
لى صوت واحد مث يف الغناء والرقص إىل آخر الليل وحيضر معهم بعض املتسمني ويأخذون يف الذكر اجلهوري ع

  هل هذا العمل صحيح يف الشرع أم آل ؟ : بالفقهاء ـ يترمسون برسم الشيوخ اهلداة إىل سلوك ذلك الطريق 
يقة أصحابه فوقع اجلواب بأن ذلك كله من البدع احملدثات املخالفة طريقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وطر

  والتابعني هلم بإحسان فنفع بذلك ن شاء من خلقه 
مث إن اجلواب وصل إىل بعض البلطان فقامت على العاملني بتلك البدع وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع اكلهم 

هبا فأرادوا االنتصار ألنفسهم بعد أن راموا ذلك باالنتساب بالسنة إىل شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهم 
اشتهرت يف االنقطاع إىل اهللا والعمل بالسنة طريقتهم فلم يستقر هلم االستدالل لكوهنم على ضد ما كان عليه و

االقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف األخالق واألفعال وأكل : القوم فإهنم كانوا بنوا حنلتهم على ثالثة أصول 
  لفوهم يف هذه األصول فال ميكنهم الدخول حتت ترمجتهم احلالل وإخالص النية يف مجيع األعمال وهؤالء قد خا

وكان من قدر اهللا أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت يف مسألة تشبه هذه لكن حسن ظاهرها حبيث يكاد 
باطنها خيفى على غري املتأمل فأجاب عفا اهللا عنه على مقتضى ظاهرها من غري تعرض إىل ما هم عليه من البدع 

ا مسع بعضهم هبذا اجلواب أرسل به إىل بلدة أخرى فأتى به فرحل إىل غري بلده وشهر يف شيعته أن والضالالت ومل
إن : بيده حجة لطريقتهم تقهر كل حجة وأنه طالب للمناظرة فيها فدعي لذلك فلم يقم فيه وال قعد غري أنه قال 

ون هبا رحا فوصلت املسألة إىل غرناطة هذه حجيت وألقى بالبطاقة اليت خبط اجمليب وكان هو وحمبه وأشياعه يطري
وطلب من اجلميع النظر فيها فلم يسع أحد له قوة على النظر فيها إال أن يظهر وجه الصواب فيها الذي يدان اهللا 

  به ألنه من النصيحة اليت هي الدين القومي والصراط املستقيم 
جيتمعون يف رباط على ضفة البحر يف الليايل ما يقول الشيخ فالن يف مجاعة من املسلمني : ونص خالصة السؤال 

الفاضلة يقرؤون جزءا من القرآن ويستمعون من كتب الوعظ والرقائق ما أمكن يف الوقت ويذكرون اهللا بأنواع 
التهليل والتسبيح والتقديس مث يقوم من بينهم قوال يذكر شيئا يف مدح النيب صلى اهللا عليه و سلم ويلقي من 

نفس إليه وتشتاق مساعه من صفات الصاحلني وذكر آالء اهللا ونعمائه ويشوقهم بذكر املنازل السماع ما تتوق ال
احلجازية واملعاهد النبوية فيتواجدون اشتياقا لذلك مث يأكلون ما حضر من الطعام وحيمدون اهللا تعاىل ويرددون 

ح أمورهم ويدعون للمسلمني وإلمامهم الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم ويبتهلون باألدعية إىل اللله يف صال
  ويفترقون 

فهل جيوز اجتماعهم هلى ماذكر ؟ أم مينعون وينكر عليهم ؟ ومن دعاهم من احملبني إىل منزله بقصد التربك هل 
  جييبون دعوته وجيتمعون على الوجه املذكور أم ال ؟ 

مث أتى بالشواهد على طلب ذكر اهللا وأما جمالس تالوة القرآن وذكر اهللا هي رياض اجلنة : فأجاب مبا حمصوله 
إال الذين آمنوا { : اإلنشادات الشعرية فإمنا الشعر كالم حسنه حسن وقبيحه قبيح ويف القرآن يف شعراء اإلسالم 

: وذلك أن حسان بن ثابت وعبد اهللا بن رواحة وكعبا ملا مسعوا قوله تعاىل } وعملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثريا 



بكوا عند مساعها فنزل االستثناء وقد أنشد الشعر بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه } ء يتبعهم الغاوون والشعرا{ 
  و سلم ورقت نفسه الكرمية وذرفت عيناه ألبيات أخت النضر ملا طبع عليه من الرأفة والرمحة 

{ : بتأثر الباطن قال اهللا تعاىل  وأما التواجد عند السماع فهو يف األصل رقد النفس واضطراب القلب فيتأثر الظاهر
أي اضطربت رغبا أو رهبا وعن اضطراب القلب حيصل اضطراب اجلسم قال } الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم 

فإمنا التواجد رقة نفسية وهزة } ففروا إىل اهللا { : اآلية وقال } لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا { : اهللا تعاىل 
ة وهذا هو التواجد عن وجد وال يسمع فيه نكري من الشرع وذكر السلمي أنه كان يستدل قلبية وهنضة روحاني

اآلية وكان يقول } وربطنا على قلوهبم إذ قاموا فقالوا ربنا { : هبذه اآلية على حركة الوجد يف وقت السماع وهي 
  سماع إن القلوب مربوطة بامللكوت حركتها أنوار األذكار وما يرد عليها من فنون ال: 

ووراء هذا تواجد ال عن وجد فهو مناط الذم ملخالفة ما ظهر ملا بطن وقد يعزب فيه األمر عند القصد إىل استنهاض 
  : العزائم وأعمال احلركة يف يقظة القلب النائم 

  ولكن شتان ما بينهما ] يا أيها الناس ابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا [ 
دعوته وله يف ذلك قصده ونيته فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر واهللا وأما من دعا طائفة إىل منزله فتجاب 

  يتوىل السرائر وإمنا األعمال بالنيات انتهى ما قيده 
أن ما ذكره يف جمالس الذكر الصحيح إذا كان على حسب ما اجتمع عليه : فكان مما ظهر يل يف هذا اجلواب 

القرآن فيما بينهم حىت يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض السلف الصاحل فإهنم كانوا جيتمعون لتدارس 
  : فهو جملس من جمالس الذكر اليت جاء يف مثلها من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وغشيتهم الرمحة ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة [ 
وهو الذي فهمه الصحابه رضي اهللا تعاىل عنهم من االجتماع على ] وحفت هبم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده 

  تالوة كالم اهللا 
  : وكذلك االجتماع على الذكر فإنه اجتماع على ذكر اهللا ففي رواية أخرى أنه قال 

حلديث املذكور ال االجتماع للذكر على صوت واحد وإذا ا] ال يقعد قوم يذكرون اهللا إال حفتهم املالئكة [ 
اجتمع القوم على التذكري لنعم اهللا أو التذاكر يف العلم إن كانوا علماء أو كان فيهم عامل فجلس إليه متعلمون أو 
 اجتمعوا يذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة اهللا والبعد عن معصيته ـ وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول اهللا

صلى اهللا عليه و سلم يف أصحابه وعمل به الصحابة والتابعون ـ فهذه اجملالس كلها جمال ذكر وهي اليت جاء فيها 
  من األجر ما جاء 

أدركت أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم وحيدث هذا مبا : كما حيكى عن أيب ليلى أنه سئل عن القصص فقال 
فال ـ وكان كالذي نراه معموال به يف املساجد من اجتماع الطلبة على  مسع وهذا مبا مسع ـ فأما أن جيلسوا خطيبا

معلم يقرئهم القرآن أو علما من العلوم الشرعية أو جتتمع إليه العامة فيعلمهم أمر دينهم ويذكرهم باهللا ويبني هلم 
  ا والعمل هبا سنة نبيهم ليعملوا هبا ويبني هلم احملدثات اليت هي ضاللة ليحذروا منها ويتجنبوا مواطنه

فهذه جمالس الذكر على احلقيقة وهي اليت حرمها اهللا أهل البدع من هؤالء الفقراء الذين زعموا أهنم سلكوا طريق 
التصوف وقل ما جتد منهم من حيسن قراءة الفاحتة يف الصالة إال على اللحن فضال عن غريها وال يعرف كيف يتعبد 

اجلنابة وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا جمالس الذكر اليت تغشاها وال كيف يستنجي أو يتوضأ أو يغتسل من 
الرمحة وتنزل فيها السكينة وحتف هبا املالئكة فبانطماس هذا النور عنهم ضلوا فاقتدوا جبهال أمثاهلم وأخذوا يقرؤون 



رجوا عن الصراط األحاديث النبوية واآليات القرآنية فينزلوهنا على آرائهم ال على ما قال أهل العلم فيها فخ
املستقيم إىل أن جيتمعوا ويقرأ أحدهم شيئا من القرآن يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد التلحني تشبه قراءته 

تعالوا نذكر اهللا فريفعون أصواهتم ميشون ذلك الذكر مداولة طائفة يف جهة وطائفة يف : الغناء املذموم مث يقولون 
فإنه لو كان : ويزعمون أن هذا من جمالس الذكر املندوب إليها وكذبوا جهة أخرى على صوت واحد يشبه الغناء 

ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال { : حقا لكان السلف الصاحل أوىل بإدراكه وفهمه والعمل به ؟ وقد قال تعاىل 
  واملعتدون يف التفسري هم الرافعون أصواهتم بالدعاء } حيب املعتدين 

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فجعل الناس جيهرون بالتكبري فقال النيب كنا : وعن أيب موسى قال [ 
وهذا ] أربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال غائبا تدعون مسيعا قريبا وهو معكم : صلى اهللا عليه و سلم 

ه هناهم عن رفع الصوت احلديث من متام تفسري اآلية ومل يكونوا رضي اهللا عنهم يكربون على صوت واحد ولكن
ليكونوا ممتثلني لآلية وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن االجتماع على الذكر والدعاء باهليئة اليت جيتمع عليها 

هؤالء املبتدعون وجاء عنهم النهي عن املساجد املتخذة لذلك وهي الربط اليت يسموهنا بالصفة وذكر من ذلك ابن 
  كفاية ملن وفقه اهللا  وهب وابن وضاح وغريمها ما فيه

فاحلاصل من هؤالء أهنم حسنوا الظن بأهنم فيما هم عليه مصيبون وأساؤوا الظن بالسلف الصاحل أهل العمل 
الراجح الصريح وأهل الدين الصحيح مث ملا طالبهم لسان احلال باحلجة أخذوا كالم اجمليب وهم ال يعملون وقولوه 

 كالم آخر إذ سئل عن ذكر فقراء زماننا فأجاب بأن جمالس الذكر املذكورة ما ال يرضى به العلماء وقد بني ذلك يف
بني األحاديث أهنا هي اليت يتلى فيها القرآن واليت يتعلم فيها العلم والدين واليت تعمر بالعلم والتذكري باآلخرة 

  واجلنة والنار وكمجالس سفيان الثوري واحلسن وابن سريين وأضراهبم 
اللساين فقد صرح هبا يف حديث املالئكة السياحني لكن مل يذكر فيه جهرا بالكلمات وال رفع أما جمالس الذكر 

إذ نادى { : أصوات وكذلك غريه لكن األصل املشروع إعالن الفرائض وإخفاء النوافل وأتى باآلية وبقوله تعاىل 
  : وحبديث } ربه نداء خفيا 

ريوا بآيات ومتيزوا بأصوات هي إىل االعتداء أقربق منها إىل وفقراء الوقت قد خت: قال ] أربعوا على أنفسكم [ 
  االقتداء وطريقتهم إىل اختاذها مأكلة وصناعة أقرب منها إىل اعتدادها قربة وطاعة 

انتهى معناه على اختصار أكثر الشواهد وهي دليل على أن فتواه احملتج هبا ليس معناها ما رام هؤالء املبتدعة فإنه 
فقراء الوقت فأجاب بذمهم وأن حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يتناول عملهم ويف األوىل  سئل يف هذه عن

إمنا سئل عن قوم جيتمعون لقراءة القرآن أو لذكر اهللا وهذا السؤال يصدق على قوم جيتمعون مثال يف املسجد 
لس املعلمني واملتعلمني وما أشبه فيذكرون اهللا كل واحد منهم يف نفسه أو يتلو القرآن نفسه كما يصدق على جما

ذلك مما تقدم التنبيه عليه فال يسعه وغريه من العلماء إال أن يذكر حماسن ذلك والثواب عليه فلما سئل عن أهل 
  البدع يف الذكر والتالوة بني ما ينبغي أن يعتمد عليه املوفق وال توفيق إال باهللا العلي العظيم 

عرية فجائز لإلنسان أن ينشد الشعر الذي ال رفث فيه وال يذكر مبعصية وأن وأما ما ذكره يف اإلنشادات الش
يسمعه من غريه إذا أنشد على احلد الذي ينشد بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو عمل به الصحابة 

  والتابعون ومن يقتدى به من العلماء وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد 
كان حسان بن ثابت رضي اهللا [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن اإلسالم وأهله ولذلك  املنافخة عن رسول: منها 

خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره : عنه قد نصب له منرب يف املسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود حىت يقولوا 



د يف سبيل اهللا ليس وهذا من باب اجلها] اهجهم وجربيل معك : أشعر من شاعرنا ويقول له صلى اهللا عليه و سلم 
  للفقراء من فضله يف غنائهم بالشعر قليل وال كثري 

أهنم كانوا يتعرضون حلاجاهتم ويستشفعون بتقدمي األبيات بني يدي طلباهتم كما فعل ابن زهري رضي اهللا : ومنها 
لشعر ذكر ما ال عنه وأخت النضر بن احلارث ومثل ما يفعل الشعراء مع الكرباء هذا ال حرج فيه ما مل يكن يف ا

جيوز ونظريه يف سائر األزمنة تقدمي الشعر للخلفاء وامللوك ومن أشبههم قطعا من أشعارهم بني يدي حاجاهتم كما 
  : يفعله أهل الوقت اجملردون للسعاية على الناس مع القدرة على االكتساب ويف احلديث 

ر اليت فيها ذكر اهللا وذكر رسوله وكثريا ما فإهنم ينشدون األشعا] ال تصح الصدقة لغين وال لذي مرة سوي [ 
يكون فيها ما ال جيوز شرعا ويتمندلون بذكر اهللا ورسوله يف األسواق واملواضع القذرة وجيعلون ذلك آلة األخذ ما 

  يف أيدي الناس لكن بأصوات مطربة خياف بسببها على النساء ومن ال عقل له من الرجال 
يف األسفار اجلهادية تنشيطا لكالل النفوس وتنبيها للرواحل أن تنهض يف اثقاهلا  أهنم رمبا أنشدوا الشعر: ومنها 

وهذا حسن لكن العرب مل يكن هلا من حتسني النغمات ما جيري جمرى ما الناس عليه اليوم بل كانوا ينشدون الشعر 
ططونه على وجه ال يليق مطلقا من غري أن يتعلموا هذه الترجيعات اليت حدثت بعدهم بل كانوا يرققون الصوت ومي

بأمية العرب الذين مل يعرفوا صنائع املوسيقى فلم يكن فيه إلذاذ وال إطراب يلهي وإمنا كان هلم شيء من النشاط 
كما كان احلبشة وعبد اهللا بن رواحة حيدوان بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكما كان األنصار يقولون 

  : عند حفر اخلندق 
  ) على اجلهاد ما حيينا أبدا ... ذين بايعوا حممدا حنن ال( 

  : فيجيبهم صلى اهللا عليه و سلم بقوله 
  ] اللهم ال خري إال خري اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة [ 

أن يتمثل الرجل بالبيت أو األبيات من احلكمة يف نفسه ليعظ نفسه أو ينشطها أو حيركها ملقتضى معىن : ومنها 
رها ذكرا مطلقا كما حكى أبو احلسن القرايف الصويف عن احلسن أن قوما أتوا عمر بن اخلطاب رضي الشعر أو يذك
: من هو ؟ فذكر الرجل فقال : إن لنا إماما إذا فرغ من صالته تغىن فقال عمر ! يا أمري املؤمنني : اهللا عنه فقالوا 

فقام عمر مع مجاعة من أصحاب النيب صلى اهللا : قال قوموا بنا إليه فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا جتسسنا عليه أمره 
يا أمري املؤمنني ما حاجتك ؟ : عليه و سلم حىت أتوا الرجل وهو يف املسجد فلما أن نظر إىل عمر قام فاستقبله فقال 

  وما جاء بك ؟ إن كانت احلاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك وإن 

  ل مجع مجلة من االستدالالتوقد رأينا أن ختتم الكالم يف الباب بفص

  املتقدمة 
بلغين عنك أمر ! وحيك : كانت احلاجة لك فأحق من عظمناه خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له عمر 

ال يا أمري املؤمنني لكنها عظة أعظ هبا : أتتمجن يف عبادتك ؟ قال : وما هو يا أمري املؤمنني ؟ قال : ساءين قال 
  : قلها فإن كان كالما حسنا قلته معك وإن كان قبيحا هنيتك عنه فقال : نفسي قال عمر 

  ) يف مدى اهلجران يبغي تعيب ... وفؤاد كلما عاتبته ( 
  ) يف متاديه فقد برح يب ... ال أراه الدهر إال الهيا ( 
  ) فين العمر كذا يف اللعب ... يا قرين السوء ما هذا الصبا ( 



  ) قبل أن أقضي منه أريب  ...وشباب بان عين فمضى ( 
  ) ضيق الشيب على مطليب ... ما أرجي بعده إال الفنا ( 
  ) يف مجيل ال وال يف أدب ... ويح نفسي ال أراها أبدا ( 
  ) راقيب املوىل وخايف وارهيب ... نفس ال كنت وال كان اهلوى ( 

  : فقال عمر رصي اهللا عنه : قال 
  ) يب املوىل وخايف وارهيب راق... نفس ال كنت وال كان اهلوى ( 

  على هذا فليغن من غىن : مث قال عمر 
أتتمجن يف عبادتك فهو من أشد ما يكون يف اإلنكار حىت أعلمه أنه يردد : بلغين أمر ساءين مع قوله : فتأملوا قوله 

  لسانه أبيات حكمة فيها موعظة فحينئذ أقره وسلم له 
مل يقتصروا يف التنشيط للنفوس وال الوعظ على جمرد الشعر بل هذا وما أسبهه كان فعل القوم وهم مع ذلك 

وعظوا أنفسهم بكل موعظة وال كانوا يستحضرون لذكر األشعار املغنني إذ مل يكن ذلك من طلباهتم وال كان 
  عندهم من الغناء املستعمل يف أزماننا شيء وإمنا دخل يف اإلسالم بعدهم حني خالط العجم املسلمني 

أي املاضني من الصدر األول حجة على من بعدهم ومل يكونوا يلحنون : أبو احلسن القرايف فقال  وقد بني ذلك
األشعار وال ينغموهنا بأحسن ما يكون من النغم إال من وجه إرسال الشعر واتصال القوايف فإن كان صوت أحدهم 

  أشجن من صاحبه كان ذلك مردودا إىل أصل اخللقة ال يتصنعون وال يتكلفون 
ذا ما قال فلذلك نص العلماء على كراهية ذلك احملدث وحىت سئل مالك بن أنس رضي اهللا عنه عن الغناء الذي ه

إمنا يفعله الفساق ولكن املتقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد : يستعمله أهل املدينة فقال 
ن الليايل الفاضلة فيجتمعون ألجل الذكر وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب حىت يقصدونه قصدا ويتعمدو

  اجلهري والشطح والرقص والتغاشي والصياح وضرب األقدام على وزن إيقاع الكف أو اآلالت وموافقة النغمات 
هل يف كالم النيب صلى اهللا عنه وعمله املنقول يف الصحاح أو عمل السلف الصاحل أو أحد من العلماء اثر ؟ أو يف 

  رح بكالم مثل هذا ؟ كالم اجمليب ما يص
بل سئل عن إنشاد األشعار بالصوامع كما يفعله املؤذنون اليوم يف الدعاء باألسحار ؟ فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة 
إىل بدعة ألن الدعاء بالصوامع بدعة وإنشاد الشعر والقصائد بدعة أخرى إذ مل يكن ذلك يف زمن السلف املقتدى 

  هبم 
واجد عند السماع من أنه أثر رقة النفس واضطراب القلب فإنه مل يبني ذلك األثر ما هو وأما ما ذكره اجمليب يف الت

كما أنه مل يبني معىن الرقة وال عرج عليها بتفسري يرشد إىل فهم التواجد عند الصوفية وإمنا يف كالمه أن مث أثرا 
  اج إىل شرح حبسب ما يظهر من كالمه ظاهرا يظهر على جسم املتواجد وذلك األثر حيتاج إىل تفسري مث التواجد حيت

والذي يظهر يف التواجد ما كان يبدو على مجلة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو البكاء واقشعرار 
اهللا نزل أحسن احلديث { : اجللد التابع للخوف اآلخذ جبامع القلوب وبذلك وصف اهللا عباده يف كالمه حني قال 

وإذا { : وقال تعاىل } تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهللا  كتابا متشاهبا مثاين
إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر { : وقال } مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق 

  } أولئك هم املؤمنون حقا { : قوله  إىل} اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا 
  : وعن عبد اهللا بن اخلري رضي اهللا عنه قال 



واألزير ) يعين من البكاء ( انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي وجلوفه أزير كأزير املرجل 
* ن عذاب ربك لواقع إ{ : قرأ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : صوت يشبه صوت غليان القدر وعن احلسن قال 

صلى بنا عمر بن اخلطاب رضي : فرىب هلا ربوة عيد منها عشرين يوما وعن عبيد اهللا بن عمر قال } ما له من دافع 
بكى حىت } وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم { : اهللا عنه صالة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حىت إذا بلغ 

بكى حىت مسع نشيجه من وراء الصفوف } إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا { : ه انقطع ويف رواية ملا انتهى إىل قول
: ملا قدم أهل اليمن يف زمان أيب بكر رضي اهللا عنه مسعوا القرآن فجعلوا يبكون فقال أبو بكر : وعن أيب صاحل قال 

} خروا سجدا وبكيا { :  هكذا كنا حىت قست قلوبنا وعن ابن أيب ليلى أنه قرأ سورة مرمي حىت انتهى إىل السجدة
هذه السجدة قد سجدناها فأين البكاء ؟ إىل غري ذلك من اآلثار الدالة على أن أثر : فسجد هبا فلما رفع رأسه قال 

  املوعظة الذي يكون بغري تصنع إمنا هو على هذه الوجوه وما أشبهها 
ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات واألرض وربطنا على قلوهبم إ{ : ومثله ما استدل به بعض الناس من قوله تعاىل 

ذكره بعض املفسرين وذلك أنه ملا ألقى اهللا اإلميان يف قلوهبم حضروا عند ملكهم دقيانوس الكافر فتحركت فأرة } 
أو هرة خاف ألجلها امللك فنظر الفتية إىل بعض ومل يتمالكوا أن قاموا مصرحني بالتوحيد معلنني بالدليل والربهان 

على امللك حنلة الكفر باذلني أنفسهم يف ذات اهللا فأوعدهم مث أخلفهم فتواعدوا اخلروج إىل الغار إىل أن منكرين 
كان منهم ما حكى اهللا تعاىل يف كتابه فليس يف ذلك صعق وال صياح وال شطح وال تغاش مستعمل وال شيء من 

  ذلك وهو شأن فقرائنا اليوم 
كيف كان أصحاب : قلت جلديت أمساء : اهللا بن عروة بن الزبري قال  وخرج سعيد بن منصور يف تفسريه عن عبد

كانوا كما نعتهم اهللا تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قرؤوا القرآن ؟ قالت 
  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : إن ناسا ها هنا إذا مسعوا ذلك تأخذهم عليه غشية فقالت : قلت 
ما هذا : مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله فقال : خرج أبو عبيد من أحاديث أيب حازم قال و

واهللا إنا لنخشى اهللا وال نسقط : إذا قرئ عليه القرآن أو مسع اهللا يذكر خر من خشية اهللا قال ابن عمر : ؟ فقالوا 
  وهذا إنكار 

إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه : ذا مسعوا القرآن يغشى عليهم فقالت إن قوما إ: وقيل لعائشة رضي اهللا عنها 
تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر { : عقول الرجال ولكنه كما قال اهللا تعاىل 

  لك فعل اخلوارج ذ: وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون فقال } اهللا 
: اين كنت ؟ فقلت : جئت أيب فقال : وخرج أبو نعيم عن جابر بن عبد اهللا أن ابن الزبري رضي اهللا تعاىل عنه قال 

ال تقعد بعدها فرآين : وجدت أقواما يذكرون اهللا فريعد أحدهم حىت يغشى عليه من خشية اهللا فقعدت معهم فقال 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان رأيت رس: كأنه مل يأخذ ذلك يف فقال 

القرآن فال يصيبهم هذا أفتراهم أخشع هللا من أيب بكر وعمر ؟ فرأيت ذلك كذلك فتركتهم وهذا بأن ذلك كله 
  تعمل وتكلف ال يرضى به أهل الدين 

بيننا وبينه أن جيلس على حائط مث يقرأ عليه ميعاد ما : وسئل حممد بن سريين عن الرجل يقرأ عنده فيصعق فقال 
  القرآن من أوله إى آخره فإن وقع فهو كما قال 

وهذا الكالم حسن يف احملق واملبطل ألنه إمنا كان عند اخلوارج نوعا من القحة يف النفوس املائلة عن الصواب وقد 
يظهر على أحد من الصحابة ال هو وال ما  تغالط النفس فيه فتظنه انفعاال صحيحا وليس كذلك والدليل عليه أنه مل



  يشبهه فإن مبناهم كان على احلق فلم يكونوا يستعملون يف دين اهللا هذه اللعب القبيحة املسقطة لألدب واملروءة 
نعم قد ال ينكر اتفاق الغشي وحنوه أو املوت ملن مسع املوعظة حبق فضعف عن مصابرة الرقة احلاصلة بسببها فجعل 

ذلك الضابط ميزانا للمحق واملبطل وهو ظاهر فإن القحة ال تبقى مع خوف السقوط من احلائط فقد اابن سريين 
  اتفق من ذلك بعض النوادر وظهر فيها عذر التواجد 

خرجنا مع عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ومعنا الربيع بن خثيمة فممرنا على حداد : فحكي عن أيب وائل قال 
 حديده يف النار فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط مث إن عبد اهللا مضى كما هو حىت أتينا على فقام عبد اهللا ينظر إىل

إذا رأهتم من مكان بعيد مسعوا { : شاطىء الفرات على أتون فلما رآه عبد اهللا والنار تلتهب يف جوفه قرأ هذه اآلية 
يع يعين غشي عليه فاحتملناه فأتينا به أهله ـ قال فصعق الرب} دعوا هنالك ثبورا { : إىل قوله } هلا تغيظا وزفريا 

  ـ ورابطة عبد اهللا إىل الظهر فلم يفق فرابطه إىل املغرب 
  فأفاق ورجع عبد اهللا إىل أهله 

فهذه حاالت طرأت لواحد من أفاضل التابعني مبحضر صحايب ومل ينكر عليه لعلمه أن ذلك خارج عن طاقته فصار 
  مى عليه فال حرج إذا بتلك املوعظة احلسنة كاملغ

وحكي أن شابا كان يصحب اجلنيد رضي اهللا عنه ـ وهو إمام الصوفية إذ ذاك ـ فكان الشاب إذا مسع شيئا من 
إن فعلت ذلك مرة أخرى مل تصحبين فكان إذا مسع شيئا يتغري ويضبط نفسه حىت : الذكر يزعق فقال له اجلنيد يوما 

قطرة فيوما من األيام صاح صيحه تلفت نفسه فهذا الشاب قد ظهر فيه  كان يقطر العرق منه بكل شعرة من بدنه
مصداق ما قاله السلف ألنه لو كانت صيحته األوىل غلبته مل يقدر على ضبط نفسه وإن كان بشدة كما مل يقدر 

عقة من على ضبط نفسه الربيع بن خثيمة وعليه أدبه الشيخ حني أنكر عليه ووعده بالفرقة إذ فهم منه أن تلك الز
  بقايا رعونة النفس فلما خرج األمر عن كسبه ـ بدليل موته ـ كانت صيحته عفوا ال حرج عليه فيها إن شاء اهللا 
خبالف هؤالء القوم الذين مل يشموا من أوصاف الفضالء فأخذوا بالتشبه هبم فابرز هلم هواهم التشبه باخلوارج ويا 

ا على ذلك الرقص والزمر والدوران والضرب على الصدور ليتهم وقفوا عند هذا احلد املذموم ولكن زادو
وبعضهم يضرب على رأسه وما أشبه ذلك من العمل املضحك للحمقى لكونه من أعمال الصبيان واجملانني املبكي 

  للعقالء رمحة هلم إذ مل يتخذ مثل هذا طريقا إىل اهللا وتشبها بالصاحلني 
  : عنه قال  وقد صح من حديث العرياض بن سارية رضي اهللا

احلديث فقال ] وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب [ 
صرخنا من موعظة وال طرقنا : ميزوا هذا الكالم فإنه مل يقل : اإلمام اآلجري العامل السين أبو بكر رضي اهللا عنه 

ا وال رقصنا كما يفعل كثري من اجلهال يصرخون عند املواعظ على رؤوسنا وال ضربنا على صدورنا وال زفن
  : وهذا كله من الشيطان يلعب هبم وهذا كله بدعة وضاللة ويقال ملن فعل هذا : ويزعقون وينتاشون ـ قال ـ 

اعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أصدق الناس موعظة وأنصح الناس ألمته وأرق الناس قلبأ وخري الناس من جاء 
ـ ال يشك يف ذلك عاقل ـ ما صرخوا عند موعظته وال زعقوا وال رقصوا وال زفنوا ولو كان هذا صحيحا  بعده 

لكانوا أحق الناس به أن يفعلوه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكنه بدعة وباطل ومنكر فاعلم ذلك 
  انتهى كالمه وهو واضح فيما حنن فيه 

كله املوجب للتأثر الظاهر يف السلف األولني مع هؤالء املدعني فوجدنا األولني يظهر  وال بد من النظر يف األمر
عليهم ذلك األثر بسبب ذكر اهللا أو بسماع آية من كتاب اهللا وبسبب رؤية اعتبارية ـ كما يف قصة الربيع عند 



حدا منهم ـ فيما نقل العلماء رؤيته للحداد واألتون وهو موقد النار ـ ولسبب قراءة يف صالة أو غريها ومل جند أ
ـ يستعملون الترمن باألشعار لترق نفوسهم فتتأثر ظواهرهم وطائفة الفقراء على الضد منهم فإهنم يستعملون 

القرآن واحلديث والوعظ والتذكري فال تتأثر ظواهرهم فإذا قام املزمر تسابقوا إىل حركاهتم املعروفة هلم فباحلري أال 
  وه املركوهة املبتدعة ألن احلق ال ينتج إال حقا كما أن الباطل يتأثروا على تلك الوج

  ال ينتج إال باطال 
هذا : وعلى هذا التقرير ينبين النظر يف حقيقة الرقة املذكورة وهي احملركة للظاهر وذلك أن الرقة ضد الغلط فنقول 

لك فهو راجع إىل لينه وتأثره ضد رقيق ليس بغليط ومكان رقيق إذا كان لني التراب ومثله الغليط فإذا وصف بذ
ألن القلب الرقيق إذا أوردت عليه } مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهللا { : القسوة ويشعر بذلك قوله تعاىل 

فإن الوجل } إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم { : املوعظة خضع هلا والن وانقاد ولذلك قال تعاىل 
ـ  تأثر ولني حيصل يف القلب بسبب املوعظة فترى اجللد من أجل ذلك يقسعر والعني تدمع واللني إذا حل بالقلب 

وهو باطن اإلنسان ـ حل باجللد بشهادة اهللا ـ وهو ظاهر اإلنسان ـ فقد حل االنفعال مبجموع اإلنسان األولني 
ما ظهر على السلف الصاحل ـ كما تقدم ـ فإذا رأيت أحدا مسع موعظة أي موعظة كانت فيظهر عليه من األثر 

  علمت أهنا رقة هي أول الوجد وأهنا صحيحة ال اعتراض فيها 
وإذا رأيت أحدا مسع موعظة قرآنية أو سنية أو حكمية ومل يظهر عليه من تلك اآلثار شيء حىت يسمع شعرا مرقما 

عليه انزعاج بقيام أو دوران أو  أو غناء مطربا فتأثر فإنه ال يظهر عليه يف الغالب من تلك اآلثار شيء وإمنا يظهر
شطح أو صياح أو ما يناسب الغناء ألن الرقة ضد القسوة ـ كما تقدم ـ والطرب ضد اخلشوع ـ كما يقوله 
الصوفية ـ والطرب مناسب للحركة ألنه ثوران الطباع ولذلك اشترك فيه مع اإلنسان احليوان كاإلبل والنحل 

اخلشوع ضده ألنه راجع إىل السكون وقد فسر به لغة كما فسر الطرب ومن ال عقل له من األطفال وغري ذلك و
  بأنه خفة تصحب اإلنسان من حزن أو سرور 

  : قال الشاعر 
  ) طرب الواله أو كاملختبل ( 

  والتطريب مد الصوت وحتسينه 
  : وبيانه أن الشعر املغىن به قد اشتمل على أمرين 

خمتص بالقلوب ففيها تعمل وهبا تنفعل ومن هذه اجلهة ينسب السماع ما فيه من احلكمة واملوعظة وهذا : أحدمها 
  إىل األرواح 

ما فيه من النغمات املرتبة على النسب التلحيينة وهو املؤثر يف الطبائع فيهيجها إىل ما يناسبها وهي : والثاين 
ضوع فهو رقة وهو احلركات على اختالفها فكل تأثر يف القلب من جهة السماع حتصل عنه آثار الكون واخل

  وكل تأثر حيصل عنه ضد السكون  -وال شك أنه حممود  -التواجد الذي أشار إليه كالم اجمليب 
يف  -فهو طرب ال رقة فيه وال تواجد وال هو عند شيوخ الصوفية حممود لكن هؤالء الفقراء ليس هلم من التواجد 

للحون ال يدركون من معاين احلكمة شيئا فقد باؤوا إذا إال الثاين املذموم فهم إذا متواجدون بالنغم وا -الغالب 
  بأخسر الصفقتني نعوذ باهللا 

} ففروا إىل اهللا { : وإمنا جاءهم الغلط من جهة اختالط املناطني عليهم ومن جهة أهنم استدلوا بغريه فقوله تعاىل 
إذ قاموا فقالوا ربنا { : ك قوله تعاىل ال دليل فيه على املعىن وكذل} لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا { : وقوله 



أين فيه أهنم قاموا يرقصون أو يزفنون أو يدورون على أقدامهم ؟ وحنو ذلك فهو من االستدالل الداخل حتت هذا } 
  اجلواب 

ووقع يف كالم اجمليب لفظ السماع غري مفسر ففهم منه اجملتمع أنه الغناء الذي تستعمله شيعته وهو فهم عموم 
 فهم الصوفية فإنه عندهم يطلق على كل صوت أفاد حكمة خيضع هلا القلب ويلني هلا اجللد وهو الذي الناس ال

يتواجدون عنده التواجد احملمود فسماع القرآن عنهم مساع وكذلك مساع السنة وكالم احلكماء والفضالء حىت 
حكمة وال يستمعون هذا األخري إال يف أصوات الطري وخرير املاء وصرير الباب ومنه مساع املنظور أيضا إذا أعطى 

الفرط وعلى غري استعداد وعلى غري وجه االلتذاذ واإلطراب وال هم ممن يدوام عليه أو يتخذه عادة ألن ذلك كله 
  قادح يف مقاصدهم اليت بنوا عليها 

ة إذا اتفق وجه احلكمة إن إذا رأيت املريد حيب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة وإمنا هلم من مساع: قال اجلنيد 
كان فيه حكمة فاستوى عندهم النظم والنثر وإن أطلق أحد منهم السماع فمن حيث فهم احلكمة ال من حيث 
  يالئم الطباع ألن من مسعه من حيث يستحسنه فهو متعرض للفتنة فيصري إىل ما صار إليه السماع امللذ املطرب 

من ادعى السماع ومل يسمع : ما ذكر عن أيب عثمان املغريب أنه قال  ومن الدليل على أن السماع عندهم ما تقدم
أيش أعمل بسماع ينقطع ممن يسمع : صوت الطري وصرير الباب وتصفيق الرياح فهو مفتر مبتدع وقال احلصري 

ري خدمت سهل بن عبد اهللا التست: منه ؟ وينبغي أن يكون مساعك مساعا متصال غري منقطع وعن أمحد بن سامل قال 
: سنني فما رأيته تغري عند مساع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن أو غريه فلما كان يف آخر عمره قرىء بني يديه 

يا حبييب : تغري وارتعد وكاد يسقط فلما رجع إىل حال صحوه سألته عن ذلك فقال } فاليوم ال يؤخذ منكم فدية { 
يا أبا عبد : حد يستقي املاء من البئر على بكرة فقال يل ضعفنا وقال السلمي دخلت على أيب عثمان املغريب ووا

  تقول اهللا : ال فقال : تدري إيش تقول هذه البكرة ؟ فقلت ! الرمحن 
فهذه احلكايات وأشباهها تدل على أن السماع عندهم كما تقدم وأهنم ال يؤثرون مساع األشعار على غريها فضال 

ملا طال الزمان وبعدوا عن أحوال السلف الصاحل أخذ اهلوى يف التفريع يف على أن يتصنعوا فيها باألغاين املطربة و
السماع حىت صار يستعمل منع املصنوع على قانون األحلان فتعشقت به الطباع وكثر العمل به ودام ـ وإن كان 

هال يف قصدهم به الراحة فقط ـ فصار قذى يف طريق سلوكهم فرجعوا به القهقرى مث طال األمد حىت اعتقده اجل
  هذا الزمان وما قاربه أنه قربة وجزء أجزاء طريقة التصوف وهو األدهى 

وأما من دعا طائفة إىل منزله فتجاب دعوته وله يف دعوته قصده مطابق حسب ما ذكر أوال بأن من : وقول اجمليب 
 عليه و سلم أو مذاكرة دعا قوما إىل منزله لتعلم آية أو سورة من كتاب اهللا أو سنة من سنن رسول اهللا صلى اهللا

يف علم أو يف نعم اهللا أو مؤانسة يف شعر فيه حكمة ليس فيه غناء مكروه وال صحبه شطح وال زفن وال صياح وغري 
ذلك من املنكرات مث ألقى إليهم من الطعام على غري وجه التكلف واملباهاة ومل يقصد بذلك بدعة وال امتيازا لفرقة 

السنة فال شك يف استحسان ذلك ألنه داخل يف حكم املأدبة املقصود هبا حسن العشرة  خترج بأفعاهلا وأقواهلا عن
بني اجلريان واإلخوان والتودد بني األصحاب وهي يف حكم االستحباب فإن كان فيها تذاكر يف علم أو حنوه فهي 

  من باب التعاون على اخلري 
: قلت ! يا أبا عبد اهللا : اضي علي بن أمحد فقال يل دخلت يوما على الق: ومثال ما حيكى عن حممد بن حنيف قال 

ما الذهب ! أيها القاضي : ها هنا أحكي لكم حكاية حتتاج أن تكتبها مباء الذهب فقلت : لبيك أيها القاضي قال 
تكلم يف أن احلارث احملاسيب ي: بلغين أنه قيل أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل : فال أجده ولكين أكتبها باحلرب اجليد فقال 



أحب أن أمسع كالمه من حيث ال يعلم فقال أنا أمجعك معه فاختذ : علوم الصوفية وحيتج عليه باآلي فقال أمحد 
دعوة ودعا احلارث وأصحابه ودعا أمحد فجلس حبيث يرى احلارث فحضرت الصالة فتقدم وصلى هبم املغرب 

  ة هذا منالسن: وأحضر الطعام فجعل يأكل ويتحدث معهم فقال أمحد 
من أراد منكم أن يسأل شيئا فليسأل : فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس احلارث وجلس أصحابه فقال 

فسئل عن اإلخالص وعن الرياء ومسائل كثرية فاستشهد باآلي واحلديث أمحد يسمع ال ينكر شيئا من ذلك فلما 
احلدو فقرأ فبكى بعضهم وانتخب آخرون مث مضى هدي من الليل أمر احلارث قارئا يقرأ شيئا من القرآن على 

قد كان بلغين أن ها هنا : سكت القارىء فدعا احلارث بدعوات خفاف مث قام إىل الصالة فلما أصبحوا قال أمحد 
  جمالس للذكر جيتمعون عليها فإن كان هذا من تلك اجملالس فال أنكر منها شيئا 

الشرع وأن جمالس الذكر ليست ما زعم هؤالء بل ما تقدم لنا ففي هذه احلكاية أن أحوال الصوفية توزن مبيزان 
  ذكره وأما ما سوى ذلك مما اعتادوه فهو مما ينكر 

واحلارث احملاسيب من كبار الصوفية املقتدى هبم فإذا ليس يف كالم اجمليب ما يتعلق به هؤالء املتأخرون إذ باينوا 
  املتقدمني من كل وجه وباهللا التوفيق 

الباب كثرية لو تتبعت خلرجنا عن املقصود وإمنا ذكرنا أمثلة تبني من استالالهتم الواهية ما يضاهيها  واألمثلة يف
  وحاصلها اخلروج يف االستدالل عن الطريق الذي أوضحه العلماء وبينه األئمة وحصر أنواعه الراسخون يف العلم 

ألهنا سيالة ال تقف عند حد وعلى كل وجه  ومن نظر إىل طريق أهل البدع يف االستدالالت عرف أهنا ال تنضبط
  يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حىت ينسب النحلة اليت التزمها إىل الشريعة 

فقد رأينا ومسعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن كما استدل بعض النصارى على تشريك 
واستدل على أن الكفار من أهل اجلنة بإطالق قوله تعاىل }  مرمي وروح منه وكلمته ألقاها إىل{ : عيسى بقوله تعاىل 

واستدل بعض اليهود على } إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر { : 
وبعض احللولية }  اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على العاملني{ : تفضيلهم علينا بقوله سبحانه 

  } يف أي صورة ما شاء ركبك { : والتناسخي استدل بقوله } ونفخت فيه من روحي { : استدل على قوله تعاىل 
وكذلك كل من اتبع املتشاهبات أو حرف املناطات أو محل اآليات ما ال حتمله عند السلف الصاحل أو متسك 

أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو باألحاديث الواهية أو اخذ األدلة ببادي الرأي له 
حديث ال يفوز بذلك أصال والدليل عليه استدالل كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها يآية أو حديث من غري 

  توقف ـ حسبما تقدم ذكره ـ وسيأيت له نظائر أيضا إن شاء اهللا 
تساهل رمته أيدي اهلوى يف معاطب ال خملص له منها إال فمن طلب خالص نفسه تثبت حىت يتضح له الطريق ومن 

  ما شاء اهللا 

  الباب اخلامس يف أحكام البدع احلقيقية واإلضافية والفرق بينهما 
  وال بد قبل النظر يف ذلك من تفسري البدعة احلقيقية واإلضافية فنقول وباهللا التوفيق 

عي ال من كتاب وال سنة وال إمجاع وال استدالل معترب عند هي اليت مل يدل عليها دليل شر: إن البدعة احلقيقية 
ألهنا شئ خمترع على غري مثال  -كما تقدم ذكره  -أهل العلم ال يف اجلملة وال يف التفصيل ولذلك مسيت بدعة 

سابق وإن كان املبتدع يأىب أن ينسب إليه اخلروج عن الشرع إذ هو مدع أنه داخل مبا استنبط حتت مقتضى األدلة 
لكن تلك الدعوى غري صحيحة ال يف نفس األمر وال حبسب الظاهر أما حبسب نفس األمر فبالعرض وأما حبسب 



  الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن ثبت أنه استدل وإال فاألمر واضح 
دعة واألخرى إحدامها هلا من األدلة متعلق فال تكون من تلك اجلهة ب: وأما البدعة اإلضافية فهي اليت هلا شائبتان 

ليس هلا متعلق إال مثل ما للبدعة احلقيقية فلما كان العمل الذي له شائبتان مل يتخلص ألحد الطرفني وضعنا له هذه 
التسمية وهي البدعة اإلضافية أي أهنا بالنسبة إىل إحدى اجلهتني سنة ألهنا مستندة إىل دليل وبالنسبة إىل اجلهة 

  هة ال إىل دليل أو غري مستندة إىل شيء األخرى بدعة ألهنا مستندة إىل شب
والفرق بينهما من جهة املعىن أن الدليل عليها من جهة األصل قائم ومن دهة الكيفيات أو األحوال أو التفاصيل مل 

  يقم عليها مع أهنا حمتاجة إليه ألن الغالب وقوعها يف التعبديات ال يف العاديات احملضة كما سنذكره إن شاء اهللا 
إن احلقيقية ملا كانت أكثر وأعم وأشهر يف الناس ذكرا وافترقت الفرق وكان الناس شيعا : ل بعد هذا مث نقو

وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية وهي أسبق يف فهم العلماء ـ تركنا الكالم فيما يتعلق هبا من األحكام ومع ذلك 
حكام اليت هي مقصودا هذا الكتاب أن تشرح فيه فقلما ختتص حبكم دون اإلضافية بل مها معا يشتركان يف أكثر األ

خبالف اإلضافية فإن هلا أحكاما خاصة وشرحا خاصا ـ وهو املقصود يف هذا الباب إال أن اإلضافية أوال على 
  أحدمها يقرب من احلقيقية حىت تكاد البدعة تعد حقيقية واآلخر يبعد منها حىت يكاد سنة حمضة : ضربني 

قسام صار من األكيد على كل قسم على حدته فلنعقد يف كل واحد منهما فصوال حبسب ما وملا انقسمت هذا االن
  يقتضيه الوقت وباهللا التوفيق 

  فصل من فصول البدع اإلضافية قال اهللا سبحانه يف شأن عيسى عليه السالم ومن

  وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة إىل آخر اآلية : اتبعه 
وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة ورهبانية { : عيسى عليه السالم ومن اتبعه قال اهللا سبحانه يف شأن 

ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثري منهم 
  } فاسقون 

قال يل : د اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال عن عب[ فخرج عبد بن محيد وإمساعيل بن إسحاق القاضي وغريمها 
أعلم الناس أبصرهم : اهللا ورسوله أعلم قال : هل تدري أي الناس أعلم ؟ قلت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

باحلق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا يف العمل وإن كان يزحف على أليتيه واختلف من كان قبلنا على اثنتني 
جنا منها ثالث وهلك سائرها فرقة آذت امللوك وقاتلتهم على دين اهللا ـ ودين عيسى ابن مرمي عليهما  وسبعني فرقة

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها { : السالم ـ فساحوا يف اجلبال وترهبوا فيها هم الذين قال اهللا عز و جل فيهم 
فاملؤمنني } ن آمنوا منهم أجرهم وكثري منهم فاسقون عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذي
وهذا احلديث من أحاديث الكوفيني والرهبانية فيه ] الذين آمنوا يب وصدقوا يب والفاسقون الذين كذبوا وحجدوا 

 مبعىن اعتزال اخللق يف السياحة واطراح الدنيا ولذاهتا من النساء وغري لك ومنه لزوم الصوامع والديارة ـ على ما
  كان عليه أمر النصارى قبل اإلسالم ـ مع التزام العبادة وعلى هذا التفسري مجاعة من املفسرين 

متصال ومنفصال فإذا بنينا على االتصال فكأنه } إال ابتغاء رضوان اهللا { : وحيتمل أن يكون االستثناء يف قوله تعاىل 
ـ ما كتبناها عليهم إال على هذا الوجه الذي هو العمل : يقول  هبا ابتغاء رضوان اهللا فاملعىن أهنا مما كتبت عليهم 

ـ لكن بشرط قصد الرضوان فما رعوها حق رعايتها بدليل أهنم تركوا رعايتها حني مل يؤمنوا  أي مما شرعت هلم 
برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو قول طائفة من املفسرين ألن قصد الرضوان إذا كان شرطا يف العمل مبا 



م فمن حقهم أن يتبعوا ذلك القصد فإىل أين سار هبم ساروا وإمنا شرع هلم على شرط أنه إذا نسخ بغريه شرع هل
رجعوا إىل ما أحكم وتركوا ما نسخ وهو معىن ابتغاء الرضوان على احلقيقة فإذا مل يفعلوا وأصروا على األول كان 

  حيصل له الرضوان وقصد الرضوان بذلك ذلك ابتاعا للهوى ال اتباعا للمشروع واتباع املشروع هو الذي 
فالذين أمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية ابتغاء } فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثري منهم فاسقون { : قال تعاىل 

  رضوان اهللا والفاسقون هم اخلارجون عن الدخول فيها بشرطها إذ مل يؤمنوا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  التقرير يقتضي أن املشروع هلم يسمى ابتداعا وهو خالف ما دل عليه حد البدعة إال أن هذا 

واجلواب أنه يسمى بدعة من حيث أخلوا بشرط املشروع إذ شرط عليهم فلم يقوموا به وإذا كانت العبادة 
 مشروطة بشرط فيعمل هبا دون شرطها مل تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة كاملخل قصدا بشرط من شروط
الصالة مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غريها فحيث عرف بذلك وعلمه فلم يلتزمه ودأب على الصالة دون 

شرطها فذلك العمل من قبيل البدع فيكون ترهب النصارى صحيحا قبل بعث حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ه بقاء على ما هو باطل بالشرع وهو سلم فلما بعث وجب الرجوع عن ذلك كله إىل ملته فالبقاء عليه مع نسخ

  عني البدعة 
ما كتبناها عليهم أصال ولكنهم : وإذا بنينا على أن االستثناء منقطع ـ وهو قول فريق من املفسرين ـ فاملعىن 

ابتدعوها ابتغاء رضوان اهللا فلم يعملوا هبا بشرطها وهو اإلميان برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ بعث إىل الناس 
  : كافة وإمنا مسيت بدعة على هذا الوجه ألمرين 

  يرجع إىل أهنا بدعة حقيقية ـ كما تقدم ـ ألهنا داخلة حتت حد البدعة : أحدمها 
يرجع إىل أهنا بدعة إضافية ألن ظاهر القرآن دل على أهنا مل تكن مذمومة يف حقهم بإطالق بل ألهنم أخلوا : والثاين 

ا وعمل هبا قبل بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم حصل له فيها أجر حسبما دل بشرطها فمن مل خيل منهم بشرطه
أي أن من عمل هبا يف وقتها مث آمن بالنيب صلى اهللا عليه و سلم } فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم { : عليه قوله 

  بعد بعثه وفيناه أجره 
خلالفوا هبا شرعهم الذي كانوا عليه ألن هذا حقيقة  إهنا يف هذا الوجه إضافية ألهنا لو كانت حقيقية: وإمنا قلنا 

البدعة فلم يكن هلم هبا أجر بل كانوا يستحقون العقاب ملخالفتهم ألوامر اهللا ونواهيه فدل على أهنم فعلوا ما كانوا 
  اهللا جائزا هلم فعله فال تكون بدعتهم حقيقية لكنه ينظر على أي معىن أطلق عليها لفظ البدعة وسيأيت بعد حبول 

وعلى كل تقدير فهذا القول ال يتعلق هبذه األمة منه حكم ألنه نسخ يف شريعتنا فال رهبانية يف اإلسالم وقال النيب 
  : صلى اهللا عليه و سلم 

  ] من رغب عن سنيت فليس مين [ 
وهو املنسوخ يف األول ما تقدم والثاين أن الرهبانية رفض النساء : على أن ابن العريب نقل يف اآلية أربعة أقوال 

  وهو مندوب إليه يف ديننا عند فساد الزمان : شرعنا والثالث اختاذ الصوامع للعزلة والرابع السياحة قال 
وطاهره يقتضي أهنا بدعة ألالذين ترهبوا قبل اإلسالم إمنا فعلوا ذلك فرارا منهم بدينهم ومسيت بدعة والندب إليها 

  ؟ ولكن للمسألة بيان فقد يذكر حبول اهللا  يقتضي أن ال ابتداع فيها فكيف جيتمعان
إهنم تركوا احلق وأكلوا حلوم اخلنازير وشربوا اخلمر ومل } ورهبانية ابتدعوها { : إن معىن قوله تعاىل : وقيل 

فاهلاء راجعة إىل غري مذكور } حق رعايتها { يعين الطاعة وامللة } فما رعوها { يغتسلوا من جنابة وتركوا اخلتان 
ألنه يفهم منه أن مث ملة متبعة كما } وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة { : مللة املفهوم معناها من قوله وهو ا



وكان } توارت باحلجاب { : على الشمس حىت عاد عليها الضمري يف قوله } إذ عرض عليه بالعشي { : دل قوله 
ه الذي فعلوه وإمنا أمرناهم باحلق فالبدعة فيه إذا حقيقية ال ما كتبناها عليهم على هذا الوج: املعىن على هذا القول 

  إضافية وعلى كل تقدير فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء فال نظر فيه بالنسبة إىل هذه األمة 
أحدثتم قيام شهر رمضان : وخرج سعيد بن منصور و إمساعيل القاضي عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه أنه قال 

ومل يكتب عليكم إمنا كتب عليكم الصيام فدموا على القيام إذ فعلتموه وال تتركوه فإن أناسا من يين إسرائيل 
{ : ابتدعوها بدعا مل يكتبها اهللا عليهم ابتغوا هبا رضوان اهللا فما رعوها حق رعايتها فعاتبهم اهللا بتركها فقال 

  االية } ورهبانية ابتدعوها 
من بين إسرائيل ابتدعوها بدعة ابتغاء رضوان اهللا فلم يرعوها حق رعايتها فعاتبهم اهللا بتركها  فإن أناسا: ويف رواية 

  اآلية } ورهبانية ابتدعوها { : وتال هذه اآلية 
يريد أهنم قصروا فيها ومل يدوموا } فما رعوها حق رعايتها { وهذا القول يقرب من قول بعض املفسرين يف قوله ك 

  عليها 
  ويف هذا التأويل لزوم اإلمتام لكل من بدأ بتطوع ونقل وأن يرعوه حق رعايته : لة التفسري قال بعض نق

وليس : قال ابن العريب ـ وقد زاغ عن منهج الصواب ـ من يظن أهنا رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها قال 
وليس : ء إال بشرع أو نذر قال خيرج هذا عن مضمون الكالم وال يعطيه أسلوبه وال معناه وال يكتب على أحد شي

  يف هذا اختالف بني أهل امللل واهللا أعلم 
وهذا القول حمتاج إىل النظر والتأمل إذا بنينا العمل على وقفه إذ أكثر العلماء على القول األول فإن هذ امللة ال 

حسبما تقدم ـ فاألصل أن بدعة فيها وال حتتمل القول جبواز االبتداع حبال للقطع بالدليل غذ كل بدعة ضاللة ـ 
  يتبع الدليل وال عمل على خالفه 

ومع ذلك فال خنلي ـ حبول اهللا ـ قول أيب أمامة رضي اهللا عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي وإن كان 
فيه بعد بالنسبة إىل ظاهر األمر وذلك أنه عد عمل عمر رضي اهللا عنه يف مجع الناس يف املسجد على قارىء واحد 

  نعمت البدعة هذه واليت ينامون عنها أفضل : يف رمضان بدعة لقوله حني دخل املسجد وهم يصلون 
وقد مر أنه إمنا مساها باعتبار ما وأن قيام اإلمام بالناس يف املسجد يف رمضان سنة عمل هبا صاحب السنة رسول اهللا 

من الوحي زالت العلة فعاد العمل هبا إىل نصابه صلى اهللا عليه و سلم وإمنا تركها خوفا من االفتراض فلما انقضى ز
إال أن ذلك مل يتأت أليب بكر رضي اهللا عنه زمان خالفته ملعارضة ما هو أوىل بالنظر فيه وكذلك صدر خالفة عمر 

رضي اهللا عنه حىت تأتى النظر فوقع منه لكنه صار يف ظاهر األمر كأنه أمر مل جير به عمل من تقدمه دائما فسماه 
  االسم ال أنه أمر على خالف ما ثبت من السنة  بذلك

فكأن أبا أمامة رضي اهللا عنه اعترب فيه نظر ذلك العمل به فسماه إحداثا موافقة لتسمية عمر رضي اهللا عنه مث أمر 
باملداومة عليه بناء على ما فهم من هذه اآلية من أن ترك الرعاية هو ترك دوامهم على التزام عمل ليس مبكتوب بل 

  : و مندوب فلم يوفوا مبقتضى ما التزموه ألن األخذ يف التطوعات غري الالزمة وال السنن الراتبة يقع على وجهني ه
أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع اإلنسان فتارة بنشط هلا وتارة ال ينشط أو ميكنه تارة حبسب العادة وال : أحدمها 

كالرجل يكون له اليوم ما يتصدق به قيتصدق وال يكون له ذلك ميكنه أخرى ملزامحة أشغال وحنوها وما أشبه ذلك 
غدا أو يكون له إال أنه ال ينشط للعطاء أو يرى إمساكه أصلح يف عادته اجلارية له أو غري ذلك من األمور الطارئة 

 يكن لإلنسان فهذا الوجه ال حرج على أحد ترك التطوعات كلها فيه وال لوم عليه إذ لو كان مث لوم أو عتب مل



  تطوعا وهو خالف الفرض 
أن تأخذ مأخذ امللتزمات كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبه من عمل صاحل يف وقت من األوقات كالتزام : والثاين 

قيام حظ من الليل مثال وصيام يوم بعينه لفضل ثبت فيه على اخلصوص كعاشوراء وعرفة أو يتخذ وظيفة من ذكر 
ذلك فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه أنه ملا نوى الدؤوب  اهللا بالغداوة والعشي وما أشبه

عليها يف االستطاعة اشبهت الواجبات والسنن الراتبة كما أنه لو كان ذلك اإلجياب غري الزم بالشرع مل يصر واجبا 
تبة بعد الصلوات فإهنا مستحبة يف إذ تركه أصال ال حرج فيه يف اجلملة أعين ترك االلتزام ونظريه عندنا النوافل الرا

  األصل ومن حيث صارت رواتب أشبهت السنن والواجبات 
  : وهذا املعىن هو املفهوم من قوله صلى اهللا عليه و سلم يف الركعتني بعد العصر حني صالمها فسئل عنهما فقال 

سالم من قومهم فشغلوين عن يا ابنة أيب أمية سألت عن الركعتني بعد العصر ؟ أتى ناس من عبد القيس باإل[ 
ألنه سئل عن صالته هلما بعد ما هنى عنهما فإنه صلى اهللا عليه و سلم كان ] الركعتني اللتني بعد الظهر فهما هاتان 

  يصليهما بعد الظهر كالنوافل الراتبة فإما فاتتاه صالمها بعد وقتهما كالقضاء هلما حسبما يقضى الواجب 
من التطوع بني حالتني إال أنه راجع إىل خرية املكلف حبسب ما فهمنا من الشرع وإذا  فصار حينئذ هلذا النوع حالة

كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا األخذ بالرفق والتيسري وأن ال يلزم املكلف ما لعله يعجز عنه أو 
ب من العهد الذي جيعله اإلنسان حيرج بالتزامه فإن ترك االلتزام إن مل يبلغ مبلغ القدر الذي يكره ابتداء فهو يقر

  بينه وبني ربه والوفاء بالعهد مطلوب يف اجلملة فصار اإلخالل به مكروها 

  والدليل على صحة األخذ بالرفق

والدليل على صحة األخذ بالرفق وأنه األوىل واألحرى ـ وإن كان الدوام على العمل أيضا مطلوبا عيتدا ـ يف 
: على قول طائفة من املفسرين } كم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم واعلموا أن في{ الكتاب والسنة 

أن الكثري من األمر واقع يف التكاليف اإلسالمية ومعىن لعنتم حلرجتم ولدخلت عليكم املشقة ودين اهللا ال حرج فيه 
  ة اآلي} وزينه يف قلوبكم { بالتسهيل والتيسري } ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان { 

وإمنا بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم باحلنيفية السمحة ووضع اإلصر واألغالل اليت كانت على غريهم وقال اهللا 
وقال تعاىل } عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم { : تعاىل يف صفة نبيه صلى اهللا عليه و سلم 

ومسى } يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا { : قال و} يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر { : 
يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم { : اهللا تعاىل األخذ بالتشديد على النفس اعتداء فقال تعاىل 

  : ت عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قال[ ومن األحاديث كثري كمسألة الوصال ففي احلديث } وال تعتدوا 
إين لست كهيئتكم إين أبيت عند : إنك تواصل قال : هناهم النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الوصال رمحة هلم قالوا 

  ] ريب ـ يطعمين ويسقيين 
  : وعن أنس رضي اهللا عنه قال 

مد  لو: واصل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آخر شهر رمضان فواصل ناس من املسلمني فبلغه ذلك فقال [ 
  وهذا إنكار ] لنا شهر لواصلنا وصال حىت يدع املتعمقون تعمقهم 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الوصال فقال رجل من املسلمني : [ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
طعمين وأيكم مثلي ؟ إين أبيت عند ريب ي: فإنك يا رسول اهللا تواصل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



لو تأخر الشهر لزدتكم كاملنكل : فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال هبم يوما مث يوما مث رأوا اهلالل فقال ] ويسقيين 
  حني أبوا أن ينتهوا 

ومن ذلك مسألة قيام النيب صلى اهللا عليه و سلم هبم يف رمضان فإنه تركه خمافة أن يفرض عليهم فيعجزوا عنه 
  فكان ذلك رفقا منه هبم  فيقعوا يف اإلمث واحلرج

  حيتمل أن يكون اهللا تعاىل أوحى إليه أنه إن واصل وفقا هذه الصالة معهم فرضت عليهم : قال القاضي أبو الطيب 
  : قالت عائشة رضي اهللا تعاىل عنها [ و 

فرض عليهم إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليدع العمل وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس في
 [  

  : وقد قيل هذا املعىن يف قوله صلى اهللا عليه و سلم 
  ] ال ختصوا يوم اجلمعة بصيام [ 

  وجهه خشيت أن يستمر عليه فيفرض : قال املهلب 
  وهبذا املعىن جيتمع النهي مع قول مالك رضي اهللا عنه يف املوطأ وال يكون به إشكال 

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ئشة رضي اهللا عنها قالت عا[ ومن ذلك حديث احلوالء بنت تويت 
من هذه ؟ فقلت ؟ امرأة ال تنام تصلي فقال صلى اهللا عليه و سلم ال تنام الليل خذوا من : وعندي امرأة فقال 

  ] العمل ما تطيقون فواهللا ال يسأم اهللا حىت تسأموا 
 راض فعلها ملا خافه عليها من الكلل والسآمة أو تعطيل حق فأعاد لفظ ال تنام منكرا عليها ـ واهللا أعلم ـ غري

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد ـ وحبل ممدود بني : [ أوكد وحنوه حديث أنس رضي اهللا عنه قال 
حلوه ليصل : حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال : ما هذا ؟ قالوا : سارتني ـ فقال 

  ] ال حلوه : [ ويف رواية ] طه فإذا كسل أو فتر قعد أحدكم نشا
بلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم أين أصوم أسرد وأصلي الليل فإما : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنها قال [ و 

ا أمل أخرب أنك تصوم ال تفطر وتصلي الليل ؟ فال تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظ: فقال : أرسل إيل وإما لقيته 
  احلديث ] وألهلك حظا فصم وأفطر وصل ومن 

كنت أصوم الدهر وأقرأ : حدثين عبد اهللا بن عمرو العاص رضي اهللا عنهما قال : [ ويف رواية عن ابن سلمة قال 
أمل أخرب أنك تصوم الدهر : القرآن كل ليلة فإما ذكرت للنيب صلى اهللا عليه و سلم وإما أرسل إيل فأتيته فقال 

ـ أو قال كذلك : بلى يا رسول اهللا ومل أر يف ذلك إال اخلري قال : ن كل ليلة ؟ فقلت وتقرأ القرآ فإن كان كذلك 
فإن لزوجك عليك حقا : يا نيب اهللا إين أطيق أفضل من ذلك قال : ـ فحسبك أن تصوم كل شهر ثالثة أيام فقلت 

فقلت يا نيب : ه كان أعبد الناس قال فصم صوم داود نيب اهللا فإن: ولزوارك عليك حقا وجلسدك عليك حقا قال 
فقلت يا نيب اهللا : كان يصوم يوما ويفطر يوما ـ قال واقرأ القرآن يف كل شهر قال : اهللا ـ وما صوم داود ؟ قال 
فاقرأه يف كل سبع وال تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا ولزوارك عليك حقا : إين أطيق أفضل من ذلك قال 

إنك ال تدري : وقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم : فشددت فشدد اهللا علي قال : وجلسدك عليك حقا قال 
فصرت إىل الذي قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما كربت وددت أين كنت : لعلك يطول بك عمر قال 

داود وهو أعدل  صم يوما وأفطر يوما وذاك صيام: [ ويف رواية قال ] قبلت رخصة نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ال أفضل من ذلك قال عبد اهللا : إين أطيق أفضل من ذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الصيام قال فقلت 



  ] ألن أكون قبلت الثالثة األيام اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب إيل من أهلي ومايل : بن عمرو 
ذكر رجل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعبادة واجتهاد وذكر : ل ويف الترمذي عن جابر رضي اهللا عنه قا

  : عنده آخر بدعة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  حسن غريب : والدعة املراد هبا هنا الرفق والتيسري قال فيه الترمذي ] ال يعدل بالدعة [ 

  : وعن أنس رضي اهللا عنه قال 
النيب صلى اهللا عليه و سلم يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما  جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج[ 

وأين حنن من النيب صلى اهللا عليه و سلم ؟ وقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : أخربوا كأهنم تقالوها فقالوا 
إين أعتزل : وال أفطر وقال اآلخر  إين أصوم الدهر: أما أنا فإين أصلي الليل أبدا وقال اآلخر : ؟ فقال أحدهم 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واهللا إين : النساء فال أتزوج أبدا فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  ] ألخشاكم هللا وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وارقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين 

ثرية وهي جبملتها تدل على األخذ يف التسهيل والتيسري وإمنا يتصور ذلك على الوجه واألحاديث يف هذا املعىن ك
  األول من عدم االلتزام وإن تصور مع االلتزام فعلى جهة ما ال يشق الدوام فيه حسبما نفسره اآلن 

  فصل فأما إن التزم ذلك أحد التزاما

النذر وذلك مكروه ابتداء أال ترى إىل حديث ابن عمر  إما على جهة: فأما إن التزم أحد ذلك التزاما فعلى وجهني 
إنه ال يرد شيئا وإمنا : أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما ينهانا عن النذر يقول : [ رضي اهللا عنهما قال 

  ] يستخرج به من الشحيح ـ ويف رواية ـ النذر ال يقدم شيئا وال يؤخره وإمنا يستخرج به من البخيل 
  : هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  وعن أيب

  ] ال تنذروا فإن النذر ال يغين من القدر شيئا وإمنا يستخرج به من البخيل [ 
وإمنا ورد هذا احلديث ـ واهللا أعلم ـ تنبيها على عادة العرب يف أهنا كانت تنذر إن شفى اهللا مريضي فعلي صوم 

ال يغين من قدر اهللا شيئا بل من قدر اهللا له الصحة أو : أغناين اهللا فعلي صدقة كذا فيقول كذا وإن قدم غائيب أو أن 
املرض أو الغىن أو الفقر أو غري ذلك فالنذر مل يوضع سببا لذلك كما وضعت صلة الرحم سببا يف الزيادة يف العمر 

هللا يستخرج به من البخيل بشرعية مثال على الوجه الذي ذكره العلماء بل النذر وعدمه يف ذلك سواء ولكن ا
  : وقوله صلى اهللا عليه و سلم } وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت { : الوفاء به لقوله تعاىل 

  وبه قال مجاعة من العلماء كمالك و الشافعي ] من نذر أن يطيع اهللا فليطعه [ 
كراهته وأما على جهة االلتزام غري  ووجه النهي أنه من باب التشديد على النفس وهو الذي تقدم االستشهاد على

النذري فكأنه نوع من الوعد والوفاء بالعهد مطلوب فكأنه أوجب على نفسه ما مل يوجبه عليه الشرع فهو تشديد 
  أيضا وعليه يأيت ما تقدم من 

ى اهللا عليه و وقوهلم أين حنن من النيب صل: حديث الثالثة الذين أتوا يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أما أنا فأفعل كذا أخل : سلم ؟ أخل وقال أحدهم 

  : وحنوه وقع يف بعض الروايات 
ألقومن الليل وألصومن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرب أن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما يقول [ 

صم كذا ولقال له ] من الشهر ثالثة أيام  صم: [ وليس مبعىن النذر إذ لو كان كذلك مل يقل له ] النهار ما عشت 



  : أوف بنذرك ألنه صلى اهللا عليه و سلم قال : 
  ] من نذر أن يطيع اهللا فليطعه [ 

فأما االلتزام باملعىن النذري فال بد من الوفاء به وجوبا ال ندبا ـ على ما قاله العلماء ـ وجاء يف الكتاب والسنة ما 
  قه فال نطيل به يدل عليه وهو مذكور يف كتب الف

وأما املعىن الثاين فاألدلة تقتضي الوفاء به يف اجلملة ولكن ال تبلغ مبلغ العتاب على الترك حسبما دلت عليه األدلة 
يف مأخذ أيب أمامة رضي اهللا عنه للقيام يف املسجد مجاعة كان ذلك بصورة النوافل الراتبة املقتضية للدوام يف القصد 

  : حىت ال يكونوا كمن عاهد مث مل يوف بعهده فيصري معاتبا لكن هذا القسم على وجهني األول فأمرهم بالدوام 
أن يكون يف نفسه مما ال يطاق أو مما فيه حرج أو مشقة فادحة أو يؤدي إىل تضييع ما هو أوىل فهذه : الوجه األول 

  : هي الرهبانية اليت قال فيها النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وسيأيت الكالم يف ذلك إن شاء اهللا ] فليس مين  من رغب عن سنيت[ 

أن ال يكون يف الدخول فيه مشقة وال حرج ولكنه عند الدوام عليه تلحق بسببه املشقة واحلرج أو : والوجه الثاين 
تضييع ما هو أوكد فها هنا أيضا يقع النهي ابتداء وعليه دلت األدلة املتقدمة وجاء يف بعض روايات مسلم تفسري 

  : فشددت فشدد علي وقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم : حيث قال  ذلك
  ] إنك ال تدري لعلك يطول بك عمر [ 

فصرت إىل الذي : فتأملوا كيف اعترب يف التزام ما ال يلزم ابتداء أن يكون حبيث ال يشق الدوام عليه إىل املوت قال 
  ين قبلت رخصة نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما كربت وددت أن

وعلى ذلك املعىن ينغيب أن حيمل قوله صلى اهللا عليه و سلم يف حديث أيب قتادة رضي اهللا عنه كيف مبن يصوم 
  : يومني ويفطر يوما ؟ قال 

ددت أين وددت أين طوقت ذلك فمعناه ـ واهللا أعلم ـ و: ويطيق أحد ذلك ؟ مث قال يف صوم يوم وإفطار يوم 
  : طوقت الدوام عليه وإال فقد كان يواصل الصيام ويقول 

  ] إين لست كهيئتكم إين أبيت عند ريب ـ يطعمين ويسقيين [ 
  : ويف الصحيح 

  ] ال يصوم : ال يفطر ويفطر حىت نقول : كان يصوم حىت نقول [ 

  فصل إذا ثبت هذا فالدخول يف عمل على نية اإللتزام له

ل يف عمل على نية اإللتزام له إن كان يف املعتاد حبيث إذا داوم عليه أورث ملال ينبغي أن يعتقد إذا ثبت هذا فالدخو
  : أن هذا االلتزام مكروه ابتداء إذ هو مؤد إىل أمور مجيعها منهي عنه 

يضاهي أن اهللا ورسوله أهدى يف هذا الدين التسهيل والتيسري وهذا امللتزم يشبه من مل يقبل هديته وذلك : أحدها 
  ردها على مهديها وهو غري الئق باململوك مع سيده فكيف يليق بالعبد مع ربه ؟ 

خوف التقصري أو العجز عن القيام مبا هو أوىل وآكد يف الشرع وقال صلى اهللا عليه و سلم إخبارا عن : والثاين 
  : داود عليه السالم 

ا على أنه مل يضعفه الصيام عن لقاء لعدو فيفر ويترك تنبيه] إنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى [ 
  اجلهاد يف مواطن نكيده بسبب ضعفه 



إنه يشغلين عن قراءة القرآن وقراءة أحب إيل : إنك لتقل الصوم فقال : وقيل لعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
  منه 

: اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسوة مث قال لعله يصبح مغلوبا ويف رسوله : ولذلك كره مالك إحياء الليل كله وقال 
  ال بأس به ما مل يضر بصالة الصبح 

صيام يوم عرفة أنه يكفر سنتني مث إن اإلفطار فيه للحاج أفضل ألنه قوة على الوقوف والدعاء والبن : وقد جاء يف 
  : وهب يف ذلك حكاية وقد جاء يف احلديث 

فإذا انقطع إىل عباده ال تلزمه األصل فرمبا أخل ] سك عليك حقا إن ألهلك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولنف[ 
  بشيء من هذه احلقوق 

  : وعن أيب جحيفة رضي اهللا تعاىل عنه قال 
آخر ما آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني سلمان وأيب الدرداء فزارسلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء [ 

فلما جاء ابو الدرداء : إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة يف الدنيا قال : الت ما شأنك مبتذلة ؟ ق: متبذلة فقال 
فأكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء : ما أنا بآكل حىت تأكل قال : كل فإين صائم قال : قرب إليه طعاما فقال 
قم اآلن فقاما : بح قال له سلمان من فنام فلما كان عند الص: من فنام مث ذهب يقوم فقال له : ليقوم فقال له سلمان 

إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وألهلك عليك حقا فأعط : فصليا فقال سلمان 
صحيح : قال الترمذي ] صدق سلمان : لكل ذي حق حقه فأتيا النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرا ذلك له فقال 

ل بالوطء واالستمتاع وما يرجع إليه والضيف باخلدمة والتأنيس وهذا احلديث قد مجع التنبيه على حق األه
واملؤاكلة وغريها والولد يالقيام عليهم باالكتساب واخلدمة والنفس بترك إدخال املشتقات عليها وحق الرب 

  سبحانه جبميع ما تقدم وبوظائف أخر فرائض ونوافل آكد مما هو فيه 
زم اإلنسان أمرا من األمور املندوبة أو أمرين أو ثالثة فقد يصده ذلك والواجب أن يعطى لكل ذي حق حقه وإذا الت

  عن القيام بغريها أو عن كماله على وجهة فيكون ملوما 
خوف كراهية النفس لذلك العمل امللتزم ألنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه فتدخل املشقة : والثالث 

منه وتود لو مل تعمل أو تتمىن لو مل تلتزم وإىل هذا املعىن يشري  حبيث ال يقرب من وقت العمل إال والنفس تشمئز
  : حديث عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

] إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق وال تبغضوا ألنفسكم عبادة اهللا فإن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى [ 
نبت وهو املنقطع يف بعض الطريق تعنيفا على الظهر ـ وهو املركوب ـ حىت وقف فلم يشبه املوغل بالعنف بامل

  يقدر على السري ولو رفق بدايته لوصل إىل رأس املسافة 
فكذلك اإلنسان عمره مسافة والغاية املوت ودابته نفسه فكما هو املطلوب الرفق بنفسه حىت يسهل عليها قطع 

يف احلديث عن التسبب يف تبغيض العبادة للنفس وما هنى الشرع عنه ال يكون مسافة العمر حبمل التكليف فنهى 
  حسنا 

  : وخرج الطرباين من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
دعا رسول اهللا } وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا * يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا { : ملا نزلت [ 

يا أيها النيب إنا { : انطلقا فبشرا ويسرا وال تعسرا فإين أنزلت علي : و سلم عليا ومعاذا فقال صلى اهللا عليه 
  ] } وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا * أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 



ليمن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعثه ومعاذا إىل ا: عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن جده [ وخرج مسلم 
  : فقال 

  ] بشرا وال تنفرا ويسرا وال تعسرا وتطاوعا وال ختتلفا 
بشروا وال تنفروا : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه يف بعض أمره قال [ وعنه 

  وهذا هني عن التعسري الذي التزام احلرج يف التعبد نوع منه ] ويسروا وال تعسروا 
مر النيب صلى اهللا عليه و سلم على رجل يصلي على صخرة مبكة فأتى : [ ابر بن عبد اهللا قال ويف الطربي عن ج

ـ : ناحية مكة فمكث مليا مث انصرف فوجد الرجل يصلي على حاله فقال  أيها الناس عليكم بالقصد والقسط 
  ] ثالثاـ فإن اهللا لن ميل حىت متلوا 

  : وعن بريدة األسلمي 
هذا فالن فذكرت من عبادته وصالته : من هذا ؟ فقلت : عليه و سلم رأى رجال يصلي فقال أن النيب صلى اهللا [ 

  ] إن خري دينكم يسره : فقال 
وهذا يشعر بعدم الرضا بتلك احلالة وإمنا ذلك خمافة الكراهية للعمل وكراهية العمل مظنة للترك الذي هو مكروه 

  ملن ألزم نفسه ألجل نقض العهد 
فإن املنبت ال أرضا : [ وقد مر يف الوجه الثالث ما يدل عليه فإن قوله صلى اهللا عليه و سلم : ع وهو الوجه الراب

يدل على أن بعض العمل وكراهيته مظنة ] وال تبغضوا إىل أنفسكم العبادة : قطع وال ظهرا أبقى ومع قوله 
اء املسافة ـ وهو الذي دل عليه قول االنقطاع ولذلك مثل صلى اهللا عليه و سلم باملنبت ـ وهو املنقطع عن استيف

  على التفسري املذكور } فما رعوها حق رعايتها { : اهللا تعاىل 
اخلوف من الدخول حتت الغلو يف الدين فإن الغلو هو املبالغة يف األمر وجماوزة احلد فيه إىل حيز : واخلامس 

يا ايها الناس عليكم أنفسكم : [ و سلم  اإلسراف وقد دل عليه مما تقدم أشياء حيث قال النيب صلى اهللا عليه
  } يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم { : احلديث وقال اهللا عز و جل ] بالقصد 

امجع يل حصيات : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غداة العقبة : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال [ 
هؤالء ؟ بأمثال هؤالء ؟ إياكم والغلو يف الدين فإمنا هلك من  بأمثال: من حصى احلذف فلما وضعتهن يف يده قال 

  ] كان قبلكم بالغلو يف الدين 
فأشار إىل أن اآلية يف النهي عن الغلو يشتمل معناها على كل ما هو غلو وإفراط واكثر هذه األحاديث املقيدة آنفا 

  اخرجها الطربي 
عمل دائم وإن قل : أنت مشفق ودع العمل وأنت حتبه كان يقال اعمل و: وخرج أيضا عن حيىي بن جعدة قال 

صل ومن وأفطر : نعم قال : أمطيعي أنت ؟ قال : أوصين قال : خري من عمل كثري منقطع وأتى معاذا رجل فقال 
  وصم واكتسب وال تأت اهللا إال وأنت مسلم وإياك ودعوة املظلوم 

يا عبد الل ه العلم أفضل من : قال لعبد بن مطرف  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم[ وعن إسحاق بن سويد 
  ] العمل واحلسنة بني السيئتني وخري األمور أوسطها وشر السري احلقحقة 

أن احلسنة هي القصد والعدل والسيئتني جماوزة احلد والتقصري وهو الذي ] إن احلسنة بني السيئتني : [ ومعىن قوله 
والذين { : اآلية وقوله } جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط وال { : دل على معناه قول اهللا تعاىل 

  اآلية ومعىن احلقحقة ارفع السري وإتعاب الظهر وهو راجع إىل الغلو واإلفراط } إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا 



  العلم خري من العمل واحلسنة بني السيئتني : وحنوه عن يزيد بن مرة اجلعفي قال 
إن هذا الدين متني فال تبغض إليك دين اهللا وأوغل برفق فإن املنبت مل يقطع بعدا ومل يسبق : كعب األحبار وعن 

  ظهرا واعمل عمل املرء الذي يرى أنه ال ميوت اليوم واحذر حذر املرء الذي يرى أنه ميوت غدا 
  وخرج ابن وهب حنوه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

  العمل الذي يقتضي املداومة عليه من غري حرج وهذه إشارة إىل األخذ ب
وعن عمر بن إسحاق قال أدركت من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر ممن سبقين منهم ؟ فمارأيت 

  قوما أيسر سرية وال أقل تشديدا منهم 
  دين اهللا وضع فوق التقصري ودون الغلو : وقال احلسن 

جع إىل أنه ال حرج يف الدين واحلرج كما ينطبق على احلرج احلايل ـ كالشروع يف واألدلة يف هذا املعىن مجيعها را
عبادة شاقة يف نفسها ـ كذلك ينطلق على احلرج املآيل إذ كان احلرج الزما مع الدوام كقصة عبد اهللا بن عمرو 

رضي اهللا عنه يف قوله رضي اهللا عنهما وغريها ـ مما تقدم ـ مع أن الدوام مطلوب حسبما اقتضاه قول ايب أمامة 
  : وقوله صلى اهللا عليه و سلم } فما رعوها حق رعايتها { : تعاىل 

فلذلك كان صلى اهللا عليه و سلم إذا عمل عمال أثبته حىت ] أحب العمل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل [ 
  قضى ركعتني ما بني الظهر والعصر بعد العصر 

قال [ وام فيه فكيف إذ عقد يف نيته أن ال يتركه ؟ فهو أحرى بطلب الدوام فلذلك هذا إن كان العامل ال ينوي الد
يا عبد اهللا ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فترك قيام الليل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعبد اهللا بن عمرو 

راهته الترك من ذلك الفالن وهو حديث صحيح فنهاه صلى اهللا عليه و سلم أن يكون مثل فالن وهو ظاهر يف ك] 
  وغريه 

فاحلاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام ـ مطلوب الترك لعلة كثرته ففهم عند تقريره أنه إذا 
  فقدت زال طلب الترك وإذا ارتفع طلب الترك رجع إىل أصل العمل ـ وهو طلب الفعل ـ 

داء من وجه إلمكان عدم الوفاء بالشرط ويف املندوب إليه محال فالداخل فيه على التزام شرطه داخل يف مكروه ابت
  على ظاهر العزمية على الوفاء 

  فمن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء ومن حيث الكراهية كره له أن يدخل فيه 
 وحني صارت الكراهة هي املقدمة كان دخوله يف العمل لقصد القربة يشبه الدخول فيه بغري أمر فأشبه املبتدع

الداخل يف عبادة غري مأمور هبا فقد يستسهل هبذا االعتبار إطالق البدعة عليها كما استسهله أبو أمامة رضي اهللا 
  عنه 

ومن حيث كان العمل مأمورا به ابتداء قبل النظر يف املآل أو مع قطع النظر عن املشقة أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط 
هبا وذلك صحيح جار على مقتضى أدلة الندب ولذلك أمر بعد  أشبه صاحبه من دخل يف نافلة قصدا للتعبد

الدخول فيه بالوفاء كان نذرا أو التزاما بالقلب غري نذر ولو كان بدعة داخلة يف حد البدعة مل يؤمر بالوفاء ولكان 
  عمله باطال 

مابال هذا ؟ : ل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال قائما يف الشمس فقا[ ولذلك جاء يف احلديث 
مروه فليجلس وليتكلم : نذر أن ال يستظل وال يتكلم وال جيلس ويصوم فقال صلى اهللا عليه و سلم : فقالوا 

  ] وليستظل وليتم صيامه 



فأنت ترى كيف أبطل عليه التبدع مبا ليس مبشروع وأمره بالوفاء مبا هو مشروع يف األصل فلوال الفرق بينهما 
بينهما معىن مفهوم وأيضا فإذا كان الداخل مأمورا بالدوام لزم من ذلك أن يكون الدخول معىن مل يكن للتفرقة 

طاعة بل ال بد ألن املباح فضال عن املكروه واحملرم ال يؤمر بالدوام عليه وال نظري لذلك يف الشريعة عليه أيد قوله 
  : صلى اهللا عليه و سلم 

يف معرج املدح } يوفون بالنذر { : ح من أوىف بنذره يف قوله سبحانه وألن اهللا مد] من نذر أن يطيع اهللا فليطعه [ 
  وال يكون األجر إى على مطلوب شرعا } فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم { : وترتب اجلزاء احلسن ويف آية احلديد 

رتفع إشكال فتأملوا هذا املعىن فهو الذي جيري عليه عمل السلف الصاحل رضي اهللا عنهم مبقتضى األدلة وبه ي
التعارض الظاهر لبادي الرأي حىت تنتظم اآليات واألحاديث وسري من تقدم واحلمد هللا غري أنه يبقى بعدها إشكاالن 

  قويان وبالنظر يف اجلواب عنهما ينتظم معىن املسألة على متامه فنعقد يف كل إشكال فصال 

  أن ما تقدم يف اآلية: فصل اإلشكال األول 

[ ن ما تقدم من األدلة على كراهية االلتزامات اليت يشق دوامها معارض مبا دل على خالفه فقد إ: اإلشكال األول 
أو ليس قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم حىت تورمت قدماه فيقال له 

ر الشديد صائما وكان صلى اهللا عليه و ويظل اليوم الطويل يف احل] أفال أكون عبدا شكورا : وما تأخر ؟ فيقول 
سلم يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه وحنو ذلك من اجتهاده يف عبادة ربه ويف رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم أسوة حسنة وحنن مأمورون بالتأسي به 
ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه فإن أبيتم هذا الدليل بسبب أنه صلى اهللا عليه و سلم كان خمصوصا هبذه القضية 

وكان يطيق من العمل ما ال تطيقه أمته فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني العارفني 
بتلك األدلة اليت استدللتم هبا على الكراهية ؟ حىت أن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التبتل وصارت جبهة 

  ة السجود بعضهم كركبة البعري من كثر
وجاء عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله وكم من رجل صلى 

وكانوا هم العارفني بالسنة ال مييلون ! وسرد الصيام كذا وكذا سنة ؟ ! الصبح بوضوء العشاء كذا كذا سنة ؟ 
  عنها حلظة 

ـ وروي عن ابن عمر وابن الزبري رضي ا هللا عنهم أهنما كانا يواصالن الصيام وأجاز مالك ـ وهو إمام يف االقتداء 
  صيام الدهر يعين إذإ أفطر أيام العيد 

بلغين أن هللا عبادا سجودا أبدا أنه : ومما حيكى عن أويس القرين رضي اهللا عنه أنه كان يقوم ليلة حىت يصبح ويقول 
  ة الركوع وتارة السجود ينتفل بالصالة فتارة يطول فيها القيام وتار

: وعن األسود بن يزيد أنه كان جيهد نفسه يف الصوم والعبادة حىت خيضر جسده ويصفر فكأن علقمة يقول له 
  إن األمر جد إن األمر جد : وحيك مل تعذب هذا اجلسد ؟ فيقول 

مبا جلست خلفه كانت يصلي حىت تورمت قدماه فر: وعن انس بن مالك رضي اهللا عنه أم امرأة مسروق قالت 
  أبكي مما أراه يصنع بنفسه 

  غشي على مسروق يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة : وعن الشعبيين قال 
ال أشغله عن التسبيح : أتيت أويسا القرين فوجدته قد صلى الصبح وقعد فقلت : وعن الربيع بن خيثم أنه قال 



هر صلى إىل العصر فلما صلى العصر قعد يذكر اهللا إىل فلما كان وقت الصالة قام فصلى إىل الظهر فلما صلى الظ
: املغرب فلما صلى املغرب صلى العشاء فلما العشاء صلى إىل الصبح جلس فأخذته عينه مث انتبه فسمعته يقول 

  اللهم إين أعوذ بك من عني نوامه وبطن ال تشبع 
و شاق يف الدوام ومل يعدهم بذلك خمالفني للسنة واآلثار يف هذا املعىن كثرية عن األولني وهي تدل على األخذ مبا ه

  بل عدوهم من السابقني جعلنا اهللا منهم 
وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة املطلوبة بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل املشقة على العامل فإذا فرضنا من 

  : فقدت يف حقه تلك العلة فال ينتهض النهي يف حقه كما إذا قال الشارع 
قضي القاضي وهو غضبان ـ وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استيفاء احلجج ـ اطرد النهي مع كل ال ي

مشويش وانتفى عند انتفائه حىت إنه منتف مع وجود الغضب اليسري الذي ال مينع من استيفاء احلجج وهذا صحيح 
  جار على األصول 

أو الرجاء أو احملبة فإن اخلوف سوط سائق والرجاء وحال من فقدت يف حقه العلة حال من يعمل حبكم غلبة اخلوف 
حاد قائد واحملبة سيل حامل فاخلائف إن وجد املشقة فاخلوف مما هو أشق حيمله على الصرب ما هو أهون وإن كان 

العمل شاقا والراجي يعمل وإن وجد املشقة ألن رجاء الراحة التامة حيمله على الصرب على بعض التعب واحملب 
وال يرى أنه أوىف ) كذا ( اجملهود شوقا إىل احملبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد وهو القوي  يعمل ببذل

  بعهد احملبة وال قام بشكر النعمة ويعمر األنفاس وال يرى أنه أقصى هنمته 
ما مع ظن انتفاء وإذا كان كذلك صح اجلمع بني األدلة وجاز الدخول يف العمل التزاما مع اإليغال فيه إما مطلقا وإ

العلة وإن دخلت املشقة فيما بعد إذا صح مع العامل الدوام على العمل ويكون ذلك جاريا على مقتضى األدلة 
  وعمل السلف الصاحل 

  : أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح وما نقل عن األولني حيتمل ثالثة أوجه : واجلواب 
وسط الذي هو مظنة الدوام فلم يلزموا أنفسهم مبا لعله يدخل عليهم أن حيمل أهنم إمنا عملوا على الت: أحدها 

املشقة حىت يتركوا بسببه ما هو أوىل أو يتركوا العمل أو يبغضوه لثقله على أنفسهم بل التزموا ما كان النفوس 
من تقدم  سهال يف حقهم فإمنا طلبوا اليسر ال العسر وهو الذي كان حال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحال

النقل عنه من املتقدمني بناء على أهنم إمنا عملوا مبحض السنة والطريقة العامة جلميع املكلفني وهذه طريقة الطربي 
يف اجلواب وما تقدم يف السؤال مما يظهر منه خالف ذلك فقضايا أحوال ميكن محلها على وجه صحيح إذا ثبت أن 

  العامل ممن يقتدى به 
يكونوا عملوا على املبالغة فيما استطاعوا لكن ال على جهة االلتزام ال بنذر وال غريه وقد يدخل حيتمل أن : والثاين 

اإلنسان يف أعمال يشق الدوام عليها وال يشق يف احلال فيغتنم نشاطه يف حالة خاصة غري ناظر فيها فيما يأيت ويكون 
  عليه ألن املندوب ال حرج يف تركه يف اجلملة جاريا فيه على أصل رفع احلرج حىت إذا مل يستطعه تركه وال حرج 

  : ويشعر هبذا املعىن ما يف هذا احلديث عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ال يصوم وما رأيته استكمل صيام شهر قط إال : ال يفطر ويفطر حىت نقول : كان رسول اهللا يصوم حىت نقول [ 

  احلديث ] رمضان 
من احلقوق املتعلقة أو القوة يف األعمال وكذلك قول عبد اهللا بن عمرو يف  فتأملوا وجه اعتبار النشاط والفراغ

صيام يوم وإفطار يومني ليتين طوقت ذلك إمنا يريد املداومة ألنه قد كان يوايل الصيام حىت يقولوا ال يفطر وال 



  : يعترض هذا املأخذ بقوله صلى اهللا عليه و سلم 
وإن كان عمله دائما ألنه حممول على العمل الذي يشق فيه ] به وإن قل أحب العمل إىل اهللا ما دام عليه صاح[ 

  الدوام 
وأما ما نقل عنهم أدلة صالة الصبح بوضوء العشاء وقيام مجيع الليل وصيام الدهر وحنوه فيحتمل أن يكون على 

ان آخر وجد فيه النشاط الشرط املذكور وهو أن ال يلتزم ذلك وإمنا يدخل يف العمل ما ال يغتنم نشاطه فإذا أتى زم
أيضا وإذا مل خيل مبا هو أوىل عمل كذلك فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويال ويف كل حالة هو يف فسحه 

الترك لكنه ينتهز الفرصة مع األوقات فال بعد يف أن يصحبه النشاط إىل آخر العمر فيظنه الظان التزاما وليس 
ئق اخلوف أو حادي الرجاء أو حامل احملبة وهو معىن قول صلى اهللا عليه و بالتزام وهذا صحيح وال سيما مع سا

  : سلم 
فلذلك قام صلى اهللا عليه و سلم حىت تورمت قدماه وامتثل أمر ربه يف قوله تعاىل ] وجعلت قرة عيين يف الصالة [ 
  اآلية } قم الليل إال قليال { : 

الدوام أو غريه ليس أمرا منضبطا بل هو إضايف خمتلف حبسب أن دخول املشقة وعدمه على املكلف يف : والثالث 
اختالف الناس يف قوة أجسامهم أو يف قوة عزائمهم أو يف قوة يقينهم أو حنو ذلك من أوصاف أجسامهم أو أنفسهم 

قد  فقد خيتلف العمل الواحد بالنسبة إىل رجلني ألن أحدمها أقوى جسما أو أقوى عزمية أو يقينا باملوعود واملشقة
  تضعف بالنسبة إىل قوة هذه األمور وأشباهها وتقوى مع ضعفها 

كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إىل زيد فهو منهي عنه وال يشق على عمرو فال ينهى عنه : فنحن نقول 
ينا فليس فنحن حنمل ما داوم عليه األولون من األعمال على أنه مل يكن شاقا عليهم وإن كان ما هو أقل منه شاقا عل

عمل مثلهم مبا عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه إال بشرط أن ميتد مناط املسألة فيما بيننا وبينهم وهو أن 
  يكون ذلك العمل ال يشق الدوام على مثله 

ليه وليس كالمنا يف هذا ملشاهدة اجلميع فإن التوسط واألخذ بالرفق هو األوىل واألحرى باجلميع وهو الذي دلت ع
  األدلة دون اإليغال الذي ال يسهل مثله على مجيع اخللق وال أكثرهم إال على القليل النادر منهم 

  : والشاهد لصحة هذا املعىن قوله صلى اهللا عليه و سلم 
يريد صلى اهللا عليه و سلم أنه ال يشق عليه الوصال ] إين لست كهيئتكم إين أبيت عند ريب ـ يطعمين ويسقيين [ 

من رزق أمنوذجا مما أعطيه صلى اهللا عليه و سلم فصار يوغل : عه عن قضاء حق اهللا وحقوق اخللق فعلى هذا وال مين
  يف العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه فال حرج 

وأما رده صلى اهللا عليه و سلم على عبد اهللا بن عمرو فيمكن أن يكون شهد بأنه ال يطيق الدوام ولذلك وقع له ما 
ليتين قبلت رخصة نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويكون عمل ابن الزبري وابن عمر وغريمها : وقعا حىت قال كان مت

يف الوصال جاريا على اهنم أعطوا حظا مما أعطيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذا بناء على أصل مذكور يف 
  املنقول عن السلف خمالفة ملا سبق كتاب املوافقات واحلمد هللا وإذا كان كذلك مل يكن يف العمل 

  فصل لكن يبقى النظر يف تعليل النهي

لكن يبقى النظر يف تعليل النهي وأنه يقتضي انتفاءه عند العلة وما ذكروه فيه صحيح يف اجلملة وفيه يف التفصيل 
  : نظر وذلك أن العلة راجعة إىل أمرين 



اخلوف من التقصري فيما هو اآلكد : يشق فيه الدوام واآلخر  اخلوف من االنقطاع والترك إذا التزم فيما: أحدمها 
  من حق اهللا وحقوق اخللق 

فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أصل فيه أصال راجعا قاعدة معلومة ال مظنونة وهي بيان أن : أما األول 
  : ألنه العمل املورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة كما أن أصل احلرج منفي عنها 

صلى اهللا عليه و سلم بعث باحلنيفية السمحة وال مساح مع دخول احلرج فكل من ألزم نفسه ما يلقى فيه احلرج 
فقد خيرج عن االعتدال يف حق نفسه وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه ال من الشارع فإن دخل يف 

هر أن ذلك العمل إما غري شاق ألنه قد أتى به بشرطه العمل على شرط الوفاء فإن وىف فحسن بعد الوقوع إذ قد ظ
وإما شاق صرب عليه فلم يوف النفس حقها من الرفق وسيأيت وإن مل يف فكأنه نقض عهد اهللا وهو شديد فلو بقي 

  على أصل براءة الذمة من االلتزام مل يدخل عليه ما يتقي منه 
  : راجع إىل العامل كما قالت عائشة رضي اهللا عنها إن النهي ها هنا معلق بالرفق ال: لكن لقائل أم يقول 

افعل : فكأنه قد اعترب حظ النفس يف التعبد فقيل له ] هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الوصال رمحة هلم [ 
واترك أي ال تتكلف ما يشق عليك كما ال تتكلف يف الفرائض ما يشق عليك ألن اهللا إمنا وضع الفرائض على 

وجه من التيسري يشترك فيه القوي والضعيف والصغري والكبري واحلر والعبد والرجل واملرأة حىت إذا  العباد على
كان بعض الفرائض يدخل احلرج على املكلف يسقط عنه مجلة أو يعوض عنه ما ال حرج فيه كذلك النوافل املتكلم 

  فيها 
أن ال ميكنها من حظها وأن يستعملها فيما قد يشق وإذا روعي حظ النفس فقد صار األمر يف اإليغال إىل العامل فله 

عليها بالدوام ـ بناء على القاعدة املؤصلة يف أصول املوافقات يف إسقاط احلظوظ فال يكون إذا منهيا ـ على ذلك 
التقدير ـ فكما جيب على اإلنسان حق لغريه ما دام طالبا له وله اخلرية يف ترك الطلب به فريتفع الوجوب كذلك 

  النهي حفظا على حظوظ النفس فإذا أسقطها صاحبها زال النهي ورجع العمل إىل أصل الندب جاء 
إنه من : إنه من حقوق اهللا على العباد وقد يقال : أن حظوظ النفوس بالنسبة إىل الطلب هبا قد يقال : واجلواب 

ق بغريه كذلك هو مكلف بالرفق حقوق العباد فال ينهض ما قلتم إذ ليس للمكلف خرية فيه فكما أنه متعبد بالرف
  : بنفسه ودل على ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم 

فأعط كل ذي حق : [ إىل آخر احلديث فقرن حق النفس حبق الغري يف الطلب يف قوله ] إن لنفسك عليك حقا [ 
  مث جعل ذلك حقا من احلقوق ] حقه 

ال حيل لإلنسان أن يبيح لنفسه وال لغريه دمه وال قطع وال يطلق هذا اللفظ إال على ما كان الزما ويدل عليه أنه 
  طرف من أطرافه وال إيالمه بشيء من اآلالم ومن فعل ذلك إمث واستحق العقاب وهو ظاهر 

إنه من حق العبد وراجع إىل خريته فليس ذلك على اإلطالق إذ قد تبني يف األصول أن حقوق العباد : وإن قلنا 
  ليست جمردة من حق اهللا 

لدليل على ذلك ـ فيما حنن فيه ـ أنه لو كان إىل خريتنا بإطالق مل يقع النهي فيه علينا بل كنا خنري فيه ابتداء وا
  فإنه لو كان خبرية املكلف حمضا جلاز للناذر العبادة أن يتركها مىت شاء ويفعلها مىت شاء ) ؟ ( وإىل ذلك 

به جمراه وايضا فقد فهمنا من الشرع أنه حبب إلينا اإلميان وقد اتفق األئمة على وجوب الوفاء بالنذر فيجري ما يش
وزينه يف قلوبنا ومن مجلة التزيني تشريعه على وجه يستحسن الدخول فيه وال يكون هذا مع شرعية املشقات وإذا 
ان كان اإليغال يف األعمال من شأنه يف العادة أن يورث الكلل والكراهية واالنقطاع ـ الذي كالضد لتحبيب اإلمي



  وتزيينه يف القلوب ـ كان مكروها ألنه على خالف وضع الشريعة فلم ينبغ أن يدخل فيه على ذلك الوجه 
فإن احلقوق املتعلقة باملكلف على أصناف كثرية وأحكامها ختتلف حسبما تعطيه أصول األدلة ومن : وأما الثاين 

ا فال بد من تقدمي ما هو آكد يف مقتضى الدليل فلو املعلوم أنه إذا تعارض على املكلف حقان ومل ميكن اجلمع بينهم
تعارض على املكلف واجب ومندوب لقدم الواجب على املندوب وصار املندوب يف ذلك الوقت غري مندوب بل 

  صار واجب الترك عقال أوشرعا من باب ما ال يتم الواجب إال به 
إن ترك املندوب هنا واجب عقال فقد ينهض : قلت  هل وقع موقعه يف الندب أم ال ؟ فإن: وبقي النظر يف املندوب 

إنه واجب شرعا بعد من انتهاضه سببا : املندوب سببا للثواب مع ما فيه من كونه مانعا من أداء الواجب وإن قلت 
  للثواب إال على وجه ما وفيه أيضا ما فيه 

وهذا كله إذا كان االلتزام صادا عن فأنت ترى ما يف التزام النوافل على كل تقدير فرضا إذا كان مؤديا للحرج 
الوفاء بالواجبات مباشرة قصدا أو غري قصد ويدخل فيه ما يف حديث سلمان مع أيب الدرداء رضي اهللا عنهما إذ 
كان التزام قيام الليل مانعا له من أداء حقوق الزوجة من االستمتاع الواجب عليه يف اجلملة وكذلك التزام صيام 

  النهار 
ان التزام صالة الضحى أو غريها من النوافل خمال بقيامه على مريضه املشرف والقيام على إعانة أهله ومثله لو ك

بالقوت أو ما أشبه ذلك وجيري جمراه ـ وإن مل يكن يف رتبته ـ أن لو كان ذلك االلتزام يفضي به إىل ضعف بدنه 
وجهها أو اجلهاد أو طلب العلم كما نبه عليه  أو هنك قواه حىت ال يقدر على االكتساب ألهله أو أداء فرائضه على

  حديث داود عليه السالم أنه كان يصوم يوما ويفطر وال يفر إذا ال قى 
: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عام الفتح [ وقد جاء يف مفروض الصيام يف السفر من التخيري ما جاء مث 

فأصبحنا منا الصائم ومنا : أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه إنكم قد دنومت من عدوكم والفطر أقوى لكم قال 
فكانت عزمية من : إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا قال : مث سرنا فنزلنا منزال فقال : املفطر قال 

  ] رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  صيام النفل أوىل هبذا احلكم وهذه إشارة إىل أن الصيام رمبا أضعف عن مالقاة العدو وعمل اجلهاد ف

ليس من الرب : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال يظلل عليه والزحام عليه فقال [ وعن جابر رضي اهللا عنه 
وإن كان واجبا ليس برا يف السفر إذا بلغ به اإلنسان ذلك احلد ] يف السفر [ يعين أن الصيام ] الصيام يف السفر 

خصة إذا مطلوبة يف مثله حبيث تصري به آكد من أداء الواجب فما ليس بواجب يف أصله مع وجود الرخصة فالر
  أوىل 

  فاحلاصل أن كل من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأت طريق الرب على حده 

  فصل إذا ثبت ما تقدم ورد اإلشكال الثاين

التزامها خمالفة للدليل وإذا خالفت فاملتعبد هبا إذا ثبت ما تقدم ورد اإلشكال الثاين وهو أن التزام النوافل اليت يشق 
على ذاك التقدير متعبد مبا مل يشرع وهو عني البدعة فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو ال فإن انتظمتها أدلة الذم 

  فهو غري صحيح ألمرين 
إين أطيق أفضل من ذلك : له  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا كره لعبد اهللا بن عمرو ما كره وقال: أحدمها 

تركه بعد على التزامه ولوال أن عبد اهللا فهم منه بعد هنيه ] ال أفضل من ذلك : [ فقال له صلى اهللا عليه و سلم 



إهنا : فلو قلنا ! ليتين قبلت رخصة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اإلقرار عليه ملا التزمه ودوام عليه حىت قال 
ل بدعة ـ وقد ذم كل بدعة على العموم ـ لكان مقرا له على خطا وذلك ال جيوز كما أنه ال بدعة ـ وقد ذم ك

ينبغي أن يعتقد يف الصحايب أنه خالف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قصدا للتعبد مبا هناه عنه فالصحابة رضي 
هم أتقى هللا من ذلك وكذلك ما ثبت عن غريه من وصال الصيام وأشباهه وإذا كان كذلك مل ميكن أن اهللا تعاىل عن

  إهنا بدعة : يقال 
أن العامل هبا دائما بشرط الوفاء إن التزم الشرط فأداها على وجهها فلقد حصل مقصود الشارع فارتفع : الثاين 

تزم أداءها فإن كان باختيار فال إشكال يف املخالفة املذكورة كالناذر النهي إذا فال خمالفة للدليل فال ابتداع وإن مل يل
يترك املندوب بغري عذر ومع ذلك فال يسمى تركه بدعة وال عمله يف وقت العمل بدعة وال يسمى باجملموع مبتدعا 

عارضه فيه وإن كان لعارض مرض أو غريه من األعذار فال نسلم أنه خمالف كما ال يكون خمالفا يف الواجب إذا 
  عارض كالصيام للمريض واحلج لغري املستطيع فال ابتداع إذا 

وأما إن مل تنتظمها أدلة الذم فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس مبنهي بل هو مما يتعبد به وليس من قبيل املصاحل 
ه أصل أم ال ؟ لكن املرسلة وال غريها مما له أصل على اجلملة وحيئنذ يشمل هذا األصل كل ملتزم تعبدي كان ل

فحيث يكون له أصل على اجلملة على التفصيل كتخصيص ليلة مولد النيب صلى اهللا عليه و سلم بالقيام فيها ويومه 
بالصيام أو بركعات خمصوصة وقيام ليلة أول مجعة من رجب وليلة النصف من شعبان والتزام الدعاء جهرا بآثار 

  مما له أصل جلي وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله  الصلوات مع انتصاب اإلمام وما أشبه ذلك
ـ صحيح وال ميتنع أن جيتمع مع النهي اإلرشاد ألمر خارجي فإن النهي مل يكن  واجلواب عن األول ـ أن اإلقرار 
ألجل خلل يف نفس العبادة وال يف ركن من أركاهنا وإمنا كان ألجل اخلوف من أمر متوقع كما قالت عائشة رضي 

  إن النهي عن الوصال كالتنكيل هبم ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم ملا فعل : عاىل عنها اهللا ت
فانظر كيف اجتمع يف الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه لكن باعتبارين ونظريه يف الفقهيات ما يقوله مجاعة من 

بل من جهة كونه مانعا من حضور اجلمعة  احملققني يف البيه بعد نداء اجلمعة فإنه هنى عنه ال من جهة كونه بيعأ
فيجيزون البيع بعد الوقوع وجيعلونه فاسدا وإن وجد التصريح بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس براجع إىل نفس 

البيع بل إىل أمر جياوره ولذلك يعلل مجاعة ممن يقول بفسخ البيع ألنه زجر للمتبايعني ال ألجل النهي عنه فليس عند 
  فاسد أيضا وال النهي راجع إىل نفس البيع  هؤالء ببيع

فاألمر بالعبادة شيء وكون املكلف يويف هبا أو ال شيء آخر فإقرار النيب صلى اهللا عليه و سلم البن عمرو رضي اهللا 
و وه: عنهما على ما التزم وهنيه إياه ابتداء ال يدل على الفساد وإال لزم التدافع وهو حمال إال أن ها هنا نظرا آخر 

بالنصيحة عند وجود ) ؟ ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صار يف هذه املسائل كاملرشد للمكلف وكاملبتدىء 
مظنة االستنصاح فلما تكلف املكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح األعرف بعوارض النفوس صار كاملتبع 

العتبار وإال فهو متبع للدليل املنصوص من صاحب لرأيه مع وجود النص وإن كان بتأويل فإن مسي يف اللفظ فبهذا ا
  النصيحة وهو الدال على االنقطاع إىل اهللا تعاىل بالعبادة 

ومن هنا قيل فيها إهنا بدعة إضافية ال حقيقية ومعىن كوهنا إضافية أن الدليل فيها مرجوع بالنسبة ملن يشق عليه 
وىف هبا عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما بعد ما ضعف  الدوام عليها وراجح بالنسبة إىل من وىف بشرطها ولذلك

وإن دخل عليه فيها بعض احلرج حىت متىن قبول الرخصة خبالف البدعة احلقيقية فإن الدليل عليها مفقود حقيقة 
فضال عن أن يكون مرجوحا فهذه املسألة تشبه مسألة خطأ اجملتهد فالقول فيهما متقارب وسيأيت الكالم فيهما إن 



  ء اهللا تعاىل شا
فإن : إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها ـ إىل آخره ـ فصحيح إال قوله : وأما قول السائل يف اإلشكال 

تركها لعارض فال حرج كاملريض فإن ما حنن فيه ليس كذلك بل مث قسم آخر وهو أن يتركها بسبب تسبب هو فيه 
ـ باختياره خمالفة ظاهرة وتركه ملرض أو حنوه ال خمالفة فيه فإن  وإن ظهر أن ليس من سببه فإن ترك اجلهاد ـ مثال

عمل يف سبب يلحقه عادة باملريض حىت ال يقدر على اجلهاد فهذه واسطة بني الطرفني فمن حيث تسببه يف املانع ال 
ب وهذا يكون حممودا عليه وهو نظري اإليغال يف العمل الذي هو سبب يف كراهية العمل أو التقصري على الواج

املكلف قد خالف النهي ومن حيث وقع له احلرج املانع يف العبادة من أدائها على وجهها قد معذورا فصار هنا نظر 
  بني نظرين ال يتخلص مع العمل إىل واحد منهما 

ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بنمهي عنه فليس كما قال وذاك أن املندوب هو من حيث هو مندوب : وأما قوله 
ه الواجب من جهة مطلق األمر ويشبه املياح من جهة رفع احلرج على التارك فهو واسطة بني الطرفني ال يتخلى يشب

إىل واحد منهما إال أن قواعد الشرع شرطت يف ناحية العمل شرطا كما شرطت يف ناحية تركه شرطا فشرط العمل 
لندب فهي رأسا أو اخنرام ما هو أوىل منه وما وراء به أن ال يدخل فيه مدخال يؤديه إىل احلرج املؤدي إىل اخنرام ا

هذا موكول إىل خرية املكلف فإذا دخل فيه فال خيلو أن يدخل فيه على قصد اخنرام الشرط أو ال فإن كان كذلك 
فهو القسم الذي يأيت إن شاء اهللا وحاصله أن الشارع طالبه برفع احلرج وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على 

يفها ما ال يستطاع مع زيادة اإلخالل بكثري من الواجبات والسنن اليت هي أوىل مما دخل فيه ومعلوم أن نفسه وتكل
  هذه بدعة مذمومة 

وإن دخل على غري ذلك القصد فال خيلو أن جيري املندوب على جمراه أو ال فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه ما 
دخل فيه فهو حمض السنة اليت ال مقال فيها الجتماع األدلة على  استطاع إذا وجد نشاطا ومل يعارضه ما هو أوىل مما

صحة ذلك العمل إذ قد أمر فهو غري تارك وهنى عن اإليغال وإدخال احلرج فهو متحرز فال إشكال يف صحته وهو 
 كان شأن السلف األول ومن بعدهم وإن مل جيره على جمراه ولكنه أدخل فيه رأي االلتزام والدوام فذلك الرأي

  مكروه ابتداء 
ـ إن شاء اهللا ـ كفارة النهي فال يصدق عليه يف هذا القسم  لكن فهم من الشرع أن الوفاء ـ إن حصل ـ فهو 
معىن البدعة ألن اهللا تعاىل مدح املوفني بالنذر واملوفني بعهدهم إذا عاهدوا وإن مل حيصل الوفاء متحض وجه النهي 

ل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة ال ألجل أنه عمل ال دليل عليه ورمبا أمث يف االلتزام غري النذري وألج
  بل الدليل عليه قائم 

ولذلك إذا التزم اإلنسان بعض املندوبات اليت يعلم أو يظن أن الدوام فيها ال يوقع يف حرج أصال ـ وهو الوجه 
املندوبات كالنوافل الرواتب مع الصلوات  الثالث من األوجه الثالثة املبنه عليها ـ مل يقع يف هني بل يف حمض

والتسبيح والتحميد والتكبري يف آثارها والذكر اللساين امللتزم بالعشي واإلبكار وما أشبه ذلك مما ال خيل مبا هو أوىل 
  وال يدخل حرجا بنفس العمل به وال بالدوام عليه 

رضي اهللا عنه الناس يف رمضان يف املسجد  ويف هذا القسم جاء التحريض على الدوام صرحيا ومنه كان مجع عمر
ومضى عليه الناس ألنه كان أوال سنة ثابتة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث إنه أقام للناس مبا كانوا قادرين 

  واليت ينامون عنها أفضل : عليه وحمبني فيه ويف شهر واحد من السنة ال دائما وموكوال إىل اختيارهم ألنه قال 
م السلف الصاحل أن القيام يف البيوت أفضل فكان كثري منهم ينصرفون فيقومون يف منازهلم ومع ذلك فقد وقد فه



نعمت البدعة هذه فأطلق عليها لفظ البدعة ـ كما ترى ـ نظرا ـ واهللا أعلم ـ إلىاعتبار الدوام وإن كان : قال 
يف املسجد اجلامع خمالفا لسائر النوافل وإن كان ذلك شهرا يف السنة وأنه مل يقع فيمن قبله عمال دائما أو أنه أظهره 

نعمت البدعة هذه فحسنها : واقعا يف أصله كذلك فلما كان الدليل على ذلك القيام على اخلصوص واضحا قال 
وذلك خيرجها قطعا عن ! ما أحسنها من بدعة : بصيغة نعم اليت تقتضي من املدح ما تقتضيه صيغة التعجب لو قال 

  ة كوهنا بدع
أحدثتم قيام رمضان ومل يكتب : وعلى هذا املعىن جرى كالم أيب أمامة رضي اهللا عنه مستشهدا باآلية حيث قال 

فدوموا عليه ولو كان بدعة على احلقيقة لنهى عنه ومن هذه اجلهة أجرينا : عليكم إمنا معناه ما ذكرناه وألجله قال 
لتعبد املخوف احلرج يف املآل واستسهلنا وضع ذلك يف قسم الكالم على ما هنى صلى اهللا عليه و سلم عنه من ا

البدع اإلضافية تنبيها على وجهها ووضعها يف الشرع مواضعها حىت ال يغتر هبا مغتر فيأخذها على غري وجهها 
ان وحيتج هبا على العمل بالبدعة احلقيقية قياسا عليها وال يدري ما عليه يف ذلك وإمنا جتشمنا إطالق اللفظ هنا وك

  ينبغي أن ال يفعل لوال الضرورة وباهللا التوفيق 

  يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم إىل آخر اآليتني : فصل قال اهللا تعاىل 
} { يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين { : قال اهللا تعاىل 

روي يف سبب نزول هذه اآلية أخبار مجلتها } ا رزقكم اهللا حالال طيبا واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون وكلوا مم
تدور على معىن واحد وهو يتحرمي ما أحل اهللا من الطيبات تدينا أو شبه التدين واهللا هنى عن ذلك وجعله اعتداء 

مث } وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا { : ا تقرر بقوله واهللا ال حيب املعتدين مث قرر اإلباحة تقريرا زائدة على م
  أمرهم بالتقوى وذلك مشعر بأن حترمي ما أحل اهللا خارج عن درجة التقوى 

أراد ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : [ فخرج إمساعيل القاضي من حديث أيب قالبة رضي اهللا عنه قال 
إمنا : اء وترهبوا فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فغلظ فيهم املقالة فقال و سلم أن يرفضوا الدنيا وتركوا النس

هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم فأولئك بقاياهم يف الديار والصوامع اعبدوا 
يا أيها الذين آمنوا ال  {: نزلت فيهم : قال ] اهللا وال تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم 

  } حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم 
  : ويف الترمذي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

إين إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتين ! يا رسول اهللا : إن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال [ 
  حديث حسن ] شهويت فحرمت علي اللحم فأنزل اهللا اآلية 

  : ويف رواية عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
نزلت هذه اآلية يف رهط من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود [ 

وعثمان بن مظعون واملقداد بن األسودالكندي وسامل موىل أيب حذيفة رضي اهللا عنهم اجتمعوا يف دار عثمان بن 
وافقوا أن جيبوا أنفسهم بأن يعتزلوا النساء وال يأكلوا حلما وال دمسا وأن يلبسوا املسوح وال مظعون اجلمحي فت

يأكلوا من الطعام إال قوتا وأن يسيحوا يف األرض كهيئة الرهبان فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
مرأة عثمان أم حكيم ابنة أيب أمية بن حارثة أمرهم فأتى عثمان بن مظعون يف منزله فلم جيده فيه وال إياهم فقال ال

ما هو يا رسول اهللا ؟ فأخربها فكرهت أن ال حتدث رسول : أحق ما بلغين عن زوجك وأصحابه ؟ قالت : السلمي 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكرهت أن تبدي على زوجها فقالت إن كان أخربك عثمان فقد صدق فقال هلا رسول 



إين آكل وأشرب وآكل : إن رسول اهللا يقول لكم : قويل لزوجك وأصحابه إذا رجعوا : سلم  اهللا صلى اهللا عليه و
اللحم والدسم وأنام وآيت النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين فلما رجع عثمان وأصحابه أخربهتم امرأته مبا أمر 

و سلم أمرنا فما أعجبه فذروا ما  لقد بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه: به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 
قال ] } يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم { : كره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونزل فيها 

احلالل : قال } إن اهللا ال حيب املعتدين { يف قطع املذاكري : قال } وال تعتدوا { من الطعام والشراب واجلماع : 
   إىل احلرام

  : عن عبد اهللا قال [ ويف الصحيح 
أال خنتصي ؟ فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد : كنا نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس معنا نساء فقلنا 

ـ نكاح املتعة املنسوخ ] ذلك أن نتزوج املرأة بالثوب إىل أجل  يا أيها { : مث قرأ ابن مسعود [ يعين ـ واهللا أعلم 
  ] } ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم  الذين آمنوا

أن عثمان بن مظعون هم بالسياحة وهو يصوم النهار ويقوم الليل وكانت : [ مث ذكر إمساعيل عن حيىي بن يعمر 
أشهيد أنت أم : امرأته عطرة فتركت الكحل واخلضاب فقالت هلا امرأة من أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

د غري أن عثمان ال يريد النساء فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فلقيه رسول اهللا بل شهي: مغيب ؟ فقالت 
ال حترموا طيبات ما { فاصنع مثل ما نصنع : نعم قال : أتؤمن مبا نؤمن به ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم فقال له 

  اآلية ] } أحل اهللا لكم 
نزلت يف عثمان بن مظعون وأصحابه كانوا حرموا عليهم : وخرج سعيد بن منصور عن خضري عن أيب مالك قال 

  اآلية } يا أيها الذين آمنوا ال حترموا { : كثريا من الطعام والنساء وهم بعضهم أن يقطع ذكره فأنزل اهللا تعاىل 
 نزلت يف ناس م نأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرادوا أن يتخلوا عن الدنيا وتركوا: وعن قتادة قال 

  النساء وترهبوا منهم علي بن أيب طالب وعثمان بن مظعون 
أئذن يل يف اإلختصاء فقال النيب : أن عثمان بن مظعون أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال [ وخرج ابن املبارك 

 ائذن يل يف! ليس منا من خصى أو اختصى إن اختصاء أميت الصيام قال يا رسول اهللا : صلى اهللا عليه و سلم 
إن ترهب أميت : ائذن يل يف الترهب قال ! يا رسول اهللا : إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهللا قال : السياحة قال 

  ] اجللوس يف املساجد النتظار الصالة 
  : ويف الصحيح 

  رد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التبتل على عثمان بن مظعون ولو أذن له الختصى 
يع هذه األشياء حترمي ملا هو حالل يف الشرع وإمهال ملا قصد الشارع إعماله ـ وإن كان وهذا كله واضح يف أن مج

  يقصد سلوك طريق اآلخرة ـ ألنه نوع من الرهبانية يف اإلسالم 
وإىل منع حترمي احلالل ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم إال أنه إذا كان التحرمي غري حملوف عليه فال كفارة وإن 

  ا عليه ففيه الكفارة ويعمل احلالف مبا أحل اهللا له كان حملوف
إين حلفت أن ال أنام على : ومن ذلك ما ذكر إمساعيل القاضي عن معقل أنه سأل ابن مسعود رضي اهللا عنه فقال 

  اآلية ادن فكل وكفر عن ميينك ومن على فراشك } يا أيها الذين آمنوا ال حترموا { : فراشي سنة فتال عبد اهللا 
كان معقل يكثر الصوم والصالة فحلف أن ال ينام على فراشه فأتى ابن مسعود رضي اهللا عنه فسأله : رواية  ويف

  عن ذلك فقرأ عليه اآلية 



أهو الرجل حيرم الشيء مما } ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم { : قلت إلبراهيم يف هذه اآلية : وعن املغرية قال 
  نعم : أحل اهللا له ؟ قال 

إين حرمت الضرع فقال : ادنوا فأخذوا يطعمون فقال رجل : أتى عبد اهللا بضرع فقال للقوم : مسروق قال  وعن
ادن فكل وكفر عن } يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم { هذا من خطوات الشيطان : عبد اهللا 

  ميينك 
نفسه شيئا مما أحل اهللا له فليس ذلك التحرمي بشيء إن كل من حرم على : وعلى ذلك جرت الفتيا يف اإلسالم 

فليأكل إن كان مأكوال وليشرب إن كان مشروبا وليلبس إن كان ملبوسأ وليملك إن كان مملوكا وكأنه إمجاع 
منهم منقول عن مالك و أيب حنيفة و الشافعي وغريهم واختلفوا يف الزوجة ومذهب مالك أن التحرمي طالق 

سوى ذلك فهو باطل ألن القرآن شهد بكونه اعتداء حىت إنه إن حرم على نفسه وطء أمة  كالطالق الثالث وما
غريه قاصدا به العتق فوطؤها حالل وكذلك سائر األشياء من اللباس واملسكن والصمت واالستظالل واالستضحاء 

االستظالل والنيب صلى وقد تقدم احلديث يف الناذر للصوم قائما يف الشمس ساكتا فإنه حترمي للجلوس والكالم و
أمره ليتم ما كان له فيه طاعة ويترك ما كان عليه : اهللا عليه و سلم أمره باجللوس والتكلم واالستظالل قال مالك 

  فيه معصية 
اآلية ومقتضى قول } وال تعتدوا { : وهو مقتضى اآلية يف قوله تعاىل ! فتأملوا كيف جعل مالك ترك احلالل معصية 

  هذا من خطوات الشيطان : اهللا عنه لصاحب الضرع ابن مسعود رضي 
ويترك ما : وقد ضعف ابن رشد احلفيد االستدالل من املالكية باحلديث وتفسري مالك له وذكر أن قوله يف احلديث 

كان عليه فيه معصية ليس بالظاهر أن ترك الكالم معصية وقد أخرب اهللا تعاىل أنه نذر مرمي ـ قال ـ وكذلك يشبه 
ن القيام للشمس ليس معصية إال ما يتعلق من جهة تعب اجلسم والنفس وقد يستحب للحاج أن ال يستظل أن يكو

  فيه معصية فالقياس على ما هني عنه من التعب ال بالنص واألصل فيه أنه من املباحات : فإن قيل 
ر أنه استدل باآلية املتكلم فيها وما قاله ابن رشد غري ظاهر ومل يقل مالك يف احلديث ما قال استنباطا منه بل الظاه

ومحل احلديث عليها بترك الكالم وإن كان يف الشرائع األول مشروعا فهو منسوخ هبذه الشريعة فهو عمل يف 
مشروع بغري مشروع وكذلك القيام يف الشمس زيادة من باب حترمي احلالل وإن استحب يف موضع فال يلزم 

  استحبابه يف آخر 

  وضع مسائل إحداها أن حترمي احلاللفصل ويتعلق هبذا امل

  ويتعلق هبذا املوضع مسائل 
  أن حترمي احلالل وما أشبه ذلك يتصور يف أوجه : إحداها 
التحرمي احلقيقي وهو الواقع من الكفار كالبحرية والسائبة والوصيلة واحلامي وجيمع ما ذكر اهللا تعاىل : األول 

وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام { : تعاىل حترميه عن الكفار بالرأي احملض ومنه قوله 
  وما أشبهه من التحرمي الواقع يف اإلسالم رأيا جمردا } لتفتروا على اهللا الكذب 

أن يكون جمرد ترك ال لغرض بل ألن النفس تكرهه بطبعها أو ال تكرهه حىت تستعمله أو ال جتد مثنه أو : الثاين 
  : وما أشبه ذلك ومنه ترك النيب صلى اهللا عليه و سلم ألكل الضب لقوله فيه  تشتغل مبا هو آكد

وال يسمى مثل هذا حترميا ألن التحرمي يستلزم القصد إليه وهذا ليس ] إنه مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه [ 



  كذلك 
ر كتحرمي النوم على الفراش سنة أن ميتنع لنذره التحرمي أو ما جيري جمرى النذر من العزمية القاطعة للعذ: الثالث 

وحترمي الضرع وحترمي االدخار لغد وحترمي اللني من الطعام واللباس وحترمي الوطء واالستلذاذ بالنساء يف اجلملة وما 
  أشبه ذلك 

  أن حيلف على بعض احلالل أن ال يفعله ومثله قد يسمى حترميا : الرابع 
واهللا ال أقرهبا فقد حرمها على نفسه باليمني فإذا غشيها وجبت عليه : إذا قال الرجل ألمته : قال إمساعيل القاضي 

إين حلفت أن ال أنام على فراشي : كفارة اليمني وأتى مبسألة ابن مقرن يف سؤاله ابن مسعود رضي اهللا عنه إذ قال 
كفر عن : آلية وقال له ا} يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم { : سنة ـ قال ـ فتال عبد اهللا 

  ميينك ومن على فراشك 
  فأمره أن ال حيم ما أحل اهللا له وأن يكفر من أجل اليمني 

فهذا اإلطالق يقتضي أنه نوع من التحرمي وله وجه ظاهر فقد أشار إمساعيل إىل أن الرجل كان إذا حلف أن ال 
 ألجل ما كان قبل من التحرمي وملا وردت الكفارة يفعل شيئا من احلالل مل جيز له أن يفعله حىت نزلت كفارة اليمني

  مسي حترميا ومن مث ـ واهللا أعلم ـ مسيت كفارة 

  أن اآلية اليت حنن بصددها: فصل املسألة الثانية 

أن اآلية اليت حنن بصددها ينظر فيها على أي معىن يطلق التحرمي أما األول فال مدخل له ها هنا ألن : املسألة الثانية 
 تشريع كالتحليل والتشريع ليس إال لصاحب الشرع اللهم إال أن يدخل مبتدع رأيا كان من أهل اجلاهلية التحرمي

أو من أهل اإلسالم فهذا أمر آخر جيل السلف الصاحل عن مثله فضال عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  على اخلصوص 

التحرمي إمنا هو هللا : اد يف اآلية التحرمي باملعىن األول فقال وقد وقع للمهلب يف شرح البخاري ما قد يشعر بأن املر
ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال { : ولرسوله فال حيل ألحد أن حيرم شيئا وقد وبخ اهللا من فعل ذلك فقال 

تفتروا وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام ل{ : فجعل ذلك من االعتداء وقال } تعتدوا 
  فهذا كله حجة يف أن حترمي الناس ليس بشيء : قال } على اهللا الكذب 

وما قاله املهلب يرده السبب يف نزول اآلية وليس كما تقرر ولذلك مل يعد احملرم احلكم لغريه كما هو شأن التحرمي 
  باملعىن األول فصار مقصورا على احملرم دون غريه 

حرج فيه يف اجلملة ألن بواعث النفوس على الشيء أو صوارفها عنه ال تنضبط بقانون وأما التحرمي باملعىن الثاين فال 
معلوم فقد ميتنع اإلنسان من احلالل ألمر جيده يف استعماله ككثري ممن ميتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به حىت 

  قى سائر املؤملات حيرمه على نفسه ال مبعىن التحرمي األول وال الثالث بل مبعىن التوقي منه كما تتو
  : ويدخل ها هنا باملعىن 

امتناع النيب صلى اهللا عليه و سلم من أكل الثوم ألنه كان يناجي املالئكة وهي تتأذى من رائحته وكذلك كل ما 
  تكره رائحته 

متقاربان  إن الثوم وحنوه كانت حمرمة عليه باملعىن املختص بالشارع واملعنيان: ولعل هذا احملل أوىل من قول من قال 
  وكالمها غري داخل يف معىن األمر 



ال حترموا طيبات ما أحل اهللا { : وأما التحرمي باملعىن الرابع فيحتمل أن يدخل يف عبارة التحرمي فيكون قوله تعاىل 
فكفارته { : قد مشل التحرمي بالنذر والتحرمي باليمني والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها بقوله تعاىل } لكم 
  إخل } عام عشرة مساكني إط

يا أيها النيب مل { : وما تقدم من أنه كان حترميا جمردا قبل نزول الكفارة وأن مجاعة من املفسرين قالوا يف قوله تعاىل 
إن التحرمي كان باليمني حني حلف النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ال يشرب العسل : } حترم ما أحل اهللا لك 

   وسيأيت ذكر ذلك حبول اهللا
ـ ] إين إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء : قول الرجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ هل يكون : فإن قيل 

احلديث ـ من قبيل التحرمي الثاين ال من الثالث ـ ألن الرجل قد حيرم الشيء للضرر احلاصل به وقد تقدم آنفا أنه 
النذر بل يريد به التوقي أي إين أخاف على نفسي العنت وكان ليس بتحرمي حقيقة فكذلك ها هنا ال يريد بالتحرمي 

  هذا املعىن ـ واهللا أعلم ـ هو مقصود الصحايب رضي اهللا عنه 
أن من يلحقه الضرر وقت ما يتناول شيئا ميكنه أن ميسك عنه من غري حترمي والتارك ألمر ال يلزمه أن : فاجلواب 

ين أو النكاح ألنه يف ذلك الوقت ال يشتهيه أو لغري ذلك من األعذار يكون حمرما له فكم من رجل ترك الطعام الفال
  حىت إذا زال عذره تناول منه ! 

  ترك صلى اهللا عليه و سلم أكل الضب ومل يكن تركه موجبا لتحرميه : وقد 
عليه باآلية  والدليل على أن املراد بالتحرمي الظاهر وأنه ال يصح وإن كان تقدم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رد

فلو كان وجود مثل تلك األعذار مبيحا للتحرمي باملعىن الثالث لوقع التفصيل يف اآلية بالنسبة إىل من حرم لعذر أو 
  غري عذر 

  : وأيضا فإن االنتشار للنساء ليس مبذموم فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
نسان قضاء الشهوة تزوج فحصل له ما يف احلديث احلديث فإذا أحب اإل] من استطاع منكم الباءة فليتزوج [ 

زيادة إىل النسل املطلوب يف امللة فكأن حمرم ما حيصل به االنتشار ساع يف التشبه بالرهبانية وكان ذلك منتفيا عن 
  اإلسالم كسائر ما ذكر يف اآلية 

  أن هذه اآلية يشكل معناها: فصل واملسألة الثالثة 

كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم { : آلية يشكل معناها مع قوله تعاىل أن هذه ا: واملسألة الثالثة 
اآلية فإن اهللا أخرب عن نيب من أنبيائه عليهم الصالة والسالم أنه حرم } إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 

  على نفسه حالال ففيه دليل جلواز مثله 
ن ما تقدم يقرر أن ال حترمي يف اإلسالم فيبقى ما كان شرعا لغرينا منفيا عن شرعنا أنه ال دليل يف اآلية أل: واجلواب 

  كما تقرر يف األصول 
  : خرج القاضي إمساعيل وغريه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

ه أن إسرائيل النيب يعقوب عليه السالم أخذه عرق النسا فكان يبيت عليه زقاء فجعل عليه إن شفاه اهللا ليحرمن علي
جعل على نفسه أن ال يأكل : فلذلك نسل اليهود ال يأكلوهنا ويف رواية : العروق وذلك قبل نزول التوراة قالوا 
  حلوم اإلبل ـ قال ـ فحرمته اليهود 

  : وعن الكليب أن يعقوب عليه السالم قال 



  فحرم حلوم اإلبل وألباهنا ـ أحب الطعام أو الشراب إىل : إن اهللا شفاين ألحرمن أطيب الطعام والشراب ـ أو قال 
الذي حنسب ـ واهللا أعلم ـ أن إسرائيل حني حرم على نفسه من احلالل ما حرم مل يكن يف ذلك : قال القاضي 

الوقت منهيا عن ذلك وأهنم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا من احلالل مل جيز هلم أن يفعلوه حىت نزلت كفارة 
  } رض اهللا لكم حتلة أميانكم قد ف{ : اليمني قال اهللا تعاىل 

وهذه : إن شاء اهللا كان باخليار إن شاء فعل وكفر وإن شاء مل يفعل قال : واحلالف إذا حلف على شيء ومل يقل 
يا أيها الذين آمنوا { : األشياء وما أشبهها من الشرائع يكون فيها الناسخ واملنسوخ فكان الناسخ يف هذا قوله تعاىل 

الطعام علي حرام وما أشبه : فلما وقع النهي مل جيز لإلنسان أن يقول : قال } ا أحل اهللا لكم ال حترموا طيبات م
ذلك من احلالل فإن قال إنسان شيئا من ذلك كان قوله باطال وإن حلف على ذلك باهللا كان له أن يأيت الذي هو 

  خري ويكفر عن ميينه 

  مما يسأل عنه: فصل واملسألة الرابعة أن نقول 

اآلية فإن فيها إخبارا } يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك { : مما يسأل عنه قوله تعاىل : أن نقول : سألة الرابعة وامل
ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال { : بأنه عليه الصالة و السالم حرم على نفسه ما أحله اهللا وقد يدل عليه 

اهللا عليه و سلم عم مقتضى الظاهر فيه وأن يكون منهيا عنه ابتداء مث يأتيه ومثل هذا جيل مقام النيب صلى } تعتدوا 
  مل تفعل ؟ فال بد من النظر يف هذه املصارف : حىت يقال له فيه 

أن آية التحرمي إن كانت هي السابقة على آية العقود فظاهر أهنا خمتصة بالنيب صلى اهللا عليه و سلم إذ : واجلواب 
يا أيها النيب { : ؟ كما قال ) مل حترمون ما أحل اهللا لكم : ( ل من قال من األصوليني ـ لقال أريد األمة ـ على قو

وهو بني ألن سورة التحرمي قبل آية األحزاب لذلك ملا آىل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم من } إذا طلقتم النساء 
إخل وأيضا } ا النيب قل ألزواجك إن كننت يا أيه{ : نسائه شهرا بسبب هذه القصة نزل عليه يف سورة األحزاب 

فيحتمل التحرمي ميعىن احللف على أن ال يفعل واحللف إذا وقع فصاحبه خمري بني أن يترك احمللوف عليه وبني أن 
فدل على أنه كان ميينا حلف صلى اهللا } قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم { : يفعله ويكفر وقد جاء يف آية التحرمي 

إن كان حترميا ألم ولده مارية القبطية بناء : هبا وذلك أن الناس اختلفوا يف هذا التحرمي فقال مجاعة  عليه و سلم
على أن اآلية نزلت يف شأهنا وممن قال به احلسن و وقتادة و الشعيب و نافع موىل ابن عمر أو كان حترميا لعسل 

  حترميا بيمني  إمنا كان: زينب وهو قول عطاء وعبد اهللا بن عتبة وقال مجاعة 
ـ بيمني اهللا ألن : قال إمساعيل بن إسحاق  ـ يعين جاريته  ميكن أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم حرمها 

واهللا ال أقربك فقد حرمها على نفسه باليمني فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمني مث أتى : الرجل إذا قال ألمته 
  مبسألة ابن مقرن 

  : شرب العسل وهو الذي وقع يف البخاري من طريق هشام عن ابن جريج قال فيه وميكن أن يكون السبب 
شربت عسال عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت فال ختربي بذلك أحدا وإذا كان كذلك فلم يبق يف 

  ا يؤكل ويشرب املسألة إشكال وال فرق بني اجلارية والعسل يف احلكم ألن حترمي اجلارية كيف ما كان مبنزلة حترمي م
  وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحرمي فيحتمل وجهني كاألول 

  أن يكون التحرمي يف سورة التحرمي مبعىن احللف : أحدمها 
يا أيها الذين آمنوا ال { : أن تكون آية العقود غري متناولة للنيب صلى اهللا عليه و سلم وأن قوله تعاىل : والثاين 



ال تدخل فيه بناء على قول من قال بذلك من األصوليني وعند ذلك ال يبقى يف القضية فيه وال يكون } موا حتر
  للمجتمع باآلية متعلق واهللا أعلم 

  فصل إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا

لتها وإما إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد فعمله غري صحيح ألنه عامل أما بغري شريعة ألنه مل يتبع أد
عامل بشرع منسوخ والعمل باملنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بال خالف ألن الترهب واالمتناع من النساء وغري 

  : ذلك إن كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع وقد تقدم قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وهو معىن البدعة ] سنيت فليس مين  لكين أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن[ 

فقد تقدم من نقل ابن العريب يف الرهبانية أهنا السياحة واختاذ الصوامع للعزلة ـ قال ـ وذلك مندوب : فإن قيل 
إليه يف ديننا عند فساد الزمان وقد بسط الغزايل هذا الفصل يف اإلحياء عند ذكر العزلة وذكر يف كتاب آداب 

يه كفاية وحاصله أن ذلك مشروع بل هو األوىل عند عروض العوارض وعندما يصري النكاح النكاح من ذلك ما ف
وخمالطة الناس وباال على اإلنسان ومؤدبا إىل اكتساب احلرام والدخول فيما ال جيوز كما جاء يف الصحيح من قوله 

  : صلى اهللا عليه و سلم 
وسائر ما جاء يف ] ال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلب[ 

والتبتل ـ } واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال { : هذا املعىن وأيضا فإن اهللا تعاىل قال لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 
ـ رفض الدنيا من قوهلم    شيء إال منه بتلت احلبل بتال إذا قطعته ومعناه القطع من كل : على ما قاله زيد بن أسلم 

تفرغ لعبادته هذا إىل ما جاء عن السلف الصاحل من : بتل إليه نفسك واجتهد وقال ابن زيد : وقال احلسن وغريه 
االنقطاع إىل عبادة اهللا ورفض أسباب الدنيا والتخلي عن احلواضر إىل البوادي واختاذ اخللوات يف اجلبال والرباري 

  اهللا باألولياء واملنقطعني إىل لبنان وحنوه فما وجه ذلك حىت إن بعض اجلبال الشامية قد خصها 
أن الرهبانية إن كانت باملعىن املقرر يف شرائع األول فال نسلم أهنا يف شرعنا ملا تقدم من األدلة على : فاجلواب 

  تقدم  نسخها كانت لعارض أو لغري عارض إذ ال رهبانية يف اإلسالم وقد رد صلى اهللا عليه و سلم التبتل حسبما
وإن كانت مبعىن االنقطاع إىل اهللا حسبما شرع وعلى حد ما انقطع إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو 

فهذا هو الذي حنن يف تقريره وأنه السنة املتبعة واهلدي الصاحل والصراط } وتبتل إليه تبتيال { : التخاطب بقوله 
عىن التبتل ما يناقض هذا املعىن ألن رفض الدنيا ليس مبعىن طرح املستقيم وليس يف كالم زيد بن أسلم وغريه يف م

  اختاذها مجلة وترك االستمتاع هبا بل مبعىن ترك الشغل هبا عما كلف اإلنسان به من الوظائف الشرعية 
واجعل سري السلف الصاحل مرآة لك تنظر فيها معىن التبتل على وجه االقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لقد كانوا رضي اهللا تعاىل عنهم مكتسبني للمال به فيما أبيح هلم منفقني له حيث ندبوا مل يتعلق بقلوهبم منه شيء ف
إذا عن هلم أمر أو هني بل قدموا أمر اهللا وهنيه على حظوظ أنفسهم الباطلة على وجه مل خيل حبظوظهم فيه وهو 

  التوسط الذي تقدم ذكره 
هو شاغل لنا عما أمرنا به ألن هذا القول : األهل والولد فبادروا إىل االمتثال ومل يقولوا مث ندهبم الشارع إىل اختاذ 

مشعر بالغفلة عن معىن التكليف به فإن األصل الشرعي أن كل مطلوب هو من مجلة ما يتعبد به إىل اهللا تعاىل 
ا امتثال أمر اهللا عبادات إال أنه إذا مل ويتقرب به إليه فالعبادات احملضة ظاهر فيها ذلك والعادات كلها إذا قصدت هب

  يقصد هبا ذلك القصد وجييء هبا حنو احلظ جمردا فإذا ذاك ال تقع متعبدا هبا وال مثابا عليها وإن صح وقوعها شرعا 



فالصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم قد فهموا هذا املعىن وال ميكن مع فهمهم أن تتعارض األوامر يف حقهم وال يف حق 
منها ما فهموا منها فالتبتل على هذا الوجه صحيح أصيل يف اجلريان على السنة وكذلك كالم احلسن  من فهم

وغريه يف تفسري اآلية صحيح إذا أخذ هذا املأخذ أي اتبع اهلدى واتبع أمر ربك فإنه العليم مبا يصلح لك والقائم 
أي بك وإنه وكيل لك } ال هو فاختذه وكيال رب املشرق واملغرب ال إله إ{ : على تدبريك ولذلك قال على أثرها 

بالنسبة إىل ما ليس من كسبك فكذلك هو وكيل على ما هو داخل حتت كسبك مما هو تكليف يف حقك ومن مجلة 
  ما توكل لك فيه أن ال تدخل نفسك يف عمل حترج بسببه حاال وماال 
أخلص له العبادة والدعوة فعلى هذا : وقد فسر التبتل بأنه اإلخالص وهو قول جماهد والضحاك وقال قتادة 

  التفسري ال تعلق فيها ملورد السؤال 
وإذا تقرر هذا فالسياحة واختاذ الصوامع وسكىن اجلبال والكهوف إن كان على شرط أن ال حيرموا ما أحل اهللا من 

ن على أنفسهم مبقدار ال يشددو: األمور اليت حرمها الرهبان بل على حد ما كانوا عليه يف احلواضر وجمامع الناس 
ما يشق عليهم فال إشكال يف صحة هذه الرهبانية غري أهنا ال تسمى رهبانية إال بنوع من اجملاز أو النقل العريف الذي 

  ال يف اإلسم وال يف املعىن } ورهبانية ابتدعوها { : مل جيز عليه معتاد اللغة فال تدخل يف مقتضى قو له تعاىل 
التزمه الرهبان فال نسلم أنه يف هذه الشريعة مندوب إليه وال مباح بل هو مما ال جيوز ألنه وإن كان على التزام ما 

  : كالشرع بغري شريعة حممد صلى اهللا عليه و سلم فال ينتظمه معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم 
  ] من رغب عن سنيت فليس مين [ 

يح الغربة على اختاذ أهل عند اعتوار العوارض فذلك وأما ما ذكره الغزايل وغريه من تفصيله على املخالطة وترج
  يستمد من أصل آخر ال من هنا 

وبيانه أن املطلوبات الشرعية ال ختلو أن يكون املكلف قادرا على االمتثال فيها مع سالمته عند العمل هلا من وقوعه 
حمرم فال إشكال يف كون الطلب  يف منهي عنه أو ال فإن كان قادرا يف جماري العادات حبيث ال يعارضه مكروه أو

متوجها عليه بقدر استطاعته على حد ما كان السلف الصاحل عليه قبل وقوع الفنت وإن مل يقدر على ذلك إال 
ـ إذ  بوقوعه يف مكروه أو حمرم ففي بقاء الطلب هنا تفصيل ـ حبسب ما يظهر من كالم أيب حامد رمحه اهللا تعاىل 

يعمل به إال بوقوعه يف ممنوع فاملندوب ساقط عنه بال إشكال كاملندوب للصدقة على يكون املطلوب مندوبا لكنه ال 
احملتاج ال مال بيده إال مال الغري فال جيوز له العمل بالندب ألنه يقع بسببه يف التصرف يف مال الغري بغري إذنه وذلك 

ت خياف تغيريه بتركه مث يقوم يصلي ال جيوز فهو كالفاقد ملا يتصدق به وكالقادم على مريضه املشرف أو دفن مي
  نافلة واملتزوج ال جيد إال ماال حراما وأشباه ذلك 

وقد يكون املطلوب واجبا إال أن وقوعه فيه يدخله يف مكروه وهذا غري معتد به ألن القيام بالواجب آكد أو يوقعه 
واحد كما أن احملرمات كذلك فال  يف ممنوع فهذا هو الذي يتعارض على احلقيقة إال أن الواجبات ليست على وزان

بد من املوازنة فإن ترجح جانب الواجب صار احملرم يف حكم العفو أو حكم التاليف إن كان مما تتالىف مفسدته وإن 
ترجح جانب احملرم سقط حكم الواجب أو طلب بالتاليف وإن تعادال يف نظر اجملتهد فهو جمال نظر اجملتهدين واألوىل 

اية جانب احملرم ألن درء املفاسد آكد من جلب املصاحل فإذا كانت العزلة مؤدية إىل السالمة ـ عند مجاعة ـ رع
فهي األوىل يف أزمنة الفنت والفنت ال ختتص بفنت احلروب فقط فهي جارية يف اجلاه واملال وغريمها من مكتسبات 

  وبني املكروهني  الدنيا وضابطها ما صد عن طاعة اهللا ومثل هذا جيري بني املندوب واملكروه
وإن كانت العزلة مؤدية إىل ترك اجلمعيات واجلماعات والتعاون على الطاعات وأشباه ذلك فإهنا أيضا سالمة من 



جهة أخرى ويقع التوازن بني املأمورات واملنهبات وكذلك النكاح إذا أدى إىل العمل باملعاصي ومل يكن يف تركه 
  معصية كان تركه أوىل 

غري أنه مشكل ـ ما ذكره الوليد بن مسلم بسنده إىل حبيب بن مسلمة أنه قال ل معن بن ثور  ومن أمثلة ذلك ـ
إنه ملا أحدث امللوك البدع وضيعوا أمر النبيني : ومل ؟ قال : هل تدري مل اختذت النصارى الديارات ؟ قال معن : 

  : فهل لك ؟ قال : بادة قال حبيب ل معن وأكلوا اخلنازير اعتزلوهم يف الديارات وتركوهم وما ابتدعوا فتخلوا للع
  ليس بيوم ذلك 

فاقتضى أن مثل ما فعلته النصارى مشروع يف ديننا كذلك ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبه 
 األهواء على حد ما شرع يف ديننا ال أن نفس ما فعلت النصارى يف رهبانيتها متيسر لنا ملا ثبت من نسخه فعلى هذه
األحرف جرى كالم اإلمام أيب حامد وغريه ممن نقل هو عنهم واحتج هبم ويدل على ذلك أن مجاعة ممن نقل عنهم 
الترغيب يف العزلة كانوا متزوجني ومل يكن ذلك مانعا من البقاء على ما هم عليه بناء منهم على التحري يف املوازنة 

التقرير يف كالم الغزايل وال غريه ممن سلك مسلكه ألهنم بنوا بني ما يلحقهم بسبب التزوج فال إشكال إذا على هذا 
على أصل قطعي يف الشرع حمكم ال ينسخه شيء وليس من مسألتنا بسبيل ولكن مث حتقيق زائد ال يسع إيراده ها 

  هنا وأصله مأخوذ من كتاب املوافقات من مترن فيه حقق هذا املعىن على التمام وباهللا تعاىل التوفيق 
ل أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية املنفية يف اآلية بدعة من البدع احلقيقية ال واحلاص

  اإلضافية لرد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلا أصال وفرعا 

  فصل ثبت مبضمون هذه الفصول املتقدمة آنفا أن احلرج منفي عن الدين مجلة

  وتفصيال 
دمة آنفا أن احلرج منفي عن الدين مجلة وتفصيال ـ وإن كان قد ثبت أيضا يف ثبت مبضمون هذه الفصول املتق

  : األصول الفقهية على وجه من الربهان أبلغ ـ فلننب عليه فنقول 
قد فهم قوم من السلف الصاحل وأهل االنقطاع إىل اهللا ممن ثبت واليتهم أهنم كانوا يشددون على أنفسهم ويلزمون 

ام احلرج ديدنا يف سلوك طريق اآلخرة وعدوا من مل يدخل حتت هذا االلتزام مقصرا غريهم الشدة أيضا والتز
مطرودا وحمروما ورمبا فهموا ذلك من بعض اإلطالقات الشرعية فرشحوا بذلك ما التزموه فأفضى األمر هبم إىل 

  اخلروج عن السنة إىل البدعة احلقيقية أو اإلضافية 
سلوكه لآلخرة أحدمها سهل واآلخر صعب وكالمها يف التوصل إىل فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان يف 

املطلوب على حد واحد فيأخذ بعض املتشددين بالطريق األصعب الذي يشق على املكلف مثله ويترك الطريق 
سخنا وباردا فيتحرى البارد الشاق استعماله : األسهل بناء على التشديد على النفس كالذي جيد للطهارة ماءين 

اآلخر فهذا مل يعط النفس حقها الذي طلبه الشارع منه وخالف دليل رفع احلرج من غري معىن زائد فالشارع  ويترك
فصار متبعا هلواه وال } وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما { : مل يرض بشرعية مثله وقد قال اهللا تعاىل 
  : حجة له يف قوله عليه الصالة و السالم 

  احلديث ] ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء عند الكريهات  أال أدلكم على[ 
من حيث كان اإلسباغ مع كراهية النفس سببا حملو اخلطايا ورفع الدرجات ففيه دليل على أن لإلنسان أن يسعى يف 

ال دليل يف احلديث على : نقول حتصيل هذا األجر بإكراه النفس وال يكون إال بتحري إدخال الكراهية عليها ألنا 



ما قلتم وإمنا فيه أن اإلسباغ مع وجود الكراهية ففيه أمر زائد كالرجل جيد ماء باردا يف زمان الشتاء وال جيده 
  سخنا فال مينعه شدة برده عن كمال اإلسباغ 

أنه مرفوع عن العباد ولو  وأما القصد إىل الكراهية فليس يف احلديث ما يقتضيه بل يف األدلة املتقدمة ما يدل على
سلم أن احلديث يقتضيه لكانت أدلة رفع احلرج تعارضه وهي قطعية وخرب الواحد ظين فال تعارض بينهما لالتفاق 

  اآلية } ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة { : على تقدمي القطعي ومثل احلديث قول اهللا تعاىل 
أخشنه وأفظعه جملرد التشديد ال لغرض سواه فهو من النمط املذكور فوقه ألن ومن ذلك االقتصار من املأكول على 

  : الشرع مل يقصد إىل تعذيب النفس يف التكليف وهو أيضا خمالف لقوله عليه الصالة و السالم 
  ] إن لنفسك عليك حقا [ 

  يأكل الطيب إذا وجده : وقد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  عسل وكان حيب احللواء وال

  ويعجبه حلم الذراع ويستعذب له املاء فأين التشديد من هذا ؟ 
ألن املراد به اإلسراف اخلارج } أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا { : وال يدخل االستعمال املباح يف قوله تعاىل 

يا { : ا فيه قوله تعاىل عن حد املباح بدليل ما تقدم فإذا االقتصار على البشيع يف املأكل من غري عذر تنطع وقد مر م
  اآلية } أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم 

ومن ذلك االقتصار يف امللبس على اخلشن من غري ضرورة فإنه من قبيل التشديد والتنطع املذموم وفيه أيضا من 
  قصد الشهرة ما فيه 

ما : أغد يب على أخي عاصم قال : الب رضي اهللا عنه وقد روي عن الربيع بن زياد احلارثي أنه قال لعلي بن أيب ط
علي به فأيت به مؤتزرا بعباءة مرتديا باألخرى شعث : لبس العباء يريد النسك فقال علي رضي اهللا عنه : باله ؟ قال 

أما استحييت من أهلك ؟ أما رمحت ولدك ؟ أترى اهللا أباح لك ! وحيك : الرأس واللحية فعبس يف وجهه وقال 
واألرض { : بات وهو يكره أن تنال منها شيئا ؟ بل أنت أهون على اهللا من ذلك أما مسعت اهللا يقول يف كتابه الطي

؟ أفترى اهللا أباح هذه لعبادة إال ليبتذلوه وحيمدوا اهللا } خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان { : إىل قوله } وضعها لألنام 
فما بالك يف خشونة مأكلك وخشونة : فعل خري منه بالقول قال عاصم عليه فيثبتهم عليه ؟ وإن ابتذالك نعم اهللا بال

  إن اهللا فرض على أئمة احلق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس ! وحيك : ملبسك قال 
وإمنا طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها فاملتحري لالمتناع من ! فتأملوا كيف مل يطالب اهللا ا لعباد بترك امللذوذات 

أباحه اهللا من غري موجب شرعي مفتات على الشارع وكل ما جاء عن املتقدمني من االمتناع عن بعض تناول ما 
املتناوالت من هذه اجلهة وإمنا امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره كاالمتناع من التوسع لضيق احلال 

ناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ومل يتفطن إليه غريه يف يده أو ألن املتناول ذريعة إىل ما يكره أو مينع أو ألن يف املت
ممن علم بامتناعه وقضايا األحوال ال تعارض األدلة مبجردها الحتماهلا يف أنفسها وهذه املسألة مذكورة على وجهها 

  يف كتاب املوافقات 
كل شيء من غري استثناء ومن ذلك االقتصار يف األفعال واألحوال على ما خيالف حمبة النفوس ومحلها على ذلك يف 

فهو من قبيل التشديد أال ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء هنمة النفس ومتتعها واستلذاذها ؟ فلو كانت 
  خمالفتها برا لشرع ولندب الناس إىل تركه فلم يكن مباحا بل مندوب الترك أو مكروه الفعل 

ابا أو ندبا أشياء من املستلذات احلاملة على تناول تلك األمور وأيضا فإن اهللا تعاىل وضع يف األمور املتناولة إجي



لتكون تلك اللذات كاحلادي إىل القيام بتلك األمور كما جعل يف األوامر إذا امتثلت ويف النواهي إذا اجتنبت 
ليكون أجورا منتظرة ولو شاء مل يفعل وجعل يف األوامر إذا تركت والنواهي إذا ارتكبت جزاء على خالف األول 

مجيع ذلك منهضا لعزائم املكلفني يف االمتثال حىت إنه وضع ألهل االمتثال الثائرين على املبايعة يف أنفس التكاليف 
أنواعا من اللذات العاجلة واألنوار الشارحة للصدور ما ال يعدله من لذات الدنيا شيء حىت يكون سببا الستلذاذ 

فيخف على العامل العمل حىت يتحمل منه ما مل يكن قادرا قبل على  الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غريها
  حتمله إال باملشقة املنهي عنها فإذا سقطت سقط النهي 

بل تأملوا كيف وضع لألطعمة على اختالفها لذات خمتلفات األلوان ولألشربة كذلك وللوقوع املوضوع سببا 
ـ لذة أعلى من لذة املطعم واملشرب إىل غري ذلك من األمور  الكتساب العيال ـ وهو أشد تعبا عن النفس 

اخلارجية عن نفس املتناول كوضع القبول يف األرض وترفيع املنازل والتقدم على سائر الناس يف األمور العظائم 
  وهي أيضا تقتضي لذات تستصغر جنبها لذات الدنيا 

من يأيت متعبدا بزعمه خبالف ما وضع وإذا كان كذلك فأين هذا املوضوع الكرمي من الرب اللطيف اخلبري ؟ ف
الشارع له من الرفق والتيسري واألسباب املوصلة إىل حمبته فيأخذ باألشق واألصعب وجيعله هو السلم املوصل 
والطريق األخص هل ذها كله إالغاية يف اجلهاله وتلف يف تيه الضاللة ؟ عافانا اهللا من ذلك بفضله فإذا مسعتم 

لى هذا السبيل أو يظهر منها تنطع أو تكلف فإما أن يكون صاحبها ممن يعترب كالسلف حبكاية تقتضي تشديدا ع
الصاحل أو من غريهم ممن ال يعرف وال ثبت إعتباره عند أهل احلل والعقد من العلماء فإن كان األول فال بد أن 

احلجة يف املقتدين برسول  يكون على خالف ما ظهر لبادي الرأي ـ كما تقدم ـ إن كان الثاين فال حجة فيه وإمنا
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذه مخسة يف التشديد يف سلوك طريق اآلخرة يقاس عليها ما سواها 

  فصل قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصري جاريا جمرى البدعة من باب

  الذرائع 
لكن على غري الوجه الذي فرغنا قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصري جاريا جمرى البدعة من باب الذرائع و

من ذكره وبيانه أن العمل يكون مندوبا إليه ـ مثال ـ فيعمل به العامل يف خاصة نفسه على وضعه األول من 
الندبية فلو اقتصر العامل على هذا املقدار مل يكن بأس وجيري جمراه إذا دام عليه يف خاصيته غري مظهر له دائما بل 

حكم امللتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم فهذا صحيح ال إشكال فيه وأصله  إذا أظهره مل يظهره على
  : ندب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إلخفاء النوافل والعمل هبا يف البيوت وقوله 

فاقتصر يف اإلظهار على املكتوبات ـ كما ترى ـ وإن كان ] أفضل الصالة صالتكم يف بيوتكم إال املكتوبة [ 
إن النافلة يف البيت : لك يف مسجده عليع السالم أو يف املسجد احلرام أو يف مسجد بيت املقدس حيث قالوا ذ

أفضل منها يف أحد هذه املساجد الثالثة مبا اقتضاه ظاهر احلديث وجرى الفرائض يف اإلظهار السنن كالعيدين 
ن هنا ثابر السلف الصاحل رضي اهللا عنهم واخلسوف واالستسقاء وشبه ذلك فبقي ما سوى ذلك حكمة اإلخفاء وم

على إخفاء األعمال فيما استطاعوا أو خف عليهم االقتداء باحلديث وبفعله عليه الصالة و السالم ألنه القدوة 
  واألسوة 

ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عمل هبا يف البيوت دائما أن يقام مجاعة يف املساجد البتة ما عدا رمضان ـ حسبما 
وال يف البيوت دائما وإن وقع ذلك يف الزمان األول يف الفرط كقيام ابن عباس رضي اهللا عنهما مع رسول  تقدم ـ



  : اهللا صلى اهللا عليه و سلم عندما بات عند خالته ميمونة وما ثبت من قوله عليه الصالة و السالم 
  ] قوموا فألصل لكم [ 

مر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقت الضحى فمن فعله يف بيته وما يف املوطأ من صالة يرفأ ـ هو خادم عمر ـ مع ع
وقتا ما فال حرج ونص العلماء على جواز ذلك هبذا القيد املذكور وإن كان اجلواز قد وقع يف املدونة مطلقا فما 

ا وإما ذكره تقييد له وأظن ابن حبيب نقله عن مالك مقيدا فإذا اجتمع يف النافلة أن يلتزم السنن الرواتب إما دائم
يف أوقات حمدودة وأقيمت يف اجلماعة يف املساجد اليت تقام فيها الفرائض أو املواضع اليت تقام فيها السنن الرواتب 

فذلك ابتداع والدليل عليه أنه مل يأت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال عن أصحابه وال عن التابعني هلم 
أتى مطلقا من غري تلك التقييدات فالتقييد يف املطلقات اليت مل يثبت  بإحسان فعل هذا اجملموع هكذا جمموعا وإن

  بدليل الشرع تقييدها رأي يف التشريع فكيف إذا عارضه الدليل وهو األمر بإخفاء النوافل مثال ؟ 
 ووجه دخول االبتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من النوافل وأظهره يف جلماعات
فهو سنة فالعمل بالنافلة اليت ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكاهنا املخصوص هبا شرعا مث 
يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن ال علم عنده أهنا سنة وهذا فساد عظيم ألن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل هبا 

لو اعتقد يف الفرض أنه ليس بفرض أو فيما ليس بفرض أنه  على حد العمل بالسنة حنو من تبدليل الشريعة كما
فرض مث عمل وفق اعتقاده فإنه فاسد فهب العمل يف األصل صحيحا فإخراجه عن بابه اعتقادا وعمال من باب 

إفساد األحكام الشرعية ومن هنا ظهر عذر السلف الصاحل يف تركهم سننا قصدا لئال يعتقد اجلاهل أهنا من 
ـ الفرائض كاأل   ضحية وغريها ـ كما تقدم ذلك 

وألجله أيضا هنى أكثرهم عن اتباع اآلثار كما خرج الطحاوي و ابن وضاح وغريمها عن معرور بن سويد األسدي 
وافيت املوسم مع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فلما انصرفنا إىل املدينة انصرفت معه فلما : قال 

مث رأى ناسا يذهبون مذهبا فقال } إليالف قريش { و } أمل تر كيف فعل ربك { : فيها  صلى لنا صالة الغداة فقرأ
إمنا هلك من : يأتون مسجدا ها هنا صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : أين يذهب هؤالء ؟ قالوا : 

يف شيء من هذه املساجد اليت صلى كان قبلكم هبذا يتبعون آثار أنبيائهم فاختذوها كنائس وبيعا من أدركته الصالة 
  فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فليصل فيها وإال فال يتعمدها 

أمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بقطع : مسعت عيسى بن يونس مفيت أهل طرسوس يقول : وقال ابن وضاح 
وا يذهبون فيصلون حتتها فخاف عليهم الشجرة اليت بويع حتتها النيب صلى اهللا عليه و سلم فقطعها ألن الناس كان

  الفتنة 
وكان مالك بن أنس وغريه من علماء املدينة يكرهون إتيان تلك املساجد وتلك اآلثار للنيب صلى : قال ابن وضاح 

ومسعتهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت املقدس فصلى فيه ومل يتبع : اهللا عليه و سلم ما عدا قباء وحده وقال 
وال الصالة فيها وكذلك فعل غريه أيضا ممن يقتدى به وقدم وكيع أيضا مسجد بيت املقدس فلم يعد  تلك اآلثار

  فعل سفيان 
كم من أمر هو اليوم معروف : فعليكم باالتباع ألئمة اهلدى املعروفني فقد قال بعض من مضى : قال ابن وضاح 

  عند كثري من الناس كان منكرا عند من مضى 
  كل بدعة وإن كانت يف خري  وقد كان مالك يكره

  ومجيع هذا ذريعة لئال يتخذ سنة ماليس بسنة أو يعد مشروعا ماليس معروفا 



وقد كان مالك يكره اجمليء إىل بيت املقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة وكان يكره جميء قبور الشهداء ويكره جميء 
  قباء خوفا من ذلك مع ما جاء يف اآلثار من الترغيب فيه 

  خاف العلماء عاقبه ذلك تركوه  ولكن ملا
  وددت أن رجلي تكسرت وأين مل أفعل : مسعنا مالكا ملا أتاه سعد بن أيب وقاص قال : وقال ابن كتانة و أشهب 

أثبت ما يف ذلك عندنا قباء إال أن مالكا كان يكره جميئها خوفا : وسئل ابن كتانة عن اآلثار اليت تركوا باملدينة فقال 
   من أن يتخذ سنة

حوق عليه : كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت حبديث التوسعة ليلة عاشوراء قال يل : وقال سعيد بن حسان 
  خوفا من أن يتخذ سنة : ومل ذلك يا أبا حممد ؟ قال : قلت 

اس فهذه امور جائزة أو مندوب إليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة ألن اختاذها سنة إمنا هو بأن يواظب الن
  عليها مظهرين هلا وهذا شأن السنة وإذا جرت جمرى السنن صارت من البدع بال شك 

ألن تلك األشياء إذا ! كيف صارت هذه األشياء من البدع اإلضافية ؟ والظاهر منها أهنا بدع حقيقية : فإن قيل 
هللا عليه و سلم على هذا عمل هبا على اعتقاد أهنا سنة فهي حقيقية إذ مل يضعها صاحب السنة رسول اهللا صلى ا

  الوجه فصارت مثل ما إذا صلى الظهر على أهنا غري واجبة واعتقدها عبادة فإهنا بدعة من غري إشكال 
  هذا إذا نظرنا إليها مبآهلا وإذا نظرنا إليها أوال فهي مشروعة من غري نسبة إىل بدعة أصال 

  : أن السؤال صحيح إال أن لوضعها أوال نظرين : فاجلواب 
  من حيث هي مشروعة فال كالم فيها : حدمها أ

من حيث صارت كالسبب املوضوع االعتقاد البدعة أو للعمل هبا على غري السنة فهي من هذا القبيل غري : والثاين 
ـ  مشروعة ألن وضع األسباب للشارع ال للمكلف والشارع مل يضع الصالة يف مسجد قباء أو بيت املقدس 

  فوضع املكلف هلا كذلك رأي غري مستند إىل الشرع فكان ابتداعا  مثالـ سببا ألن تتخذ سنة
وهذا معىن كوهنا بدعة إضافية أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه 

  ىن للتكرار فذلك بدعة حقيقية ال إضافية وهلذا األصل أمثلة كثرية وقعت اإلشارة إليها يف أثناء الكالم فال مع
وإذا ثبت يف األمور املشروعة أهنا قد تعد بدعا باإلضافة فما ظنك بالبدع احلقيقية فإهنا قد جتتمع فيها أن تكون 

حقيقية وإضافية معا لكن من جهتني فإذا بدعة أصبح وهللا احلمد يف نداء الصبح ظاهرة مث ملا عمل هبا يف املساجد 
ال تترك الواجبات وما أشبهها كان تشريعا أوال يلزمه أن يعتقد فيه الوجوب  واجلماعات مواظبا عليها ال تترك كما

أو السنة وهذا ابتداع ثان إضايف مث إذا اعتقد فيها ثانيا السنية أو الفرضية صارت بدعة من ثالثة أوجه ومثله يلزم 
ماذا !  ويا للمسلمني يف كل بدعة أظهرت والتزمت وأما إذا خفيت واختص هبا صاحبها فاألمر عليه أخف فيا هللا

  جيين املبتدع على نفسه مما ال يكون يف حسابه ؟ وقانا اهللا شرور أنفسنا بفضله 

  فصل من متام ما قبله وذلك أنه وقعت نازلة

  : من متام ما قبله 
إمام مسجد ترك ما عليه الناس باألندلس من الدعاء للناس بآثار الصلوات باهليئة : وذلك أنه وقعت نازلة 

جتماعية على الدوام وهو أيضا معهود يف أكثر البالد فإن اإلمام إذا سلم من الصالة يدعو للناس ويؤمن اال
احلاضرون وزعم التارك أن تركه بناء منه على أنه مل يكن من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال فعل األئمة 



ه مل يكن من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حسبما نقله العلماء يف دواوينهم عن السلف والفقهاء أما أن
إما أن يذكر اهللا تعاىل ذكرا : فظاهر ألن حاله عليه السالم يف أدبار الصلوات مكتوبات أو نوافل كانت بني أمرين 

هو العرف غري دعاء فليس للجماعة منه حظ إال أن يقولوا مثل قوله أو حنوا من قوله كما يف غري أدبار الصلوات 
  : ا جاء أنه كان يقول يف دبر كل صالة كم
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي [ 

  : وقوله ] ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 
سبحان ربك رب العزة { : وقوله ]  اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت وتعاليت يا ذا اجلالل واإلكرام[ 

وحنو ذلك فإمنا كان يقول يف خاصة نفسه كسائر األذكار فمن قال مثل قوله فحسن وال ميكن يف } عما يصفون 
  هذا كله هيئة اجتماع 

وإن كان دعاء فعامة ما جاء عن دعائه عليه السالم بعد الصالة مما مسع منه إمنا كان خيص به نفسه دون احلاضرين 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا قام إىل [ ا يف الترمذي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كم

اللهم اغفر يل ما قدمت وما : ويقول عند انصرافه من الصالة : [ احلديث إىل قوله ] الصالة املكتوبة رفع يديه 
كان رسول اهللا : [ ن صحيح ويف رواية أيب داود حس] أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إهلي ال إله إال أنت 

  : صلى اهللا عليه و سلم إذا سلم من الصالة قال 
اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر 

  ] ال إله إال أنت 
  : لم يقول دبر كل صالة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: [ وخرج أبو داود 

اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن حممدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم 
إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلين خملصا لك وأهلي يف كل ساعة يف الدنيا واآلخرة يا ذا اجلالل واإلكرام 

  ]  نور السموات واألرض اهللا أكرب اهللا أكرب حسيب اهللا ونعم الوكيل امسع واستجب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا
  : ول أيب داود يف رواية 

رب أعين وال تعن علي وانصرين والتنصر علي وأمكن يل وال متكن علي واهدين ويسر هداي إيل وانصرين على [ 
  إىل آخر احلديث ] من بغى علي 
اللهم اغفر إين أسألك علما نافعا : ان يقول يف دبر الفجر إذا صلى أنه عليه الصالة و السالم ك[ ويف النسائي 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف دبر : [ وعن بعض األنصار قال ] وعمال متقبال ورزقا طيبا 
كانت  حىت يبلغ مائة مرة ويف رواية أن هذه الصالة] اللهم اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الغفور : الصالة 

  صالة الضحى 
فيكون مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم إال ! فتأملوا سياق هذه األدعية كلها مساق ختصيص نفسه هبا دون الناس 

فأين التزام : نعم : قد جاء الدعاء للناس يف مواطن كما يف اخلطبة اليت استسقى فيها وحنو ذلك فيقال : أن يقال 
   ذلك جهرا للحاضرين يف دبر كل صالة

إن العلماء يقولون يف مثل الدعاء والذكر الوارد على أثر الصالة إنه مستحب ال سنة وال واجب وهو : مث نقول 
  : دليل على أمرين 

  أن هذه األدعية مل تكن منه عليه والسالم على الدوام : أحدمها 



ذ لو كانت على الدوام وعلى اإلظهار أنه مل يكن جيهر هبا دائما وال يظهرها للناس يف غري مواطن التعليم إ: والثاين 
ـ الدوام واإلظهار يف جمامع  لكانت سنة ومل يسع العلماء أن يقولوا فيها بغري السنة إذ خاصيته ـ حسبما ذكروه 

من كانت عادته اإلسرار فال بد أن : لو كان دعاؤه عليه السالم سرا مل يؤخذ عنه ألنا نقول : الناس وال يقال 
  العادة وإما بقصد التنبيه على التشريع  يظهر منه إما حبكم

كان حامت : كان يفعل فإنه يدل على الدوام كقوهلم : ظواهر األحاديث تدل على الدوام بقول الرواة : فإن قيل 
يكرم الضيفان قلنا ليس كذلك بل يطلق على الدوام وعلى الكثري والتكرار على اجلملة كما جاء يف حديث عائشة 

وروت أيضا ] أنه عليه الصالة و السالم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة [ رضي اهللا عنها 
  : أنه 
  : بل قد يأيت يف بعض األحاديث ] كان عليه الصالة و السالم ينام وهو جنب من غري أن ميس ماء [ 
  نص عليه أهل احلديث ] كان يفعل فيما مل يفعله إال مرة واحدة [ 

  فأين هيئة االجتماع ؟ : املداومة التامة للحق بالسنن كالوتر وغريه ولو سلم ولو كان يدوام 
فقد حصل أن الدعاء هبيئة االجتماع دائما مل يكن من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما مل يكن قوله وال 

  إقراره 
  : وروى البخاري من حديث أم سلمة أنه صلى اهللا عليه و سلم 

حىت ينصرف الناس فيما نرى ويف مسلم عن عائشة رضي اهللا : قال ابن شهاب ] لم يسريا كان ميكث إذا س[ 
  : عنها 

  ] اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام : كان إذا سلم مل يقعد إال مقدار ما يقول [ 
  : وأما فعل األئمة بعده نقل الفقهاء من حديث أنس يف غري كتب الصحيح 

ليت خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم فكان إذا سلم يقوم وصليت خلف أيب بكر رضي اهللا عنه فكان إذا سلم ص
ونقل ابن يونس الصقلي عن ابن وهب عن خارجة أنه كان يعيب على ) يعين احلجر احملمى ( وثب كأنه على رفضه 

جلوسه بدعة وعن ابن : م وقال ابن عمر إمنا كانت األئمة ساعة تسلم تقو: األئمة قعودهم بعد السالم وقال 
إذا سلم فليقم وال : ألن جيلس على الرضف خري له من ذلك وقال مالك يف املدونة : مسعود رضي اهللا عنه قال 

  يقعد إال أن يكون يف سفر أو يف فنائه 
ليه فيه كرب وعد الفقهاء إسراع القيام ساعة يسلم من فضائل الصالة ووجهوا ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل ع

وترفع على اجلماعة وانفراده مبوضوع عنهم يرى به الداخل أنه إمامهم وأما انفراده به حال الصالة فضروري قال 
بعض شيوخنا الذين استفدنا منهم وإذا كان هذا يف انفراده يف املوضع فكيف بنا انضاف إليه من تقدمه أمامهم يف 

ولو كان هذا حسنا لفعله النيب صلى اهللا عليه و سلم : دعائه جهرا ؟ قال التوسل به بالدعاء والرغبة وتأمينهم على 
هل كان ينصرف : وأصحابه رضي اهللا عنهم ومل ينقل ذلك أحد من العلماء مع تواطئهم على نقل مجيع أموره حىت 

  من الصالة عن اليمني أو عن الشمال ؟ 
  ه على من فعله مبا فيه كفاية وقد نقل ابن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك والتشديد في

هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء بإثر الصالة هبيئة االجتماع دائما بدعة قبيحة واستدل على عدم ذلك يف 
الزمان األول بسرعة القيام واالنصراف ألنه مناف للدعاء هلم وتأمينهم على دعائه خبالف الذكر ودعاء اإلنسان 

  ب اإلنسان حلاجته غري مناف هلما لنفسه فإن االنصراف وذها



فبلغت الكائنة بعض شيوخ العصر فرد على ذلك اإلمام ردا أمرع فيه على خالف ما عليه الراسخون وبلغ من الرد 
ـ على زعمه ـ إىل أقصى غاية ما قدر عليه واستدل بأمور إذا تأملها الفطن عرف ما فيها كاألمر بالدعاء إثر 

كما تقدم ـ ال دليل فيه مث ضم ذلك جواز الدعاء هبيئة االجتماع يف اجلملة إال يف الصالة قرآنا وسنة وهو ـ 
  أدبار الصلوات وال دليل فيه أيضا ـ كما تقدم ـ الختالف املتأصلني 

وأما يف التفصيل فزعم أنه ما زال معموال به يف مجيع أقطار األرض أويف جلها من األئمة يف مساجد اجلماعات من 
نكري أيب عبد اهللا مث أخذ يف ذمه وهذا النقل هتور بال شك ألنه نقل إمجاع جيب على الناظر فيه واحملتج  غري نكري إال

به قبل التزام عهدته أن يبحث عنه حبث أصل عن اإلمجاع ألنه ال بد من النقل عن مجيع اجملتهدين من هذه األمة من 
به وال خالف أنه ال اعتبار بإمجاع العوام وإن ادعوا  أول زمان الصحابة رضي اهللا عنهم إىل اآلن هذا أمر مقطوع

  اإلمامة 
من غري نكري جتوز بل ما زال اإلنكار عليهم من األئمة فقد نقل الطرطوشي عن مالك يف ذلك أشياء ختدم : وقوله 

ابه مث املسألة فحصل إنكار مالك هلا يف زمانه وإنكار اإلمام الطرطوشي يف زمانه واتبع هذا أصحابه وهذا أصح
القرايف قد عد ذلك من البدع املكروهة على مذهب مالك وسلمه ومل ينكره عليه أهل زمانه ـ فيما نعلمه ـ مع 

  وعمه أن من البدع ما هو حسن 
مث الشيوخ الذين كانوا باألندلس حني جخلتها هذه البدعة ـ حسبما يذكر حبول اهللا ـ وقد أنكروها وكان من 

مالك وكان الزاهد أبو عبد اهللا بن جماهد وتلميذه أبوعمران املريتلي رمحهما اهللا معتقدهم يف ذلك أنه مذهب 
  ملتزمني لتركها حىت اتفق للشيخ أيب عبد اهللا يف ذلك ما سنذكره إن شاء اهللا 

فإنا قد شاهدنا العمل من األئمة الفقهاء الصلحاء املتبعني : قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل 
ـ للس نة املتحفظني بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة ومأمورين ومل نر من ترك ذلك إال من شذ يف احواله ـ فقال 

وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا مل يزل الناس يفعلونه فلم يأت بشيء ألن الناس الذين يقتدى هبم ثبت أهنم مل 
لو كان هذا منكرا ملا : عليها صار اجلاهل يقول  يكونوا يفعلونه قال وملا كانت البدع واملخالفات وتواطؤ الناس

فإذا كان هذا يف : ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إال النداء بالصالة ـ قال : فعله الناس مث حكى أثر املوطأ 
قل كثرت اإلحداثات فكيف بزماننا ؟ مث هذا اإلمجاع لو ثبت لزم منه حمظور ألنه خمالف ملا ن: عهد التابعني يقول 

  عن األولني من تركه فصار نسخ إمجاع بإمجاع وهذا حمال يف األصول 
وأيضا فال تكون خمالفة املتأخرين إلمجاع املتقدمني على سنة حجة على تلك السنة أبدا فما أشبه هذه املسألة مبا 

بن احلسن ـ يعين كان عبد اهللا : حكى عن أيب علي بشاذان بسند يرفعه إىل أيب عبد اهللا بن إسحاق اجلعفري قال 
ابن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم ـ يكثر اجللوس إىل ربيعة فتذكروا يوما فقال رجل كان يف 

ليس العمل على هذا فقال عبد اهللا أرأيت إن كثر اجلهال حىت يكونوا هم احلكام أفهم احلجة على السنة ؟ : اجمللس 
أرأيت إن كثر املقلدون مث أحدثوا بآرائهم : نبياء انتهى إال أين أقول أشهد أن هذا كالم أبناء األ: فقال ربيعة 

  فحكموا هبا أفهم احلجة على السنة وال كرامة ؟ 
أخطىء مع الناس وال تصب وحدك أي أن خطأهم هم : مث عضد ما ادعاه بأشياء من مجلتها قوله ومن أمثال الناس 
  : يث الصواب وصوابك هو اخلطأ قال ومعىن ما جاء يف حد

ـ ] عليك باجلماعة فإمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية [  فجعل تارك الدعاء على الكيفية املذكورة خمالفا لإلمجاع 
  : كما ـ ترى ـ وحض على اتباع الناس وترك املخالفة لقوله عليه الصالة و السالم 



ن اجلماعة هم مجاعة الناس كيف وكل ذلك مبين على اإلمجاع الذي ذكروا وأ] ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم [ 
  كانوا وسيأيت معىن اجلماعة املذكورة يف حديث الفرق وأهنا املتبعة للسنة وإن كانت رجال واحدا يف العامل 

ال تعبأ مبا يعرض من املسائل ويدعي فيها الصحة مبجرد التهويل أو بدعوي أن ال خالف يف : قال بعض احلنابلة 
ا قال فيها بالصحة فضال عن نفي اخلالف فيها ليس احلكم فيها من اجلليات اليت ال وقال ذلك ال يعلم أحد: ذلك 

من ادعى اإلمجاع فهو كاذب وإمنا هذه : ويف مثل هذه املسائل قال اإلمام أمحد بن حنبل : يقدر املخالف قال 
على أهل البدع إذا ناظرهتم دعوى كثري وابن عليه يريدون أن يبطلوا السنن بذلك يعين أمحد أن املتكلمني يف الفقه 

هذا خالف اإلمجاع وذلك القول الذي خيالف ذلك احلديث ال حيفظونه إال عن بعض فقهاء : بالسنن واآلثار قالوا 
املدينة أو فقهاء الكوفة ـ مثال ـ فيدعون اإلمجاع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن 

عليه األحاديث الصحيحة يف خيار اجمللس وحنوه من األحكام فال جيد هلا معتصما إال باآلراء حىت كان بعضهم يسرد 
هذا مل يقل به أحد من العلماء وهو ال يعرف إال أبا حنيفة أو مالكا مل يقولوا بذلك ولو له علم لرأي من : أن يقول 

  الصحابة والتابعني وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثريا 
د ملعىن ما حنن فيه وأنه ال ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إال بعد حتققه ففي هذا الكالم إرشا

  والتثبت ألنه خمرب عن حكم اهللا فإياكم والتساهل فإنه مظنة اخلروج عن الطريق الواضح إىل السيئات 
لفه فيما قال وعلى تسليمها مث عد من املفاسد يف خمالفة اجلمهور أنه يرميهم بالتجهيل والتضليل وهذا دعوى من خا

فليست مبفسدة على فرض اتباع السنة وقد جاء عن السلف احلض على العمل باحلق وعدم االستيحاش من قلة 
  أهله 

وأيضا فمن شنع على املبتدع بلفظ االبتداع فاطلق العبارة بالنسبة إىل اجملتمعني يوم عرفة بعد العصر للدعاء يف غري 
تشنيعه حق كما يقول بالنسبة إىل بشر املريسي ومعبد اجلهين وفالن وال يدخل بذلك ـ عرفة ـ إىل نظائرها ـ ف
  : إن شاء اهللا ـ يف حديث 

ألن املراد أن يقول ذلك ترفعا على الناس واستحقارا وأما إن قاله حتزنا ] هلك الناس فهو أهلكهم : من قال [ 
  ك ـ إن شاء اهللا ـ فاالستدالل به ليس على وجهه وحنن نرجو أن نعرج على ذل: وحتسرا فال بأس قال بعضهم 

اترك اتباع : وعد من املفاسد اخلوف من فساد نيته مبا يدخل عليه من العجب والشهرة املنهي عنها فكأنه يقول 
السنة يف زمان الغربة خوف الشهرة ودخول العجب وهذا شديد من القول وهو معارض مبثله فإن انتصابه ألن 

اس بأثر صلواهتم دائما مظنة لفساد نيته مبا يدخل عليه من العجب والشهرة وهو تعليل القرايف وهو يكون داعيا للن
أوىل يف طريق االتباع فصار تركه للدعاء هلم مقرونا باالقتداء خبالف الداعي فإنه يف غري طريق من تقدم فهو أقرب 

  إىل فساد النية 
: القائلني بأن الدعاء غري نافع وهذا كالذي قبله ألنه يقول للناس وعد منها ما يظن به من القول برأي أهل البدع 

اتركوا اتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ترك الدعاء هبيئة االجتماع بعد الصلوات لئال يظن بكم االبتداع وهذا 
  كما ترى 

الرأس منه وهو مذهب مالك ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع : قال ابن العريب 
و الشافعي وتفعله الشيعة ـ قال ـ فحضر عندي يوما يف حمرس أيب الشعراء بالثغر موضع تدريس عند صالة 

الظهر ودخل املسجد من احملرس املذكور فتقدم إىل الصف األول وأنا يف مؤخرة قاعدا على طاقات البحر أتنسم 
نة رئيس البحر وقائده يف نفر من أصحابه ينتظر الصالة ويتطلع على الريح من شدة احلر ومعي يف صف واحد أو مث



أال ترى إىل : مراكب املنار فلما رفع الشيخ الفهري يديه يف الركوع ويف رفع الرأس منه قال قال أبو مثنة وأصحابه 
ليب من بني جواحني هذا املشرقي كيف دخل مسجدنا ؟ قوموا إليه فاقتلوه وارموا به يف البحر فال يراكم أحد فطار ق

كذلك كان النيب صلى اهللا : ومل يرفع يديه ؟ فقلت : هذا الطرطوشي فقيه الوقت فقالوا يل ! سبحان اهللا : ؟ وقلت 
عليه و سلم يفعل وهو مذهب مالك يف رواية أهل املدينة عنه وجعلت أسكنهم وأسكنهم حىت فرغ من صالته 

من أين يل أن أقتل على : وجهي فأنكر وسألين فأعلمته فضحك وقال وقمت معه إىل املسكن من احملرس ورأى تغري 
دع هذا الكالم : وحيل لك هذا فإنك بني قوم إن قمت هبا قاموا عليك ورمبا ذهب دمك فقال : سنة ؟ فقلت له 

  وخذ يف غريه 
صلت النسبة إىل البدعة فتأملوا يف هذه القصة ففيها الشفاء إذ ال مفسدة يف الدنيا توازي مفسدة إماتة السنة وقد ح

  ولكن الطرطوسي رمحه اهللا مل ير ذلك شيئا فكالمه لالتباع أوىل من كالم هذا الراد إذ بينهما يف العلم ما بينهما 
وأيضا فلو اعترب ما قال لزم اعتباره مبثله يف كل من أنكر الدعاء هبيئة االجتماع يوم عرفة يف غري عرفة ومنهم نافع 

  ك و الليث وغريهم من السلف وملا كان ذلك غري الزم فمسألتنا كذلك موىل ابن عمر و مال
وقد اجتمع أئمة اإلسالم يف مساجد اجلماعات يف هذه األعصار يف مجيع : مث ختم هذا االستدالل اإلمجاعي بقوله 

  فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجة إمجاعية عصرية : األقطار على الدعاء أدبار الصالة 
  على هيئة االجتماع دائما ال يترك كما يفعل بالسنن ـ وهي مسألتنا املفروضة ـ فقد تقدم ما فيه  فإن أراد الدعاء

  فصل مث أتى مبأخذ آخر من االستدالل

مث أتى مبأخذ آخر من االستدالل على صحة ما زعم وهو أن الدعاء على ذلك الوجه مل يرد يف الشرع هني عنه مع 
ود العمل به فإن صح أن السلف مل يعملوا به فالترك ليس مبوجب حلكم يف وجود الترغيب فيه على اجلملة ووج

  املتروك إال جواز الترك وانتفاء احلرج خاصة ال حترمي وال كراهية 
ـ إذ ليس ألحد من خلق اهللا أن  ومجيع ما قاله مشكل على قواعد العلم وخصوصا يف العبادات ـ اليت هي مسألتنا 

مرا اليوجد عليه منها دليل ألنه عني البدعة وهذا كذلك إذ ال دليل فيها على اختاذ خيترع يف الشريعة من رأيه أ
الدعاء جهرا للحاضرين يف آثار الصلوات دائما على حد ما تقام حبيث يعد اخلارج عنه خارجا عن مجاعة أهل 

  اإلسالم متحيزا ومتميزا إىل سائر ما ذكر وكل ما ال يد ل عليه دليل فهو البدعة 
هذا فإن ذلك الكالم يوهم أن اتباع املتأخرين املقلدين خري من اتباع الصاحلني من السلف ولو كان يف أحد وعلى 

جائزين فكيف إذا كان أمرين أحدمها متيقن أنه صحيح واآلخر مشكوك فيه ؟ فيتبع املشكوك يف صحته ويترك ما 
  ال مرية يف صحته ولو لعا من يتبعه 

ب حكما يف املتروك إال جواز الترك غري جار على أول الشرع الثابتة فنقول إن هنا مث إطالقه بأن الترك ال يوج
أصال هلذه املسألة لعل اهللا ينفع به من أنصف يف نفسه وذلك أن سكوت الشارع عن احلكم يف مسألة أو تركه ألمر 

  : ما على ضربني 
يقرر ألجله وال وقع سبب تقريره كالنوازل  أن يسكت عنه أو يتركه ألنه ال داعية له تقتضيه وال موجب: أحدمها 

احلادثة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم فإهنا مل تكن موجودة مث سكت عنها مع وجودها وإمنا حدثت بعد ذلك 
فاحتاج أهل الشريعة إىل النظر فيها وإجرائها على ما تبني يف الكليات اليت كمل هبا الدين وإىل هذا الضرب يرجع 

نظر فيه السلف الصاحل مما مل يسنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على اخلصوص مما هو معقول املعىن  مجيع ما



كتضمني الصناع ومسألة احلرام واجلد مع األخوة وعول الفرائض ومنه املصحف مث تدوين الشرائع وما أشبه ذلك 
 تستنبط هبا منها وإذا مل تقع أسباب احلكم فيها وال مما مل حيتج يف زمانه عليه السالم إىل تقريره للتقدمي كلياته اليت

  الفتوى هبا منه عليه الصالة و السالم فلم يذكر هلا حكم خمصوص 
فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فال بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان من العاديات أو من العبادات اليت 

لسهو والنسيان يف إجراء العبادات وال إشكال يف هذا الضرب ألن ال ميكن االقتصار فيها على ما مسع كمسائل ا
أصول الشرع عتيدة وأسباب تلك األحكام مل تكن يف زمان الوحي فالسكوت عنها على اخلصوص ليس حبكم 

يقتضي جواز الترك أو غري ذلك بل إذا عرضت النوازل روجع هبا أصوهلا فوجدت فيها وال جيدها من ليس مبجتهد 
  دها اجملتهدون املوصوفون يف علم أصول الفقه وإمنا جي

أن يسكت الشارع عن احلكم اخلاص أو يترك أمرا ما من األمور وموجبه املقتضى له قائم وسببه : والضرب الثاين 
يف زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت إال أنه مل حيدد فيه أمر زائد على ما كان من احلكم العام يف أمثاله وال 

ه ألنه ملا كان املعىن املوجب لشرعية احلكم العقلي اخلاص موجودا مث مل يشرع وال نبه على السبطا كان ينقص من
صرحيايف أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة وخمالفة لقصد الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حد 

  هنالك ال الزيادة عليه وال النقصان منه 
مالك بن أنس يف مساع أشهب و ابن نافع هو غاية فيما حنن فيه وذلك أن مذهبه يف ولذلك مثال فيما نقل عن 

وسئل مالك عن الرجل يأتيه األمر حيبه : سجود الشكر الكراهية وأنه ليس مبشروع وعليه بىن كالمه قال يف العتبية 
ا بكر الصديق رضي اهللا عنه إن أب: فيسجد هللا عز و جل شكرا ؟ فقال ال يفعل هذا مما مضى من أمر الناس قيل له 

ما مسعت ذلك وأنا أرى أهنم قد كذبوا على : ـ فيما يذكرونه ـ سجد يوم اليمامة شكرا هللا أفسمعت ذلك قال 
هذا مل تسمعه مين قد فتح اهللا على رسول اهللا صلى اهللا : أيب بكر وهذا من الضالل أن يسمع املرء الشيء فيقول 

أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا ؟ إذ ما قد كان يف الناس وجرى على  عليه و سلم وعلى املسلمني بعده
أيديهم مسع عنهم فيه شيء فعليك بذلك فإنه لو كان لذكر ألنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل مسعت أن 

ؤال أحدا منهم سجد ؟ فهذا إمجاع وإذا جاءك أمر ال تعرفه فدعه ـ متام الرواية ـ وقد احتوت على فرض س
  واجلواب مبا تقدم 

وتقرير السؤال أن يقال يف البدعة ـ مثال ـ إهنا فعل سكت الشارع عن حكمه يف الفعل والترك فلم حيكم عليه 
حبكم على اخلصوص فاألصل جواز فعله كما أن األصل جواز تركه إذ هو معىن اجلائز فإن كان له أصل مجلي 

عه أو كراهته وإذا كان كذلك فليس هنا خمالفة لقصد الشارع وال مث فأحرى أن جيوز فعله حىت يقوم الدليل على من
دليل خالفه هذا النظر بل حقيقة ما حنن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع والسكوت عند الشارع ال يقتضي 

يثبت يف  خمالفة وال موافقة وال يعني الشارع قصدا ما دون ضده وخالفه وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس مبخالف إذ مل
  الشريعة هني عنه 
معىن ما ذكره مالك رمحه اهللا وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد املعىن : وتقرير اجلواب 

املقتضى له إمجاع من كل ساكت على أن ال زائد على ما كان إذ لو كان ذلك الئقا شرعا أو سائغا لفعلوه فهم 
مل به وذلك إذا نظرنا إىل املصلحة فإنه ال خيلو إما أن يكون يف هذه األحداث كانوا أحق بإداركه والسبق إىل الع

مصلحة أو ال والثاين ال يقول به أحد واألول إما أن تكون تلك املصلحة احلادثة آكد من املصلحة املوجودة يف 
ى باألزمنة املتأخرة ملا زمان التكليف أو ال وال ميكن أن يكون مع كون احملدثة زيادة تكليف ونقصه عن املكلف أحر



يعلم من قصور اهلمم واستيالء الكسل وألنه خالف بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم باحلنفية السمحة ورفع احلرج 
عن األمة وذلك يف تكليف العبادات ألن العادات أمر آخر ـ كما سيأيت ـ وقد مر شيء منه فلم يبق إال أن تكون 

لمصلحة املوجودة يف زمان التشريع أو أضعف منها وعند ذلك تصري األحداث عيثا املصلحة الظاهرة اآلن مساوية ل
أو استدراكا على الشارع ألن تلك املصلحة املوجودة يف زمان التشريع إن حصلت لألولني من غري هذا اإلحداث 

ارع إال بسبب فهي إذا عبث إذ ال يصح أن حيصل لألولني دون اآلخرين فقد صارت هذه الزيادة تشريعأ بعد الش
  اآلخرين ما فات األولني فلم يكمل الدين إذا دوهنا ومعاذ اهللا من هذا املأخذ 

وقد ظهر من العادات اجلارية فيما حنن فيه أن ترك األولني ألمر ما من غري أن يعينوا فيه وجها مع احتماله يف األدلة 
  إمجاع منهم على تركه اجلملية ووجود املظنة دليل على أن ذلك األمر ال يعمل به وأنه 

الوجه يف ذلك أنه مل يرد مما شرع يف الدين ـ يعين سجود الشكر ـ فرضا : قال ابن رشد يف شرح مسألة العتبية 
وال نفال إذ مل يأمر بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم وال فعله وال أمجع املسلمون على اختيار فعله والشرائع ال 

واستدالله على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يفعل ذلك وال املسلمون : ال تثبت إال من أحج هذه األمور ق
بعده بأن ذلك لو كان لنقل صحيح إذ يصح أن تتوفر الدواعي على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمر 

لزكاة فيها لعموم وهذا أصل من األصول وعليه يأيت إسقاط الزكاة من اخلضر والبقول مع وجود ا: بالتبليغ قال 
  : قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ألنا نزلنا ترك نقل أخذ النيب صلى ] فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر [ 
اهللا عليه و سلم الزكاة منها كالسنة القائمة يف أن ال زكاة فيها فكذلك نزل ترك نقل السجود عن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم يف الشكر كالسنة القائمة يف أن ال سجود فيها مث حكي خالف الشافعي والكالم عليه واملقصود من 

  املسألة توجيه مالك هلا من حيث إهنا بدعة وال توجيه أهنا بدعة على اإلطالق 
ليه السالم املعىن وعلى هذا النحو جرى بعضهم يف حترمي نكاح احمللل وأنه بدعة منكرة فمن حيث وجد يف زمانه ع

املقتضي للتخفيف والترخيص للزوجني بإجازة التحليل ليتراجعا كما كان أول مرة وأنه ملا مل يشرع ذلك مع حرص 
امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس مبشروع هلا وال لغريها وهو أصل صحيح إذا اعترب وضح 

ر الصلوات جهرا للحاضرين يف مساجد اجلماعات لو كان صحيحا شرعا به ما حنن بصدده ألن التزام الدعاء بآثا
  أو جائزا لكان النيب صلى اهللا عليه و سلم أوىل بذلك أن يفعله 

وقد علل املنكر هذا املوضع بعلل تقتضي املشروعية وبىن على فرض أنه مل يأت ما خيالفه وأن األصل اجلواز يف كل 
  مسكوت عنه 

يمتنع ألن طائفة من العلماء يذهبون إىل أن األشياء قبل وجود الشرع على املنع دون اإلباحة أما أن األصل اجلواز ف
فهل هو على اإلطالق أم ال ؟ أما يف العاديات فمسلم : فما الدليل على ما قال من اجلواز ؟ وإن سلمنا له من قال 

إنه خمتلف فيه على قولني : فيما فيه تعبد  وال نسلم أن ما حنن فيه من العاديات بل من العبادات وال يصح أن يقال
هل هو على املنع ؟ أم هو على اإلباحة ؟ بل هو أمر زائد على املنع ألن التعبدبات إمنا وضعها للشارع فال يقال يف 

صالة سادسة ـ مثال ـ إهنا على اإلباحة فللمكلف وضعها ـ على أحد القولني ليتعبد هبا هللا ألنه باطل بإطالق 
كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه فال  وهو اصل

يصح العمل به أيضا ألن ترك العمل به من النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مجيع عمره وترك السلف الصاحل له على 
  ن عمل اإلمجاع كنصه كما أشار مالك يف كالمه توايل أزمنتهم قد تقدم أنه نص يف الترك وإمجاع من كل من ترك أل



  : وأيضا فيما يعلل له ال يصح التعليل به وقد أتى الراد بأوجه منه 
أن الدعاء بتلك اهليئة ليظهر وجه التشريع يف الدعاء وأنه بآثار الصلوات مطلوب وما قاله يقتضي أن : أحدمها 

  اجد وليس بسنة اتفاقا منا ومنه فانقلب إذا وجه التشريع يكون سنة بسبب الدوام واإلظهار يف اجلماعات واملس
وأيضا فإن إظهار التشريع كان يف زمان النيب صلى اهللا عليه و سلم أوىل فكانت تلك الكيفية املتكلم فيها أوىل 

تلك لإلظهار وملا مل يفعله عليه الصالة و السالم دل على ترك مع وجود املعىن املقتضي فال ميكن بعد زمانه يف 
  الكيفية إال الترك 

أن اإلمام جيمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إىل اإلجابة وهذه العلة كانت يف زمانه عليه الصالة : والثاين 
و السالم ألنه ال يكون أحد أسرع إجابة لدعائه منه إذ كان جماب الدعوة بال إشكال خبالف غريه وإن عظم قدره 

فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء هلم مخس مرات يف اليوم والليلة زيادة إىل دعائهم يف الدين فال يبلغ رتبته 
  ألنفسهم 

وأيضا فإن قصد االجتماع على الدعاء ال يكون بعد زمانه أبلغ يف البكطة من اجتماع يكون فيه سيد املرسلني صلى 
  اهللا عليه و سلم وأصحابه فكانوا بالتنبيه هلذه املنقبة أوىل 

قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به ألنفسهم لئال يدعوا مبا ال جيوز عقال أو شرعا وهذا : والثالث 
التعليل ال ينهض فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان املعلم األول ومنه تلقينا ألفاظ األدعية ومعانيها وقد كان من 

  : العرب من جيهل قدر الربوبية فيقول 
  ) أنزل علينا الغيث ال أبا لك ... ما لنا وما لك رب العباد ( 

  : وقال اآلخر 
  ) ومل تغريك األمور بعدي ... ال هم إن كنت الذي بعهدي ( 

  : وقال اآلخر 
  ) وجد اإلله بكم كما أجد ... أبين ليتين ال أحبكم ( 

معاملة الرب الواحد سبحانه وال وهي ألفاظ يفتقر أصحاهبا إىل التعليم وكانوا أقرب عهد جباهلية تعامل األصنام 
تنزهه كما يليق جبالله فلم يشرع هلم دعاء هبيئة االجتماع يف آثار الصلوات دائما ليعلمهم أو يعنيهم على التعلم إذ 
صلوا معه بل علم يف جمالس التعليم ودعا لنفسه إثر الصالة حني بدا له ذلك ومل يلتفت إذ ذاك إىل النظر للجماعة 

  اخللق بذلك  وهو كان أوىل
أن يف االجتماع على الدعاء تعاونا على الرب والتقوى وهو مأمور به وهذا االجتماع ضعيف فإن النيب : والرابع 

وكذلك فعل ولو كان االجتماع } وتعاونوا على الرب والتقوى { : صلى اهللا عليه و سلم هو الذي أنزل عليه 
والتقوى لكان أول سابق إليه لكنه مل يفعله أصال وال أحد بعده للدعاء إثر الصالة جهرا للحاضرين من باب الرب 

  حىت حدث ما حدث فدل على أنه ليس على ذلك الوجه بر وال تقوى 
أن عامة الناس ال علم هلم باللسان العريب فرمبا حلن فيكون اللحن سبب عدم اإلجابة وحكي عن : واخلامس 

جتماع إىل اللعب أقرب منه إىل اجلد وأقرب ما فيه أن أحدا من األصمعي يف ذلك حكاية شعرية ال فقهية وهذا اال
العلماء ال يشترط يف الدعاء أن ال يلحن كما يشترط اإلخالص وصدق التوجيه وعزم املسألة وغري ذلك من 
الشروط وتعلم اللسان العريب إلصالح األلفاظ يف الدعاء وإن كان اإلمام أعرف به هو كسائر ما حيتاج إليه 

ان من أمر دينه فإن كان الدعاء مستحبا فالقراءة واجبة والفقه يف الصالة كذلك فإن كان تعليم الدعاء إثر اإلنس



  الصالة مطلوبا فتعليم فقه الصالة آكد فكان من حقه أن جيعل ذلك من وظائف آثار الصالة 
انوا أحق بالسبق إىل فضله فإن قيل مبوجبه يف احملرف املتعارف فهذه القاعدة جتتث أصله ألن السلف الصاحل ك

أترى الناس اليوم كانوا أرغب يف اخلري ممن مضى ؟ وهو : جلميع ما ذكر فيه من الفوائد ولذلك قال مالك فيها 
إشارة إىل األصل املذكور وهو أن املعىن املقتضى لإلحداث ـ وهو الرغبة يف اخلري ـ كان أمت يف السلف الصاحل 

  يفعل  وهم مل يفعلوه فدل على أنه ال
وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله ال يتعني له إثرالصالة بدليل أن رسول اهللا عليه وسلم علم منها مجلة كافية ومل 
يعلم منها شيئا إثر الصالة وال تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه يف آخر الصالة أو ليستغنوا بدعائه عن تعليم 

يف اإلمام يف ذلك كبري شيء وإن حصل فلمن كان قريبا منه دون من  ذلك ومع أن احلاضرين للدعاء ال حيصل هلم
  بعد 

  فصل مث استدل املستنصر بالقياس

وإن صح أن السلف مل يعملوا به فقد عمل السلف مبا مل يعمل به من قبلهم مما : مث استدل املستنصر بالقياس فقال 
حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من : عنه هو خري ـ مث قال بعد ـ قد قال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا 

  الفجور فكذلك حتدث هلم مرغبات يف اخلري بقدر ما أحدثوا من الفتور 
  : وهذا االستدالل غري جار على األصول 

  فإنه يف مقابلة النص وهو ما أشار إليه مالك يف مسألة العتبية فذلك من باب فساد االعتبار : أما أوال 
  قياس على نص مل يثبت بعد من طريق مرضي وهذا ليس كذلك  فإنه: وأما ثانيا 
فإن كالم عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل جمتهد ميكن أن خيطىء فيه كما ميكن أن : وأما ثالثا 

  يصيب وإمنا حقيقة األصل أن يأيت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو عن أهل اإلمجاع وهذا ليس عن واحد منهما 
ـ يف : ما رابعا وأ فإنه قياس بغري معىن جامع أو مبعىن جامع غري طردي ولكن الكالم فيه سيأيت ـ إن شاء اهللا 

  الفرق بني املصاحل املرسلة والبدع 
  إن السلف عملوا مبا مل يعمل به من قبلهم حاش هللا أن يكونوا ممن يدخل حتت هذه الترمجة : وقوله 
إىل السلف فما عملوا خري وأما فرعه املقيس فكونه خريا دعوى ألن كون الشيء مما هو خري أما بالنسبة : وقوله 

  خريا أو شرا ال يثبت إال بالشرع أو ألن الدعاء على تلك اهليئة خري شرعا 
حتدث للناس أقضية فمما تقدم يعلم بطالنه وفيه أمر آخر وهو التصريح بأن إحداث : وأما قياسه على قوله 
على قول عمر وإمنا كالم عمر بعد تسليم القياس عليه يف معىن عادي خيتلف فيه مناط احلكم  العبادات جائز قياسا

  الثابت فيما تقدم كتضمني الصناع أو الظنة يف توجيه األميان دون جمرد الدعاوى فيقول 
ملناط إن األولني توجهت عليهم بعض األحكام لصحة األمانة والديانة والفضيلة فلما حدثت أضدادها اختلف ا

فوجب اختالف احلكم وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم فأثر هذا املعىن ظاهر مناسب خبالف ما حنن فيه فإنه 
على الضد من ذلك أال ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضال عن النوافل ـ وهي ما هي من القلة 

يرغبون فيها وحيضون على استعماهلا فال شك أن الوطائف والسهولة ـ فما ظنك هبم إذا زيد عليهم أشياء أخرى 
تتكاثر حىت يؤدي إىل أعظم من الكسل األول وإىل ترك اجلميع فإن حدث للعامل بالبدعة هو يف بدعته أو ملن شايعه 

  فيها فال بد من كسله مما هو أوىل 



لصبح إال وهو نائم أو يف غاية الكسل فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصالة احملدثة ال يأتيه ا
فيخل بصالة الصبح وكذلك سائر احملدثات فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أوىل منها باإلبطال أو اإلخالل 

  وقد مر أن ما من بدعة حتدث إال وميوت من السنة ما هو خري منها 
عليه و سلم السهولة والرفق والتيسري وعدم  وأيضا فإن هذا القياس خمالف ألصل شرعي وهو طلب النيب صلى اهللا

التشديد وزيادة وظيفة مل تشرع فتظهر ويعمل هبا دائما يف مواطن السنن فهو تشديد بال شك وإن سلمنا ما قال 
فقد وجد كل مبتدع من العامة السبيل إىل إحداث البدع وأخذ هذا الكالم بيده حجة وبرهانا على صحة ما حيدثه 

  و مرمى بعيد كائنا ما كان وه

  فصل مث استدل على جواز الدعاء أثر الصلوات

مث استدل على جواز الدعاء إثر الصالة يف اجلملة ونقل يف ذلك عن مالك وغريه أنواعا من الكالم وليس هذا حمل 
وقد تظاهرت األحاديث واآلثار وعمل : النزاع بل جعل األدلة شاملة لتلك الكيفية املذكورة وعقب ذلك بقوله 

لناس وكالم العلماء على هذا املعىن كما قد ظهر ـ قال ـ ومن املعلوم أنه عليه السالم كان اإلمام يف الصلوات ا
  : وأنه مل يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات إذ قد جاء من سنته 

! األلباب  فتأملوا يا أويل] ال حيل لرجل أن يؤم قوما إال بإذهنم وال خيص نفسه بدعوة دوهنم فإن فعل فقد خاهنم [ 
إنه مل يكن : فإن عامة النصوص فيما مسع من أدعيته يف أدبار الصلوات إمنا كان دعاء لنفسه وهذا الكالم يقول فيه 

  ليخص نفسه بالدعاء دون اجلماعة وهذا تناقض ومن اهللا نسأل التوفيق 
ا محله عليه هذا املتأول وملا مل وإمنا محل الناس احلديث على دعاء اإلمام يف نفس الصالة من السجود وغريه ال فيم

يصح العمل بذلك احلديث عند مالك أجاز لإلمام أن خيص نفسه بالدعاء دون املأمومني ذكره يف النوادر وملا 
اعترضه كالم العلماء وكالم السلف مما تقدم ذكره أخذ يتأول ويوجه كالمهم على طريقتة املرتبكة ووقع له يف 

ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح أمره وكذلك يف تأويل األحاديث اليت نقلها لكن كالم على غري تأمل ال يسلم 
  تركت هنا استيفاء الكالم عليها لطوله وقد ذكرته يف غري هذا املوضع واحلمد هللا على ذلك 

  فصل وميكن أن يدخل يف البدع اإلضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبني أهو

  بدعة 
اإلضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبني أهو بدعة فينهى عنه ؟ أم غري بدعة فيعمل به ؟  وميكن أن يدخل يف البدع

فإنا إذا اعتربناه باألحكام الشرعية وجدناه من املشتبهات اليت قد ندبنا إىل تركها حذرا من الوقوع يف احملظور 
ا أنه ال يقطع أنه عمل بسنة فصار من واحملظور هنا هو العمل بالبدعة فإذا العامل به ال يقطع أنه عمل ببدعة كم

  إنه خارج عن العمل هبا مجلة : جهة هذا التردد غري عامل ببدعة حقيقية وال يقال أيضا 
وبيان ذلك أن النهي الوارد يف املشتبهات إمنا هو محاية أن يقع يف ذلك املمنوع الواقع فيه االشتباه فإذا اختلطت 

فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكال للميتة يف االشتباه فالنهي األخف إذا منصرف امليتة بالذكية هنيناه عن اإلقدام 
  حنو امليتة يف االشتباه كما انصرف إليها النهي األشد يف التحقق 

النهي يف االشتباه منصرف إىل الرضيعة كما انصرف إليها يف التحقق وكذلك : وكذلك اختالط الرضيعة باألجنبية 
ا ينصرف هني اإلقدام على املشتبه إىل خصوص املمنوع املشتبه فإذا الفعل الدائر بني كونه سنة أو سائر املشتبهات إمن



بدعة إذا هني عنه يف باب االشتباه هني عن البدعة يف اجلملة فمن أقدم على منهي عنه يف باب البدعة ألنه حمتمل أن 
ملنهي عنها وقد مر أن البدعة اإلضافية هي الواقعة يكون بدعة يف نفس األمر فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة ا

  : إن هذا القسم من قبيل البدع اإلضافية وهلذا النوع أمثلة : ذات وجهني فلذلك قيل 
إذا تعارضت األدلة على اجملتهد يف أن العمل الفالين مشروع يتعبد به أو غري مشروع فال يتعبد به ومل : أحدمها 

إسقاط أحدمها بنسخ أو ترجيح أو غريمها فقد ثبت يف األصول أن فرضه التوقف فلو  يتبني مجع بني الدليلني أو
عمل مبقتضى دليل التشريع من غري مرجح لكان عامال مبتشابه إلمكان صحة الدليل بعدم املشروعية فالصواب 

  الوقوف عن احلكم رأسا وهو الفرض يف حقه 
: يكون العمل بدعة وقال بعضهم : سألة بعينها فقال بعض العلماء إذا تعارضت األقوال على املقلد يف امل: والثاين 

ليس ببدعة ومل يتبني له األرجح من العاملني بأعلمية أو غريها فحقه الوقوف والسؤال عنهما حىت يتبني له األرجح 
قدم على فيميل إىل تقليده دون اآلخر فإن أقدم على تقليد أحدمها من غري مرجح كان حكمه حكم اجملتهد إذا أ

  العمل بأحد الدليلني من غري ترجيح فاملثاالن يف املعىن واحد 
أنه ثبت يف الصحاح عن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يتربكون بأشياء من رسول اهللا صلى اهللا عليه و : والثالث 

  : أيب جحيفة رضي اهللا عنه قال [ سلم ففي البخاري عن 
سلم باهلاجرة فأيت بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه  خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه : احلديث وفيه ] فيتمسحون به 
وما انتخم النيب صلى اهللا عليه و سلم خنامة إال وقعت يف كف : [ وعن املسور رضي اهللا عنه يف حديث احلديبية 

خرج غريه من ذلك كثريا يف التربك بشعره وثوبه وغريمها حىت أنه مس و] رجل منهم فدلك هبا وجهه وجلده 
  بإصبعه أحدهم بيده فلم حيلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السالم حىت مات 

وبالغ بعضهم يف ذلك حىت شرب دم حجامته إىل أشياء كهذا كثرية فالظاهر يف مثل هذا النوع أن يكون مشروعا 
ول اهللا صلىاهللا عليه وسلم وأن يتربك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستشفى يف حق واليته واتباعه لسنة رس

  بآثاره كلها ويرجى حنو مما كان يف آثار املتبوع األصل صلى اهللا عليه و سلم 
إال أنه عارضنا يف ذلك أصل مقطوع به يف متنه مشكل يف تنزيله وهو أن الصحابة رضي اهللا عنهم بعد موته عليه 

ع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إىل من خلفه إذ مل يترك النيب صلى اهللا عليه و سلم بعده يف األمة السالم مل يق
أفضل من أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فهو كان خليفته ومل يفعل به شيء من ذلك وال عمر رضي اهللا عنهما وهو 

أحد أفضل منهم يف األمة مث مل يثبت لواحد منهم كان يف األمة مث كذلك عثمان مث علي مث سائر الصحابة الذين ال 
من طريق صحيح معروف أن متربكا تربك به على أحد تلك الوجوه أو حنوها بل اقتصروا فيهم على االقتداء 

  باألفعال واألقوال والسري اليت اتبعوا فيها النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو إذا إمجاع منهم على ترك تلك األشياء 
أن يعتقدوا فيه االختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوا من الربكة : أحدمها 

واخلري ألنه عليه السالم كان نورا كله يف ظاهره وباطنه فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه خبالف 
شاء اهللا ـ ال يبلغ مبلغه على حال توازيه يف  غريه من األمة ـ وإن حصل له من نور االقتداء به واالهتداء هبديه ما

مرتبته وال تقاربه فصار هذا النوع خمتصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على األربع وإحالل بضع الواهبة نفسها له 
ال يصح ملن بعده االقتداء به يف التربك على أحد : وعدم وجوب القسم عليه للزوجات وشبه ذلك فعلى هذا املأخذ 

  جوه وحنوها ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة كما كان االقتداء به يف الزيادة على أربع نسوة بدعة تلك الو



أن ال يعتقدوا االختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن جيعل ذلك سنة ـ كما تقدم : الثاين 
ك على حد بل تتجاوز فيه احلدود وتبالغ ذكره يف اتباع اآلثار ـ والنهي عن ذلك أو ألن العامة ال تقتصر يف ذل

جبهلها يف التماس الربكة حىت يداخلها للمتربك به تعظيم خيرج به عن احلد فرمبا اعتقد فياملتربك به ما ليس فيه وهذا 
التربك هو أصل العبادة وألجله قطع عمر رضي اهللا عنه الشجرة اليت بويع حتتها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل 

ـ حسبما ذكره أهل السري ـ فخاف عمر رضي اهللا عنه أن يتمادى هو  كان أصل عبادة األوثان يف األمم اخلالية 
  احلال يف الصالة إىل تلك الشجرة حىت تعبد من دون اهللا فكذلك يتفق عند التوغل يف التعظيم 

ه حىت كانوا يتمسحون ببوله ولقد حكى الفرغاين مذيل تاريخ الطربي عن احلالج أن أصحابه بالغوا يف التربك ب
  ويتبخرون بعذرته حىت ادعوا فيه اإلهلية تعاىل اهللا عنا يقولون علوا كبريا 

وألن الوالية وإن ظهر هلا يف الظاهر آثار فقد خيفى أمرها ألهنا يف احلقيقة راجعة إىل أمر باطن ال يعلمه إال اهللا فرمبا 
سه أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة ال من ادعيت الوالية ملن ليس بويل أو ادعاها هو لنف

باب الكرامة أو من باب السحر أو اخلواص أوغري ذلك واجلمهور ال يعرف الفرق بني الكرامة والسحر فيعظمون 
قدم من ليس بعظيم ويقتدون مبن ال قدوة فيه ـ وهو الضالل البعيد ـ إىل غري ذلك من املفاسد وتركوا العمل مبا ت

  ـ وإن كان له أصل ـ ملا يلزم عليه من الفساد يف الدين 
وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاين أرجح ملا ثبت يف األصول العلمية أن كل قربة أعطيها الين صلى اهللا عليه 

  و سلم فإن ألمته أمنوذجا منها ما مل يدل دليل على االختصاص 
ى وهو إطباقهم على الترك إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل بع بعضهم إال أن الوجه األول راجح من جهة أخر

بعده أو عملوا به ولو يف بعض األحوال إما وقوفا مع أصل املشروعية وإما بناء على اعتقاد انتقاء العلة املوجبة 
  لالمتناع 

  : وقد خرج ابن وهب يف جامعه من حديث يونس ين يزيد عن ابن شهاب قال 
  : ن األنصار حدثين رجل م

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من املسلمني وضوءه وخنامته فشربوه [ 
نلتمس الطهور والربكة بذلك فقال : مل تفعلون هذا ؟ قالوا : ومسحوا به جلودهم فلما رآهم يصنعون ذلك سأهلم 

] منكم حيب اهللا ورسوله فليصدق احلديث وليؤد األمانة وال يؤذ جاره من كان : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن األوىل تركه وأن يتحرى ما هو آكد واألحرى من وظائف التكليف وال يلزم 

ه على اإلنسان يف خاصة نفسه ومل يثبت من ذلك كله إال ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها أو دعاء الرجل لغري
  وجه سيأيت حبول اهللا 

أن تكون مشروعة فدخلت حتت حكم املتشابه أو تكون غري : فقد صارت املسألة من أصلها دائرة بني أمرين 
  مشروعة واهللا أعلم 

  فصل ومن البدع اإلضافية اليت تقرب من احلقيقية أن يكون أصل العبادة

  مشروعا 
يكون أصل العبادة مشروعا إال أهنا خترج عن أصل شرعيتها بغري  ومن البدع اإلضافية اليت تقرب من احلقيقية أن

دليل تومها أهنا باقية على أصلها حتت مقتضى الدليل وذلك بأن يقيد إطالقها بالرأي أو يطلق تقييدها وباجلملة 



  فتخرج عن حدها الذي حد هلا 
قت دون وقت وال حد فيه زمانا دون إن الصوم يف اجلملة مندوب إليه مل خيصه الشارع بو: ومثال ذلك أن يقال 

زمان ما عدا ما هني عن صيامه على اخلصوص كالعيدين وندب إليه على اخلصوص كعرفة وعاشوراء بقول فإذا 
خص منه يوما من اجلمعة بعينه أو أياما من الشهر بأعياهنا ـ ال من جهة ما عينه الشارع ـ فإن ذلك ظاهر بأنه من 

ربعاء مثال يف اجلمعة والسابع والثامن يف الشهر وما أشبه ذلك حبيث ال يقصد بذلك جهة اختيار املكلف كيوم األ
مل خصصت تلك األيام دون غريها ؟ مل يكن له بذلك حجة غري التصميم : وجها بعينه مما ال ينثين عنه فإذا قيل له 

دليل ضاهى به ختصيص الشارع إن الشيخ الفالين مات فيه أو ما أشبه ذلك فال شك أنه رأي حمض بغري : أو يقول 
  أياما بأعياهنا دون غريها فصار التخصيص من املكلف بدعة إذ هي تشريع بغري مستند 

ومن ذلك ختصيص األيام الفاضلة بأنواع من العبادات اليت مل تشرع هلا ختصيصا كتخصيص اليوم بكذا وكذا من 
وكذا ركعة أو خبتم القرآن فيها أو ما أشبه ذلك فإن الركعات أو بصدقة كذا وكذا أو الليلة الفالنية بقيام كذا 

ذلك التخصيص والعمل به إذا مل يكن حبكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعا 
  زائدا 

سن هذا احل: إن هذا الزمان ثبت فضله على غريه فيحسن فيه إيقاع العبادات ألنا نقول : وال حجة له يف أن يقول 
هل ثبت له أصل أم ال ؟ فإن ثبت فهو مسألتنا كما ثبت الفضل يف قيام ليايل رمضان وصيام ثالثة أيام من كل شهر 

وصيام األثنني واخلميس فإن مل يثبت فما مستندك فيه العقل ال حيسن وال يقبح وال شرع يستند إليه ؟ فلم يبق إال 
  القرآن يف بعض ليايل رمضان أنه ابتداع يف التخصيص كإحداث اخلطب وحتري ختم 

ومن ذلك التحدث مع العوام مبا ال تفهمه وال تعقل معناه فإنه من باب وضع احلكمة غري موضعها فسامعها إنا أن 
يفهمها على غري وجهها ـ وهو الغالب ـ وهو فتنة تؤدي إىل التكذيب باحلق وإىل العمل بالباطل وإما ال يفهم 

  دث مل يعط احلكمة حقها من الصون بل صار التحدث هبا كالعابث بنعمة اهللا منها شيئا وهو أسلم ولكن احمل
مث إن ألقاها ملن ال يعقلها يف معرض االنتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف مبا ال يطاق وقد جاء النهي عن ذلك 

  : فخرج أبو داود حديثا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ـ أو غريه ـ : وا قال] أنه هنى عن الغلوطات [  أن رجال أتى [ وهي صعاب املسائل أو شرار املسائل ويف الترمذي 

ما صنعت يف : أتيتك لتعلمين من غرائب العلم فقال عليه السالم ! يا رسول اهللا : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ما شاء : ا صنعت يف حقه ؟ قال فم: نعم قال : هل عرفت الرب ؟ قال : وما رأس العلم ؟ قال : رأس العلم ؟ قال 

وهذا املعىن ] اذهب فأحكم ما هنالك مث تعال أعلمك من غرائب العلم : اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إنه الذي : هو مقتضى احلكمة ال تعلم الغرائب إال يعد إحكام األصول وإال دخلت الفتنة وقد قالوا يف العامل الرباين 

  علم قبل كباره يريب بصغار ال
باب من رخص بالعلم : ( وهذه اجلملة شاهدها يف احلديث الصحيح مشهور وقد ترجم على ذلك البخاري فقال 

حدثوا الناس مبا : مث أسند عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال ) قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا 
ث معاذ الذي أخرب به عند موته تأثيما وإمنا مل يذكره إال عند يعرفون احتبون أن يكذب اهللا ورسوله ؟ مث ذكر حدي

  موته ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأذن له يف ذلك ملا خشي من تنزيله غري منزلته وعلمه معاذا ألنه من أهله 
  : ويف مسلم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال 

وذلك أن يتأولوه غري تأويله : قال ابن وهب : لبعضهم فتنة  ما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان



  وحيملوه على غري وجهه 
إن عليك يف عملك حقا كما أن عليك يف مالك حقا ال حتدث : وخرج شعبة عن كثري بن مرة احلضرمي أنه قال 

ك وال حتدث بالباطل عند بالعلم غري أهله فتجهل وال متنع العلم أهله فتأمث وال حتدث باحلكمة عند السفهاء فيكذبو
  احلكماء فيمقتوك 

وقد ذكر العلماء هذا املعىن يف كتبهم وبسطوه بسطا شافيا واحلمد هللا وإمنا نبهنا عليه ألن كثريا ممن ال يقدر قدر 
  هذا املوضع يزل فيه فيحدث الناس مبا ال تبلغه عقوهلم وهو على خالف الشرع وما كان عليه سلف هذه األمة 

ضا مجيع ما تقدم يف فضل السنة اليت يكون العمل هبا ذريعة إىل البدعة من حيث إهنا عمل هبا ومل يعمل ومن ذلك أي
  هبا سلف هذه األمة 

ومنه تكرار السورة الواحدة يف التالوة أو يف الركعة الواحدة فإن التالوة مل تشرع على ذلك الوجه وال أن خيص 
   غريها ـ فصار املخصص هلا عامال برأيه يف التعبد هللا من القرآن شيئا دون شيء ال يف صالة وال يف

ال يقرا غريها كما } قل هو اهللا أحد { : سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة : وخرج ابن وضاح عن مصعب قال 
 إمنا أنتم متبعون فاتبعوا األولني ومل يبلغنا عنهم حنو هذا وإمنا أنزل القرآن ليقرأ وال خيص: يقرؤها فكرهه وقال 

  شيء دون شيء 
} قل هو اهللا أحد { وخرج أيضا ـ وه يف العتبية من مساع ابن القاسم ـ عن مالك رمحه اهللا أنه سئل على قراءة 

  هذا من حمدثات األمور اليت أحدثوا : مرارا يف الركعة الواحدة فكره ذلك وقال 
  ف وحممل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة وألجل ذلك مل يأت مثله عن السل

  وإن كانت تعدل ثلث القرآن ـ كما يف الصحيح ـ وهو صحيح فتأمله يف الشرح 
  ويف احلديث أيضا ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل حمدث يف مشروع األصل بناء على ما قاله ابن رشد فيه 

ن يوم اجلمعة من ومن ذلك قراءة القرآن هبيئة االجتماع عشية عرفة يف املسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة ونقل األذا
املنار وجعله قدام اإلمام ففي مساع ابن القاسم وسئل عن القرى اليت ال يكون فيها إمام إذا صلى هبم رجل منهم 

ال واحتج على ذلك : أفيؤذن قدامه ؟ قال : ال تكون اجلمعة إال خبطبة فقيل له ! نعم : أخيطب هبم ؟ قال : اجلمعة 
  بفعل أهل املدينة 

األذان بني يدي اإلمام يف اجلمعة مكروه ألنه حمدث قال وأول من أحدثه هشام بن عبد امللك وإمنا  :قال ابن رشد 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا زالت الشمس وخرج فرقى املنرب فإذا رآه املؤذن ـ وكانوا ثالثة ـ قاموا 

فرغوا أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف  فأذنوا يف املشرفة واحدا بعد واحد كما يؤذن يف غري اجلمعة فإذا
خطبته مث تاله أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما فزاده عثمان رضي اهللا عنه ملا كثر الناس أذانا بالزوراء عند زوال 

الشمس ويؤذن الناس فيه بذلك أن الصالة قد حضرت وترك األذان يف املشرفة بعد جلوسه على املنرب على ما كان 
ستمر األمر على ذلك إىل زمان هشام فنقل األذان الذي كان بالزوراء إىل املشرفة ونقل األذان الذي كان عليه فا

وهو : باملشرفة بني يديه وأمرهم أن يؤذنوا صفا وتاله على ذلك من بعده من اخللفاء إىل زماننا هذا قال ابن رشد 
  لفاء الراشدون بعده هو السنة والذي فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واخل: بدعة قال 

وذكر ابن حبيب ما كان فعله عليه السالم وفعل اخللفاء بعده كما ذكر ابن رشد وكأنه نقله من كتابه وذكر قصة 
والذي كان فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هي السنة وثد حدثين أسد بن موسى عن حيىي بن : هشام مث قال 

أفضل اهلدي : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف خطبته [ ابر بن عبيد اهللا سليم عن حعفر بن حممد بن ج



  ] هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة 
وما قاله ابن حبيب من أن األذان عند صعود اإلمام على املنرب كان باقيا يف زمان عثمان رضي اهللا عنه موافق ملا نفله 

ن عثمان مل يزد على ما كان قبله إال األذان على الزوراء فصار إذا نقل هشام األذان أرباب النقل الصحيح وأ
  املشروع يف املنار إىل ما بني يديه بدعة يف ذلك املشروع 

فكذلك أذان الزوراء حمدث أيضا بل هو حمدث من أصله غري منقول من موضعه فالذي يقال هنا يقال : فإن قيل 
  خف منه مثله يف أذان هشام بل هو أ

أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من اإلعالم بوقت الصالة وجعله بذلك املوضع ألنه مل يكن : فاجلواب 
ليسمع إذا وضع باملسجد كما كان يف زمان من قبله فصارت كائنة أخرى مل تكن فيما تقدم فاجتهد هلا كسائر 

كما كان فليس وضعه هنالك مبناف إذ مل ختترع فيه  مسائل االجتهاد وحني كان مقصودا األذان اإلعالم فهو باق
أقاويل حمدثة وال ثبت أن األذان باملنار أ ويف سطح املسجد تعبد غري معقول املعىن فهو املالئم من أقسام املناسب 

خبالف نقله من املنار إىل ما بني يدي اإلمام فإنه قد أخرج بذلك أوال عن أصله من اإلعالم إذ مل يشرع ألهل 
ملسجد إعالم بالصالة إال باإلقامة وأذان مجع الصالتني موقوف على حمله مث أذاهنم على صوت واحد زيادة يف ا

  الكيفية 
ومن ذلك األذان واإلقامة يف العيدين فقد نقل ابن عبد الرب اتفاق الفقهاء على أن ال أذان وال إقامة فيهما وال يف 

أيب بكر وعمر : األذان للمكتوبات وعلى هذا مضى عمل اخللفاء شيء من الصلوات املسنونات والنوافل وإمنا 
وعثمان وعلي ومجاعة الصحابة رضي اهللا عنهم وعلماء التابعني وفقهاء األمصار وأول من أحدث األذان واإلقامة 

باخلطبة يف العيدين ـ فيما ذكر ابن حبيب ـ هشام بن عبد امللك أراد أن يؤذن الناس باألذان مبجيء اإلمام مث بدا 
قبل الصالة كما بدأ هبا مروان مث أمر باإلقامة بعد فراغه من اخلطبة ليؤذن الناس بفراغه من اخلطبة ودخوله يف 

ومل يرد مروان وهشام إال االجتهاد فيما رأيا إال أنه ال جيوز اجتهاد يف خالف رسول ) : قال ( الصالة لبعدهم عنه 
من أحدث يف هذه األمة شيئا مل : د حدثين ابن املاجشون أنه مسع مالكا يقول وق) : قال ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اليوم أكملت لكم { : يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خان الرسالة ألن اهللا يقول 
  يوم دينا فما مل يكن يومئذ دينا فال يكون ال} دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا 

زياد وأن ابن الزبري فعله آخر إمارته والناس على خالف هذا : وقد روي أن الذي أحدث األذان معاوية وقيل 
  النقل 

إن األذان هنا نظري أذان الزوراء لعثمان رضي اهللا عنه فما تقدم فيه من التوجيه االجتهادي جار : ولقائل أن يقول 
ألن قصة هشام نازلة ال عهد هبا فيما تقدم ألن األذان إعالم مبجيء اإلمام  هنا وال يكون بسبب ذلك خمالفا للسنة

خلفاء جميئه عن الناس لبعدهم عنه مث اإلقامة لإلعالم بالصالة إذ لوالها مل يعرفوا دخوله يف الصالة فصار ذلك أمرا 
  ال بد منه كأذان الزوراء 

على بعض الناس لبعده بكثرة الناس فكذلك ال يشرع  أن جميء اإلمام مل يشرع فيه األذان وإن خفي: واجلواب 
فيما بعد ألن العلة كانت موجودة مث مل تشرع إذ ال يصح أن تكون العلة غري مؤثرة يف زمان النيب صلى اهللا عليه و 
ا سلم واخللفاء بعده مث تصري مؤثرة وأيضا فإحداث األذان واإلقامة انبىن على إحداث تقدمي اخلطبة على الصالة وم
انبىن على احملدث حمدث وألنه ملا مل يشرع يف النوافل أذان وال اقامة على حال فهمنا من الشرع التفرقة بني النفل 

والفرض لئال تكون النوافل كالفرائض يف الدعاء إليها فكان إحداث الدعاء إىل النوافل مل يصادف حمال وهبذه 



ما حنن فيه فال يصح أن يقاس أحدمها على اآلخر واألمثلة يف هذا  األوجه الثالثة حيصل الفرق بني أذان الزوراء وبني
  املعىن كثرية 

ومن نوادرها اليت ال ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل مجلة ممن ينتمي إىل طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات 
الربيع ونوعا آخر يف زمن  أوقاتا خمصوصة غري ما وقته الشرع فيها فيضعون نوعا من العبادات املشروعة يف زمن

  الصيف ونوعا آخر يف زمن اخلريف ونوعا آخر يف زمن الشتاء 
ورمبا وضعوا ألنواع من العبادات لباسا خمصوصا وأشباه ذلك من األوضاع الفلسفية يضعوهنا شرعية أي متقربا هبا 

باألذكار والدعوات  إىل احلضرة اإلهلية يف زعمهم ورمبا وضعوها على مقاصد غري شرعية كأهل التصريف
ليستجلبوا هبا الدنيا من املال واجلاه واحلظوة ورفعة املنزلة بل ليقتلوا هبا إن شاؤوا أو ميرضوا أو يتصرفوا وفق 

أغراضهم فهذه كلها بدع حمدثات بعضها أشد من بعض لبعد هذه األغراض عن مقاصد الشريعة اإلسالمية 
ملن متسك هبا عن أوضار اتباع اهلوى إذ كل متدين هبا عارف  املوضوعة مربأة عن مقاصد املتخرصني مطهرة

مبقاصدها ينزهها عن أمثال هذه املقاصد الواهية فاالستدالل على بطالن دعاويهم فيها من باب شغل الزمان بغري ما 
هان هو أوىل وقد تقرر ـ حبول اهللا ـ يف أصل املقاصد من كتاب املوافقات ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والرب

  على بطالنه لكن على وجه كلي مفيد وباهللا التوفيق 
وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعا فإن كان أصلها غري مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة كاألذكار 

واألدعية بزعم العلماء أهنا مبنية على علم احلروف وهو الذي اعتىن به البوين وغريه ممن حذا حذوه أو قاربه فإ ن 
علم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم األول وهو أرسطاطاليس فردوها إىل أوضاع احلروف وجعلوها هي ذلك ال

احلاكمة يف العامل ورمبا أشاروا عند العمل مبقتضى تلك األذكار وما قصد هبا إىل حتري األوقات واألحوال املالئمة 
ـ كما ترى ـ وتوجهوا شطرها وأعرضوا  لطبائع الكواكب ليحصل التأثري عندهم وحيا فحكموا العقول والطبائع

عن رب العقل والطبائع وإن ظنوا أهنم يقصدونه اعتقادا يف استدالهلم لصحة ما انتحلوا على وقوع األمر وفق ما 
يقصدون فإذا توجهوا بالذكر والدعاء املفروض على الغرض املطلوب حصل سواء عليهم أنفعا كان أو ضرا وخريا 

ليس ! ذلك اعتقاد بلوغ النهاية يف إجابة الدعاء أو حصل نوع من كرامات األولياء كال  كان أم شرا ويبنون على
طريق ذلك التأثري من مرادهم وال كرامات األولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم فال تالقي بني األرض 

  والسماء وال مناسبة بني النار واملاء 
{ إن ذلك يف األصل قبيل الفتنة اليت اقتضاها يف اخللق : ؟ فاجلواب  فلم حيصل التأثري حسبما قصدوا: فإن قلت 

فالنظر إىل وضع األسباب واملسببات أحكام وضعها الباري تعاىل يف النفوس يظهر عندها } ذلك تقدير العزيز العليم 
السحر بل هو ما شاء اهللا من التأثريات على حنو ما يظهر على املعيون عند اإلصابة وعلى املسحور عند عمل 

بالسحر أشبه الستمدادمها من أصل واحد وشاهده ما جاء يف الصحيح خرجه مسلم من حديث أيب هريرة رضي 
] أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا دعاين : إن اهللا يقول : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ اهللا عنه قال 

  وشرح هذه املعاين ال يليق مبا حنن فيه ] يظن يب ما شاء أنا عند ظن عبدي يب فل[ ـ ويف بعض الروايات ـ 
أن وضع األذكار والدعوات على حنو ما تقدم من البدع احملدثات لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية : واحلاصل 

  بإعتبار أصل املشروعة 

  فصل فإن قيل فالبدع اإلضافية هل يعتد هبا



بادات حىت تكون من تلك اجلهة متقربا هبا إىل اهللا تعاىل أم ال تكون كذلك فالبدع اإلضافية هل يعتد هبا ع: فإن قيل 
إما أن ال يعترب جبهة : ؟ فإن كان األول فال تأثري إذا لكوهنا بدعة وال فائدة يف ذكره إذ ال خيلو من أحد األمرين 

فال على املبتدع فيها أن يبتدع  االبتداع يف العبادة املفروضة فتقع مشروعة يثاب عليها فتصري جهة االبتداع مغتفرة
وإما أن يعترب االبتداع فقد صار لالبتداع أثر يف ترتب الثواب فال يصح أن يكون منفيا عنه بإطالق وهو خالف ما 

تقرر من عموم الذم فيه وإن كان الثاين فقد حتدث البدعة اإلضافية مع احلقيقية بالتقسيم الذي انبىن عليه الباب 
  وال فائدة فيه  الذي حنن يف شرحه

أن حاصل البدعة اإلضافية أهنا ال تنحاز إىل جانب خمصوص يف اجلملة بل ينحاز هبا األصالن ـ أصل : فاجلواب 
السنة وأصل البدعة ـ لكن من وجهني وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل هبا من جهة 

  إال أن هذا النظر ال يتحصل ألنه جممل ما هو مشروع ويعاتب من جهة ما هو غري مشروع 
ال خيلو أن تنفرد أو تلتصق وإن التصقت فال ختلو أن تصري وصفا : والذي ينبغي أن يقال يف جهة البدعة يف العمل 

للمشروع غري منفك إما بالقصد أو بالوضع الشرعي العادي أو ال تصري وصفا وإن مل تصر وصفا فإما فإن أن يكون 
  صري وصفا أوال وضعها إىل أن ت

  وهو أن تنفرد البدعة عن: فصل فهذه أربعة أقسام اخل ـ فأما القسم األول 

  العمل 
  فهذه أربعة أقسام ال بد من بياهنا يف حتصيل هذا املطلوب حبول اهللا 

ى وهو أن تنفرد البدعة عن العمل املشروع فالكالم فيه ظاهر مما تقدم إال إن كان وضعه عل: فأما القسم األول 
جهة التعبد فبدعة حقيقية وإال فهو فعل من مجلة األفعال العادية ال مدخل له فيما حنن فيه فالعبادة ساملة والعمل 

العادي خارج من كل وجه مثاله الرجل يريد القيام إىل الصالة فيتنحنح مثال أو يتمخط أو ميشي خطوات أو يفعل 
يفعل ذلك عادة أو تقززا فمثل هذا ال حرج فيه يف نفسه وال شيئا وال يقصد بذا وجها راجعا إىل الصالة وإمنا 

بالنسبة إىل الصالة وهو من مجلة العادات اجلائزة إال أنه يشترط فيه أيضا أن ال يكون حبيث يفهم منه االنضمام إىل 
  الصالة عمال أو قصدا فإنه إذ ذاك يصري بدعة وسيأيت بيانه إن شاء اهللا 

فعل قصد التقرب مما مل يشرع أصال مث قام بعده إىل الصالة املشروعة ومل يقصد فعله وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه 
ألجل الصالة وال كان مظنة ألن يفهم منه انضمامه إليها فال يقدح يف الصالة وإمنا يرجع الذم فيه إىل العمل به على 

االنضمام وال جعله عرضة لقصد االنفراد ومثله لو أرادالقيام إىل العبادة ففعل عبادة مشروعة من غري قصد 
اللهم منك وإليك على غري التزام وال : انضمامه فتلك العبادتان على أصالتهما وكقول الرجل عند الذبح أو العتق 

قصد االنضمام وكقراءة القرآن يف الطواف ال بقصد الطواف وال على االلتزام فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها 
  فال حرج فيها 
لو فرضنا أن الدعاء هبيئة االجتماع وقع من أئمة املساجد يف بعض األوقات لألمر حيدث عن : نقول  وعلى ذلك

قحط أو خوف من ملم لكان جائزا ألنه على الشرط املذكور إذ مل يقع ذلك على وجه خياف منه مشروعية 
 صلى اهللا عليه و سلم دعاء االنضمام وال كونه سنة تقام يف اجلماعات ويعلن به يف املساجد كما دعا رسول اهللا

االستسقاء هبيئة االجتماع وهو خيطب وكما أنه دعا أيضا يف غري أعقاب الصلوات على هيئة االجتماع لكن يف 
  الفرط ويف بعض األحايني كسائر املستحبات اليت ال يتربص هبا وقتا بعينه وكيفية بعينها 



عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من املسجد فتخلف ليلة  وخرج عن أيب سعيد موىل أسيد قال كان عمر رضي اهللا
ادع اهللا لنا يا فالن ادع ! يا فالن : مع قوم يذكرون اهللا فأتى عليهم فعرفهم فألقى درته وجلس معهم فجعل يقول 

رق من عمر فظ غليظ فلم أر أحدا من الناس تلك الساعة أ: فكانوا يقولون ) ؟ ( اهللا لنا حىت صار الدعاء إىل غري 
  عمر رضي اهللا عنه ال ثكلى وال أحدا 

اللهم آتنا : لو دعوت لنا بدعوات فقال ! يا أبا محزة : قال رجل ألنس رضي اهللا عنه يوما : وعنسلم العلوي قال 
لو دعوت فقال مثل ذلك ال يزيد ! يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة قال ـ فأعادها مرارا ثالثا فقال يا أبا محزة 

إذا كان األمر على هذا فال إنكار فيه حىت إذا دخل فيه أمر زائد صار بتلك الزيادة خمالفا للسنة فقد جاء يف عليه ف
دعاء اإلنسان لغريه الكراهية عن السلف ال على حكم األصالة بل بسبب ما ينضم إليه من األمور املخرجة عن 

لدعاء هبيئة االجتماع بآثار الصلوات يف اجلماعات األصل ولنذكره هنا الجتماع أطراف املسألة يف التشبيه على ا
  دائما 

إين : فادع اهللا يل فكتب إليه عمر : كتب رجل إىل عمر رضي اهللا عنه : فخرج الطربي عن مدرك بن عمران قال 
لست بنيب ولكن إذا أقيمت الصالة فاستغفر اهللا لذنبك فإباية عمر رضي اهللا عنه يف هذا املوضع ليس من جهة أصل 

الدعاء ولكن من جهة أخرى وإال تعارض كالمه مع ما تقدم فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على الدعاء فلذلك 
: لست بنيب وبذلك على هذا ما روي عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أنه ملا قدم الشام أتاه رجل فقال : قال 

ال غفر اهللا لك وال لذاك أنيب أنا ؟ فهذا أوضح يف : قال استغفر يل ف: غفر لك مث أتاه آخر فقال : استغفر يل فقال 
أنه فهم من السائل أمرا زائدا وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النيب أو أنه وسيلة إىل أن يعتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة تلزم 

  أو جيري يف الناس جمرى السنن امللتزمة 
هذا يذهب : ال غفر اهللا لك مث قال : استغفر يل فقال : وحنوه عن زيد بن وهب أن رجال قال حلذيفة رضي اهللا عنه 

إىل نسائه فيقول استغفر يل حذيفة أترضني أن أدعو اهللا أن تكن مثل حذيفة ؟ فدل هذا على أنه وقع يف قلبه أمر 
هذا يذهب إىل نسائه فيقول كذا : زائد يكون الدعاء له ذريعة حىت خيرج عن أصله لقوله بعد ما دعا على الرجل 

أي فيأيت نساؤه ملثلها ويشتهر األمر حىت يتخذ سنة ويعتقد يف حذيفة ما ال حيبه هو لنفسه وذلك خيرج املشروع عن 
  كونه مشروعا ويؤدي إىل التشيع واعتقاد أكثر مما حيتاج إليه 
دع اهللا ! ران يا أبا عم: جاء رجل إىل إبراهيم فقال : وقد تبني هذا املعىن حبديث رواه ابن علية عن ابن عون قال 

ال غفر اهللا : ادع اهللا أن يغفر يل فقال : جاء رجل إىل حذيفة فقال : أن يشفيين فكره ذلك إبراهيم وقطب وقال 
فأدخلك اهللا مدخل حذيفة أقد رضيت ؟ اآلن يأيت أحدكم : لك فتنحى الرجل فجلس فلما كان بعد ذلك قال 
  رغب فيها وذكر ما أحدث الناس فكرهه الرجل كأنه قد أحصر شأنه مث ذكر إبراهيم السنة ف

  استغفر لنا : كانوا جيتمعون فيتذاكرون فال يقول بعضهم لبعض : وروى منصور عن إبراهيم قال 
فتأملوا يا أويل األلباب ما ذكره من هذه األصنام املنضمة إىل الدعاء حىت كرهوا الدعاء إذا انضم إليه ما مل يكن 

ا كانوا يقولون يف دعائنا بآثار الصالة بل يف كثري من املواطن وانظروا إىل اسبتارة عليه سلف األمة فقس بعقلك ماذ
  إبراهيم ترغيبه يف السنة وكراهيته ما أحدث الناس بعد تقرير ما تقدم ) ؟ ( 

وهذه اآلثار من ختريج الطربي يف هتذيب اآلثار له وعلى هذا ينبين ما خرجه ابن وهب عن احلارث بن نبهان عن 
أن ناسا من أهل الكوفة يقرأون عليك السالم ويأمرونك أن : عن أيب قالبة عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه  أيوب



اقرأوا عليهم السالم ومرورهم أن يعطوا القرآن حقه فإنه حيملهم أو يأخذ هبم على : تدعو هلم وتوصيهم فقال 
  القصد والسهولة وجينبهم اجلور واحلزونة ومل يذكر أنه دعا هلم 

  وهو أن يصري العمل أو غريه كالوصف للعمل املشروع: فصل وأما القسم الثاين 

وهو أن يصري العمل العادي أو غريه كالوصف للعمل املشروع إال أن الدليل على أن العمل : وأما القسم الثاين 
 ذلك من املشروع مل يتصف يف الشرع بذلك الوصف فظاهر األمر انقالب العمل املشروع غري مشروع ويبني

  : األدلة عموم قوله عليه الصالة و السالم 
وهذا العمل عند اتصافه بالوصف املذكور عمل ليس عليه أمره عليه الصالة ] كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد [ 

و السالم فهو إذا رد كصالة الفرض مثال إذا صالها القادر الصحيح قاعدا أو سبح يف موضع القراءة أو قرأ 
  ما أشبه ذلك التسبيح و

وقد هنى عليه الصالة و السالم عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر وهنى عن الصالة عند طلوع الشمس وغروهبا 
فبالغ كثري من العلماء يف تعميم النهي حىت عدوا صالة الفرض يف ذلك الوقت داخال حتت النهي فباشر النهي 

ما اعترب فيها الزمان باتفاق يف الفرض فال تصلى الظهر قبل الصالة ألجل اتصافها بأهنا واقعة يف زمان خمصوص ك
  الزوال وال املغرب قبل الغروب 

وهنى عليه الصالة و السالم عن صيام الفطر واألضحى واالتفاق على بطالن احلج يف غري أشهر احلج فكل من تعبد 
ية ال إضافية فال جهة هلا إىل املشروع بل هللا تعاىل بشيء من هذه العبادات الواقعة يف غري أزماهنا تعبد ببدعة حقيق

غلبت عليها جهة االبتداع فال ثواب فيها على ذلك التقدير فلو فرضنا قائال يقول بصحة الصالة الواقعة يف وقت 
الكراهية أو صحة الصوم الواقع يوم العيد فعلى فرض أن النهي راجع إىل أمر مل يصر للعبادة كالوصف بل األمر 

  حسبما تبني حبول اهللا منفك منفرد ـ 
ويدخل يف هذا القسم ما جرى به العمل يف بعض الناس كالذي حكى القرايف عن العجم يف اعتقاده كون صالة 
الصبح يوم اجلمعة ثالث ركعات فإن قراءة سورة السجدة ملا التزمت فيها وحوفظ عليها اعتقدوا فيها الركنية 

  الزما وجزءا من صالة صبح اجلمعة فوجب أن تبطل فعدوها ركعة ثالثة فصارت السجدة إذا وصفا 
وعلى هذا الترتيب ينبغي أن جتري العبادات املشروعة إذا خصت بأزمان خمصوصة بالرأي اجملرد من حيث فهمنا 
تلبسا باألعمال على اجلملة فصريوا ذلك الزائد وصفا فيه خمرج له عن أصله وذلك أن الصفة مع املوصوف من 

  تفارقه هي من مجلته  حيث هي صفة له ال
إن الصفة هي عني املوصوف إذا كانت الزمة له حقيقة أو اعتبارا ولو فرضنا ارتفاعها عنه : وذلك ألنا نقول 

الرتفع املوصوف من حيث هو موصوف هبا كارتفاع اإلنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك فإذا كانت الصفة الزائدة 
  وع منهما غري مشروع فارتفع اعتبار املشروع األصلي على املشروع على هذه النسبة صار اجملم

ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة القرآن باإلدارة على صوت واحد فإن تلك اهليئة زائدة على مشروعية القراءة وكذلك 
اجلهر الذي اعتاده أرباب الزوايا ورمبا لطف اعتبار الصفة فيشك يف بطالن املشروعية كما وقع يف العتبية عن مالك 

أي ( يف مسألة االعتماد يف الصالة ال حيرك رجليه وأن أول من أحدثه رجل قد عرف ـ قال ـ وقد كان مساء 
قد عيب عليه ذلك وهذا مكروه من الفعل ومل يذكر فيها أن الصالة : أفعيب ؟ قال : فقيل له ) يساء الثناء عليه 

سبة إىل كمال هيئتها وهكذا ينبغي أن يكون باطلة وذلك لضعف وصف االعتماد أن يؤثر يف الصالة ولطفه بالن



النظر يف املسألة بالنسبة إىل اتصاف العمل مبا يؤثر فيه أو ال يؤثر فيه فإذا غلب الوصف على العمل كان أقرب إىل 
الفساد وإذا مل يغلب مل يكن أقرب وبقي يف حكم النظر فيدخل ها هنا نظر االحتياط للعبادة إذا صار العمل يف 

  من املتشاهبات  االعتبار
: إن العمل الزائد على املشروع يصري وصفا هلا أو كالوصف فإمنا يعترب بأحد أمور ثالثة : واعلموا أنه حيث قلنا 

  إما القصد وإما بالعادة وإما بالشرع أو النقصان 
شروع بونا بعيدا إذ مها أما بالعادة فكاجلهر واالجتماع يف الذكر املشهور بني متصوفة الزمان فإن بينه وبني الذكر امل

مر عبد اهللا برجل يقص يف : كاملتضادين عادة وكالذي حكى ابن وضاح عن األعمش عن بعض أصحابه قال 
إنكم ألهدى من أصحاب حممد : فقال عبد اهللا : سبحوا عشرا وهللوا عشرا : املسجد على أصحابه وهو يقول 

رحم اهللا من : يف رواية عنه أن رجال كان جيمع الناس فيقول و) يعين أضل ( صلى اهللا عليه و سلم أو أضل بل هذه 
رحم اهللا من قال كذا وكذا مرة احلمد هللا ـ قال : قال كذا وكذا مرة سبحان اهللا ـ قال ـ فيقول القوم ويقول 

نكم وإ! هديتم ملا مل يهد نبيكم : ـ فيقول القوم ـ قال ـ فمر هبم عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه فقال هلم 
  لتمسكون بذنب ضاللة 

وذكر له أن ناسا بالكوفة يسبحون باحلصى يف املسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بني يديه كوما من حصى ـ 
لقد أحدثتم بدعة وظلما وقد فضلتم أصحاب : قال ـ فلم يزل حيصبهم باحلصى حىت أخرجهم من املسجد ويقول 

ور أخرجت الذكر املشروع كالذي تقدم من النهي عن الصالة يف حممد صلى اهللا عليه و سلم علما ؟ فهذه أم
األوقات املكروهة أوالصلوات املفروضة إذا صليت قبل أوقاهتا فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إىل النهي عنها 

  واملنهي عنه ال يكون متعبدا به وكذلك صيام يوم العيد 
قوم من : يت طلحة بن عبيد اهللا اخلزاعي فقلت له لق: وخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أيب عباس قال 

إخوانك من أهل السنة واجلماعة ال يطعنون على أحد من املسلمني جيتمعون يف بيت هذا يوما ويف بيت هذا يوما 
بدعة من أشد البدع واهللا هلم أشد تعظيما للنريوز : وجيتمعون يوم النريوز واملهرجان ويصوموهنا فقال طلحة 

من عبادهتم مث استيقظ أنس بن مالك رضي اهللا عنه فرقيت إليه وسألته كما سألت طلحة فرد علي مثل واملهرجان 
قول طلحة كأهنما كان على ميعاد فجعل صوم تلك األيام من تعظيم ما تعظمه اجملوس وذاك القصد لو كان أفسد 

  للعبادة فكذلك ما كان حنوه 
ما ترى يف جملسنا هذا ؟ قوم من أهل السنة واجلماعة ! أبا سعيد  يا: وعن يونس بن عبيد أن رجال قال للـ حسن 

ال يطعنون على أحد جنتمع يف بيت هذا يوما ويف بيت هذا يوما فنقرأ كتاب اهللا وندعو ألنفسنا ولعامة املسلمني ؟ 
  فنهى احلسن عن ذلك أشد النهي : قال 

املبلغ كان أخف وانفرد العمل حبكمه والعمل املشروع والنقل يف هذا املعىن كثري فلو مل يبلغ العمل الزائد ذلك 
كنت جالسا عند األسود بن سريع وكان جملسه يف : حبكمه كما حكى ابن وضاح عن عبد الرمحن أيب بكرة قال 

فرفع أصواهتم الذين كانوا حوله ) وكربه تكبريا : ( مؤخر املسجد اجلامع فافتتح سورة بين إسرائيل حىت بلغ 
ما كنت ألجلس إليكم : مرحبا اجلس قال : الد بن مسعود متوكئا على عصاه فلما رآه القوم قالوا جلوسا فجاء جم

وإن كان جملسكم حسنا ولكنكم صنعتم قبلي شيئا أنكره املسلمون فإياكم وما أنكر املسلمون فتحسينه اجمللس 
احلسن حىت إذا انضم إليه صار  كان لقراءة القرآن وأما رفع الصوت فكان خارجا عن ذلك فلم ينضم إىل العمل

  اجملموع غري مشروع 



ويشبه هذا ما يف مساع ابن القاسم عن مالك يف القوم جيتمعون مجيعا فيقرؤون يف السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل 
  اإلسكندرية فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس 

  هنى عنها ورآها بدعة وسئل ابن القاسم أيضا عن حنو ذلك فحكى الكراهية عن مالك و
مل يكن باألمر القدمي وإمنا هو شيء أحدث ومل : وسئل عن القراءة باملسجد فقال : وقال يف رواية أخرى عن مالك 

  يأت آخر هذه األمة بأهدى مما كان عليه أوهلا والقرآن حسن 
خمصوص حىت يصري ذلك كله يريد التزام القراءة يف املسجد بإثر صالة من الصلوات على وجه ما : قال ابن رشد 

  فرأى ذلك بدعة ) : قال ( ما جيامع قرطبة إثر صالة الصبح 
إنه يعين أن تلك الزيادة من االجتماع وجعله يف املسجد منفصل : والقرآن حسن حيتمل أن يقال : فقوله يف الرواية 

ى غري ذلك الوجه بدليل قوله قراءة حسن عل: ال يقدح يف حسن قراءة القرآن وحيتمل ـ وهو الظاهر ـ أنه يقول 
ما يعجبين أن يقرأ القرآن إال يف الصالة واملساجد ال يف األسواق والطرق فرييد أنه ال يقرأ إال : يف موضع آخر 

: على النحو الذي يقرؤه السلف وذلك يدل على أن قراءة اإلدارة مكروهة عنده فال تفعل أصال وحترز بقوله 
ه قراءة القرآن مطلقا فال يكون يف كالم مالك دليل على انفكاك االجتماع من والقرآن حسن من توهم أنه يكر

  القراءة واهللا أعلم 

  وهو أن يصري الوصف عرضة: فصل وأما القسم الثالث 

وهو أن يصري الوصف عرضة ألن ينضم إىل العبادة حىت يعتقد فيه أنه من أوصافها أوجزء منها : وأما القسم الثالث 
ر فيه من جهة النهي عن الذرائع وهو إن كان يف اجلملة متفقا عليه ففيه يف التفصيل نزاع بني فهذا القسم ينظ

العلماء إذ ليس كل ما هو ذريعة إىل ممنوع مينع بدليل اخلالف الواقع يف بيوع اآلجال وما كان حنوها غري أن أبا 
لماء منعوها سدا للذريعة وإذا ثبت بكر الطرطوشي حيكي االتفاق يف هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للع

  اخلالف يف بعض التفاصيل مل ينكر أن يقول به قائل يف بعض ما حنن فيه ولنمثله أوال مث نتكلم حكمه حبول اهللا 
  فمن ذلك 

هني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومني ووجه ذلك : ما جاء يف حديث من 
  ء خمافة أن يعد ذلك من مجلة رمضان عند العلما

ألست قصرت مع النيب صلى اهللا عليه : ومنه ما ثبت عن عثمان رضي اهللا عنه أنه كان ال يقصر يف السفر فيقال له 
هكذا فرضت : ولكين إمام الناس فينظر إيل األعراب وأهل البادية أصلي ركعتني فيقول ! بلى : و سلم ؟ فيقول 

  أو واجب ومع ذلك تركه خوف أن يتذرع به ألمر حادث يف الدين غري مشروع  فالقصر يف السفر سنة
ومنه قصة عمر رضي اهللا عنه يف غسله من االحتالم حىت أسفر وقوله ملن راجعه يف ذلك وأن يأخذ من أثواهبم ما 

  لو فعلته لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنصح ما مل أر : يصلي به مث يغسل ثوبه على السعة 
  شهدت أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما وكانا ال يضحيان خمافة أن يرى أهنا واجبة : ل حذيفة بن أسيد وقا

إين ألترك أضحييت ـ وإين ملن أيسركم ـ خمافة أن يظن اجلريان أهنا : وحنو ذلك عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال 
  واجبة 

  وكثري من هذا عن السلف الصاحل 
ال أستحبها مع ما جاء يف ذلك من احلديث : ن بست من شوال وواقفه أبو حنيفة فقال وقد كره مالك إتباع رمضا



  الصحيح وأخرب مالك عن غريه ممن يقتدى به أهنم كانوا ال يصوموهنا وخيافون بدعتها 
  ومنه ما تقدم يف اتباع اآلثار كمجيء قبا وحنو ذلك 

به واملداومة عليه ما خياف أن يعتقد أنه سنة فتركه  وباجلملة فكل عمل أصله ثابت شرعا إال أن يف إظهار العمل
مطلوب يف اجلملة أيضا من باب سد الذرائع ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد اإلحرام وقبل القراءة وكره غسل 

  اليد قبل الطعام وأنكر على من جعل ثوبه يف املسجد أمامه يف الصف 
تهد إىل عدم سد الذريعة يف غري حمل النص مما يتضمنه هذا الباب فال ولنرجع إىل ما كنا فيه فاعلموا أنه إن ذهب جم

شك أن العمل الواقع عنده مشروع ويكون لصاحبه أجره ومن ذهب إىل سدها ـ ويظهر ذلك من كثري من 
السلف من الصحابة والتابعني وغريهم ـ فال شك أن ذلك العمل ممنوع ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه 

م إال أن يذهب إىل أن النهي فيه راجع إىل أمر جماور فهو حمل نظر واشتباه رمبا يتوهم فيه انفكاك وموجب للذ
  : األمرين حبيث يصح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة مآله ولنا فيه مسلكان 

: وقوله تعاىل } ذين آمنوا ال تقولوا راعنا يا أيها ال{ : التمسك مبجرد النهي يف أصل املسألة كقوله تعاىل : أحدمها 
  : ويف احلديث أنه عليه الصالة و السالم } وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم { 
  ] هنى عن أن جيمع بني املتفرق ويفرق اجملتمع خشية الصدقة [ 
ليه يف ضمن السلف وهنى عن اخللوة باألجنبيات وعن سفر وعلله العلماء بالربا املتذرع إ] هنى عن بيع السلف [ و 

املرأة مع غري ذي حمرم وأمر النساء باالحتجاب عن أبصار الرجال والرجال بغض االبصار إىل أشباه ذلك مما عللوا 
  األمر فيه والنهي بالتذرع ال بغريه 

ر خالف أصل الدليل فال يعدل عن األصل والنهي أصله أن يقع على املنهي عنه وإن كان معلال وصرفه إىل أمر جماو
إال بدليل فكل عبادة هنى عنها فليست بعبادة إذ لو كانت عبادة مل ينه عنها فالعامل هبا عامل بغري مشروع فإذا 

  اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا هبا 
قد : به وانفكاكهما متصور ألنا نقول إن نفس التعليل يشعر باجملاورة وإن الذي هني عنه غري الذي أمر: ال يقال 

تقرر أن اجملاور إذا صار كالوصف الالزم انتهض النهي عن اجلملة ال عن نفس الوصف بانفراده وهو مبني يف القسم 
  الثاين 

ما دل يف بعض مسائل الذرائع على أن الذرائع يف احلكم مبنزلة املتذرع إليه ومنه ما ثبت يف : املسلك الثاين 
  : ن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصحيح م

نعم يسب أبا : وهل يسب الرجل والديه ؟ قال ! يا رسول اهللا : من أكرب الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا [ 
أن : [ فجعل سب الرجل لوالدي غريه مبنزلة سبه لوالديه نفسه حىت ترمجه عنها بقوله ] الرجل فيسب أباه وأمه 

  أن يسب الرجل والديه أو حنو ذلك وهو غاية معىن ما حنن فيه : ومل يقل ] يه يسب الرجل والد
أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل : ومثله حديث عائشة رضي اهللا عنها مع أم ولد زيد بن أرقم رضي اهللا عنه وقوهلا 

ما ال حيل له ال مما فعله  جهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن مل يبت وإمنا يكون هذا الوعيد فيمن فعل
  } فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف { : كبرية حىت ترغب آخرا باآلية 

وهي نازلة يف غري العمل بالربا فعدت العمل مبا يتذرع به إىل الربا مبنزلة العمل بالربا مع أنا نقطع أن زيد بن أرقم 
  قل أن يقصد والديه بالسب وأم ولده مل يقصدوا قصد الربا كما ال ميكن ذا ع

وإذا ثبت هذا املعىن يف بعض الذرائع ثبت يف اجلميع إذ ال فرق فيما مل يدع مما مل ينص عليه إال ألزم اخلصم مثله يف 



  املنصوص عليه فال عبادة أو مباحا يتصور فيه أن يكون ذريعة إىل غري جائز إال وهو غري عبادة وال مباح 
النهي حبسب ما يصري وسيلة إليه يف مراتب النهي إن كانت البدعة من قبيل الكبائر لكن هذا القسم إمنا يكون 

فالوسيلة كذلك أو من قبيل الصغائر فهي كذلك والكالم يف هذه املسألة يتسع ولكن هذه اإلشارة كافية فيها وباهللا 
  التوفيق 

  الباب السادس يف أحكام البدع وأهنا ليست على رتبة واحدة 
ا بنينا على أن البدع منقسمة إىل األحكام اخلمسة فال إشكال يف اختالف رتبتها ألن النهي من جهة اعلم أنا إذ

انقسامه إىل هني الكراهية وهني التحرمي يستلزم أن أحدمها أشد يف النهي من اآلخر فإذا انضم إليهما قسم اإلباحة 
جوب كان االختالف فيها أوضح ـ وقد مر من ظهر االختالف يف األقسام فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الو

أمثلتها أشياء كثرية ـ لكنا ال نبسط القول يف هذا التقسيم وال بيان باألشد واألضعف ألنه إما أن يكون حقيقيا 
فالكالم فيه عناء وإن كان غري حقيقي فقد تقدم أنه غري صحيح فال فائدة يف التفريع على ما ال يصح وإن عرض يف 

  تفريع فإمنا يذكر حبكم التبع حبول اهللا  ذلك نظر أو
قسم الوجوب وقسم الندب وقسم اإلباحة احنصر النظر فيما بقي وهو : فإذا خرج عن هذا التقسيم ثالثة أقسام 

  : الذي ثبت من التقسيم غري أنه ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبته إىل الضاللة واحدة يف قوله 
هل هلا : وهذا عام يف كل بدعة فيقع السؤال ] كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار  إياكم وحمدثات األمور فإن[ 

ثبت يف األصول أن األحكام الشرعية مخسة خترج عنها الثالثة فيبقى حكم الكراهية : حكم واحد أم ال ؟ فنقول 
مكروهة وذلك أهنا داخلة وحكم التحرمي فاقتضى النظر انقسام البدع إىل القسمني فمنها بدعة حمرمة ومنها بدعة 

  حتت جنس املنهيات وهي ال تعدو الكراهة والتحرمي فالبدع كذلك هذا وجه 
أن البدع إذا تؤمل معقوهلا وجدت رتبتها متفاوتة فمنها ما هو كفر صراح كبدعة اجلاهلية اليت نبه : ووجه ثان 

} م نصيبا فقالوا هذا هللا بزعمهم وهذا لشركائنا وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعا{ : عليها القرآن كقوله تعاىل 
وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء { : وقوله تعاىل 

ن وكذلك بدعة املنافقني حيث اختذوا الذي} ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام { : وقوله تعاىل } 
  ذريعة حلفظ النفس واملال وما أشبه ذلك مما يشك أنه كفر صراح 

كبدعة اخلوارج والقدرية واملرجئة ومن ! ومنها ما هو من املعاصي اليت ليست بكفر أو خيتلف هل هي كفر أم ال 
  أشبههم من الفرق الضالة 

آن باإلدارة واإلجتماع للدعاء ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك يف اتباع رمضان بست من شوال وقراءة القر
  عشية عرفة وذكر السالطني يف خطبة اجلمعة ـ على ما قاله ابن عبد السالم الشافعي ـ وما أشبه ذلك 

إهنا على حكم واحد هو الكراهة فقط أو : فمعلوم أن هذه البدع ليست يف رتبة واحدة فال يصح مع هذا أن يقال 
  التحرمي فقط 
منها صغائر ومنها كبائر ويعرف ذلك بكوهنا واقعة يف الضروريات أو احلاجيات أو  إن املعاصي: ووجه ثالث 

التكميليات فإن كانت يف الضروريات فهي أعظم الكبائر وإن وقعت يف التحسينات فهي أدىن رتبة بال إشكال وإن 
  وقعت يف احلاجيات فمتوسطة بني الرتبتني 

كن يف املكمل أن يكون يف رتبة املكمل فإن املكمل مع املكمل يف مث إن كل رتبة من هذه الرتب هلا مكمل وال مي
  نسبة الوسيلة مع املقصد وال تبلغ الوسيلة رتبة املقصد فقد ظهر تفاوت رتب املعاصي واملخالفات 



وأيضا فإن من الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب يف التأكيد وعدمه فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين 
ر حرمة النفس يف جنب حرمة الدين فيبيح الكفر الدم واحملافظة على الدين مبيح لتعريض النفس وليس تستصغ

  للقتل واإلتالف يف األمر مبجاهدة الكفار واملارقني عن الدين 
ومرتبة العقل واملال ليست كمرتبة النفس أال ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص ؟ فالقتل خبالف العقل واملال 

ا بقي وإذا نظرت يف مرتبة النفس تباينت املراتب فليس قطع العضو كالذبح وال اخلدش كقطع وكذلك سائر م
  العضو وهذا كله حمل بيانه األصول 

  فالبدع من مجلة املعاصي: فصل وإذا كان كذلك 

ما  فالبدع من مجلة املعاصي وقد ثبت التفاوت يف املعاصي فكذلك يتصور مثله يف البدع فمنها: وإذا كان كذلك 
ومنها ما يقع يف رتبة احلاجيات ومنها ما يقع يف رتبة التحسينيات وما يقع ) أي أنه إخالل هبا ( يقع يف الضروريات 

  يف رتبة الضروريات منه ما يقع يف الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو املال 
ما جعل { : يه السالم من حنو قوله تعاىل فمثال وقوعه يف الدين ما تقدم من اختراع الكفار وتغيريهم ملة إبراهيم عل

فروي عن املفسرين فيها أقوال كثرية وفيها عن ابن املسيب أن } اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام 
البحرية من اإلبل هي اليت مينح درها للطواغيت والسائبة هي اليت يسيبوهنا لطواغيتهم والوصيلة هي الناقة تبكر 

وصلت انثيني ليس بينهما ذكر فيجدعوهنا لطواغيتهم واحلامي هو الفحل من اإلبل : ثىن باألنثى يقولون باألنثى مث ت
  محي ظهره فيترك فيسمونه احلامي : كان يضرب الضراب املعدودة فإذا بلغ ذلك قالوا 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وروى إمساعيل القاضي عن زيد بن أسلم قال 
من هو يا رسول اهللا ؟ : عرف أول من سيب السوائب وأول من غري عهد إبراهيم عليه السالم قال قالوا إين أل[ 

عمرو بن حلي أبو بين كعب لقد رأيته جير قصبه يف النار يؤذي رحيه أهل النار وإين ألعرف أول من حبر : قال 
له ناقتان فجدع أذنيهما وحرم ألباهنما مث من هو يا رسول اهللا ؟ قال رجل من بين مدجل وكانت : البحائر قالوا 

  ] شرب ألباهنما بعد ذلك فلقد رأيته يف النار هو ومها يعضانه بأفواههما وخيبطانه بأخفافهما 
وحاصل ما يف هذه اآلية حترمي ما أحل اهللا على نية التقرب به إليه مع كونه حالال حبكم الشريعة املتقدمة ولقد هم 

لى اهللا عليه و سلم أن حيرموا على أنفسهم ما أحل اهللا وإمنا كان قصدهم بذلك بعض أصحاب رسول اهللا ص
االنقطاع إىل اهللا عن الدنيا وأسباهبا وشواغلها فرد ذلك عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا عز و 

  } ال حيب املعتدين  يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا{ : جل 

  فصل ومثال ما يقع يف النفس ما ذكر يف حنل اهلند يف تعذيبها أنفسها

ومثال ما يقع يف النفس ما ذكر من حنل اهلند يف تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل والقتل باألصناف 
وت لنيل الدرجات العلى ـ يف اليت تفزع منها القلوب وتقشعر منها اجللود كل ذلك على جهة استعجال امل

زعمهم ـ والفوز بالنعيم األكمل بعد اخلروج عن هذه الدار العاجلة ومبين على أصول هلم فاسدة اعتقدوها وبنوا 
  عليها أعماهلم 

حكى املسعودي وغريه من ذلك أشياء فطالعها من هنالك وقد وقع القتل يف العرب اجلاهلية ولكن على غري هذه 
أحدمها خوف اإلمالق واآلخر دفع العار الذي كان الحقا هلم بوالدة اإلناث حىت : األوالد لشيئني  اجلهة وهو قتل



وإذا { : وقوله تعاىل } وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم { : أنزل اهللا يف ذلك قوله تعاىل 
  اآلية } ظل وجهه مسودا  وإذا بشر أحدهم باألنثى{ : وقوله } بأي ذنب قتلت * املوؤدة سئلت 

وهذا القتل حمتمل أن يكون دينا وشرعة ابتدعوها وحيتمل أن يكون عادة تعودوها حبيث مل يتخذوها شرعة إال أن 
اهللا تعاىل ذمهم عليها فال حيكم عليها بالبدعة بل جملرد املعصية فنظرنا هل جند ألحد احملتملني عاضدا يكون هو 

وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم { : ؟ فوجدنا قوله سبحانه وتعاىل األوىل يف محل اآليات عليه 
أحدمها اإلرداء وهو اإلهالك : فإن اآلية صرحت أن هلذا التزين سببني } شركاؤهم لريدوهم وليلبسوا عليهم دينهم 

ديله أو الزيادة فيه أو وال يكون ذلك إال بتغريه وتب} وليلبسوا عليهم دينهم { : واآلخر ليس الدين وهو قوله 
فصار ذلك من مجلة ما بدلوا فيه ) إبراهيم ( النقصان منه وهو االبتداع بال إشكال وإمنا كان دينهم أوال دين أبيهم 

  كالبحرية والسائبة ونصب األصنام وغريها حىت عد من مجلة دينهم الذي يدينون به 
م إىل االفتراء ـ كما ترى ـ والعصيان من حيث هو فنسبه} فذرهم وما يفترون { : ويعضده قوله تعاىل بعد 

عصيان ال يكون افتراء وإمنا يقع االفتراء يف نفس التشريع يف أن هذا القتل من مجلة ما جاء من الدين ولذلك قال 
قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا افتراء على اهللا قد { : تعاىل على إثر ذلك 

وهذه خاصية البدعة ) قد ضلوا : ( فجعل قتل األوالد مع حترمي ما أحل اهللا من مجلة االفتراء مث ختم بقوله } وا ضل
  ـ كما تقدم ـ فإذا ما فعلت اهلند حنو مما فعلت اجلاهلية وسيأيت مذهب املهدي املغريب يف شرعية القتل 

أنه قتل } ثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم وكذلك زين لك{ : على أن بعض املفسرين قال يف قوله تعاىل 
  األوالد على جهة النذر والتقرب به إىل اهللا كما فعل عبد املطلب يف ابنه عبد اهللا أيب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ح ابنه وهذا القتل قد يشكل إذ يقال لعل ذلك من مجلة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهيم عليه السالم ألن اهللا أمره بذب
فال يكون ذلك اختراعا وافتراء لرجوعها إىل أصل صحيح وهو عمل أبيهم عليه السالم وإن صح هذا القول 

وتؤول فعل إبراهيم عليه السالم على أنه مل يكن شريعة ملن بعده من طريته فوجه اختراعه دينا ظاهر ال سيما عند 
  هة يتعلقون هبا ـ كما تقدم التنبيه عليه عروض شبهة الذبح وهو شأن أهل البدع إذ ال بد هلم من شب

  وكون ما تفعل أهل اهلند من هذا القبيل ظاهر جدا 
وجيري جمرى إتالف النفس إتالف بعضها كقطع عضو من األعضاء أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إىل اهللا 

  : بذلك فهو من مجلة البدع وعليه يدل احلديث حيث قال 
اهللا عليه و سلم التبتل على عثمان بن مظعون ولو أذن له الختصينا فاخلصاء بقصد التبتل وترك رد رسول اهللا صلى 

االشتغال مبالبسة النساء واكتساب األهل والولد مردود مذموم وصاحبه معتد غري حمبوب عند اهللا حسبما نبه قوله 
  ال ينظر إىل ما ال حيل له وكذلك فقىء العني لئ} وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين { : تعاىل 
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لكتاب    االعتصام: ا
لشاطيب: املؤلف   ا

  فصل ومثال ما يقع يف النسل ما ذكر من أنكحة اجلاهلية

ومثال ما يقع يف النسل ما ذكر من أنكحة اجلاهلية اليت كانت معهودة فيها ومعموال هبا ومتخذة فيها كالدين 
 غريه بل كانت من مجلة ما اخترعوا املنتسب وامللة اجلارية اليت ال عهد هبا يف شريعة إبراهيم عليه السالم وال

  : وابتدعوا وهو على أنواع 
  : فجاء عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أن النكاح يف اجلاهلية كان على أربعة أحناء 

  نكاح الناس اليوم خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو ابنته فيصدقها مث ينكحها : األول منها 
أرسلي إىل فالن فاستبضعي منه ويعتزهلا : الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها نكاح االستبضاع ك: والثاين 

زوجها وال ميسها أبدا حىت محلها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه فإذا تبني محلها أصاهبا زوجها إذا أحب وإمنا 
  يفعل ذلك رغبة يف جنابة الولد فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع 

مع الرهط ما دون العشرة فيدلون على املرأة كلهم يصيبها فإذا محلت ووضعت ومرت ليال بعد أن جيت: والثالث 
قد عرفتم الذي كان من : أن تضع محلها أرسلت إليهم فلم يستطع منهم رجل أن ميتنع حىت جيتمعوا عندها تقول 
  طيع أن ميتنع منه الرجل أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فالن فتسمي من أحبت بإمسه فيلحق به ولدها فال يست

أن جيتمع الناس الكثريون فيدخلون على املرأة ال تنمع من جاءها وهن البغايا كن ينصنب على أبواهبن : والرابع 
رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا محلت إحداهن ووضعت محلها مجعوا هلا ودعوا هلا القافة مث أحلقوا 

ودعي ابنه ال ميتنع من ذلك فلما بعث اهللا نبيه صلى اهللا عليه و سلم باحلق هدم نكاح  ولدها بالذي يرون فالتاط به
  اجلاهلية إال نكاح الناس اليوم وهذا احلديث يف البخاري مذكور 

وكان هلم أيضا سنن أخر يف النكاح خارجة عن املشروع كوارثة النساء كرها وكنكاح ما نكح األب وأشباه ذلك 
  املشروعات عندهم فمحا اإلسالم ذلك كله واحلمد هللا  جاهلية جارية جمرى

مث أتى بعض من نسب إىل الفرق ممن حرف التأويل يف كتاب اهللا فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة إما اقتداء ـ يف 
زعمه ـ بالنيب صلى اهللا عليه و سلم حيث أحل له أكثر من ذلك أن جيمع بينهن ومل يلتفت إىل إمجاع املسلمني أن 

  } فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع { : لك خاص به عليه السالم وإما حتريفا لقوله تعاىل ذ
فأتى ببدعة } مثىن وثالث ورباع { : فأجاز اجلمع بني تسع نسوة ذلك ومل يفهم املراد من الراوي وال من قوله 

  أجراها يف هذه األمة ال دليل عليها وال مستند فيها 
عن الشيعة أهنا تزعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أسقط عن أهل بيته ومن دان حببهم مجيع األعمال وأهنم وحيكى 

غري مكلفني إال مبا تطوعوا وأن احملظورات مباحة هلم كاخلنزير والزنا واخلمر وسائر الفواحش وعندهم نساء يسمني 
ينكحون ما شاؤوا من األخوات والبنات واألمهات ال النوابات يتصدقن بفوجهن على احملتاجني رغبة يف األجر و

  حرج عليهم يف ذلك وال يف تكثري النساء وهؤالء العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقية 
ومما حيكى عنهم يف ذلك أنه يكون للمرأة ثالثة أزواج وأكثر يف بيت واحد يستدلوهنا وتنسب الولد لكل واحد 

التزمت اإلباحية خرق هذا احلجاب بإطالق وزعمت أن األحكام الشرعية إمنا منهم ويهنأ به كل واحد منهم كما 



هي خاصة بالعوام وأما اخلواص منهم فقد ترقوا عن تلك املرتبة فالنساء بإطالق حالل هلم كما أن مجيع ما يف الكون 
هم اهللا أىن قاتل{ : من رطب ويابس حالل هلم أيضا مستدلني على ذلك خبرافات عجائز ال يرضاها ذو عقل 

  : فصاروا أضر على الدين من متبوعهم إبليس لعنهم اهللا كقوله } يؤفكون 
  ! ) يب الفسق حىت صار إبليس من جندي ... وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى ( 
  ! ) طرائق فسق ليس حيسنها بعدي ... فلو مات قبلي كنت أحسن بعده ( 

  العباد ال يكون إال مبا شرع فصل ومثال ما يقع يف العقل أن حكم اهللا على

ومثال ما يقع يف العقل أن الشريعة بينت أن حكم اهللا على العباد ال يكون إال مبا شرع يف دينه على ألسنة أنبيائه 
فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل { : وقال تعاىل } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال { : ورسله ولذلك قال تعاىل 

  وأشباه ذلك من اآليات واألحاديث } إن احلكم إال هللا { :  وقال} اهللا والرسول 
فخرجت عن هذا األصل فرقة زعمت أن العقل له جمال يف التشريع وأنه حمسن ومقبح فابتدعوا يف دين اهللا ما ليس 

  فيه 
ليس { : ومن ذلك أن اخلمر ملا حرمت ونزل من القرآن يف شأن من مات قبل التحرمي وهو ويشرهبا قوله تعاىل 

اآلية تأوهلا قوم ـ فيما ذكر ـ على أن اخلمر حالل وأهنا } على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا 
  فيما طعموا : داخلة حتت قوله 

شرب نفر من أهل الشام اخلمر وعليهم يزيد بن أيب سفيان : فذكر إمساعيل بن إسحاق عن علي رضي اهللا عنه قال 
  اآلية قال فكتب فيهم إىل عمر } ليس على الذين آمنوا { : ل وتأولوا هذه اآلية هي لنا حال: فقالوا 

: أن ابعث هبم إيل قبل أن يفسدوا من قبلك فلما قدموا إىل عمر استشار فيهم الناس فقالوا : فكتب عمر إليه : قال 
فاضرب أعناقهم وعلي رضي اهللا عنه نرى أهنم قد كذبوا على اهللا وشرعوا يف دينه ما مل يأذن به ! يا أمري املؤمنني 

أرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلدهتم مثانني لشرهبم اخلمر وإن مل يتوبوا : فما تقول يا أبا احلسن ؟ فقال : ساكت قال 
  ضربت أعناقهم فإهنم قد كذبوا على اهللا وشرعوا يف دين اهللا ما مل يأذن به 

اب وشهد فيهم علي رضي اهللا عنه وغريه من الصحابة بأهنم شرعوا فهؤالء استحلوا بالتأويل ما حرم اهللا بنص الكت
  يف دين اهللا وهذه هي البدعة بعينها فهذا وجه 

وأيضا فإن بعض الفالسفة اإلسالميني تأول فيها غري هذا وأنه إمنا يشرهبا للنفع ال للهو وعاهد اهللا على ذلك فكأهنا 
  ة وحيكى هذا العهد عن ابن سيناء عندهم من األدوية أو غذاء صاحل يصلح حلفظ الصح

ورأيت يف بعض كالم الناس ممن عرف عنه أنه كان يستعني يف سهره للعلم والتصنيف والنظر باخلمر فإذا رأى من 
نفسه كسال أو فترة شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه الكسل بل ذكروا فيها أن هلا حرارة خاصة تفعل أفعاال 

إلنسان حمبا للحكمة وجتعله حسن احلركة والذهن واملعرفة فإذا استعملها على االعتدال كثرية تطيب النفس وتصري ا
  عرف األشياء وفهمها وتذكرها بعد النسيان 

فلهذا ـ واهللا أعلم ـ كان ابن سينا ال يترك استعماهلا ـ على ما ذكر عنه ـ وهو كله ضالل مبني عياذا باهللا من 
  ذلك 

إمنا ثبت عن ابن سينا أنه كان : مسألة التداوي هبا وفيها خالف شهري ألنا نقول إن هذا داخل حتت : وال يقال 
يستعملها استعمال األمور املنشطة من الكسل واحلفظ للصحة والقوة على القيام بوظائف األعمال أو ما يناسب 



 ذلك فهو ومن وافقه على ذلك ال يف األمراض املؤثرة يف األجسام وإمنا اخلالف يف استعماهلا يف األمراض ال يف غري
  ذلك متقولون على شريعة اهللا مبتدعون فيها وقد تقدم رأي أهل اإلباحة يف اخلمر وغريها وال توفيق إال باهللا 

  إمنا البيع مثل الربا : فصل ومثال ما يقع يف املال أن الكفار قالوا 
فإهنم ملا استحلوا العمل به واحتجوا بقياس فاسد  }إمنا البيع مثل الربا { : ومثال ما يقع يف املال أن الكفار قالوا 

إذا فسخ العشرة اليت اشترى هبا إىل شهر يف مخسة عشر إىل شهرين فهو كما لو باع خبمسة عشر إىل : فقالوا 
ي أ} ذلك بأهنم قالوا إمنا البيع مثل الربا وأحل اهللا البيع وحرم الربا { : شهرين فأكذهبم اهللا تعاىل ورد عليهم فقال 

ليس البيع مثل الربا فهذه حمدثة أخذوا هبا مستندين إىل رأي فاسد فكان من مجلة احملدثات كسائر ما أحدثوا يف : 
  البيوع اجلارية بينهم املبنية على اخلطر والغرر 

وكانت اجلاهلية قد شرعت أيضا أشياء يف األموال كاحلظوظ اليت كانوا خيرجوهنا لألمري من الغنيمة حىت قال 
  : رهم شاع

  ) وحكمك والنشيطة والفضول ... لك املرباع فيها والصفايا ( 
ما : مجع صفي وهو ما يصطفيه الرئيس لنفسه من املغنم والنشيطة : ربع املغنم يأخذه الرئيس والصفايا : فاملرباع 

ما : لفضول يغنمه الغزاة يف الطريق قبل بلوغهم إىل املوضع الذي قصدوه فكان خيتص به الرئيس دون غريه وا
  يفضل من الغنيمة عند القسمة 

: وكانت تتخذ األرضني حتميها عن الناس أن ال يدخلوها وال يرعوها فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة يف قوله تعاىل 
اآلية راتفع حكم هذه البدعة إال بعض من جرى يف اإلسالم على حكم اجلاهلية } واعلموا أمنا غنمتم من شيء { 

  الشيطان ومل يستقم على العمل بأحكام اهللا تعاىل  فعمل بأحكام
  : وكذلك جاء يف احلديث 

ومن { مث جرى بعض الناس ممن آثر الدنيا على طاعة اهللا على سبيل حكم اجلاهلية ] ال محى إال محى اهللا ورسوله [ 
يف الشريعة مطردا ال ولكن اآلية واحلديث وما كان يف معنامها أثبت أصال } أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون 

ينخرم وعاما ال يتخصص ومطلقا ال يتقيد وهو أن الصغري من املكلفني والكبري والشريف والدينء والرفيع والوضيع 
يف احكام الشريعة سواء فكل من خرج عن مقتضى هذا األصل خرج من السنة إىل البدعة ومن االستقامة إىل 

  اإلعوجاج 
  ملوقع لعلها تذكر فيما بعد إن شاء اهللا وقد أشري إىل مجلة منها وحتت هذا الرمز تفاصيل عظيمة ا

  فصل إذا تقرر أن البدع ليست يف الذم وال يف النهي على رتبة واحدة

إذا تقرر أن البدع ليست يف الذم وال يف النهي على رتبة واحدة وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو حمرم 
  : ألنواعها ملا ثبت من قوله صلى اهللا عليه و سلم فوصف الضاللة الزم هلا وشامل 

  ] كل بدعة ضاللة [ 
وقوله } أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى { : لكن يبقى ها هنا إشكال وهو أن الضاللة ضد اهلدى لقوله تعاىل 

فيه بني اهلدى وأشباه ذلك مما قوبل } ومن يهد اهللا فما له من مضل } { ومن يضلل اهللا فما له من هاد { : 
والضالل فإنه بقتضي أهنما ضدان وليس بينهما واسطة تعترب يف الشرع فدل على أن البدع املكروهة خروج عن 



  اهلدى 
  ونظريه يف املخالفات اليت ليست ببدع املكروهة من األفعال كااللتفات اليسري يف الصالة من غري حاجة 

  والصالة وهو يدافعه األخبثان وما أشبه ذلك 
  : نظريه يف احلديث و
فاملرتكب للمكروه ال يصح أن يقال فيه خمالف وال عاص مع أن الطاعة ] هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا [ 

ضدها املعصية وفاعل املندوب مطيع ألنه فاعل أمر به فإذا اعتربت الضد لزم أن يكون فاعل املكروه عاصيا ألنه 
حيح إذ ال يطلق عليه عاص فكذلك ال يكون فاعل البدعة املكروهة ضاال وإال فاعال ما هني عنه لكن ذلك غري ص

فال فرق بني إعتبار الضد يف الطاعة واعتباره يف اهلدى فكما يطلق على البدعة املكروهة لفظ الضاللة فكذلك يطلق 
يطلق على الفعل املكروه  على الفعل املكروه لفظ املعصية وإال فال يطلق على البدعة املكروهة لفظ الضاللة كما ال

  لفظ املعصية 
إال أنه قد تقدم عموم لفظ الضاللة لكل بدعة فليعم لفظ املعصية لكل فعل مكروه لكن هذا باطل فما لزم عنه 

  كذلك 

  أن عموم لفظ الضاللة لكل بدعة: واجلواب 

 الفعل املكروه غري الزم أن عموم لفظ الضاللة لكل بدعة ثابت ـ كما تقدم بسطه ـ وما التزمتم يف: واجلواب 
فإنه ال يلزم يف األفعال أن جتري على الضدية املذكورة إال بعد استقراء الشرع وملا استقرينا موارد األحكام الشرعية 
  وجدنا للطاعة واملعصية واسطة متفقا عليها أو كاملتفق عليها وهي املباح وحقيقته أنه ليس بطاعة من حيث هو مباح 

  دان بينهما واسطة ال يتعلق هبا أمر وال هني وإمنا يتعلق هبا التخيري فاملأر والنهي ض
  : وإذا تأملنا املكروه ـ حسبما قرره األصوليون ـ وجدناه ذا طرفني 

طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع احملرم يف مطلق النهي فرمبا يتوهم أن خمالفة هني الكراهية معصية من 
  املخالفة  حيث اشترك مع احملرم يف مطلق

غري أنه يصد عن هذا اإلطالق الطرف اآلخر وهو أن يعترب من حيث ال يترتب على فاعله ذم شرعي وال إمث وال 
عقاب فخالف احملرم من هذا الوجه وشارك املباح فيه ألن املباح ال ذم على فاعله وال إمث وال عقاب فتحاموا أن 

  يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة املعصية 
{ : بت هذا ووجدنا بني الطاعة واملعصية واسطة يصح أن ينسب إليها املكروه من البدع وقد قال اهللا تعاىل وإذا ث

  فليس إال حق وهو اهلدى وضالل وهو الباطل فالبدع املكروهة ضالل } فماذا بعد احلق إال الضالل 
فال يغتر املغتر بإطالق املتقدمني من الفقهاء فإن إثبات قسم الكراهة يف البدع على احلقيقة مما ينظر فيه : وأما ثانيا 

لفظ املكروه على بعض البدع وإمنا حقيقة املسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة يف الذم ـ كما تقدم بيانه ـ 
 وأما تعيني الكراهة اليت معناها نفي إمث فاعلها وارتفاع احلرج البتة فهذا مما ال يكاد يوجد عليه دليل من الشرع وال

  من كالم األئمة على اخلصوص 
  : أماالشرع ففيه ما يدل على خالف ذلك ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رد على من قال 

إىل آخر ما قالوا فرد عليهم ذلك صلى ] أما أنا فال أنكح النساء : [ وقال اآلخر ] أما أنا فأقوم الليل وال أنام [ 
  ] سنيت فليس مين  من رغب عن: [ اهللا عليه و سلم وقال 



وهذه العبارة أشد شيء يف اإلنكار ومل يكن ما التزموا إال فعل مندوب أو ترك مندوب إىل فعل مندوب آخر 
نذر أن ال : ما بال هذا ؟ قالوا : أنه عليه السالم رأى رجال قائما يف الشمس فقال [ وكذلك ما يف احلديث 

مره فليجلس وليستظل وليتم صومه :  صلى اهللا عليه و سلم يستظل وال يتكلم وال جيلس ويصوم فقال رسول اهللا
  أمره أن يتم ما كان هللا عليه فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية : قال مالك ] 

ويعضد هذا الذي قاله مالك ما يف البخاري عن قيس بن أيب حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أمحس يقال هلا 
  : قال زينب فرآها ال تتكلم ف

  تكلمي فإن هذا ال حيل هذا من عمل اجلاهلية فتكلمت احلديث إخل : ما هلا فقال حجت مصمتة قال هلا 
  : وقال مالك أيضا يف قوله عليه الصالة و السالم 

إن ذلك أن ينذر الرجل أن ميشي إىل الشام وإىل مصر وأشباه ذلك مما ليس ] من نذر أن يعصي اهللا فال يعصيه [ 
أو أن ال أكلم فالنا فليس عليه يف ذلك شيء إن هو كلمه ألنه ليس هللا يف هذه األشياء طاعة وإمنا يويف هللا فيه طاعة 

  بكل نذر فيه طاعة من مشي إىل بيت اهللا أو صيام أو صدقة أو صالة فكل ما هللا فيه طاعة فهو واجب على من نذره 
إىل الشام أو مصر معاصي حىت فسر فيها احلديث فتأمل كيف جعل القيام يف الشمس وترك الكالم ونذر املشي 

املشهور مع أهنا يف أنفسها أشياء مباحات لكنه ملا أجراها جمرى ما يتشرع به ويدان هللا به صارت عند مالك معاصي 
شاهدة هلذا املعىن واجلميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد وهي خاصية ] كل بدعة ضاللة : [ هللا وكلية قوله 

   احملرم
من أين أحرم ؟ قال من ذي احلليفة من حيث ! يا أبا عبد اهللا : وقد مر ما روى الزبري بن بكار وأتاه رجل فقال 

غين أريد أن : ال تفعل قال : فقال : إين أريد أن أحرم من املسجد : أحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
وأي فتنة يف هذا ؟ إمنا هي أميال : أخشى عليك الفتنة قال ال تفعل فإين : أحرم من املسجد من عند القرب قال 

وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إىل فضيلة قصر عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ إين : أزيدها قال 
  } فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم { : مسعت اهللا تعاىل يقول 

أنه خشي عليه الفتنة يف اإلحرام من موضع فاضل ال بقعة أشرف منه وهو مسجد اهللا ورسول اهللا صلى  فأنت ترى
اهللا عليه و سلم وموضع قربه لكنه أبعد من امليقات فهو زيادة يف التعب قصدا لرضا اهللا ورسوله فبني أن ما 

يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة واستدل استسهله من ذلك األمر اليسري يف بادىء الرأي خياف على صاحبه الفتنة 
باآلية فكل ما كان مثل ذلك داخل ـ عند مالك ـ يف معىن اآلية فأين كراهية التنزيه يف هذه األمور اليت يظهر 

  بأول النظر أهنا سهلة ويسرية ؟ 
حدث يف هذه ومن أ: التثويب ضالل ؟ قال مالك : أخربين ابن املاجشون أنه مسع مالكا يقول : وقال ابن حبيب 

{ : األمة شيئا مل يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خان الدين ألن اهللا تعاىل يقول 
  فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا } اليوم أكملت لكم دينكم 

قد قامت الصالة حي على : إلقامة وإمنا التثويت الذي كرهه أن املؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بني األذان وا
  الصالة حي على الفالح وهو قول إسحاق بن راهوية أنه التثويب احملدث 

وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي : قال الترمذي ملا نقل هذا عن سحنون 
فكل أحد يستسهله يف بادىء الرأي إذ ليس  أحدثوه بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم وإذا اعترب هذا اللفظ يف نفسه

  فيه زيادة على التذكري بالصالة 



جعل صبيغ يطوف : حدثنا مالك بن أنس قال : وقصة صبيغ العراقي ظاهرة يف هذا املعىن فحكة ابن وهب قال 
عنه فضربه  من يتفقه يفقهه اهللا من يتعلم يعلمه اهللا فأخذه عمر بن اخلطاب رضي اهللا: بكتاب اهللا معه ويقول 

إن كنت تريد قتلي فأجهز ! يا أمري املؤمنني : باجلريد الرطب مث سجنه حىت إذا خف الذي به أخرجه فضربه فقال 
  علي وإال فقد شفيتين شفاك اهللا فخاله عمر 

قال مالك وقد ضرب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صبيغا حني بلغه ما يسأل عنه من القرآن : قال ابن وهب 
  ك اهـ وغري ذل

وهذا الضرب إمنا كان لسؤاله عن أمور من القرآن ال ينبين عليها عمل ورمبا نقل عنه أنه كان يسأل عن الساحبات 
سبحا واملرسالت عرفا وأشباه ذلك والضرب إمنا يكون جلناية أربت على كراهية التنزيه إذ ال يستباح دم امرىء 

وف االبتداع يف الدين أن يشتغل منه مبا ال ينبين عليه عمل وأن مسلم وال عرضه مبكروه كراهية تنزيه ضربه إياه خ
وفاكهة وأبا { : يكون ذلك ذريعة لئال يبحث عن املتشاهبات القرآنية ولذلك ملا قرأ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  ما أمرنا هبذا : مث قال ! هذه الفاكهة فما األب : قال } 
  هنينا عن التكلف : ويف رواية 
إن : قصة صبيغ من رواية ابن وهب عن الليث أنه ضربه مرتني مث أراد أن يضربه الثالثة فقال له صبيغ  وجاء يف

كنت تريد قتلي فاقتلين قتال مجيال وإن كنت تريد أن تداويين فقد واهللا برئت فأذن له إىل أرضه وكتب إىل أب 
ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إىل عمر موسى األشعري رضي اهللا عنه أن ال جيالسه أحد من املسلمني فاشتد 

أن قد حسنت سيئتة فكتب إليه عمر أن يأذن للناس مبجالسته والشواهد يف هذا املعىن كثرية وهي تدل على أن 
  } وحتسبونه هينا وهو عند اهللا عظيم { اهلني عند الناس من البدع شديد وليس هبني 

 األمور املنهي عنها ال يعنون هبا كراهية التنزيه فقط وإمنا هذا وأما كالم العلماء فإهنم وإن أطلقوا الكراهية يف
اصطالح للمتأخرين حني أرادوا أن يفرقوا بني القبلتني فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط وخيصون 

  كراهية التحرمي بلفظ التحرمي واملنع وأشباه ذلك 
هذا حالل وهذا حرام : م فيما ال نص فيه صرحيا أن يقولوا وأما املتقدمون من السلف فإهنم مل يكن من شأهن

وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام { : ويتحامون هذه العبارة خوفا مما يف اآلية من قوله 
ره أك: وحكى مالك عمن تقدمه هذا املعىن فإذا وجدت يف كالمهم يف البدعة أو غريها } لتفتروا على اهللا الكذب 

هذا وال أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك فال تقطعن على أهنم يريدون التنزيه فقط فإنه إذا دل الدليل يف مجيع 
البدع على أهنا ضاللة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه ؟ اللهم إال أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما 

معترب يف الشرع فيكره ألجله ال ألنه بدعة مكروهة على تفصيل يكون له أصل يف الشرع ولكن يعارضه أمر آخر 
  يذكر يف موضعه 

فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة ـ دقت أو جلت ـ وجدناها خمالفة للمكروه من املنهيات املخالفة التامة : وأما ثالثا 
  : وبيان ذلك من أوجه 

جلة متكال على العفو الالزم فيه ورفع احلرج الثابت أن مرتكب املكروه إمنا قصده نيل غرضه وشهوته العا: أحدها 
يف الشريعة فهو إىل الطمع يف رمحة اهللا أقرب وأيضا فليس عقده اإلمياين مبتزحزح ألنه يعتقد املكروه مكروها كما 

  يعتقد احلرام حراما وإن ارتكبه فهو خياف اهللا ويرجوه واخلوف والرجاء شعبتان من شعب اإلميان 
املكروه يرى أن الترك أوىل يف حقه من الفعل وأن نفسه األمارة زينت له الدخول فيه ويود لو مل فكذلك مرتكب 



ـ إذا تذكر ـ منكسر القلب طامعا يف اإلقالع سواء عليه أخذ يف أسباب اإلقالع أم ال    يفعل وايضا فال يزال 
حسنا بل يراه أوىل مبا حد له الشارع ومرتكب أدىن البدع يكاد يكون على ضد هذه األحوال فإنه يعد ما دخل فيه 

فأين مع هذه خوفه أو رجاؤه ؟ وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيال وحنلته أوىل باالتباع هذا وإن كان زعمه شبهة 
  عرضت فقد شهد الشرع باآليات واألحاديث أنه متبع للهوى وسيأيت لذلك تقرير إن شاء اهللا 

من املعاين اليت تعظم أمر البدع على اإلطالق وكذلك مر يف آخر الباب  وقد مر يف أول الباب الثاين تقرير جلملة
أيضا أمور ظاهرة يف بعد ما بينهما وبني كراهية التنزيه فراجعها هنالك يتبني لك مصداق ما أشري إليه ها هنا وباهللا 

  التوفيق 
  واحلاصل أن النسبة بني املكروه من األعمال وبني أدىن البدع بعيد امللتمس 

  وهو أن احملرم ينقسم يف: صل إذا ثبت هذا انتقلنا منه إىل معىن آخر ف

  الشرع إىل ما هو صغرية وإىل ما هو كبرية 
ـ : إذا ثبت هذا انتقلنا منه إىل معىن آخر  وهو أن احملرم ينقسم يف الشرع إىل ما هو صغرية وإىل ما هو كبرية 

إهنا تنقسم إىل الصغرية والكبرية اعتبارا : البدع احملرمة  حسبما تبني يف علم األصول الدينية ـ فكذلك يقال يف
بتفاوت درجاهتا ـ كما تقدم ـ وهذا على القول بأن املعاصي تنقسم إىل الصغرية والكبرية ولقد اختلفوا يف الفرق 

  بينهما على أوجه ومجيع ما قالوه لعله ال يويف بذلك املقصود على الكمال فلنترك التفريع عليه 
وجه يلتمس هلذا املطلب ما تقرر يف كتاب املوافقات أن الكبائر منحصرة يف اإلخالل بالضروريات املعتربة وأقرب 

يف كل ملة وهي الدين والنفس والنسل والعقل واملال وكل ما نص عليه راجع إليها وما مل ينص عليه جرت يف 
  مل يذكروه مما هو يف معناه  اإلعتبار والنظر جمراها وهو الذي جيمع أشتات ما ذكره العلماء وما

ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبرية وما ال فهي صغرية وقد تقدمت : فكذلك نقول يف كبائر البدع 
لذلك أمثلة أول الباب فكما احنصرت كبائر املعاصي أحسن احنصار ـ حسبما أشري إليه يف ذلك الكتاب ـ كذلك 

يعترض يف املسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعسر التخلص عنه يف إثبات  تنحصر كبائر البدع أيضا وعند ذلك
الصغائر فيها وذلك أن مجيع البدع راجعة إىل اإلخالل بالدين إما أصال وإما فرعا ألهنا إمنا أحدثت لتلحق باملشروع 

بادات دون العادات وإن قلنا زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغيريا لقوافيه أو ما يرجع إىل ذلك وليس ذلك مبختص بالع
بدخوهلا يف العادات بل متنع يف اجلميع وإذا كانت بكليتها إخالال بالدين فهي إذا إخالل بأول الضروريات وهو 

  : الدين وقد أثبت احلديث الصحيح أن كل بدعة ضاللة وقال يف الفرق 
  وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل ] كلها يف النار إال واحدة [ 
هذا وإن تفاوتت مراتبها يف اإلخالل بالدين فليس ذلك مبخرج هلا عن أن تكون كبائر كما أن القواعد اخلمس و

أركان الدين وهي متفاوتة يف الترتيب فليس اإلخالل بالشهادتني كاإلخالل بالصالة وال اإلخالل بالصالة 
رها مع اإلخالل فكل منها كبرية فقد آل كاإلخالل بالزكاة وال اإلخالل بالزكاة كاإلخالل برمضان وكذلك سائ

  النظر إىل أن كل بدعة كبرية 
  : وجياب عنه بأن هذا النظر يدل على ما ذكره ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغرية من أوجه 

فالقتل  اإلخالل بضرورة النفس كبرية بال إشكال ولكنها على مراتب أدناها ال يسمى كبرية: أنا نقول : أحدها 
كبرية وقطع األعضاء من غري إجهاز كبرية دوهنا وقطع عضو واحد كبرية دوهنا وهلم جرا إىل أن تنتهي إىل اللطمة 



إهنا كبرية ألهنا إخالل : مث إىل أقل خدش يتصور فال يصح أن يقال يف مثله كبرية كما قال العلماء يف السرقة 
  يف حببة فقد عدوه من الصغائر وهذا يف ضرورة الدين أيضا بضرورة املال فإن كانت السرقة يف لقمة أو تطف

  : فقد جاء يف بعض األحاديث عن حذيفة رضي اهللا عنه قال 
أول ما تفقدون من دينكم األمانة وآخر ما تفقدون الصالة ولتنقضن عرى اإلميان عروة عروة وليصلني نساء وهن 

ما بال الصلوات اخلمس ؟ لقد ضل من كان : إحدامها حيض ـ مث قال ـ حىت تبقى فرقتان من فرق كثرية تقول 
إنا لنؤمن باهللا : ال تصلن إال ثالثا وتقول أخرى } وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل { : قبلنا إمنا قال اهللا 

ـ مثال من إميان املالئكة ما فينا كافر حق على اهللا أن حيشرمها مع الدجال فهذا األثر ـ وإن مل تلتزم عهده صحته 
  أمثلة املسألة 

فقد نبه على أن يف آخر الزمان من يرى أن الصلوات املفروضة ثالث ال مخس وبني أن من النساء من يصلني وهن 
  حيض كأنه يعين بسبب التعمق وطلب االحتياط بالوساوس اخلارج عن السنة فهذه مرتبة دون األوىل 

: كعات ال أربع ركعات مث وقع يف العتبية قال ابن القاسم وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر مخس ر
أول من أحدث االعتماد يف الصالة ـ حىت ال حيرك رجليه ـ رجل قد عرف ومسي إال أين ال : ومسعت مالكا يقول 

: قد عيب ذلك عليه وهذا مكروه من الفعل قالوا : قال ) أي يساء الثناء عليه ( أحب أن أذكره وقد كان مساء 
  اء أي يساء الثناء عليه ومس

جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه يف الصالة قاله يف املدونة وإمنا كره أن يقرهنما حىت ال يعتمد : قال ابن رشد 
على إحدامها دون األخرى ألن ذلك ليس من حدود الصالة إذ مل يأت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال 

  انتهى : رضيني وهو من حمدثات األمور عن أحد من السلف والصحابة امل
ـ إن كان يعده فاعله من حماسن الصالة وإن مل يأت به أثر ـ فيقال يف مثله  إنه من كبار البدع كما : فمثل هذا 

يقال ذلك يف الركعة اخلامسة يف الظهر وحنوها بل إمنا يعد مثله من صغائر البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما 
لتنزيه وإذا ثبت ذلك يف بعض األمثلة يف قاعدة الدين فمثله يتصور يف سائر البدع املختلفة املراتب يراد به ا

  فالصغائر يف البدع ثابتة كما أهنا يف املعاصي ثابتة 
أن البدع تنقسم إىل ما هي كلية يف الشريعة وإىل جزئية ومعىن ذلك أن يكون اخللل الواقع بسبب البدعة : والثاين 
الشريعة كبدعة التحسني والتقبيح العقليني وبدعة إنكار األخبار السنية اقتصارا على القرآن وبدعة اخلوارج  كليا يف

ال حكم إال هللا وما أشبه ذلك من البدع اليت ال ختتص فرعا من فروع الشريعة دون فرع بل ستجدها : يف قوهلم 
ع جزئيا إمنا يأيت يف بعض الفروع دون بعض كبدعة تنتظم ما ال ينحصر من الفروع اجلزئية أو يكون اخللل الواق

التثوب ضالل وبدعة األذان واإلقامة يف العيدين وبدعة االعتماد يف الصالة : التثويب بالصالة الذي قال فيه مالك 
على إحدى الرجلني وما أشبه ذلك فهذا القسم ال تتعدى فيه البدعة حملها وال تنتظم حتتها غريها حىت تكون أصال 

  ا هل
فالقسم األول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه وأمكن أن يكون منحصرا داخال حتت عموم الثنتني والسبعني فرقة 

ويكون الوعيد اآليت يف الكتاب والسنة خمصوصا به ال عاما فيه ويف غريه ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم املرجو 
  لى أن مجيعها من واحد وقد ظهر وجه انقسامها فيه العفو الذي ال ينحصر إىل ذلك العدد فال قطع ع

أن املعاصي قد ثبت انقسامها إىل الصغائر والكبائر وال شك أن البدع من مجلة املعاصي ـ على مقتضى : والثالث 
األدلة املتقدمة ـ ونوع من أنواعها فاقتضى إطالق التقسيم أن البدع تنقسم أيضا وال خيصص وجوها بتعميم 



ائر ألن ذلك ختصيص من غري خمصص ولو كان ذلك معتربا الستثين من تقدم من العلماء القائلني الدخول يف الكب
بالتقسيم قسم البدع فكانوا ينصون على أن املعاصي ما عدا البدع تنقسم إىل الصغائر والكبائر إال أهنم مل يلتفتوا 

  ا إىل االستثناء وأطلقوا القول باالنقسام فظهر أنه شامل جلميع أنواعه
إن ذلك التفاوت ال دليل فيه على إثبات الصغرية مطلقا وإمنا يدل ذلك على أهنا تتفاضل فمنها ثقيل : فإن قيل 

وأثقل ومنها خفيف وأخف واخلفة هل تنتهي إىل حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم ؟ هذا فيه نظر وقد ظهر معىن 
  الكبرية والصغرية يف املعاصي غري البدع 

  : دع فثبت هلا أمران وأما يف الب
أهنا مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب املبتدع نفسه نصب املستدرك على الشريعة ال نصب املكتفي : أحدمها 

  مبا حد له 
أن كل بدعة ـ وإن قلت ـ تشريع زائد أو ناقص أو تغري لألصل الصحيح وكل ذلك قد يكون على : والثاين 

شروع فيكون قادحا يف املشروع ولو فعل أحد مثل هذا يف نفس الشريعة عامدا االنفراد وقد يكون ملحقا مبا هو م
لكفر إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيري ـ قل أو كثر ـ كفر فال فرق بني ما قل منه وما كثر فمن فعل مثل ذلك 

ما قل منه وما كثر ألن  بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه أو أحلقه باملشروع إذا مل تكفره مل يكن يف حكمه فرق بني
  اجلميع جناية ال حتملها الشريعة بقليل وال بكثري 

ويعضد هذا النظر عموم األدلة يف ذم البدع من غري استثناء فالفرق بني بدعة جزئية وبدعة كلية وقد حصل 
  اجلواب عن السؤال األول والثاين 

وما تقدم من كالم السلف يدل على ] ة ضاللة كل بدع: [ فال حجة فيه ألن قوله عليه السالم : وأما الثالث 
عموم الذم فيها وظهر أهنا مع املعاصي ال تنقسم ذلك االنقسام بل إمنا ينقسم ما سواها من املعاصي واعترب مبا تقدم 

كل بدعة كبرية : ذكره يف الباب الثاين يتبني لك عدم الفرق فيها وأقرب منها عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال 
مة باإلضافة إىل جماوزة حدود اهللا بالتشريع إال أهنا وإن عظمت ملا ذكرناه فإذا نسب بعضها إىل بعض تفاوتت عظي

رتبتها فيكون منها صغار وكبار إما بإعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فاألشد عقابا أكرب مما دونه وإما بإعتبار 
السنة إىل الفاضل واألفضل النقسام مصاحلها إىل الكامل  فوت املطلوب يف املفسدة فكما انقسمت الطاعة بإتباع

واألكمل انقسمت البدع النقسام مفاسدها إىل الرذل واألرذل والصغر والكرب من باب النسب واإلضافات فقد 
  يكون الشيء كبريا يف نفسه لكنه صغري بالنسبة إىل ما هو أكرب منه 

املرضي عندنا أن كل :  انقاسم املعاصي إىل الكبائر والصغائر فقال وهذه العبارة قد سبق إليها إمام احلرمني لكن يف
معصية اهللا أكرب من معصية العباد قوال مطلقا إال أهنا وإن : ذنب كبري وعظيم باإلضافة إىل خمالفة اهللا ولذلك يقال 

غريه على ما قال وإن عظمت ملا ذكرناه فإذا نسب بعضها إىل بعض تفاوتت رتبها مث ذكر معىن ما تقدم ومل يوافقه 
كان له وجه يف النظر وقعت اإلشارة إليه يف كتاب املوافقات ولكن الظاهر يأىب ذلك ـ حسبما ذكره غريه من 

ـ حسبما تقدم ـ فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد  العلماء ـ والظواهر يف البدع ال تأىب كالم اإلمام إذا نزل عليها 
  اد نفي الكراهية التنزيه عنها من الواضحات يكون من املتشاهبات كما صار اعتق

فليتأمل هذا املوضع أشد التأمل ويعط من اإلنصاف حقه وال ينظر إىل خفة األمر يف البدعة بالنسبة إىل صورهتا وإن 
دقت بل ينظر إىل مصادمتها للشريعة ورميها هلا بالنقص واالستدراك وأهنا مل تكمل بعد حىت يوضع فيها خبالف سائر 

عاصي فإهنا ال تعود على الشريعة بتنقيص وال غص من جانبها بل صاحب املعصية متنصل منها مقر هللا مبخالفتة امل



  حلكمها 
وحاصل املعصية أهنا خمالفة يف فعل املكلف ملا يعتقد صحته من الشريعة والبدعة حاصلها خمالفة يف اعتقاد كمال 

األمة شيئا مل يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول اهللا صلى  من أحدث يف هذه: الشريعة ولذلك قال مالك بن أنس 
  إىل آخر احلكاية وقد تقدمت } اليوم أكملت لكم دينكم { : اهللا عليه و سلم خان الرسالة ألن اهللا يقول 

من أن  وأي فتنة أعظم: أي فتنة فيها ؟ إمنا هي أميال أزيدها فقال : ومثلها جوابه ملن أراد أن حيرم من املدينة وقال 
تظن أنك فعلت فعال قصر عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل آخر احلكاية وقد تقدمت أيضا فإذا يصح أن 

  يكون يف البدع ما هو صغرية 
  ان ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء اهللا أهنا حتقيق يف تشقيق هذه املسألة : فاجلواب 

ا بدعة وأن يكون غري عامل بذلك وغري العامل بكوهنا بدعة على وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عاملا بكوهن
ضربني ومها اجملتهد يف استنباطها وتشريعها واملقلد له فيها وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها وال يفارقه إذا 

ريف له فال بد حكمنا له حبكم أهل اإلسالم ألنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النقصان منه أو التح
إهنا بدعة ولكين رأيت فالنا الفاضل يعمل هبا أو يقر هبا : هي بدعة ولكنها مستحسنة أو يقول : له من تأويل كقوله 

ولكنه يفعلها حلظ عاجل كفاعل الذنب لقضاء حظه العاجل خوفا على حظه أو فرارا من خوف على حظه أو فرارا 
  الشأن اليوم يف كثري ممن يشار إليه وما أشبه ذلك  من االعتراض عليه يف اتباع السنة كما هو

وأما غري العامل وهو الواضع هلا ألنه ال ميكن أن يعتقدها بدعة بل هي عنده مما يلحق املشروعات كقول من جعل يوم 
د ألنه اإلثنني يصام ألنه يوم مولد النيب صلى اهللا عليه و سلم وجعل الثاين عشر من ربيع األول ملحقا بأيام األعيا

عليه السالم ولد فيه وكمن عد السماع والغناء مما يتقرب به إىل اهللا بناء على أنه جيلب األحوال السنية أو رغب يف 
الدعاء هبئية االجتماع يف أدبار الصلوات دائما بناء على ما جاء يف ذلك حالة الواحدة أو زاد يف الشريعة أحاديث 

  : إنك تكذب عليه وقد قال : هللا عليه و سلم فلما قيل له مكذوبة لينصر يف زعمه سنة حممد صلى ا
مل أكذب عليه وإمنا كذبت له أو نقص منها تأويال عليها : قال ] من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار [ 

يث املنقوله فأسقط اعتبار األحاد} إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين من احلق شيئا { : لقوله تعاىل يف ذم الكفار 
  باآلحاد لذلك وملا أشبه ألن خرب الواحد ظين فهذه كلها من قبل التأويل 

فالن املقتدى به يعمل هبذا العمل ويثين عليه كاختاذ الغناء جزءا من أجزاء : وأما املقلد فكذلك أيضا ألنه يقول 
ات بسببه وكتمزيق الثياب عند طريقة التصوف بناء على أن شيوخ التصوف قد مسعوه وتواجدوا عليه ومنهم من م

  التواجد بالرقص وسواه ألهنم قد فعلوه وأكثر ما يقع مثل هذا يف هؤالء املنتمني إىل التصوف 
ورمبا احتجوا على بدعتهم باجلنيد و البسطامي والشبلي وغريهم فيما صح عندهم أو مل يصح ويتركون أن حيتجوا 

ذا نقلها العدول وفسرها أهلها املكبون على فهمها وتعلمها ولكنهم مع بسنة اهللا ورسوله وهي اليت ال شائبة فيها إ
ذلك ال يقرون باخلالف للسنة حبثا بل يدخلون حتت أذيال التأويل إذ ال يرضى منتم إىل اإلسالم بإبداء صفحة 

  اخلالف للسنة أصال 
د زعم أن النيب صلى اهللا عليه و من أحدث يف هذه األمة شيئا مل يكن عليه سلفها فق: وإذا كان كذلك فقول مالك 

أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إىل فضيلة قصر عنها : سلم خان الرسالة وقوله ملن أراد أن حيرم من املدينة 
يلزمك يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ إىل آخر احلكاية إهنا إلزام للخصم على عادة أهل النظر كأنه يقول 

هل هو نذهب أم ال ؟ : قصدت إليه قصدا ألنه ال يقصد إىل ذلك مسلم والزم املذهب : ه يقول هذا القول كذا ألن



هي مسألة خمتلف فيها بني أهل األصول والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون واملغربيون ويرون أنه رأي احملققني 
إلنكار فإذا اعتبار ذلك املعىن على أن الزم املذهب ليس مبذهب فلذلك إذا قرر على اخلصم أنكره غاية ا: أيضا 

  التحقيق ال ينهض وعند ذلك تستوي البدعة مع املعصية صغائر وكبائر فكذلك البدع 
كلية وجزئية فأما الكلية فهي السارية فيما ال ينحصر من فروع الشريعة ومثاهلا بدع : مث إن البدع على ضربني 

  ها دون اجلزئيات حسبما يتبني بعد إن شاء اهللا الفرق الثالث والسبعني فإهنا خمتصة بالكليات من
وأما اجلزئية فهي الواقعة يف الفروع اجلزئية وال يتحقق دخول هذا الضرب من البدع حتت الوعيد بالنار وإن دخلت 
حتت الوصف بالضالل كما ال يتحقق ذلك يف سرقة لقمة أو التطفيف حببه وإن كان داخال حتت وصف السرقة بل 

  ل عظائمها وكلياهتا كالنصاب يف املتحقق دخو

  إن من البدع ما يكون صغرية: فصل وإذا قلنا 

  : إن من البدع ما يكون صغرية فذلك بشروط : وإذا قلنا 
أن ال يدوام عليها فإن الصغرية من املعاصي ملن داوم عليها تكرب بالنسبة إليه ألن ذلك ناشىء عن اإلصرار : أحدها 

فكذلك ] ال صغرية مع إصرار وال كبرية مع استغفار : [ ة يصريها كبرية ولذلك قالوا عليها واإلصرار على الصغري
البدعة من غري فرق إال أن املعاصي من شأهنا يف الواقع أهنا قد يصر عليها وقد ال يصر عليها وقد ال يصر عليها 

ا يف املداومة واحلرص على أن وعلى ذلك ينبين طرح الشهادة وسخطه الشاهد هبا أو عدمه خبالف البدعة فإن شأهن
ال تزال من موضعها وأن تقوم على تاركها القيامة وتنطلق عليه ألسنة املالمة ويرمى بالتسفيه والتجهيل وينبز 

بالتبديع والتضليل ضد ما كان عليه سلف هذه األمة واملقتدى هبم من األئمة والدليل على ذلك االعتبار والنقل فإن 
م القيام بالنكري على أهل السنة إن كان هلم عصبة أو لصقوا بسلطان جتري أحكامه يف أهل البدع كان من شأهن

  الناس وتنفذ أوامره يف األقطار ومن طالع سري املتقدمني وجد من ذلك ما ال خيفى 
وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت ال تزيد إال مضيا وليست كذلك املعاصي فقد يتوب 

  : وينيب إىل اهللا بل قد جاء ما يشد ذلك يف حديث الفرق حيث جاء يف بعض الروايات صاحبها 
تتجارى هبم تلك األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ومن هنا جزم السلف بأن املبتدع ال توبة له منها حسبما 

  تقدم 
مبتدعها إىل القول هبا والعمل على  أن ال يدعو إليها فإن البدعة قد تكون صغرية باإلضافة مث يدعو: والشرط الثاين 

مقتضاها فيكون إمث ذلك كله عليه فإنه الذي أثارها وسبب كثرة وقوعها والعمل هبا فإن احلديث الصحيح قد أثبت 
 :  
والصغرية مع ] أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئا [ 

  حبسب كثرة اإلمث وقلته فرمبا تساوي الصغرية ـ من هذا الوجه ـ الكبرية أو ترىب عليها الكبرية إمنا تفاوهتا 
ويف هذا الوجه قد يتعذر اخلروج فإن املعصية فيما بني العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع 

  إن شاء اهللا الدعاء إليها وقد مر يف باب ذم البدع وباقي الكالم يف املسألة سيأيت 
أن ال تفعل يف املواضع اليت هي جمتمعات الناس أو املواضع اليت تقام فيها السنن وتظهر فيها : والشرط الثالث 

أعالم الشريعة فأما إظهارها يف اجملتمعات ممن يقتدى به أو مبن حيسن به الظن فذلك من أضر األشياء على سنة 
تدى بصاحبها فيها فإن العوام أبتاع كل ناعق ال سيما البدع اليت وكل إما أن يق: اإلسالم فإهنا ال تعدو أمرين 



الشيطان بتحسينها للناس واليت للنفوس يف حتسينها هوى وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغرية كربت بالنسبة إليه 
  زر ألن كل من دعا إىل ضاللة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا فعلى حسب كثرة األتباع يعظم عليه الو

وهذا بعينه موجود يف صغائر املعاصي فإن العامل مثال إذا أظهر املعصية ـ وإن صغرت ـ سهل على الناس ارتكاهبا 
لو كان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب مل يرتكبه وإمنا ارتكبه ألمر علمه دوننا فكذلك البدعة : فإن اجلاهل يقول 

ا يف مظنة التقرب يف ظن اجلاهل ألن العامل يفعلها على ذلك الوجه بل إذا أظهرها العامل املقتدى فيها ال حمالة فإهن
البدعة أشد يف هذا املعىن إذ الذنب قد ال يتبع عليه خبالف البدعة فال يتحاشى أحد عن اتباعه إال من كان عاملا بأهنا 

داعيا إليها فهو أشد بدعة مذمومة فحينئذ يصري يف درجة الذنب فإذا كانت كذلك صارت كبرية بال شك فإن كان 
  وإن كان اإلظهار باعثا على االتباع فبالدعاء يصري أدعى إليه 

وقد روي عن احلسن أن رجال من بين إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها فاتبع وأنه ملا عرف ذنبه عمد إىل 
ويعج إىل ربه فأوحى اهللا إىل ترقوته فنقبها فأدخل فيها حلقة مث جعل فيها سلسلة مث أوثقها يف شجرة فيجعل يبكي 

  نيب تلك األمة أن ال توبة له قد غفر له الذي أصاب فكيف مبن ضل فصار من أهل النار ؟ 
وأما اختاذها يف املواضع اليت تقام فيها السنن فهو كالدعاء إليها بالتصريح ألن عمل إظهار الشرائع اإلسالمية توهم 

  هذه سنة فاتبعوها : املظهر هلا يقول  أن كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر فكأن
قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بني يدي الصف فلما سلم اإلمام رمقه الناس بأبصارهم : قال أبو مصعب 

خذا : من ها هنا من احلرس ؟ فجاءه نفسان فقال : ورمقوا مالكا ـ وكان قد صلى خلف اإلمام ـ فلما سلم قال 
ما خفت اهللا واتقيته أن وضعت : إنه ابن مهدي فوجه إليه وقال له : فحبس فقيل له : ه صاحب هذا الثوب فاحبسا

ثوبك بني يديك يف الصف وشغلت املصلني بالنظر إليه وأحدثت يف مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه ؟ وقد قال النيب 
  : صلى اهللا عليه و سلم 

فبكى ابن مهدي وآىل على نفسه أن ال ] ناس أمجعني من أحدث يف مسجدنا حدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة وال[ 
  يفعل ذلك أبدا يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال يف غريه 

يا أبا عبد اهللا إنه كان يوما حارا ـ : تصلي مستلبا ؟ فقلت ! يا عبد الرمحن : فقال : ويف رواية عن ابن مهدي قال 
: آهللا قال : ما أردت بذلك الطعن على من مضى واخلالف عليه ؟ قلت آهللا : كما رأيت فثقل ردائي علي فقال 

  خلياه 
ما هذا الذي : ثوب املؤذن باملدينة يف زمان مالك فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك : وحكى ابن وضاح قال 

بلدنا شيئا مل يكن  ال تفعل ال حتدث يف: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقومون فقال له مالك : تفعل ؟ فقال 
فيه قد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبذا البلد عشر سنني وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا فال 

حتدث يف بلدنا ما مل يكن فيه فكف املؤذن عن ذلك وأقام زمانا مث إنه تنحنح يف املنارة عند طلوع الفجر فأرسل إليه 
أمل أهنك أن ال حتدث عندنا ما : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له : ؟ قال ما الذي تفعل : مالك فقال له 
ال تفعل فكف زمانا مث جعل يضرب األبواب فأرسل إليه مالك : إمنا هنيتين عن التثويب فقال له : مل يكن ؟ فقال 

عل ال حتدث يف بلدنا ما مل ال تف: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له مالك : ما هذا الذي تفعل : فقال 
  يكن فيه 

فهل كان : وكان مالك يكره التثويب ـ قال ـ وإمنا أحدث هذا بالعراق قيل ل ابن وضاح : قال ابن وضاح 
  ما مسعته إال عند بعض الكوفيني واإلباضيني : يعمل به مبكة أو املدينة أو مصر أو غريها من األمصار ؟ فقال 



اث أمر خيف شأنه عند الناظر فيه ببادىء الرأي وجعله أمرا حمدثا وقد قال يف فتأمل كيف منع مالك من إحد
  : إنه ضالل وهو بني ألن : التثويب 

ومل يسامح للمؤذن يف التنحنح وال يف ضرب األبواب ألن ذلك جدير بأن ] كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة [ 
  ن يكون حدثا أحدثه يتخذ سنة كما منع من وضع رداء عبد الرمحن بن مهدي خوف أ

وقد أحدث باملغرب املتسمى باملهدي تثويبا عند طلوع الفجر وهو قوهلم أصبح وهللا احلمد إشعارا بأن الفجر قد 
طلع إللزام الطاعة وحلضور اجلماعة وللغد ولكل ما يؤمرون به فيخصه هؤالء املتأخرون تثويبا بالصالة كاألذان 

دث باإلسكندرية وهو املعتاد يف جوامع األندلس وغريها فصار ذلك كله سنة ونقل أيضا إىل أهل املغرب احلزب احمل
  يف املساجد إال اآلن فإنا هللا وإنا إليه راجعون 

قد قامت : وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن املؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بني األذان واإلقامة 
  الصالة ـ رمحكم اهللا : وهذا نظري قوهلم عندنا الصالة حي على الصالة حي على الفالح 

وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه دخل مسجدا أراد أن يصلي فيه فثوب املؤذن فخرج عبد اهللا بن عمر من 
وهذا حنو مما كان يفعل عندنا جبامع : اخرج بنا من عند هذا املبتدع ومل يصل فيه قال ابن رشد : املسجد وقال 
: مث ـ قال ـ وقيل : حي على الصالة : يفرد املؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله  قرطبة من أن

حي على خري العمل ألهنا كلمة زادها يف األذان من خالف السنة من الشيعة : إمنا عىن بذلك قول املؤذن يف أذانه 
  فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما أن من مسع التثويب وهو يف املسجد خرج عنه ك: ووقع يف اجملموعة 

إنه ضالل والكالم يدل على التشديد يف : ويف املسألة كالم املقصود منه التثويب املكروه الذي قال فيه مالك 
األمور احملدثة أن تكون يف مواضع اجلماعة أو يف املواطن اليت تقام فيها السنن واحملافظة على املشروعات أشد 

هنالك أخذها الناس وعملوا هبا فكان وزر ذلك عائدا على الفاعل أوال فيكثر وزره ويعظم  احملافظة ألهنا إذا أقيمت
  خطر بدعته 

أن ال يستصغرها وال يستحقرها ـ وإن فرضناها صغرية ـ فإن ذلك استهانة هبا واالستهانة : والشرط الرابع 
نظر من جهة رتبته يف : ه نظران بالذنب أعظم من الذنب فكان ذلك سببا لعظم ما هو صغري وذلك أن الذنب ل

الشرط ونظر من جهة خمالفة الرب العظيم به فأما النظر األول فمن ذلك الوجه يعد صغريا إذا فهمنا من الشرع أنه 
صغري ألنا نضعه حيث وضعه الشرع وأما اآلخر فهو راجع إىل اعتقادنا يف العمل به حيث نستحرم جهة الرب 

ـ املواجهة سبحانه باملخالفة والذي كان  جيب يف حقنا أن نستعظم ذلك جدا إذ ال فرق يف التحقيق بني املواجهتني 
  بالكبرية واملواجهة بالصغرية 

واملعصية من حيث هي معصية ال يفارقها النظران يف الواقع أصال ألن تصورها موقوف عليهما فاالستعظام لوقوعها 
فالعاصي وإن كان يعمل املعصية مل يقصد : ا اعتباران من جهتني مع كوهنا يعتقد فيها أهنا صغرية ال يتنافيان ألهنم

بتعمده االستهانة باجلانب العلي الرباين وإمنا قصد اتباع شهوته مثال فيما جعله الشارع صغريا أو كبريا فيقع اإلمث 
ري على مقتضاه على حسبه كما أن البدعة مل يقصد هبا صاحبها منازعة الشارع وال التهاون بالشرع وإمنا قصد اجل

لكن بتأويل زاده ورجحه على غريه خبالف ما إذا هتاون بصغرها يف الشرع فإنه إمنا هتاون مبخالفة امللك احلق ألن 
ال تنظر إىل صغر اخلطيئة وانظر إىل عظيمة من : النهي حاصل وخمالفته حاصلة والتهاون هبا عظيم ولذلك يقال 

  واجهته هبا 
يوم احلج األكرب : أي يوم هذا ؟ قالوا : صلى اهللا عليه و سلم قال يف حجة الوداع  أن رسول اهللا[ ويف الصحيح 



فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا ال جيين جان إال على نفسه : قال 
بلدكم هذا أبدا وال تكون له  أال ال جيين جان على ولده وال مولود على والده أال وإن الشيطان قد يئس أن يعبد يف

دليل على عظم ] فسريضى به : [ فقوله عليه الصالة و السالم ] طاعة فيما حتتقرون من أعمالكم فسريضى به 
  اخلطب فيما يستحقر 

) : قال ( وهذا الشرط مما اعتربه الغزايل يف هذا املقام فإنه ذكر يف اإلحياء أن مما تعظم به الصغرية أن يستصغرها 
  الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند اهللا وكلما استصغره كرب عند اهللا بني ذلك وبسطه  فإن

فإذا حتصلت هذه الشروط فإذ ذاك يرجى أن تكون صغريهتا صغرية فإن ختلف شرط منها أو أكثر صارت كبرية أو 
  خيف أن تصري كبرية كما أن املعاصي كذلك واهللا أعلم 

  بتداع هل يدخل يف األمور العادية أم خيتص باألمور العبادية ؟ يف اال: الباب السابع 
هل يدخل يف األمور العادية أم ال ؟ أما العبادية فال إشكال يف : قد تقدم يف حد البدعة ما يقتضي اخلالف فيه 

من قول أو فعل  دخوله فيها وهي عامة الباب إذ األمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال جوارح
وكال القسمني قد دخل فيه االبتداع كمذهب القدرية واملرجئة واخلوارج واملعتزلة وكذلك مذهب اإلباحة 

  واختراع العبادات على غري مثال سابق وال أصل مرجوع إليه 
حملدثة من املظامل وأما العادية فاقتضى النظر وقوع اخلالف فيها وأمثلتها ظاهرة مما تقدم يف تقسيم البدع كاملكوس وا

وتقدمي اجلهال على العلماء يف الواليات العلمية وتولية املناصب الشريفة من ليس هلا بأهل بطريق الوراثة وإقامة 
صور األئمة ووالة األمور والقضاة واختاذ املناخل وغسل اليد باألشنان ولبس الطيالس وتوسيع األكمام وأشباه 

زمن الفاضل والسلف الصاحل فإهنا أمور جرت يف الناس وكثر العمل هبا وشاعت ذلك من األمور اليت مل تكن يف ال
وذاعت فلحقت بالبدع وصارت كالعبادات املخترعة اجلارية يف األمة وهذا من األدلة الدالة على ما قلنا وإليه مال 

  القرايف وشيخه ابن عبد السالم وذهب إليه بعض السلف 
اشتر يل : أسلم أنه ولد له ولد ـ قال حممد بن القاسم الطوسي ـ فقال  فروى أبو نعيم احلافظ عن حممد بن

اشتر هبا دقيقا وال تنخله واخبزه قال : كبشني عظيمني ودفع إيل دراهم فاشتريت له وأعطاين عشرة أخرى وقال يل 
ا وال تنخله اشتر به دقيق: خنلت هذا ؟ وأعطاين عشرة أخرى وقال : فنخلت الدقيق وخبزته مث جئت به فقال : 

يا أبا عبد اهللا العقيقة سنة وخنل الدقيق بدعة وال ينبغي أن يكون يف السنة بدعة ومل : واخبزه ومحلته إليه فقال يل 
أحب أن يكون ذلك اخلبز يف بييت بعد أن كان بدعة وحممد بن أسلم هذا هو الذي فسر به احلديث إسحاق بن 

  : عليه الصالة و السالم  راهوية حيث سئل عن السواد األعظم يف قوله
  حممد واصحابه حسبما يأيت ـ إن شاء اهللا ـ يف موضعه من هذا الكتاب : فقال ] عليكم بالسواد األعظم [ 

وأيضا فإن تصور يف العبادات وقوع االبتداع وقع يف العادات ألنه ال فرق بينهما فاألمور املشروعة تارة تكون 
  من قبل الشارع فكما تقع املخالفة باالبتداع يف أحدمها تقع يف اآلخر عبادية وتارة عادية فكالمها مشروع 

ووجه ثالث وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون يف آخر الزمان هي خارجة عن سنته فتدخل فيما تقدم متثيله 
  ألهنا من جنس واحد 

إنكم سترون بعدي أثرة : و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: [ ففي الصحيح عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 
وعن ابن عباس رضي ] أدوا إليهم حقهم وسلوا اهللا حقكم : فما تأمرنا يا رسول اهللا ؟ قال : وأمورا تنكروهنا قالوا 

  : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ اهللا عنهما 



هه فليصرب عليه فإنه من فارق اجلماعة من رأى من أمريه شيئا يكر[ ويف رواية ] من كره من أمريه شيئا فليصرب 
  ] شربا فمات مات ميتة جاهلية 

  : ويف الصحيح أيضا 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم [ و ] إذا أسند األمر إىل غري أهله فانتظروا الساعة [ 

القتل : يا رسول اهللا أميا هو ؟ قال : ج قال يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفنت ويكثر اهلر: قال 
  : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال ] القتل 

  ] إن بني يدي الساعة ألياما ينزل فيها اجلهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها اهلرج واهلرج القتل [ 
صلى اهللا عليه و سلم حديثني رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر  حدثنا رسول اهللا: عن حذيفة رضي اهللا عنه قال [ و 

وحدثنا عن رفعها مث قال ] أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال مث علموا من القرآن مث علموا من السنة : حدثنا 
ل أثر اجملل ينام النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت مث ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مث: [ 

كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه ينتثر وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون وال يكاد أحد يؤدي األمانة 
وما يف قلبه مثقال حبة ! وما أجلده ! وما أظرفه ! ما أعقله : إن يف بين فالن رجال أمينا ويقال للرجل : فيقال 

  احلديث ] خردل من إميان 
  : اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  وعن أيب هريرة رضي

ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوامها واحدة حىت يبعث دجالون كذابون [ 
إىل آخر ] وحىت يتطاول الناس يف البنيان : قريب من ثالثني كلهم يزعم أنه رسول وحىت يقبض العلم مث قال 

   احلديث
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

خيرج يف آخر الزمان أحداث األسنان سفهاء األحالم يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم يقولون من قول خري الربية [ 
  ] ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 

بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم : [ عليه الصالة و السالم قال ومن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه 
يصبح حمرما لدم أخيه وعرضه : ويف ذلك احلسن قال ] يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا يبيع دينه بعرض الدنيا 
  وماله وميسي مستحال له كأنه تأوله على احلديث اآلخر 

  واهللا أعلم ] بعض  ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب[ 
إن من أشراط الساعة أن يرفع : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

  ] العلم ويظهر اجلهل ويفشو الزنا ويشرب اخلمر وتكثر النساء ويقل الرجال حىت يكون للخمسني امرأة قيم واحد 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هللا عنه قال ومن غريب حديث علي بن أيب طالب رضي ا

إذا صار املغنم دوال واألمانة : وما هي يا رسول اهللا ؟ قال : إذا فعلت أميت مخس عشرة خصلة حل هبا البالء قيل [ 
مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت األصوات يف املساجد وكان 

زعيم القوم أرذهلم وأكرم الرجل خمافة شره وشربت اخلمور ولبس احلرير واختذت القيان واملعازف ولعن آخر هذه 
  ] األمة أوهلا فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وزلزلة وخسفا أو مسخا وقذفا 

  ويف الباب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قريب من هذا 
: [ ويف آخره ] ظهرت القيان واملعازف : [ وفيه ] يم القوم أرذهلم ساد القبيلة فاسقهم وكان زع: [ وفيه 



  ] فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع 
ـ فهذه األحاديث وأمثاهلا مما أخرب به النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه يكون يف هذه األمة بعده إمنا هو ـ  يف احلقيقة 

تبديل األعمال اليت كانوا أحق بالعمل هبا فلما عوضوا منها غريها وفشا فيها كأنه من املعمول به تشريعا كان من 
  مجلة احلوادث الطارئة على حنو ما بني يف العبادات 

  والذين ذهبوا إىل أنه خمتص بالعبادات ال يسلمون مجيع ما قاله األولون 
 وشيخه فقد مر اجلواب عنه فإهنا معاص يف اجلملة وخمالفات للمشروع كلمكوس واملظامل أما ما تقدم عن القرايف

  وتقدمي اجلهال على العلماء وغري ذلك 
  واملباح منها كاملناخل إن فرض مباحا ـ كما قالوا ـ فإمنا إباحته بدليل شرعي فال ابتداع فيه 

: الكراهية عنده كوهنا عدت من احملدثات إذ يف األمر وإن فرض مكروها ـ كما أشار إليه حممد بن أسلم ـ فوجه 
أول ما أحدث بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املناخل ـ أو كما قال ـ فأخذه بظاهر اللفظ من أخذ به 

  كمحمد بن أسلم 
اتكم الدنيا أذهبتم طيباتكم يف حي{ : وظاهره أن ذلك من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إىل كراهيته قوله تعاىل 

  اآلية ال من جهة أنه بدعة } 
كما يتصور ذلك يف العبادات يتصور يف العادات مسلم وليس كالمنا يف اجلواز العقلي وإمنا الكالم يف : وقوهلم 

  الوقوع وفيه النزاع 
أو ما يشري  وأما ما احتجوا به من األحاديث فليس فيها على املسألة دليل واحد إذ مل ينص على أهنا بدع أو حمدثات

إىل ذلك املعىن وأيضا إن عدوا كل حمدث العادات بدعة فليعدوا مجيع ما مل يكن فيهم من املآكل واملشارب 
واملالبس والكالم واملسائل النازلة اليت ال عهد هبا يف الزمان األول بدعا وهذا شنيع فإن من العوائد ما ختتلف 

الف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غري حبسب األزمان واألمكنة واإلسم فيكون كل من خ
  متبعني هلم هذا من املستنكر جدا 

  نعم ال بد من احملافظة يف العوائد املختلفة على احلدود الشرعية والقوانني اجلارية على مقتضى الكالم والسنة 
حدة تعبا ومشقة الختالف األخالق واألزمنة وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد واحلالة الواحدة أو العادة الوا

  واألحوال والشريعة تأىب التضييق واحلرج فيما دل الشرع على جوازه ومل يكن مث معارض 
وإمنا جعل الشارع ما تقدم يف األحاديث املذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إىل 

لشر كان أخفى وأقل خبالف آخر الزمان فإن األمر فيه على العكس والشر فيه متقدم الزمان فإن اخلري كان أظهر وا
  أظهر واخلري أخفى 

  وأما كون تلك األشياء بدعا فغري مفهوم على الطريقتني يف حد البدعة فراجع النظر فيها جتده كذلك 
 وهو الذي بين عليه ترمجة والصواب يف املسألة طريقة أخرى وهي جتمع شتات النظرين وحتقق املقصود يف الطريقتني

  هذا الباب فلنفرده يف فصل على حدته واهللا املوفق للصواب 

  فصل أفعال املكلفني حبسب النظر الشرعي فيها على ضربني

أن : أن يكون من قبيل التعبدات والثاين : أحدمها : أفعال املكلفني ـ حبسب النظر الشرعي فيها ـ على ضربني 
  يكون من قبيل العادات 



  فال نظر فيه ها هنا : فأما األول 
وهو العادي فظاهر النقل عن السلف األولني أن املسألة ختتلف فيها فمنهم من يرشدأأل كالمه إىل أن : وأما الثاين 

العاديات كالعباديات فكما أنا مأمورون يف العبادات بأن ال حندث فيها فكذلك العاديات وهو كالم حممد بن اسلم 
ـ  حيث كره يف سنة العقيقة خمالة من قبله يف أمر عادي وهو استعمال املناخل مع العلم بأنه معقول املعىن نظرا منه 

أول ما : واهللا أعلم ـ إىل أن األمر باتباع األولني على العموم غلب عليه جهة التعبد ويظهر أيضا من كالم من قال 
  أحدث الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املناخل 

لوال أين أخاف من كان قبلي لكانت اجلبانة مسكين إىل أن أموت : كى عن الربيع بن أيب راشد أنه قال وحي
  والسكىن أمر عادي بال إشكال 

وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخال يف قسم العباديات فدخول االبتداع فيه ظاهر واألكثرون على 
  : خالف هذا وعليه نبين الكالم فنقول 

ت يف األصول الشرعية أنه ال بد يف كل عادي من شائبة التعبد ألن ما مل يعقل معناه على التفصيل من املأمور به ثب
أو املنهي عنه فهو املراد بالتعبدي وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو املراد بالعادي فالطهارات 

شراء والطالق واإلجارات واجلنايات كلها عادي ألن والصلوات والصيام واحلج كلها تعبدي والبيع والنكاح وال
أحكامها معقولة املعىن وال بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية ال خرية للمكلف فيها كانت اقتضاء أو 
ن ختيريا فإن التخيري يف التعبدات إلزام كما أن االقتضاء إلزام ـ حسبما تقرر برهانه يف كتاب املوافقات ـ وإذا كا

كذلك فقد ظهر اشتراك القسمني يف معىن التعبد فإن جاء االبتداع يف األمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله يف 
  العاديات كالعباديات وإال فال 

وهذه هي النكتة اليت يدور عليها حكم الباب ويتبني ذلك باألمثلة فمما أتى به القرايف من جواز وضع املكوس يف 
خيلو هذا الوضع احملرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما أو يف حالة ما لنيل حطام معامالت الناس فال 

الدنيا على هئية غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق وما أشبه ذلك أو يكون على قصد وضعه 
ت مضروبة حبيث تضاهي على الناس كالدين املوضوع واألمر احملتوم عليهم دائما أو يف أوقات حمدودة على كيفيا

املشروع الدائم الذي حيمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجه على املمتنع منه العقوبة كما يف أخذ زكاة املواشي 
  واحلرث وما أشبه ذلك 

فأما الثاين فظاهر أنه بدعة إذ هو تشريع زائدة وإلزام للمكلفني يضاهي إلزامهم الزكاة املفروضة والديات املضروبة 
امات احملكوم هبا يف أموال الغصاب واملتعبدين بل صار يف حقهم كالعبادات املفروضة واللوازم احملتومة أو ما والغر

أشبه ذلك فمن هذه اجلهة يصري بدعة بال شك ألنه شرع مستدرك وسن يف التكليف مهيع فتصري املكوس على هذا 
علها كسائر أنواع الظلم ونظر من جهة كوهنا نظر من جهة كوهنا حمرمة على الفاعل أن يف: الفرض هلا نظران 

هني عن املعصية وهني : اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إىل املوت كما يؤخذون بسائر التكاليف فاجتمع فيها هنيان 
عن البدعة وليس ذلك موجودا يف البدع يف القسم األول وإمنا يوجد به النهي من جهة كوهنا تشريعا موضوعا على 

  وجوب أو ندب إذ ليس فيه جهة أخرى يكون هبا معصية بل نفس التشريع هو نفس املمنوع  الناس أمر
وكذلك تقدمي اجلهال على العلماء وتولية املناصب الشريفة من ال يصلح بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم فإن 

والدماء واألبضاع وغريها حمرم يف جعل اجلاهل يف موضع العامل حىت يصري مفتيا يف الدين ومعموال بقوله يف األموال 
ـ  الدين وكون ذلك يتخذ ديدنا حىت يصري االبن مستحقا لرتبة األب ـ وإن مل يبلغ رتبة األب يف ذلك املنصب 



بطريق الوراثة أو غري ذلك حبيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشرع الذي ال خيالف بدعة بال إشكال 
اجلاري على العلم وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأيت تفسريه إن شاء اهللا وهو الذي  زيادة إىل القول بالرأي غري

  : بينه النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله 
وإمنا ضلوا ألهنم أفتوا ] حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا [ 

  بالرأي إذ ليس عندهم علم 
قامة األئمة والقضاء ووالة األمر على خالف ما كان عليه السلف فقد تقدم أن البدعة ال تتصور هنا وذلك وأما إ

صحيح فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا وذلك بفرض أن يعتقد يف ذلك العمل أنه مما يطلب به األئمة على 
ذي يدين به هؤالء املطلوبون به أو يكون اخلصوص تشريعا خارجا عن قبيل املصاحل املرسلة حبيث يعد من الدين ال

إن : أن خامت الذهب جائز لذوي السلطان أو يقول : ذلك مما يعد خاصا باألئمة دون غريهم كما يزعم بعضهم 
  احلرير جائز هلم لبسه دون غريهم وهذا أقرب من األول يف تصور البدعة يف حق هذا القسم 

الناس يعتقد أهنا من قبيل ترفيع بيوت اهللا وكذلك تعليق الثريات  ويشبهه على قرب زخرفة املساجد إذ كثري من
اخلطرية األمثان حىت يعد اإلنفاق يف ذلك إنفاقا يف سبيل اهللا وكذلك إذا اعتقد يف زخارف امللوك وإقامة صورهم أهنا 

م ملا مل يأذن اهللا به وليس من مجلة ترفيع اإلسالم وإظهار معامله وشعائره أو قصد ذلك يف فعله أوال بأنه ترفيع لإلسال
ما حكاه القرايف عن معاوية من قبيل هذه الزخارف بل من قبيل املعتاد يف اللباس واالحتياط يف احلجاب خمافة من 

اخنراق خرق يتسع فال يرفع ـ هذا إن صح ما قال وإال فال يعول على نقل املؤرخني ومن ال يعترب من املؤلفني 
  وأحرى أال ينبين عليه حكم 

وأما مسألة املناخل فقد مر ما فيها واملعتاد فيها أنه ال يلحقها أحد بالدين وال بتدبري الدنيا حبيث ال ينفك عنه 
كالتشريع فال نطول به وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السالم من غري فرق فتبني جمال البدعة يف 

  فراجعه إن احتجت إليه العاديات من جمال غريها وقد تقدم أيضا فيها كالم 
إن مدارك : وأما وجه النظر يف أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول االبتداع يف العاديات على ما أريد حتقيقه فنقول 

تلك األحاديث على بضع عشرة خصلة ميكن ردها إىل أصول هي كلها أو غالبها بدع وهي قلة العلم وظهور 
ماء والزنا واحلرير والغناء والربا واخلمر وكون املغنم دوال والزكاة مغرما اجلهل والشح وقبض األمانة وحتليل الد

  وارتفاع األصوات يف املساجد وتقدمي األحداث ولعن آخر األمة أوهلا وخروج الدجالني ومفارقة اجلماعة 
حسبما جاء يف  أما قلة العلم وظهور اجلهل فبسبب التفرغ للدنيا وهذا إخبار مبقدمة أنتجتها الفتيا بغري علم ـ

  : احلديث الصحيح 
إىل آخره ـ وذلك أن الناس ال بد هلم من قائد يقودهم يف ] إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس [ 

الدين جبرائمهم وإال وقع اهلرج وفسد النظام فيضطرون إىل اخلروج إىل من انتصب هلم منصب اهلداية وهو الذي 
كما إنه : حيملهم على رأيه يف الدين ألن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط املستقيم  يسمونه عاملا فال بد أن

ضال عنه وهذا عني االبتداع ألنه التشريع بغري أصل من كتاب وال سنة ودل هذا احلديث على أنه ال يؤتى الناس 
فتؤتى الناس من قبله وسيأيت هلذا  قط من قبل العلماء وإمنا يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفىت من ليس بعامل

  املعىن بسط أوسع من هذا إن شاء اهللا 
وأما الشح فإنه مقدمة لبدعة االحتيال على حتليل احلرام وذلك أن الناس يشحون بأمواهلم فال يسمحون بتصريفها 

ويليه أنواع القرض يف مكارم األخالق وحماسن الشيم كاإلحسان بالصدقات واهلبات واملواساة واإليثار على النفس 



} وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون { : اجلائز ويليه التجاوز يف املعامالت بإنظار املعسر وباإلسقاط كما قال 
وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصاحل مث نقص اإلحسان بالوجوه األول فتسامح الناس بالقرض مث نقض ذلك 

فيضطر املعسر إىل أن يدخل يف املعامالت اليت ظاهرها اجلواز وباطنها املنع حىت صار املوسر ال يسمح مبا يف يديه 
كالربا والسلف الذي جير النفع فيجعل بيعا يف الظاهر وجيري يف الناس شرعا شائعا ويدين له العامة وينصبون هذه 

ان كذلك فاحلري أن املعامالت متاجر وأصلها الشح باألموال وحب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة فإذا ك
  يصري ذلك ابتداعا يف الدين وأن جيعل من أشراط الساعة 

أنه لوال أن ذلك مفهوم من الشرع ملا قبل : هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف ال دليل عليه فاجلواب : فإن قيل 
 عليه و سلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا: به فقد روى أمحد يف مسنده من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 

  : يقول 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا اجلهاد يف سبيل اهللا أنزل اهللا هبم بالء [ 

  ] فال يرفعه حىت يراجعوا دينهم 
  : ورواه أبو داود أيضا وقال فيه 

ركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال ينتزعه حىت ترجعوا إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع وت[ 
  ] إىل دينكم 

فتأملوا كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عن الشح باألموال وهو معقول يف 
  يكون سفيها ال عقل له نفسه فإن الرجل ال يتبايع أبدا هذا التبايع وهو جيد من يسلفه أو من يعينه يف حاجته إال أن 

  : ويشهد هلذا املعىن ما خرجه أبو داود أيضا عن علي رضي اهللا عنه قال 
وما أنفقتم من شيء { : سيأيت على الناس زمان عضوض يعض املوسر على ما يف يده ومل يؤمر بذلك قال اهللا تعاىل 

الكسلك أخو : أال أن بيع املضطر حرام وينشد شرار خلق اهللا يبايعون كل مضطر } فهو خيلفه وهو خري الرازقني 
  املسلم ال يظلمه وال خيونه إن كان عندك خري فعد به على أخيك وال تزده هالكا إىل هالكه 

وهذه األحاديث الثالثة ـ وإن كانت أسانيدها ليست هناك ـ مما يعضد بعضه بعضا وهو خرب حق يف نفسه يشهد 
تقع من رجل يضطر إىل نفقة يضن عليه املوسر بالقرض إال أن يرحبه يف املائة عامة العينة إمنا : له الواقع قال بعضهم 

ما أحب فيبيعها مثن املائة بضعفها أو حنو ذلك ففسر بيع املضطر ببيع العينة وبيع العينة إمنا هو العني بأكثر منها إىل 
  فاسد يف البيوع أجل ـ حسبما هو مبسوط يف الفقهيات ـ فقد صار الشح إذا سببا يف دخول هذه امل

  كالمنا يف البدعة يف فساد املعصية ألن هذه األشياء بيوع فاسدة فصارت من باب آخر ال كالم لنا فيه : فإن قيل 
أن مدخل البدعة ها هنا من باب االحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد عده العلماء من البدع احملدثات : فاجلواب 

من وضع هذا فهو كافر ومن مسع به فرضي به فهو كافر ومن محله :  احليل حىت قال ابن املبارك يف كتاب وضع يف
من كورة فهو كافر ومن كان عنده فرضي به فهو كافر وذلك أنه وقع فيه االحتياالت بأشياء منكرة حىت احتال 

  على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد 
قال يف قصة بنت أيب روح حيث أمرت باإلرتداد  أن ابن املبارك: وقال إسحاق بن راهوية عن سفيان بن عبد امللك 

أحدثوا يف اإلسالم ومن كان أمر هبذا فهو : فذكر شيئا مث قال ابن املبارك وهو مغضب : وذلك يف أيام أيب غشان 
ما أرى : كافر ومن كان هذا الكتاب عنده أو يف بيته ليأمر أو صوبه ومل يأمر به فهو كافر مث قال ابن مبارك 

سن مثل هذا حىت جاء هؤالء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ ولو كان حيسنها مل جيد من ميضيها فيهم حىت الشيطان حي



  جاء هؤالء 
وإمنا وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم يف أن حيتالوا للحرام حىت يصري حالال وللواجب حىت 

لدين كما أجازوا نكاح احمللل وهو احتيال على رد يكون غري واجب وما أشبه ذلك من األمور اخلارجة عن نظام ا
املطلقة ثالثا ملن طلقها وأجازوا إسقاط فرض الزكاة باهلبة املستعارة وأشباه ذلك فقد ظهر وجه اإلشارة يف 

  األحاديث املتقدمة املذكور فيها الشح وأهنا تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصي مجة 
خليانة وهي من مساة أهل النفاق ولكن يوجد يف الناس بعض أنواعها تشريعا وأما قبض األمانة فعبارة عن شياع ا

وحكيت عن قوم ممن ينتمي إىل العلم كما حكيت عن كثري من األمراء فإن أهل احليل املشار إليهم إمنا بنوا يف بيع 
ئة ومخسني إىل أجل العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسدا فأخفوه لتظهر صحته فإن بيعه الثوب مبا

  لكنهما أظهرا وساطة الثوب وأنه هو املبيع واملشتري وليس كذلك بدليل الواقع 
انا غري حمتاج إىل هذا املال وأنت أحوج إليه مين مث : وكذلك يهب ماله عند رأس احلول قائال بلسان حاله ومقاله 

األوىل واجلميع يف احلالني بل يف احلولني يف تصريف يهبه فإذا جاء احلول اآلخر قال املوهوب له للواهب مثل املقالة 
  املال سواء أليس هذا خالف األمانة ؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بني العبد وربه فالعمل خبالف خيانة 

ومعىن الزينة التدليس بالعيوب وهذا خالف األمانة ] حيفر الزينة ويرد من الكذب [ ومن ذلك أن بعض الناس كان 
لكل مسلم وايضا فإن كثريا من األمراء حيتاجون أموال الناس اعتقادا منهم أهنا هلم دون املسلمني ومنهم والنصح 

من يعتقد نوعا من ذلك يف الغنائم املأخوذة عنوة من الكفار فيجعلوهنا يف بيت املال وحيرمون الغامنني من حظوظهم 
  هر منها تأويال على الشريعة بالعقول فوجه البدعة ها هنا ظا

وقد تقدم التنبيه على ذلك يف متثيل البدع الداخلة يف الضروريات يف الباب قبل هذا ويدخل حتت هذا النمط كون 
  : الغنائم تصري دوال وقوله 

  ] أدوا إليهم حقهم وسلوا اهللا حقكم : سترون بعدي أثرة وأمراء تنكروهنا مث قال [ 
مر فخرج أبو داود و أمحد وغريمها عن أيب مالك األشعري رضي اهللا وأما حتليل الدماء والربا واحلرير والغناء واخل

  : عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
يعزف على رؤوسهم باملعازف والقينات [ ـ زاد ابن ماجه ـ ] لبشرين ناس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها [ 

  : وخرجه البخاري عن أيب عامر وأيب مالك األشعري قال فيه ] زير خيسف اهللا هبم األرض وجيعل منهم القردة واخلنا
ليكونن من أميت أقوام يستحلون اخلز واحلرير واخلمر واملعازف ولينزلن أقوام إىل جنب علم تروح عليهم سارحة [ 

ير إىل يوم ارجع إلينا غدا فيبيتهم اهللا ويضع العلم وميسخ آخرين قردة وخناز: هلم يأتيهم رجل حلاجة فيقولون 
ميسخ [ ـ وقال يف آخره ـ ] ليكونن من أميت أقوام يستحلون اخلز واحلرير : [ ويف سنن أيب داود ] القيامة 

  ] منهم آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة 
 ]ولينزلن أقوام : [ واخلز هنا نوع من احلرير ليس اخلز املأذون فيها املنسوج من حرير وغريه وقوله يف احلديث 

يعين ـ واهللا أعلم ـ من هؤالء املستحلني واملعىن إن هؤالء املستحلني ينزل منهم أقوام إىل جنب علم وهو اجلبل 
فيواعدهم إىل الغد فيبيتهم اهللا ـ وهو أخذ العذاب ليال ـ وميسخ منهم آخرين كما يف حديث أيب داود كما يف 

  نازير وكأن اخلسف ها هنا التبييت املذكور يف اآلخر خيسف اهللا هبم األرض وميسخ منهم قردة وخ: احلديث قبل 
وهذا نص يف أن هؤالء الذين استحلوا هذه احملارم كانوا متأولني فيها حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس 

هو اخلمر وإمنا له اسم آخر إما النبيذ أو غريه وإمنا اخلمر عصري العنب الينء وهذا رأي طائفة من الكوفيني وقد 



  بت أن كل مسكر مخر ث
وإمنا أتى على هؤالء حيث استحلوا احملرمات مبا ظنوه من انتفاء اإلسم ومل يلتفتوا إىل وجود املعىن : قال بعضهم 

وهذه بعينها شبهة اليهود يف استحالهلم أخذ احليتان يوم األحد مبا أوقعوها به يوم السبت يف : احملرم وثبوته قال 
ليس هذا بصيد وال عمل يوم السبت وليس هذا باستباحة : يوم اجلمعة حيث قالوا  الشباك واحلفائر من فعلهم

  السبت 
بل الذي يستحل اخلمر زاعما أنه ليس مخرا مع علمه بأن معناه اخلمر ومقصوده مقصود اخلمر أفسد تأويال من جهة 

مر املنبوذة على اخلمر العصرية أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسا فلئن كان من القياس ما هو حق فإن قياس اخل
  من القياس يف معىن األصل وهو من القياس اجللي إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر يف التحرمي 

فإذا كان هؤالء املذكورون يف احلديث إمنا شربوا اخلمر استحالال هلا ملا ظنوا أن احملرم جمرد ما وقع عليه اللفظ 
يقع على غري عصري العنب الينء فشبهتهم يف استحالل احلرير واملعازف أظهر بأنه أبيح وظنوا أن لفظ اخلمر ال 

احلرير للنساء مطلقا وللرجال يف بعض األحوال فكذلك الغناء والدف قد أبيح يف العرس وحنو وابيح منه احلداء 
وميسخون إمنا فعل ذلك هبم وغريه وليس يف هذا النوع من دالئل التحرمي ما يف اخلمر فظهر ذم الذين خيسف هبم 

من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به احملارم بطريق احليلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته يف حترمي هذه 
  األشياء 

يأيت على الناس زمان يستحلون فيه الربا [ وقد خرج ابن بطة عن األوزاعي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
يعين العينة وروي يف استحالل الربا حديث رواه إبراهيم احلريب عن أيب ثعلبة عن النيب صلى :  قال بعضهم] بالبيع 

  : اهللا عليه و سلم قال 
يريد استحالل الفروج احلرام ] أول دينكم نبوة ورمحة مث ملك وجربية مث ملك عضوض يستحل فيه احلر واخلز [ 

ويشبه ـ واهللا أعلم ـ أن يراد بذلك ظهور استحالل نكاح : قالوا واحلر بكسر احلاء املهملة والراء املخففة الفرج 
احمللل وحنو ذلك مما يوجب استحالل الفروج احملرمة فإن األمة مل يستحل أحد منها الزنا الصريح ومل يرد 

قد باالستحالل جمرد الفعل فإن هذا مل يزل معموال يف الناس مث لفظ االستحالل إمنا يستعمل يف األصل فيمن اعت
الشيء حالال والواقع كذلك فإن هذا امللك العضوض الذي كان بعد امللك واجلربية قد كان يف أواخر عصر 
  التابعني يف تلك األزمان صار يف أويل األمر من يفيت بنكاح احمللل وحنوه ومل يكن قبل ذلك من يفيت به أصال 

لعن آكل الربا : [ سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويؤيد ذلك أنه يف حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه املشهور أن ر
  ] وشاهديه وكاتبه واحمللل واحمللل له 

ما ظهر يف قوم الربا والزنا إال : [ وروى أمحد عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
العينة من الربا وقد جاء عن ابن عباس  فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر أن] أحلوا بأنفسهم عقاب اهللا 

يستحلون اخلمر بأمساء يسموهنا هبا : يأيت على الناس زمان يستحل فيه مخسة أشياء : [ رضي اهللا عنهما موقوفا قال 
فإن الثالثة املذكورة أوال قد سنت وأما السحت ] والسحت باهلدية والقتل بالريبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع 

العطية للوايل واحلاكم وحنومها بإسم اهلدية فهو ظاهر واستحالل القتل بإسم اإلرهاب الذي يسميه والة الذي هو 
  الظلم سياسية وأهبة امللك وحنو ذلك فظاهر أيضا وهو نوع من أنواع شريعة القتل املخترعة 

ضئضىء هذا قوما يقرؤون  إن من: [ وقد وصف النيب صلى اهللا عليه و سلم اخلوارج هبذا النوع من اخلصال فقال 
القرآن ال يتجاوز حناجرهم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 



  : ولعل هؤالء املرادون بقوله عليه الصالة و السالم يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عته ] 
يه تفسري احلسن قال ك يصبح حمرما لدم أحيه وعرضه وميسي احلديث يدل عل] يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا [ 

  مستحال إىل آخره 
وقد وضع القتل شرعا معموال به على غري سنة اهللا وسنة رسوله املتسمي باملهدي املغريب الذي زعم أنه املبشر به يف 

م أيضا بالقتل يف ترك الكذب واملداهنة وأخذه: األحاديث فجعل القتل عقابا يف مثانية عشر صنفا ذكروا منها 
امتثال أمر من يستمع أمره وبايعوه على ذلك وكان يعظهم يف كل وقت ويذكرهم ومن مل حيضر أدب فإن متادى 
قتل وكل من مل يتأدب مبا أدب به ضرب بالسوط املرة واملرتني فإن ظهر منه عناد يف ترك امتثال األوامر قتل ومن 

املقدم عليه قتل وكل من شك يف عصمته قتل أو شك يف أنه املهدي املبشر  داهن على أخيه أو أبيه أو من يكرم أو
به وكل من خالف أمره أمر اصحابه فعروه فكان أكثر تأديبه القتل ـ كما ترى ـ كما أنه كان من رأيه أن ال 

حالال يصلي خلف إمام أو خطيب يأخذ أجرا على اإلمامة أو اخلطابة وكذلك لبس الثياب الرفيعة ـ وإن كانت 
ـ فقد حكوا عنه قبل أن يستفحل أمره أنه ترك الصالة خلف خطيب أغمات بذلك السبب فقدم خطيب آخر يف 

  ثياب حفيلة تباين التواضع ـ بزعمهم ـ فترك الصالة خلفه 
ه وهو بدعة ظهرت يف الشريعة بعد املائتني ومن رأي: وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية قال العلماء 

  أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادي على الباطل كله 
  : وذكر يف كتاب اإلمامة أنه هو اإلمام وأصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم 

جاء اهللا باملهدي وطاعته : وقال يف الكتاب املذكور ] بدىء اإلسالم غريبا وسيعود كما بديء فطوىب للغرباء [ 
وال بعد وأن به قامت السموات واألرض وبه تقوم وال ضد له وال مثل وال ند انتهى  صافية نقية مل ير مثلها قبل

  وكذب فاملهدي عيس عليه السالم 
أصبح وهللا : وكان يأمرهم بلزوم احلزب بعد صالة الصبح وبعد املغرب فأمر املؤذنني إذا طلع الفجر أن ينادوا 

ـ بأن الفجر قد طلع إللزام ال   طاعة وحلضور اجلماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به احلمد إشعارا ـ زعموا 
وله اختراعات وابتداعات غري ما ذكرنا ومجيع ذلك إىل أنه قائل برأيه يف العبادات والعادات مع زعمه أنه قائل 

  بالرأي وهو التناقض بعينه فقد ظهر إذن جريان تلك األشياء على االبتداع 
داؤه من الديون والغرامات كان الوالة يلزموهنا الناس بشيء معلوم من غري وأما كون الزكاة مغرما فاملغرم ما يلزم أ

نظر إىل قلة مال الزكاة أو كثرته أو قصوره عن النصاب أو عدم قصوره بل يأخذوهنم هبا على كل حال إىل املوت 
  وكون هذا بدعة ظاهر 

من عادة قراءة العلم وإقرائه ومساعه أن وأما ارتفاع األصوات يف املساجد فناشىء عن بدعة اجلدال يف الدين فإن 
يكون يف املساجد ومن آدابه أن ال ترفع فيه األصوات يف غري املساجد فما ظنك به يف املساجد ؟ فاجلدال فيه زيادة 

اهلوى فإنه غري مشروع يف األصل فقد جعل العلماء من عقائد اإلسالم ترك املراء واجلدال يف الدين وهو الكالم 
ذن يف الكالم فيه كالكالم يف املتشاهبات من الصفات واألفعال وغريمها وكمتشاهبات القرآن وألجل ذلك فيما مل يؤ

هو { : تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية : [ جاء يف احلديث عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قلت 
] ن جيادلون فيه فهم الذين عىن اهللا فأحذروهم فإذا رأيتم الذي: قال } الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات 

  : ويف احلديث 
ال متاروا يف القرآن فإن املراء فيه كفر : [ وجاء عنه عليه السالم أنه قال ] ما ضل قوم بعد هدى إال أوتوا اجلدل [ 



ه فاقبلوه وما مل إن القرآن يصدق بعضه بعضا فال تكذبوا بعضه ببعض ما علمتم من: [ وعنه عليه السالم أنه قال ] 
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه : [ وقال عليه السالم ] تعلموه فكلوه إىل عامله 

  إياكم واخلصومات يف الدين فإهنا حتبط األعمال : وخرج ابن وهب عن معاوية بن قرة قال ] 
  اجلدال واخلصومات يف الدين : قال } عداوة والبغضاء وألقينا بينهم ال{ : وقال النخعي يف قوله تعاىل 

انصرف مالك يوما إىل املسجد وهو متكىء على يدي فلحقه رجل يقال له أبو اجلديرة يتهم : وقال معن بن عيسى 
: احذر أن اشهد عليك قال : امسع مين شيئا أكلمك به وأحاجك برأيي فقال له ! يا أبا عبد اهللا : باإلرجاء فقال 

فإن غلبتك : اتبعين قال : فإن غلبتين ؟ قال :  ما اريد إال احلق امسع مين فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم قال واهللا
بعث اهللا حممدا ! يا عبد اهللا : اتبعنا فقال له مالك : فإن جاء رجل فكلمناه فغلبناه ؟ قال : اتبعتك قال : ؟ قال 

  بدين واحد وأراك تنتقل 
  من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل : عزيز وقال عمر بن عبد ال

  ليس اجلدال يف الدين بشيء : وقال مالك 
والكالم يف ذم اجلدال كثري فإذا كان مذموما فمن جعله حممودا وعده من العلوم النافعة بإطالق فقد ابتدع يف الدين 

  طلب الغلبة وذلك مظنة رفع األصوات وملا كان اتباع اهلوى أصل االبتداع مل يعدم صاحب اجلدال أن مياري وي
عددت رفع األصوات من فروع اجلدال وخواصه وليس كذلك فرفع األصوات قد يكون يف العلم : فإن قيل 

  ولذلك كره رفع األصوات يف املسجد وإن كان يف العلم أو يف غري العلم 
  يف املسجد رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواهتم : قال ابن القاسم يف املبسوط 

أنه حيب أن ينزه املسجد عن مثل هذا ألنه أمر بتعظيمه وتوقريه : إحدامها : وعلل ذلك حممد بن مسلمة بعلتني 
  انه مبين للصالة وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار فأن يلزم ذلك يف موضعها املتخذ هلا أوىل : والثانية 

من كان يريد :  عنه بىن رحبه بني ناحية املسجد تسمى البطيحاء وقال وروى مالك أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا
أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إىل هذه الرحبة فإذا كان كذلك فمن أين يدل ذم رفع الصوت يف 

  املسجد على اجلدل املنهي عنه ؟ 
  : فاجلواب من وجهني 

م أعين يف أكثر األمر دون الفلتات ألن رفع الصوت واخلروج أن رفع الصوت من خواص اجلدل املذمو: أحدمها 
عن االعتدال فيه ناشىء عن اهلوى يف الشيء املتكلم فيه واقرب الكالم اخلاص باملسجد إىل رفع الصوت الكالم 

  فيما مل ياذن فيه وهو اجلدال الذي نبه عليه احلديث املتقدم 
علم يف الزمان املتقدم إال يف علم الكالم وإىل غرضه تصويب سهام وأيضا مل يكثر الكالم جدا يف نوع من أنواع ال

النقد والذم فهو إذا هو وقد روي عن عمرية بن أيب ناجية املصري أنه رأى قوما يتعارون يف املسجد وقد علت 
احلج هؤالء قوم قد ملوا العبادة وأقبلوا على الكالم اللهم أمت عمرية فمات من عامة ذلك يف : أصواهتم فقال 

  مات يف هذه الليلة نصف الناس فعرفت تلك الليلة فجاء موت عمرية هذا : فرأى رجل يف النوم قائال يقول 
أنا لو سلمنا أن جمرد رفع األصوات يدل على ما قلنا لكان أيضا من البدع إذا عد كأنه من اجلائز يف مجيع : والثاين 

  جرى جمرى البدع احملدثات أنواع العلم فصار معموال به ال نفي وال يكف عنه ف
وأما تقدمي األحداث على غريهم فمن قبيل ما تقدم يف كثرة اجلهال وقلة العلم كان ذلك التقدمي يف ريب العلم أو 
غريه ألن احلدث أبدا أو يف غالب األمر غر مل يتحنك ومل يرتض يف صناعة رياضة تبلغه مبالغ الراسخني األقدام يف 



  : ا يف املثل تلك الصناعة ولذلك قالو
  ) مل يستطع صولة البزل القناعيس ... وابن اللبون إذا ما لز يف قرن ( 

هذا إن محلنا على حداثة السن وهو نص يف ابن مسعود رضي اهللا عنه فإن محلناه على حدثان العهد بالصناعة 
إذا أسند األمر إىل غري : [ ه وقول] وساد القبيلة فاسقهم : [ وقوله ] وكان زعيم القوم أرذهلم : [ وحيتمله قوله 

  فاملعىن فيها واحد فإن احلديث العهد بالشيء ال يبلغ مبالغ القدمي العهد فيه ] أهله 
احلدث الذي مل : ولذلك حيكى عن الشيخ أيب مدين أنه سئل عن األحداث الذين هنى شيوخ الصوفية عنهم فقال 

  يستكمل األمر بعد وإن كان ابن مثانني سنة 
: وقال ] سفهاء األحالم : [ مي األحداث على غريهم من باب تقدمي اجلهال على غريهم ولذلك قال فيهم فإذا تقد

  : إىل آخره وهو منزل على احلديث اآلخر يف اخلوارج ] يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم [ 
م مل يتفقهوا فيه فهو يف إىل آخر احلديث يعين أهن] إن من ضئضيء هذا قوما يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم [ 

  ألسنتهم ال يف قلوهبم 
وأما لعن آخر هذه األمة أوهلا فظاهر مما ذكر العلماء عن بعض الفرق الضالة فإن الكاملية من الشيعة كفرت 
الصحابة رضي اهللا عنهم حني مل يصرفوا اخلالفة إىل علي رضي اهللا عنه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ضي اهللا عنه حني مل يأخذ حبقه فيها وكفرت عليا ر
املسجد فركع مث أتى قرب النيب صلى اهللا عليه و ) يعين الرشيد ( دخل هارون : قا ل مصعب الزبريي و ابن نافع 

هل ملن سب : السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته مث قال ل مالك : سلم فسلم عليه مث أتى جملس مالك فقال 
من أين قلت ذلك : وال كرامة وال مسرة قال ! ال : عليه و سلم يف الفيء حق ؟ قال  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا

  فمن عاهبم فهو كافر وال حق لكافر يف الفيء } ليغيظ هبم الكفار { : قال اهللا عز و جل : ؟ قال 
إىل آخر اآليات  }للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم { : واحتج مرة أخرى يف ذلك بقوله تعاىل 

والذين جاؤوا من { فيهم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذين هاجروا معه وأنصاره : الثالث قال 
فمن عدا هؤالء فال حق هلم فيه ويف فعل خواص } بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان 

  الفرق من هذا املعىن كثري 
لني فقد كان ذلك مجلة منهم من تقدم يف زمان بين العباس وغريهم ومنهم معد من العبيدية الذين وأما بعث الدجا

أشهد أن معدا رسول اهللا عوضا من كلمة احلق أشهد أن : ملكوا إفريقية فقد حكى عنه أنه جعل املؤذن يقول 
أردد : ه ؟ فلما انتهى كالمهم إليه قال حممدا رسول اهللا فهم املسلمون بقتله مث رفعوه إىل معد لريوا هل هذا عن أمر

  عليهم أذاهنم لعنهم اهللا 
ومن يدعي لنفسه العصمة فهو شبه من يدعي النبوة ومن يزعم أنه به قامت السموات واألرض فقد جاوز دعوى 

  النبوة وهو املغريب املتسمي باملهدي 
ظهر عليها بأمور مومهة للكرامات واإلخبار وقد كان يف الزمان القريب رجل يقال له الفازازي ادعى النبوة واست

باملغيبات وخميلة خلوارق العادات تبعه على ذلك من العوام مجلة ولقد مسعت بعض طلبة ذلك البلد الذي اختله هذا 
وهل ميكن تأويله ؟ وجعل يطرق إليه } وخامت النبيني { : البأس ـ وهو مالقة ـ آخذا ينظر يف قوله تعاىل 

غ إمكان بعث نيب بعد حممد صلى اهللا عليه و سلم وكان مقتل هذا املفتري على يد شيخ شيوخنا االحتماالت ليسو
  أيب جعفر بن الزبري رمحه اهللا 



ملا أمر بالتأهب يوم قتله وهو يف : حدثين شيخنا أبو احلسن بن اجلياب قال : ولقد حكى بعض مؤلفي الوقت قال 
اقرأ قرآنك : سورة يس فقال أحد الذعرة ممن مجع السجن بينهما  السجن الذي أخرج منه إىل مصرعه جهر بتالوة

  يل شيء تنفصل على قرآننا اليوم ؟ أو يف معىن هذا فتركها مثال بلوذعيته 
  وأما مفارقة اجلماعة فبدعتها ظاهرة ولذلك جيازي مفارقتها بامليتة اجلاهلية 

  اههم وقد ظهر يف اخلوارج وغريهم ممن سلك مسلكهم كالعبيدية وأشب
فهذه ايضا من مجلة ما اشتملت عليه تلك األحاديث وباقي اخلصال املذكورة عائد إىل حنو آخر ككثرة النساء وقلة 

  الرجال وتطاول الناس يف البنيان وتقارب الزمان 
على فاحلاصل أن أكثر احلوادث اليت أخرب هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم من أهنا تقع وتظهر وتنتشر أمور مبتدعة 

مضاهاة التشريع لكن من جهة التعبد ال من جهة كوهنا عادية وهو الفرق بني املعصية اليت هي بدعة واملعصية اليت 
  هي ليست ببدعة 

وأن العاديات من حيث هي عادية ال بدعة فيها ومن حيث يتعبد هبا أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة وحصل 
  هبا واحدا وباهللا التوفيق بذلك اتفاق القولني وصار املذهبان مذ

  أما االبتداع مبعىن أنه نوع من التشريع: فصل فإن قيل 

أما االبتداع مبعىن أنه نوع من التشريع على وجه التعبد يف العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول : فإن قيل 
  ق اخلارجية عن اجلادة ـ فظاهر فإجيابه أو إجازته بالرأي ـ كما تقدم من أمثلة بدع اخلوارج ومن داناهم من الفر

  ومن ذلك القول بالتحسني والتقبيح العقلي والقول بترك العمل خبرب الواحد وما أشبه ذلك 
فالقول بأنه بدعة قد تبني وجهه واتضح مغزاه وإمنا يبقى وجه آخر يشبهه وليس به وهو أن املعاصي واملنكرات 

 الناس على وجه ال يقع هلا إنكار من خاص وال عام فما كان واملكروهات قد تظهر وتفشو وجيري العمل هبا بني
  هل يعد مثله بدعة أم ال ؟ : منها هذا شأنه 

  : أن مثل هذه املسألة هلا نظران : فاجلواب 
نظر من حيث وقوعها واعتقادا يف األصل فال شك أهنا خمالفة ال بدعة إذ ليس من شرط كون املمنوع : أحدمها 

أن ال ينشرها وال يظهرها أنه ليس من شرط أن تنشر بل ال تزول املخالفة ظهرت أو ال واملكروه غري بدعة 
واشتهرت أم ال وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه ال يؤثر يف واحدة منهما واملبتدع قد يقام عن بدعة واملخالف 

  قد يدوم على خمالفته إىل املوت عياذا باهللا 
من خارج فالقرائن قد تقترن فتكون سببا يف مفسدة حالية ويف مفسدة مالية نظر من جهة ما يقترن هبا : والثاين 

  كالمها راجع إىل اعتقاد البدعة 
  : أما احلالية فبأمرين 

أن يعمل هبا اخلواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم وهذه مفسدة يف : األول 
هلا واستجازهتا ألن العامل املنتصب مفتيا للناس بعمله كما هو مفت اإلسالم ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسها

لو كان ممنوعا أو مكروها : بقوله فإذا نظر إليه الناس يعمل ما يأمر هو مبخالفته حصل يف اعتقادهم جوازه ويقولون 
  المتنع منه العامل 

إن العامل خالف بذلك وجيوز عليه : امي هذا وإن نص على منعه أو كراهته فإن عمله معارض لقوله فإما أن يقول الع



  مثل ذلك وهم عقالء الناس وهم األقلون 
إنه وجد فيه رخصة فإنه لو كان كما قال مل يأت به فريجح بني قوله وفعله والفعل أغلب من القول : وإما أن يقول 

لظن به فيعتقده جائزا وهؤالء يف جهة التأسي ـ كما تبني يف كتاب املوافقات ـ فيعمل العامي بعمل العامل حتسينا ل
  هم األكثرون 

فقد صار عمل العامل عند العامي حجة كما كان قوله حجة على اإلطالق والعموم يف الفتيا فاجتمع على العامي 
  العمل مع اعتقاد اجلواز بشبهة دليل وهذا عني البدعة 

ء فجعلوا العمل ببدعة الدعاء هبيئة االجتماع يف بل لقد وقع مثل يف طائفة ممن متيز عن العامة بانتصاب يف رتبة العلما
آثار الصلوات وقراءة احلزب حجة يف جواز العمل بالبدع يف اجلملة وأن منها ما هو حسن وكان منهم من ارتسم 

  يف طريقة التصوف فأجاز التعبد هللا بالعبادات املبتدعة واحتج باحلزب والدعاء بعد الصالة كما تقدم 
ه ما عمل به إال ملستند فوضعه يف كتاب وجعله فقها كبعض أماريد الرس ممن قيد على األمة ابن ومنهم من اعتقد أن

  زيد 
ثالث : وأصل مجيع ذلك سكوت اخلواص عن البيان والعمل به على الغفلة ومن هنا تسشنع زلة العامل فقد قالوا 

  زلة العامل وجدال منافق بالقرآن وأئمة ضالون : هتدم الدين 
  : عائد وباله على العامل وزهللا املذكور عند العلماء حيتمل وجهني وكل ذلك 

  زهللا يف النظر حىت يفيت مبا خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه وذلك الفتيا بالقول : أحدمها 
من قسمي املفسدة احلالية أن يعمل هبا العوام وتشيع فيهم وتظهر فال ينكرها اخلواص وال يرفعون هلا : والثاين 
سهم وهم قادرون على اإلنكار فلم يفعلوا فالعامي من شأنه إذا رأى أمرا جيهل حكمه يعمل العامل به فال رؤو

ينكرها عليه اعتقد أنه جائز وأنه حسن أو أنه مشروع خبالف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب أو أنه غري 
بالشريعة ألن مستنده اخلواص واعلماء يف اجلائز  مشروع أو أنه ليس من فعل املسلمني هذا أمر يلزم من ليس بعامل

  مع غري اجلائز 
فإذا عدم اإلنكار ممن شأنه اإلنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف املنكر ووجوده القدرة عليه فلم يفعل دل 

ن من العوام عند العوام على أنه فعل جائز ال حرج فيه فنشأ فيه هذا االعتقاد الفاسد بتأويل يقنع مبثله من كا
  فصارت املخالفة بدعة كما يف القسم األول 

وقد ثبت يف األصول أن العامل يف الناس قائم مقام النيب عليه الصالة و السالم والعلماء ورثة األنبياء فكما أن النيب 
ه وإقراره صلى اهللا عليه و سلم يدل على األحكام بقوله وفعله وإقراره كذلك وارثة يدل على األحكام بقوله وفعل

واعترب ذلك ببعض ما أحدث يف املساجد من األمور املنهي عنها فلم ينكرها العلماء أو عملوا هبا فصارت بعد سننا 
اصبح وهللا احلمد و الوضوء للصالة و تأهبوا ودعاء املؤذنني بالليل يف الصوامع : ومشروعات كزيادهتم مع اآلذان 

اس ومبا وضع يف نوازل ابن سهل غفلة عما أخذ عليه فيه وقد قيدنا يف ورمبا احتجوا على ذلك مبا يفعله بعض الن
  ذلك جزءا مفردا فمن أراد الشفاء يف املسألة فعليه به وباهللا التوفيق 

  ] : أيب عمري بن أنس عن عمومة له من األنصار قال [ وخرج أبو داود عن 
انصب راية عند حضور الصالة فإذا رأوها : فقيل  إهتم النيب صلى اهللا عليه و سلم للصالة كيف جيمع الناس هلا[ 

: أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك ـ قال ـ فذكر له القنع يعين الشبور ويف رواية شبور اليهود فلم يعجبه وقال 
هو من أمر النصارى فانصرف عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه وهو : فذكر له الناقوس فقال : هو من أمر اليهود قال 



  إىل آخر احلديث ] م رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأري األذان يف منامه مهتم هل
  : ويف مسلم عن أنس بن مالك أنه قال 

ذكروا أن يعلموا وقت الصالة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بالل أن يشفع األذان 
  القرن الذي وقع يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ويوتر اإلقامة والقنع والشبور ـ هو البوق ـ وهو 

فأنت ترى كيف كره النيب صلى اهللا عليه و سلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته فكان ينبغي ملن اتسم بسمة 
العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك يف املساجد إعالما باألوقات أو غري إعالم هبا أما الراية فقد وضعت إعالما 

  وذلك شائع يف بالد املغرب حىت إن األذان معها قد صار يف حكم التبع باألوقات 
وأما البوق فهو العلم يف رمضان على غروب الشمس ودخول وقت اإلفطار مث هو علم أيضا باملغرب واألندلس 

ابن أم وكان : على وقت السحور ابتداء وانتهاء واحلديث قد جعل علما النتهاء نداء ابن أم مكتوم قال ابن شهاب 
  أصبحت أصبحت : مكتوم رجال أعمى ال ينادي حىت يقال له 

  : ويف مسلم و أيب داود 
احلديث فقد جعل أذان بالل ] ال مينعن أحدكم نداء بالل من سحوره فإنه يؤذن لريجع قائمكم ويوقظ نائمكم [ 

يه الصالة و السالم ومثله النار اليت ألن ينتبه النائم ملا حيتاج إليه من سحوره وغريه فالبوق ما شأنه ؟ وقد كرهه عل
ترفع دائما يف أوقات الليل وبالعشاء والصبح يف رمضان أيضا إعالما بدخوله فتوقد يف داخل املسجد مث يف وقت 

  السحور مث ترفع يف املنار إعالما بالوقت والنار شعار اجملوس يف األصل 
رمك حيىي بن خالد وحممد بن خالد ـ ملكهما الوايل أمر أول من اختذ البخور يف املسجد بنو ب: قال ابن العريب 

الدين فكان حممد بن خالد حاجبا وحيىي وزيرا مث ابنه جعفر بن حيىي ـ قال ـ وكانوا باطنية يعتقدون آراء 
الفالسفة فأحيوا اجملوسية واختذوا البخور يف املساجد ـ وإمنا تطيب باخللوق ـ فزادوا التجمري ويعمروهنا بالنار 

  نقولة حىت جيعلوهنا عند األندلس ببخورها ثابتة انتهى م
وحاصلة أن النار ليس إيقادها يف املساجد من شأن السلف الصاحل وال كانت مما تزين هبا املساجد البتة مث أحدث 

التزيني هبا حىت صارت من مجلة ما يعظم به رمضان واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق يف رمضان يف 
أهو سنة أم ال ؟ وال يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه األمور : ساجد حىت لقد سأل بعض عنه امل

  مشروعة على اجلملة يف املساجد وذلك بسبب ترك اخلواص اإلنكار عليهم 
لة االآلت وكذلك أيضا ملا مل يتخذ الناقوس لإلعالم حاول الشيطان فيه مبكيدة أخرى فعلق باملساجد واعتد به يف مج
  اليت توقد عليها النريان وتزخرف هبا املساجد زيادة إىل زخرفتها بغري ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع 

ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن ذكر النووي أهنا من البدع القبيحة وأهنا ضاللة فاحشة مجع فيها أنواع من 
ظهار شعائر اجملوس ومنها اختالط الرجال والنساء والشمع بينهم القبائح منها إضاعة املال يف غري وجهه ومنها إ

ـ    ووجوههم بارزة ومنها تقدمي دخول عرفة قبل وقتها املشروع ا ه
وقد ذكر الطرطوشي يف إيقاد املساجد يف رمضان بعض هذه األمور وذكر أيضا قبائح سواها فأين هذا كله من 

علم بالفجر أو وضع الرداء ؟ وهو أقرب مراما وأيسر خطبا من أن إنكار مالك لتنحنح املؤذن أو ضربه الباب لي
  تنشأ بدع حمدثات يعتقدها العوام سننا بسبب سكوت العلماء واخلواص عن اإلنكار وسبب عملهم هبا 

وأما املفسدة املالية فهي على فرض أن يكون الناس عاملني حبكم املخالفة وأهنا قد ينشأ الصغري على رؤيتها 
ويدخل يف اإلسالم أحد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدوهنا جائزة أو مشروعة ألن املخالفة إذا فشا يف الناس وظهورها 



  فعلها من غري إنكار مل يكن عند اجلاهل هبا فرق بينها وبني سائر املباحات أو الطاعات 
ا فكل من يراهم من العامة صيارف وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة يف أسواق املسلمني لعملهم بالرب

وجتارا يف أسواقنا من غري إنكار يعتقد أن ذلك جائز كذلك وأنت ترى مذهب مالك املعروف يف بالدنا أن احللي 
املصنوع من الذهب والفضة ال جيوز بيعه جبنسه إال وزنا بوزن وال اعتبار بقيمة الصياغة أصال والصاغة عندنا كلهم 

على ذلك أن يستفضلوا قيمة الصياغة أو إجارهتا ويعتقدون أن ذلك جائز هلم ومل يزل العلماء أو غالبهم يتبايعون 
من السلف الصاحل ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه األشياء حىت كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام 

ليس مبشروع وقد مر بيان هذا يف باب أمرا هو أشد من ترك السنن وأوىل أن يتركوا املباحات أن ال يعتقد فيها أمر 
أليس قد قصرت : البيان من كتاب املوافقات فقد ذكروا أن عثمان رضي اهللا عنه كان ال يقصر يف السفر فيقال له 

بلى ولكين إمام الناس فينظر إيل األعراب وأهل البادية أصلي : مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فيقول 
  ا فرضت هكذ: ركعتني فيقولون 
  : فإن يف القصر قولني ألهل اإلسالم ! تأملوا رمحكم اهللا : قال الطرطوشي 
  فريضة ومن أمت فإمنا يتم ويعيد أبدا : منهم من يقول 

سنة يعيد من أمت يف الوقت مث اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة ملا خاف من سوء العاقبة أن : ومنهم من يقول 
  ن يعتقد الناس أن الفرض ركعتا

  ) يعين أهنم ال يلتزمون األضحية ( وكان الصحابة رضي اهللا عنهم ال يضحون 
  شهدت أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما ال يضحيان خمافة أن يرى أهنا واجبة : قال حذيفة بن أسد 

  ال أبايل أن أضحي بكبشني أو بديك : وقال بالل 
من سألك فقل هذه : م يوم األضحى ويقول لعكرمة وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان يشتري حلما بدره

  أضحية ابن عباس 
  إين ألترك أضحييت ـ وإين ملن أيسركم ـ خمافة أن يظن أهنا واجبة : وقال ابن مسعود 

ما رأيت بيتا أكثر حلما وخبزا وعلما من بيت ابن عباس يذبح وينحر كل يوم مث ال يذبح يوم العيد : وقال طاوس 
  لئال يظن الناس أهنا واجبة وكان إماما يقتدى به وإمنا يفعل ذلك 
والقول يف هذا كالذي قبله وإن ألهل اإلسالم قولني يف األضحية أحدمها سنة والثاين واجبة مث : قال الطرطوشي 

  اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس األمر على غري وجهة فيعتقدوهنا فريضة 
إنه مل ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ـ قال ـ ومل : ام ستة بعد الفطر من رمضان قال مالك يف املوطأ يف صي

يبلغين ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك وخيافون بدعته وأن يلحق أهل اجلهالة واجلفاء 
  برمضان ما ليس منه لو رأوا يف ذلك رخصة من أهل العلم ورأوهم يقولون ذلك 

ك هنا ليس فيه دليل على أنه مل حيفظ احلديث كما توهم بعضهم بل لعل كالمه مشعر بأنه يعلمه لكنه مل فكالم مال
ير العمل عليه وإن كان مستحبا يف األصل لئال يكون ذريعة ملا قال كما فعل الصحابة رضي اهللا عنهم يف األضحية 

  وعثمان يف اإلمتام يف السفر 
وإن كان األصل فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا يف الصحن من جامع  وحكى املاوردي ما هو أغرب من هذا

البصرة أو الطرقة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب ألنه كان مفروشا فأمر زياد بإلقاء احلصا يف 
لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغري إذا نشأ أن مسح اجلبهة من أثر السجود سنة : صحن املسجد وقال 



  يف الصالة وهذا يف مباح فكيف به يف املكروه أو املمنوع ؟ 
ليست حبرام وال عيب فيها : ولقد بلغين يف هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد باإلسالم أنه قال يف اخلمر 

  وإمنا العيب أن يفعل هبا ما ال يصلح كالقتل وشبهه 
ه إنكار ملا علم من دين األمة ضرورة وبسبب ذلك ترك وهذا االعتقاد لو كان ممن نشأ يف اإلسالم كان كفرا ألن

  اإلنكار من الوالة على شارهبا والتخلية بينهم وبني اقتنائها وشهرته حبارة أهل الذمة فيها وأشباه ذلك 
وال معىن للبدعة إال أن يكون الفعل يف اعتقاد املبتدع مشروعا وليس مبشروع وهذا احلال متوقع أو واقع فقد 

يف عن العجم ما يقتضي أن الستة األيام من شوال ملحقة عندهم برمضان إلبقائهم حالة رمضان اخلاصة حكى القرا
  به كما هي إىل متام الستة األيام وكذلك وقع عندنا مثله وقد مر يف الباب األول 

أو يف مواقعهم  ومجيع هذا منوط إمثه مبن يترك اإلنكار من العلماء أو غريهم أو من يعمل ببعضها مبرآى من الناس
  فإهنم األصل يف انتشار هذه االعتقادات يف املعاصي أو غريها 

  وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه

  وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه 
  وهو أظهر األقسام ـ أن خيترعها املبتدع : أحدها 
  اجلاهل مشروعة  أن يعمل هبا العامل على وجه املخالفة فيفهمها: والثاين 

  أن يعمل هبا اجلاهل مع سكوت العامل عن اإلنكار وهو قادر عليه فيفهم اجلاهل أهنا ليست مبخالفة : والثالث 
  من باب الذرائع وهي أن يكون العمل يف أصله معروفا إال أنه يبتدل االعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى : والرابع 

واحد وال يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ بل هي يف القرب والبعد على  إال أن هذه األقسام ليست على وزان
تفاوت فاألول هو احلقيق باسم البدعة فإهنا تؤخذ علة بالنص عليها ويليه القسم الثاين فإن العمل يشبهه التنصيص 

كل وجه منزلة بالقول بل قد يكون أبلغ منه يف مواضع ـ كما تبني يف األصول ـ غري أنه ال ينزل ها هنا من 
ال تنظر إىل عمل العامل ولكن سله بصدقك وقال : الدليل أن العامل قد يعمل وينص على قبح عمله ولذلك قالوا 

  : اخلليل بن أمحد أو غريه 
  ) ينفعك علمي وال يضررك تقصريي ... اعمل بعلمي وال تنظر إىل عملي ( 

نكر رتبة من بعد ذلك منه إقرارا ـ يقتضي أن الفعل غري ويليه القسم الثالث فإن ترك اإلنكار ـ مع أن رتبة امل
  منكر ولكن يتنزل منزلة ما قبله ألن الصوارف للقدرة 

  كثرية قد يكون الترك لعذر خبالف الفعل فإنه ال عذر يف فعل اإلنسان باملخالفة مع علمه بكونه خمالفة 
يه بالعرض فال تبلغ املفسدة املتوقعة أن تساوي رتبة ويليه القسم الرابع ألن احملظور احلايل فيما تقدم غري واقع ف

الواقعة أصال فلذلك كانت من باب الذرائع فهي إذا مل تبلغ أن تكون يف احلال بدعة فال تدخل هبذا النظر حتت 
  حقيقة البدعة 

لزوم الثاين أقوى من وأما القسم الثاين والثالث فاملخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج إال أهنا الزمة لزوما عاديا و
  لزوم الثالث واهللا أعلم 

  يف الفرق بني البدع واملصاحل املرسلة واإلستحسان: الباب الثامن 



هذا الباب يضطر إىل الكالم فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة فإن كثريا من الناس عدوا أكثر املصاحل 
لوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات وقم جعلوا البدع املرسلة بدعا ونسبوها إىل الصحابة والتابعني وجع

إن منها ما هو واجب ومندوب وعدوا من الواجب كتب املصحف وغريه : تنقسم بأقسام أحكام الشريعة فقالوا 
  ومن املندوب االجتماع يف قيام رمضام على قارىء واحد 

ملناسب الذي ال يشهد له أصل معني فليس له على هذا شاهد وأيضا فإن املصاحل املرسلة يرجع معناها إىل اعتبار ا
شرعي على اخلصوص وال كونه قياسا حبيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول وهذا بعينه موجود يف البدع 

ـ يف الشرع على اخلصوص    املستحسنة فإهنا راجعة إىل أمور يف الدين مصلحية ـ يف زعم واضعيها 
اعتبار املصاحل املرسلة حقا فاعتبار البدع املستحسنة حق ألهنما جيريان من واد واحد وإن مل وإذا ثبت هذا فإن كان 

  يكن اعتبار البدع حقا مل يصح اعتبار املصاحل املرسلة 
وأيضا فإن القول باملصاحل املرسلة ليس متفقا عليه بل قد اختلف فيه أهل األصول على أربعة أقوال فذهب القاضي 

وليني إىل رده وأن املعىن ال يعترب ما مل يستند إىل أصل وذهب مالك إىل اعتبار ذلك وبىن األحكام وطائفة من األص
عليه على اإلطالق وذهب الشافعي ومعظم احلنفية إىل التمسك باملعىن الذي مل يستند إىل أصل صحيح لكن يشرط 

  قربه من معاين األصول الثابتة هذا ما حكى اإلمام اجلويين 
ايل إىل أن املناسب إن وقع يف رتبة التحسني والتزيني مل يعترب حىت يشهد له أصل معني وإن وقع يف رتبة وذهب الغز

وال يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد جمتهد واختلف قوله يف الرتبة املتوسطة : الضروري فميله إىل قبوله لكن بشرط قال 
 شفاء العليل كما قل ما قبله وإذا اعترب من الغزايل وهي رتبة احلاجي فرده يف املستصفى وهو آخر قوليه وقبله يف

ـ  اختالف قوله فاألقوال مخسة فإذا الراد العتبارها ال يبقى له يف الوقائع الصحابية مستند إال أهنا بدعة مستحسنة 
نعمت البدعة هذه ـ إذ ال ميكنهم ردها : كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف االجتماع لقيام رمضان 

  إلجتماعهم عليها 
وكذلك القول يف االستحسان فإنه على ما ذهب إليه املتقدمون راجع إىل احلكم بغري دليل والنايف له ال يعد 

  االستحسان سببا فال يعترب يف األحكام البتة فصار كاملصاحل املرسلة إذا قيل بردها 
من جهته كان احلق املتعني النظر يف مناط  فلما كان هذا املوضع مزلة قدم ألهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم

  : الغلط الواقع هلؤالء حىت يتبني أن املصاحل املرسلة ليست من البدع يف ورد وال صدر حبول اهللا واهللا املوفق فنقول 
  : املعىن املناسب الذي يربط به احلكم ال خيلو من ثالثة أقسام 

وال خالف يف أعماله وإال كان مناقضة للشريعة كشريعة  أن يشهد الشرع بقبوله فال إشكال يف صحته: أحدها 
  القصاص حفظا للنفوس واألطراف وغريها 

ما شهد الشرع برده فال سبيل إىل قبوله إذ املناسبة ال تقتضي احلكم لنفسها وإمنا ذلك مذهب أهل : والثاين 
حكام فحينئذ نقبله فإن املراد باملصلحة التسحني العقلي بل إذا ظهر املعىن وفهمنا من الشرع اعتباره يف اقتضاء األ

عندنا ما فهم رعايته يف حق اخللق من جلب املصاحل ودرء املفاسد على وجه ال يستقل العقل بدركه على حال فإذا 
  مل يشهد الشرع باعتبار ذلك املعىن بل يرده كان مردودا باتفاق املسلمني 

دخل على بعض السالطني فسأله عن الوقاع يف هنار رمضان ومثال ما حكى الغزايل عن بعض أكابر العلماء أنه 
القادر على اعتاق الرقبة كيف : عليك صيام شهرين متتابعني فلما خرج راجعه بعض الفقهاء وقالوا له : فقال 

لو قلت له عليك : يعدل له إىل الصوم والصوم وظيفة املعسرين وهذا امللك ميلك عبيدا غري حمصورين ؟ فقال هلم 



  ق رقبة ال ستحقر ذلك وأعتق عبيدا مرارا فال يزجره إعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعني إعتا
فهذا املعىن مناسب ألن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر وامللك ال يزجره اإلعتاق ويزجره الصيام وهذه الفتيا 

العتق على الصيام فتقدمي الصيام بالنسبة إىل الغين  قائل بالتخيري وقائل بالترتيب فيقدم: باطلة ألن العلماء بني قائلني 
  ال قائل به على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا لكنه على صريح الفقه 

صيام ثالثة : حنث الرشيد يف ميني فجمع العلماء فأمجعوا أن عليه عتق رقبة فسأل مالكا فقال : قال حيىي بن بكري 
  هيم من فقهاء قرطبة أيام واتبعه على ذلك إسحاق بن إبرا

حكى ابن بشكوال أن احلكم أمري املؤمنني أرسل يف الفقهاء وشاورهم يف مسألة نزلت به فذكر هلم عن نفسه أنه 
ما : عمد إىل إحدى كرائمه ووطئها يف رمضان فأفتوا باإلطعام و إسحاق بن إبرهيم ساكت فقال له أمري املؤمنني 

أليس مذهب مالك اإلطعام ؟ : ال أقول بقوهلم وأقول بالصيام فقيل له : ه يقول الشيخ يف فتوى أصحابه ؟ فقال ل
حتفظون مذهب مالك إال أنكم تريدون مصانعة أمري املؤمنني إمنا أمر باإلطعام ملن له مال وأمري املؤمنني ال : فقال هلم 

  هذا صحيح مال له إمنا هو مال بيت املسلمني فأخذ بقوله أمري املؤمنني وشكر له عليه ا هـ و
نعم حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرمحن بن احلكم مثل هذا يف رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك 

يكفر ذلك صيام شهرين متتابعني فلما برز ذلك من حيىي سكت سائر الفقهاء حىت : وكفارته فقال حيىي بن حيىي 
: ن مالك من أنه خمري بني العتق والطعام والصيام ؟ فقال هلم ما لك مل تفته مبذهبنا ع: خرجوا من عنده فقالوا ليحىي 

  لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن محلته على أصعب األمور لئال يعود 
  فإن صح هذا عن حيىي بن حيىي رمحه اهللا وكان كالمه على ظاهره كان خمالفا لإلمجاع 

  : اهد اخلاصة فلم تشهد باعتباره وال بإلغائه فهذا على وجهني ما سكتت عنه الشو: والثالث 
أن يرد نص على وفق ذلك املعىن كتعليل منع القتل للمرياث فاملعاملة بنقيض املقصود تقدير إن مل يرد نص : أحدمها 

رب فال يصح على وفقه فإن هذه العلة ال عهد هبا يف تصرفات الشرع بالفرض وال مبالئمها حبيث يوجد هلا جنس معت
  التعليل هبا وال بناء احلكم عليها باتفاق ومثل هذا تشريع من القائل به فال ميكن قبوله 

أن يالئم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك املعىن جنس اعتربه الشارع يف اجلملة بغري دليل معني وهو : والثاين 
  ألمثلة حىت يتبني وجهه حبول اهللا االستدالل املرسل املسمى باملصاحل املرسلة وال بد من بسطه با

  : ولنقتصر على عشرة أمثلة 

  أن أصحاب رسول اهللا صلى: ولنقتصر على عشر أمثلة للمصاحل املرسلة أحدها 

  اهللا عليه و سلم اتفقوا على مجع املصحف 
ضا بل قد أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتفقوا على مجع املصحف وليس مث نص على مجعه وكتبه أي

كيف نفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فروي عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه : قال بعضهم 
: اليمامة وإذا عنده عمر رضي اهللا عنه قال أبو بكر ) أهل ( مقتل ] بعد [ ارسل إيل أبو بكر رضي اهللا عنه : قال 

بقراء القرآن يوم اليمامة وإين أخشى أن يستحر القتل بالقراء يف  إن القتل قد استحر) : إن عمر أتاين فقال ( 
كيف أفعل شيئا مل يفعله رسول : فقلت له : املواطن كلها فيذهب قرآن كثري وإين أرى أن تأمر جبمع القرآن قال 

  هو ـ واهللا ـ خري : اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال يل 
   صدري له ورأيت فيه الذي رأى عمر فلم يزل عمر يراجعين يف لذك حىت شرح اهللا



إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال زيد فقال أبو بكر 
كيف : فواهللا لو كلفوين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي من ذلك فقلت : فتتبع القرآن فامجعه قال زيد 
هو واهللا خري فلم يزل يراجعين يف ذلك حىت : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال أبو بكر تفعلون شيئا مل يفعله رسو

شرح اهللا صدري للذي شرح صدريهما فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاق والعسب واللخاف ومن صدور الرجال 
  فهذا عمل مل ينقل فيه خالف عن أحد من الصحابة 

ليمان كان يغازي أهل الشام وأهل العراق يف فتح أرمينية وأذربيجان مث روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن ا
أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب كما اختلفت ! يا أمري املؤمنني : فأفزعه اختالفهم يف القرآن فقال لعثمان 

عليك فأرسلت أرسلي إيل بالصحف ننسخها يف املصاحف مث نردها : اليهود والنصارى فأرسل عثمان إىل حفصة 
حفصة هبا إىل عثمان فأرسل عثمان إىل زيد بن ثابت وغلى عبد اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن 

ما اختلفتم فيه أنتم : احلارث بن هشام فأمرهم أن ينسخوا الصحف يف املصاحف مث قال للرهط القرشيني الثالثة 
  لساهنم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل ب

ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف بعث عثمان يف كل أفق مبصحف من تلك املصاحف اليت : قال 
  نسخوها مث أمر مبا سوى ذلك من القراءة يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق 

فوا إال يف فهذا أيضا إمجاع آخر يف كتبه ومجع الناس على قراءة مل حيصل منها يف الغالب اختالف ألهنم مل خيتل
القراءات ـ حسبما نقله العلماء املعتنون هبذا الشأن ـ فلم خيالف يف املسألة إال عبد اهللا بن مسعود فإنه امتنع من 

اكتموا املصاحف اليت : ويا أهل الكوفة ! يا أهل العراق : طرح ما عنده من القراءة املخالفة ملصاحف عثمان وقال 
وألقوا إليه باملصاحف فتأمل كالمه فإنه مل } ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة { : عندكم وغلوها فإن اهللا يقول 

بلغين أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال : خيالف يف مجعه وإمنا خالف أمرا آخر ومع ذلك فقد قال ابن هشام 
  من أفاضل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و سلم مبا صنعوا من ذلك ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا ومل يرد نص عن النيب صلى اهللا عليه 
فإن ذلك راجع إىل حفظ الشريعة واألمر حبفظها معلوم وإىل منع الذريعة لإلختالف يف أصلها الذي هو القرآن وقد 

  علم النهي عن اإلختالف يف ذلك مبا ال مزيد عليه 
م من السنن وغريها إذا خيف عليها االندراس زيادة على ما جاء يف وإذا استقام هذا األصل فامحل عليه كتب العل

  األحاديث من األمر بكتب العلم 
وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل ألين رأيت باب البدع يف كالم 

الكالم ال يشفي الغليل بالتفقه فيه العلماء مغفال جدا إال من النقل اجللي كما نقل ابن وضاح أو يؤتى بأطراف من 
كما ينبغي ومل أجد على شدة حبثي عنه إال ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي وهو يسري يف جنب ما حيتاج إليه فيه 

وإال ما وضع الناس يف الفرق الثنتني والسبعني وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه فأخذت نفسي بالعناء 
  اضعه وقارئه وناشره وكاتبه واملنتفع به ومجيع املسلمني إنه ويل ذلك ومسديه بسعة رمحته فيه عسى أن ينتفع به و

  اتفاق أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على حد شارب اخلمر : املثال الثاين 
 اتفاق أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على حد شارب اخلمر مثانني وإمنا مستندهم فيه الرجوع إىل

مل يكن فيه يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حد مقدر : املصاحل والتمسك باالستدالل املرسل قال العلماء 
وإمنا جرى الزجر فيه جمرى التعزير وملا انتهى األمر إىل أيب بكر رضي اهللا عنه قرره على طريق النظر بأربعني مث 



ناس فجمع الصحابة رضي اهللا عنهم فاستشارهم فقال علي رضي اهللا انتهى األمر إىل عثمان رضي اهللا عنه فتتابع ال
  من سكر هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد املفتري : عنه 

ووجه إجراء املسألة على االستدالل املرسل أن الصحابة أو الشرع يقيم األسباب يف بعض املواضع مقام املسببات 
ام كثرية جيري جمرى اإلنزال وجعل احلافر للبئر يف حمل العدوان وإن واملظنة مقام احلكمة فقد جعل اإليالج يف أحك

مل يكن مث مرد كاملردي نفسه وحرم اخللوة باألجنبية حذرا من الذريعة إىل الفساد إىل غري ذلك من الفساد فرأوا 
ذا من أوضح الشرب ذريعة إىل اإلفتراء الذي تقتضيه كثرة اهلذيان فإنه أول سابق إىل السكران ـ قالوا ـ فه

وهو مقطوع من الصحابة رضي ) يعين على اخلصوص به ( األدلة على إسناد األحكام إىل املعاين اليت ال أصول هلا 
  اهللا عنهم 

  إن اخللفاء الراشدين قضوا بتضمني الصناع: املثال الثالث 

ال ذاك ووجه املصلحة فيه أن ال يصلح الناس إ: إن اخللفاء الراشدين قضوا بتضمني الصناع قال علي رضي اهللا عنه 
الناس هلم حاجة إىل الصناع وهم يغيبون عن األمتعة يف غالب األحوال واألغلب عليهم التفريط وترك احلفظ فلو مل 

إما ترك االستصناع بالكلية وذلك : يثبت تضمينهم مع مسيس احلاجة إىل استعماهلم ألفضى ذلك إىل أحد أمرين 
وا وال يضمنوا ضلك بدعواهم اهلالك والضياع فتضيع األموال ويقل االحتراز شاق على اخللق وإما أن يعمل

  وتتطرق اخليانة فكانت املصلحة التضمني 
  ال يصلح الناس إال ذاك : هذا معىن قوله 

إن هذا نوع من الفساد وهو تضمني الربيء إذ لعله ما أفسده وال فرط فالتضمني مع ذلك كان نوعا من : وال يقال 
إذا تقابلت املصلحة واملضرة فشأن العقالء النظر إىل التفاوت ووقع التلف من الصناع من غري : نا نقول الفساد أل

تسبب وال تفريط بعيد والغالب الفوت فوت األموال وأهنا ال تستند إىل التلف السماوي بل ترجع إىل صنع العباد 
  على املباشرة أو التفريط 

  : ويف احلديث 
تشهد له األصول من حيث اجلملة فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أن يبيع حاضر ] ال ضرر وال ضرار [ 

  : لباد وقال 
وهو ] ال تلقوا الركبان بالبيع حىت يهبط بالسلع إىل األسواق : [ وقال ] دع الناس يرزف اهللا بعضهم من بعض [ 

  ع من ذلك القبيل من باب ترجيح املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة فتضمني الصنا

  أن العلماء اختلفوا يف الضرب بآلتهم: املثال الرابع 

إن العلماء اختلفوا يف الضرب بآلتهم وذهب مالك إىل جواز السجن يف التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب 
ونص أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمني الصناع فإنه لو مل يكن الضرب والسجن 

بالتهم لتعذر استخالص األموال من أيدي السراق والغصاب إذ قد يتعذر إقامة البينة فكانت املصلحة يف التعذيب 
  وسيلة إىل التحصيل بالتعيني واإلقرار 

ففي اإلعراض عنه إبطال استرجاع األموال بل اإلضراب عن : هذا فتح باب التعذيب الربيء قيل : فإن قيل 
يعذب أحد جملرد الدعوى بل مع اقتران قرينة حتيك يف النفس وتؤثر يف القلب نوعا من  التعذيب أشد ضررا إذ ال



  الظن فالتعذيب يف الغالب ال يصادف الربيء وإن أمكن مصادفته فتغتفر كما اغتفرت يف تضمني الصناع 
  : ال فائدة يف الضرب وهو لو أقر مل يقبل إقراره يف تلك احلال فاجلواب : فإن قيل 
  أن يعني املتاع فتشهد عليه البينة لربه وهي فائدة ظاهرة :  إحدامها
  أن غريه قد يزدجر حىت ال يكثر اإلقدام فتقل أنواع هذا الفساد : والثانية 

وهو ضعيف : وقد عد له سحنون فائدة ثالثة وهو اإلقرار حالة التعذيب بأنه يؤخذ عنده مبا أقر يف تلك احلال قالوا 
ولكن نزله سحنون على من أكره بطريق غري مشروع كما إذا أكره } ال إكراه يف الدين { : فقد قال اهللا تعاىل 

على طالق زوجته أما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به فالكافر يسلم حتت ظالل السيوف فإنه مأخؤذ به وقد 
  رار بعد أمنه فيؤخذ به تتفق له هبذه الفائدة على مذهب غري سحنون إذا أقر حالة التعذيب مث متادى على اإلق

أنه ال يقول بذلك وعلى اجلملة فاملسألة يف حمل اإلجتهاد ـ قال ـ ولسنا : قال الغزايل بعد ما حكى عن الشافعي 
حنكم مبذهب مالك على القطع فإذا وقع النظر يف تعارض املصاحل كان ذلك قريبا من النظر يف تعارض األقيسة 

  املؤثرة 

  ا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إىل تكثري اجلنودإنا إذ: املثال اخلامس 

إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إىل تكثري اجلنود لسد الثغور ومحاية امللك املتسع األقطار وخال بيت املال وارتفعت 
 أن حاجات اجلند إىل ما ال يكفيهم فلإلمام إذا كان عدال أن يوظف على األغنياء ما يراه كافيا هلم يف احلال إىل

يظهر مال بيت املال مث إليه النظر يف توظيف وذلك على الغالت والثمار وغري ذلك كيال يؤدي ختصيص الناس به 
  إىل إحياش القلوب وذلك يقع قليال من كثري حبيث ال حيجف بأحد وال حيصل املقصود 

ا فإن القضية فيه أحرى ووجه وإمنا مل ينقل مثل هذا عن األولني التساع مال بيت املال يف زماهنم خبالف زمانن
  املصلحة هنا ظاهر فإنه لو مل يفعل اإلمام ذلك النظام بطلب شوكة اإلمام وصارت ديارنا عرضة الستيالء الكفار 

وإمنا النظام ذلك كله شوكة اإلمام بعدله فالذين حيذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة يستحقرون باإلضافة 
عن اليسري منها فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر الالحق هلم يأخذ البعض من  إليها أمواهلم كلها فضال

  أمواهلم فال يتمارى يف ترجيح الثاين عن األول وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر يف الشواهد 
صلح له وهو يصرف واملالئمة األخرى أن األب يف طفله أن الوصي يف يتيمه أو الكافل فيمن يكفله مأمور برعاية األ

ماله إىل وجوه من النفقات أو املؤن احملتاج إليها وكل ما يراه سببا لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل 
املال يف حتصيله ومصلحة اإلسالم عامة ال تتقاصر عن مصلحة طفل وال نظر إمام املسلمني يتقاعد عن نظر واحد 

  من اآلحاد يف حق حمجوره 
الكفار أرض اإلسالم لوجب القيام بالنصرة وإذا دعاهم اإلمام وجبت اإلجابة وفيه إتعاب النفوس  ولو وطىء

  وتعريضها إىل اهللكة زيادة إىل إنفاق املال وليس ذلك إال حلماية الدين ومصلحة املسلمني 
بني املسلمني فاملسألة فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الكفار الذين خياف من جهتهم فال يؤمن من انفتاح باب الفنت 

  على حاهلا كما كانت وتوقع الفساد عتيد فال بد من احلراس 
فإذا قدرنا انعدام الكفار الذين خياف من جهتهم فال يؤمن من انفتاج باب الفنت بني املسلمني فاملسألة على حاهلا كما 

  كانت وتوقع الفساد عتيد فال بد من احلراس 
 حمل ضرورة فتقدر بقدرها فال يصح هذا احلكم إال مع وجودها واالستقراض يف فهذه مالئمة صحيحة إال أهنا يف



األزمات إمنا يكون حيث يرجى لبيت املال دخل ينتظر أو يرجتي وأما إذا مل ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل 
  حبديث ال يغين كبري شيء فال بد من جريان حكم التوظيف 

ع من كتبه وتاله يف صحيحها ابن العريب يف أحكام القرآن له وشرط جواز وهذه املسألة نص عليها الغزايل يف مواض
  ذلك كله عندهم عدالة اإلمام وإيقاع التصرف يف أخذ املال وإعطائه على الوجه املشروع 

  أن اإلمام لو أراد أن يعاقب بأخذ املال: املثال السادس 

فاختلف العلماء يف ذلك حسبما ذكره الغزايل على أن إن اإلمام لو أراد أن يعاقب بأخذ املال على بعض اجلنايات 
  الطحاوي حكى أن ذلك كان يف أول اإلسالم مث نسخ فأمجع العلماء على منعه 

فأما الغزايل فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي ال عهد به يف اإلسالم وال يالئم تصرفات الشرع مع هذه العقوبة 
فقد روي أن عمر بن : دنية بالسجن والضرب وغريمها ـ قال ـ فإن قيل اخلاصة مل تتعني لشرعية العقوبات الب

املظنون من : اخلطاب رضي اهللا عنه شاطر خالد ين الوليد يف ماله حىت أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته قلنا 
باملال  عمر أنه مل يبتدع العقاب بأخذ املال على خالف املألوف من الشرع وإمنا ذلك لعلم عمر باختالط ماله

املستفاد من الوالية وإحاطته بتوسعته فلعله ضمن املال فرآى شطر ماله من فوائد الوالية فيكون استرجاعا للحق ال 
عقوبة يف املال ألن هذا من الغريب الذي ال يالئم قواعد الشرع هذا ما قال وملا فعل عمر وجه آخر غري هذا ولكنه 

  ل الغزايل ال دليل فيه على العقوبة باملال كما قا
  : وأما مذهب مالك فإن العقوبة يف املال عنده ضربان 

: كما صوره الغزايل فال مرية يف أنه غري صحيح على أن ابن العطار يف رقائقه صغى إىل إجازة ذلك فقال : أحدمها 
ومال إليه ابن يف إجازة أعوان القاضي إذا مل يكن بيت مال أهنا على الطالب فإن أدى املطلوب كانت اإلجازة عليه 

  إن ذلك من باب العقوبة يف املال وذلك ال جيوز على حال : رشد ورده عليه ابن النجار القرطيب وقال 
أن تكون جناية يف نفس ذلك املال أو يف عوضه فالعقوبة فيه عنده ثابتة فإنه قال يف الزعفران املغشوش إذا : والثاين 

  اكني قل أو كثر إنه يتصدق به على املس: وجد بيد الذي غشه 
وذهب ابن القاسم و مطرف و ابن املاجشون إىل أنه يتصدق مبا قل منه دون ما كثر وذلك حمكي عن عمر بن 

اخلطاب رضي اهللا عنه وأنه أراق اللنب املغشوش باملاء ووجه ذلك التأديب للغاش وهذا التأديب ال نص يشهد له 
  قدم نظريه يف مسألة تضمني الصناع لكن من باب احلكم على اخلاصة ألجل العامة وقد ت

  : على أن أبا احلسن اللخمي قد وضع له أصال شرعيا وذلك 
  أنه عليه الصالة و السالم أمر بإكفاء القدور اليت أغليت بلحوم احلمر قبل أن تقسم 

  وحديث العتق باملثلة أيضا من ذلك 
فإنه يكسر على املسلم ويتصدق بالثمن أدبا إذا اشترى مسلم من نصراين مخرا : ومن مسائل مالك يف املسألة 

للنصراين إن كان النصراين مل يقبضه وعلى هذا املعىن فرع أصحابه يف مذهبه وهو كله من العقوبة يف املال إال أن 
  وجهة ما تقدم 

  أنه إذا طبق احلرام األرض: املثال السابع 



منها وانسدت طرق املكاسب الطيبة ومست احلاجة أنه لو طبق احلرام األرض أو ناحية من األرض يعسر االنتقال 
إىل الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقي إىل قدر احلاجة يف القوت وامللبس 

واملسكن إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت املكاسب واألشغال ومل يزال الناس يف مقاسات ذلك إىل أن يهلكوا 
  الدين ولكنه ال ينتهي إىل الترفه والتنعم كما ال يقتصر على مقدار الضرورة  ويف ذلك خراب

وهذا مالئم لتصرفات الشرع وإن مل ينص على عينه فإنه قد أجاز أكل امليتة للمضطر والدم وحلم اخلنزير وغري 
  ذلك من اخلبائث احملرمات 

إمنا اختلفوا إذا مل تتوال هل جيوز له الشبع أم ال ؟ وحكى ابن العريب االتفاق على جواز الشبع عند توايل املخمصة و
  وايضا فقد أجاوزا أخذ مال الغري عند الضرورة أيضا فما حنن فيه ال يقصر عن ذلك 

  وقد بسط الغزايل هذه املسألة يف اإلحياء بسطا شافيا جدا وذكرها يف كتبه األصولية كـ املنخول و شفاء العليل 

  قتل اجلماعة بالواحدأنه جيوز : املثال الثامن 

أنه جيوز قتل اجلماعة بالواحد واملستند فيه املصلحة املرسلة إذ ال نص على عني املسألة ولكنه منقول عن عمر بن 
اخلطاب رضي اهللا عنه وهو مذهب مالك و الشافعي ووجه املصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا فإهداره داع 

ستعانة واإلشتراك ذريعة إىل السعي بالقتل إذا علم أنه ال قصاص فيه وليس أنه إىل خرم أصل القصاص واختاذ اإل
  أصله قتل املنفرد فإنه قاتل حتقيقا واملشترك ليس بقاتل حتقيقا 

ليس كذلك بل مل يقتل إال القاتل وهم اجلماعة من : قلنا : هذا أمر بديع يف الشرع وهو قتل غري القاتل : فإن قيل 
ك و الشافعي فهو مضاف إليهم حتقيقا إضافته إىل الشخص الواحد وإمنا التعيني يف تنزيل حيث االجتماع عند مال

األشخاص منزلة الشخص الواحد وقد دعت إليه املصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع يف 
  واجب حقن الدماء وعليه جيري عند مالك قطع األيدي باليد الواحدة وقطع األيدي يف النصاب ال

  أن العلماء نقلوا اإلتفاق على أن اإلمامة الكربى ال: املثال التاسع 

  تنعقدإال ملن نال رتبة اإلجتهاد 
إن العلماء نقلوا االتفاق على أن اإلمامة الكربى ال تنعقد إال ملن نال رتبة اإلجتهاد والفتوى يف علوم الشرع كما 

أن القضاة بني الناس ال حيصل إال ملن رقي يف رتبة اإلجتهاد وهذا أهنم اتفقوا أيضا ـ أو كادوا أن يتفقوا ـ على 
صحيح على اجلملة ولكن إذا فرض خلو الزمان عن جمتهد يظهر بني الناس وافتقروا إىل إمام يقدمونه جلريان 

جتهد ألنا األحكام وتسكني ثورة الثائرين واحلياطة على دماء املسلمني وأمواهلم فال بد من إقامة األمثل ممن ليس مب
بني أمرين إما أن يترك الناس فوضى وهو عني الفساد واهلرج وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة وال يبقى إال فوت 
اإلجتهاد والتقليد كاف حبسبه وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل اإلمامة وهو مقطوع به حبيث 

  ال يفتقر يف صحته ومالئمته إىل شاهد 
كان ظاهره خمالفا ملا نقلوا من اإلمجاع يف احلقيقة إمنا انعقد على فرض أن ال خيلو الزمان من جمتهد فصار هذا وإن 

  مثل هذه املسألة مما مل ينص عليه فصح اإلعتماد فيه على املصلحة 

  أن الغزايل قال ببيعة املفضول مع وجود األفضل: املثال العاشر 



إن رددنا يف مبدأ التولية بني جمتهد يف علوم الشرائع وبني : وجود األفضل إن الغزايل قال يف بيعة املفضول مع 
متقاصر عنها فيتعني تقدمي اجملتهد ألن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على اتباع علم غريه فالتقليد واملزايا ال سبيل 

  إىل إمهاهلا مع القدرة على مراعاهتا 
ة العهد املنفك عن رتبة اإلجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن أما إذا انعقدت اإلمامة بالبيعة أو تولي

  خال الزمان عن قرشي جمتهد مستجمع مجيع الشرائط وجب اإلستمرار 
وإن قدر حضور قرشي جمتهد مستجمع للفروع والكفاية ومجيع شرائط اإلمامة واحتاج املسلمون يف خلع األول إىل 

ور مل جيز هلم خلعه واإلستبدال به بل جتب عليهم الطاعة له واحلكم بنفوذ واليته تعرضه إلثارة فنت واضطراب أم
وصحة إمامته ألنا نعلم أن العلم مزية روعيت اإلمامة حتصيال ملزيد املصلحة يف اإلستقالل بالنظر واإلستغناء عن 

تنافرة فكيف يستجيز العاقل حتريك التقليد وأن الثمرة املطلوبة من اإلمام تطفئه الفنت الثائرة من تفرق اآلراء امل
  الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل املصلحة يف احلال ؟ تشوفا إىل مزيد دقيقة يف الفرق بني النظر والتقليد 

وعند هذا ينبغي أن يقيس اإلنسان ما ينال اخللق من الضرر بسبب عدول اإلمام عن النظر إىل التقليد مبا : قال 
  عه واإلستبدال به أو حكموا بأن إمامته غري منعقدة يناهلم لو تعرضوا خلل

  هذا ما قال وهو متجه حبسب النظر املصلحي وهو مالئم لتصرفات الشرع وإن مل يعضده نص على التعيني 
فإن كانوا أئمة جور ؟ : ال قيل له : البيعة مكروهة ؟ قال : قيل ليحىي بن حيىي : وما قرره هو أصل مذهب مالك 

يع ابن عمر لعبد امللك بن مروان وبالسيف أخذ امللك أخربين بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له قد با: فقال 
  بالسمع والطاعة على كتاب اهللا وسنة نبيه 

  والبيعة خري من الفرقة : قال حيىي 
جعفر فما ترى ؟ يا أبا عبد اهللا بايعين أهل احلرمني وأنت ترى سرية أيب : ولقد أتى مالكا العمري فقال له : قال 

ال أدري قال مالك : أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يويل رجال صاحلا ؟ فقال العمري : فقال له مالك 
لكين أنا أدري إمنا كانت البيعة ليزيد بعده فخاف عمر إن وىل رجال صاحلا أن يكون ليزيد بد من القيام فتقوم 

  لعمري على رأي مالك هجمة فيفسد ما ال يصلح فصدر رأي هذا ا
فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غري املستحق وإقامة املستحق أن تقع فتنة وما ال يصلح فاملصلحة يف 

  الترك 
إين مسعت : ملا خلع أهل املدينة يزيد بن معاوية مجع ابن عمر حشمه وولده فقال : وروى البخاري عن نافع قال 
  : لم يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة اهللا ورسوله وإين ال أعلم أحدا منكم ] ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة [ 
  خلعه وال تابع يف هذا األمر إال كانت الفيصل بيين وبينه 

ابن عمر ؟ ولكن رأى  إن بيعة عبد اهللا ليزيد كانت كرها وأين يزيد من من: وقد قال ابن اخلياط : قال ابن العريب 
بدينه وعلمه التسليم ألمر اهللا والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب األموال واألنفس ما ال خيفى فخلع يزيد لو 
حتقق أن األمر يعود يف نصابه تعرض للفتنة فكيف وال يعلم ذلك ؟ وهذا أصل عظيم فتفقهوه والزموه ترشدوا إن 

  شاء اهللا 

  توضح لك الوجه العملي يف املصاحل املرسلة فصل فهذه أمثلة عشرة



  : فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي يف املصاحل املرسلة وتبني لك اعتبار أمور 
  املالئمة ملقاصد الشرع حبيث ال تنايف أصال من أصوله وال دليال من دالئله : أحدها 
على دون املناسبات املعقولة اليت إذا عرضت على أن عامة النظر فيها إمنا هو فيما غفل منها وجرى : والثاين 

العقول تلقتها بالقبول فال مدخل هلا يف التعبدات وال ما جرى جمراها من األمور الشرعية ألن عامة التعبدات ال 
  يعقل هلا معىن على التفصيل كالوضوء والصالة يف زمان خمصوص دون غريه واحلج وحنو ذلك 

  ضعت على التحكم املخص املنايف للمناسبات التفصيلية فيتأمل الناظر املوفق كيف و
أال ترى أن الطهارات ـ على اختالف أنواعها ـ قد اختص كل نوع منها بتعبد خمالف جدا ملا يظهر لبادي الرأي 
؟ فإن البول والغائط خارجان جنسان جيب هبما تطهري أعضاء الوضوء دون املخرجني فقط ودون مجيع اجلسد فإذا 

  ين أو دم احليض وجب غسل مجيع اجلسد دون املخرج فقط ودون أعضاء الوضوء خرج امل
  مث إن التطهري واجب مع نظافة األعضاء وغري واجب مع قذارهتا باألوساخ واألدران إذا فرض أنه مل حيدث 

  مث التراب ـ ومن شأنه التلويث ـ يقوم مقام املاء الذي من شأنه التنظيف 
  ات فلم جند فيها مناسبة إلقامة الصلوات فيها الستواء األوقات يف ذلك مث نظرنا يف أوقات الصلو

وشرع لإلعالم هبا أذكار خمصوصة ال يزاد فيها وال ينقص منها فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضا مث شرعت 
الشمس ركعاهتا خمتلفة باختالف األوقات وكل ركعة هلا ركوع واحد وسجودان دون العكس إال صالة خسوف 

فإهنا على غري ذلك مث كانت مخس صلوات دون أربع أو ست وغري ذلك من األعداد فإذا دخل املتطهر املسجد أمر 
بتحيته بركعتني دون واحدة كاملوتر أو أربع كالظهر فإذا سها يف صالة سجد سجدتني دون سجدة واحدة وإذا قرأ 

  آية سجدة سجد واحدة دون اثنتني 
  وهنى عن الصالة يف أوقات خمصوصة وعلل النهي بأمر غري معقول املعىن  مث أمر بصالة النوافل

  مث شرعت اجلماعة يف بعض النوافل كالعيدين واخلسوف واالستسقاء دون صالة الليل ورواتب النوافل 
وع أو فإذا صرنا إىل غسل امليت وجدناه ال معىن له معقوال فإنه غري مكلف مث أمرنا بالصالة عليه بالتكبري دون رك

  سجود أو تشهد والتكبري أربع تكبريات دون اثنتني أو ست أو سبع أو غريها من األعداد 
فإذا صرنا إىل الصيام وجدنا فيه من التعبدات غري املعقولة كثريا كإمساك النهار دون الليل واإلمساك عن املأكوالت 

اه ذلك وكان اجلماع ـ وهو راجع إىل واملشروبات دون امللبوسات واملركوبات والنظر واملشي والكالم وأشب
اإلخراج ـ كاملأكول ـ وهو راجع إىل الضد وكان شهر رمضان ـ وإن كان قد أنزل فيه القرآن ـ ومل يكن أيام 

اجلمع وإن كانت خري أيام طلعت عليها الشمس أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل مث احلج أكثر تعبدا من 
  اجلميع 

إن يف هذا االستقراء معىن يعلم من مقاصد ) ؟ ( دات يف كل باب من أبواب الفقه ما عملوا وهكذا جتد عامة التعب
الشرع أنه قصد قصده وحنى حنوه واعتربت جهته وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع 

إن : وسواء علينا أقلنا أن يوقف عنده ويعزل عنه النظر االجتهادي مجلة وأن يوكل إىل واضعه ويسلم له فيه 
اللهم إال قليال من مسائلها ظهر فيها معىن فهمناه من الشرع فاعتربنا به : التكاليف معللة مبصاحل العباد أم مل نقله 

أو شهدنا يف بعضها بعدم الفرق بني املنصوص عليه واملسكوت عنه فال حرج حينئذ فإن أشكل األمر فال بد من 
  العروة الوثقى للمتفقه يف الشريعة والوزر األمحى  الرجوع إىل ذلك األصل فهو

كل عبادة مل يتعبدها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال : ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي اهللا عنه 



تعبدوها فإن األول مل يدع لآلخر مقاال فاتقوا اهللا يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم وحنوه البن مسعود 
  وقد تقدم من ذلك كثري  أيضا

ولذلك التزم مالك يف العبادات عدم االلتفات إىل املعاين وإن ظهرت لبادي الرأي وقوفا مع ما فهم من مقصود 
الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه فلم يلتفت يف إزالة األخباث ورفع األحداث إىل مطلق النظافة اليت 

ـ حىت يكون اعتربها غريه حىت اشترط يف رفع األ حداث النية ومل يقم غري املاء مقامه عنده ـ وإن حصلت النظافة 
باملاء املطلق وامتنع من إقامة التكبري والقراءة بالعربية مقامها يف التحرمي والتحليل واإلجزاء ومنع من إخراج القيم 

  يف الزكاة واختصر يف الكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك 
كله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضيه معىن مناسب ـ إن تصور ـ لقلة ذلك يف  ودورانه يف ذلك

التعبدات وندوره خبالف قسم العادات الذي هو جار على املعىن املناسب الظاهر للعقول فإنه استرسل فيه استرسال 
رج عنه وال يناقض أصال من أصوله املدل العريق يف فهم املعاين املصلحية نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن ال خي

حىت لقد استشنع العلماء كثريا من وجوه استرساله زاعمني أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع وهيهات ما أبعده 
رمحه اهللا بل هو الذي رضي لنفسه يف فقهه باالتباع حبيث خييل لبعض أنه مقلد ملن قبله بل هو صاحب ! من ذلك 

ـ البصرية يف دين اهللا ـ    حسبما بني أصحابه يف كتاب سريه 
إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع وهذه غاية يف الشهادة : بل حكي عن أمحد بن حنبل أنه قال 

  باالتباع 
  ) يعين املبغض ل مالك ( أخشى عليه البدعة : وقال أبو داود 

صاحب سنة وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه  إذا رأيت احلجازي حيب مالك بن أنس فاعلم أنه: وقال ابن املهدي 
  على خالف السنة 

رجل ذكر له أنه لعن مالكا : أحدمها : ما مسعت ابا داود لعن أحدا قط إال رجلني : وقال إبراهيم بن حيىي بن هشام 
  بشر املريسي : واآلخر 

عىن وإن اختلفوا يف بعض التفاصيل وعلى اجلملة فغري مالك أيضا موافق له يف أن أصل العبادات عدم معقولية امل
فاألصل متفق عليه عند األمة ما عدا الظاهرية فإهنم ال يفرقون بني العبادات والعادات بل الكل غري معقول املعىن 

  فهم أحرى بأن ال يقولوا بأصل املصاحل فضال عن أن يعتقدوا املصاحل املرسلة 
ظ أمر ضروري ورفع حرج الزم يف الدين وأيضا مرجعها إىل أن حاصل املصاحل املرسلة يرجع إىل حف: والثالث 

حفظ الضروري من باب ما ال يتم الواجب إال به فهي إذا من الوسائل ال من املقاصد ورجوعها إىل رفع احلرج 
  راجع إىل باب التخفيف ال إىل التشديد 

  أما رجوعها إىل ضروري فقد ظهر من األمثلة املذكورة 
ع حرج الزم وهو إما الحق بالضروري وإما من احلاجي وعلى كل تقدير فليس فيها ما وكذلك رجوعها إىل رف

ـ : يرجع إىل التقبيح والتزيني البتة فإن جاء من ذلك شيء  فإما من باب آخر منها كقيام رمضان يف املساجد مجاعة 
ـ حسبما تقدم ـ وإما معدود من قبيل البدع اليت أنكرها السلف الصاحل ـ كزخرفة املس اجد والتثويب بالصالة 

  وهو من قبيل ما يالئم 
وأما كوهنا يف الضروري من قبيل الوسائل و ما ال يتم الواجب إال به إن نص على اشتراطه فهو شرط شرعي فال 

  مدخل له يف هذا الباب ألن نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه 



يلزم أن يكون شرعيا كما أنه ال يلزم أن يكون على كيفية وإن مل ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي فال 
معلومة فإنا لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغري كتب مطردا لصح ذلك وكذلك سائر املصاحل الضرورية يصح لنا 
حفظها كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة اإلمامة الكربى بغري إمام على تقدير عدم النص هبا لصح ذلك وكذلك 

احل الضرورية يصح لنا حفظها كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة اإلمامة الكربى بغري إمام على تقدير سائر املص
عدم النص هبا لصح ذلك وكذلك سائر املصاحل الضرورية ـ إذا ثبت هذا ـ مل يصح أن يستنبط من باهبا شيء من 

  املقاصد الدينية اليت ليست بوسائل 
ف فظاهر أيضا وهو أقوى يف الدليل الرافع للحرج فليس فيه ما يدل على وأما كوهنا يف احلاجي من باب التخفي

  تشديد وال زيادة تكليف واألمثلة مبينة هلذا األصل أيضا 
إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كاملضادة للمصاحل املرسلة ألن موضوع املصاحل املرسلة ما عقل معناه على 

يعقل معناها على التفصيل وقد مر أن العادات إذا دخل فيها االبتداع فإمنا التفصيل والتعبدات من حقيقتها أن ال 
  يدخلها من جهة ما فيها من التعبد ال بإطالق 

إما منقاضة ملقصوده ـ : وأيضا فإن البدع يف عامة أمرها ال تالئم مقاصد الشرع بل إمنا تتصور على أحد وجهني 
بعني ـ وإما مسكوتا عنه فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده كما تقدم يف مسألة املفيت بصيام شهرين متتا

  على تقدير عدم النص به 
إن املسكوت عنه يلحق باملأذون فيه إذ يلزم : وقد تقدم نقل اإلمجاع على اطراح القسمني وعدم اعتبارمها وال يقال 

ادات يف أن املسكوت عنه كاملأذون فيه من ذلك خرق اإلمجاع لعدم املالءمة وألن العبادات ليس حكمها حكم الع
إن قيل بذلك فهي تفارقها إذ ال يقدم على استنباط عبادة ال أصل هلا ألهنا خمصوصة حبكم اإلذن املصرح به خبالف 
العادات والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات يف اجلملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إىل اهللا تعاىل 

  ري إىل هذا املعىن يف كتاب املوافقات وإىل هذا وقد أش
فإذا ثبت أن املصاحل املرسلة ترجع إىل حفظ ضروري من باب الوسائل أو إىل التخفيف فال ميكن إحداث البدع من 

جهتها وال الزيادة يف املندوبات ألن البدع من باب الوسائل ألهنا متعبد هبا بالفرض وألهنا زيادة يف التكليف وهو 
  ادة للتخفيف مض

فحصل من هذا كله أن ال تعلق للمبتدع بباب املصاحل املرسلة إال القسم امللغى باتفاق العلماء وحسبك به متعلقا 
  واهللا املوفق 

وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه مل يكل شيئا من التعبدات إىل آراء العباد فلم يبق إال الوقوف عند ما حده 
  أن النقصان منه بدعة وقد مر هلما أمثلة كثرية وسيأيت أخريا يف إثناء الكتاب حبول اهللا  والزيادة عليه بدعة كما

  وأما اإلستحسان فألن ألهل البدع أيضا تعلقا به: فصل 

  وأما االستحسان فألن ألهل البدع أيضا تعلقا به فإن االستحسان ال يكون إال مبستحسن وهو إما العقل أو الشرع 
نه واستقباحه قد فرغ منهما ألن األدلة اقتضت ذلك فال فائدة لتسميته استحسانا وال لوضع أما الشرع فاستحسا

ترمجة له زائدة على الكتاب والسنة واإلمجاع وما ينشأ عنها من القياس واالستدالل فلم يبق إال العقل هو 
ا وإن كان بغري دليل فذلك هو املستحسن فإن كان بدليل فال فائدة هلذه التسمية لرجوعه إىل األدلة ال إىل غريه

  البدعة اليت تستحسن 



وهو عند هؤالء : إنه ما يستحسنه اجملتهد بعقله ومييل إليه برأيه قالوا : ويشهد لذلك قول من قال يف االستحسان 
من جنس ما يستحسن يف العوائد ومتيل إليه الطباع فيجوز احلكم مبقتضاه إذا مل يوجد يف الشرع ما ينايف هذا 

الم ما بني أن مث من التعبدات ما ال يكون عليه دليل وهو الذي مسى بالبدعة فال بد أن ينقسم إىل حسن وقبيح الك
  إذ ليس كل استحسان حقا 

وأيضا فقد جيري على التأويل الثاين لألصوليني يف االستحسان وهو أن املراد به دليل ينقدح يف نفس اجملتهد ال 
لى إظهاره وهذا التأويل فاالستحسان لبعده يف جماري العادات أن يبتدع أحد بدعة تساعده العبارة عنه وال يقدر ع

من غري شبهة دليل ينقدح له بل عامة البدع ال بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي لكن قد ميكنه إظهاره وقد ال 
  ميكنه ـ وهو األغلب ـ فهذا مما حيتجون به 

  : استدل هبا أهل التأويل األولون وقد أتو بثالثة أدلة  ورمبا ينقدح هلذا املعىن وجه باألدلة اليت
} اهللا نزل أحسن احلديث { : وقوله تعاىل } واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم { : قول اهللا سبحانه : أحدها 

  هو ما تستحسنه عقوهلم } الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه * فبشر عباد { : وقوله تعاىل 
  : له عليه الصالة و السالم قو: والثاين 

وإمنا يعين بذلك ما رأوه بعقوهلم وإال لو كان حسنة بالدليل ] ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن [ 
الشرعي مل يكن من حسن ما يرون إذ ال جمال للعقول يف التشريع على ما زعمتم فلم يكن للحديث فائدة فدل على 

  أن املراد ما رأوه برأيهم 
أن األمة قد استحسنت دخول احلمام من غري تقدير أجرة وال تقدير مدة اللبث وال تقدير املاء املستعمل : الث والث

نقطع أن اإلجارة اجملهولة أو وال سبب لذلك إال ان املشاحة يف مثله قبيحة يف العادة فاستحسن الناس تركه مع أنا 
مدة االستئجار أو مقدار املشترى إذا جهل فإنه ممنوع وقد استحسنت إجارته مع خمالفة الدليل فأوىل أن جيوز إذا مل 

  خيالف دليال 
إن استحسنت كذا وكذا فغريي من : فأنت ترى أن هذا املوضع مزلة قدم أيضا ملن أراد أن يبتدع فله أن يقول 

تحسن وإذا كان كذلك فال بد من فضل اعتناء هبذا الفصل حىت ال يغتر به جاهل أو زاعم أنه عامل وباهللا العلماء اس
  : التوفيق فنقول 

من : إن االستحسان يراه معتربا يف األحكام مالك و أبو حنيفة خبالف الشافعي فإنه منكر له جدا حىت قال 
إىل العمل بأقوى الدليلني هكذا قال ابن العريب ـ قال  استحسن فقد شرع والذي يستقرىء من مذهبها أنه يرجع

ـ فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكا و أبا حنيفة يريان ختصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو 
معىن ـ قال ـ ويستحسن مالك أن خيص باملصلحة ويستحسن أبو حنيفة أن خيص بقول الواحد من الصحابة 

القياس ـ قال ـ ويريان معا ختصيص القياس ونقص العلة وال يرى الشافعي لعلة الشرع ـ إذا ثبت  الوارد خبالف
  ـ ختصيصا 

هذا ما قال ابن العريب ويشعر بذلك تفسري الكرخي أنه العدول عن احلكم يف املسألة حبكم نظائرها إىل خالفه لوجه 
  أقوى 

مسوا الضعيف األثر قياسا والقوي : ألن العلة كانت علة بأثرها  إنه القياس الذي جيب العمل به: وقال بعض احلنفية 
األثر استحسانا أي قياسا مستحسنا وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسني وهو يظهر من استقراء مسائلهم يف 

  االستحسان حبسب النوازل الفقهية 



قاسم عن مالك قال أصبغ يف بل قد جاء عن مالك أن االستحسان تسعة أعشار العلم رواه أصبغ عن ابن ال
  إن املفرق يف القياس يكاد يفارقه السنة : قد يكون أغلب من القياس وجاء عن مالك : االستحسان 

وهذا الكالم ال ميكن أن يكون باملعىن الذي تقدم قبل وأنه ما يستحسنه اجملتهد بعقله أو أنه دليل ينقدح يف نفس 
   يكون تسعة أعشار العلم وال أغلب من القياس الذي هو أحد األدلة اجملتهد تعسر عبارته عنه فإن مثل هذا ال

االستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق االستثناء والترخص ملعارضة ما : وقال ابن العريب يف موضع آخر 
وتركه  يعارض به يف بعض مقتضياته وقسمه أقساما عد منها أربعة اقسام وهي ترك الدليل للعرف وتركه للمصلحة

  لليسري وتركه لرفع املشقة وإيثار التوسعة 
استعمال مصلحة جزئية يف مقابلة قياس كلي ـ قال ـ فهو : وحده غري ابن العريب من أهل املذهب بأنه عند مالك 

  تقدمي االستدالل املرسل على القياس 
ـ هو أن يكون طرحا لقياس  اإلستحسان الذي يكثر استعماله حىت يكون أعم من القياس: وعرفه ابن رشد فقال 

  يؤدي إىل غلو يف احلكم ومبالغة فيه فيعدل عنه يف بعض املواضع ملعىن يؤثر يف احلكم خيتص به ذلك املوضع 
  وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض 

وإذا كان هذا معناه عن مالك و أيب حنيفة فليس خبارج عن األدلة البتة ألن األدلة يقيد بعضها وخيصص بعضها 
بعضا كما يف األدلة السنية مع القرآنية وال يرد الشافعي مثل هذا أصال فال حجة يف تسميته استحسانا ملبتدع على 

  حال 
  : وال بد من اإلتيان بأمثلة تيب املقصود حبول اهللا ويقتصر على عشرة أمثلة 

} اهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا خذ من أمو{ : أن يعدل باملسألة عن نظائرنا بدليل الكتاب كقوله تعاىل : أحدها 
مايل : فظاهر اللفظ العموم يف مجيع ما يتمول به وهو خمصوص يف الشرع باألموال الزكوية خاصة فلو قال قائل 

: صدقة فظاهر لفظه يعم كل مال ولكنا حنمله على مال الزكاة لكونه ثبت احلمل عليه يف الكتاب قال العلماء 
عموم بعادة فهم خطاب القرآن وهذا املثال أورده الكرخي متثيال ملا قاله يف وكأن هذا يرجع إىل ختصيص ال

  االستحسان 
سؤر سباع الطري جنس قياسا على سباع البهائم وهذا ظاهر األثر ولكنه ظاهر استحسانا : أن يقول احلنفي : والثاين 

رطوبات لعابه وإذا كان كذلك فارقه ألن السبع ليس بنجس العني ولكن لضرورة حترمي حلمه فثبتت جناسته مبجاورة 
الطري ألنه يشرب مبنقاره وهو طاهر بنفسه فوجب احلكم بطهارة سؤره ألن هذا أثر قوي وإن خفي فترجع على 

  األول وإن كان أمره جليا واألخذ بأقوى القياسني متفق عليه 
) اآلخر ( واحد غري اجلهة اليت عينها إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ولكن عني كل : أن أبا حنيفة قال : والثالث 

فالقياس أن ال حيد ولكن استحسن حده ووجه ذلك أنه ال حيد إال من شهد عليه أربعة فإذا عني كل واحد دارا فلم 
يأت على كل مرتبة بأربعة المتناع اجتماعهم على رتبة واحدة فإذا عني كل واحد زاوية فالظاهر تعدد الفعل 

  وميكن التزاحف 
القياس أن ال حيد فمعناه أن الظاهر أنه مل جيتمع األربعة على زنا واحد ولكنه يؤول يف املصري إىل األمر : قال فإذا 

الظاهر تفسيق العدول فإنه إن مل يكن حمدودا صار الشهود فسقه وال سبيل إىل التفسيق ما وجدنا إىل العدول عنه 
مكان جير ذلك اإلمكان البعيد فليس هذا حكما بالقياس سبيال فيكون محل الشهود على مقتضى العدالة عند اإل

  وإمنا هو متسك باحتمال تلقي احلكم من القرآن وهذا يرجع ـ يف احلقيقة ـ إىل حتيقي مناطه 



أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف فإنه رد األميان إىل العرف مع أن اللغة تقتضي يف : والرابع 
فهو حينث بدخول كل موضع يسمى بيتا يف : واهللا ال دخلت مع فالن بيتأ : يه العرف كقوله ألفاظها غري ما يقتض

اللغة واملسجد يسمى بيتا فيحنث على ذلك إال أن عرف الناس أن ال يطلقوا هذا اللفظ عليه فخرج بالعرف عن 
  مقتضى اللفظ فال حينث 

ك وإن مل يكن صانعا فإن مذهب مالك يف هذه املسألة ترك الدليل ملصلحة كما يف تضمني األجري املشتر: واخلامس 
على قولني كتضمني صاحب احلمام الثياب وتضمني صاحب السفينة وتضمني السماسرة املشتركني وكذلك محال 
  الطعام ـ على رأي مالك ـ فإنه ضامن والحق عنده بالصناع والسبب يف ذلك بعد السبب يف تضمني الصناع 

إال أهنم صوروا االستحسان بصورة ! نعم : املصاحل املرسلة ال من باب االستحسان قلنا  فهذا من باب: فإن قيل 
االستثناء من القواعد خبالف املصاحل املرسلة ومثل ذلك يتصور يف مسألة التضمني فإن اإلجراء مؤمتنون بالدليل ال 

  معىن االستحسان بذلك النظر  بالرباءة األصلية فصار تضمينهم يف حيز املستثىن من ذلك الدليل فدخلت حتت
أهنم حيكون اإلمجاع على إجياب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي يريدون غرم قيمة الدابة ال قيمة : والسادس 

النقص احلاصل فيها ووجه ذلك ظاهر فإن بغلة القاضي ال حيتاج إليها إال للركوب وقد امتنع ركوبه هلا بسبب 
  نسبة إىل ركوب مثله يف حكم العدم فألزموا الفاعل غرم قيمة اجلميع فحش ذلك العيب حىت صارت بال

  وهو متجه حبسب الغرض اخلاص وكان األصل أن ال يغرم إال قيمة ما نقصها القطع خاصة لكن استحسنوا ما تقدم 
ما تقدم حسبما  وهذا اإلمجاع مما ينظر فيه فإن املسألة ذات قولني يف املذهب وغريه ولكن األشهر يف املذهب املالكي

  نص عليه القاضي عبد الوهاب 
ترك مقتضى الدليل يف اليسري لتفاهته ونزارته لرفع املشقة وإيثار التوسعة على اخللق فقد أجازوا : والسابع 

التفاصيل اليسري يف املراطلة الكثرية وأجازوا البيع بالصرف إذا كان أحدمها تابعا لآلخر وأجازوا بدل الدرهم 
وازن لنزارة ما بينهما بينهما واألصل املنع يف اجلميع ملا يف احلديث من أن الفضة بالفضة والذهب الناقص بال

بالذهب مثال مبثل سواء بسواء وألن من زاد أو ازداد فقد أرىب ووجه ذلك أن التافه يف حكم العدم ولذلك ال 
  رج واملشقة ومها مرفوعان عن املكلف تنصرف إليه األغراض يف الغالب وأن املشاحة يف اليسري قد تؤدي إىل احل

أن يف العتبية من مساع أصبغ يف الشريكني يطآن األمة يف طهر واحد فتأيت فتأيت بولد فينكر أحدمها الولد : والثامن 
دون اآلخر أنه يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به فإن كان يف صفته ما ميكن معه اإلنزال مل يلتفت إىل 

إين أستحسن ها هنا : ما لو اشتركا فيه وإن كان يدعي العزل من الوطء الذي أقر به فقال أصبغ إنكاره وكان ك
  أن أحلقه باآلخر والقياس أن يكونا سواء فلعله غلب وال يدري 

إن الوكاء قد ينقلب ـ قال ـ واالستحسان ها هنا أن أحلقه باآلخر : وقد قال عمرو بن العاص يف حنو هذا 
ـ مث حكى عن مالك ما تقدم ووجه ذلك ابن رشد ) ؟ ( ا يف العلم قد يكون أغلب من القياس والقياس أن يكون

من وطئ أمته فعزل عنها وأتت بولد حلق به وإن كان له منكرا وجب على قياس ذلك إذا كانت بني : بأن األصل 
ذي مل يعزل عنها أن يكون رجلني فوطئاها مجيعا يف طهر واحد وعزل أحدمها عنها فأنكر الولد وادعاه اآلخر ال

ـ أن يلحق الولد بالذي ادعاه  احلكم يف ذلك مبنزلة ما إذا كانا مجيعا يعزالن أو ينزالن واالستحسان ـ كما قال 
وأقر أنه كان ينزل وتربأ منه الذي أنكره وادعى أنه كان يعزل ألن الولد يكون مع اإلنزال غالبا وال يكون مع 

الظن أن الولد إمنا هو للذي ادعاه وكان ينزل ال الذي أنكره وهو يعزل واحلكم بغلبة العزل إال نادرا فيغلب على 
الظن أصل يف األحكام وله يف هذا احلكم تأثري فوجب أن يصار إليه استحسانا ـ كما قال أصبغ ـ وهو ظاهر فيما 



  حنن فيه 
أجرة وال تقدير مدة اللبث وال تقدير  ما تقدم أوال من أن األمة استسحنت دخول احلمام من غري تقدير: والتاسع 

املاء املستعمل واألصل يف هذا املنع إال أهنم أجازوا ال كما قال احملتجون على البدع بل ألمر آخر هو من هذا القبيل 
الذي ليس خبارج عن األدلة فأما تقدير العوض فالعرف هو الذي قدره فال حاجة إىل التقدير وأما مدة اللبث وقدر 

  ملستعمل فإن مل يكن ذلك مقدرا بالعرف أيضا فإنه يسقط للضرورة إليه املاء ا
وذلك لقاعدة فقهية وهي أن نفي مجيع الغرر يف العقود ال يقدر عليه وهو يضيق أبواب املعامالت وهو حتسيم 

املكملة ونفي الضرر إمنا يطلب تكميال ورفعا ملا عسى أن يقع من نزاع فهو من األمور ) ؟ ( ابواب املفاوضات 
ـ  ـ حسبما تبني يف األصول  والتكميالت إذا أفضى اعتبارها إىل إبطال املكمالت سقطت مجلة حتصيال للمهم 
فوجب أن يسامح يف بعض أنواع الغرر اليت ال ينفك عنها إذ يشق طلب االنفكاك عنها فسومح املكلف بيسري 

 كثرية إذ ليس يف حمل الضرورة ولعظيم ما يترتب الغرر لضيق االحتراز مع تفاهة ما حيصل من الغرر ومل يسامح يف
عليه من اخلطر لكن الفرق بني القليل والكثري غري منصوص عليه يف مجيع األمور وإمنا هنى عن بعض أنواعه مما يعظم 
ر فيه الغرر فجعلت أصوال يقاس عليها غري القليل أصال يف عدم االعتبار ويف اجلواز وصار الكثري يف حكم املنع ودا

يف األصلني فروع تتجاذب العلماء النظر فيها فإذا قل الغرر وسهل األمر وقل النزاع ومست احلاجة إىل املساحمة فال 
  بد من القول هبا ومن هذا القبيل مسألة التقدير يف ماء احلمام ومدة اللبث 

طعامه وإن كان ال ينضبط مقدار ولقد بالغ مالك يف هذا الباب وأمعن فيه فيجوز أن يستأجر األجري ب: قال العلماء 
أكله ليسار أمره وخفة خطبه وعدم املشاحة وفرق بني تطرق يسري الغرر إىل األجل فأجازه وبني تطرقه للثمن فمنعه 

جيوز لالنسان أن يشتري سلعة إىل احلصاد أو إىل اجلذاذ وإن كان اليوم بعينه ال ينضبط ولو باع سلعة : فقال 
جيز والسبب يف التفرقة املضايقة يف تعيني األمثان وتقديرها ليست يف العرف وال مضايقة يف بدرهم أو ما يقاربه مل 

  األجل إذ قد يسامح البائع يف التقاضي األيام وال يسامح يف مقدار الثمن على حال 
ج ويعضده ما روى عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن النيب عليه الصالة و السالم أمر بشراء اإلبل إىل خرو

  املصدق وذلك ال يضبط يومه وال يعني ساعته ولكنه على التقريب والتسهيل 
  فتأملوا كيف وجه االستثناء من اإلصول الثابتة باحلرج واملشقة 

  وأين هذا من زعم الزاعم أنه استحسان العقل حبسب العوائد فقط ؟ فتبني لك بون ما بني املنزلتني 
واع اإلستحسان مراعاة خالف العلماء وهو أصل يف مذهب مالك ينبين عليه إن من مجلة أن: أهنم قالوا : العاشر 

  مسائل كثرية 
أن املاء اليسري إذا حلت فيه النجاسة اليسرية ومل تغري أحد أوصافه أنه ال يتوضأ به بل يتيمم ويتركه فإن : منها 

إنه :  الوقت مراعاة لقول من يقول يعيد يف: توضأ به وصلى أعاد ما دام يف الوقت ومل يعد بعد الوقت وإمنا قال 
طاهر مطهر ويروى جواز الوضوء به ابتداء وكان قياس هذا القول أن يعيد أبدا إذ مل يتوضأ إال مباء يصح له تركه 

  واالنتقال عنه إىل التيمم 
رياث ويلزم إن مل يتفق على فساده فيفسخ بطالق ويكون فيه امل: قوهلم يف النكاح الفاسد الذي جيب فسخه : ومنها 

فيه الطالق على حده يف النكاح الصحيح فإن اتفق العلماء على فساده فسخ بغري طالق وال يكون فيه مرياث وال 
  يلزم فيه طالق 

إن ذلك : مسألة من نسي تكبرية اإلحرام وكرب للركوع وكان مع اإلمام وجب أن يتمادى لقول من قال : ومنها 



  املأموم جيزئه فإذا سلم اإلمام أعاد هذا 
وهذا املعىن كثري جدا يف املذهب ووجهه أنه راعى دليل املخالف يف بعض األحوال ألنه ترجح عنده ومل يترجح عنده 

  يف بعضها فلم يراعه 
أحدمها مما : ولقد كتبت يف مسألة مراعاة اخلالف إىل بالد املغرب وإىل بالد أفريقية إلشكال عرض فيها من وجهني 

فرض صحتها وهو ما أصلها من الشريعة وعالم تبىن من قواعد أصول الفقه ؟ فإن الذي  خيص هذا املوضع على
يظهر اآلن أن الدليل هو املتبع فحيثما صار صري إليه ومىت رجح للمجتهد أحد الدليلني على اآلخر ـ ولو بأدىن 

رجوعه ـ أعين اجملتهد ـ وجوه الترجيح ـ وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه على ما هو مقرر يف األصول فإذا 
إىل قول الغري إعمال لدليله املرجوح عنده وإمهال للدليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه وذلك على خالف 

  القواعد 
فأجابين بعضهم بأجوبة منها األقرب واألبعد إال أين راجعت بعضهم بالبحث وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن 

  : يل مبا نصه القباب رمحه اهللا عليه فكتب إ
وتضمن الكتاب املذكور عودة السؤال يف مسألة مراعاة اخلالف وقلتم إن رجحان إحدى األمارتني على األخرى 

أن تقدميها على األخرى اقتضى ذلك عدم املرجوحة مطلقا واستشنعتم أن يقول املفيت هذا ال جيوز ابتداء وبعد 
إنه إمنا يتصور اجلمع يف هذا النحو يف منع التنزيه ال : جائزا وقلتم الوقوع يقول جبوازه ألنه يصري املمنوع إذا فعل 
  منع التحرمي إىل غري ذلك مما أوردمت يف املسألة 

وكلها إيرادات شديدة صادرة عن قرحية قياسية منكرة لطريقة االستحسان وإىل هذه الطريقة ميل فحول من األئمة 
  من استحسن فقد شرع : ي والنظار حىت قال اإلمام أبو عبد اهللا الشافع

أصح عبارة فيه أنه معىن ينقدح : ولقد ضاقت العبارة عن معىن أصل االستحسان ـ كما يف علمكم ـ حىت قالوا 
يف نفس اجملتهد تعسر العبارة عنه فإذا كان هذا أصله الذي ترجع فروعه إليه فكيف ما يبىن عليه ؟ فال بد أن تكون 

  العبارة عنها أضيق 
قول مبثل ما قال هؤالء األعالم يف طرح االستحسان وما بىن عليه ولوال أنه أعتضد وتقوى لوجدانه ولقد كنت أ

كثريا يف فتاوى اخللفاء وأعالم الصحابة ومجهورهم مع عدم النكري فتقوى ذلك عندي غاية وسكنت إليه النفس 
   عنهم وانشرح إليه الصدر ووثق به القلب فألمر باتباعهم واالقتداء هبم رضي اهللا

فمن ذلك املرأة يتزوجها رجالن وال يعلم اآلخر بتقدم نكاح غريه إال بعد البناء فأباهنا عليه بذلك عمر ومعاوية 
واحلسن رضي اهللا عنهم وكل ما أوردمت يف قضية السؤال وأرد عليه فإنه إذا حتقق أن الذي مل ينب هو األول فدخول 

ة على زوج غريه مبيحا على الدوام ومصححا لعقده الذي مل يصادف الثاين هبا دخول بزوج غريه وكيف يكون غلط
حمال ومبطال لعقد نكاح جممع على صحته لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا ؟ وإمنا املناسب أن الغلط 

  يرفع عن الغالط اإلمث والعقوبة ال إباحة زوج غريه دائما ومنع زوجها منها 
أنه إن قدم املفقود قبل نكاحها فهو أحق هبا وإن كان بعد : ء يف مسألة امرأة املفقود ومثل ذلك ما قاله العلما

احلكم هلا بالعدة من األول إن كان : نكاحها والدخول هبا بانت وإن كانت بعد العقد وقبل البناء فقوالن فإنه يقال 
  يف تباح لغريه يف عصمة املفقود ؟ قطعا لعصمته فال حق له فيها ولو قدم قبل تزوجها أو ليس بقاطع للعصمة فك

إذا قدم املفقود خيري بني امرأته أو صداقها فإن اختار : وما روي عن عمر وعثمان يف ذلك أغرب وهو أهنما قاال 
صداقها بقيت للثاين فأين هذا من القياس ؟ وقد صحح ابن عبد الرب هذا النقل عن اخلليفتني عمر وعثمان رضي اهللا 



ي رضي اله عنه أنه قال مبثل ذلك أو أمضى احلكم به وإن كان األشهر عنه خالفه ومثله يف عنهما ونقل عن عل
  قضايا الصحابة كثري من ذلك 

وقعد اآلخر ) ؟ ( قال ابن املعدل لو أن رجلني حضرمها وقت الصالة فقام أحدمها فأوقع الصالة بثوب جنس جمانا 
عامدا مجع ) ؟ ( د من األشياخ اإلمجاع على وجوب النجاسة مع نقل غري واح) ؟ ( حىت خرج الوقت وال يقاربه 

الناس أنه ال يساوي مؤخرها على وجوب النجاسة حال الصالة وممن نقله اللخمي و املازري وصححه الباجي 
  وعليه مضى عبد الوهاب يف تلقينه 

الرجلني بعكس ما قال ابن  وعلى الطريقة اليت أوردمت أن املنهي عنه ابتداء غري معترب ـ أحرى بكون أمر هذين
املعدل ألن الذي صلى بعد الوقت قضى ما فرط فيه واآلخر مل يعمل كما أمر وال قضى شيئا وليس كل منهي عنه 

  ابتداء غري معترب بعد وقوعه 
ال تزوج املرأة : [ وقد صحح الدارقطين حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

: [ وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي اهللا عنها ] رأة وال تزوج املرأة نفسها فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها امل
فحكم ] أميا امرأة نكحت بغريإذن مواليها فنكاحها باطل ـ ثالث مرات ـ فإن دخل هبا فاملهر هلا مبا أصاب منها 

قل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد مجلة لكنه صلى اهللا عليه و أوال ببطالن العقد وأكده بالتكرار ثالثا ومساه زنا وأ
  ] وهلا مهرها مبا أصاب منها ومهر البغي حرام : [ سلم عقبة مبا اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله 

وانه فعلل النهي عن استحالله بابتغائهم فضل اهللا ورض} يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا { : وقد قال تعاىل 
مع كفرهم باهللا تعاىل الذي ال يصح معه عبادة وال يقبل عمل وإن كان هذا احلكم اآلن منسوخا فذلك ال مينع 

  االستدالل به يف هذا املعىن 
وستجد أقواما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم هللا فذرهم وما زعموا أهنم : ومن ذلك قول الصديق رضي اهللا عنه 

 الراهب وترك له ماله أو ما قل منه على اخلالف يف ذلك وغريه ممن ال يقاتل يسىب حبسوا أنفسهم له وهلذا ال يسىب
وميلك وإمنا ذلك ملا زعم أنه حبس نفسه له وهي عبادة اهللا تعاىل وإن كانت عبادته أبطل الباطل فكيف يستبعد 

  مثل هذا يطول  اعتبار عبادة مسلم على وفق دليل شرعي ال يقطع خبطأ فيه وإن كان يظن ذلك ظنا وتتبع
هل يقتضي فساد املنهي عنه ؟ وفيه بني الفقهاء واألصوليني ما ال خيفى : وقد اختلف فيما حتقق فيه هني من الشارع 

  عليكم فكيف هبذا ؟ 
وإذا خرجت املسألة املخلف فيها إىل أصل خمتلف فيه فقد خرجت عن حيز اإلشكال ومل يبق إال الترجيح لبعض 

  ل أحد ما ظهر له حبسب ما وفق له ولنكتف هبذا القدر يف هذه املسألة تلك املسائل ويرجح ك
انتهى ما كتب يل به وهو بسط أدلة شاهدة ألصل االستحسان فال ميكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد 

  أن يستحسن بغري دليل أصال 

  فإذا تقرر هذا فلنرجع إىل ما احتجوا به: فصل 

ما يستحسنه اجملتهد بعقله ومييل إليه : فأما من حد االستحسان بأنه : إىل ما احتجوا به أوال  فإذا تقرر هذا فلنرجع
برأيه فكان هؤالء يرون هذا النوع من مجلة أدلة األحكام وال شك أن العقل جيوز أن يرد الشرع بذلك بل جيوز أن 

مهم العمل مبقتضاه ولكن مل يقع مثل هذا ومل يرد بأن ما سبق إىل أوهام العوام ـ مثال ـ فهو حكم اهللا عليهم فيلز
يعرف التعبد به ال بضرورة وال بنظر وال بدليل من الشرع قاطع وال مظنون فال جيوز إسناده حلكم اهللا ألنه ابتداء 



  تشريع من جهة العقل 
ستنباط والرد إىل وأيضا فإنا نعلم أن الصحابة رضي اهللا عنهم حصروا نظرهم يف الوقائع اليت ال نصوص فيها يف اال

إين حكمت يف هذا بكذا ألن طبعي مال إليه أو ألنه يوافق حمبيت : ما فهموا من األصول الثابتة ومل يقل أحد منهم 
من أين لك أن حتكم على عبادة اهللا مبحض ميل النفس وهوى : ورضائي ولو قال ذلك الشتد عليه التكبري وقيل له 

  القلب ؟ هذا مقطوع ببطالنه 
  وا يتناظرون ويعترض بعضهم بعضا على مأخذ بعض وحيصرون ضوابط الشرع بل كان

وأيضا فلو رجع احلكم إىل جمرد االستحسان مل يكن للمناظرة فائدة ألن الناس ختتلف أهواؤهم وأغراضهم يف 
ك من مل كان هذا املاء أشهى عند: األطعمة واألشربة واللباس وغري ذلك وال حيتاجون إىل مناظرة بعضهم بعضا 

  اآلخر ؟ والشريعة ليست كذلك 
على أن أرباب البدع العملية أكثرهم ال حيبون أن يناظروا أحدا وال يفاحتون عاملا وال غريه فيما يبتغون خوفا من 

الفضيحة أن ال جيدوا مستندا شرعيا وإمنا شأهنم إذا وجدوا عاملا أو لقوة أن يصانعوا وإذا وجدوا جاهال عاميا ألقوا 
الشريعة الطاهرة إشكاالت حىت يزلزلوهم وخيلطوا عليهم ويلبسوا دينهم فإذا عرفوا منهم احلرية وااللتباس عليه يف 

ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا وذموا أهل العلم بأهنم أهل الدنيا املكبون عليها وأن هذه الطائفة 
الصوفية شواهد على ما يلقون إليهم حىت يهووا هبم يف نار  هم أهل اهللا وخاصيته ورمبا أوردوا عليهم من كالم غالة

  جهنم وأما أن يأتوا األمر من بابه ويناظروا عليه العلماء الراسخني فال 
وتأمل ما نقله الغزايل يف استدراج الباطنية غريهم إىل مذهبهم جتدهم ال يعتمدون إال على خديعة الناس من غري 

ع احليل حىت خيرجوهنم من السنة أو عن الدين مجلة ولوال اإلطالة ألتيت بكالمه تقرير علم والتحيل عليهم بأنوا
  فطالعه يف كتابه فضائح الباطنية 

وأما احلد الثاين فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت احلجج وادعى كل من شاء ما شاء واكتفى مبجرد القول 
وإن سلم فذلك الدليل إن كان فاسدا فال عربة به وإن كان فأجلأ اخلصم إىل اإلبطال وهذا جير فسادا ال خفاء له 
  صحيحا فهو راجع إىل األدلة الشرعية فال ضرر فيه 

وأما الدليل األول فال متعلق به فإن أحسن االتباع إلينا اتباع األدلة الشرعية وخصوصا القرآن فإن اهللا تعاىل يقول 
أن النيب صلى اهللا عليه [  صحيح احلديث ـ خرجه مسلم ـ وجاء يف} اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا { ك 

فيفتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع أو ] أما بعد فأحسن احلديث كتاب اهللا : و سلم قال يف خطبته 
  أهواء النفوس مما أنزل إلينا فضال عن أن يقول من أحسنه 

اآلية حيتاج إىل بيان أن ميل النفوس يسمى قوال وحينئذ } ه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن{ : وقوله تعاىل 
  ينظر إىل كونه أحسن القول كما تقدم وهذا كله فاسد 

مث إنا نعارض هذا االستحسان بأن عقولنا متيل إىل إبطاله وأنه ليس حبجة وإمنا احلجة األدلة الشرعية املتلقاة من 
  الشرع 

يس من أهل النظر إذا فرض أن احلكم يتبع جمرد ميل النفوس وهوى وأيضا فيلزم عليه استحسان العوام ومن ل
  الطباع وذلك حمال للعمل بأن ذلك مضاد للشريعة فضال عن أن يكون من أدلتها 

  : وأما الدليل الثاين فال حجة فيه من أوجه 
جتماعهم على أن ظاهره يدل على أن ما رآه املسلمون حسنا فهو حسن واألمة ال جتتمع على باطل فا: أحدها 



  حسن شيء يدل على حسنه شرعا ألن اإلجتماع يتضمن دليال شرعيا فاحلديث دليل عليكم ال لكم 
  أنه خرب واحد يف مسألة قطعية فال يسمع : والثاين 

إن : أنه إذا مل يرد به أهل اإلمجاع وأريد بعضهم فيلزم عليه استحسان العوام وهو باطل بإمجاع ال يقال : والثالث 
هذا ترك للظاهر فيبطل االستدالل مث إنه ال فائدة يف اشتراط االجتهاد : د استحسان أهل االجتهاد ألنا نقول املرا

  ألن املستحسن بالفرض ال ينحصر يف األدلة فأي حاجة إىل اشتراط االجتهاد ؟ 
سان ينشأ عن األدلة بدليل بل املراد استح: إمنا يشترط حذرا من خمالفة األدلة فإن العامي ال يعرفها قيل : فإن قيل 

  أن الصحابة رضي اهللا عنهم قصروا أحكامهم على اتباع األدلة وفهم مقاصد الشرع 
فاحلاصل إن تعلق املبتدعة مبثل هذه األمور تعلق مبا ال يغنيهم وال ينفعهم البتة لكن رمبا يتعلقون يف آحاد بدعتهم 

  قد مضى بآحاد شبه ستذكر يف مواضعها إن شاء اهللا ومنها ما 

  أفليس يف األحاديث: فإن قيل : فصل 

أفليس يف األحاديث ما يدل على الرجوع إىل ما يقع يف القلب وجيري يف النفس وإن مل يكن مث دليل : فإن قيل 
صريح على حكم من أحكام الشرع وال غري صريح ؟ فقد جاء يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان 

  ] ريبك إىل ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة دع ما ي: [ يقول 
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرب واإلمث : عن النواس بن مسعان رضي اهللا عنه قال [ وخرج مسلم 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال ] الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه : فقال 
يا رسول اهللا : إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن قال : قال رجل يا رسول اهللا ما اإلميان ؟ قال : [ 

مسعت رسول اهللا : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال ] إذا حاك شيء يف صدرك فدعه : فما اإلمث ؟ قال ! 
سألت رسول : عن وابصة رضي اهللا عنه قال [ و ]  دع ما يريبك إىل ما ال يريبك: [ صلى اهللا عليه و سلم يقول 

استفت قلبك واستفت نفسك الرب ما اطمأنت إليه ! يا وابصة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرب واإلمث فقال 
وخرج البغوي يف ] النفس واطمأن إليه القلب واإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك 

  : عبد الرمحن بن معاوية  معجمه عن
ما حيل يل مما حيرم علي ؟ فسكت رسول ! يا رسول اهللا : أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال [ 

أين : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرد عليه ثالث مرات كل ذلك يسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال 
  ] ما أنكر قلبك فدعه : ـ ونقر بأصبعه ـ : اهللا فقال أنا ذا يا رسول : السائل ؟ فقال 

اإلمث حواز القلوب فما حاك من شيء يف قلبك فدعه وكل شيء فيه نظرة فإن للشيطان فيه : وعن عبد اهللا قال 
احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إىل ما ال يريبك وعن أيب الدرداء : مطمعا وقال أيضا 

دع ما يريبك إىل ما : أن اخلري طمأنينة وأن الشر ريبة فدع ما يريبك إىل ما ال يريبك وقال شريح : رضي اهللا عنه 
  يريبك فواهللا ما وجدت فقد شيء تركته ابتغاء وجه اهللا 

فهذه ظهر من معناها الرجوع يف مجلة من األحكام الشرعية إىل ما يقع بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض باخلاطر 
وأنه إذا اطمأنت النفس إليه فاإلقدم عليه صحيح وإذا توقفت أو ارتابت فاإلقدام عليه حمظور وهو عني ما وقع 
إنكاره من الرجوع إىل االستحسان الذي يقع بالقلب ومييل إليه اخلاطر وإن مل يكن مث دليل شرعي فإنه لو كان 

ية مل حيل به على ما يف النفوس وال على ما يقع بالقلوب هنالك دليل شرعي أو كان هذا التقرير مقيدا باألدلة الشرع



مع أنه عندكم عبث وغري مفيد كمن حييل باألحكام الشرعية على األمور الوفاقية أو األفعال اليت ال ارتباط بينها 
  وبني شرعية األحكام فدل ذلك على أن الستحسان العقول وميل النفوس أثرا يف شرعية األحكام وهو املطلوب 

أن هذه األحاديث وما كان يف معناها قد زعم الطربي يف هتذيب اآلثار أن مجاعة من السلف قالوا : اجلواب و
بتصحيحها والعمل مبا دل عليه ظاهرها وأتى باآلثار املتقدمة عن عمر وابن مسعود وغريمها مث ذكر عن آخرين 

  القول بتوهينها وتضعيفها وإحالة معانيها 
بة إىل ما حنن فيه الئق أن يؤتى به على وجهه فأتيت به على حتري معناه دون لفظه لطوله وكالمه وترتيبه بالنس

ال شيء من أمر الدين إال وقد بينه اهللا تعاىل بنص عليه مبعناه فإن كان حالال فعلى : فحكى عن مجاعة أهنم قالوا 
  رام فعليه اعتقاد التحليل أو الترك تنزيها العامل به إذا كان عاملا حتليله أو حراما فعليه حترميه أو مكروها غري ح

إنا أنزلنا إليك الكتاب { : فأما العامل حبديث النفس والعارض يف القلب فال فإن اهللا حظر ذلك على نبيه فقال 
أن فأمره باحلكم مبا أراه اهللا ال مبا رآه وحدثته به نفسه فغريه من الشرك أوىل } باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا 

  يكون ذلك حمظورا عليه وأما إن كان جاهال فعليه مسألة العلماء دون ما حدثته نفسه 
قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم ! إيها الناس : ونقل عن عمر رضي اهللا عنه أنه خطب فقال 

  على الواضحة ان تضلوا بالناس ميينا ومشاال 
 القرآن من خالل أو حرام فهو كذلك وما سكت عنه فهو مما عفي ما كان يف: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  عنه 
قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد مت هذا األمر واستكمل فينبغي أن تتبع آثار رسول اهللا : وقال مالك 

فاتبعه فكلما  صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه وال ينبع الرأي فإنه من اتبع الرأي جاءه رجل آخر أقوى يف الرأي منه
  غلبه رجل اتبعه أرى أن هذا بعد مل يتم 

قد تركت فيكم ما لن : [ واعملوا من اآلثار مبا روي عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ] كتاب اهللا وسنيت ولن يتفرقا حىت يردا على احلوض : تضلوا بعدي إذا اعتصمتم به 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما وهم جيادلون [ ـ ] ن أبيه عن جده شعيب ع[ وروي عن عمرو بن 
على هذا هلك من كان قبلكم جادلوا يف القرآن وضربوا ! يا قوم : يف القرآن فخرج و وجهه أمحر كالدم فقال 

  ] وا به بعضه ببعض فما كان من حالل فاعملوا به وما كان من حرام فانتهوا عنه وما كان من متشابه فآمن
ما أحل اهللا يف كتابه فهو حالل وما حرم فيه فهو حرام وما سكت : عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه يرفعه قال [ و 

  ] } وما كان ربك نسيا { : عنه فهو عافية فاقبلوا من اهللا عافيته فإن اهللا مل يكن لينسى شيئا 
عالم بأن العامل به لن يضل ومل يأذن ألحد يف العمل مبعىن فهذه األخبار وردت بالعمل مبا يف كتاب اهللا واإل: قالوا 

  ثالث غري ما يف الكتاب والسنة ولو كان مث ثالث مل يدع بيانه فعدل على أن ال ثالث ومن ادعاه فهو مبطل 
ز اإلمث حوا: [ وقوله ] استفت قلبك : [ فإنه عليه السالم قد سن ألمته وجها ثالثا وهو قوله : فإن قيل : قالوا 

لو صحت هذه األخبار لكان ذلك إبطاال ألمره بالعمل بالكتاب والسنة إذ صحا معا : إىل غري ذلك قلنا ] القلوب 
ألن أحكام اهللا ورسوله مل ترد مبا استحسنته النفوس واستقبحته وإمنا كان يكون وجها ثالثا لو خرج شيء من الدين 

  عنهما وليس خبارج فال ثالث جيب العمل به 
وحنوه أمرا ملن يف مسألته نص من كتاب وال سنة واختلفت فيه األمة ] استفت قلبك : [ قد يكون قوله :  فإن قيل

  : ال جيوز ذلك ألمور : فيعد وجها ثالثا قلنا 



أن كل ما ال نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه داللة فلو كان فتوى القلب وحنوه دليال مل يكن لنصت : أحدها 
  يه معىن فيكون عبثا وهو باطل الداللة الشرعية عل

فأمر املتنازعني بالرجوع إىل اهللا } فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول { : أن اهللا تعاىل قال : والثاين 
  والرسول دون حديث النفوس وفتيا القلوب 

ألة أهل الذكر ليخربوهم فأمرهم مبس} فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون { : أن اهللا تعاىل قال : والثالث 
  باحلق فيما اختلفوا فيه من أمر حممد صلى اهللا عليه و سلم ومل يأمرهم أن يستفتوا يف ذلك أنفسهم 

إىل } أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت { : أن اهللا تعاىل قال لنبيه احتجاجا على من أنكر وحدانيته : والرابع 
الل بأدلته على صحة ما جاءهم به ومل يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم آخرها فأمرهم باإلعتبار بعربته واإلستد

ويصدوا عما اطمأنت إليه قلوهبم وقد وضع األعالم واألدلة فالواجب يف كل ما وضع اهللا عليه الداللة أن يستدل 
  بأدلته على ما دلت دون فتوى النفوس وسكون القلوب من أهل اجلهل بأحكام اهللا 

ي عمن تقدم مث اختار إعمال تلك األحاديث إما ألهنا صحت عنده أو صح منها عنده ما تدل وهذا ما حكاه الطرب
  : عليه معانيها كحديث 

إىل آخر احلديث فإنه صحيح خرجه اإلمامان ولكنه مل يعملها يف كل من أبواب الفقه إذ ] احلالل بني واحلرام بني [ 
إذا اطمأنت نفسك إىل : ال يقال بالنسبة إىل إحداث األعمال ال ميكن ذلك يف تشريع األعمال وإحداث التعبدات ف

  استفت قلبك يف إحداث هذا العمل فإن اطمأنت إليه نفسك فاعمل به وإال فال : هذا العمل فهو بر أو 
إن اطمأنت نفسك إىل ترك : وكذلك يف النسبة إىل التشريع التركي ال يتأتى تنزيل معاين األحاديث عليه بأن يقال 

ل الفالين فاتركه وإال فدعه أي فدع الترك واعمل به وإمنا يستقيم إعمال األحاديث املذكورة فيما أعمل فيه العم
  احلديث ] احلالل بني واحلرام بني : [ قوله عليه الصالة و السالم 

املعىن فمنه وما كان من قبيل العادات من استعمال املاء والطعام والشراب والنكاح واللباس وغري ذلك مما يف هذا 
ما هو بني احللية وما هو بني التحرمي وما فيه إشكال وهو األمر املشتبه الذي ال يدرى أحالل هو أم حرام ؟ فإن ترك 

إين ألجد التمرة ساقطة على فراشي فلوال أين : [ اإلقدام أوىل من اإلقدام مع جهلة حباله نظري قوله عليه السالم 
إما من الصدقة وهي : فهذه التمرة ال شك أهنا مل خترج من إحدى احلالني ]  أخشى أن تكون من الصدقة ألكلتها

  حرام عليه وإما من غريها وهي حالل له فترك أكلها حذرا من أن تكون من الصدقة يف نفس األمر 
ـ فكذلك حق اهللا على العبد فيما اشتبه عليه مما هو سعة من تركه والعمل به أو مما هو غري واج: قال الطربي  ب 

أن يدع ما يريبه إىل ما ال يريبه إذ يزول بذلك عن نفسه الشك كمن يريد خطبة امرأة فتخربه امرأة أهنا قد أرضعته 
وإياها وال يعلم صدقها من كذهبا فإن تركها أزال عن نفسه الريبة الالحقة له بسبب إخبار املرأة وليس تزوجه إياها 

  ئن إىل حلية تلك الزوجة بواجب خبالف ما لو أقدم فإن النفس ال تطم
وكذلك قول عمر إمنا هو فيما أشكل أمره يف البيوع فلم يدر حالل هو أم حرام ؟ ففي تركه سكون النفس 

هل هو آمث أم ال ؟ وهو معىن قوله عليه السالم للنواس ووابصة رضي اهللا : وطمأنينة القلب كما يف اإلقدام شك 
ا ظن أولئك من أنه أمر للجهال أن يعلموا مبا رأته أنفسهم ويتركوا ما عنهما ودل على ذلك حديث املشتبهات ال م

  استقبحوه دون أن يسألوا علماءهم 
قد : أنت علي حرام فسأل العلماء فاختلفوا عليه فقال بعضهم : إذا قال الرجل المرأته : قال الطربي فإن قيل 
ذلك إىل نيته إن أراد : رة ميني وقال بعضهم إهنا حالل غري أن عليك كفا: وقال بعضهم : بانت منك بالثالث 



أيكون هذا اختالفا يف احلكم : الطالق فهو طالق أو الظهار فهو ظهار أو ميينا فهو ميني وإن مل ينو شيئا فليس بشيء 
: كإخبار املرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق كما يؤمر هناك أن ال يتزوجها خوفا من الوقوع يف احملظور أو ال ؟ قيل 
حكمه يف مسألة العلماء أن يبحث عن أحواهلم وأمانتهم ونصيحتهم مث يقلد األرجح فهذا ممكن واحلزازة مرتفعة 

هبذا البحث خبالف ما إذا حبث مثال عن أحوال املرأة فإن احلزازة ال تزول وإن أظهر البحث أن أحواهلا غري محيدة 
عن العلماء فاستوت أحواهلم عنده مل يثبت له ترجيح ألحدهم فهما على هذا خمتلفان وقد يتفقان يف احلكم إذا حبث 

فيكون العمل املأمور به من االجتناب كاملعمول به يف مسألة املخربة بالرضاع سواء إذ ال فرق بينهما على هذا 
  التقدير انتهى معىن كالم الطربي 

حكم من التبس عليه األمر فلم يدر وقد أثبت يف مسألة اختالف العلماء على املستفيت أنه غري خمري بل حكمه 
أحالل هو أم حرام ؟ فال خالص له من الشبهة إال باتباع أفضلهم والعمل مبا أفىت به وإال فالترك إذ ال تطمئن 

  النفس إال بذلك حسبما اقتضته األدلة املتقدمة 

  فصل مث يبقى يف هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال

منه إشكال على كل من اختار استفتاء القلب مطلقا أو بقيد وهو الذي رآه  مث يبقى يف هذا الفصل الذي فرغنا
الطربي وذك أن حاصل األمر يقتضي أن فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معترب يف األحكام الشرعية وهو 

عا فإن مل تكن التشريع بعينه فإن طمأنينة النفس القلب جمردا عن الدليل إما أن تكون معتربة أو غري معتربة شر
معتربة فهو خالف ما دلت عليه تلك األخبار وقد تقدم أهنا معتربة بتلك األدلة وإن كانت معتربة فقد صار مث قسم 

  ثالث غري الكتاب والسنة وهو غري ما نفاه الطربي وغريه 
من اإلقدام واإلحجام إهنا تعترب يف اإلحجام دون اإلقدام مل خترج تلك عن اإلشكال األول ألن كل واحد : وإن قيل 

فعل ال بد أن يتعلق به حكم شرعي وهو اجلواز وعدمه وقد علق ذلك بطمأنينة النفس أو عدم طمأنينتها فإن كان 
  ذلك عن دليل فهو ذلك األول بعينه باق على كل تقدير 

  أن الكالم األول صحيح وإمنا النظر يف حتقيقه : واجلواب 
تظر يف دليل احلكم ونظر يف مناطه فأما النظر يف دليل احلكم ال ميكن أن : ن فاعلم أن كل مسألة تفتقر إىل نظري

يكون إال من الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما عن إمجاع أو قياس أو غريمها وال يعترب فيه طمأنينة النفس وال نفي 
ال أهل البدع الذين إ) ؟ ( ريب القلب إال من جهة اعتقاد كون الدليل دليال أو غري دليل وال يقول أحد 

أن األمر كما ) ؟ ( يستحسنون األمر بأشياء ال دليل عليها أو يستقبحون كذلك من غري دليل إال طمأنينة النفس 
  زعموا وهو خمالف إلمجاع املسلمني أ 

أو وأما النظر يف مناط احلكم فإن املناط ال يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط بل يثبت بدليل غري شرعي 
أال ترى أن : عن درجة االجتهاد : بغري دليل فال يشترط فيه بلوغ درجة االجتهاد بل ال يشترط فيه العلم فضال 

: هل تبطل به الصالة أم ال ؟ فقال العامي : العامي إذا سئل عن الفعل الذي ليس من جنس الصالة إذا فعله املصلي 
فر يف ا لسري إىل أن حيققه له العامل بل العاقل يفرق بني الفعل إن كان يسريا فمغتفر وإن كان كثريا فمبطل مل يغت

  اليسري والكثري فقد انبىن ها هنا احلكم ـ وهو البطالن أو عدمه ـ على ما يقع بنفس 
العامي وليس واحدا من الكتاب أو السنة ألنه ليس ما وقع بقلبه دليال على احلكم وإمنا هو مناط احلكم فإذا حتقق 

  أي وجه حتقق فهو امللطوب فيقع عليه احلكم بدليله الشرعي له املناط ب



وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور يف الطهارة وفرقنا بني اليسري والكثري يف التفريق احلاصل أثناء الطهارة فقد يكتفي 
ب ألنه العامي بذلك حسبما يشهد قلبه يف اليسري أو الكثري فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع يف القل

  نظر يف مناط احلكم 
فإذا ثبت هذا فمن ملك حلم شاة ذكية حل له أكله ألن حليته ظاهرة عنده إذا حصل له شرط احللية لتحقيق 

أو ملك حلم شاة ميتة مل حيل له أكله ألن حترميه ظاهر من جهة فقده شرط احللية فتحقق مناطها : مناطها بالنسبة إليه 
ملناطني راجع إىل ما وقع بقلبه واطمأنت إليه نفسه ال حبسب األمر يف نفسه اال ترى أن بالنسبة إليه وكل واحد من ا

اللحم قد يكون واحدا بعينه فيعتقد واحد حليته بناء على ما حتقق له من مناطه حبسبه ويعتقد آخر حترميه بناء على 
ألنه حرام ؟ ولو كان ما يقع بالقلب ما حتقق له من مناطه حبسبه فيأكل أحدمها حالال وجيب على اآلخر االجتناب 

يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعي مل يصح هذا املثال وكان حماال ألن أدلة الشرع ال تناقض أبدا فإذا فرضنا حلما 
  أشكل على املالك حتقيق مناطه مل ينصرف إىل إحدى اجلهتني كاختالط امليتة بالذكية واختالط الزوجة باألجنبية 

  ع الريب والشك واإلشكال والشبهة فها هنا قد وق
دع ما يريبك إىل ما ال : [ وهذا املناط حمتاج إىل دليل شرعي يبني حكمه وهي تلك األحاديث املتقدمة كقوله 

إذا اعتربنا باصطالحنا ما : كأنه يقول ] الرب ما اطمأنت إليه النفس واإلمث ما حاك يف صدرك : [ وقوله ] يريبك 
  ية أو احلرمة فاحلكم فيه من الشرع بني حتققت مناطه يف احلل

وإن أفتوك ] استفت قلبك : [ وما أشكل عليك حتقيقه فاتركه وإياك والتلبس به وهو معىن قوله ـ إن صح ـ 
  فإن حتقيك ملناط مسألتك أخص بك من حتقيق غريك له إذا كان مثلك 
  يعرض له ما عرض لك  ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك املناط ومل يشكل على غريك ألنه مل

أي إن نقلوا إليك احلكم الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك فإن هذا ] وإن أفتوك : [ وليس املراد بقوله 
  باطل وتقول على التشريع احلق وإمنا املراد ما يرجع إىل حتقيق املناط 

ورة خارجة عن احلديث كما أنه قد نعم قد ال يكون ذلك درية أو أنسا بتحقيقه لك غريك وتقلده فيه وهذه الص
يكون حتقيق املناط أيضا موقوفا على تعريف الشارع كحد الغىن املوجب للزكاة فإنه خيتلف باختالف األحوال 

  فحققه الشارع بعشرين دينارا ومائيت درهم وأشباه ذلك وإمنا النظر هنا فيما وكل حتقيقه إىل املكلف 
مل تتعرض القتناص األحكام الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما  فقد ظهر معىن املسألة وأن األحاديث

  أورده السائل املستشكل وهو حتقيق بالغ واحلمد هللا الذي بنعته تتم الصاحلات 

  الباب التاسع يف السبب الذي ألجله افترقت فرق املبتدعة عن مجاعة املسلمني 
البدعة وكثريا من األحاديث أشعرت بوصف ألهل البدعة وهو الفرقة فاعلموا رمحكم اهللا أن اآليات الدالة على ذم 

  احلاصلة حىت يكونوا بسببها شيعا متفرقة ال ينتظم مشلهم باإلسالم وإن كانوا من أهله وحكم هلم حبكمه 
نوا وال تكو{ : وقوله تعاىل } إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء { : أال ترى أن قوله تعاىل 

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا { : اآلية وقوله } من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا * من املشركني 
  إىل غري ذلك من اآليات الدالة على وصف التفرق ؟ } السبل فتفرق بكم عن سبيله 

  : ويف احلديث 
تالف يف املذاهب واآلراء إن جعلنا التفرق معناه والتفرق ناشىء عن االخ] ستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة [ 



وال تكونوا كالذين { : باألبدان ـ وهو احلقيقة ـ وإن جعلنا معىن التفرق يف املذاهب فهو االختالف كقوله 
  } تفرقوا واختلفوا 

  كسيب وغري كسيب: لإلختالف سببان 

ال كسب للعبادة فيه وهو الراجع إىل سابق ) :  أحدمها( فال بد من النظر يف هذا االختالف ما سببه ؟ وله سببان 
القدر واآلخر هو الكسيب وهو املقصود بالكالم عليه يف هذا الباب إال أن جنعل السبب األول مقدمة فإن فيها معىن 

  : أصيال جيب التثبت له على من أراد التفقه يف البدع فنقول واهللا املوفق للصواب 

  واحدة وتفسريها  آية ولو شاء ربك جلعل الناس أمة
} إال من رحم ربك ولذلك خلقهم * ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني { : قال اهللا تعاىل 

فأخرب سبحانه أهنم ال يزالون خمتلفني أبدا مع أنه إمنا خلقهم لالختالف وهو قول مجاعة من املفسرين يف اآلية وأن 
خلقهم ليكونوا فريقا : ولالختالف خلقهم وهو مروي عن مالك بن أنس قال  :معناه } ولذلك خلقهم { : قوله 

يف اجلنة وفريقا يف السعري وحنوه عن احلسن فالضمري يف خلقهم عائد على الناس فال ميكن أن يقع منهم إال ما سبق 
األلوان كاألمحر يف العلم وليس املراد ها هنا االختالف يف الصور كاحلسن والقبيح والطويل والقصري وال يف 

واألسود وال يف أصل اخللقة كالتام اخللق واألعمى والبصري واألصم والسميع وال يف اخللق كالشجاع واجلبان 
  واجلواد والبخيل وال فيما أشبه ذلك من األوصاف اليت هم خمتلفون فيها 

كان { : املختلفني كما قال تعاىل  وإمنا املراد اختالف آخر وهو االختالف الذي بعث اهللا النبيني ليحكموا فيه بني
الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه 

اآلية وذلك االختالف يف اآلراء والنحل واألديان واملعتقدات املتعلقة مبا يسعد اإلنسان به أو } وما اختلف فيه 
  رة والدنيا يشقى يف اآلخ

  : هذا هو املراد من اآليات اليت كرر فيها االختالف احلاصل بني اخللق أن هذا االختالف الواقع بينهم على أوجه 

  االختالف يف أصل النحلة: فصل أحدها 

قال قال } إال من رحم ربك ولذلك خلقهم * وال يزالون خمتلفني { : وهو قول مجاعة من املفسرين منهم عطاء قال 
اليهود والنصارى واجملوس واحلنيفية ـ وهم الذين رحم ربك ـ احلنيفية خرجه ابن وهب وهو الذي يظهر لبادي : 

  الرأي يف اآلية املذكورة 
وأصل هذا االختالف هو يف التوحيد والتوجه للواحد احلق سبحانه فإن الناس يف عامة األمر مل خيتلفوا يف أن هلم 

 أهنم اختلفوا يف تعيينه على آراء خمتلفة من قائل باالثنني وباخلمسة وبالطبيعة أو مدبرا يدبرهم وخالقا أوجدهم إال
  الدهر أو بالكواكب إىل أن قالوا باآلدميني وبالشجر وباحلجارة وما ينحتون بأيديهم 

ما اختلفوا  ومنهم من أقر بواجب الوجود احلق لكن على آراء خمتلفة أيضا إىل أن بعث اهللا األنبياء مبينني ألممهم حق
فيه من باطله فعرفوا باحلق على ما ينبغي ونزهوا رب األرباب عما ال يليق جبالله من نسبة الشركاء واألنداد 

وأنكر } إال من رحم ربك { : وإضافة الصاحبة واألوالد فأقر بذلك من أقر به وهم الداخلون حتت مقتضى قوله 
وإمنا دخل األولون حتت وصف الرمحة } من اجلنة والناس أمجعني ألمألن جهنم { : من أنكر فصار إىل مقتضى قوله 



} واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا { : ألهنم خرجوا عن وصف االختالف إىل وصف الوفاق واأللفة وهو قوله 
  وهو منقول عن مجاعة من املفسرين 

خلق أهل الرمحة أن ال خيتلفوا وهو } م ولذلك خلقه{ : وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال يف قوله 
معىن ما نقل عن مالك و طاوس يف جامعه وبقي اآلخرون على وصف االختالف إذ خالفوا احلق الصريح ونبذوا 

  الدين الصحيح 
كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين { : الذين رمحهم مل خيتلفوا وقول اهللا تعاىل : وعن مالك أيضا قال 

} كان الناس أمة واحدة { : ومعىن } فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه { : إىل قوله } نذرين وم
فأخرب يف اآلية أهنم اختلفوا ومل يتفقوا فبعث النبيني ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه } فبعث اهللا النبيني { فاختلفوا 

  من ذلك االختالف من احلق وأن الذين آمنوا هداهم للحق 
  : ويف احلديث الصحيح 

حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم هذا يومهم الذي فرض اهللا [ 
  ] عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهللا له فالناس لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد 

فهذا يوم أخذ ميثاقهم مل يكونوا أمة } كان الناس أمة واحدة { : م يف قوله تعاىل وخرج ابن وهب عن زيد بن أسل
فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه { : إىل قوله } فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين { واحدة غري ذلك اليوم 

  } من احلق بإذنه 
صارى يوم األحد فهدى اهللا أمة حممد صلى اهللا عليه و وختلفوا يف يوم اجلمعة فاختذ اليهود يوم السبت واختذ الن

  سلم ليوم اجلمعة 
واختلفوا يف القبلة فاستقبلت النصارى املشرق واستقبلت اليهود بيت املقدس وهدى اهللا أمة حممد صلى اهللا عليه و 

  سلم للقبلة 
ن يصلي وال يتكلم ومنهم من واختلفوا يف الصالة فمنهم من يركع وال يسجد ومنهم من يسجد وال يركع ومنهم م

  يصلي وهو ميشي وهدى اهللا أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم للحق من ذلك 
واختلفوا يف إبراهيم عليه السالم فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى نصرانيا وجعله اهللا حنيفا مسلما فهدى 

  اهللا أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم للحق من ذلك 
عيسى عليه السالم فكفرت به اليهود وقالوا ألمه هبتانا عظيما وجعلته النصارى إهلا وولدا وجعله اللخ  واختلفوا يف

  روحه وكلمته فهدى اهللا أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم للحق من ذلك 
ن تكون مث إن هؤالء املتفقني قد يعرض هلم االختالف حبسب القصد الثاين ال القصد األول فإن اهللا حكم حبكمته أ

فروع هذه امللة قابلة لألنظار وجماال للظنون وقد ثبت عند النظار أن النظريات ال ميكن االتفاق فيها عادة فالظنيات 
عريقة يف إمكان االختالف لكن يف الفروع دون األصول وفب اجلزئيات دون الكليات فلذلك ال يضر هذا 

  االختالف 
أما أهل رمحة اهللا فإهنم ال خيتلفون اختالفا يضرهم يعين ألنه يف : أنه قال وقد نقل املفسرون عن احلسن يف هذه اآلية 

مسائل االجتهاد اليت ال نص فيها بقطع العذر بل هلم فيه أعظم العذر ومع أن الشارع ملا علم أن هذا النوع من 
} وه إىل اهللا والرسول فإن تنازعتم يف شيء فرد{ : االختالف واقع أتى فيه بأصل يرجع إليه وهو قول اهللا تعاىل 

اآلية فكل اختالف من هذا القبيل حكم اهللا فيه أن يرد إىل اهللا وذلك رده إىل كتابه وإىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



  سلم وذلك رده إليه إذا كان حيا وإىل سنته بعد موته وكذلك فعل العلماء رضي اهللا عنهم 
أنه ال يصح : أم ال ؟ واجلواب } وال يزالون خمتلفني { : له تعاىل هل هم داخلون حتت قو: إال أن لقائل أن يقول 

  أن يدخل حتت مقتضاها أهل هذا االختالف من أوجه 
إال من * وال يزالون خمتلفني { : أن اآلية اقتضت أن أهل االختالف املذكورين مباينون ألهل الرمحة لقوله : أحدها 

ف واملرحومني فظاهر التقسيم أن أهل الرمحة ليسوا من أهل أهل االختال: فإهنا اقتضت قسمني } رحم ربك 
  االختالف وإال كان قسم الشيء قسيما له ومل يستقم معىن االستثناء 

فظاهر هذا أن وصف االختالف الزم هلم حىت أطلق عليهم لفظ } وال يزالون خمتلفني { : أنه قال فيها : والثاين 
ة مربؤون من ذلك ألن وصف الرمحة ينايف الثبوت على املخالفة بل إن اسم الفاعل املشعر بالثبوت وأهل الرمح

خالف أحدهم يف مسألة فإمنا خيالف فيها حتريا لقصد الشارع فيها حىت إذا تبني له اخلطأ فيها راجع نفسه وتالىف 
لتعبري عنه بالفعل أمره فخالفه يف املسألة بالعرض ال بالقصد األول فلم يكن وصف االختالف الزما وال ثابتا فكان ا

  الذي يقتضي العالج واالتقطاع أليق يف املوضع 
أنا نقطع بأن اخلالف يف مسائل االجتهاد واقع ممن حصل له حمض الرمحة وهم الصحابة ومن اتبعهم : والثالث 

ئل بإحسان رضي اهللا عنهم حبيث ال يصح إدخاهلم يف قسم املختلفني بوجه فلو كان املخالف منهم يف بعض املسا
انه من أهل الرمحة وذلك باطل : معدودا من أهل االختالف ـ ولو بوجه ما ـ مل يصح إطالق القول يف حقه 

  بإمجاع أهل السنة 
أن مجاعة من السلف الصاحل جعلوا اختالف األمة يف الفروع ضربا من ضروب الرمحة وإذا كان من مجلة : والرابع 

  قسم أهل الرمحة الرمحة فال ميكن أن يكون صاحبه خارجا من 
لقد نفع اهللا باختالف أصحاب رسول اهللا : وبيان كون االختالف املذكور رمحة ما روي عن القاسم بن حممد قال 

: صلى اهللا عليه و سلم يف العمل ال يعمل العامل بعمل رجل منهم إال رأى أنه يف سعة وعن ضمرة بن رجاء قال 
فجعال يتذاكرن احلديث ـ قال ـ فجعل عمر جييء بالشيء خيالف اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن حممد 

فما يسرين ! ال تفعل : فيه القاسم ـ قال ـ وجعل القاسم يشق ذلك عليه حىت يتبني ذلك فيه فقال له عمر 
ما أحب أن : لقد أعجبين قول عمر بن عبد العزيز : باختالفهم محر النعم وروى ابن وهب عن القاسم أيضا قال 

حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال خيتلفون ألنه لو كان قوال واحدا لكان الناس يف ضيق وإهنم أئمة  أصحاب
  يقتدى هبم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة 

ومعىن هذا أهنم فتحوا للناس باب االجتهاد وجواز االختالف فيه ألهنم لو مل يفتحوه لكان اجملتهدون يف ضيق ألن 
اد وجماالت الظنون ال تتفق عادة ـ كما تقدم ـ فيضري أهل االجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على جمال االجته

ظنوهنم مكلفني باتباع خالفهم وهو نوع من تكليف ما ال يطاق وذلك من أعظم الضيق فوسع اهللا على األمة 
ف ال يدخلون يف قسم من رحم بوجود اخلالف الفروعي فيهم فكان فتح باب األمة للدخول يف هذه الرمحة فكي

  فاختالفهم يف الفروع كاتفاقهم فيها واحلمد هللا ! ربك ؟ 
وبني هذين الطريقني واسطة أدىن من الرتبة األوىل وأعلى من الرتبة الثانية وهي أن يقع االتفاق يف أصل الدين ويقع 

  االختالف يف بعض قواعده الكلية وهو املؤدي إىل التفرق شيعا 
أن أمته تفترق : [ كون اآلية تنتظم هذا القسم من االختالف ولذلك صح عنه صلى اهللا عليه و سلم فيمكن أن ت

  : وأخرب ] على بضع و سبعني فرقة 



ومشل ذلك االختالف الواقع يف األمم قبلنا ] أن هذه األمة تتبع سنن من كان قبلها شربا بشرب وذراعا بذراع [ 
  عادهم بالنار وذلك بعيد من متام الرمحة ويرشحه وصف أهل البدع بالضاللة وإي

ولقد كان عليه الصالة و السالم حريصا على ألفتنا وهدايتنا حىت ثبت من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه 
ملا حضر النيب صلى اهللا عليه و سلم ـ قال ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم ـ : [ قال 

إن النيب صلى اهللا عليه و سلم غلبه الوجع وعندكم : كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر  هلم أكتب لكم: فقال 
قربوا يكتب لكم رسول اهللا صلى اهللا : القرآن فحسبنا كتاب اهللا واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول 

تالف عند النيب صلى اهللا عليه و سلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول كما قال عمر فلما كثر اللغط واإلخ
إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قوموا عين فكان ابن عباس يقول : عليه و سلم قال 

  ] سلم وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم 
يضلوا بعده البتة فتخرج األمة عن فكان ذلك ـ واهللا أعلم ـ وحيا أوحى اهللا إليه أنه إن كتب هلم ذلك الكتاب مل 

فأىب اهللا إال ما سبق به علمه من } إال من رحم ربك { : بدخوهلا حتت قوله } وال يزالون خمتلفني { : مقتضى قوله 
  اختالفهم كما اختلف غريهم رضينا بقضاء اهللا وقدره ونسأله أن يثبتنا على الكتاب والسنة ومييتنا على ذلك بفضله 

ة من املفسرين إىل أن املراد باملختلفني يف اآلية أهل البدع وأن من رحم ربك أهل السنة ولكن هلذا وقد ذهب مجاع
  الكتاب أصل يرجع إىل سابق القدر ال مطلقا بل مع إنزال القرآن حمتمل العبارة للتأويل وهذا ال بد من بسطه 

جلارية بني املتبحرين يف علم الشريعة اخلائضني يف فاعلموا أن االختالف يف بعض القواعد الكلية ال يقع يف العاديات ا
  جلتها العظمى العاملني مبواردها ومصادرها 

والدليل على ذلك اتفاق العصر األول وعامة العصر الثاين على ذلك وإمنا وقع اختالفهم يف القسم املفروغ منه آنفا 
  : وقد تفترق بل كل على الوصف املذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثالثة قد جتتمع 

أن يعتقد اإلنسان يف نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم واالجتهاد يف الدين ـ ومل يبلغ تلك الدرجة ـ : أحدها 
فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخالفه خالفا ولكن تارة يكون ذلك يف جزئي وفرع من الفروع وتارة يكون يف 

عتقادية أو من األصول العملية ـ فتارة آخذا ببعض جزئيات كل أصل من أصول الدين ـ كان من األصول اال
الشريعة يف هدم كلياهتا حىت يصري منها ما ظهر له بادىء رأيه من غري إحاطة مبعانيها وال رسوخ يف فهم مقاصدها 

  : وهذا هو املبتدع وعليه نبه احلديث الصحيح أنه صلى اهللا عليه و سلم قال 
عا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عامل إختذ الناس ال يقبض اهللا العلم انتزا[ 

  ] رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 
تقدير هذا احلديث يدل على أنه ال يؤتى الناس قط من قبل علمائهم وإمنا يؤتون من قبل أنه : قال بعض أهل العلم 

ما خان أمني قط : ن ليس بعامل فيؤتى الناس من قبله وقد صرف هذا املعىن تصريفا فقيل إذا مات علماؤهم أفىت م
  ما ابتدع عامل قط ولكنه استفىت من ليس بعامل : ولكنه ائتمن غري أمني فخان قال وحنن نقول 

 من ال علم ولكن استفىت! مصيبة نزلت بك ؟ فقال ال : بكى ربيعة يوما بكاء شديدا فقيل له : قال مالك بن أنس 
  عنده 

قبل الساعة سنون خداعا : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ويف البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
هو : قالوا ] يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق وخيون فيهن األمني ويؤمتن اخلائن وينطق فيهن الرويبضة 

  لعامة كأنه ليس بأهل أن يتكلم يف أمور العامة فيتكلم الرجل التافة احلقري ينطق يف أمور ا



إذا جاء الفقه من قبل الصغري عليه الكبري ! قد علمت مىت يهلك الناس : وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
  وإذا جاء الفقه من قبل الكبري تابعه الصغري فاهتديا 

أخذوا العلم من أكابرهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم  ال يزال الناس خبري ما: وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه 
  وشرارهم هلكوا 

هم أهل البدع وهو موافق ألن أن أهل البدع أصاغر يف : واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار فقال ابن املبارك 
  العلم وألجل ذلك صاروا أهل بدع 

د كان عمر يستشري الصغار وكان القراء أهل وق: حيتمل أن يكون األصاغر من ال علم عنده قال : وقال الباجي 
وحيتمل أن يريد باألصاغر من ال قدر له وال حال وال يكون ذلك إال بنبذ الدين : مشاورته كهوال وشبانا قال 

  واملروءة فأما من التزمهما فال بد أن مسو أمره ويعظم قدره 
العامل على غري علم كالسائر على غري : ال ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن احلسن ق

طريق والعامل على غري علم ما يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم طلبا ال يضر بترك العبادة واطلبوا العبادة طلبا ال 
يضر بترك العلم فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حىت خرجوا بأسيافهم على أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم 

طلبوا العلم مل يدهلم على ما فعلوا ـ يعين اخلوارج ـ واهللا أعلم ألهنم قرؤوا القرآن ومل يتفقهوا فيه حسبما  ولو
  أشار إليه احلديث 

  ] يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم [ 
  تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا وتفقه السفلة فساد الدين : وروي عن مكحول أنه قال 

أراك إذا ! يا أبا عبد اهللا : ن سفيان الثوري إذا رأى هؤالء النبط يكتبون العلم تغري وجهه فقلت كا: وقال الفريايب 
كان العلم يف العرب ويف سادات الناس وإذا خرج عنهم وصار إىل : رأيت هؤالء يكتبون العلم يشتد عليك قال 

  هؤالء النبط والسفلة غري الدين 
املتقدم استدت واستقامت ألن ظواهرها مشكلة ولعلك إذا استقريت أهل  وهذه اآلثار أيضا إذا محلت على تأويل

البدع من املتكلمني أو أكثرهم وجدهتم من أبناء سبايا األمم ومن ليس له أصالة يف اللسان العريب فعما قريب يفهم 
  كتاب اهللا على غري وجهه كما أن من مل يتفقه يف مقاصد الشريعة فهمها على غري وجهها 

   من أسباب اخلالف إتباع اهلوىوالثاين

ولذلك مسي أهل البدع أهل األهواء ألهنم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا األدلة الشرعية مأخذ االفتقار إليها والتعويل 
عليها حىت يصدروا عنها بل قدموا أهوءاهم واعتمدوا على آرائهم مث جعلوا األدلة الشرعية منظورا فيها من وراء 

هم أهل التحسني والتقبيح ومن مال إىل الفالسفة وغريهم ويدخل يف غمارهم من كان منهم  ذلك وأكثر هؤالء
خيشى السالطني لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسة فال بد أن مييل مع الناس هبواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا حسبما 

  ذكره العلماء ونقله من مصاحيب السالطني 
ث الصحيحة بعقلوهم وأساؤوا الظن مبا صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فاألولون ردوا كثريا من األحادي

وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة حىت ردوا كثريا من أمور اآلخرة وأحواهلا من الصراط وامليزان وحشر األجساد 
بل إن جاء  والنعيم والعذاب اجلسمي وأنكروا رؤية الباري وأشباه ذلك بل صريوا العقل شارعا جاء الشرع أو ال

  فهو كاشف ملقتضى ما حكم به العقل إىل غري ذلك من الشناعات 



واآلخرون خرجوا عن اجلادة إىل البينات وإن كانت خمالفة لطلب الشريعة حرصا على أن يغلب عدوه أو يفيد وليه 
ه عزل عن قضاء ألبرية أو جير إىل نفسه نفعا كما ذكروا عن حممد بن حيىي بن لبابة أخي الشيخ ابن لبابة املشهور فإن

مث عزل عن الشورى ألشياء نقمت عليه وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زيادة وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته 
  وأن ال يفيت أحدا 

مث إن الناصر احتاج إىل شراء جمشر من أحباس املرضى بقرطبة بعدوة النهر فشكا إىل القاضي ابن بقي ضرورته إليه 
ال حيلة عندي فيه وهو أوىل أن حياط حبرمة : وتأذية برؤيتهم أو أن تطلعه من عاللية فقال له ابن بقي  ملقابلته منزهة

تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبيت وما أجزله من أضعاف القيمة فيه فلعلهم أن جيدوا يل يف ذلك : احلبس فقال له 
ر عليهم وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إىل القصر رخصة فتكلم ابن بقي معهم فلم جيدوا إليه سبيال فغضب الناص

  وتوبيخهم فجرت بينهم وبني بعض الوزراء مكاملة ومل يصل الناصر معهم إىل مقصوده 
إهنم حجروا عليه واسعا ولو كان : وبلغ ابن لبابة هذا اخلرب فدفع إىل الناصر بعضا من أصحابه الفقهاء ويقول 

حقا وناظر أصحابه فيها فوقع األمر بنفس الناصر وأمر بإعادة حممد بن لبابة إىل  حاضرا ألفتاه جبواز املعارضة وتقلد
الشورى على حالته األوىل مث أمر القاضي بإعادة املشورة يف املسألة فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن لبابة آخرهم 

  وعرفهم القاضي ابن بقي باملسألة اليت مجعهم من أجلها وغبطة املعارضة 
ما تقول : مجيعهم بقوهلم األول من املنع من تغيري احلبس عن وجهه ـ وابن لبابة ساكت ـ فقال له القاضي فقال 

أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء وأما أهل العراق فإهنم ال : أنت يا أبا عبد اهللا ؟ قال 
مة وإذا بأمري املؤمنني من احلاجة إىل هذا اجملشر ما به فما جييزون احلبس أصال وهم علماء أعالم يقتدى هبم أكثر األ

  ينبغي أن يرد عنه وله يف السنة فسحة وأنا أقول بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا 
تترك قول مالك الذي أفىت به أسالفنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به ال ! سبحان اهللا : فقال له الفقهاء 
أمل تنزل ! ناشدتكم اهللا العظيم : ه وهو رأي أمري املؤمنني ورأي األئمة آبائه ؟ فقال هلم حممد بن حيىي حنيد عنهم بوج

: بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذمت فيها بغري قول مالك يف خاصة أنفسكم وأرخصتم ألنفسكم يف ذلك ؟ قالوا 
قوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة فسكتوا فأمري املؤمنني أوىل بذلك فخذوا به مأخذكم وتعل: قال ! بلى 

  أنه إىل أمري املؤمنني فتياي : فقال للقاضي 
فكتب القاضي إىل أمري املؤمنني بصورة اجمللس وبقي مع أصحابه مبكاهنم إىل أن أتى اجلواب بأن يؤخذ له بفتيا حممد 

عجيبة وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على  بن لبابة وينفذ ذلك ويعوض املرضى من هذا اجملشر بأمالك مثينة
اجملشر مث جيء بكتاب من عند أمري املؤمنني منه إىل ابن لبابة بوالية خطة الوثائق ليكون هو املتويل لعقد هذه 

املعارضة فهىنء بالوالية وأمضى القاضي احلكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق 
  ست وثالثني وثالمثائة  ٣٣٦الشورى إىل أن مات سنة و

ينبغي أن يضاف هذا اخلرب الذي حل سجل : ذاكرت بعض مشاخينا مرة هبذا اخلرب فقال : قال القاضي عياض 
  السخطة إىل سجل السخطة فهو أوىل وأشد يف السخطة مما تضمنه ـ أو كما قال 

  : ه فشأن مثل هذا ال حيل أصال من وجهني فتأملوا كيف اتباع اهلوى وأوىل أن ينتهي بصاحب
أنه مل يتحقق املذهب الذي حكم به ألن أهل العراق ال يبطلون اإلحباس هكذا على اإلطالق ومن حكى : احدمها 

عنهم ذلك فإما على غري تثبيت وإما أنه كان قوال هلم رجعوا عنه بل مذهبهم يقرب من مذهب مالك حسبما هو 
  مذكور يف كتب احلنفية 



أنه إن سلمنا فال يصح للحاكم أن يرجع يف حكمه يف أحد القولني باحملبة واإلمارة أو قضاء احلاجة إمنا : والثاين 
الترجيح بالوجوه املعتربة شرعا وهذا متفق عليه بني العلماء فكل من اعتمد على تقليد قول غري حمقق أو رجح بغري 

  ا اهللا من ذلك بفضله معىن فقد خلع الربقة واستند إىل غري شرع عافان
فهذه الطريقة يف الفتيا من مجلة البدع احملدثات يف دين اهللا تعاىل كما أن حتكيم العقل على الدين مطلقا حمدث 

  وسيأيت بيان ذلك بعد إن شاء اهللا 
 هو الذي أنزل عليك{ : وقد ثبت هبذا وجه اتباع اهلوى وهو أصل الزيغ عن الصراط املستقيم قال اهللا تعاىل 
{ ـ أي ميل عن احلق ـ } الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ 

وقد تقدم معىن اآلية فمن شأهنم أن يتركوا الواضح ويتبعوا } فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
  املتشابه عكس ما عليه احلق يف نفسه 

يؤمنون مبحكمه : عباس رضي اهللا عنهما ـ وذكرت اخلوارج وما يلقون يف القرآن فقال وقد روي عن ابن 
  ويهلكون عند متشاهبه وقرأ ابن عباس اآلية خرجه ابن وهب 

اآلية ومل يأت يف القرآن ذكر اهلوى إال يف معرض } أفرأيت من اختذ إهله هواه { : وقد دل على ذمة القرآن يف قوله 
ومن أضل ممن اتبع هواه { : ما ذكر اهللا هوى يف القرآن إال ذمه وقال : ن طاوس أنه قال الذم حكى ابن وهب ع

إىل غري ذلك من اآليات وحكى أيضا عن عبد الرمحن بن مهدي أن رجال سأل إبراهيم النخعي } بغري هدى من اهللا 
ا هي إال زينة الشيطان وما األمر ما جعل اهللا يف شيء منها مثقال ذرة من خري وم: أيها خري ؟ فقال : عن األهواء 

  إال األمر األول يعين ما كان عليه السلف الصاحل 
اهلوى كله : أنا على هواك فقال له ابن عباس : وخرج عن الثوري أن رجال أتى ابن عباس رضي اهللا عنهما فقال 

  أي شيء انا على هواك ؟ : ضاللة 

  ائد وإن فسدت أو كانتوالثالث من أسباب اخلالف التصميم على إتباع العو

  خمالفة للحق 
إنا { : وهو إتباع ما كان عليه اآلباء واألشياخ وأشباه ذلك وهو التقليد املذموم فإن اهللا ذم بذلك يف كتابه بقوله 

قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم قالوا إنا مبا أرسلتم به { : اآلية مث قال } وجدنا آباءنا على أمة 
فنبههم على وجه الدليل الواضح } أو ينفعونكم أو يضرون * هل يسمعونكم إذ تدعون { : وقوله } ن كافرو

وهو مقتضى احلديث املتقدم أيضا يف } بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون { : فاستمسكوا مبجرد تقليد اآلباء فقالوا 
  : قوله 

  ان بالرجال كيف كان إىل آخره فإنه يشري إىل االستن] اختذ الناس رؤساء جهاال [ 
إياكم واالستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل اجلنة مث : وفيما يروى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

ينقلب لعلم اهللا فيه فيعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم اهللا 
وهو من أهل اجلنة فإن كنتم ال بد فاعلني فباألموات ال باألحياء فهو إشارة إىل فيعمل بعمل أهل اجلنة فيموت 

األخذ باالحتياط يف الدين وأن اإلنسان ال ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حىت يتثبت فيه ويسأل عن حكمه 
:  ولكن سله يصدقك وقالوا ال تنظر إىل عمل العامل: إذ لعل املعتمد على عمله يعمل على خالف السنة ولذلك قيل 

ضعف الروية أن يكون رأى فالنا يعمل مثله ولعله فعله ساهيا وليس من هذا القبيل عمل أهل املدينة وما أشبه ذلك 



  ألنه دليل ثابت عند مجاعة من العلماء على وجه ليس مما حنن فيه 
  ملوضع فإن كنتم ال بد فاعلني فباألموات نكتة يف ا: وقول علي رضي اهللا عنه 

يعين الصحابة ومن جرى جمراهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه وأما غريهم ممن مل حيل ذلك احملل فال كأن يرى 
اإلنسان رجال حيسن اعتقاده فيه فيفعل فعال حمتمال أن يكون مشروعا أو غري مشروع فيقتدى به على اإلطالق 

ذا هو الضالل بعينه وما مل يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم ويعتمد عليه يف التعبد وجيعله حجة يف دين اهللا فه
  الفعل ممن هو أهل الفتوى 

وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر املتأخرين من عوام املبتدعة إذا اتفق أن ينضاف إىل شيخ جاهل أو مل يبلغ مبلغ 
ا للشرع أو خمالفا وحيتج به على من العلماء فرياه يعمل عمال فيظنه عبادة فيقتدى به كائنا ما كان ذلك العمل موافق

كان الشيخ فالن من األولياء وكان يفعله وهو أوىل أن يقتدى به علماء الظاهر فهو يف احلقيقة : يرشده ويقول 
إن : راجع إىل تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ أو أصاب كالذين قلدوا آباءهم سواء وإمنا قصارى هؤالء أن يقولوا 

  يكونوا ينتحلون مثل هذه األمور سدى آباءنا أو شيوخنا مل 
  وما هي إال مقصودة بالدالئل والرباهني مع أهنم يرون أن ال دليل عليها وال برهان يقود إىل القول هبا 

  فصل هذه األسباب الثالثة راجعة يف التحصيل إىل وجه واحد

لشريعة والتخرص على معانيها بالظن وهو اجلهل مبقاصد ا: هذه األسباب الثالثة راجعة يف التحصيل إىل وجه واحد 
من غري تثبت أو األخذ فيها بالنظر األول وال يكون ذلك من راسخ يف العلم أال ترى إىل أن اخلوارج كيف خرجوا 

  : عن الدين كما خيرج السهم من الصيد املرمي ؟ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصفهم 
يعين ـ واهللا أعلم ـ أهنم ال يتفقهون به حىت يصل إىل قولبهم ألن الفهم بأهنم يقرؤن القرآن ال جياوز تراقيهم 

راجع إىل القلب فإذا مل يصل إىل القلب مل حيصل فيه فهم على حال وإمنا يقف عند حمل األصوات واحلروف فقط 
اهللا ال يقبض إن : [ وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن ال يفهم وما تقدم أيضا من قوله عليه الصالة و السالم 

  إىل آخره ] العلم انتزاعا 
وقد وقع البن عباس تفسري ذلك على معىن ما حنن فيه فخرج أبو عبيد يف فضائل القرآن و سعيد بن منصور يف 

كيف ختتلف هذه األمة : خال عمر رضي اهللا عنه ذات يوم فجعل حيدث نفسه : تفسريه عن إبراهيم التميمي قال 
ـ :  ابن عباس رضي اهللا عنهما فقال ونبيها واحد ؟ فأرسل إىل كيف ختتلف هذه األمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة 

إمنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل : يا أمري املؤمنني : زاد سعيد وكتاهبا واحد ـ قال فقال ابن عباس 
ل قوم فيه رأي فإذا كان كذلك اختلفوا وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن وال يدرون فيما نزل فيكون لك

فزجره عمر : فيكون لكل قوم رأي فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا قال : وقال سعيد 
أعد علي ما قلته فأعاد عليه فعرف : وانتهره علي فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه وقال 

  عمر قوله وأعجبه 
ما قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما هو احلق فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت اآلية أو السورة عرف خمرجها و

وتأويلها وما قصد هبا فلم يتعد ذلك فيها وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجها فذهب كل إنسان مذهبا 
إىل الصواب أو يقف هبم دون اقتحام محى  ال يذهب إليه اآلخر وليس عندهم من الرسوخ يف العلم ما يهديهم

املشكالت فلم يكن بد من األخذ ببادىء الرأي أو التأويل بالتخرص الذي ال يغين من احلق شيئا إذ ال دليل عليه 



  من الشريعة فضلوا وأضلوا 
يراهم شرار : كيف رأي ابن عمر يف احلرورية ؟ قال : ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكري أنه سأل نافعا 

مما يتبع : خلق اهللا إهنم انطلقوا إىل آيات أنزلت يف الكفار فجعلوها على املؤمنني فسر سعيد بن جبري من ذلك فقال 
مث { : ويقرنون معها } ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون { : احلرورية من املتشابه قول اهللا تعاىل 

قد كفر ومن كفر عدل بربه ومن عدل بربه : ا رأوا اإلمام حيكم بغري احلق قالوا فإذ} الذين كفروا برهبم يعدلون 
فقد أشرك فهؤالء مشركون خرجوا على األمة يقتلون ما يرونه خمالفا هلم ألهنم يتأولون هذه اآلية فهذا معىن الرأي 

  الذي نبه عليه ابن عباس وهو الناشىء عن اجلهل باملعىن الذي نزل فيه القرآن 
فرضت االختالف املتكلم عنه يف واسطة بني طرفني فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما فلم : قيل  فإن

تفعل بل رددته إىل الطرف األول يف الذم والضالل ومل تعتربه جبانب االختالف الذي ال يضري وهو االختالف يف 
  الفروع 

ال حيتاج إىل بيانه إال من اجلهة اليت ذكرنا أما اجلهة  أن كون ذلك القسم واسطة بني الطرفني: فاجلواب عن ذلك 
األخرى فإن عدم ذكرهم يف هذه اآلمة وإدخاهلم فيها أوضح أن هذا االختالف مل يلحقهم بالقسم األول وإال فلو 

ه لو كان ملحقا هلم به مل يقع يف األمة اختالف وال فرقة وال أخرب الشارع به وال نبه السلف الصاحل عليه فكما أن
: اتفقت األمة بعد اختالفها كذلك ال نقول : كانوا مفارقني هلا مل نقل ] ما [ فرضنا اتفاق اخللق على امللة بعد 

افترقت وتفترق األمة : اختلفت األمة وافترقت األمة بعد اتفاقها أو خرج بعضهم إىل الكفر بعد اإلسالم وإمنا يقال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف [ م األمة هذا هو احلقيقة ولذلك إذا كان االفتراق واقعا فيها مع بقاء اس

  : ويف رواية ] وتتمارى يف الفوق : [ مث قال ] ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية : اخلوارج 
التمارى يف [ و ] هل علق هبا من الدم شيء : فينظر الرامي إىل سهمه إىل نصله إىل رصافه فيتمارى يف الفوقة [ 

هل خرجوا من اإلسالم حقيقة ؟ وهذه العبارة ال يعرب : فيه هل فيه فرث ودم أم ال ؟ شك حبسب التمثيل ] الفوق 
  هبا عمن خرج من اإلسالم باالرتداد مثال 

وقد اختلفت األمة يف تكفري هؤالء الفرق أصحاب البدع العظمى ولكن الذي يقوى يف النظر وحبسب األثر عدم 
تكفريهم والدليل عليه عمل السلف الصاحل فيهم أال ترى إىل صنع علي رضي اهللا عنه يف اخلوارج ؟ وكونه القطع ب

وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا { : عاملهم يف قتاهلم معاملة أهل اإلسالم على مقتضى قول اهللا تعاىل 
هم علي وال قاتلهم ولو كانوا خبروجهم مرتدين مل فإنه ملا اجتمعت احلرورية وفارقت اجلماعة مل يهيج} بينهما 

  : يتركهم لقوله عليه الصالة و السالم 
وألن أبا بكر رضي اهللا عنه خرج لقتال أهل الردة ومل يتركهم فدل ذلك على اختالف ما ] من بدل دينه فاقتلوه [ 

  بني املسألتني 
السلف الصاحل هلم إال الطرد واإلبعاد والعداوة  وأيضا فحني ظهر معبد اجلهين وغريه من أهل القدر مل يكن من

واهلجران ولو كانوا خرجوا إىل كفر حمض ألقاموا عليهم احلد املقام على املرتدين وعمر بن عبد العزيز أيضا ملا 
  خرج يف زمانه احلرورية باملوصل أمر بالكف عنهم على ما أمر به علي رضي اهللا عنه ومل يعاملهم معاملة املرتدين 

إهنم متبعون اهلوى وملا تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فإهنم ليسوا : إنا وإن قلنا ! من جهة املعىن و
مبتبعني للهوى بإطالق وال متبعني ملا تشابه من الكتاب من كل وجه ولو فرضنا أهنم كذلك لكانوا كفارا إذ ال يتأتى 

ا عنادا وهو كفر وأما من صدق الشريعة ومن جاء هبا وبلغ فيها مبلغا ذلك من أحد يف الشريعة إال مع رد حمكماهت



إنه صاحب هوى بإطالق بل هو متبع للشرع يف نظره لكن حبيث ميازجه : يظن به أنه مبتع للدليل ميثله ال يقال 
ول اهلوى يف اهلوى يف مطالبه من جهة إدخال الشبه يف احملكمات بسبب اعتبار املتشاهبات فشارك أهل اهلوى يف دخ

  حنلته وشارك أهل احلق يف أنه ال يقبل إال ما دل عليه الدليل على اجلملة 
وأيضا فقد ظهر منهم احتاد القصد مع أهل السنة على اجلماعة من مطلب واحد وهو االنتساب إىل الشريعة ومن 

نا إىل مقاصد الفريقني أشد مسائل اخلالف ـ مثال ـ مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها فإنا إذا نظر
وجدنا كل واحد منهما حائما حول محى التنزيه ونفي النقائص ومسات احلدوث وهو مطلوب األدلة وإمنا وقع 

اختالفهم يف الطريق وذلك ال خيل هبذا القصد يف الطرفني معا فحصل يف هذا اخلالف أشبه الواقع بينه وبني اخلالف 
  الواقع يف الفروع ؟ 
الدليل على املخالف منهم فريجع إىل الوفاق لظهوره عنده كما رجع من احلرورية اخلارجني على  وأيضا فقد يعرض

  علي رضي اهللا عنه ألفان وإن كان الغالب عدم الرجوع كما تقدم يف أن املبتدع ليس له توبة 
رجون على علي جعل ملا اجتمعت احلرورية خي: حكى ابن عبد الرب بسند يرفعه إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

: دعهم حىت خيرجوا فلما كان ذات يوم قلت : إن القوم خارجون عليك قال ! يا أمري املؤمنني : يأتيه الرجل فيقول 
أبرد بالصالة فال تفتين حىت آيت القوم ـ قال ـ فدخلت عليهم وهو قائلون فإذا هم مسهمة ! يا أمري املؤمنني 

ما جاء بك با : جباههم كأن أيديهم ثفن اإلبل عليهم قمص مرخصة فقالوا وجوههم من السهر قد أثر السجود يف 
ما تعيبون من ذلك ؟ فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن عباس ؟ وما هذه احللة عليك ؟ ـ قال ـ قلت 

اليت أخرج  قل من حرم زينة اهللا{ : سلم وعليه أحسن ما يكون من الثياب اليمنية ـ قال ـ مث قرأت هذه اآلية 
جئتكم من عند أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ما جاء بك ؟ قال : فقالوا } لعباده والطيبات من الرزق 

سلم وليس فيكم منهم أحد ومن عند ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم 
بل هم قوم { : ال ختاصموا قريشا فإن اهللا يقول : بتأويله جئت ألبلغكم عنهم وأبلغكم عنكم فقال بعضهم 

فلنكلمه ـ قال ـ فكلمين منهم رجالن أو ثالثة ـ قال ـ قلت ماذا نقمتم عليه ! بلى : فقال بعضهم } خصمون 
ـ قال ـ } إن احلكم إال هللا { : حكم الرجال يف أمر اهللا وقال اهللا تعاىل : ما هن ؟ قالوا : ثالثا فقلت : ؟ قالوا 

فإنه قاتل فلم سب ومل يغنم فلئن كانوا مؤمنني ما حل قتاهلم ولئن كانوا كافرين لقد : واحدة ماذا أيضا ؟ قالوا هذه 
وحما نفسه من إمرة املؤمنني فإن مل يكن امري املؤمنني فهو : وماذا أيضا ؟ قالوا : حل قتاهلم وسبيهم ـ قال ـ قلت 

: من كتاب اهللا وسنة رسوله مبا ينقض قولكم هذا أترجعون ؟ قالوا أمري الكافرين ـ قال ـ قلت أرأيتم إن أتيتكم 
  وما لنا ال نرجع ؟ 

يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد { : قال ـ قلت ـ أما قولكم حكم الرجال يف أمر اهللا فإن اهللا قال يف كتابه 
: وقال يف املرأة وزوجها } عدل منكم وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا 

فصري اهللا ذلك إىل حكم الرجال فناشدتكم } وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها { 
أتعلمون حكم الرجال يف دماء املسلمني ويف إصالح ذات بينهم أفضل أو يف دم أرنب مثنه ربع درهم ؟ ويف ! اهللا 

  ! نعم : أخرجتم من هذه ؟ قالوا : قال : هذا أفضل ! بلى : بضع امرأة ؟ قالوا 
قاتل ومل سب ومل يغنم أتسبون أمكم عائشة ؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من : قال وأما قولكم 

  ! بلى : غريها فقد كفرمت وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرمت فأنتم ترددون بني ضاللتني اخرجتم من هذه ؟ قالوا 
إن نيب اهللا يوم احلديبية حني صاحل أبا [ حما نفسه من إمرة املؤمنني فأنا آتيكم مبن ترضون : وأما قولكم : ل قا



هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا : اكتب يا علي : سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
:  ولو نعلم أنك رسول اهللا ما قاتلناك قال رسول اهللا ما نعلم أنك رسول اهللا: فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو 

هذا ما اصطلح عليه حممد بن عبد اهللا وأبو سفيان وسهيل بن عمرو : اللهم إنك تعلم أين رسولك يا علي اكتب 
  ] فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أمجعون : قال 

  فصل حديث تفرق األمة

تفرقت اليهود على إحدى : [ هللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال صح من حديث أيب هريرة رضي ا
  وخرجه الترمذي هكذا ] وسبعني فرقة والنصارى مثل ذلك وتتفرق أميت على ثالث وسبعني فرقة 

  : ويف رواية أيب داود قال 
نتني وسبعني فرقة وتفترق افترق اليهود على إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اث[ 

  ] أميت على ثالث وسبعني فرقة 
  : ويف الترمذي تفسري هذا ولكن بإسناد غريب عن غري أيب هريرة رضي اهللا عنه فقال يف حديث 

وإن بين إسرائيل افترقت على اثنتني وسبعني فرقة وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة [ 
  ] ما أنا عليه وأصحايب : ن هي يا رسول اهللا ؟ قال وم: واحدة قالوا 

  : ويف سنن أيب داود 
وهي مبعىن ] وأن هذه امللة ستفترق على ثالث وسبعني اثنتان وسبعني يف النار وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعة [ 

ى هبم تلك األهواء كما وأنه سيخرج من أميت أقوام جتار: [ الرواية اليت قبلها إال أن هنا زيادة يف بعض الروايات 
  ] يتجارى الكلب بصاحبه ال يبقى منه عرق وال مفصل إال دخله 

  : ويف رواية عن ابن أيب غالب موقوفا عليه 
إن بين إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعني فرقة وإن هذه األمة تزيد عليهم فرقة كلها يف النار إال السواد األعظم [ 
  : ويف رواية مرفوعا ] 
  ] ق أميت على بضع وسبعني فرقة أعظمها فتنة الذين يقيسون األمور برأيهم فيحلون احلرام وحيرمون احلالل ستفتر[ 

إنه حديث باطل ال أصل له شبه فيه : وهذا احلديث هبذه الرواية األخرية قدح فيه ابن عبد الرب ألن ابن معني قال 
مجاعة من الثقات مث تكلم يف إسناده مبا يقتضي أنه  إن احلديث قد روي عن: على نعيم محاد قال بعض املتأخرين 
ـ يعين ابن معني ـ قد اطلع : ليس كما قال ابن عبد الرب مث قال  ويف اجلملة فإسناده يف الظاهر جيد إال أن يكون 

  منه على علة خفية 
  وأغرب من هذا كله رواية رأيتها يف جامع ابن وهب 

: لة وستفترق أميت على اثنتني ومثانني ملة كلها يف النار إال واحدة قالوا إن بين إسرائيل تفرقت إحدى ومثانني م[ 
  ] ـ اجلماعة : وما هي يا رسول اهللا ؟ قال 

  : فإذا تقرر هذا تصدى النظر يف احلديث يف مسائل 

  املسالة األوىل يف حقيقة هذا اإلفتراق



يكون مع زيادة قيد ال يقتضيه اللفظ بإطالقه  وهو حيتمل أن يكون افتراقا على ما يعطيه مقتضى اللفظ وحيتمل أم
ولكن حيتمله كما كان لفظ الرقبة مبطلقها ال يشعر بكوهنا مؤمنة أو غري مؤمنة لكن اللفظ يقبله فال يصح أن يراد 
مطلق االفتراق حبيث يطلق صور لفظ االختالف على معىن واحد ألنه يلزم أن يكون املختلفون يف مسائل الفروع 

ت إطالق اللفظ وذلك باطل باإلمجاع فإن اخلالف من زمان الصحابة إىل اآلن واقع يف املسائل االجتهادية داخلني حت
وأول ما وقع اخلالف يف زمان اخللفاء الراشدين املهديني مث يف سائر الصحابة مث التابعني ومل يعب أحد ذلك منهم 

الفتراق يف املذاهب مما يقتضيه احلديث ؟ وإمنا وبالصحابة اقتدى من بعدهم يف توسيع اخلالف فكيف أن يكون ا
وال تكونوا من املشركني { : يراد افتراق مقيد وإن مل يكن يف احلديث نص عليه ففي اآليات مما يدل عليه قوله تعاىل 

 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا{ : وقوله تعاىل } من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون * 
وما أشبه ذلك اآليات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعا ومعىن صاروا شيعا أي } شيعا لست منهم يف شيء 

مجاعات بعضهم قد فارق البعض ليسوا على تآلف وال تعاضد وال تناصر بل على ضد ذلك فإن اإلسالم واحد 
  الف وأمره واحد فاقتضى أن يكون حكمه على االئتالف التام ال على االخت

  : وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب املشعر بالعداوة والبغضاء ولذلك قال 
فبني أن التأليف إمنا حيصل عند االتئالف على التعلق مبعىن واحد وأما إذا } واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا { 

وأن هذا صراطي { : تعاىل  تعلقت كل شيعة حببل غري ما تعلقت به األخرى فال بد من التفرق وهو معىن قوله
  } مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

  وإذا ثبت هذا نزل عليه لفظ احلديث واستقام معناه واهللا أعلم 

  املسألة الثانية إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع يف العدواة

  ة والبغضاء فإما أن يكون راجعا إىل أمر هو معصية غري بدع
إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع يف العدواة والبغضاء فإما أن يكون راجعا إىل أمر هو معصية غري 

بدعة ومثاله أن يقع بني أهل اإلسالم افتراق بسبب دنيوي كما خيتلف مثال أهل قرية مع قرية أخرى بسبب تعد يف 
فون يف تقدمي وال أو غري ذلك فيفترقون ومثل هذا حمتمل مال أو دم حىت تقع بينهم العدواة فيصريوا حزبني أو خيتل

  وقد يشعر به 
  : ويف مثل هذا جاء يف احلديث ] من فارق اجلماعة قيد شرب فميتته جاهلية [ 
وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا { : وجاء يف القرآن الكرمي ] إذا بويع اخلليفتان فاقتلوا اآلخر منهما [ 

   آخر القصة إىل} بينهما 
وأما أن يرجع إىل أمر هو بدعة كما افترق اخلوارج من األمة ببدعهم اليت ينوا عليها يف الفرقة وكاملهدي املغريب 
اخلارج عن األمة نصرا للحق يف زعمه فابتدع أمورا سياسية وغريها خرج هبا عن السنة ـ كما تقدمت اإلشارة 

  ت املتقدمة واألحاديث ملطابقتها ملعىن احلديث وأما أن يراد املعنيان معا إليه قبل ـ وهذا هو الذي تشري إليه اآليا
فأما األول فال أعلم قائال به وإن كان ممكنا يف نفسه إذ مل أر أحدا خص هذه مبا إذا افترقت األمة بسبب أمر دنيوي 

ن فارق اجلماعة قيد شرب م: [ ال بسبب بدعة وليس مث دليل يدل على التخصيص ألن قوله عليه الصالة و السالم 
وقد اختلف الفرقة يف املراد ] إذ بويع اخلليفتان فاقتلوا اآلخر منهما : [ احلديث ال يدل على احلصر وكذلك ] 

باجلماعة املذكورة يف احلديث حسبما يأيت فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة املضادة للجماعة هي فرقة املعاصي غري 



  البدع على اخلصوص 
وهو أن يراد املعنيان معا فلذلك أيضا ممكن إذ الفرقة املنبه عليها قد حتصل بسبب أمر دنيوي ال مدخل : اين وأما الث

ـ  فيها للبدع وإمنا هي معاص وخمالفات كسائر املعاضي وإىل هذا املعىن يرشد قول الطربي يف تفسري اجلماعة 
  : حسبما يأيت حبول اهللا ـ ويعضده حديث الترمذي 

  فجعل الغاية يف اتباعهم ما هو معصية كما ترى ) ؟ ] ( لى أميت من يصنع ذلك ليأتني ع[ 
  : وكذلك يف احلديث اآلخر 

ـ حىت لو دخلوا جحر ضب خرب التبعتموهم [  فجعل الغاية ما ليس ] لتتبعن سنن من كان قبلكم ـ إىل قوله 
  ببدعة 

: عليه و سلم قال لكعب بن عجرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا [ ويف معجم البغوي عن جابر رضي اهللا عنه 
وما إمارة السفهاء ؟ ـ قال أمراء يكونون بعدي ال : أعاذك اهللا يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء ـ قال 

يهتدون هبديي وال يستنون بسنيت فمن صدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فأولئك ليسوا مين ولست منهم وال 
مل يصدقهم على كذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فأولئك مين وأنا منهم ويردون علي احلوض  يردون علي احلوض ومن

  احلديث ] 
وكل من مل يهتد هبيده وال يسنت بسنته فإما إىل بدعة أو معصية فال اختصاص بأحدمها غري أن األكثر يف نقل أرباب 

ع على اخلصوص وعلى ذلك محل احلديث من الكالم وغريهم أن الفرقة املذكورة إمنا هي بسبب االبتداع يف الشر
  تكلم عليه من العلماء ومل يعدوا منها املفترقني بسبب املعاصي اليت ليست بدع وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء اهللا 

  إن هذه الفرق حيتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجني عن: املسألة الثالثة 

  امللة 
  يكونوا خارجني عن امللة بسبب ما أحدثوا إن هذه الفرقة حتتمل من جهة النظر أن 

  فهم قد فارقوا أهل اإلسالم بإطالق وليس ذلك إال لكفر إذ ليس بني املنزلتني منزلة ثالثة تتصور 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم { : ويدل على هذا االحتمال ظواهر من القرآن والسنة كقوله تعاىل 

} إن الذين فرقوا دينهم { : عند املفسرين ـ يف أهل البدع ويوضحه من قرأ  وهي آية نزلت ـ} يف شيء 
} فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم { : واملفارقة للدين حبسب الظاهر إمنا هي اخلروج عنه وقوله 

  يات اآلية وهي عند العلماء منزلة يف أهل القبلة وهم أهل البدع وهذا كالنص إىل غري ذلك من اآل
وهذا نص يف ] ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض : [ وأما احلديث فقوله عليه الصالة و السالم 

  كفر من قبل ذلك فيه وفسره احلسن مبا تقدم يف قوله 
  : احلديث وقوله عليه الصالة و السالم يف اخلوارج ] ويصبح مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا [ 
ه فإن له أصحابا حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون دع[ 

من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية ينظر إىل نصله فال يوجد فيه شيء مث ينظر إىل رصافه فال يوجد فيه شيء مث 
فانظر ] إىل قذذه فال يوجد فيه شيء من الفرث والدم ينظر إىل نضيه فال يوجد فيه شيء ـ وهو القدح ـ مث ينظر 

  فهو الشاهد على أهنم دخلوا يف اإلسالم فال يتعلق هبم منه شيء ] من الفرث والدم : [ إىل قوله 
  : ويف رواية أيب ذر رضي اهللا عنه 



سهم من الرمية مث سيكون بعدي من أميت قوم يقرؤون القرآن ال جياوز حالقيمهم خيرجون من الدين كما خيرج ال[ 
إىل غري ذلك من األحاديث إمنا هي قوم بأعياهنم فال حجة فيها على غريهم ] ال يعودون فيه هم شر اخللق واخلليقة 

  ألن العلماء استدلوا هبا على مجيع أهل األهواء كما استدلوا باآليات 
  يع يف العلة وأيضا فاآليات إن دلت بصيغ عمومها فاألحاديث تدل مبعانيها الجتماع اجلم

إن كال منا يف األحكام : احلكم بالكفر واإلميان راجع إىل حكم اآلخرة والقياس ال جيري فيها فاجلواب : فإن قيل 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا { : الدنيوية وهل حيكم هلم حبكم املرتدين أم ال ؟ وإمنا أمر اآلخرة هللا لقوله تعاىل 

  } هم إىل اهللا مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون لست منهم يف شيء إمنا أمر
  وحيتمل أن ال يكونوا خارجني عن اإلسالم مجلة وإن كانوا قد خرجوا عن مجلة من شرائعه وأصوله 

  ويدل على ذلك مجيع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل فال فائدة يف اإلعادة 
ته كفر وتؤدي معىن الكفر الصريح ومنهم من مل وحيتمل وجها ثالثا وهو أن يكون منهم من فارق اإلسالم لكن مقال

يفارقه بل انسحب عليه حكم اإلسالم وإن عظم مقالة وشنع مذهبه لكنه مل يبلغ به مبلغ اخلروج إىل الكفر احملض 
  والتبديل الصريح 

ر ويدل على ذلك الدليل حبسب كل نازلة وحبسب كل بدعة إذ ال شك يف أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كف
كاختاذ األصنام لتقرهبم إىل اهللا زلفى ومنها ما ليس بكفر كالقول باجلهة عند مجاعة وإنكار اإلمجاع وإنكار القياس 

  وما أشبه ذلك 
ما كان من البدع راجعا إىل اعتقاد وجود إله : ولقد فصل بعض املتأخرين يف التكفري تفصيال يف هذه الفرق فقال 

إن اهللا : رضي اهللا عنه إنه إله أو خلق اإلله يف بعض أشخاص الناس كقول اجلناحية مع اهللا كقوله السبئية يف علي 
إن جربيل : تعاىل له روح حيل يف بعض بين آدم ويتوارث أو إنكار رسالة حممد صلى اهللا عليه و سلم كقول الغرابية 

احة احملرمات وإسقاط الواجبات غلط يف الرسالة فأذاها إىل حممد صلى اهللا عليه و سلم وعلي كان صاحبها أو استب
وإنكار ما جاء به الرسول كأكثر الغال ة من الشيعة مما ال خيتلف املسلمون يف التكفري به وما سوى ذلك من 

  املقاالت فال يبعد أن يكونوا معتقدها غري كافر 
هب احملققني من أهل واستدل على ذلك بأمور كثرية ال حاجة إىل إيرادها ولكن الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذ

األصول إن الكفر باملآل ليس بكفر يف احلال كيف والكافر ينكر ذلك املآل أشد اإلنكار ويرمي خمالفة به تبين له 
  وجه لزوم الكفر من مقالته مل يقل هبا على حال 

  وإذا تقرر نقل اخلالف فلنرجع إىل ما يقتضيه احلديث الذي حنن بصدده من هذه املقاالت 
  : صح منه فال دليل على شيء ألنه ليس فيه إال تعديد الفرق خاصة وأما على رواية من قال يف حديثه أما ما 

فإمنا يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا ويبقى اخللود وعدمه مسكوتا عنه فال دليل فيه على ] كلها يف النار إال واحدة [ 
  يتعلق بالكفار على اجلملة وإن تباينا يف التخليد وعدمه  شيء مما أردنا إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة املؤمنني كما

  املسألة الرابعة إن هذه األقوال املذكورة آنفا مبنية على أن الفرق

  املذكورة يف احلديث هي املبتدعة 
إن هذه األقوال املذكورة آنفا مبنية على أن الفرق املذكورة يف احلديث هي املبتدعة يف قواعد العقائد على 

ص كاجلربية والقدرية واملرجئة وغريها وهو مما ينظر فيه فإن إشارة القرآن واحلديث تدل على عدم اخلصوص اخلصو



ال } ما تشابه { : و ما يف قوله تعاىل } فأما الذين يف قلوهبم زيغ { : وهو رأي الطرطوشي إفال ترى إىل قوله تعاىل 
  ال يف غريها بل الصيغة تشمل ذلك كله فالتخصيص حتكم تعطى خصوصا يف اتباع املتشابه ال يف قواعد العقائد و

فجعل ذلك التفريق يف الدين } إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء { : وكذلك قوله تعاىل 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن { : ولفظ الدين ويشمل العقائد وغريها وقوله 

فالصراط املستقيم هو الشريعة على العموم وشبه ما تقدم يف السورة من حترمي ما ذبح لغري اهللا لغري اهللا } سبيله 
  وحترمي امليتة والدم وحلم اخلنزير وغريه وإجياب الزكاة كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق 

فذكر أشياء من القواعد وغريها فابتدأ  }قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن ال تشركوا به شيئا { : مث قال تعاىل 
بالنهي عن اإلشتراك مث األمر برب الوالدين مث النهي عن قتل األوالد مث عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن مث عن 

  قتل النفس بإطالق مث عن أكل مال اليتيم مث األمر بتوفية الكيل والوزن مث العدل يف القول مث الوفاء بالعهد 
  } وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { : بقوله مث ختم ذلك 

فأشار إىل ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية ومل خيص ذلك بالعقائد فدل على أن إشارة 
  احلديث ال ختتص هبا دون غريها 

  : كر أعماهلم وقال يف مجلة ما ذمهم به ويف حديث اخلوارج ما يدل عليه أيضا فإنه ذمهم بعد أن ذ
حكم الرجال يف : فذمهم بترك التدبر واألخذ بظواهر املتشاهبات كما قالوا ] يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم [ 

  } إن احلكم إال هللا { : دين اهللا واهللا بقول 
  : وقال أيضا 

عليه الشرع ألن الشريعة جاءت بقتل الكفار فذمهم بعكس ما ] ويقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان [ 
  والكف عن املسلمني وكال األمرين غري خمصوص بالعقائد 

  : فدل على أن األمر على العموم ال على اخلصوص فيما رواه نعيم بن محاد يف هذا احلديث 
أن ذلك العدد ال وهذا نص يف ] أعظمها فتنة الذين يقيسون األمور برأيهم فيحلون احلرام وحيرمون احلالل [ 

  خيتص مبا قالوا من العقائد 
واستدل الطرطوشي على أن البدع ال ختتص بالعقائد مبا جاء عن الصحابة والتابعني وسار العلماء من تسيتهم 

األقوال واألفعال بدعا إذا خالفت الشريعة مث أتى بآثار كثرية كالذي رواه مالك عن عمه أيب سهيل عن أبيه أنه قال 
ف شيئا مما أدركت عليه الناس إال لنداء بالصالة يعين بالناس الصحابة وذلك أنه أنكر أكثر أفعال عصره ما أعر: 

  ورآها خمالفة ألفعال الصحابة 
رمحك اهللا لو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أظهرنا هلة ينكر شيئا : وكذلك أبو الدراداء سأله رجل فقال 

  وهل يعرف شيئا مما أنتم عليه ؟ : غضبه مث قال  مما حنن عليه ؟ فغضب واشتد
واهللا ما اعرف منهم من : ما لك ؟ فقال : دخل أبو الدرداء مغضبا فقلت له : ويف البخاري عن أم الدرداء قالت 

   أمر حممد أهنم يصلون مجيعا وذكر مجلة من أقاويلهم يف هذا املعىن مما يدل على أن خمالفة السنة يف األفعال قد ظهرت
دخلت أنا وعروة بن الزبري املسجد فإذا عبد اهللا بن عمر مستند إىل حجرة عائشة وإذا ناس : ويف مسلم قال جماهد 

  بدعة : ما هذه الصالة ؟ فقال : يف املسجد يصلون الضحى فقلنا 
افل يف أعقاب إنا أهنم يصلوهنا مجاعة وإما أفذاذا على هيئة النو: فحمله عندنا على أحد وجهني : قال الطرطوشي 

الفرائض وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على أهنا بدع فصح أن البدع ال ختتص بالعقائد وقد تقررت 



  هذه املسألة يف كتاب املوافقات بنوع آخر من التقرير 
  : نعم مث معىن آخر ينبغي أن يذكر هنا وهي 

  فها للفرقة الناجيةاملسألة اخلامسة أن هذه الفرق إمنا تصري فرقا خلال

وذلك أن هذه الفرق إمنا تصري فرقا خبالفها للفرقة الناجية يف معىن كلي يف الدين وقاعدة من قواعد الشريعة ال يف 
جزئي من اجلزئيات إذ اجلزئي والفرع الشاذ ال ينشأ عنه خمالفة يقع بسببها التفرق شيعا وإمنا ينشأ التفرق عند 

لكلية ألن الكليات تقتضي عددا من اجلزئيات غري قليل وشاذها يف الغالب أن ال خيتص وقوع املخالفة يف األمور ا
  مبحل دون حمل وال بباب دون باب 

واعترب ذلك مبسألة التحسني العقلي فإن املخالفة فيها أنشأت بني املخالفني خالفا يف فروع ال تنحصر ما بني فروع 
  عقائد وفروع أعمال 

لية كثرة اجلزئيات فإن املبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع املخترعة عاد ذلك على كثري وجيري جمرى القاعدة الك
من الشريعة باملعارضة كما تصري القاعدة الكلية معارضة أيضا وأما اجلزئي فبخالف ذلك بل بعد وقوع ذلك من 

ثالث : اخلطاب رضي اهللا عنه املبتدع له كالزلة والفلتة وإن كانت زلة العامل مما يهدم الدين حيث قال عمر بن 
زلة العامل وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون ولكن إذا قرب موقع الزلة مل حيصل بسببها تفرق يف : يهدمن الدين 

  الغالب وال هدم للدين خبالف الكليات 
ب وكذلك عدم فأنت ترى موقع اتباع املتشاهبات كيف هو يف الدين إذا كان اتباعا خمال بالواضحات وهي أم الكتا

  تفهم القرآن موقع يف اإلخالل بكلياته وجزئياته 
وقد ثبت أيضا للكفار بدع فرعية ولكنها يف الضروريات وما قارهبا كجعلهم هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا 

حترميهم ولشركائهم نصيبا مث فرعوا عليه أن ما كان لشركائهم فال يصل إىل اله وما كان هللا وصل إىل شركائهم و
البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي وقتلهم أوالدهم سفها بغري علم وترك العدل يف القصاص واملرياث واحليف يف 
النكاح والطالق وأكل مال اليتيم على نوع من احليل إىل أشباه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلماء حىت صار 

السالم سهال عليهم فأنشأ ذلك أصال مضافا إليهم وقاعدة رضوا هبا التشريع ديدنا هلم وتغيري ملة إبراهيم عليه 
قل آلذكرين حرم { : وهي التشريع املطلع ال اهلوى ولذلك ملا نبههم اهللا تعاىل على إقامة احلجة عليهم بقوله تعاىل 

يشرع إال حقا وهو علم فطالبهم بالعلم الذي شأنه أن ال } نبئوين بعلم إن كنتم صادقني { : قال فيها } أم األنثيني 
تنبيها هلم على أن هذا ليس مما شرعه يف ملة } أم كنتم شهداء إذ وصاكم اهللا هبذا { : الشريعة ال غريه مث قال تعاىل 

فثبت أن هذه الفرق إمنا افترقت } فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا ليضل الناس بغري علم { : مث قال : إبراهيم 
  فوا فيها واهللا أعلم حبسب أمور كلية اختل

  املسألة السادسة إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار

إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار ـ على قول من قال به ـ أو ينقسمون إىل كافر وغريه فكيف يعدون من األمة ؟ 
إىل الكفر مل يعدوا وظاهر احلديث يقتضي أن ذلك االفتراق إمنا هو مع كوهنم من األمة وإال فلو خرجوا من األمة 

  : منها البتة ـ كما تبني 
  وكذلك الظاهر يف فرق اليهود والنصارى إن التفرق فيهم حاصل مع كوهنم هودا ونصارى ؟ 



  : إنه حيتمل أمرين : فيقال يف اجلواب عن هذا السؤال 
يل بكفره منهم فإما أن أنا نأخذ احلديث على ظاهره يف كون هذه الفرق من األمة ومن أهل القبلة ومن ق: أحدمها 

يسلم فيهم هذا القول فال جيعلهم من األمة أصال وال أهنم مما يعدون يف الفرق وإمنا نعد منهم من ال خترجه بدعته إىل 
كفر فإن قال بتكفريهم مجيعا فال يسلم أهنم املرادون باحلديث على ذلك التقدير وليس يف حديث اخلوارج نص 

املراد باحلديث فرق ال خترجهم بدعهم عن اإلسالم فليبحث : يف احلديث بل نقول على أهنم من الفرق الداخلة 
  عنهم 

وإما أن ال نتبع املكفر يف إطالق القول بالتكفري ونفصل األمر إىل حنو مما فصله صاحب القول الثالث وخيرج من 
  تلك العدة  العدد من حكمنا بكفره وال يدخل حتت عمومه إال ما سواه مع غريه ممن مل يذكر يف

أن نعدهم من األمة على طريقة لعلها تتمشى يف املواضع وذلك أن كل فرقة تدعي الشريعة وأهنا : واإلحتمال الثاين 
وهي تناصب العداوة من ! على صوهبا وأهنا املتبعة للمتبعة هلا وتتمسك بأدلتها وتعمل على ما ظهر هلا من طريقها 

ل وعدم العلم من ناقضها ألهنا تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط املستقيم نسبتها إىل اخلروج عنها وترمي باجله
دون غريه وبذلك خيالفون من خرج عن اإلسالم ألن املرتد إذا نسبته إىل االرتداد أقر به ورضيه ومل يسخطه ومل 

  يعادل لتلك النسبة كسائر اليهود والنصارى وأرباب النحل املخالفة لإلسالم 
فرق فإهنم مدعون املوالفة للشارع والرسوخ يف اتباع شريعة حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبالف هؤالء ال

فإمنا وقعت العداوة بينهم وبني أهل السنة بسبب ادعاء بعضهم على بعض اخلروج عن السنة ولذلك جتدهم مبالغني 
  يف العمل والعبادة حىت بعض أشد الناس عبادة مفتون 

ـ حديث اخلوارج فإنه قال عليه الصالة و السالم  والشاهد هلذا كله حتقرون صالتكم مع : [ ـ مع اعتبار الواقع 
  : ويف رواية ] صالهتم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعماهلم 

وهذه ] خيرج من أميت قوم يقرؤون القرآن ليست قراءتكم من قراءهتم بشيء وال صالتكم من صالهتم بشيء [ 
؟ ففي ظنهم أن } إن احلكم إال هللا { : ى العمل به ومن ذلك قوهلم كيف حيكم الرجال واهللا يقول شدة املثابرة عل

يقرؤون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم ال : [ الرجال ال حيكمون هبذا الدليل مث قال عليه الصالة و السالم 
  ] جتاوز صالهتم تراقيهم 

واضح فيما قلنا مث إهنم يطلبون اتباعه بتلك األعمال ليكونوا من ] ه هلم حيسبون أن: [ فقوله عليه الصالة و السالم 
  أهله وليكون حجة هلم فحني ابتغوا تأويله وخرجوا عن اجلادة كان عليهم ال هلم 

وستجدون أقواما يزعمون أهنم يدعون إىل كتاب اهللا وقد نبذوه وراء : ابن مسعود قال [ ويف معىن ذلك من قول 
كذا دليل على أهنم على ] يزعمون : [ فقوله ] بالعلم وإياكم والبدع والتعمق عليكم بالعتيق ظهورهم عليكم 

  الشرع فيما يزعمون 
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل املقربة فقال : [ ومن الشواهد أيضا حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

يا رسول اهللا : بكم الحقون وددت أين قد رأيت إخواننا ـ قالوا  وإنا إن شاء اهللا! السالم عليكم دار قوم مؤمنني 
يا رسول اهللا : بل أنتم أصحايب وإخواننا الذين مل يأتوا بعد وأنا فرطكم على احلوض قالوا : ألسنا إخوانك ؟ ـ قال 

 يعرف أرأيت لو كان ألحدكم خيل غر حمجلة يف خيل دهم هبم أال: كيف تعرف من يأيت بعدك من أمتك ؟ قال 
فإهنم يأتون يوم القيامة غرا حمجلني من الوضوء وأنا فرطهم على احلوض : بلى يا رسول اهللا قال : خيله ؟ قالوا 

فسحقا : فيقال قد بدلوا بعدك فأقول ! أال هلم أال هلم : فيذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعري الضال أناديهم 



  ] فسحقا فسحقا 
مشعر بأهنم من ] أناديهم أال هلم : [ إىل قوله ] فيلذادن رجال عن حوضي : [ وله فوجه الدليل من احلديث أن ق

أمته وأنه عرفهم وقد بني أهنم يعرفون بالغرر والتحجيل فدل على أن هؤالء الذين دعاهم وقد كانوا بدلوا ذوو غرر 
ج من األمة مل يعرفهم رسول وحتجيل وذلك من خاصية هذه األمة فبأن أهنم معدودن من األمة ولو حكم هلم باخلرو

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغرة أو حتجيل لعدمه عندهم 
  إهنم خرجوا ببدعتهم عن األمة أو ال إذ أثبتنا هلم وصف األحنياش إليها : وال علينا أقلنا 

  : ويف احلديث اآلخر 
ي ما أحدثوا بعدك فأقول كما ال تدر: فيقال : قال ! يا رب أصحايب : فيؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول [ 

إنك : ـ قال ـ فيقال } العزيز احلكيم { : إىل قوله } وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم { : قال العبد الصاحل 
  ] ال تدري ما أحدثوا بعدك إهنم مل يزالوا مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم 

  : فإن كان املراد بالصحابة األمة فاحلديث موافق ملا قبله 
فال بد من تأويله على أن األصحاب يعين هبم من آمن يب يف حياته ] بل أنتم أصحايب وإخواننا الذين مل يأتوا بعد [ 

وإن مل يره ويصدق لفظ املرتدين على أعقاهبم بعد موته أو مانعي الزكاة تأويال على أن أخذها إمنا كان لرسول اهللا 
  أوه وأخذوا عنه براءة من ذلك صلى اهللا عليه و سلم وحده فإن عامة أصحابه ر

  املسألة السابعة يف تعيني هذه الفرق

وهي مسألة ـ كما قال الطرطوشي ـ طاشت فيها أحالم اخللق فكثري ممن تقدم وتأخر من العلماء عينوها لكن يف 
)  ١: ( نية كبار الفرق اإلسالمية مثا: الطرائف اليت خالفت يف مسائل العقائد فمنهم من عد أصوهلا مثانية فقال 

( املشبهة و )  ٧( اجلربية و )  ٦( النجارية و )  ٥( املرجئة و )  ٤( اخلوارج و )  ٣( الشيعة و )  ٢( املعتزلة و 
  الناجية )  ٨

الواصلية والعمرية واهلذيلية والنظامية واألسوارية واإلسكافية : فأما املعتزلة فافترقوا إىل عشرين فرقة وهم 
واملزدارية واهلشامية والصاحلية واخلطابية واحلدبية واملعمرية والثمامية واخلياطية واجلاحظية  واجلعفرية والبشرية

  والكعبية واجلبائية والبهشمية 
  غالة وزيدية وإمامية : وأما الشيعة فانقمسوا أوال ثالث فرق 

واملنصورية واخلطابية والغرابية والذمية السبئية والكاملية والبيانية واملغريية واجلناحية : فالغالة مثان عشرة فرقة وهم 
الباطنية : واهلشامية والزرارية واليونسية والشيطانية والرزامية واملفوضة والبدائية والنصريية واإلمساعيلية وهم 

  والقرمطية واخلرمية والسبعية والبابكية واحلمدية 
  اجلارودية والسليمانية والبتريية : وأما الزيدية فهم ثالث فرق 

  وأما اإلمامية ففرقة واحدة فاجلميع اثنتان وأربعون فرقة 
: احملكمة والبيهسية واألزارقة والنجدات والعبدية واألباضية وهم أربع فرق : وأما اخلوارج فسبع فرق وهم 

  احلفصية واليزيدية واحلارثية واملطيعية 
ة واحلمزية واملعلومية واجملهولية والصلتية امليمونة والشعيبية واحلازمي: وأما العجاردة فإحدى عشرة فرقة وهم 

  األخنسية واملعبدية والشيبانية واملكرمية فاجلميع اثنتان وستون : والثعلبية أربع فرق وهم 



  العبيدية واليونسية والغسانية والثوبانية والثومنية : وأما املرجئة فخمس وهم 
  واملستدركة الربغوثية والزعفرانية : وأما النجارية فثالث فرق وهم 

  وأما اجلربية ففرقة واحدة وكذلك املشبهة 
  فاجلميع اثنتان وسبعون فرقة فإذا أصبغت الفرقة الناجية إىل عدد الفرق صار اجلميع ثالثا وسبعني فرقة 

وهذا التعديد حبسب ما اعطته املنة يف تكلف املطابقة للحديث الصحيح ال على القطع بأنه املراد إذ ليس على ذلك 
ل شرعي وال دل العقل أيضا على إحنصار ما ذكر يف تلك العدة من غري زيادة وال نقصان كما أنه ال دليل على دلي

أصول البدع أربعة وسائر الثنتني والسبعني فرقة عن هؤالء تفرقوا : اختصاص تلك البدع وقال مجاعة من العلماء 
  اخلوارج والرواقض والقدرية واملرجئة : وهم 

فتلك اثنتان وسبعون فرقة والثالثة والسبعون هي : مث تشعبت كل فرقة مثان عشرة فرقة : سباط قال يوسف بن أ
  الناجية 

  وهذا التقدير حنو األول ويرد عليه من اإلشكال ما ورد على األول 
كل  مل يرد علماؤنا هبذا التقدير أن أصل: فشرح ذلك الشيخ أبو بكر الطرطوشي رمحه اهللا شرحا يقرب األمر فقال 

بدعة من هذه األربع تفرقت وتشعبت على مقتضى أصل البدع حىت حتملت تلك العدة ألن ذلك لعله مل يدخل يف 
وإمنا أرادوا أن كل بدعة ضاللة ال تكاد توجد إال يف هذه الفرق األربع وإن مل تكن البدعة : الوجود إىل اآلن قال 

  مستقلة بنفسها ليست من األوىل بسبيل الثانية فرعا لألوىل وال شعبة من شعبها بل هي بدعة 
مث بني ذلك باملثال بأن التقدير أصل من أصول البدع مث اختلف أهله يف مسائل من شعب القدر ويف مسائل ال تعلق 

  هلا بالقدر فجميعهم متفقون على أن أفعال العباد خملوقة هلم من دون اهللا تعاىل 
ال يكون فعل بني فعلني خملوقني على التولد أحال مثله بني القدمي : هم مث اختلفوا يف فرع من فروع القدر فقال أكثر

  واحملدث 
جيب : فقال البغداديون منهم : مث اختلفوا فيما ال يعود إىل القدر يف مسائل كثرية كاختالفهم يف الصالح واألصلح 

  على اهللا تعاىل فعل الصالح لعباده يف دينهم 
  م أنه يكلفهم وجيب عليه إكمال عقوهلم وإقدارهم وإزاحة عللهم وجيب عليه ابتداء اخللق الذين عل

  ال جيب على اهللا إكمال عقوهلم وال أن يؤتيهم أسباب التكليف : وقال البصريون منهم 
جيب على اهللا ـ تعاىل عن قوهلم ـ عقاب العصاة إذا مل يتوبوا واملغفرة من غري توبة سفه : وقال البغداديون منهم 

  من الغافر 
  أما املضربون منهم ذلك و

  أحد املوطنني اللذين جيوز فيهما ذكر الفرق بأمسائها

امرأة ليتزوجها فوثب عليها فوطئها بال ويل وال شهود وال رضى وال عقد ) ؟ ( وابتدع جعفر بن مبشر من استصر 
  حل له ذلك وخالفه يف ذلك سلفه 

أطفال املشركني واملؤمنني واجملانني ترابا يوم القيامة ال إن اهللا يصري الكفار وامللحدين و: وقال مثامة بن أشرس 
  يعذهبم وال يعرضهم 

  وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعا تتعلق بأصل بدعتها اليت هي معروفة هبا وبدعا ال تعلق هلا هبا 



جناس لألنواع واملعاقد فإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراد بتفرق أمته أصول البدع اليت جتري جمرى األ
للفروع لعلهم ـ والعلم عند اهللا ـ ما بلغن هذا العدد إىل اآلن غري أن الزمان باق والتكليف قائم واخلطرات 

  متوقعة وهل قرن أو عصر خيلو إال وحتدث فيه البدع ؟ 
لها قواعده من غري وإن كان أراد بالتفرق كل بدعة حدثت يف دين اإلسالم مما ال يالئم أصول اإلسالم وال تقب

  التفات إىل التقسيم الذي ذكرنا كانت البدع أنواعا ألجناس أو كانت متغايرة األصول واملباين 
  فهذا هو الذي أراده عليه الصالة و السالم ـ والعلم عند اهللا ـ فقد وجد من ذلك عدد أكثر من اثنتني وسبعني 

أهل البدع وال يعدون من األمة وال يف أهل القبلة  ووجه تصحيح احلديث على هذا أن خترج من احلساب غالة
كنفاة األعراض من القدرية ألنه ال طريق إىل معرفة حدوث العامل وإثبات الصانع إال بثبوت األعراض وكاحللولية 

  والنصريية وأشباههم من الغالة 
  :  كالمه جمالن هذا ما قال الطرطوشي رمحه اهللا تعاىل وهو حسن من التقرير غري أنه يبقى للنظر يف

أن ما اختار من ليس املراد األجناس فإن كان مراده أعيان البدع وقد ارتضى اعتبار البدع القولية : أحدمها 
والعملية فمشكل ألنا إذا اعتربنا كل بدعة دقت أو جلت فكل من ابتدع بدع كيف كانت لزم أن يكون هو ومن 

ـ ال تزال  تابعه عليها فرقة فال تقف يف مائة وال مائتني فضال عن وقوعها يف اثنتني وسبعني وأن البدع ـ كما قال 
  حتدث مع مرور األزمنة إىل قيام الساعة 

ما من عام إال والناس حييون فيه بدعة ومييتون فيه سنة : وقد مر من النقل ما يشعر هبذا املعىن وهو قول ابن عباس 
فإن البدع قد نشأت إىل اآلن وال تزال تكثر وإن فرضنا إزالة حىت حتيا البدع ومتوت السنن وهذا موجود يف الواقع 

  بدع الزائغني يف العقائد كلها لكان الذي يبقى أكثر من اثنتني وسبعني فما قاله ـ واهللا أعلم ـ غري خملص 
يني أن حاصل كالمه أن هذه الفرق مل تتعني بعد خبالف القول املتقدم وهو أصح يف النظر ألن ذلك التع: والثاين 

ليس عليه دليل والعقل ال يقتضيه وأيضا فاملنازع له أن يتكلف من مسائل اخلالف اليت بني األشعرية يف قواعد 
العقائد فرقا يسميها ويربىء نفسه وفرقته عن ذلك احملظور فاألوىل ما قاله من عدم التعيني وإن سلمنا أن الدليل قام 

  له على ذلك فال ينبغي التعيني 
إن الشريعة قد فهمنا منها أهنا تشري إىل أوصافهم من غري تصريح ليحذر منها ويبقى األمر يف تعيني ف: أما أوال 

  : الداخلني يف مقتضى احلديث مرجى وإمنا ورد التعيني يف النادر كما قال عليه الصالة و السالم يف اخلوارج 
مع أنه عليه الصالة و السالم مل يعرف احلديث ] إن من ضئضىء هذا قوما يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم [ 

  أهنم ممن مشلهم حديث الفرق وهذا الفصل مبسوط يف كتاب املوافقات واحلمد هللا 
فألن عدم التعيني هو الذين ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على األمة كما سترت عليهم قبائحهم فلم : وأما ثانيا 

املؤمنني ما مل تبد لنا صفحة اخلالف ليس كما ذكر عن بين إسرائيل يفضحوا يف الدنيا يف الغالب وأمرنا بالستر على 
فإهنم كانوا إذا قربوا هللا : أهنم كانوا إذا أذنب أحدهم ليال أصبح وعلى بابه معصية مكتوبة وكذلك يف شأن قرباهنم 
نار ويف ذلك افتضاح قربانا فإن كان مقبوال عند اهللا نزلت نار من السماء فأكلته وإن مل يكن مقبوال مل تأكله ال
  املذنب ومثل ذلك يف الغنائم أيضا فكثري من هذه األشياء خصت هذه األمة بالستر فيها 

وأيضا فللستر حكمة أخرى وهي أهنا لو أظهرت مع أن أصحاهبا من األمة لكان يف ذلك داع إىل الفرقة وعدم 
فاتقوا اهللا { : وقال تعاىل } بل اهللا مجيعا وال تفرقوا واعتصموا حب{ : األلفة اليت أمر اهللا ورسوله هبا حيث قال تعاىل 

ويف } وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات { : وقال تعاىل } وأصلحوا ذات بينكم 



  : احلديث 
ح ذات البني وأمر عليه الصالة و السالم بإصال] ال حتاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا [ 

  وأخرب أن فساد ذات البني هي احلالقة اليت حتلق الدين 
فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف هبم على التعيني يورث العداوة بينهم والفرقة لزم من ذلك أن يكون منهيا 

هو مثله يف  عنه إال أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة اخلوارج وذكرهم بعالمتهم حىت يعرفوا ويلحق بذلك ما
  الشناعة أو قريب منه حبسب نظر اجملتهد وما عدا ذلك فالسكوت عنه أوىل 

  : وخرج أبو داود عن عمرو بن أيب قرة قال 
كان حذيفة باملدائن فكان يذكر أشياء قاهلا رسول اهللا ألناس من أصحابه يف الغضب فينطلق ناس ممن مسع ذلك [ 

حذيفة أعلم مبا يقول فريجعون إىل حذيفة : حذيفة فيقول سلمان  من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول
! يا سلمان : قد ذكرنا قولك إىل سلمان فما صدقك وال كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو يف مبقلة فقال : فيقولون 

و سلم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما مينعك أن تصدقين مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال 
أما تنتهي حىت تورث رجاال حب رجال ورجاال : كان يغضب فيقول لناس من أصحابه ويرضى فيقول يف الرضى 

أميا رجل : بغض رجال وحىت توقع اختالفا وفرقة ؟ ولقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب فقال 
ما يغضبون وإمنا بعثين اهللا رمحة للعاملني إجعلها سببته سبة أو لعنته لعنة يف غضيب فإمنا أنا من ولد آدم أغضب ك

  ] عليهم صالة يوم القيامة فواهللا لتنتهني أو أكتنب إىل عمر 
وهو جار يف مسألتنا فمن هنا ال ينبغي للراسخ يف العلم أن ! فتأملوا ما أحسن هذا الفقه من سلمان رضي اهللا عنه 

  : ن كان يعرفهم بعالمتهم حبسب اجتهاده اللهم إال يف موطنني وإ! هؤالء الفرق هم بنو فالن وبنو فالن : يقول 
حيث نبه الشرع على تعيينهم كاخلوارج فإنه ظهر من استقرائه أهنم متمكنون حتت حديث الفرق وجيري : أحدمها 

 جمراهم من سلك سبيلهم فإن أقرب الناس إليهم شيعة املهدي املغريب فإنه ظهر فيهم األمران اللذان عرف النيب
صلى اهللا عليه و سلم هبما يف اخلوارج من أهنم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم وأهنم يقتلون أهل اإلسالم 
ويدعون أهل األوثان فإهنم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حىت ابتدعوا فيه مث مل يتفقهوا فيه وال عرفوا 

رقوها ومزقوا أدمها مع أن الفقهاء هم الذين بينوا يف مقاصده ولذلك طرحوا كتب العلماء ومسوها كتب الرأي وخ
كتبهم معاين الكتاب والسنة على الوجه الذي ينبغي وأخذوا يف قتال أهل اإلسالم بتأويل فاسد زعموا عليهم أهنم 

  جمسمون وأهنم غري موحدين وتركوا االنفراد بقتال أهل الكفر من النصارى واجملاورين هلم وغريهم 
األخبار واآلثار ما كان من خروجهم على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعلى من بعده كعمر بن  فقد اشتهر يف

عبد العزيز رمحه اهللا وغريهم حىت لقد روي يف حديث خرجه البغوي يف معجمه عن محيد بن هالل أن عبادة بن 
حنو األذان يريد الصالة فإذا هو قرط غزا فمكث يف غزاته تلك ما شاء اهللا مث رجع مع املسلمني منذ زمان فقصد 

أنت : ما أنتم يا إخويت ؟ قالوا : ما جاء بك يا عدو اهللا ؟ قال : باألزارقة ـ صنف من اخلوارج ـ فلما رأوه قالوا 
وأي شيء رضي : أخو الشيطان لنقتلنك قال ما ترضون مين مبا رضي به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قالوا 

  يته وأنا كافر فشهدت أن ال إله إال اهللا وأنه رسول اهللا فخلى عين ـ قال ـ فأخذوه فقتلوه أت: به منك ؟ قال 
وأما عدم فهمهم للقرآن فقد تقدم بيانه وقد جاء يف القدرية حديث خرجه أبو داود عن ابن عمرو رضي اهللا عنهما 

رضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال القدرية جموس هذه األمة إن م: [ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



  ] تشهدوهم 
  : وعن حذيفة رضي اهللا عنه أنه عليه الصالة و السالم قال 

  ثاين املوطنني اللذين جيوز فيهما ذكر الفرق بأمسائها

ال قدر من مات منهم فال تشهدوا جنازهتم ومن مرض منهم : لكل أمة جموس وجموس هذه األمة الذين يقولون [ 
وهذا احلديث غري صحيح عند أهل النقل قال ] وهم شيعة الدجال وحق على اهللا أن يلحقهم بالدجال فال تعودوه 

إذا : مل يصح يف ذلك شيء نعم قول ابن عمر ليحىي بن يعمر حني أخربه أ ن القول بالقدر قد ظهر : صاحب املغين 
  : لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم وهم برآء مين مث استدل 

  يل ـ صحيح ال إشكال يف صحته حبديث جرب
ال جتالسوا أهل القدر وال : [ خرج أبو داود أيضا من حديث عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ومل يصح أيضا ] تفاحتوهم 
  : وخرج ابن وهب عن زيد بن علي قال 

و ] املرجئة والقدرية : إلسالم يوم القيامة صنفان من أميت ال سهم هلم يف ا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ 
لعنت القدرية واملرجئة على لسان سبعني نبيا آخرهم حممد صلى اهللا عليه و : عن معاذ بن جبل وغريه يرفعه قال [ 

  : وعن جماهد بن جرب ] سلم 
  ] سيكون من أميت قدرية وزنديقية أولئك جموس : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

إن فالنا يقرأ عليك السالم ـ لرجل من : بينما حنن عند عبد اهللا بن عمر نعوده إذ جاء رجل فقال : وعن نافع قال 
بلغين أنه قد أحدث حدثا فإن كان كذلك فال تقرأن عليه السالم مسعت رسول اهللا : أهل الشام ـ فقال عبد اهللا 
  ] ف وهو يف الزنديقية سيكون يف أميت مسخ وخس: [ صلى اهللا عليه و سلم يقول 

وقع يف نفسي شيء من القدر فحدثين لعل اهللا يذهبه من قليب : اتينا أيب كعب فقلت له : وعن ابن الديلمي قال 
لو أن اهللا عذب أهل مساواته وأهل أرضه عذهبم وهو غري ظامل هلم ولو رمحهم كانت رمحته خريا هلم من : فقال 

سبيل اهللا ما قبله منك حىت تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك  أعماهلم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا يف
مث أتيت عبد اهللا بن مسعود فقال يل مثل : وما أخطأك مل يكن ليصيبك ولو مت على غري هذا لدخلت النار قال 

  : مث أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ويف بعض احلديث : ذلك قال 
  وهذا كله أيضا غري صحيح ] فإنه سر اهللا ال تكلموا يف القدر [ 

  وجاء يف املرجئة واجلهمية شيء ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال تعديل عليه 
إنا كل شيء خلقناه * يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا مس سقر { : نعم نقل املفسرون أن قوله تعاىل 

  : بن محيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال نزل يف أهل القدر فروى عبد } بقدر 
أتى مشركوا قريش إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم خياصمونه يف القدر فنزلت اآلية وروى جماهد وغريه أهنا نزلت يف 

  املكذبني بالقدر ولكن إن صح ففيه دليل وإال فليس يف اآلية ما يعني أهنم من الفرق وكالمنا فيه 
الفرقة تدعو إىل ضاللتها وتزيينها يف قلوب العوام ومن ال علم عنده فإن ضرر هؤالء على  حيث تكون: والثاين 

املسلمني كضرر إبليس وهم من شياطني اإلنس فال بد من التصريح بأهنم من أهل البدعة والضاللة ونسبتهم إىل 
: ى عاصم األحوال قال الفرق إذا قامت له الشهود على أهنم منهم كما اشتهر عن عمرو بن عبيد وغريه فرو



أال أرى العلماء يقع بعضهم يف : أبا اخلطاب : جلست إىل قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه فقلت 
يا أحول أو ال تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي هلا أن تذكر حىت حتذر ؟ فجئت من عند : بعض ؟ فقال 

عمرو بن عبيد وما رأيت من نسكه وهديه فوضعت رأسي نصف النهار وإذا قتادة وأنا مغتم مبا مسعت من قتادة يف 
حتك آية من كتاب اهللا ؟ ! سبحان اهللا : عمرو بن عبيد واملصحف يف حجره وهو حيك آية من كتاب اهللا فقلت 

  ال أستطيع : أعدها فقال : فتركته حىت حكها فقلت له : قال إين سأعيدها قال 
م والتشريد هبم ألن ما يعود على املسلمني من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر فمثل هؤالء ال بد من ذكره

احلاصل بذكرهم والتنفري عنهم إذا كان سبب ترك التعيني اخلوف من التفرق والعدواة وال شك أن التفرق بني 
 الداعني ومن املسلمني وبني الداعني للبدعة وحدهم ـ إذا أقيم ـ عليهم أسهل من التفرق بني املسلمني وبني

شايعهم واتبعهم وإذا تعارض الضرران يركتب أخفهما وأسهلهما وبعض الشر أهون من مجيعه كقطع اليد املتآكلة 
  يطرح حكم األخف وقاية من األثقل : إتالفها أسهل من إتالف النفس وهذا شأن الشرع أبدا 

ذلك أول مثري للشر وإلقاء العداوة والبغضاء  فإذا فقد األمران فال ينبغي أن يذكروا ألن يعنيوا وإن وجدوا ألن
ومىت حصل باليد منهم أحد ذاكره برفق ومل يره أنه خارج من السنة بل يريه أنه خمالف للدليل الشرعي وأن 

الصواب املوافق للسنة كذا وكذا فإن فعل ذلك من غري تعصب وال إظهار غلبة فهو احلج وهبذه الطريقة دعي 
  تعاىل حىت إذا عاندوا وأشاعوا اخلالف وأظهروا الفرقة قوبلوا حبسب ذلك اخللق أوال إىل اهللا 

أكثر اجلهاالت إمنا رسخت يف قلوب العوام بتعصب مجاعة من جهل أهل احلق أظهروا : قال الغزايل يف بعض كتبه 
طنهم دواعي احلق يف معرض التحدي واإلدالل ونظروا إىل ضعفاء اخلصوم بعني التحقري واالزدراء فثارت من بوا

املعاندة واملخالفة ورسخت يف قلوهبم االعتقادات الباطلة وتعذر على العلماء املتلطفني حموها مع ظهور فسادها حىت 
انتهى التعصب بطائفة إىل أن اعتقدوا أن احلروف اليت نطقوا هبا يف احلال بعد السكوت عنها طول العمر قدمية 

التعصب لألهواء ملا وجد مثل هذا االعتقاد مستفزا يف قلب جمنون فضال ولوال استيالء الشيطان بواسطة العناد و
  عن قلب عاقل 

  هذا ما قال وهو احلق الذي تشهد له العوائد اجلارية فالواجب تسكني الثائرة ما قدر على ذلك واهللا أعلم 

  املسألة الثامنة أنه ملا تبني أهنم ال يتعينون فلهم خواص وعالمات يعرفون

الفرقة اليت نبه عليها قوله : عالمات إمجالية وعالمات تفصيلية فأما اإلمجالية فثالث إحداها : ى قسمني هبا وهي عل
  وال تكونوا كالذين تفرقوا : تعاىل 

  : أنه ملا تبني أهنم ال يتعينون فلهم خواص وعالمات يعرفون هبا وهي على قسمني 
  عالمات إمجالية وعالمات تفصيلية 

  مجالية فثالث فأما العالمات اإل
} وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات { : الفرقة اليت نبه عليها قوله تعاىل : إحداها 

هي : روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال } وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة { : وقوله تعاىل 
ويف الصحيح عن أيب هريرة } واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا { : وله تعاىل اجلدال واخلصومات يف الدين وق

إن اهللا يرضى لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا فريضى لكم : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رضي اهللا عنه قال 
  ] حلديث أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا وصدق ا



  وهذا التفريق ـ كما تقدم ـ إمنا هو الذي يصري الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعا 
إن { : صاروا فرقا التباع أهوائهم ومبفارقة الدين تشتت أهواؤهم فافترقوا وهو قوله تعاىل : قال بعض العلماء 

  : مث برأه اهللا منهم بقوله } الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
  وهم أصحاب البدع وأصحاب الضالالت والكالم فيما مل يأذن اهللا فيه وال رسوله } لست منهم يف شيء { 

ووجدنا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بعده قد اختلفوا يف أحكام الدين ومل يتفرقوا وال : قال 
اجتهاد إىل الرأي واإلستنباط من الكتاب والسنة  صاروا شيعا ألهنم مل يفارقوا الدين وإمنا اختلفوا فيما أذن هلم من

فيما مل جيدوا فيه نصا واختلف يف ذلك أقواهلم فصاروا حممودين ألهنم اجتهدوا فيما أمروا به كاختالف أيب بكر 
وعمر وعلي وزيد يف اجلد مع األم وقول عمر وعلي يف أمهات األوالد وخالفهم يف الفريضة املشتركة وخالفهم يف 

قبل النكاح ويف البيوع وغري ذلك فقد اختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة اإلسالم فيما  الطالق
بينهم قائمة فلما حدثت األهواء املردية اليت حذر منها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وظهرت العداوات وحتزب 

  دثة اليت ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه أهلها فصاروا شيعا دل على أنه إمنا حدث ذلك من املسائل احمل
كل مسألة حدثت يف اإلسالم واختلف الناس فيها ومل يورث ذلك االختالف بينهم عداوة وال بغضاء وال : قال 

فرقة علمنا أهنا من مسائل اإلسالم وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا 
  أمر الدين يف شيء وأهنا اليت عىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتفسري اآلية أهنا ليست من 

إن الذين { يا عائشة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ وذلك ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ء وأصحاب البدع هم أصحاب األهوا: اهللا ورسوله أعلم قال : من هم ؟ ـ قلت } فرقوا دينهم وكانوا شيعا 

  احلديث الذي تقدم ذكره ] وأصحاب الضاللة من هذه األمة 
واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم { : فيجب على كل ذي عقل ودين أن جيتنبها ودليل ذلك قوله تعاىل : قال 

  اتباع اهلوى فإذا اختلفوا وتعاطوا ذلك كان حلدث أحدثوه من } أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 
هذا ما قاله وهو ظاهر يف أن اإلسالم يدعو إىل األلفة والتحاب والتراحم والتعاطف فكل رأي أدى إىل خالف ذلك 
فخارج عن الدين وهذه اخلاصية قد دل عليها احلديث املتكلم عليه وهي موجودة يف كل فرقة من الفرق املتضمنة 

  يف احلديث 
يقتلون أهل اإلسالم : [ ارج الذين أخرب هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله أال ترى كيف كانت ظاهرة يف اخلو

وأي فرقة توازي هذه الفرقة اليت بني أهل اإلسالم وأهل الكفر ؟ وهي موجودة يف سائر ] : ويدعون أهل األوثان 
  ختتلف بالقوة والضعيف من عرف من الفرق أو ادعي ذلك فيهم إال أن الفرقة ال تعترب على أي وجه كانت ألهنا 

  وحيث ثبت أن خمالفة هذه الفرق من الفروع اجلزئية باب الفرقة فال بد جيب النظر يف هذا كله 

  فأما الذين يف قلوهبم زيغ اآلية : اخلاصية الثانية هي اليت نبه عليها قوله تعاىل 
اآلية فبينت اآلية أن أهل الزيغ } تشابه منه  فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما{ : هي اليت نبه عليها قوله تعالة 

ما أشكل معناه ومل يبني مغزاه : يتبعون متشاهبات القرآن وجعلوا ممن شأنه أن يتبع املتشابه ال احملكم ومعىن املتشابه 
ا سواء كان من املتشابه احلقيقي ـ كاجململ من األلفاظ وما يظهر من التشبيه ـ أو من املتشابه اإلضايف وهو م

حيتاج يف بيان معناه احلقيقي إىل دليل خارجي وإن كان يف نفسه ظاهر املعىن لبادي الرأي كاستشهاد اخلوارج على 
فإنظاهر اآلية صحيح على اجلملة وأما على التفصيل فمحتاج إىل } إن احلكم إال هللا { : إبطال التحكيم بقوله 

ألنه بني أن احلكم هللا تارة بغري حتكيم ألنه إذا أمرنا بالتحكيم البيان وهو ما تقدم ذكره البن عباس رضي اهللا عنهما 



  فاحلكم به حكم اهللا 
{ : قاتل ومل يسب فإهنم حصروا التحكيم يف القسمني وتركوا قسما ثالثا وهو الذي نبه قوله تعاىل : وكذلك قوهلم 

اآلية فهذا قتال } خرى فقاتلوا اليت تبغي وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األ
من غري سيب لكن ابن عباس نبههم على وجه أظهر وهو أن السباء إذا حصل فال بد من وقوع بعض املقاتلني على 
أم املؤمنني وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا يف االنتفاع هبا كالسبايا فيخالفون القرآن الذي ادعوا التمسك 

  به 
و اإلسم من إمارة املؤمنني اقتضى عندهم أنه إثبات إلمارة الكافرين وذلك غري صحيح ألن نفي اإلسم وكذلك يف حم

  منها ال يقتضي نفي املسمى 
فإن فرضنا أنه يقتضي نفي املسمى مل يقتض إثبات إمارة أخرى فعارضهم ابن عباس مبحو النيب صلى اهللا : وأيضا 

ـ عليه و سلم إسم الرسالة من الصحيفة معا   رضة ال قبل هلم هبا ولذلك رجع منهم ألفان ـ أو من رجع منهم 
فتأملوا وجه اتباع املتشاهبات وكيف أدى إىل الضالل واخلروج عن اجلماعة ولذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  : و سلم 
  ] فإذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم [ 

  ثة إتباع اهلوىاخلاصية الثال

والزيغ هو امليل عن احلق اتباعا للهوى } فأما الذين يف قلوهبم زيغ { : إتباع اهلوى الذي نبه عليه قوله تعاىل 
أفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله { : وقوله } ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا { : وكذلك قوله تعاىل 

  } اهللا على علم 
ق ما يدل على هذه اخلاصية وال على اليت قبلها إال ان هذه اخلاصية راجعة يف املعرفة هبا إىل وليس يف حديث الفر

كل أحد يف خاصة نفسه ألن اتباع اهلوى أمر باطين فال يعرفه غري صاحبه إذا مل يغالط نفسه إال أن يكون عليها 
  دليل خارجي 

  : و الذي نبه عليه احلديث بقوله وقد مر أن أصل حدوث الفرق إمنا هو اجلهل مبواقع السنة وه
فكل أحد عامل بنفسه هل بلغ يف العلم مبلغ املفتني أم ال ؟ وعامل إذا راجع النظر فيما ] اختذ الناس رؤساء جهاال [ 

هل هو قائل بعلم واضح من غري إشكال أم بغري علم ؟ أم هو على شك فيه ؟ والعامل إذا مل يشهد له : سئل عنه 
احلكم باق على األصل من عدم العلم حىت يشهد فيه غريه ويعلم هو من نفسه ما شهد له به وإال العلماء فهو يف 

فهو على يقني من عدم العلم أو على شك فاختيار اإلقدام يف هاتني احلالتني على اإلحجام ال يكون إال باتباع اهلوى 
   يقدم إال أن يقدمه غريه ومل يفعل هذا إذ كان ينبغي له أن يستفيت يف نفسه غريه ومل يفعل وكل من حقه أن ال

رأي املستشار أنفع ألنه بريء من اهلوى خبالف من مل يستشر فإنه غري بريء وال سيما يف الدخول يف : قال العقالء 
  املناصب العلية والرتب الشرعية كرتب العلم 

دره إىل فتوى الناس متبع للهوى فهذا أمنوذج ينبه صاحب اهلوى يف هواه ويضبطه إىل أصل يعرف به هل هو يف تص
  أم هو متبع للشرع ؟ 

  اخلاصية الثانية فراجعة إىل العلماء الراسخني يف العلم



وأما اخلاصية الثانية فراجعة إىل العلماء الراسخني يف العلم ألن معرفة احملكم واملتشابه راجع إليهم يعرفوهنا ويعرفون 
  بع للمحكم فيقلد يف الدين ومن هو املتبع للمتشابه فال يقلد أصال أهلها فهم املرجوع إليهم يف بيان من هم مت

  : ولكن له عالمة ظاهرة أيضا نبه عليها احلديث الذي فسرت اآلية به قال فيه 
فإذا رأيتم الذين جيادلون فيه فهم الذين عىن اهللا فاحذروهم خرجه القاضي إمساعيل بن إسحاق وقد تقدم أول 

تبع للمتشابه أنه جيادل فيه ويقيم النزاع على اإلميان وسبب ذلك أن الزائغ املتبع ملا تشابه الكتاب فجعل من شأن امل
من الدليل ال يزال يف ريب وشك إذ املتشابه ال يعطى بيانا شافيا وال يقف منه متبعه على حقيقة فاتباع اهلوى يلجئه 

فارق الراسخ يف العلم ألن جداله إن افتقر إليه إىل التمسك به والنظر فيه ال يتخلص له فهو على شك أبدا وبذلك ي
  فهو يف مواقع اإلشكال العارض طلبا إلزالته فسرعان ما يزول إذا بني له موضع النظر 

  وأما ذو الزيغ فإن هواه ال خيليه إىل طرح املتشابه فال يزال يف جدال عليه وطلب لتأويله 
قصدهم أن يناظروا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ويدل على ذلك أن اآلية نزلت يف شأن نصارى جنران و

فعلنا وخلقنا وهذا : عيسى ابن مرمي عليهما السالم وأنه اهللا أو أنه ثالث ثالثة مستدلني بأمور متشاهبات من قوله 
بعد  كالم مجاعة ومن أنه يربىء األكمة واألبرص وحييي املوتى وهو كالم طائفة أخرى ومل ينظروا إىل أصله ونشأته

  أن مل يكن وكونه كسائر بين آدم يأكل ويشرب وتلحقه اآلفات واألمراض واخلرب مذكور يف السري 
  اهنم إمنا أتوا ملناظرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجمادلته ال يقصدون اتباع احلق : واحلاصل 

عوا إىل أمر آخر خافوا منه اهللكة فكفوا واجلدال على هذا الوجه ال ينقطع ولذلك ملا بني هلم احلق ومل يرجعوا عنه د
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم { : عنه وهو املباهلة وهو قوله تعاىل 

اآلية وشأن هذا اجلدال أنه شاغل عن ذكر اهللا وعن الصالة كالنرد } ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 
  والشطرنج وغريمها 

  جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة يتخاصمون إىل طلوع الفجر : وقد نقل عن محاد بن زيد أنه قال 
فإذا رأيتم أحدا شأنه أبدا اجلدال يف املسائل مع ! هيه أبا معمر ! هيه أبا معمر : فلما صلوا جعل عمرو يقول : قال 

  زيغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه  كل أحد من أهل العلم مث ال يرجع وال يرعوي فاعلموا أنه

  وأما ما يرجع لألول فعامة جلميع العقالء من اإلسالم

وأما ما يرجع لألول فعامة جلميع العقالء من اإلسالم ألن التواصل والتقاطع معروف عند الناس كلهم ومبعرفته 
  : يعرف أهله وهو الذي نبه عليه حديث الفرق إذ أشار إىل االفتراق شيعا بقوله 

ولكن هذا االفتراق إمنا يعرف بعد املالبسة واملداخلة وأما قبل ذلك فال يعرفه ] وستفترق هذه األمة على كذا [ 
مفاحتة الكالم وذلك إلقاء املخالف ملن لقيه ذم املتقدمني : كل أحد فله عالمات تتضمن الداللة على التفرق أوهلا 

خيتص باملدح من مل يثبت له ذلك من شاذ خمالف هلم وما أشبه ممن اشتهر علمهم وصالحهم واقتداء اخللف هبم و
  ذلك 

وأصل هذه العالمة يف االعتبار تكفري اخلوارج ـ لعنهم اهللا ـ الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم فإهنم ذموا من 
ه مدحه اهللا ورسوله واتفق السلف الصاحل على مدحهم والثناء عليهم ومدحوا من اتفق السلف الصاحل على ذم

ومن الناس { : إن يف شأنه نزل قوله تعاىل : كعبد الرمحن بن ملجم قاتل علي رضي اهللا عنه وصوبوا قتله إياه وقالوا 
} ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا { : وأما اليت قبلها وهي قوله } من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا 



  ـ قاتلهم اهللا ـ وقال عمران بن حطان يف مدحه البن ملجم  فإهنا نزلت يف شأن علي رضي اهللا عنه وكذبوا
  ) إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا ... يا ضربة من تقي ما أراد هبا ( 
  ) أويف الربية عند اهللا ميزانا ... إين ألذكره يوما فأحسبه ( 

  اهللا التوفيق وكذب ـ لعنه اهللا ـ فإذا رأيت من جيري على هذا الطريق فهو من الفرق املخالفة وب
تكلم واصل بن عطاء يوما ـ يعين املعتزيل ـ فقال عمرو : حدثين اليسع قال : وروي عن إمساعيل بن علية قال 

  أال تسمعون ؟ ما كالم احلسن و ابن سريين ـ عندما تسمعون ـ إال خرقة حيض ملقاة : بن عبيد 
إن علم الشافعي و أيب : ى الفقه فكان يقول روي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكالم عل

  حنيفة مجلته ال خيرج من سراويل امرأة 
  هذا كالم هؤالء الزائغني قاتلهم اهللا 

  والعالمة التفصيلية

وأما العالمة التفصيلية يف كل فرقة فقد نبه عليها و أشري إىل مجلة منها يف الكتاب والسنة ويف ظين أن من تأملها يف 
دها منبها عليها ومشارا إليها ولوال أنا فهمنا من الشرع الستر عليها لكان يف الكالم يف تعيينها جمال كتاب اهللا وج

متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي وقد كنا مهمنا بذلك يف ماضي الزمان فغلبنا عليه ما دلنا على أن األوىل خالف 
  ذلك 

رواية الصحيحة واحدة منها هلذا املعىن املذكور واهللا أعلم فأنت ترى أن احلديث الذي تعرضنا لشرحه مل يعني يف ال
ـ وإمنا نبه عليه يف اجلملة لتحذر مظاهنا وعني يف احلديث احملتاج إليه منها وهي الفرقة الناجية ليتحراها املكلف 

لرواية وسكت عن ذلك يف الرواية الصحيحة ألن ذكرها يف اجلملة يفيد األمة اخلوف من الوقوع فيها وذكر يف ا
األخرى فرقة من الفرق اهلالكة ألهنا ـ كما قال ـ أشد الفرق على األمة وبيان كوهنا أشد فتنة من غريها سيأيت 

  آخرا إن شاء اهللا 

  املسألة التاسعة التوفيق بني روايات حديث الفرق

رواية ايب داود على إن الرواية الصحيحة يف احلديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى على إحدى وسبعني وهي 
  إحدى وسبعني ؟ أو ثنتني وسبعني ؟ وأثبت يف الترمذي ! الشك 

ـ  يف الرواية الغريبة لبين إسرائيل الثنتني والسبعني ألنه مل يذكر يف احلديث افتراق النصارى وذلك ـ واهللا أعلم 
: [ بن عمر رضي اهللا عنهما قال  ألجل أنه إمنا أجرى يف احلديث ذكر بين إسرائيل فقط ألنه ذكر فيه عن عبد اهللا

ليأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل حذو النعل بالنعل حىت إن كان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
منهم من أتى أمة عالنية لكان يف أميت من يصنع ذلك وإن بين إسرائيل تفرقت على اثنتني وسبعني ملة وتفترق أميت 

  اود اليهود والنصارى معا إثبات الثنتني والسبعني من غري شك احلديث ويف أيب د] 
وخرج الطربي وغريه احلديث على أن بين إسرائيل افترقت على إحدى وسبعني ملة وافترقت هذه األمة على ثنتني 

  وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة 
دى والسبعني تزيد هذه األمة فرقتني وعلى فإن بنينا على إثبات إحدى الروايتني فال إشكال لكن يف رواية اإلح

رواية االثنتني والسبعني تزيد فرقة واحدة وثبت يف بعض كتب الكالم يف نقل احلديث أن اليهود افترقت على 



إحدى وسبعني وأن النصارى افترقت على اثنتني وسبعني فرقة ووافقت سائر الروايات يف افتراق هذه األمة على 
أر هذه الرواية هكذا فيما رأيته من كتب احلديث إال ما قوع يف جامع ابن وهب من حديث  ثالث وسبعني فرقة ومل

  علي رضي اهللا عنه ـ وسيأيت 
وإن ينينا على إعمال الروايات فيمكن أن تكون رواية اإلحدى والسبعني وقت أعلم بذلك مث أعلم بزيادة فرقة أما 

يه و سلم يف وقت آخر وإما أن تكون مجلة الفرق يف امللتني ذلك أهنا كانت فيهم ومل يعلم هبا النيب صلى اهللا عل
املقدار فأخرب به مث حدثت الثانية والسبعون فيهما فأخرب ذلك عليه الصالة و السالم وعلى اجلملة فيمكن أن يكون 

  االختالف حبسب التعريف هبا أو احلدوث واهللا أعلم حبقيقة األمر 

  يف هذه األمة ويف غريهااملسألة العاشرة الفرقة الناجية 

هذه األمة ظهر أن فيها فرقة زائدة على الفرق األخرى اليهود والنصارى فالثنتان والسبعون من اهلالكني املتوعدين 
قسم يف النار وقسم يف اجلنة ومل : بالنار والواحدة يف اجلنة فإذا انقسمت هذه األمة حبسب هذا االفتراق قسمني 

هل يف : وال يف فرق النصارى إذ مل يبني احلديث أن ال تقسيم هلذه األمة فيبقى النظر يبني ذلك يف فرق اليهود 
أم ال ؟ وهذا : هل زادت هذه األمة فرقة هالكة : اليهود والنصارى فرقة ناجية أم ال ؟ وينبين على ذلك نظران 
  النظر وإن كان ال ينبين عليه لكنه من متام الكالم يف احلديث 

مواضع من الشريعة أن كل طائفة من اليهود والنصارى ال بد أن يوجد فيها من آمن بكتابه وعمل فظاهر النقل يف 
وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوهبم وكثري منهم { : بسنته كقوله تعاىل 

آمنوا منهم أجرهم وكثري منهم فاسقون  فآتينا الذين{ : ففيه إشارة إىل أن منهم من مل يفسق وقال تعاىل } فاسقون 
وهذا } منهم أمة مقتصدة { : وقال تعاىل } ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق وبه يعدلون { : وقال تعاىل } 

  كالنص 
  : ويف احلديث الصحيح عن أيب موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

فهذا يدل بإشارته على العمل مبا جاء به نبيه وخرج ] أجران  أميا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يب فله[ 
: ـ قلت : يا عبد اهللا بن مسعود : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن مسعود قال [ عبد اهللا بن عمر 

 اهللا الوالية يف: اهللا ورسوله أعلم قال : لبيك رسول اهللا قال ـ أتدري أي عرى اإلميان أوثق ؟ ـ قال ـ قلت 
ـ ! لبيك رسول اهللا : ـ قلت ! يا عبد اهللا بن مسعود : واحلب يف اهللا والبغض فيه ـ مث قال  ثالث مرات قال 

ـ : أتدري أي الناس أفضل ؟ قلت  اهللا ورسوله أعلم قال ـ فإن أفضل الناس أفضلهم عمال إذا فقهوا يف دينهم 
ثالث مرات قال ـ هل تدري أي الناس أعلم ؟ ! اهللا  ـ قلت لبيك يا رسول! مث قال ـ يا عبد اهللا بن مسعود 

أعلم الناس أبصرهم للحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا يف العمل وإن كان : اهللا ورسوله أعلم قال : قلت 
يزحف على استه واختلف من قبلنا على ثنتني وسبعني فرقة جنا منهم ثالث وهلك سائرها فرقة آذت امللوك 

ن عيسى ابن مرمي حىت قتلوا وفرقة مل يكن هلم طاقة مبؤاذاة امللوك فأقاموا بني ظهراين قومهم وقاتلتهم على دي
فدعوهم إىل دين اهللا ودين عيسى ابن مرمي فأخذهتم امللوك وقطعتهم باملناشري وفرقة مل يكن هلم طاقة مبؤاذاة امللوك 

يسى ابن مرمي فساحوا يف اجلبال وهربوا فيها فهم وال بأن يقيموا بني ظهراين قومهم فيدعوهم إىل دين اهللا ودين ع
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا فما رعوها حق رعايتها { : الذين قال اهللا عز و جل فيهم 

ين فاملؤمنون الذين آمنوا يب وصدقوا يب والفاسقون الذ] } فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثري منهم فاسقون 



  كذبوا يب وجحدوا يب فأخرب أن فرقا ثالثا جنت من تلك الفرق املعدودة والباقية هلكت 
إين سائلكما عن : وخرج ابن وهب من حديث علي رضي اهللا عنه أنه دعا رأس اجلالوت وأسقف النصارى فقال 

ى موسى وأطعمكم املن أنشدك اهللا الذي أنزل التوراة عل! أمر وأنا أعلم به منكما فال تكتما يا رأس جالوت 
والسلوى وضرب لكم يف البحر طريقا يبسا وجعل لكم احلجر الطوري خيرج لكم منه اثنيت عشرة عينا لكل سبط 

وال فرقة واحدة : إال ما أخربتين على كم افترقت اليهود من فرقة بعد موسى ؟ فقال له ! من بين إسرائيل عني 
  لقد افترقت على إحدى وسبعني فرقة كلها يف النار إال فرقة واحدة كذبت والذي ال إله إال هو : فقال له علي 

انشدك اهللا الذي أنزل اإلجنيل على عيسى وجعل على رجله الربكة واراكم العربة فأبرأ : مث دعا األسقف فقال 
دون : ال األكمة واألبرص وأحيا املوتى وصنع لكم من الطني طيورا وأنبأكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم فق

: هذا الصدق يا أمري املؤمنني فقال له علي رضي اهللا عنه كم افترقت النصارى بعد عيسى ابن مرمي من فرقة ؟ قال 
كذبت واهللا الذي ال إله إال اهللا لقد افترقت على اثنتني وسبعني فرقة كلها يف : ال واهللا وال فرقة فقال ثالث مرات 

فهي } ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق وبه يعدلون { : فإن اهللا يقول ! يهودي أما أنت يا : النار إال واحدة فقال 
فهذه اليت تنجو من هذه األمة } وممن خلقنا أمة يهدون باحلق وبه يعدلون { : اليت تنجو وأما حنن فيقول اهللا فينا 

  ففي هذا أيضا دليل 
إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق : وخرجه اآلجري أيضا من طريق أنس مبعىن حديث علي رضي اهللا عنه 

  النصارى يف اجلنة 
أن بين إسرائيل ملا طال عليهم األمد فقست قلوهبم : وخرج سعيد بن منصور يف تفسريه من حديث عبد اهللا 

اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوهبم واستحلته ألسنتهم وكان احلق حيول بني كثري من شهواهتم حىت 
اعرضوا هذا الكتاب على بين إسرائيل فإن تابعوكم : اهللا وراء ظهورهم كأهنم ال يعلمون فقالوا نبذوا كتاب 

بل أرسلوا إىل فالن ـ رجل من علمائهم ـ فاعرضوا عليه هذا ! ال : فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم قالوا 
قها يف عنقه مث لبس عليها الثياب مث الكتاب فإن تابعكم فلن خيالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن خيتلف عل

يعين ( آمنت هبذا وما يل ال أؤمن هبذا ؟ : أتؤمن هبذا ؟ فأومأ إىل صدره فقال : أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا 
فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا الكتاب ) الكتاب الذي يف القرن 

آمنت هبذا وما يل ال أؤمن هبذا ؟ وإمنا عىن هذا الكتاب فاختلف بنو إسرائيل على بضع : ون قوله أال تر: فقالوا 
وإن من بقي منكم سريى منكرا حبسب أمره : وسبعني ملة وخري مللهم أصحاب ذلك القرن ـ قال عبد اهللا ـ 

  يرى منكرا ال يستطيع أن يغريه إن يعلم اهللا من قلبه خريا كاره 
يدل على أن يف بين إسرائيل فرقة كانت على احلق الصريح يف زماهنم لكن ال أضمن عهدة صحته وال فهذا اخلرب 

  صحة ما قبله 
وإذا ثبت أن يف اليهود والنصارى فرقة ناجية لزم من ذلك أن يكون يف هذه األمة فرقة ناجية زائدة على رواية 

عني فيكون هلا نوع من التفرق مل يكن ملن تقدم من أهل الثنتني والسبعني أو فرقتني بناء على رواية اإلحدى والسب
الكتاب ألن احلديث املتقدم أثبت أن هذه األمة تبعث من قبلها من أهل الكتابني يف أعيان خمالفتها فثبت أهنا تبعتها 

  : يف أمثال بدعتها وهذه هي 
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لكتاب    االعتصام: ا
لشاطيب: املؤلف   ا

  املسألة احلادية عشرة اتباع األمة سنن من قبلها

  : فإن احلديث الصحيح قال 
يا : لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذارع حىت لو دخلوا يف جحر ضب التبعتموهم ـ قلنا [ 

ديث الترمذي الغريب فدل ضرب املثال يف التعيني زيادة إىل ح] اليهود والنصارى ؟ ـ قال فمن ؟ ! رسول اهللا 
  على أن االتباع يف أعيان أفعاهلم 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل خيرب وحنن : عن أيب واقد الليثي رضي اهللا عنه [ ويف الصحيح 
يا رسول اهللا : واط فقلنا حديثو عهد بكفر وللمشركني سدرة يعكفون حوهلا وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلا ذات أن

اهللا أكرب كما قالت بنو إسرائيل : اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال هلم النيب صلى اهللا عليه و سلم ! 
وصار حديث الفرق هبذا التفسري صادقا ] لتركنب سنن من كان قبلكم } إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون { 

مت لليهود والنصارى وأن هذه األمة تبتدع يف دين اهللا مثل تلك البدع وتزيد عليها على أمثال البدع اليت تقد
ببدعة مل تتقدمها واحدة من الطائفتني ولكن هذه البدعة الزائدة إمنا تعرف بعد معرفة البدع األخر وقد مر أن ذلك 

  أعلم  ال يعرف أو ال يسوغ التعريف به وإن عرف فكذلك ال تتعني البدعة الزائدة واهللا
ال تقوم الساعة حىت : [ ويف احلديث أيضا عن أي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

كما فعلت فارس والروم ! يا رسول اهللا : تأخذ أميت مبا أخذ القرون من قبلها شربا بشرب وذراعا بذراع فقال رجل 
حىت تأخذ أميت أخذ : [ ل إال أنه ليس فيه ضرب مثل فقوله وهو مبعىن األو] وهل الناس إال أولئك : ؟ قال 

يدل على أهنا تأخذ مبثل ما أخذوا به إال أنه ال يتعني يف االتباع هلم أعيان بدعهم بل قد تتبعها يف ] القرون من قبلها 
: [ فإنه قال فيه احلديث ] لتتبعن سنن من كان قبلكم : [ أعياهنا وتتبعها يف أشباهها فالذي يدل على األول قوله 

  ] حىت لو دخلوا يف جحر ضب خرب التبعتموهم 
هذا كما قالت بنو : اجعل لنا ذات أنواط فقال عليه السالم : فقلنا يا رسول اهللا : [ والذي يدل على الثاين قوله 

ال أنه هو بنفسه  احلديث فإن اختاذ ذات أنواط يشبه اختاذ اآلهلة من دون اهللا] } إسرائيل البحر فأتوا { : إسرائيل 
  فلذلك ال يلزم االعتبار باملنصوص عليه ما مل ينص عليه مثله من كل وجه واهللا أعلم 

  املسألة الثانية عشرة كفر الفرق وفسقها ونفوذ الوعيد أو جعله يف املشيئة

كل واحدة منها أنه عليه الصالة و السالم أخرب أهنا كلها يف النار وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت 
كلها : [ معصية كبرية أو ذنبا عظيما إذ قدر تقرر يف األصول أن ما يتوعد الشر عليه فخصوصيته كربة إذ مل يقل 

إال من جهة الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد األعظم وعن مجاعته وليس ذلك إال لبدعة مفرقة ] يف النار 
  هل هو نافذ أم يف املشيئة : إنه غري أبدي : ال ؟ وإذا قلنا  إال أنه ينظر يف هذا الوعيد هل هو أبدي أم

فينبين على أن بعض البدع خمرجة من اإلسالم أو ليست خمرجة واخلالف يف اخلوارج وغريهم : أما املطلب األول 



على من املخالفني يف العقائد موجود ـ وقد تقدم ذكره قبل هذه ـ فحيث نقول بالتكفري لزم منه تأبيد التحرمي 
  القاعدة إن الكفر والشرك ال يغفره اهللا سبحانه 

  حيتمل عدم التكفري أمران أحدمها نفوذ الوعيد

  : وإذا قلنا بعدم التكفري فيحتمل ـ على مذهب أهل السنة ـ أمرين 
  نفوذ الوعيد من غري غفران ويدل على ذلك ظواهر األحاديث : أحدمها 

  ة ثابتة فيها أي مستقر] كلها يف النار : [ وقوله هنا 

  واألمر الثاين من احتمال التكفري أن يكون مقيدا باملشيئة

بلى قد قال به طائفة منهم يف بعض الكبائر يف مشيئة اهللا تعاىل : ليس إنفاذ الوعيد مبذهب أهل السنة قيل : فإن قيل 
تبع هو الدليل فكما لكن دهلم الدليل يف خصوص كبائر على أهنا خارجة عن ذلك احلكم وال بد من ذلك فإن امل

{ : دهلم على أن أهل الكبائر على اجلملة يف املشيئة كذلك دهلم على ختصيص ذلك العموم الذي يف قوله تعاىل 
فأخرب أوال أن جزاءه } ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم { : فإن اهللا تعاىل قال } ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء 

عبارة عن طول املكث فيها مث عطف بالغضب مث بلعنته مث ختم } خالدا فيها { :  جهنم وبالغ يف ذلك بقوله تعاىل
واإلعداد قبل البلوغ إىل املعد مما يدل على حصوله للمعد له وألن } وأعد له عذابا عظيما { : ذلك بقوله تعاىل 

  القتل اجتمع فيه حق هللا وحق املخلوق وهو املقتول 
ة من مظامل العباد حتللهم أو رد التباعات إليهم وهذا مما ال سبيل إىل القاتل ومن شرط صحة التوب: قال ابن رشد 

  إليه إال بأن يدرك املقتول حيا فيعفو عنه نفسه 
: ومن شرط خروجه من تباعة القتل مع التوبة استدراك ما فات على اجملين عليه : وأوىل من هذه العبارة أن نقول 

ن بعد فوت املقتول فكذلك ال ميكن يف صاحب البدعة من جهة األدلة فراجع ما إما ببذل القيمة له وهو أمر ال ميك
  تقدم يف الباب الثاين جتد فيه كثريا من التهديد والوعيد املخوف جدا 

} وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم { : وانظر يف قوله تعاىل 
وتسويد الوجوه عالمة اخلزي ودخول النار مث قال } يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { : ل تعاىل فهذا وعيد مث قا

  وهو تأكيد آخر } فذوقوا العذاب { : وهو تقريع وتوبيخ مث قال تعاىل } أكفرمت بعد إميانكم { : تعاىل 
  وكل هذا التقرير بناء على أن املراد باآليات أهل القبلة من أهل البدع 

تدع إذا اتبع يف بدعته مل ميكنه التاليف ـ غالباـ فيها ومل يزل أثرها يف األرض يستطيل إىل قيام الساعة ألن املب
  وذلك كله بسببه فهي أدهى من قتل النفس 

إن العبد لو ارتكب مجيع الكبائر بعد أن ال يشرك باهللا شيئا وجبت له ارفع املنازل ألن : قال مالك رمحة اهللا عليه 
العبد وربه هو منه على رجاء وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء إمنا يهوى به يف نار جهنم كل ذنب بني 

  فهذا منه نص يف إنفاذ الوعيد 
أي هي ممن ] كلها يف النار : [ أن يكون مقيدا بأن يشاء اهللا تعاىل إصالءهم يف النار وإمنا محل قوله : والثاين 

أي ذلك جزاؤه إن مل يعف } فجزاؤه جهنم خالدا فيها { : يف قوله تعاىل  يستحق النار كما قالت الطائفة األخرى
إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء { : اهللا عنه فإن عفا عنه فله العفو إن شاء اهللا لقوله تعاىل 



ستدراك كذلك يصح أن يقال فكما ذهبت طائفة من الصحابة ومن بعدهم إىل أن القاتل يف املشيئة وإن مل يكن اال} 
  هنا مبثله 

: إال واحدة قد أعطى بنصه إن قوله عليه الصالة و السالم : املسألة الثالثة عشرة إن قوله عليه الصالة و السالم 
  إال واحدة قد أعطى بنصه قوله أن احلق واحد ال خيتلف : إال واحدة قد أعطى بنصه إن قوله عليه الصالة و السالم 

قد أعطى بنصه أن احلق واحد ال خيتلف إذ لو كان للحق فرق ] إال واحدة : [ ليه الصالة و السالم إن قوله ع
{ : وألن االختالف منفي عن الشريعة بإطالق ألهنا احلاكمة بني املختلفني لقوله تعاىل ] إال واحدة [ أيضا مل يقل 

ىل الشريعة فلو كانت الشريعة تقتضي اخلالف مل إذ رد التنازع إ} فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول 
نكرة يف سياق الشرط فهي صيغة من صيغ العموم فتنتظم كل تنازع } يف شيء { : يكن يف الرد إليها فائدة وقوله 

وأن هذا صراطي { : على العموم فالرد فيها ال يكون إال ألمر واحد فال يسع أن يكون أهل احلق فرقا وقال تعاىل 
وهو نص فيما حنن فيه فإن السبيل الواحد ال يقتضي االفتراق خبالف السبل } فاتبعوه وال تتبعوا السبل مستقيما 
  املختلفة 
  : فقد تقدم يف املسألة العاشرة يف حديث ابن مسعود : فإن قيل 

زم ما قلت إىل آخر احلديث فلو ل] واختلف من كان قبلنا على ثنتني وسبعني فرقة جنا منها ثالث وهلك سائرها [ 
مل جيعل أولئك الفرق ثالثا وكانوا فرقة واحدة وحني بينوا ظهر كلهم على احلق والصواب فكذلك جيوز أن تكون 

  الفرق يف هذه األمة لوال أن احلديث أخرب أن الناجية واحدة 
  ط فيها الصحة أن ذلك احلديث مل نشترط الصحة يف نقله إذ مل جنده يف الكتب اليت لدينا املشتر: فاجلواب أوال 

أن تلك الفرق إن عدت هنا ثالثا فإمنا عدت هناك واحدة لعدم االختالف بينهم يف أصل االتباع وإمنا : وثانيا 
  االختالف يف القدرة على األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو عدمها ويف كيفية األمر والنهي خاصة 

ن املخاطبني يف ملتنا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر على فهذه الفرق ال تنايف صحة اجلمع بينهما فنحن نعلم أ
فمنهم من يقدر على ذلك باليد وهم امللوك واحلكام ومن أشبههم ومنهم من يقدر باللسان كالعلماء ومن : مراتب 

هلجرة إن قام مقامهم ومنهم من ال يقدر إال بالقلب ـ إما مع البقاء بني ظهرانيهم إذ مل يقدر على اهلجرة أو مع ا
: [ قدر عليها ـ ومجيع ذلك خطة واحدة من خصال اإلميان ولذلك جاء يف احلديث قوله عليه الصالة و السالم 

  ] ليس بعد ذلك من اإلميان حبة خردل 
فإذا كان كذلك فال يضرنا عد الناجية يف بعض األحاديث ثالثا باعتبار وعدها واحدة باعتبار آخر وإمنا يبقى النظر 

اثنتني وسبعني فتصري هبذا االعتبار سبعني وهو معارض ملا تقدم من جهة اجلمع بني فرق هذه األمة وفرق يف عدها 
  ] لتركنب سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع : [ غريها مع قوله 

ه ثبت فيه إما أن يترك الكالم يف هذا رأسا إذا خالف احلديث الصحيح ألن: وميكن أن يكون يف اجلواب أحد أمرين 
  ] ثنتني وسبعني : [ ويف حديث ابن مسعود ] إحدى وسبعني [ 

وإما أن يتأول أن الثالثة اليت جنت ليست فرقا ثالثا وإمنا هي فرقة واحدة انقمست إىل املراتب الثالث ألن الرواية 
هو ظاهر املساق ولكن  ومل يفسرها بثالث فرق وإن كان] جنا منها ثالث [ الواقعة يف تفسري عبد بن محيد هي قوله 

  قصد اجلمع بني الروايات ومعاين احلديث أجلأ إىل ذلك واهللا أعلم مبا أراد رسوله من ذلك 
ظاهر يف العموم ألن كال من صيغ العموم وفسره ] كلها يف النار إال واحدة : [ وقوله عليه الصالة و السالم 

  وهذا نص ال حيتمل التأويل ] نة ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجل: [ احلديث اآلخر 



  املسألة الرابعة عشرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يعني من الفرق إال فرقة واحدة 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يعني من الفرق إال فرقة واحدة وإمنا تعرض لعدها خاصة وأشار إىل الفرق الناجية 

  :  يكن األمر بالعكس ألمور حني سئل عنها وإمنا وقع ذلك كذلك ومل
أن تعيني الفرقة الناجية هو اآلكد يف البيان بالنسبة إىل تعبد املكلف واألحق بالذكر إذ ال يلزم تعيني الفرق : أحدها 

الباقية إذا عينت الواحدة وأيضا لو عينت الفرق كلها إال هذه األمة مل يكن بد من بياهنا ألن الكالم فيها يقتضي 
هي البدع والترك للشيء ال يقتضي فعل شيء آخر ال ضدا وال خالفا فذكر الواحدة هو املفيد على ترك أمور و

  اإلطالق 

أسباب تعيني النيب صلى اهللا عليه و سلم الفرقة الناجية فقط وهي ثالثة أحدها أن تعيني الفرقة الناجية هو اآلكد يف 
  البيان والثاين أن ذلك أوجز 

نه إذا ذكرت حنلة الفرقة الناجية علم على البديهة أن ما سواها مما خيالفها ليس بناج أن ذلك أوجز أل: والثاين 
وحصل التعيني باالجتهاد خبالف ما إذا ذكرت الفرق إال الناجية فإنه يقتضي شرحا كثريا وال يقتضي يف الفرقة 

  االجتهاد فيها الناجية اجتهاد ألن إثبات العبادات اليت تكون خمالفتها بدعا ال حظ للعقل يف 

  السبب الثاين أنه أحرى بالستر كما تقدم بيانه

أن ذلك أحرى بالستر كما تقدم بيانه يف مسألة الفرق ولو فسرت لناقض ذلك قصد الستر ففسر ما : والثالث 
فبني حيتاج إليه وترك ما ال حيتاج إليه إال من جهة املخالفة فللعقل وراء ذلك مرمى حتت أذيال الستر واحلمد هللا 

: قالوا [ ووقع ذلك جوابا للسؤال الذي سألوه إذ ] ما أنا عليه وأصحايب [ النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك بقوله 
فأجاب بأن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه الصالة و السالم وأوصاف أصحابه ] من هي يا رسول اهللا ؟ 

  حيتاج إىل تفسري بالنسبة إىل من بعد تلك األزمان  وكان ذلك معلوما عندهم غري خفي فاكتفوا به ورمبا

  حال الصحابة وكون اإلمام املتبع القرآن

وحاصل األمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين هبديه وقد جاء مدحهم يف القرآن الكرمي وأثىن على متبوعهم 
} وإنك لعلى خلق عظيم { : ىل حممد صلى اهللا عله وسلم وإمنا خلقه صلى اهللا عليه و سلم القرآن فقال تعا

فالقرآن إمنا هو املتبوع على احلقيقة وجاءت السنة مبينة له فاملتبع للسنة متبع للقرآن والصحابة كانوا أوىل الناس 
: بذلك فكل من اقتدى هبم فهو من الفرقة الناجية الداخلية للجنة بفضل اهللا وهو معىن قوله عليه الصالة و السالم 

  ] وأصحايب  ما أنا عليه[ 

  الكتاب والسنة مها الصراط املستقيم وغريمها تابع هلما

فالكتاب والسنة هو الطريق املستقيم وما سوامها من اإلمجاع وغريه فناشىء عنهما هذا هو الوصف الذي كان عليه 
ألن اجلماعة ] ة وهي اجلماع: [ النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه وهو معىن ما جاء يف الرواية األخرى من قوله 

  يف وقت اإلخبار كانوا على ذلك الوصف إال أن يف لفظ اجلماعة معىن تراه بعد إن شاء اهللا 



  إدعاء كل من رضي بلقب اإلسالم أنه من الفرقة الناجية

وذلك أن كل داخل حتت راية اإلسالم من سين أو مبتدع ) ؟ ( مث إن يف هذا التعريف نظرا ال بد الكالم عليه فيه 
ع أنه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل يف غمار تلك الفرقة إذ ال يدعي خالف ذلك إال من خلع ربقة اإلسالم مد

واحناز إىل فئة الكفر كاليهود والنصارى ويف معناهم من دخل بظاهره وهو معتقد غريه كاملنافقني وأما من مل يرض 
فال ميكن أن يرضى لنفسه بأخس مراتبها ـ وهو مدع لنفسه إال بوصف اإلسالم وقاتل سائر امللل على هذه امللة 

فلو علم املبتدع أنه مبتدع مل يبق على تلك احلالة ومل يصاحب أهلها فضال عن أن ) ؟ ( أحسنها ـ وهو املعلم 
  يتخذها دينا يدين به هللا وهو أمر مركوز يف الفطرة ال خيالف فيه عاقل 

  تنازع الفرق وتعبري كل منها عن نفسها

ان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها يف فرقة النجاة أال ترى أن املبتدع آخذ أبدا يف حتسني حاليته شرعا فإذا ك
  وتقبيح حالة غريه ؟ فالظاهر يدعي أنه املبتع للسنة 

  يدعي أنه الذي فهم الشريعة وصاحب نفي الصفات يدعي أنه املوحد ) ؟ ( والغاش 
  لعدل وكذلك مسى املعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد والقائل باستقالل العبد يدعي أنه صاحب ا

  واملشبه يدعي أنه املثبت لذات الباري وصفاته ألن نفي التشبيه عنده نفي حمض وهو العدم 
  وكذلك كل طائفة من الطوائف اليت ثبت هلا اتباع الشريعة أو مل يثبت هلا 

  صوص فكل طائفة تتعلق بذلك أيضا وإذا رجعنا إىل االستدالالت القرآنية أو الشنية على اخل
ويف ] ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق حىت يأيت أمر اهللا : [ فاخلوارج حتتج بقوله عليه الصالة و السالم 

  : رواية 
  ] ال يضرهم خالف من خالفهم ومن قتل منهم دون ماله فهو شهيد [ 

  : والقاعدة حيتج بقوله 
: [ وقوله ]  مع اجلماعة ومن فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه عليكم باجلماعة فإن يد اهللا[ 

  ] كن عبد اهللا املقتول وال تكن عبد اهللا القاتل 
  ] من قال ال إله إال اهللا خملصا من قلبه فهو يف اجلنة وإن زىن وإن سرق : [ واملرجئي يتحج بقوله 

  ] لزاين حني يزين وهو مؤمن ال يزين ا: [ واملخالف له حمتج بقوله 
] كل مولود يولد على الفطرة : [ وحبديث } فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها { : والقدري حيتج بقوله تعاىل 

  احلديث 
اعملوا فكل ميسر ملا : [ وحبديث } فأهلمها فجورها وتقواها * ونفس وما سواها { : واملفوض حيتج بقوله تعاىل 

  ] خلق له 
! يا رب أصحايب : لريدن احلوض أقوام مث ليتخلفن دوين فأقول : [ حتتج قوله عليه الصالة و السالم والرافضة 

وحيتجون يف تقدمي علي رضي ] إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك مث مل يزالوا مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم : فيقال 
] من كنت مواله فعلي مواله : [ و ] نيب بعدي أنت مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال : [ اهللا عنه ك بـ 

اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر ويأىب : [ وخمالفوهم حيتجون يف تقدمي أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما بقوله 



  إىل أشباه ذلك مما يرجع إىل معناه ] اهللا واملسلمون إال أبا بكر 
لك الفرقة الناجية وإذا كان كذلك أشكل على املبتدع يف واجلمع حمومون ـ يف زعمهم ـ على االنتظام يف س

النظر ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه وال ميكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر فإهنا 
  متدافعة متناقضة وإمنا ميكن اجلمع فيها إذا جعل بعضها أصال فريد اآلخر إىل ذلك األصل بالتأويل 

واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك األدلة وترد ما سواها إليها أو هتمل اعتبارها  وكذلك فعل كل
بالترجيح إن كان املوضع من الظنيات اليت يسوغ فيها الترجيح أو تدعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعي 

  واملعارض له ظين فال يتعارضان 
ما وقد استقرت مآخذ اخلالف فمحال وهذا املوضع مما وإمنا كانت طريقة الصحابة ظاهرة يف األزمنة املتقدمة أ

  } إال من رحم ربك ولذلك خلقهم * وال يزالون خمتلفني { : يتضمنه قول اهللا تعاىل 
  فتأملوا ـ رمحكم اهللا ـ كيف صار االتفاق حماال يف العادة ليصدق العقل بصحة ما أخرب اهللا به 

زماننا صعب ومع ذلك فال بد من النظر فيه وهو نكتة هذا الكتاب  واحلاصل أن تعيني هذه الفرقة الناجية يف مثل
  فليقع به فضل اعتناء ما هيأه اهللا وباهللا التوفيق 

وملا كان ذلك يقتضي كالما كثريا أرجأنا القول فيه إىل باب آخر وذكره فيه على حدته إذ ليس هذا موضع ذكره 
  واهللا املستعان 

كلها يف النار إال واحدة فهل يدخل يف اهلالكة املبتدع يف : يه الصالة و السالم املسألة اخلامسة عشرة أنه قال عل
  اجلزيئات كاملبتدع يف الكليات ؟ 

وحتم ذلك وقد تقدم أنه ال يعد من الفرق إال ] كلها يف النار إال واحدة : [ أنه قال عليه الصالة و السالم 
ـ على اخلصوص ـ إال أهل البدع املخالفني للقواعد وأما من  املخالف يف أمر كلي وقاعدة عامة ومل ينتظم احلديث

ابتدع يف الدين لكنه مل يبتدع ما ينقض أمرا كليا أو خيرم أصال من الشرع عاما فال دخول له يف النص املذكور 
  هل يلحق مبن ذكر أو ال ؟ : فينظر يف حكمه 

مل يتعرض لتلك الواسطة بلفظ وال معىن إال أن ذلك  إن احلديث: إما أن نقول : والذي يظهر يف املسألة أحد أمرين 
  : يؤخذ من عموم األدلة املتقدمة كقوله 

إن احلديث وإن مل يكن يف لفظه داللة ففي معناه ما يدل على : وما أشبه ذلك وإما أن نقول ] كل بدعة ضاللة [ 
  قصده يف اجلملة وبيانه تعرض لذكر الطرفني الواضحني 

  : مة والنجدة من غري داخلة شبهة وال إملام بدعة وهو قوله طرف السال: أحدمها 
  ] ما أنا عليه وأصحايب [ 

طرف اإلغراق يف البدعة وهو الذي تكون فيه البدعة كلية أو خترم أصال كليا جريا على عادة اهللا يف كتابه : والثاين 
ي ما حيمل من خري أو شر ليبقى املؤمن فيها العزيز ألنه تعاىل ملا ذكر أهل اخلري وأهل الشر ذكر كل فريق منهم بأهل

بني الطرفني خائفا راجيا إذ جعل التنبيه بالطرفني الواضحني فإن اخلري على مراتب بعضها أعلى من بعض والشر 
على مراتب بعضها أشد من بعض فإذا ذكر أهل اخلري الذين يف أعلى الدرجات خاف أهل اخلري الذين دوهنم أن ال 

رجوا أن يلحقوا هبم وإذا ذكر أهل الشر الذين يف أسفل املراتب خاف أهل الشر الذين دوهنم أن يلحقوا هبم أو 
  يلحقوا هبم أو رجوا أن ال يلحقوا هبم 

وهذا املعىن معلوم باالستقراء وذلك االستقراء ـ إذ مت ـ يدل على قصد الشارع إىل ذلك املعىن ويقويه ما روى 



ملا بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن يستخلف عمرا قالوا : الرمحن بن ساباط قال  سعيد بن منصور يف تفسريه عن عبد
ماذا يقول لربه إذا لقيه ؟ استخلف علينا فظا غليظا ـ ةهة ال يقدر على شيء ـ فكيف لو قدر فبلغ ذلك أبا : 

 بالليل ال يقبله بالنهار استخلفت خري خلقك مث أرسل إىل عمر فقال إن هللا عمال: أبريب ختوفوين ؟ أقول : بكر فقال 
وعمال بالنهار ال يقبله بالليل واعلم أنه ال يقبل نافلة حىت تؤدى الفريضة أمل تر أن اهللا ذكر أهل اجلنة بأحسن 

عملي خري من هذا أمل تر أن اهللا أنزل : وذلك أنه رد عليهم حسنة فلم يقبل منهم حىت يقول القائل ! اعماهلم 
املؤمن فيعمل ويرهب فال يلقي بيده إىل التهلكة ؟ أمل تر أمنا ثقلت موازين من ثقلت  الرغبة والرهبة لكي يرغب

موازينه باتباعهم احلق وتركهم الباطل فثقل عملهم ؟ وحق مليزان ال يوضع فيه إال احلق أن يثقل أمل تر إمنا خفت 
فيه إال الباطل أن خيف ـ مث قال موزاين من خفت موازينه بابتاعهم الباطل وتركهم احلق ؟ وحق مليزان ال يوضع 

أما إن حفظت وصييت مل يكن غائب أحب إليك من املوت وأنت ال بد القيه وإن ضيعت وصييت مل يكن غائب : ـ 
  أبغض غليك من املوت وال تعجزه 

ا وهذا احلديث وإن مل يكن هنالك ولكن معناه صحيح يشهد له االستقراء ملن تتبع آيات القرآن الكرمي ويشهد مل
تقدم من أن هذا املعىن مقصود استشهاد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مبثله إذ رأى بعض أصحابه وقد اشترى 

واآلية إمنا نزلت يف } أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا { : أين تذهب بكم هذه اآلية : حلما بدرهم 
فاليوم جتزون عذاب { : اآلية إىل أن قال تعاىل } النار أذهبتم ويوم يعرض الذين كفروا على { : الكفار لقوله تعاىل 

ومل مينعه رضي اهللا عنه إنزاهلا يف الكفار من } اهلون مبا كنتم تستكربون يف األرض بغري احلق ومبا كنتم تفسقون 
  االستشهاد هبا يف مواضع اعتبارا مبا تقدم وهو أصل شرعي تبني يف كتاب املوافقات 

عد الفرق من املبتدعة االبتداع اجلزئي ال يبلغ مبلغ أهل البدع يف الكليات يف الذم والتصريح  فاحلاصل أن من
بالوعيد بالنار ولكنهم اشتركوا يف املعىن املقتضي للذم والوعيد كما اشترك يف اللفظ صاحب اللحم ـ حني تناول 

اته يف حياته الدنيا من الكفار وإن كان بعض الطيبات على وجه فيه كراهية ما يف اجتهاد عمر ـ مع من أذهب طيب
ما بينهما من البون البعيد والقرب والبعد من العارف املذموم حبسب ما يظهر من األدلة للمجتهد وقد تقدم بسط 

  ذلك يف بابه واحلمد هللا 

  املسألة السادسة عشرة أن رواية من روى يف تفسري الفرق الناجية هي اجلماعة حمتاجة إىل التفسري 
ن رواية من روى يف تفسري الفرق الناجية وهي اجلماعة حمتاجة إىل التفسري ألنه إن كان معناه بينا من جهة تفسري أ

اجلماعة من حيث املراد به يف إطالق : ـ فمعىن لفظ ] ما أنا عليه وأصحايب : [ الرواية األخرى ـ وهي قوله 
  الشرع حمتاج إىل التفسري 

ها احلديث الذي حنن يف تفسريه ومنها ما صح عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه فقد جاء يف أحاديث كثرية من
  : و سلم قال 

  ] من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه فإنه من فارق اجلماعة شيئا فمات مات ميتة جاهليلة [ 
هللا هبذا اخلري فهل بعد هذا إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنا ا! قلت يا رسول اهللا : حذيفة قال [ وصح من حديث 

وما دخنه ؟ : نعم وفيه دخن ـ قلت : وهل بعد ذلك الشر من خري ؟ ـ قال : نعم ـ قلت : اخلري من شر ؟ قال 
فهل بعد ذلك اخلري من شر ؟ قال : قال ـ قوم يستنون بغري سنيت ويهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر ـ قلت 

هم من : صفهم لنا قال ! يا رسول اهللا : اهبم إليها قذفوه فيها ـ قلت دعاة على أبواب جهنم من أج: ـ نعم 
: تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم ـ قلت : فما تأمرين إن أدركين ذلك ؟ قال : جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ـ قلت 



كك املوت فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدر: فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام ؟ قال 
  ] وأنت على ذلك 

إين قمت : خطبنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه باجلابية فقال : عن ابن عمر قال [ وخرج الترمذي و الطربي 
أوصيكم بأصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث : فيكم كمقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينا فقال 

يستحلف ويشهد وال يستشهد عليكم باجلماعة وإياكم والفرقة ال خيلون رجل يفشو الكذب حىت حيلف الرجل وال 
بامرأة فإنه ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان الشيطان مع الواحد وهو من األثنني أبعد ومن أراد 

  ] حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو املؤمن 
إن اهللا ال جيمع أميت على : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال ويف الترمذي 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وخرج أبو داود عن أيب ذر قال ] ضاللة ويد اهللا مع اجلماعة ومن شذ شذ إىل النار 
  ] ن عنقه من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم م: [ و سلم 

سيكون يف أميت هنيات وهنيات فمن أراد أن : [ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : وعن عرفجة قال 
  ] يفرق أمر املسلمني وهم مجيع فاضربوه بالسيف كائنا من كان 

  : فاختلف الناس يف معىن اجلماعة املرادة يف هذه األحاديث على مخسة أقوال 

   اجلماعة املرادة يف هذه األحاديث على مخسة أقوالإختلف الناس يف معىن

  أهنا السواد األعظم : أحدها 
إن السواد األعظم هم الناجون : إهنا السواد األعظم من أهل اإلسالم وهو الذي يدل عليه كالم أيب غالب : أحدها 

اء خالفهم يف شيء من الشريعة من الفرق فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو احلق ومن خالفهم مات ميتة جاهلية سو
  أو يف إمامهم وسلطاهنم فهو خمالف للحق 

وممن قال هبذا أبو مسعود األنصاري وابن مسعود فروى أنه ملا قتل عثمان سئل أبو مسعود األنصاري عن الفتنة 
 تستريح أو عليك باجلماعة فإن اهللا مل يكن ليجمع أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم على ضاللة واصرب حىت: فقال 

إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضاللة وقال ابن مسعود بالسمع والطاعة فإهنا حبل اهللا : يستراح من فاجر وقال 
  إن الذي تكرهون يف اجلماعة خري من الذين حتبون يف الفرقة : الذي أمر به مث قبض يده وقال 

أي والذي ال إله إال هو ما كان اهللا : ه و سلم ؟ فقال أبو بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا علي: وعن احلسني قيل له 
  ليجمع أمة حممد على ضاللة 

فعلى هذا القول يدخل يف اجلماعة جمتهدو األمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون هبا ومن سواهم داخلون يف 
ة الشيطان ويدخل يف حكمهم ألهنم تابعون هلم ومقتدون هبم فكل من خرج عن مجاعتهم فهم الذين شذوا وهم هنب

  هؤالء مجيع أهل البدع ألهنم خمالفون ملن تقدم من األمة مل يدخلوا يف سوادهم حبال 

  الثاين أهنا مجاعة أئمة العلماء اجملتهدين

إهنا مجاعة أئمة العلماء اجملتهدين فمن خرج مما عليه علماء األمة مات ميته جاهلية ألن مجاعة اهللا العلماء : والثاين 
] إن اهللا لن جيمع أميت على ضاللة : [ اهللا حجة على العاملني وهم املعنيون بقوله عليه الصالة و السالم  جعلهم

لن جيتمع ] لن جتتمع أميت : [ وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها وإليها تفزع من النوازل وهي تبع هلا فمعىن قوله 



  علماء أميت على ضاللة 
بارك و إسحاق بن راهوية ومجاعة من السلف وهو رأي األصوليني فقيل ل عبد اهللا بن وممن قال هبذا عبد اهللا بن امل

أبو بكر وعمر ـ فلم يزل حيسب حىت انتهى إىل حممد بن : من اجلماعة الذين ينبغي أن يقتدي هبم ؟ قال : املبارك 
  ري فمن األحياء ؟ قال ابو محزة السك: هؤالء ماتوا : ثابت واحلسني بن واقد ـ فقيل 

كانوا إذ جاءهم شيء من القضاء ليس يف كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا مسوه صوايف : وعن املسيب بن رافع قال 
  األمراء فجمعوا له أهل العلم فما أمجع رأيهم عليه فهو احلق وعن إسحاق بن راهوية حنو مما قال ابن املبارك 

هد ألنه داخل يف أهل التقليد فمن عمل منهم مبا خيالفهم فهو فعلى هذا القول ال مدخل يف السؤال ملن ليس بعامل جمت
صاحب امليتة اجلاهلية وال يدخل أيضا أحد من املبتدعني ألن العامل أوال ال يبتدع وإمنا يبتدع من ادعى لنفسه العلم 

يعتد به يف وليس كذلك وألن البدعة قد أخرجته عن منط من يعتد بأقواله وهذا بناء على القول بأن املبتدع ال 
فعلى كل : اإلمجاع وإن قيل باالعتداد به فيه ففي غري مسألة اليت ابتدع فيها ألهنم يف نفس البدعة خمالفون لالمجاع 

  تقدير ال يدخلون يف السواد األعظم رأسا 

  الثالث أن اجلماعة هي الصحابة رضي اهللا عنهم على اخلصوص

فإهنم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده وهم الذين ال إن اجلماعة هي الصحابة على اخلصوص : والثالث 
وال تقوم الساعة : [ جيتمعون على ضاللة أصال وقد ميكن فيمن سواهم ذلك أال ترى قوله عليه الصالة والسالم 

الم أن فقد أخرب عليه الصالة و الس] ال تقوم الساعة إال على شرار الناس : [ وقوله ] اهللا اهللا : على أحد يقول 
من األزمان أزمانا جيتمعون فيها على ضاللة وكفر قالوا وممن قال هبذا القول عمر بن عبد العزيز فروى ابن وهب 

سن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وواله األمر من بعده سننا : كان عمر بن عبد العزيز يقول : عن مالك قال 
 وقوة على دين اهللا ليس ألحد تبديلها وال تغيريها وال النظر فيها األخذ هبا تصديق لكتاب اهللا واستكمال لطاعة اهللا

من اهتدى هبا مهتد ومن استنصر هبا منصور ومن خافها اتبع غري سبيل املؤمنني وواله اهللا ما توىل وأصاله جهنم ! 
  فأعجبين عزم عمر على ذلك : وساءت مصريا فقال مالك 

] ما أنا عليه وأصحايب : [ اية األخرى يف قوله عليه الصالة و السالم فعلى هذا القول فلفظ اجلماعة مطابق للرو
فكأنه راجع إىل ما قالوه وما سنوه وما اجتهدوا فيه حجة على اإلطالق وبشهادة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

دون لكالم النبوة واشباهه أو ألهنم املتقل] فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين : [ هلم بذلك خصوصا يف قوله 
املهتدون للشريعة الذين فهموا أمر دين اهللا بالتلقي من نبيه مشافهة على علم وبصرية مبواطن التشريع وقرائن 

فإذا كل ما سنوه فهو سنة من غري نظري فيه خبالف غريهم فإن فيه ألهل االجتهاد جماال : األحوال خبالف غريهم 
  داخلني يف اجلماعة قطعا على هذا القول  للنظر ردا وقبوال فأهل البدع إذا غري

  الرابع أن اجلماعة هي مجاعة أهل اإلسالم

إن اجلماعة هي مجاعة أهل اإلسالم إذا أمجعوا على أمر فواجب على غريهم من أهل امللل اتباعهم وهم : والرابع 
تالف فواجب تعرف الصواب الذين ضمن لنبيه عليه الصالة و السالم أن ال جيمعهم على ضاللة فإن وقع بينهم اخ

  فيما اختلفوا فيه 
  اجلماعة ال تكون فيها غفلة عن معىن كتاب اهللا وال سنة وال قياس وإمنا تكون الغفلة يف الفرقة : قال الشافعي 



وكأن هذا القول يرجع إىل الثاين وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه أو يرجع إىل القول األول وهو األظهر وفيه من املعىن 
األول من أنه ال بد من كون اجملتهدين فيهم وعند ذلك ال يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصال  ما يف

  فهم ـ إذا ـ الفرقة الناجية 

  اخلامس ما اختاره الطربي اإلمام من أن اجلماعة مجاعة املسلمني إذا

  اجتمعوا على أمري 
عة املسلمني إذا اجتمعوا على أمري فأمر عليه الصالة و ما اختاره الطربي اإلمام من أن اجلماعة مجا: واخلامس 

السالم بلزومه وهنى عن فراق األمة فيما اجتمعوا عليه من تقدميه عليهم ألن فراقهم ال يعدو إحدى حالتني إما 
  للنكري عليهم يف طاعة أمريهم والطعن عليه يف سريته املرضية لغري موجب بل بالتأويل يف إحداث بدعة يف 

كاحلرورية اليت أمرت األمة بقتاهلا ومساها النيب صلى اهللا عليه و سلم مارقة من الدين وإما لطلب إمارة من  الدين
  انعقاد البيعة ألمري اجلماعة فإنه نكث عهد ونقض عهد بعد وجوبه 

: الطربي  قال] من جاء إىل أميت ليفرق مجاعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان : [ وقد قال صلى اهللا عليه و سلم 
  فهذا معىن األمر بلزوم اجلماعة 

وأما اجلماعة اليت إذا اجتمعت على الرضى بتقدمي أمري كان املفارق هلا ميتا ميتة جاهلية فهي اجلماعة اليت : قال 
  وصفها أبو مسعود األنصاري وهم معظم الناس وكافتهم من أهل العلم والدين وغريهم وهم السواد األعظم 

قال عمر حني طعن : ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فروي عن عمر بن ميمون األودي قال وقد بني : قال 
صل بالناس ثالثا وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن وليدخل ابن عمر يف : لصهيب 

واحد فاجلد  جانب البيت وليس له من األمر شيء فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف فإن بايع مخسة ونكص
  راسه بالسيف وإن بايع أربعة ونكص رجالن فاجلد رأسيهما حىت يستوثقوا على رجل 

فاجلماعة اليت أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلزومها ومسى املنفرد عنها مفارقا هلا نظري اجلماعة ايل : قال 
نهم بالسيف فهم يف معىن كثرة العدد أوجب عمر اخلالفة ملن اجتمعت عليه وأمر صهيبا بضرب رأس املنفرد ع

  اجملتمع على بيعته وقلة العدد املنفرد عنهم 
وأما اخلرب الذي ذكر فيه أن ال جتتمع األمة على ضاللة فمعناه أن ال جيمعهم على إضالل احلق فيما ناهبم من : قال 

  أمر دينهم حىت يضل مجيعهم عن العلم وخيطئوه وذلك ال يكون يف األمة 
  م كالمه وهو منقول باملعىن و حتر يف أكثر اللفظ هذا متا

أن اجلماعة راجعة إىل االجتماع على اإلمام املوافق للكتاب والسنة وذلك ظاهر يف أن االجتماع على : وحاصله 
  غري سنة خارج عن معىن اجلماعة املذكور يف األحاديث املذكورة كاخلوارج ومن جرى جمراهم 

اعتبار أهل السنة واالتباع وأهنم املرادون باألحاديث فلنأخذ ذلك أصال ويبين عليه  فهذه مخسة أقوال دائرة على
  : معىن آخر وهي 

  املسألة السابعة عشرة أن اجلميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم واالجتهاد

  سواء ضموا إليهم العوام أم ال 
إليهم العوام أم ال فإن مل يضموا إليهم فال  وذلك أن اجلميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم واالجتهاد سواء ضموا



إشكال أن االعتبار إمنا هو بالسواد األعظم من العلماء املعترب اجتهادهم فمن شذ عنهم فمات فميتته جاهلية وإن 
ا ضموا إليهم العوام فبحكم التبع ألهنم غري عارفني بالشريعة فال بد من رجوعهم يف دينهم إىل العلماء فإهنم لو متاألو
على خمالفة العلماء فيما حدوا هلم لكانوا هو الغالب والسواد األعظم يف ظاهر األمر لقلة العلماء وكثرة اجلهال فال 

إن اتباع مجاعة العوام هو املطلوب وإن العلماء هم املفارقون للجماعة واملذمومون يف احلديث بل األمر : يقول أحد 
ن قلوا والعوام هو املفارقون للجماعة إن خالفوا فإن وافقوا فهو بالعكس وأن العلماء هم السواد األعظم وإ

  الواجب عليهم 
ابو بكر وعمر ـ قال ـ فلم يزل : ومن هنا ملا سئل ابن املبارك عن اجلماعة الذين يقتدى هبم أجاب بأن قال 

أبو محزة السكري : قال  فمن األحياء ؟! فهؤالء ماتوا : حيسب حىت انتهى إىل حممد بن ثابت واحلسني بن واقد قيل 
وهو حممد بن ميمون املروزي فال ميكن أن يعترب العوام يف هذه املعاين بإطالق وعلى هذا لو فرضنا خلو الزمان عن 

جمتهد مل ميكن اتباع العوام ألمثاهلم وال عد سوادهم أنه السواد األعظم املنبه عليه يف احلديث الذي من خالفه فميتته 
لنقل عن اجملتهدين منزلة وجود اجملتهدين فالذي يلزم العوام مع وجود اجملتهدين هو الذي يلزم جاهلية بل يتنزل ا

  أهل الزمان املفروض اخلايل عن اجملتهد 
وأيضا فاتباع نظر من ال نظر له واجتهاد من ال اجتهاد له حمض ضاللة ورمي يف عماية وهو مقتضى احلديث 

  : الصحيح 
  احلديث ] نتزاعا إن اهللا ال يقبض العلم ا[ 

مسعت إسحاق بن راهوية وذكر يف حديث رفعه إىل النيب صلى : روى أبو نعيم عن حممد بن القاسم الطوسي قال 
  : اهللا عليه و سلم قال 

فقال رجل يا ابا ] إن اهللا مل يكن ليجمع أمة حممد على ضاللة فإذا رأيتم اإلختالف فعليكم بالسواد األعظم [ 
من : سأل رجل ابن املبارك : األعظم ؟ فقال حممد بن أسلم وأصحابه ومن تبعهم مث قال  من السواد! يعقوب 

ويف زماننا حممد بن ) يعين أبا محزة ( يف ذلك الزمان : أبو محزة السكري مث قال إسحاق : السواد األعظم ؟ قال 
اعة الناس وال يعلمون أن اجلماعة مج: لو سألت اجلهال عن السواد األعظم لقالوا : أسلم ومن تبعه مث قال إسحاق 

مل أمسع عاملا : عامل متمسك بأثر النيب صلى اهللا عليه و سلم وطريقه فمن كان معه وتبعه فهو اجلماعة مث قال إسحاق 
  منذ مخسني سنة كان أشد متسكا بأثر النيب صلى اهللا عليه و سلم من حممد بن أسلم 

عة هي مجاعة الناس وإن مل يكن فيهم عامل وهو وهم العوام ال فهم فانظر يف حكايته تتبني غلط من ظن أن اجلما
  العلماء فليثبت املوفق يف هذه املزلة قدمه لئال يضل عن سواء السبيل وال توفيق إال باهللا 

وإنه سيخرج يف أميت أقوام جتارى هبم تلك األهواء : املسألة الثامنة عشرة يف بيان معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم 
  ا يتجارى الكلب بصاحبه م

وإنه سيخرج يف أميت أقوام جتارى هبم تلك : [ يف بيان معىن رواية أيب داود وهي قوله عليه الصالة و السالم 
  ] األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ال يبقى منه عرق وال مفصل إال دخله 

ن يف أمته من هذه األهواء اليت افترقوا فيها إىل وذلك أن معىن هذه الرواية أنه عليه الصالة و السالم أخرب مبا سيكو
تلك الفرق وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك األهواء قلوهبم حىت ال ميكن يف العادة انفصاهلا عنها وتوبتهم منها 
على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه فال يبقى من ذلك اجلسم جزء من أجزائه وال مفصل وال غريمها إال 

الداء وهو جريان ال يقبل العالج وال ينفع فيه الدواء فكذلك صاحب اهلوى إذا دخل قلبه وأشرب  دخله ذلك



حبه ال تعمل فيه املوعظة وال يقبل الربهان وال يكترث مبن خالفه واعترب ذلك باملتقدمني من أهل األهواء كمعبد 
جهة حمجوبني عن كل لسان مبعدين عند اجلهين وعمرو بن عبيد وسوامها فإهنم كانوا حيث لقوا مطرودين من كل 

ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له { كل مسلم مث مع ذلك مل يزدادوا إال متاديا على ضالهلم ومداومة على ما هم عليه 
  } من اهللا شيئا 

ما  وحاصل ما عولوا عليه حتكيم العقول جمردة فشركوها مع الشرع يف التحسني والتقبيح مث قصروا أفعال اهللا على
جيب على اهللا كذا وال جيوز أن يفعل كذا فجعلوه حمكوما عليه كسائر : ظهر هلم ووجهوا عليها أحكام العقل فقالوا 

املكلفني ومنهم من مل يبلغ هذا املقدار بل استحسن شيئا يفعله واستقبح آخر وأحلقها باملشروعات ولكن اجلميع 
لداهية على عظمتها أيسر ولكنهم جتاوزوا هذه احلدود كلها إىل بقوا على حتكيم العقول ولو وقفوا هنالك لكانت ا

أن نصبوا احملاربة هللا ورسوله باعتراضهم على كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم وادعائهم عليهما من 
  التناقض واالختالف ومنافاة العقول وفساد النظم ما هم له أهل 

تعاىل بالطعن ملحدون ولغوا وهجروا واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وقد اعترض على كتاب اهللا : قال العتيب 
وابتغاء تأويله بأفهام كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول فحرفوا الكلم عن مواضعه وعدلوا به عن سبيله مث قضوا 

يف الغمر واحلديث عليه بالتناقض واالستحالة واللحن وفساد النظم واالختالف وادلوا بذلك بعلل رمبا أمالت الضع
ولو كان ما حلنوا إليه على تقريرهم : الغر واعترضت بالشبهة يف القلوب وقدحت بالشكوك يف الصدور قال 

وتأويلهم لسبق إىل الطعن فيه من مل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيتج بالقرآن عليهم وجيعله علم نبوته 
ن يأتوا بسورة من مثله وهم الفصحاء والبلغاء واخلطباء والشعراء والدليل على صدقه ويتحداهم يف مواطن على أ

واملخصوصون من بني مجيع األنام وباأللسنة احلداد واللدد يف اخلصام مع اللب والنهى وأصالة الرأي فقد وصفهم 
: ومرة  هو قول الكهنة: هو شعر ومرة : هو سحر ومرة : اهللا بذلك يف غري موضع من الكتاب وكانوا يقولون مرة 

اساطري األولني ومل حيك اهللا عنهم االعتراض على األحاديث ودعوى التناقض واالختالف فيها وحكى عنهم ألجل 
ذلك القدح يف خري أمة أخرجت للناس وهم الصحابة رضي اهللا عنهم واتبعوهم باحلدس قالوا ما شان أو جروا يف 

  يا وال حماسبا يف اآلخرة الطعن على احلديث جري من ال يرى عليه حمتسبا يف الدن
وقد بسط الكالم يف الرد عليهم واجلواب عما اعترضوا فيه أبو حممد بن قتيبة يف كتابني صنفهما هلذا املعىن ومها من 

حماسن كتبه رمحه اهللا ومل أرو قط تلك االعتراضات تعزيزا للمعترض فيه مل أعن بردها ألن غريي ـ واحلمد هللا ـ 
جتارى هبم تلك األهواء كما يتجارى الكلب : [ باحلكاية عنهم على اجلملة بيان معىن قوله  قد جترد له ولكن أردت

وقبل وبعد فأهل األهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم مل يبالوا بشيء ومل يعدوا خالف أنظارهم شيئا ] بصاحبه 
) املعتربين من أهل العقول وهو شأن ( وال راجعوا عقوهلم مراجعة من يتهم نفسه ويتوقف يف موارد اإلشكال 

وهؤالء صنف من أصناف من اتبع هواه ومل يعبأ بعذل العاذل فيه مث أصناف أخر جتمعهم مع هؤالء إشراب اهلوى 
  يف قلوهبم حىت ال يبالوا بغري ما هو عليه 

  : فإذا تقرر معىن الرواية بالتمثيل صرنا منه إىل معىن آخر وهي 

تتجارى هبم تلك األهواء فيه اإلشارة بـ تلك فال تكون إشارة إىل غري مذكور وال : املسألة التاسعة عشرة أن قوله 
  حمال هبا 
ـ تلك فال تكون إشارة إىل غري مذكور وال حماال هبا على غري ] تتجارى هبم تلك األهواء : [ إن قوله  فيه اإلشارة ب

نت السبب يف االفتراق فجاءت الزيادة يف معلوم بل ال بد هلا من متقدم ترجع إليه وليس إال األحوال اليت كا



فدل على أن كل خارج عما هو عليه ] تتجارى هبم تلك األهواء : [ احلديث مبينة أهنا األهواء وذلك قوله 
  واصحابه إمنا خرج باتباع اهلوى عن الشرع وقد مر بيان هذا قبل فال نعيده 

يخرج من أميت أقوام على وصف كذا حيتمل أمرين أحدمها أنه س: املسألة العشرون أن قوله عليه الصالة و السالم 
من يكون عند دخوله يف البدعة مشرب القلب : من جيري فيه هواه جمرى الكلب بصاحبه فال يرجع عنه والثاين : 

  هبا 
  : حيتمل أمرين ] وأنه سيخرج يف أميت أقوام على وصف كذا : [ إن قوله عليه الصالة و السالم 

د أن كل من دخل من أمته يف هوى من تلك األهواء ورآها وذهب إليها فإن هواه جيري فيه جمرى أن يري: أحدمها 
  الكلب بصاحبه فال يرجع أبدا عن هواه وال يتوب من بدعته 

أن يريد أن أمته من يكون عند دخوله يف البدعة مشرب القلب هبا فال ميكنه التوبة ومنهم من ال يكون : والثاين 
  توبة منها والرجوع عنها كذلك فيمكنه ال

والذي يدل على صحة األول هو النقل املقتضى احلجر للتوبة عن صاحب البدعة على العموم كقوله عليه الصالة و 
  : السالم 

] إن اهللا حجر التوبة عن صاحب البدعة : [ وقوله ] ميرقون من الدين مث ال يعودون حىت يعود السهم على فوقه [ 
له الواقع فإنه قلما جتد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه خيرج عنها أو يتوب منها بل هو يزداد وما أشبه ذلك ويشهد 

  بضاللتها بصرية 
مثل الذي ينظر يف الرأي مث يتوب منه مثل اجملنون الذي عوجل حىت برىء فأعقل ما : روي عن الشافعي أنه قال 

  يكون قد هاج 
دل على أن ال توبة له أصال ألن العقل جيوز ذلك والشرع إن ويدل على صحة الثاين أن ما تقدم من النقل ال ي

يشاء على ما ظاهره العموم فعمومه إمنا يعترب عاديا والعادة إمنا تقتضي يف العموم األكثرية ال حنتاج الشمول الذي 
  جيزم به العقل إال حبكم االتفاق وهذا مبني يف األصول 

دع مث تاب منها وراجع نفسه بالرجوع عنها كما رجع من اخلوارج والدليل على ذلك أنا وجدنا من كان عامال بب
من رجع حني ناظرهم ابن عباس رضي اهللا عنهما وكما رجع املهتدي والواثق وغريهم ممن كان قد خرج عن السنة 

  مث رجع إليها وإذا جعل ختصيص بفرد مل يبق الفظ عاما وحصل االنقسام 
طى أوله أن األمة تفترق ذلك االفتراق من غري إشعار بإشراف أو عدمه مث وهذا الثاين هو الظاهر ألن احلديث أع

بني أن يف أمته املفترقني عن اجلماعة من يشرب تلك األهواء فدل أن فيهم من ال يشرهبا وإن كان من أهلها ويبعد 
ي ال فائدة فيه أن يريد أن يف مطلق األمة من يشرب تلك األهواء إذ كان يكون يف الكالم نوع من التداخل الذ

فإذا بني أن املعىن أنه خيرج يف األمة املفترقة بسبب اهلوى من يتجارى به ذلك اهلوى استقام الكالم واتسق وعند 
ذلك يتصور االنقسام وذلك بأن يكون يف الفرقة من يتجارى به اهلوى كتجارى الكلب ومن ال يتجارى به ذلك 

  ا يكون يف الغاية حىت خيرج إىل الكفر أو يكاد ومنه ما ال يكون كذلك املقدار ألنه يصح أن خيتلف التجاري فمنه م

  فمن القسم األول من ال ترجى توبته اخلوارج ومن القسم الثاين من ترجى



  توبته أهل التقبيح والتحسني على اجلملة ومن عد مذهب الظاهرية من البدع 
  : صلى اهللا عليه و سلم حيث قال  فمن القسم األول اخلوارج بشهادة الصادق املصدوق رسول اهللا

ومنه هؤالء الذين أعرقوا يف البدعة حىت اعترضوا على كتاب اهللا ] ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية [ 
  وسنة نبيه وهم بالتكفري أحق من غريهم ممن مل يبلغ مبلغهم 

  قلهم إىل ما تقدم ومن القسم الثاين أهل التحسني والتقبيح على اجلملة إذا مل يؤدهم ع
من خرج عن : ومنه ما ذهب إليه الظاهرية ـ على رأي من عدها من البدع ـ وما أشبه ذلك وذلك أنه يقول 

الفرق ببدعته وإن كانت جزئية فال خيلو صاحبها من جتاريها يف قلبه وإشراهبا له لكن على قدرها وبذلك أيضا 
لكن التجاري املشبه بالكلب ال يبلغه كل صاحب بدعة إال أنه  تدخل حتت ما تقدم من األدلة على أن ال توبة له

يبقى وجه التفرقة بني من أشرب قلبه بدعة من البدع ذلك اإلشراب وبني من مل يبلغ ممن هو معدود يف الفرق فإن 
  اجلميع متصفون بوصف الفرقة اليت هي نتيجة العداوة والبغضاء 

إن الذي أشرهبا من شأنه أن يدعو إىل بدعته فيظهر : إما أن يقال : ن وسبب التفريق بينهما ـ واهللا أعلم ـ أمرا
بسببها املعاداة والذي مل يشرهبا ال يدعو إليها وال ينتصب للدعاء إليها ووجه ذلك أن األول مل يدع إليها إال وهي 

نثين عنها وقد أعمت وقد بلغت من قلبه مبلغا عظيما حبيث يطرح ما سواها يف جنبها حىت صار ذا بصرية فيها ال ي
بصره وأصمت مسعه واستولت على كليته وهي غاية احملبة ومن أحب شيئا من هذا النوع من احملبة وإىل بسببه 

وعادى ومل يبال مبا لقي يف طريقه خبالف من مل يبلغ ذلك املبلغ فإمنا هي عنده مبنزلة مسألة علمية حصلها ونكته 
حيكم هبا على من وافق وخالف لكن حبيث يقدر على إمساك نفسه عن  اهتدى إليها فهي مدخرة يف خزانة حفظه

اإلظهار خمافة النكال والقيام عليه بأنواع اإلضرار ومعلوم أن كل من داهن على نفسه يف شيء وهو قادر على 
  إظهاره مل يبلغ منه ذلك الشيء مبلغ االستيالء فكذلك البدعة إذا استخفى هبا صاحبها 

من أشرهبا ناصب عليها بالدعوة املقترنة باخلروج عن اجلماعة والسواد األعظم وهي اخلاصية اليت  إن: وإما أن يقال 
  ظهرت يف اخلوارج وسائر من كان على رأيهم 

أنه ورد هبا األستاذ ابو : أخربين مجاعة من أهل السنة مبدينة السالم : ومثل ما حكى ابن العريب يف العواصم قال 
هوران القشريي الصويف من نيسابور فعقد جملسا للذكر وحضر فيه كافة اخللق وقرأ القارىء  القاسم عبد الكرمي بن

من أنت ـ يعين احلنابلة ـ يقومون يف أثناء اجمللس ويقولون : قال يل أخصهم } الرمحن على العرش استوى { : 
احلضرة وتثاور الفئتان  بأرفع صوت وأبعده مدى وثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشريي ومن أهل! قاعد 

وغلبت العامة فاحجروهم إىل مدرسة النظامية وحصروهم فيها ورموهم بالنشاب فمات منهم قوم وركب زعيم 
  الكفاة وبعض الدادية فسكنوا ثوراهنم 

فهذا أيضا ممن أشرب قلبه حب البدعة حىت أداه ذلك إىل القتل فكل من بلغ هذا املبلغ حقيق أن يوصف بالوصف 
  وصف به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن بلغ من ذلك احلرب الذي 

وكذلك هؤالء الذين داخلوا امللوك فأدلوا إليهم باحلجة الواهية وصغروا يف أنفسهم محلة السنة ومحاة امللة حىت 
به زمان بشر وقفوهم مواقف البلوى وأذاقوهم مرارة البأساة والضراء وانتهى بأقوام إىل القتل حسبما وقعت احملنة 

  املريسي يف حضرة املأمون وابن أيب داؤد وغريمها 
فإن مل تبلغ البدعة بصاحبها هذه املناصبة فهو غري مشرب حبها يف قلبه كاملثال يف احلديث وكم من أهل بدعة مل 

ريهم ومنهم يقوموا ببدعتهم قيام اخلوارج وغريهم بل استتروا هبا جدا ومل يتعرضوا للدعاء إلبها جهارا كما فعل غ



  من يعد يف العلماء والرواة وأهل العدالة بسبب عدم سهرهتم مبا انتحلوه 
  فهذا الوجه يظهر أنه أوىل الوجوه بالصواب وباهللا التوفيق 

  املسألة احلادية والعشرون إن هذا اإلشراب املشار إليه هل خيتص ببعض البدع

  دون بعض أم ال خيتص ؟ 
ل خيتص ببعض البدع دون بعض أم ال خيتص ؟ وذلك أنه ميكن أن بعض البدع من إن هذا اإلشراب املشار إليه ه

شأهنا أن تشرب قلب صاحبها جدا ومنها ما ال يكون كذلك فالبدعة الفالنية مثال من شأهنا أن تتجارى بصاحبها 
دعة كما يتجارى الكلب بصاحبه والبدعة الفالنية ليست كذلك فبدعة اخلوارج مثال يف طرف اإلشراب كب

املنكرين للقياس يف الفروع امللتزمني الظاهر يف الطرف اآلخر وميكن أن يتجارى ذلك يف كل بدعة على العموم 
فيكون من أهلها من جتارت به كما يتجارى الكلب بصاحبه كعمرو بن عبيد حسبما تقدم النقل عنه أنه أنكر 

ومنهم من مل يبلغ به احلال } ين ومن خلقت وحيدا ذر{ : وقوله تعاىل } تبت يدا أيب هلب { بسبب القول به سورة 
  إىل هذا النحو كجملة من علماء املسلمني كالفارسي النحوي وابن جين 

! قاعد ! قاعد } على العرش استوى { : بدعة الظاهرية فإهنا جتارت بقوم حىت قالوا عند ذكر قوله تعاىل : والثاين 
  آخرين ذلك املقدار كداود بن علي يف الفروع وأشباهه  وأعلنوا بذلك وتقاتلوا عليه ومل يبلغ بقوم

بدعة التزام الدعاء بإثر الصلوات دائما على اهليئة االجتماعية فإهنا بلغت بأصحاهبا إىل أن كان الترك هلا : والثالث 
 من أن رجال: موجبا للقتل عنده فحكى القاضي أبو اخلطاب بن خليل حكاية عن أيب عبد اهللا بن جماهد العابد 

ـ نزل يف جوار ابن جماهد وصلى يف  عظماء الدولة وأهل الوجاهة فيها ـ وكان موصوفا بشدة السطو وبسط اليد 
يعين مذهب مالك ( مسجده الذي كان يؤم فيه وكان ال يدعو يف أخريات الصلوات تصميما يف ذلك على املذهب 

الرجل منه ترك الدعاء وأمره أن يدعو فأىب وبقي  ألنه مكروه يف مذهبه وكان ابن جماهد حمافظا عليه فكره ذلك) 
على عادته يف تركه يف أعقاب الصلوات فلما كان يف بعض الليايل صلى ذلك الرجل العتمة يف املسجد فلما انقضت 

قد قلنا هلذا الرجل يدعو إثر الصلوات فأىب فإذا : وخرج ذلك الرجل إىل داره قال ملن حضره من أهل املسجد 
ة غد أضرب رقبته هبذا السيف وأشار يف يده فخافوا على ابن جماهد من قوله ملا علموا منه فرجعت كان يف غدو

واهللا لقد خفنا من هذا الرجل وقد : ما شأنكم ؟ فقال هلم : اجلماعة جبملتها إىل دار ابن جماهد فخرج إليهم وقال 
 فأخربوه بالقصة فقال هلم ـ وهو مبتسم ال أخرج عن عاديت: اشتد اآلن غضبه عليك يف تركك الدعاء فقال هلم 

انصرفوا وال ختافوا فهو الذي تضرب رقبته يف غدوة غد بذلك السيف حبول اهللا ودخل داره وانصرفت : ـ 
اجلماعة على ذعر من قول ذلك الرجل فلما كان مع الصبح وصل إىل دار الرجل قوم من أهل املسجد ومن علم 

دار اإلمامة بباب جوهر من أشبيلية وهناك أمر بضرب رقبته بسيفه فكان ذلك  حال البارحة حىت وصلوا إليه إىل
  حتقيقا لإلجابة وإثباتا للكرامة 

  وقد روى بعض األشبيليني احلكاية مبعىن هذه لكن على حنو آخر 
بد وملا رد ولد ابن الصقر على اخلطيب يف خطبته وذلك حني فاه باسم املهدي وعصمته اراد املرتضى من ذرية ع

املؤمن ـ وهو إذ ذاك خليفة ـ أن يسجنه على قوله فاىب األشياخ والوزراء من فرقة املوحدين إال قتله فغلبوا على 
  أمره فقتلوه خوفا أن يقول ذلك غريه فتختل عليهم القاعدة اليت بنوا دينهم عليها 

  إىل مثل ذلك  وقد ال تبلغ البدعة يف اإلشراب ذلك املقدار فال يتفق اخلالف فيها مبا يؤدي



فهذه األمثلة بينت بالواقع مراد احلديث ـ على فرض صحته ـ فإن أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا تكون 
  ابتناء على وفق خمربه من غري ختلف البتة 

ويشهد هلذا التفسري استقراء أحوال اخللق من انقسامها إىل األعلى واألدىن واألوسط كالعلم واجلهل والشجاعة 
واجلنب والعدل واجلور واجلود والبخل والغىن والفقر والعز والذل غري ذلك من األحوال واألوصاف فإهنا تتردد ما 

  فعامل يف أعلى درجات العلم وآخر يف أدىن درجاته وجاهل كذلك وشجاع كذلك إىل سائرها : بني الطرفني 
و سلم هلا فائدة أخرى وهي التحذير من مقاربتها  فكذلك سقوط البدع بالنفوس إال أن يف ذكر النيب صلى اهللا عليه

  : ومقاربة أصحاهبا وهي 

  املسألة الثانية والعشرون أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى وكذلك البدع

وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى فإن أصل الكلب واقع بالكلب مث إذا عض ذلك الكلب أحدا صار 
نفصال منه يف الغالب إال باهللكة فكذلك املبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم مثله ومل يقدر على اال

  من غائلته بل إما أن يقع معه يف مذهبه ويصري من شيعته وإما أن يثبت يف قلبه شكا يطمع يف االنفصال عنه فال يقدر 
با إال مع طول الصحبة واألنس به واالعتياد هذا خبالف سائر املعاصي فإن صاحبها ال يضاره وال يدخله فيها غال

حلضور معصيته وقد أتى يف اآلثار ما يدل على هذا املعىن فإن السلف الصاحل هنوا عن جمالستهم ومكالتهم وكالم 
  مكاملهم وأغلظوا يف ذلك وقد تقدم منه يف الباب الثاين آثار مجة 

نه فليعتزل خمالطة الشيطان وجمالسة أصحاب األهواء من أحب أن يكرم دي: ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود قال 
  فإن جمالستهم ألصق من اجلرب 

يا أبا احلجاج بلغين أنك تنهى الناس : قدم غيالن مكة جياور هبا فأتى غيالن جماهدا فقال : وعن محيد األعرج قال 
ال جتالسوه : لما قام قال جماهد عين وتذكرين وأنه بلغك عين شيء ال أقوله ؟ إمنا أقول كذا فجاء بشيء ال ينكر ف

كيف : فإين ملا كنت ذات يوم يف الطواف حلقين غيالن من خلفي جيذب ردائي فالتفت فقال : فإنه قدري قال محيد 
يقول جماهد خرفا كذا وكذا فأخربته فمشى معي فبصر يب جماهد معه فأتيته فجعلت أكلمه فال يرد علي وأسأله فال 

أبلغك عين شيء ؟ ما أحدثت ! يا أبا احلجاج : إليه فوجدته على تلك احلال فقلت جييبين ـ فقال ـ فغدوت 
يا با احلجاج ما أنكرت : أمل أرك مع غيالن وقد هنيتكم أن تكلموه أو جتالسوه ؟ قال قلت : قال ! حدثا ما يل 

ه منبسط ما عشت ولئن واهللا يا محيد لوال أنك عندي مصدق ما نظرت يل يف وج: قولك وما بدأته وهو بدأين قال 
  عدت ال تنظر يل يف وجه منبسط ما عشت 

كنت يوما عند حممد بن سريين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل فلما جلس وضع حممد يده يف بطنه : وعن أيوب قال 
يا أبا بكر ؟ قد فطنت إىل ما : انطلق بنا ـ قال ـ فخرجنا فلما مضى عمرو رجعت فقلت : وقام فقلت لعمرو 

  أما إنه مل يكن ليضمين معه سقف بيت : قال ! نعم : أقد فطنت ؟ قلت : ال صنعت ق
دخل ابن عبيد دار ابن : كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآين ابن عون فأعرض عين وقيل : وعن بعضهم قال 

مب : عون فسكت ابن عون ملا رآه وسكت عمرو عنه فلم يسأله عن شيء ـ فمكثت هنيهة مث قال ابن عون 
  ل أن دخل داري بغري إذين ؟ ـ مرارا يرددها ـ أما إنه لو تكلم استح

ما لك مل ترو عن عبد الكرمي إال حديثا واحدا : قال بعض أصحابنا ل محاد بن زيد : وعن مؤمل بن إمساعيل أنه قال 
كذا وكذا وإين  ما أتيته إال مرة واحدة ملساقة يف هذا احلديث وما أحب أن أيوب علم بإتياين إليه وأن يل: ؟ قال 



  ألظنه لو علم لكانت الفصيلة بيين وبينه 
  ال تقربنا ما دمت على رأيك هذا وكان مرجئا : وعن إبراهيم أنه قال ل حممد بن السائب 

ال جتالسه فإنه : فما له ؟ قال ! بلى : أمل أرك مع طلق ؟ قلت : لقيين سعيد بن جبري فقال : وعن محاد بن زيد قال 
  مرجىء 
رأيت صفوان بن حمرز وقريب منه شيبة فرآمها يتجادالن فرأيته قائما ينفض ثيابه ويقول : د بن واسع قال وعن حمم

  إمنا أنتم جرب : 
اقرأ عليك آية من كتاب اهللا ال أزيد أن أقرأها مث ! يا أبا بكر : دخل رجل على ابن سريين فقال : وعن أيوب قال 

عزم عليك إن كنت مسلما إال خرجت من بييت ـ قال ـ فقال ـ يا أبا أ: أخرج ؟ فوضع إصبعيه يف أذنيه مث قال 
قد عزم عليك : مث أخرج فقام إلزاره يشده وهتيأ للقيام فأقبلنا على الرجل فقلنا ) آية ( ال أزيد على أن أقرأ ! بكر 

رأ آية مث خرج ؟ ما عليك لو ق! يا أبا بكر : فخرج فقلنا : إال خرجت أفيحل لك أن خترج رجال من بيته ؟ قال 
إين واهللا لو ظننت أن قليب يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ ولكن خفت أن يلقى يف قليب شيئا أجهد : قال 

  يف إخراجه من قليب فال أستطيع 
  ال تكلموا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته : وعن األوزاعي قال 

ديث إليه إن كان مقصودا واهللا أعلم تأثري كالم صاحب البدعة يف فهذه آثار تنبهك على ما تقدمت إشارة احل
  : القلوب معلوم ومث معىن آخر قد يكون من فوائد تنبيه احلديث مبثال داء الكلب وهي 

  املسألة الثالثة والعشرون التنبيه على السبب يف بعد صاحب البدعة عن

  التوبة 
التوبة إذ كان مثل املعاصي الواقعة بأعمال العباد قوال أو فعال  وهو التنبيه على السبب يف بعد صاحب البدعة عن

أو اعتقادا كمثل األمراض النازلة جبسمه أو روحه فأدوية األمراض البدنية معلومة وأدوية األمراض العملية التوبة 
اوي أو يعسر كذلك واألعمال الصاحلة وكما أن من األمراض البدنية ما ميكن فيه التداوي ومنه ما ال ميكن فيه التد

  الكلب الذي يف أمراض األعمال فمنها ما ميكن فيه التوبة عادة ومنها ما ال ميكن 
ـ ميكن فيه التوبة من أعالها وهي الكبائر ـ إىل أدناها ـ وهي اللمم ـ والبدع  فاملعاصي كلها ـ غري البدع 

  أخربنا فيها إخبارين كالمها يفيد أن ال توبة منها 
  ما تقدم يف ذم البدع من أن املبتدع ال توبة له من غري ختصيص : اإلخبار األول 

ما حنن يف تفسريه وهو تشبيه البدع مبا ال جنح فيه من األمراض كالكلب فأفاد أن ال جنح من ذنب البدع : واآلخر 
لب بصاحبه يف اجلملة من غري اقتضاء عموم بل اقتضى أن عدم التوبة خمصوص مبن جتارى به اهلوى كما يتجارى الك

وقد مر أن من أولئك من يتجارى به اهلوى على ذلك الوجه وتبني الشاهد عليه ونشأ من ذلك معىن زائد هو من 
  : فوائد احلديث وهي 

  املسألة الرابعة والعشرون أن من تلك الفرق من ال يشرب هوى البدعة ذلك

  اإلشراب 
ب فإذا ميكن فيه التوبة وإذا أمكن يف أهل الفرق وهو أن من تلك الفرق من ال يشرب هوى البدعة ذلك اإلشرا



  أمكن فيمن خرج عنهم وهم أهل البدع اجلزئية 
فإما أن يرجح ما تقدم من األخبار على هذا احلديث ألن هذه الرواية يف إسنادها شيء وأعلى ما جيرى يف احلسان 

  : ويف األحاديث األخر ما هو صحيح كقوله 
  وما أشبه ] السهم من الرمية مث ال يعودون كما يعود السهم على فوقه ميرقون من الدين كما ميرق [ 

وأما أن جيمع بينهما فتجعل النقل األول عمدة يف عموم قبول التوبة ويكون هذا اإلخبار أمرا زائدا على ذلك إذ ال 
تروك له أبدا أثر فيه يتنافيان بسبب أن من شأن البدع مصاحبة اهلوى وغلبة اهلوى لإلنسان يف الشيء املفعول أو امل

والبدع كلها تصاحب اهلوى ولذلك مسي أصحاهبا أهل األهواء فوقعت التسمية هبا وهو الغالب عليهم إذ يصاحبه 
دليل شرعي إمنا نشأ عن اهلوى مع شبهة دليل ال عن الدليل بالعرض فصار هوى يصاحبه دليل شرعي يف الظاهر 

داء فأشرب حبه مث إنه يتفاوت إذ ليس يف رتبة واحدة ولكنه تشريع فكان أجرى يف البدع من القلب موقع السوي
  كله واستحق صاحبه أن ال توبة له عافانا اهللا من النار بفضله ومنه 

إن ما تقدم من األخبار عامة : وإما أن يعمل هذا احلديث مع األحاديث األول ـ على فرض العمل به ـ ونقول 
د معىن يفهم منه اخلصوص وهو اإلشراب يف أعلى املراتب مسوقا مساق وهذا يفيد اخلصوص كما تفيده أو يفي

  : التبغيض لقوله 
إىل آخره فدل أن مث أقواما أخر ال تتجارى هبم تلك األهواء على ما قال بل هي ] وإنه سيخرج يف أميت أقوام [ 

  أدىن من ذلك وقد ال تتجارى هبم ذلك 
املسألة قد مر يف الباب الثاين واحلمد هللا لكن على وجه ال يكون يف وهذا التفسري حبسب ما أعطاه املوضع ومتام 

  األحاديث كلها ختصيص وباهللا التوفيق 

  أعظمها فتنة الذين يقيسون األمور برأيهم : املسألة اخلامسة والعشرون أنه جاء يف بعض روايات احلديث 
  : أنه جاء يف بعض روايات احلديث 

فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على ] ألمور برأيهم فيحلون احلرام وحيرمون احلالل أعظمها فتنة الذين يقيسون ا[ 
األمة أهل القياس وال كل قياس بل القياس على غري أصل فإن أهل القياس متفقون على أنه على غري أصل يصح 

قياس الفاسد وإمنا يكون على أصل من كتاب أو سنة صحيحة أو إمجاع معترب فإذا مل يكن للقياس أصل ـ وهو ال
ـ فهو الذي ال يصح أن يوضع يف الدين ـ فإنه يؤدي إىل خمالفة الشرع وأن يصري احلالل بالشرع حراما بذلك 

القياس واحلرام حالال فإن الرأي من حيث هو رأي ال ينضبط إىل قانون شرعي إذا مل يكن له أصل شرعي فإن 
بح شرعا وإذا كان كذلك صار القياس على غري أصل العقول تستحسن ما ال يستحسن شرعا وتستقبح ما ال يستق

  فتنة على الناس 
مث أخرب يف احلديث أن املعلمني هلذا القياس أضر على الناس من سائر أهل الفرق واشد فتنة وبيانه أن مذاهب أهل 

اصة والعامة األهواء قد اشتهرت األحاديث اليت تردها واستفاضت وأهل األهواء مقموعون يف األمر الغالب عند اخل
خبالف الفتيا فإن أدلتها من الكتاب والسنة ال يعرفها إال األفراد وال مييز ضعيفها من قويها إال اخلاصة وقد ينتصب 

  للفتيا والقضاء ممن خيالفها كثري 

  حديث ليس عام إال والذي بعد شر منه وما معناه 
عام : ال أقول ] س عام إال والذي بعده شر منه لي: [ وقد جاء مثل معناه حمفوظا من حديث ابن مسعود أنه قال 



ذهاب خياركم وعلمائكم مث حيدث قوم : أمطر من عام والعام أخصب من عام وال أمري خري من أمري ولكن 
  يقيسون األمور برأيهم فيهدم اإلسالم ويثلم 

  ذهاب العلماء وقيام اجلهال مقامهم يف اإلفتاء

ولكن ينزعه : [ يف احلديث الصحيح حيث قال عليه الصالة و السالم وهذا الذي يف حديث ابن مسعود موجود 
  ] منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون برأيهم فيضلون ويضلون 

وقد تقدم يف ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعني تبني فيها أن األخذ بالرأي حيل احلرام 
  وحيرم احلرام 

  قياس اهلادم لإلسالم ما عارض الكتاب والسنة وبيان ما عليه سلف األمةال

ومعلوم أن هذه اآلثار الذامة للرأي ال ميكن أن يكون املقصود هبا ذم االجتهاد على األصول يف نازلة مل توجد يف 
وتعليل قياسا مل  كتاب وال سنة وال إمجاع ممن يعرف األشباه والنظائر ويفهم معاين األحكام فيقيس قياس تشبيه

يعارضه ما هو أوىل منه فإن هذا ليس فيه حتليل وحترمي وال العكس وإمنا القياس اهلادم ما عارض الكتاب والسنة أو 
  ما عليه سلف األمة أو معانيها املعتربة 

  خمالفة األصول يف اإلفتاء قسمان أحدمها خمالفة أصل من غري استمساك بأصل

  آخر 
  : صول على قسمني مث إن خمالفة هذه األ

أن خيالف أصال خمالفة ظاهرة من غري استمساك بأصل آخر فهذا ال يقع من مفت مشهور إال إذا كان : أحدمها 
األصل مل يبلغه كما وقع لكثري من األئمة حيث مل يبلغهم بعض السنن فخالفوها خطأ وأما األصول املشهورة فال 

  صل آخر فضال عن أن خيالفها بعض املشهورين بالفتيا خيالفها مسلم خالفا ظاهرا من غري معارضة بأ

  الثاين أن خيالف األصل بنوع من التأويل

أن خيالف األصل بنوع من التأويل هو فيه خمطىء بأن يضع اإلسم على غري موضعه أو على بعض مواضعه : والثاين 
  يل أو يراعي فيه جمرد اللفظ دون اعتبار املقصودة أو غري ذلك من أنواع التأو

والدليل على أن هذا هو املراد باحلديث وما يف معناه أن حتليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغري تأويل أو 
التحرمي مشهورا فحلله بغري تأويل كان كفرا وعنادا ومثل هذا ال تتخذه األمة رأسا قط إال أن تكون األمة قد 

  كفرت واألمة ال تكفر أبدا 
رواح املؤمنني مل يبق حينئذ من يسأل عن حرام أو حالل وإذا كان التحليل أو التحرمي وإذا بعث اهللا رحيا تقبض أ

غري مشهور فخالفه خمالف مل يبلغه دليله فمثل هذا مل يزل موجودا من لدن زمان أصحاب رسول اهللا صلى ا هللا عليه 
  إنه حمدث عند قبض العلماء : ال هلذا وسلم هذا إمنا يكون يف آحاد املسائل فال تضل األمة وال ينهدم اإلسالم وال يق

فظهر أن املراد إمنا هو استحالل احملرمات الظاهرة أو املعلومة عنده بنوع تأويل وهذا بني يف املبتدعة الذين تركوا 



معظم الكتاب والذي تضافرت عليه أدلته وتواطأت على معناه شواهده وأخذوا يف اتباع بعض املتشاهبات وترك أم 
  الكتاب 

ا هذا ـ كما قا ل اهللا تعاىل ـ زيغ وميل عن الصراط املستقيم فإن تقدموا أئمة يفتون ويقتدى هبم بأقواهلم فإذ
وأعماهلم سكنت إليهم الدمهاء ظنا أهنم بالغوا هلم يف االحتياط على الدين وهم يضلون بغري علم وال شيء أعظم 

م طريقها لتوقاها ما استطاع فإذا جاءته على غرة على اإلنسان من داهية تقع به من حيث ال حيتسب فإنه لو عل
فهي أدهى وأعظم على من وقعت به وهو ظاهر فكذلك البدعة إذا جاءت العامي من طريق الفتيا ألنه يستند يف 

صراط الذين * اهدنا الصراط املستقيم { اللهم : دينه إىل من ظهر يف رتبة أهل العلم فيضل من حيث يطلب اهلداية 
  } هم أنعمت علي

  املسألة السادسة والعشرون أن ههنا نظرا لفظيا يف احلديث هو من متام

  الكالم فيه اإلخبار باملعىن عن اجلثة وبالصفة عن املوصوف 
إن ها هنا نظرا لفظيا يف احلديث هو من متام الكالم فيه وذلك أنه ملا أخرب عليه الصالة و السالم أن مجيع الفرق يف 

وهي اجلماعة املفسرة يف احلديث اآلخر فجاء يف الرواية األخرى السؤال عنها ـ سؤال  النار إال فرقة واحدة
أنا وأصحايب ومن عمل مثل عملنا أو ما اشبه : من هي يا رسول اهللا ؟ فأصل اجلواب أن يقال : التعيني ـ فقالوا 

ع وإمنا وقع يف اجلواب تعيني ذلك مما يعطي تعيني الفرقة إما باإلشارة أو بوصف من أوصافها إال أن ذلك مل يق
الوصف ال تعيني املوصوف فلذلك أتى مبا أتى فظاهرها الوقوع على غري العاقل من األوصاف وغريها واملراد هنا 

األوصاف اليت هو عليها صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه رضي اهللا عنهم فلم يطابق السؤال اجلواب يف اللفظ 
م ذلك النوع إذا فهم املعىن ألهنم ملا سألوا عن تعيني الفرقة الناجية بني هلم والعذر عن هذا أن العرب ال تلتز

  ] ما أنا عليه واصحايب : [ الوصف الذي به صارت ناجية فقال 
؟ فإن هذا } قل أؤنبئكم خبري من ذلكم { : ومما جاء غري مطابق يف الظاهر وهو يف املعىن مطابق قول اهللا تعاىل 

للذين اتقوا { : أخربنا فقال اهللا تعاىل ! نعم : ربكم مبا هو أفضل من متاع الدنيا ؟ فكأنه قيل هل أخ: الكالم معناه 
} عند رهبم جنات جتري من حتتها األهنار { اآلية أي للذين اتقوا استقر هلم } عند رهبم جنات جتري من حتتها األهنار 

  لتقرير على قول مجاعة من املفسرين اآلية فأعطى مضمون الكالم معىن اجلواب على غري لفظه وهذا ا
مثل اجلنة يقتضي املثل ال املمثل كما قال تعاىل : اآلية فقوله } مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أهنار { : وقال تعاىل 

  وألنه كلما كان املقصود املمثل جاء به بعينه } مثلهم كمثل الذي استوقد نارا { : 
اهللا عليه و سلم ملا ذكر الفرق وذكر أن فيها فرقة ناجية كان األوىل السؤال عن أن النيب صلى : وميكن أن يقال 

أعمال الفرقة الناجية ال عن نفس الفرقة ألن التعريف فيها من حيث هي ال فائدة فيه إال من جهة أعماهلا اليت جنت 
لها ؟ أو ما أشبه ذلك لكان أشد ما وصفها ؟ أو ما عم: هبا فاملتقدم يف االعتبار هو العمل ال العامل فلو سألوا 

  مطابقة يف اللفظ واملعىن فلما فهم عليه الصالة و السالم منهم ما قصدوا أجاهبم على ذلك 
ملا تركوا السؤال عما كان األوىل يف حقهم أتى به جوابا عن سؤاهلم حرصا منه عليه الصالة و السالم : ونقول 

  ه على تعليمهم ما ينبغي هلم تعلمه والسؤال عن
إن ما سألوا عنه ال يتعني إذ ال ختتص النجاة مبن تقدم دون من تأخر إذ كانوا قد اتصفوا بوصف : وميكن أن يقال 

  التأخري 



ومن شأن هذا السؤال التعيني وعدم احنصارهم بزمان أو مكان ال يقتضي التعيني وانصرف القصد إىل تعيني الوصف 
  ه الضابط للجميع وهو ما كان عليه هو وأصحاب

وهذا اجلواب بالنسبة إلينا كاملبهم وهو بالنسبة إىل السائل معني ألن أعماهلم كانت للحاضرين معهم رأي عني فلم 
حيتج إىل أكثر من ذلك ألنه غاية التعيني الالئق مبن حضر فأما غريهم ممن مل يشاهد أحواهلم ومل ينظر أعماهلم فليس 

  قصود واهللا أعلم انتهى مثلهم وال خيرج اجلواب بذلك عن التعيني امل

الباب العاشر يف بيان معىن الصراط املستقيم الذي احنرفت عنه سبل أهل اإلبتداع فضلت عن اهلدى بعد البيان هذا 
  وجه أول 

قد تقدم قبل هذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعي أهنا على الصراط املستقيم وأن ما سواها منحرف عن اجلادة 
بينهم االختالف إذا يف تعيينه وبيانه حىت أشكلت املسألة على كل من نظر فيها حىت  وراكب بنيات الطريق فوقع

كل جمتهد يف العقليات أو النقليات مصيب فعدد األقوال يف تعيني هذا املطلب على عدد الفرق : قال من قال 
وسبعني قوال إال هذه  وذلك من أعظم اإلختالف إذ ال تكاد جتد يف الشريعة مسألة خيتلف العلماء فيها على بضع

املسألة فتحرير النظر حىت تتضح الفرقة الناجية اليت كان عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم واصحابه من أغمض 
  املسائل 

  أن الصراط املستقيم لو تعني ملن بعد الصحابة مل يقع خالف: ووجه ثان 

صحابة مل يقع اختالف أصال ألن االختالف مع تعيني أن الصراط املستقيم لو تعني بالنسبة إىل من بعد ال: ووجه ثان 
  حمله حمال والفرض أن اخلالف ليس بقصد العناد ألنه على ذلك الوجه خمرج عن اإلسالم وكالمنا يف الفرق 

  ووجه ثالث أن البدع ال تقع من راسخ يف العلم

مل يبلغ مبلغ أهل الشريعة املتصرفني يف  أنه قد تقدم أن البدع ال تقع من راسخ يف العلم وإمنا تقع ممن: ووجه ثالث 
أدلتها والشهادة بأن فالنا راسخ يف العلم وفالنا غري راسخ يف غاية الصعوبة فإن كل من خالف واحناز إىل فرقة 

  يزعم أنه الراسخ وغري قاصر النظر فإن فرض على ذلك املطلب عالمة وقع النزاع إما يف العالمة وإما يف مناطها 
} وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا { : ن عالمة اخلروج من اجلماعة الفرقة املنبه عليها بقوله تعاىل ومثال ذلك أ

  والفرقة ـ بشهادة اجلميع ـ إضافية فكل طائفة تزعم أهنا هي اجلماعة ومن سواها مفارق للجماعة 
ا هي اليت اتبعت أم الكتاب دون ومن العالمات اتباع ما تشابه من األدلة وكل طائفة ترمي صاحبتها بذلك وأهن

  األخرى فتجعل دليلها عمدة وترد إليه سائر املواضع بالتأويل على عكس األخرى 
ومنها اتباع اهلوى الذي ترمي به كل فرقة صاحبتها وتربىء نفسها منه فال ميكن يف الظاهر مع هذا أن يتفقوا على 

بطهم هبا حبيث يشري إليهم بتلك العالمات وأهنم يف التحصيل مناط هذه العالمات وإذا مل يتفقوا عليها مل ميكن ض
  فكيف ميكن مع اختالفهم يف املناط الضبط بالعالمات : متفقون عليها وبذلك صارت عالمات 

  ووجه رابع فهمنا من مقاصد الشرع الستر على هذه األمة وكون تعيني الصراط



  املستقيم باإلجتهاد ال يقتضي اإلتفاق 
وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع يف الستر على هذه األمة وإن حصل التعيني باالجتهاد : ووجه رابع 

  فاالجتهاد ال يقتضي االتفاق على حمله 
أال ترى أن العلماء جزموا القول بأن النظرين ال ميكن االتفاق عليهما عادة ؟ فلو تعينوا بالنص مل يبق إشكال بل 

ه وإن كان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد عينهم وعني عالمتهم يف املخدج حيث قال أمر اخلوارج على ما كانوا علي
احلديث وهم الذين قاتلهم علي بن أيب ] آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة ومثل البضعة تدردر : [ 

  القتل تعيني ؟ طالب رضي اهللا عنه إذ مل يرجعوا عما كانوا عليه ومل ينتهوا فما الظن مبن ليس له يف 

  ووجه خامس يف قول اهللا تعاىل ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة 
ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون { : وهو ما تقدم تقريره يف قوله سبحانه وتعاىل : ووجه خامس 

 يرتفع مع ما يعضده من اآلية ـ يشعر يف هذا املطلوب أن اخلالف ال} إال من رحم ربك ولذلك خلقهم * خمتلفني 
احلديث الذي فرغنا من بيانه وهو حديث الفرق إذ اآلية ال تشعر خبصوص مواضع اخلالف إلمكان أن يبقى 

  اخلالف يف األديان دون دين اإلسالم لكن احلديث بني أنه واقع يف األمة أيضا فانتظمته اآلية بال إشكال 
اجية بالنسبة إليها اجتهادي ال ينقطع اخلالف فيه وإن ادعي فيه القطع فإذا تقرر هذا ظهر به أن التعيني للفرقة الن

دون الظن فهو نظري ال ضروري ولكنا مع ذلك نسلك يف املسألة ـ حبول اهللا ـ مسلكا وسطا يذعن إىل قبوله 
  : عقل املوفق ويقر بصحنه العامل بكليات الشريعة وجزئياهتا واهللا املوفق للصواب فنقول 

دمي مقدمة قبل الشروع يف املطلوب وذلك أن اإلحداث يف الشريعة إمنا يقع من جهة اجلهل وإما من ال بد من تق
جهة حتسني الظن بالعقل وإما من جهة اتباع اهلوى يف طلب احلق وهذا احلصر حبسب االستقراء من الكتاب والسنة 

فرد وقد جتتمع فإذا اجتمعت فتارة جتتمع وقد مر يف ذلك ما يؤخذ منه شواهد املسألة إال أن اجلهات الثالث قد تن
منها اثنتان وتارة جتتمع الثالث فأما جهة اجلهل فتارة تتعلق باألدوات اليت هبا تفهم املقاصد وتارة تتعلق باملقاصد 

وأما جهة حتسني الظن فتارة يشرك يف التشريع مع الشرع وتارة يقدم عليه وهذان النوعان يرجعان إىل نوع واحد 
ة اتباع اهلوى فمن شأنه أن يغلب الفهم حىت يغلب صاحبه األدلة أو يستند إىل غري دليل وهذان النوعان وأما جه

وهي اجلهل بأدوات الفهم واجلهل باملقاصد وحتسيم الظن بالعقل : يرجعان إىل نوع واحد فاجلميع أربعة أنواع 
  واتباع اهلوى فلنتكلم على كل واحد منها وباهللا التوفيق 

  ألول اجلهل بأدوات املقاصد ن اهللا عز و جل أنزل القرآن عربيا ال يفهم إال من ألفاظ لغة العرب وأساليبها النوع ا
إن اهللا عز و جل أنزل القرآن عربيا ال عجمة فيه مبعىن أنه جاء يف ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب قال 

نزل به الروح { : وقال تعاىل } قرآنا عربيا غري ذي عوج { :  وقال تعاىل} إنا جعلناه قرآنا عربيا { : اهللا تعاىل 
وكان املنزل عليه القرآن عربيا أفصح من نطق } بلسان عريب مبني * على قلبك لتكون من املنذرين * األمني 

بالضاد وهو حممد بن عبد اهللا صلىاهللا عليه وسلم وكان الذين بعث فيهم عربا أيضا فجرى اخلطاب به على 
دهم يف لساهنم فليس فيه شيء من األلفاظ واملعاين إال وهو جار على ما اعتادوه ومل يداخله شيء بل نفي عنه معتا

ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي { : أن يكون فيه شيء أعجمي فقال تعاىل 
  } وهذا لسان عريب مبني 

  } جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته ولو { : وقال تعاىل يف موضع آخر 



هذا وإن كان بعث للناس كافة فإن اهللا جعل مجيع األمم وعامة األلسنة يف هذا األمر تبعا للسان العرب وإذا كان 
  كذلك فال يفهم كتاب اهللا تعاىل إال من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها 

  عربية يف العام واخلاص وما يراد ظاهرا وما ال يرادأساليب ال

أما ألفاظها فظاهرة للعيان وأما معانيها وأساليبها فكان مما يعرف من معانيها اتساع لساهنا وأن ختاطب بالشيء منه 
ذا عاما ظاهرا يراد به الظاهر ويستغىن بأوله عن آخره وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله اخلاص ويستدل إىل ه

ببعض الكالم وعاما ظاهرا يراد به اخلاص وظاهرا يعرف يف سياقه أن املراد به غري ذلك الظاهر والعلم هبذا كله 
  موجود يف أول الكالم أو وسطه أو آخره 

وتبتدىء الشيء من كالمها بني أول اللفظ فيه عن آخره أو بني آخره عن أوله ويتكلم بالشيء تعرفه باملعىن دون 
عرف باإلشارة وهذا عندها من أفصح كالمها النفرادها بعلمه دون غريها ممن جيهله وتسمى الشيء اللفظ كما ت

  الواحد باألمساء الكثرية وتوقع اللفظ الواحد للمعاين الكثرية 
فهذه كلها معروفة عندها وتستنكر عند غريها إىل غري ذلك من التصرفات اليت يعرفها من زوال كالمهم وكانت له 

  وثبت رسوخه يف علم ذلك  به معرفة
وما من دابة يف األرض إال على { : فمثال ذلك أن اهللا تعاىل خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعاىل 

فهذا من العام الظاهر الذي ال خصوص فيه فإن كل شيء من مساء وأرض وذي روح وشجر وغري } اهللا رزقها 
  } ويعلم مستقرها ومستودعها {  ذلك فاهللا خالقه وكل دابة على اهللا رزقها

ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عن { : وقال اهللا تعاىل 
إمنا أريد به من أطاق } ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا { : فقوله } نفسه 

  عام فيمن أطاق ومن مل يطق فهو عام املعىن } وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه { : عام املعىن وقوله  ومن مل يطق فهو
فهذا من العام املراد به اخلاص ألهنما مل } حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها { : وقوله تعاىل 

  ستطعما مجيع أهل القرية 
فهذا عام مل خيرج عنه } إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  يا أيها الناس{ : وقال تعاىل 

فهذا خاص ألن التقوى إمنا تكون على من عقلها } إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم { : أحد من الناس وقال إثر هذا 
  من البالغني 
فاملراد بالناس الثاين اخلصوص ال العموم } هم الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشو{ : وقال تعاىل 

وإال فاجملموع هلم الناس ناس أيضا وهم قد خرجوا لكن لفظ الناس يقع على ثالثة منهم وعلى مجيع الناس وعلى ما 
  إن الناس قد مجعوا لكم والناس األول القائلون كانوا أربعة نفر : بني ذلك فيصح أن يقال 

فاملراد بالناس هنا الذين اختذوا من دون اهللا إهلا دون } ناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها ال{ : وقال تعاىل 
  اإلطفال واجملانني واملؤمنني 

فظاهرا السؤال عن القرية نفسها وسياق قوله تعاىل } واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر { : وقال تعاىل 
  ى أن املراد أهلها ألن القرية ال تعدو وال تفسق إىل آخر االية يدل عل} إذ يعدون يف السبت { : 

  اآلية فإنه ملا قال كانت ظاملة دل على أن املراد أهلها } وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة { : وكذلك قوله تعلى 
اللسان يف اآلية فاملعىن بني أن املراد أهل القرية وال خيتلف أهل العلم ب} واسأل القرية اليت كنا فيها { : وقال تعاىل 



  ذلك ألن القرية والعري ال خيربان بصدقهم 
هذا كله معىن تقرير الشافعي رمحه اهللا يف هذه التصرفات الثابتة للعرب وهو باجلملة مبني أن القرآن ال يفهم إال 
هم عليه وإمنا أتى الشافعي بالنوع األغمض من طرائق العرب ألن سائر أنواع التصرفات العربية قد بسطها أهلها و

أهل النحو والتصريف وأهل املعاين والبيان وأهل االشتقاق وشرح مفردات اللغة وأهل األخبار املنقولة عن العرب 
  ملقتضيات األحوال فجميعه نزل به القرآن ولذلك أطلق عليه عبارة العريب 

  أحدمها أن يكون عربيا أو كالعريب يف لسانه

  كلم فيها أصوال وفروعا أمران فإذا ثبت هذا فعلى الناظر يف الشريعة واملت
أن ال يتكلم يف شيء من ذلك حىت يكون عربيا أو كالعريب يف كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ : أحدمها 

العرب أو مبالغ األئمة املتقدمني كاخلليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم وليس املراد أن يكون 
كجمعهم وإمنا املراد أن تصري فهمه عربيا يف اجلملة وبذلك امتاز املتقدمون من علماء حافظا كحفظهم وجامعا 

العربية على املتأخرين إذ هبذا املعىن أخذوا أنفسهم حىت صاروا أئمة فإن مل يبلغ ذلك فحسبه يف فهم معاين القرآن 
  التقليد وال حيسن ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به 

فمن جهل هذا من لساهنا يعين لسان العرب ـ وبلساهنا نزل القرآن وجاءت : ملا قرر معىن ما تقدم قال الشافعي 
السنة به ـ فتكلف القول يف علمها تكلف ما جيهل لفظه ومن تكلف ما جهل وما مل يثبته معرفة كانت موافقته 

ور إذ نظر فيما ال حييط علمه للصواب ـ إن وافقه ـ من حيث ال يعرفه غري حممودة وكان يف ختطئته غري معذ
  بالفرق بني الصواب واخلطأ فيه 

وما قاله حق فإن القول يف القرآن والسنة بغري علم تكلف ـ وقد هنينا عن التكلف ـ ودخول حتت معىن احلديث 
  : حيث قال عليه الصالة و السالم 

يكن هلم لسان عريب يرجعون إليه يف كتاب اهللا احلديث ألهنم إذا مل ] حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاال [ 
  وسنة نبيه رجع األعجمي إىل فهمه وعقله اجملرد عن التمسك بدليل يضل عن اجلادة 

: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم هبا لسانه ويصلح هبا منطقه ؟ قال : وقد خرج ابن وهب عن احلسن أنه قيل له 
  يا بوجهها فيهلك فليتعلمها فإن الرجل يقرأ فيع! نعم 

  أهلكتهم العجمة يتأولون على غري تأويله : وعن احلسن قا ل 

  األمر الثاين أنه إذا أشكل عليه يف الكتاب أو يف السنة لفظ فال يقدم على

  القول فيه دون أن يستظهر بغريه من علماء العربية 
ىن فال يقدم على القول فيه دون أ ن يستظهر أنه إذا أشكل عليه يف الكتاب أو يف السنة لفظ أو مع: واألمر الثاين 

بغريه ممن له علم بالعربية فقد يكون إماما فيها ولكنه خيفى عليه األمر يف بعض األوقات فاألوىل يف حقه االحتياط إذ 
قد يذهب على العريب احملض بعض املعاين اخلاصة حىت يسأل عنها وقد نقل شيء من هذا عن الصحابة ـ وهم 

  ف بغريهم العرب ـ فكي
كنت ال أدري ما فاطر السموات وأالرض حىت أتاين أعرابيان : نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال 

  أنا فطرهتا أي أنا ابتدأهتا : خيتصمان يف بئر فقال أحدمها 



} ف أو يأخذهم على ختو{ : وفيما يروى عن عمر رضي اهللا عنه أنه سأل وهو على املنرب عن معىن قوله تعاىل 
  فأخربه رجل من هذيل أن التخوف عندهم هو التنقص وأشباه ذلك كثرية 

  كالم الشافعي يف فقه العربية وخفاء بعض العربية على بعض العرب

  لسان العرب أوسع األلسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا : قا ل الشافعي 
على عامته حىت ال يكون موجودا فيها وال نعلمه حييط جبميع علمه إنسان غري نيب ولكنه ال يذهب منه شيء : قال 

من يعرفه ـ قال ـ والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل العلم ال نعلم رجال مجع السنن فلم يذهب منها 
عليه شيء فإذا مجع علم عامة أهل العلم هبا أتى على السنن وإذا فرق كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها مث 

وهكذا لسان العرب عند خاصتها : موجودا عند غريه ممن كان يف طبقته وأهل علمه قال  كان ما ذهب عليه منها
وعامتها ال يذهب منه شيء عليها وال يطلب عند غريها وال يعلمه إال من نقله عنها وال يشركها فيه إال من اتبعها 

  لتركه فإذا صار إليه صار من أهله  يف تعلمه منها ومن قبله منها فهو من أهل لساهنا وإمنا صار غريهم من غري أهله
هذا ما قال وال خيالف فيه أحد فإذا كان األمر على هذا لزم كل من أراد أن ينظر يف الكتاب والسنة أن يتعلم 
الكالم الذي به أديت وأن ال حيسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه يستحق النظر وأن ال 

ل املشكلة اليت مل حيط هبا علمه دون أن يسأل عنها من هو من أهلها فإن ثبت على هذه يستقل بنفسه يف املسائ
ـ إن شاء هللا ـ موافقا ملا كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه الكرام    الوصاة كان 

ذو القلب املخموم : ل قلنا يا رسول اهللا من خري الناس ؟ قا: عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال [ روي 
هو التقي النقي الذي ال إمث فيه : قد عرفنا اللسان الصادق فما ذو القلب املخموم ؟ قال : واللسان الصادق قلنا 

ما نعرف هذا فينا إال رافعا موىل : الذي ينسى الدنيا وحيب اآلخرة قلنا : وال حسد قلنا فمن على أثره ؟ قال 
  ] أما هذا فإنه فينا : مؤمن يف خلق حسن قلنا : فمن على أثره ؟ قال : م قلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

: أيدالك الرجل امرأته ؟ قال ! يا رسول اهللا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاءه رجل فقال : [ ويروي 
صلى اهللا عليك وسلم ؟ ما قلت وما قال لك يا رسول اهللا : نعم إذا كان مفلجا فقال له أبو بكر رضي اهللا عنه 

ما رأيت الذي هو أفصح منك يا : نعم إذا كان فقريا فقال أبو بكر : أمياطل الرجل امرأته ؟ قلت : قال : فقال 
  ] كيف ال وأنا من قريش وأرضعت يف بين سعد ؟ : رسول اهللا فقال 

  قول جابر: أمثلة لوقوع اخلطأ يف العربية يف كالم اهللا وسنة نبيه أحدها 

  فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب : في يف قوله تعاىل اجلع
فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب فالواجب السؤال كما سألوا فيكون على ما كانوا 

  عليه وإال زل فقال يف الشريعة برأيه ال بلساهنا 
  : ولنذكر لذلك ستة أمثلة 

أن تأويل هذه اآلية مل جيىء بعد } فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب { :  قول جابر اجلعفي يف قوله تعاىل: أحدها 
وكذب ـ فإنه أراد بذلك مذهب الرافضة فإهنا تقول إن عليا يف السحاب فال خيرج مع من خرج من ولده حىت 

اآلية عند }  فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب{ : اخرجوا مع فالن فهذا معىن قوله تعاىل : ينادي علي من السماء 
  مل جيىء بعد : جابر حسبما فسره سفيان من قوله 



بل هذه اآلية كانت يف إخوة يوسف وقع ذلك يف مقدمة كتاب مسلم ومن كان ذا عقل فال يرتاب يف أن سياق 
  القرآن دال على ما قال سفيان وأن ما قاله جابر ال ينساق 

  الثاين قول من زعم أنه جيوز للرجل نكاح تسع

فانكحوا ما طاب لكم من { : قول من زعم أنه جيوز للرجل نكاح تسع من احلالئل مستال بقوله تعاىل :  والثاين
ألن أربعا إىل ثالث إىل اثنتني تسع ومل يشعر مبعىن فعال ومفعل يف كالم العرب وأن } النساء مثىن وثالث ورباع 

  أربعا على التفصيل ال على ما قالوا  معىن اآلية فانكحوا إن شئتم اثنتني اثنتني أو ثالثا ثالثا أو

  الثالث قول من زعم أن احملرم من اخلنزير إمنا هو اللحم

قول من زعم أن احملرم من اخلنزير إمنا هو اللحم وأما الشحم فحالل ألن القرآن إمنا حرم اللحم دون : والثالث 
  طلق على اللحم مل يقل ما قال الشحم ولو عرف أن اللحم يطلق على الشحم أيضا خبالف الشحم فإنه ال ي

  أن كل شيء فان حىت ذات الباري ما عدا الوجه: الرابع قول من قال 

كل { إن كل فان حىت ذات اهللا ـ تعاىل عما يقولون علوا كبريا ـ ما عدا الوجه بدليل : قول من قال : والرابع 
سرين فيه تأويالت وقصد هذا القائل ما ال يتجه وإمنا املراد بالوجه هنا غري ما قال فإن للمف} شيء هالك إال وجهه 

أي لفالن : فعلت هذا لوجه فالن : لغة وال معىن وأقرب قول لقصد هذا املسكني أن يراد به ذو الوجه كما تقول 
كل من { : ومثله قوله تعاىل } إمنا نطعمكم لوجه اهللا { : كل شيء هالك إال هو وقوله تعاىل : فكان معىن اآلية 

  } ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام * ان عليها ف

  اخلامس قول من زعم أن هللا جنبا

أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت يف { : قول من زعم أن هللا سبحانه وتعاىل جنبا مستدال بقوله : واخلامس 
يف جنب هذا أي هذا األمر يصغر : وهذا ال معىن للجنب فيه ال حقيقة وال جمازا ألن العرب تقول } جنب اهللا 

يا حسرتا على مافرطت يف جنب اهللا أي فيما بيين وبني اهللا إذ : يصغر باإلضافة إىل آخر فكذلك اآلية معناها 
  أضفت تفريطي إىل أمره وهنيه إياي 

  السادس قول من قال يف قوله صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوا الدهر أن فيه مذهب الدهرية 
إن هذا الذي ] ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر : [ ل النيب صلى اهللا عليه و سلم قول من قال يف قو: والسادس 

ال تسبوا الدهر إذا أصابتكم املصائب وال تنسبوها إليه فإن اهللا : يف احلديث هو مذهب الدهرية ومل يعرف أن املعىن 
ل ال على الدهر ألن العرب كان هو الذي أصابكم بذلك ال الدهر فإنكم إذا سببتم الدهر وقع السب على الفاع

أصابه الدهر يف ماله ونابته قوارع الدهر ومصائبه : من عادهتا يف اجلاهلية أن تنسب األفعال إىل الدهر فتقول 
لعن اهللا الدهر وحما اهللا الدهر واشباه : فينسبون إىل كل شيء جتري به أقدار اهللا تعاىل عليهم إىل الدهر فيقولون 

ألجل الفعال املنسوبة إليه فكأهنم إمنا سبوا الفاعل والفاعل هو اهللا وحده فكأهنم يسبونه سبحانه  ذلك وإمنا يسبونه



  وتعاىل 
فقد ظهر هبذه األمثلة كيف يقع اخلطأ يف العربية يف كالم اهللا سبحانه وتعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم وأن 

ن اهللا عليهم برآء من ذلك ألهنم عرب مل حيتاجوا يف فهم ذلك يؤدي إىل حتريف الكلم عن مواضعه والصحابة رضوا
كالم اهللا تعاىل إىل أدوات وال تعلم مث من جاء بعدهم ممن ليس بعريب اللسان تكلف ذلك حىت علمه وحينئذ داخل 
 القوم يف فهم الشريعة وتنزيلها على ما ينبغي فيها كسلمان الفارسي وغريه فكل من اقتدى هبم يف تنزيل الكتاب

ـ إن شاء اهللا ـ داخل يف سوادهم األعظم كائن  ـ إن أراد أن يكون من أهل االجتهاد فهو  والسنة على العربية 
  على ما كانوا عليه فانتظم يف سلك الناجية 

  النوع الثاين اجلهل باملقاصدأن اهللا تعاىل أنزل الشريعة فيها تبيان كل

  شيء 
أن اهللا تعاىل أنزل الشريعة على رسوله صلى اهللا عليه و سلم فيها تبيان كل شيء حيتاج إليه اخللق يف تكاليفهم اليت 
أمروا هبا وتعبداهتم اليت طوقوها يف أعناقهم ومل ميت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت كمل الدين بشهادة اهللا 

فكل } أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا اليوم { : تعاىل بذلك حيث قال تعاىل 
  اليوم أكملت لكم دينكم : من زعم أنه بقي يف الدين شيء مل يكمل فقد كذب بقوله 

قد وجدنا من النوازل والوقائع املتجددة ما مل يكن يف الكتاب وال يف السنة نص عليه وال عموم ينتظمه : فال يقال 
جلد يف الفرائض واحلرام يف الطالق ومسألة الساقط على جريح حمفوف جبرحى وسائر املسائل وأن مسائل ا

  االجتهادية اليت ال نص فيها من كتاب وال سنة فأين الكالم فيها ؟ 
إن اعتربت فيها اجلزئيات من املسائل } اليوم أكملت لكم دينكم { : أوال أن قوله تعاىل : فيقال يف اجلواب 

و كما أوردمت ولكن املراد كلياهتا فلم يبق للدين قاعدة حيتاج إليها يف الضروريات واحلاجيات أو والنوازل فه
التكميليات إال وقد بينت غاية البيان نعم يبقى تنزيل اجلزئيات على تلك الكليات موكوال إىل نظر اجملتهد فإن 

ال يسع الناس تركها وإذا ثبت يف الشريعة أشعرت قاعدة االجتهاد أيضا ثابتة يف الكتاب والسنة فال بد من إعماهلا و
بأن مث جماال لإلجتهاد واليوجد ذلك إال فيما ال نص فيه ولو كان املراد باآلية الكمال حبسب حتصيل اجلزئيات 

ج بالفعل فاجلزئيات ال هناية هلا فال تنحصر مبرسوم وقد نص العلماء على هذا املعىن فإمنا املراد الكمال حبسب ما حيتا
  إليه من القواعد اليت جيري عليها ما ال هناية له من النوازل 

إن النظر يف كماهلا حبسب خصوص اجلزئيات يؤدي إىل اإلشكال وااللتباس وإال فهو الذي أدى إىل : مث نقول ثانيا 
سؤاله ألهنا  إيراد هذا السؤال إذ لو نظر السائل إىل احلالة اليت وضعت عليها الشريعة وهي حالة الكلية مل يورد

  موضوعة على األبدية وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية 
وأما اجلزئية فموضوعة على النهاية املؤدية إىل احلصر يف التفصيل وإذ ذاك قد يتوهم أهنا مل تكمل فيكون خالفا 

اآلية وال شك أن } كل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ل{ : وقوله تعاىل } اليوم أكملت لكم دينكم { : لقوله تعاىل 
كالم اهللا هو الصادق وما خالفه فهو املخالف فظاهر إذ ذاك أن اآلية على عمومها وإطالقها وأن النوازل اليت ال 

عهد هبا ال تؤثر يف صحة هذا الكمال ألهنا إما حمتاج إليها وإما غري حمتاج إليها فإن كانت حمتاجا إليها فهي مسائل 
ألصول الشرعية فأحكامها قد تقدمت ومل يبق إال منظر اجملتهد إىل أي دليل يستند خاصة االجتهاد اجلارية على ا

وإن كانت غري حمتاج إليها فهي البدع احملدثات إذ لو كانت حمتاجا إليها ملا سكت عنها يف الشرع لكنها مسكوت 



  د كمل الدين واحلمد هللا عنها بالفرض وال دليل عليها فيه كما تقدم فليست مبحتاج إليها فعلى كل تقدير ق
ومن الدليل على أن هذا املعىن هو الذي فهمه الصحابة رضي اهللا عنهم أهنم مل يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤال 

أنت علي حرام ؟ : مل مل ينص على حكم اجلد مع اإلخوة ؟ وعلى حكم من قال لزوجته : وال قال أحد منهم 
ع نصا بل قالوا فيها وحكموا باالجتهاد واعتربوا مبعان شرعية ترجع يف واشباه ذلك مما مل جيدوا فيه عن الشار

  التحصيل إىل الكتاب والسنة وإن مل يكن بالنص فإنه باملعىن فقد ظهر إذا وجه كمال الدين على أمت الوجوه 
ل فيه كمال وننتقل منه إىل معىن آخر وهو أن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل القرآن مربأ عن اإلختالف والتضاد ليحص

} أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا { : التدبر واالعتبار فقال سبحانه وتعاىل 
فدل معىن اآلية على أنه بريء من االختالف فهو يصدق بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا من جهة اللفظ ومن جهة 

  املعىن 
  متواترة مطردة خبالف كالم املخلوق  فأما جهة اللفظ فإن الفصاحة فيه

فإنك تراه إىل االختالف ما هو فيأيت بالفصل من الكالم اجلزل الفصيح فال يكاد خيتمه إال وقد عرض له يف أثنائه ما 
نقص من منصب فصاحته وهكذا جتد القصيدة الواحدة منها ما يكون على نسق الفصاحة الالئقة ومنها ما ال يكون 

  كذلك 
املعىن فإن معاين القرآن على كثرهتا أو على تكرارها حبسب مقتضيات األحوال على حفظ وبلوغ غاية يف  وأما جهة

إيصاهلا إىل غايتها من غري إخالل بشيء منها وال تضاد وال تعارض على وجه ال سبيل إىل البشر أن يدانوه ولذلك 
مل يعارضوه ومل يغريوا يف وجه إعجازه بشيء مما  ملا مسعته أهل البالغة األوىل والفصاحة األصلية ـ وهم العرب ـ

نفي اهللا تعاىل عنه وهم أحرص ما كانوا على اإلعتراض فيه والغض من جانبه مث ملا أسلموا وعاينوا معانيه وتفكروا 
يف غرائبه مل يزدهم البحث إال بصرية يف أنه ال اختالف فيه وال تعارض والذي نقل من ذلك يسري توقفوا فيه توقف 

  املسترشد حىت يرشدوا إىل وجه الصواب أو توقف املتثبت يف الطريق 
يا أيها الناس اهتموا رأيكم فلقد رأيتنا مع رسول اهللا : وقد صح أن سهل بن حنيف قال يوم صفني وحكم احلكمني 

ددناه وإمي صلى اهللا عليه و سلم يوم أيب جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره لر
  اهللا ما وضعنا سيوفنا من على عواتقنا منذ أسلمنا ألمر يفظعنا إال أسهلن بنا أمر نعرفه احلديث 

قوله اهتموا الرأي فإن معارضة الظواهر يف غالب األمر رأي غري مبين على أصل يرجع : فوجد الشاهد منه أمران 
أن كل ما ورد : ما وضعنا سيوفنا إىل آخره فإن معناه واهللا : إليه وقوله يف احلديث ـ وهو النكتة يف الباب ـ 

عليهم يف شرع اهللا مما يصادم الرأي فإنه حق يتبني على التدريج حىت يظهر فساد ذلك الرأي وأنه كان شبهة 
عرضت وإشكاال ينبغي أن ال يلتفت إليه بل يتهم أوال ويعتمد على ما جاء يف الشرع فإنه إن مل يتبني اليوم تبني غدا 

  ولو فرض أنه ال يتبني أبدا فال حرج فإنه متمسك بالعروة الوثقى 
مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول : عن عمر رضي اهللا عنه قال [ ويف الصحيح 

عليه و  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثرية مل يقرئنيها رسول اهللا صلى اهللا
من أقرأك هذه السورة اليت مسعتك تقرأ ؟ : سلم فكدت أساوره يف الصالة فصربت حىت سلم فلببته بردائه فقلت 

كذبت فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أقرأنيها : أقرأنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت : فقال 
إين مسعت هذا يقرأ سورة :  صلى اهللا عليه و سلم فقلت على غري ما قرأت فانطلقت به أقوده إىل رسول اهللا

أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة اليت : الفرقان على حروف مل تقرئنيها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



أقرأين  القراءة اليت! كذلك أنزلت ـ مث قال ـ اقرأ يا عمر : مسعته يقرأ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ] فقال ـ كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه 

وهذه املسألة إمنا هي إشكال وقع لبعض الصحابة يف نقل الشرع بني هلم جوابه النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يكن 
أو مسائله ال يستلزم أن يكون فيه نفسه ذلك دليال على أن فيه اختالفا فإن االختالف بني املكلفني يف بعض معانيه 

اختالف فقد اختلفت األمم يف النبوات ومل يكن ذلك دليال على وقوع االختالف يف نفس النبوات واختلفت يف 
  مسائل كثرية من علوم التوحيد ومل يكن اختالفهم دليال على وقوع االختالف فيما اختلفوا فيه فكذلك ما حنن فيه 

ه أن القرآن يف نفسه ال اختالف فيه مث نبين على هذا معىن آخر وهو أنه ملا تبني تنزهه عن وإذا ثبت هذا صح من
االختالف صح أن يكون حكما بني مجيع املختلفني ألنه إمنا يقرر معىن هو احلق واحلق ال خيتلف يف نفسه فكل 

م يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول فإن تنازعت{ : اختالف صدر من مكلف فالقرآن هو املهيمن عليه قال اهللا تعاىل 
فهذه اآلية وما أشبهها صرحية يف الرد إىل كتاب اهللا } إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

تعاىل وإىل سنة نبيه ألن السنة بيان الكتاب وهو دليل على أن احلق فيه واضح وأن البيان فيه شاف ال شيء بعده 
ذا فعل الصحابة رضي اهللا عنهم ألهنم كانوا إذا اختلفوا يف مسألة ردوها إىل الكتاب والسنة يقوم مقامه وهك

وقضاياهم شاهدة هبذا املعىن ال جيهلها من زوال الفقه فال فائدة يف جلبها إىل هذا املوضع لشهرهتا فهو إذا مما كان 
  عليه الصحابة 

  :ملقدمة أمران أحدمها فإذا تقرر هذا فعلى الناظر يف الشريعة حبسب هذه ا

  أن ينظر إليها بعني الكمال 
  : فإذا تقرر هذا فعلى الناظر يف الشريعة حبسب هذه املقدمة أمران 

أن ينظر إليها بعني الكمال ال بعني النقصان ويعتربها اعتبارا كليا يف العبادات والعادات وال خيرج عنها : أحدمها 
يف عماية كيف وقد ثبت كماهلا ومتامها ؟ فالزائد واملنقص يف جهتها هو  البتة ألن اخلروج عنها تيه وضالل ورمي

  املبتدع بإطالق واملنحرف عن اجلادة إىل بنيات الطرق 

  و الثاين أن يوقن أنه ال تضاد بني آيات القرآن

بل اجلميع جار  أن يوقن أنه ال تضاد بني آيات القرآن وال بني األخبار النبوية وال بني أحدمها مع اآلخر: والثاين 
على مهيع واحد ومنتظم إىل معىن واحد فإذا أداه بادىء الرأي إىل ظاهر اختالف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء 

اإلختالف ألن اهللا قد شهد له أن ال إختالف فيه فليقف وقوف املضطر السائل عن وجه اجلمع أو املسلم من غري 
لي فليلتمس املخرج حىت يقف على احلق اليقني أو ليبق باحثا إىل اعتراق فإن كان املوضع مما يتعلق به حكم عم

املوت وال عليه من ذلك فإذا اتضح له املغزى وتبينت له الواضحة فال بد له من أن جيعلها حاكمة يف كل ما يعرض 
  له من النظر فيها ويضعها نصب عينيه يف كل مطلب ديين كما فعل من تقدمنا ممن أثىن اهللا عليهم 

فهو الذي أغفله املبتدعون فدخل عليهم بسبب ذلك االستدراك على الشرع وإليه مال كل من : األمر األول  فأما
مل أكذب : كان يكذب على النيب صلى اهللا عليه و سلم فيقال له ذلك وحيذر ما يف الكذب عليه من الوعيد فيقول 

  عليه وإمنا كذبت له 
إذا كان الكالم حسنا مل أر بأسا أن أجعل له إسنادا فلذلك : نه قال وحكي عن حممد بن سعيد املعروف باألردين أ



  كان حيدث باملوضوعات وقد قتل يف الزندقة وصلب 
  وقد تقدم هلذا القسم أمثلة كثرية 

فإن قوما أغفلوه أيضا ومل ميعنوا النظر حىت اختلف عليهم الفهم يف القرآن والسنة فأحالوا : وأما األمر الثاين 
عليها حتسينا للظن بالنظر األول وهذا هو الذي عاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حال اخلوارج  باألختالف
فوصفهم بعدم الفهم للقرآن وعند ذلك خرجوا على أهل ] يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم : [ حيث قال 

هلم حرب القرآن عبد اهللا بن عباس رضي ال حكم إال هللا وقد حكم الرجال يف دين اهللا حىت بني : اإلسالم إذ قالوا 
على وجه أذعن بسببه منهم ألفان أو من رجع منهم إىل احلق } إن احلكم إال هللا { : اهللا عنهما معىن قوله تعاىل 

ال تناظروه وال ختاصموه فإنه : ومتادى الباقون على ما كانوا عليه اعتقادا ـ واهللا أعلم ـ على قول من قال منهم 
  } بل هم قوم خصمون { : ال اهللا فيهم من الذين ق

فتأملوا رمحكم اهللا كيف كان فهمهم يف القرآن مث مل يزل هذا اإلشكال يعتري أقواما حىت اختلفت عليهم اآليات 
  واألحاديث وتدافعت على أفهامهم فجعجعوا به قبل إمعان النظر 

  ريعةعشرة أمثلة امن اختلفت عليهم اآليات واألحاديث فظنوا أن يف الش

  تناقضا أحدها تناقض آية فأقبل بعضهم على بعض مع آية فإذا نفخ يف الصور 
  : ولنذكر من ذلك عشرة أمثلة 

فإذا نفخ { : يتناقض مع قوله تعاىل } وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون { : إن قوله تعاىل : قول من قال : أحدها 
  } يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون 

  لثاين تناقض آية فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان مع آية وليسئلن يومئذ عما كانوا و ا
وليسألن يوم { : مضاد لقوله } فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان { : قول من قال يف قوله تعاىل : والثاين 

  } ولتسألن عما كنتم تعملون { : وقوله تعاىل } القيامة عما كانوا يفترون 

  و الثالث تناقض اآليات يف مدة خلق السموات واألرض

قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك { : قول من قال يف قوله تعاىل : والثالث 
ينا مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أت{ : إىل قوله تعاىل } رب العاملني 

{ : إن هذا صريح يف أن األرض خملوقة قبل السماء ويف اآلية األخرى } فقضاهن سبع مساوات يف يومني * طائعني 
واألرض بعد ذلك دحاها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها * رفع مسكها فسواها * أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها 

  فصرح بأن األرض خملوقة بعد السماء } 
ما أورده نافع بن األزرق ـ أوغريه على ابن عباس رضي اهللا عنهما فخرج البخاري يف املعلقات ومن هذه األسئلة 

فال { : إين أجد يف القرآن أشياء ختتلف علي وهي قوله تعاىل : قال رجل البن عباس : عن سعيد بن جبري قال 
واهللا } { يكتمون اهللا حديثا  وال} { وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون } { أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون 

{ : إىل قوله تعاىل } رفع مسكها فسواها * أم السماء بناها { : فقد كتموا يف هذه اآلية } ربنا ما كنا مشركني 
أإنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف { : فذكر خلق السماء قبل األرض مث قال } واألرض بعد ذلك دحاها 



فذكر يف هذه خلق األرض قبل خلق } طائعني { إىل قوله } إىل السماء وهي دخان مث استوى { : إىل قوله } يومني 
ـ يعين } مسيعا بصريا } { عزيزا حكيما } { وكان اهللا غفورا رحيما { : السماء وقال  فكأنه كان مث مضى فقال 

فصعق من يف ونفخ يف الصور { يف النفخة األوىل } فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون { : ابن عباس 
فال أنساب بينهم عند ذلك وال يتساءلون مث يف النفخة األخرى أقبل } السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا 

  بعضهم على بعض يتساءلون 
فإن اهللا عز و جل يغفر ألهل اإلخالص ذنوهبم وقال } وال يكتمون اهللا حديثا } { ما كنا مشركني { : وأما قوله 

مل نكن مشركني فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرفوا أن اهللا ال يكتم حديثا : نقول املشركون تعالوا 
  } يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم األرض { وعنده 

يف يومني آخرين مث } مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات } { خلق األرض يف يومني { : وقوله عز و جل 
: دحوها أن أخرج منها املاء واملرعى وخلق اجلبال واآلكام وما بينهما يف يومني آخرين فذلك قوله دحا األرض و

فخلقت األرض وما فيها من شيء يف أربعة أيام وخلقت السموات } خلق األرض يف يومني { : دحاها وقوله تعاىل 
مل يزل كذلك فإن اهللا عز و جل مل يرد أي ) قوله ( مسى نفسه بذلك وذلك } وكان اهللا غفورا رحيما { يف يومني 

  شيئا إال أصاب به الذي أراد فال خيتلف عليك القرآن فإن كال من عند اهللا 

  و الرابع خمالفة آية وإذ أخذ ربك من بين آدم احلديث أن اهللا خلق آدم 
مسح ظهره بيمينه فأخرج  إن اهللا ملا خلق آدم: [ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : قول من قال : والرابع 

احلديث كما وقع خمالف لقول اهللا ] } وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى { منه ذريته إىل يوم القيامة 
! } وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى { : تعاىل 

خيرب أنه أخذ من ظهور آدم وهذا إذا تؤمل ال خالف فيع ألن هيمكن  فاحلديث أنه أخذهم من ظهر آدم والكتاب
اجلمع بينهما بأن خيرجوا من صلب آدم عليه الصالة و السالم دفعة واحدة على وجه لو خرجوا على الترتيب كما 

وتكون  أخرجوا إىل الدنيا وال حمال يف هذا بأن يتفطر يف تلك اآلخذة األبناء عن األبناء من غري ترتيب زمان
  النسبتان معا صحيحتني يف احلقيقة ال على اجملاز 

  خمالفة القضاء حلكم القرآن باجللد

إال ما قضيت بيننا ! يا رسول اهللا نشدتك اهللا : أن رجال قال : [ قول من قال فيما جاء يف احلديث : واخلامس 
مث أتى ] ائذن يل يف أن أتكلم صدق اقض بيننا بكتاب اهللا و: بكتاب اهللا فقال خصمه ـ وكان أفقه منه ـ 

والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا أما الوليدة والغنم : [ باحلديث فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إىل آخر احلديث هو خمالف لكتاب اهللا ] فرد عليك وعلى ابنك هذا جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم 

حسبما سأله السائل مث قضى بالرجم والتغريب وليس هلما ذكر يف ] ضني بينكما بكتاب اهللا ألق: [ ألنه قد قال 
  كتاب اهللا 

إن الذي أوجب اإلشكال يف املسألة اللفظ املشترك يف كتاب اهللا فكما يطلق على القرآن يطلق على ما : اجلواب 
كتاب اهللا { : القرآن أو ال كما قال تعاىل  كتب اهللا تعاىل عنده مما هو حكمه وفرضه على العباد كان مسطورا يف



فمعناه فرضه وحكم به وال } كتاب اهللا عليكم { : أي حكم اهللا فرضه وكل ما جاء يف القرآن من قوله } عليكم 
  يلزم أن يوجد هذا احلكم يف القرآن 

  و السادس لزوم جتزئة حد الرجم حبق اإلماء

} أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من { ماء قول من زعم أن قوله تعاىل يف اإل: والسادس 
ال يعقل مع ما جاء يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رجم ورمجت األئمة بعده ألنه يقتضي أن الرجم 

ينتصف وهذا غري معقول فكيف يكون نصفه على اإلماء ؟ ذهابا منهم إىل أن احملصنات هن ذوات األزواج وليس 
ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات { : كذلك بل احملصنات هنا املراد هبن احلرائر بدليل قوله أول اآلية 

  وليس املراد هنا إال احلرائر ألن ذوات األزواج ال تنكح } املؤمنات فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات 

  بالرضاع حيرم بالنسب مع منع نكاح املرأة على عمتها وخالتها وكون ما حيرم

  عدم ذكره يف القرآن يف حمرمات النكاح 
  : إن احلديث : قوهلم : والسابع 

واهللا تعاىل ملا ذكر ] جاء بأن املرأة ال تنكح على عمتها وال على خالتها وأنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب [ 
وأحل لكم ما { :  اجلمع بني األختني وقال بعد ذلك احملرمات مل يذكر من الرضاع إال األم واألخت ومن اجلمع إال

  فاقتضى أن املرأة تنكح على عمتها وعلى خالتها وإن كان رضاع سوى األم واألخت حالال } وراء ذلكم 
  وهذه األشياء من باب ختصيص العموم ال تعارض فيه على حال 

  أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون و الثامن تناقض حديث صلة الرحم تزيد من العمر مع آية فإذا جاء 
  : إن قوله عليه الصالة و السالم : قول من قال : والثامن 

  خمالف ] غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم [ 
  ] من توضأ يوم اجلمعة فبها نعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل : [ لقوله 

  يتفق معىن احلديثني فال اختالف  واملراد بالوجوب هنا التأكيد خاصة حبيث ال يكون تركا للفرض وبه
  : قوهلم جاء يف احلديث : والتاسع 

فكيف تزيد } إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون { : واهللا تعاىل يقول ] صلة الرحم تزيد العمر [ 
  صلة الرحم يف أجل ال يؤخر وال يقدم البتة 

أن هذا الرجل إن وصل رمحه عاش مائة سنة وإال عاش مثانني  أن يكون يف علم اهللا) : منها ( وأجيب عنه بأجوبة 
  سنة مع أن يف علمه أنه يفعل بال بد أو أنه ال يفعل أصال 

  وعلى كال الوجهني إذا جاء أجله ال يستأخر ساعة وال يستقدم قاله ابن قتيبة وتبعه عليه القرايف 

  ألجل النوم وحديث نومه وهو جنب و العاشر تدافع حديث توضئته صلى اهللا عليه و سلم وهو جنب 
  : قال يف احلديث : والعاشر 

  : مث فيه ] إنه عليه الصالة و السالم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة [ 



وهذا تدافع واحلديثان معا لعائشة رضي اهللا ] كان عليه الصالة و السالم ينام وهو جنب من غري أن ميس ماء [ 
  عنها 
اب سهل فاحلديثان يدالن على أن األمرين موسع فيهما ألنه إذا فعل أحد األمرين وأكثر منه وفعل اآلخر واجلو

  أيضا وأكثر منه على ما تقتضيه كان يفعل حصل منهما أنه كان يفعل ويترك وهذا شأن املستحب فال تعارض بينهما 
يقني فإن الذي عليه كل موقن بالشريعة أنه ال فهذه عشرة أمثلة تبني لك مواقع اإلشكال وإين رتبتها مع ثلج ال

{ : تناقض فيها وال اختالف فمن توهم ذلك فيها فهو مل ينعم النظر وال أعطى وحي اهللا حقه ولذلك قال اهللا تعاىل 
ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا { : ؟ فحضهم على التدبر أوال مث أعقبه } أفال يتدبرون القرآن 

  فبني أنه ال اختالف فيه وأن التدبر يعني على تصديق ما أخرب به } 

  فصل النوع الثالث أي من مناشئ اإلبتداع وهو حتسني الظن بالعقل أن اهللا

  جعل للعقول يف إدراكها حدا 
  : النوع الثالث 

راك يف كل مطلوب ولو كانت أن اهللا جعل للعقول يف إداركها حدا تنتهي إليه ال تتعداه ومل جيعل هلا سبيال إىل اإلد
كذلك الستوت مع الباري تعاىل يف إدراك مجيع ما كان وما يكون وما ال يكون إذ لو كان كيف كان يكون ؟ 

  فمعلومات اهللا ال تتناهى ومعلومات العبد متناهية واملتناهي ال يساوي ما ال يتناهى 
وأحواهلا وأفعاهلا وأحكامها مجلة وتفصيال فالشيء وقد دخل يف هذه الكلية ذوات األشياء مجلة وتفصيال وصفاهتا 

الواحد من مجلة األشياء يعلمه الباري تعاىل على التمام والكمال حبيث ال يعزب عن علمه مثقال ذرة ال يف ذاته وال 
و يف صفاته وال يف أحواله وال يف أحكامه خبالف العبد فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص سواء كان يف تعقل ذاته أ

صفاته أو أحواله أو أحكامه وهو يف اإلنسان أمر مشاهد حمسوس ال يرتاب فيه عاقل خترجه التجربة إذا اعتربها 
  اإلنسان يف نفسه 

  انقسام املعلومات إىل ضروري ونظري وواسطة بينهما ومكان الشرع منها ووجه

  توقفه على األخبار 
  : ثالثة أقسام  فأنت ترى املعلومات عند العلماء تنقسم إىل: وأيضا 

قسم ضروري ال ميكن التشكيك فيه كعلم اإلنسان بوجوده وعلمه بأن االثنني أكثر من الواحد وأن الضدين ال 
  جيتمعان 

وقسم ال يعلمه البتة إال أن يعلم به أو جيعل له طريق إىل العلم به وذلك كعلم املغيبات عنه كانت من قبيل ما يعتاد 
مبا حتت رجليه إال أن مغيبه عنه حتت األرض مبقدار شرب وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي علم العبد به أو ال كعلمه 

مل يتقدم له به عهد فضال عم علمه مبا يف السموات وما يف البحار وما يف اجلنة أو النار على التفصيل فعلمه ملا مل 
  جيعل له عليه دليل غري ممكن 

م به ـ وهي النظريات ـ وذلك القسم النظري هو املمكنات اليت وقسم نظري ميكن العلم به وميكن أن ال يعل
  تعلم بواسطة ال بأنفسها إال أن يعلم هبا إخبارا 

وقد زعم أهل العقول أن النظريات ال ميكن االتفاق فيها عادة الختالف القرائح واألنظار فإذا وقع االختالف فيها 



ليها ألته لو مل تفتقر إىل اإلخبار مل يصح العلم هبا ألن املعلومات ال مل يكن بد من خمرب حبقيقتها يف أنفسها إن احتيج إ
ختتلف باختالف األنظار ألهتا حقائق يف أنفسها فال ميكن أن يكون كل جمتهد فيها مصيبا ـ كما هو معلوم يف 

  األصول ـ وإمنا املصيب فيها واحد وهو ال يتعني إال بالدليل 
فنحن نقطع بأن أحد الدليلني دليل حقيقة واآلخر شبهة وال يعني فال بد من  وقد تعارضت األدلة يف نظر الناظر

  إخبار بالتعيني 
بل هو يلزم اجلميع فإن القول باملعصوم غري النيب صلى اهللا عليه و : ألنا نقول : إن هذا قول اإلمامية : وال يقال 

  سلم يفتقر إىل دليل ألنه مل ينص عليه الشارع نصا يقطع العذر 
  قول بإثباته نظري فهو مما وقع اخلالف فيه فكيف خيرج عن اخلالف بأمر فيه خالف ؟ هذا ال ميكن فال

األحكام الشرعية من حيث تقع على أفعال املكلفني من قبيل الضروريات : فإذا ثبت هذا رجعنا إىل مسألتنا فنقول 
  ) ؟ ( يف اجلملة وإن اختلفوا يف بعض التفاصيل فلتماسها 

ما بقي من األقسام فإهنم قد أقروا يف اجلملة ـ أعين القائلني بالتشريع العقلي ـ أن منه نظريا ومنه ما ال ونرجع إىل 
يعلم بضرورة وال نظر ومها القسمان الباقيان مما ال يعلم له أصل إال من جهة اإلخبار فال بد فيه من اإلخبار ألن 

هم عليه فإنا إن مل نلتزم ذلك على مذاهب أهل السنة فعندنا العقل غري مستقل فيه وهذا إذا راعينا قوهلم وساعدنا
ال : أن ال حنكم العقل أصال فضال عن أن يكون له قسم ال حكم له وعندهم أنه ال بد من حكم فألجل ذلك نقول 

يه فإما بل هو مستقل ألن ما مل يقض ف: بد من االفتقار إىل اخلرب وحينئذ يكون العقل غري مستقل بالتفريع فإن قالوا 
  أن يقولوا فيه بالوقف ـ كما هو مذهب بعضهم ـ أو بأنه على احلظر أو اإلباحة ـ كما ذهب إليه آخرون 

بالثاين فهو مستقل وإن قالوا باألول فكذلك أيضا ألنه قد ثبت استقالله بالبعض فافتقاره يف بعض : فإن قالوا 
على اإلطالق ألن القائلني بالوقف اعترفوا بعدم استقالله يف بل هو مفتقر : األشياء ال يدل على افتقاره مطلقا قلنا 

: البعض وإذا ثبت االفتقار يف صورة ثبت مطلقا إذ وقف فيه العقل قد ثبت فيه ذلك وما مل يقف فيه فإنه نظري 
  فريجع إىل ما تقدم يف النظر وقد مر أنه ال بد من حكم وال ميكن إال من جهة اإلخبار 

الوقف فراجعة أقواهلم أيضا إلية أن املسألة نظرية فال بد من اإلخبار وذلك معىن كون العقل ال  وأما القائلون بعدم
  يستقل بإدراك األحكام حىت يأيت املصدق للعقل أو املكذب له 

إن ساعدناكم على ذلك فال يضرنا يف دعوى االفتقار : فقد ثبت قسم ضروري فيثبت اإلستقالل قلنا : فإن قالوا 
ار قد تأيت مبا يدركه اإلنسان بعقله تنبيها لغافل أو إرشادا لقاصر أو إيقاظا ملغمور بالعوائد يغفل عن كونه ألن األخب

إن حسن : ضروريا فهو إذا حمتاج إليه وال بد للعقل من التنبيه من خارج وهي فائدة بعث الرسل فإنكم تقولون 
ضرورة وقد جاء الشرع مبدح هذا وذم ذلك وأمر هبذا الصدق النافع واإلميان وقبح الكذب أيضا والكفران معلوم 

  وهنى عن ذلك 
فلو كان العقل غري مفتقر إىل التنبيه لزم احملال وهو اإلخبار مبا ال فا ئدة فيه لكنه أتى بذلك فدلنا على أنه نبه على 

  أمر يفتقر العقل إىل التنبيه عليه هذا وجه 

  هو أن العقل ملا ثبت أنه قاصر: ووجه آخر 

وهو أن العقل ملا ثبت أنه قاصر اإلدراك يف علمه فما ادعى علمه مل خيرج عن تلك األحكام الشرعية : وجه آخر و
اليت زعم أنه أدركها إلمكان أن يدركها من وجه دون وجه وعلى حال دون حال والربهان على ذلك أحوال أهل 



د فيها أصال منتظما وقاعدة مطردة على الشرع الفترات فإهنم وضعوا أحكاما على العباد ميقتضى السياسات ال جت
بعد ما جاء بل استحسنوا أمورا جتد العقول بعد تنويرهابالشعر تنكرها وترميها باجلهل والضالل والبهتان واحلمق 
مع االعتراف بأهنم أدركوا بعقوهلم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحها ومع أهنم كانوا أهل عقول 

ظار صافية وتدبريات لدنياهم غامضة لكنها بالنسبة إىل ما يصيبوا فيه قليلة فألجل هذا كله وقع اإلعذار باهرة وأن
واإلنذار وبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وهللا احلجة البالغة والنعمة 

  السابغة 
علما ـ ال يأيت عليه الزمان إال وقد عقل فيه ما مل يكن عقل وأدرك فاإلنسان وإن زعم يف األمر أنه أدركه وقتله 

من علمه ما مل يكن أدرك قبل ذلك كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا وال خيتص ذلك عنده مبعلوم دون معلوم 
وال بذات دون ذات وال بصفة دون صفة وال فعل دون حكم فكيف يصح دعوى االستقالل يف األحكام الشرعية 

نوع من أنواع ما يتعلق به علم العبد ؟ ال سبيل له إىل دعوى االستقالل البتة حىت يستظهر يف مسألته بالشرع  وهي
ـ إن كانت شرعية ـ ألن أوصاف الشارع ال ختتلف فيها البتة وال قصور وال نقص بل مبادئها موضوعة على 

  وفق الغايات وهي من احلكمة 

  ي والضروري وغريهووجه ثالث إنقسام العلم إىل البديه

وهو أن ما ندعي علمه يف احلياة ينقسم ـ كما تقدم ـ إىل البديهي الضروري وغريه إال من طريق : ووجه ثالث 
ضروري إما بواسطة أو بغري واسطة إذ قد اعترف اجلميع أن العلوم املكتسبة ال بد يف حتصيلها من توسيط مقدمتني 

ن كانت مكتسبتني فال بد يف اكتساب كل واحدة منهما من مقدمتني معترف هبما فإن كانتا ضروريتني فذاك وإ
وينظر فيهما كما تقدم وكذلك إن كانت واحدة ضرورية وأخرى مكتسبة فال بد للمكتسبة من مقدمتني فإن انتهينا 

إال إىل ضروريتني فهو املطلوب وإال لزم التسلسل أو الدور وكالمها حمال فإذا ال ميكن أن نعرف غري الضروري 
  بالضروري 

وحاصل األمر أنه ال بد من معرفتها مبقدمتني حصلت لنا كل واحدة منهما مما عقلناه وعلمناه من مشاهد باطنة 
كاألمل واللذة أو بدعي للعقل كعلمنا بوجودنا وبأن االثنني أكثر من الواحد وبأن الضدين ال ميكن اجتماعهما وما 

ر فإنا مل يتقدم لنا علم إال مبا هو معتاد يف هذا الدار وأما ما ليس مبعتاد فقبل أشبه ذلك مما هو لنا معتاد يف هذه الدا
النبوات مل يتقدم لنا به معرفة فلو بقينا على ذلك مل حنل ما مل نعرف إال على ما عرفنا وأنكرنا من ادعى جواز قلب 

  تقدمة خالف هذه الدعوى الشجر حيوانا واحليوان حجرا وما أشبه ذلك ألن الذي نعرفه من املعتادات امل

  حبث خوارق العادات وإنكار املصرين على العادات هلا

فلما جاءت النبوات خبوارق العادات أنكرها من أصر على األمور العادية واعتقادها سحرا أو غري ذلك كقلب 
يد وتكليم احلجر العصا ثعبانا وفرق البحر وإحياء املوتى وإبراء األكمة واألبرص ونبع املاء من بني أصابع ال

والشجر وانشقاق القمر إىل غري ذلك مما تبني به أن تلك العوائد الالزمة يف العادات ليست بعقلية حبيث ال ميكن 
ختلفها بل ميكن أن تتخلف كما جيوز على كل خملوق أن يصري من الوجود إىل العدم كما خرج من العدم إىل 

  الوجود 
فها إذ لو كان عدم التخلف هلا عقليا مل ميكن أن تتخلف ال لنيب وال لغريه فمبادىء العادات إذا ميكن عقال ختل



ولذلك مل يدع أحد من األنبياء عليهم الصالة والسالم اجلمع بني النقيضني وال حتدى أحد بكون االثنني أكثر من 
والبحر واألكمة واألبرص  الواحد مع أن اجلميع فعل اهللا تعاىل وهو متفق عليه بني أهل اإلسالم وإذا أمكن يف العصا
  واألصابع والشجر وغري ذلك أمكن يف مجيع املمكنات ألن ما وجب للشيء وجب ملثله 

وأيضا فقد جاءنا الشرع بأوصاف من أهل اجلنة وأهل النار خارجة عن املعتاد الذي عندنا فإن كون اإلنسان يف 
كرائحة املسك غري معتاد وكون األزواج مطهرة اجلنة يأكل ويشرب مث ال يغوط وال يبول غري معتاد وكون عرقه 

من احليض مع كوهنن يف حالة الصبا وسن من حييض غري معتاد وكون اإلنسان فيها ال ينام وال يصيبه جوع وال 
عطش وإن فرض ال يأكل واليشرب أبد الدهر غري معتاد وكون الثمر فيها إذا قطف أخلف يف احلال ويتداىن إىل يد 

اه غري معتاد وكون اللنب واخلمر والعسل فيها أهنارا من غري حالب وال عصر وال حنل وكون القاطف إذا اشته
اخلمر ال تسكر غري معتاد وكون ذلك كله حبيث لو استعمله اإلنسان دائما ال ميتلىء وال يصيبه كظة وال ختمة وال 

قذار غري معتاد وكون أحد من أهل خيرج من جسده ال من أذنه وال أنفه وال ارفاغه وال سائر جسده أوساخ وال أ
  اجلنة ال يهرم وال يشيخ وال ميوت وال ميرض غري معتاد 

وكذلك إذا نظرت أهل النار ـ عياذا باهللا ـ وجدت من ذلك كثريا ككون النار ال تأيت عليه حىت ميوت كما قال 
  خارق للعادة وسائر أنواع األحوال اليت هم عليها كلها } ال ميوت فيها وال حييا { : تعاىل 

فهذان نوعان شاهدان لتلك العوائد وأشباهها بأهنا ليست بعقلية وإمنا هي وضعية ميكن ختلفها وإمنا مل حنتج 
بالكرامات ألن أكثر املعتزلة ينكروهنا رأسا وقد أقر هبا بعضهم وإن ملنا إىل التعريف فلو اعترب الناظر يف هذا العامل 

  عتاد لوجد لذلك نظائر جارية على غري م

  مناظرة شعيب بن أيب سعيد لراهب يف الشام

  : وامسع يف ذلك أثرا غريبا حكاه ابن وهب من طريق إبراهيم بن نشيط 
أن راهبا كان بالشام من علمائهم وكان ينزل مرة يف السنة فتجتمع إليه : مسعت شعيب بن أيب سعيد حيدث : قال 

أمن : الد بن يزيد بن معاوية فيمن جاءه فقال له الراهب الرهبان ليعلمهم ما أشكل عليهم من دينهم فأتاه خ
إنكم تأكلون يف اجلنة : أليس تقولون : إن فيهم ملن هو أعلم مين قال الراهب : علمائهم أنت ؟ قال خالد 

! نعم : افلهذا مثل تعرفونه يف الدنيا ؟ قال : قال الراهب ! بلى : وتشربون مث ال خيرج منكم أذى ؟ قال خالد 
أليس تقول إنك : يب يأكل يف بطن أمه من طعامها ويشرب من شراهبا مث ال خيرج منه أذى قال الراهب خلالد الص

إن يف اجلنة فواكه تأكلون منها : افليس تقولون : قال : إن فيهم ملن هو أعلم مين : لست من علمائهم ؟ قال خالد 
الكتاب يكتب منه كل ! نعم : يا تعرفونه ؟ قال خالد أفلهذا مثل يف الدن! بلى : ال ينقص منها شيء ؟ قال خالد 

إن فيهم ملن هو : إنك لست من علمائهم ؟ قال خالد : أليس تقول : شيء أحد مث ال ينقص منه شيء قال الراهب 
إن هذا من أمة بسط هلا يف احلسنات ما مل يبسط ألحد انتهى املقصود : فتمعر وجهه مث قال : أعلم مين قال خالد 

  رب من اخل
وهو ينبه على أن ذلك األصل الذي يظهر من أول األمر أنه غري معتاد له أصل يف املعتاد و هو تنزل للمنكر غري 

  الزم ولكنه مقرب لفهم من قصر فهمه عن إدراك احلقائق الواضحات 
ادي يفرض فعلى هذا يصح قضاء العقل يف عادي باخنرافه مع أن كون العادي عاديا مطردا غري صحيح أيضا فكل ع

العقل فيه خرق العادة فليس للعقل فيه إنكار إذ قد ثبت يف بعض األنواع اليت اختص الباري باختراعها والعقل ال 



يفرق بني خلق وخلق فال ميكن إال احلكم بذلك اإلمكان على كل خملوق ولذلك قال بعض احملققني من أهل 
  وائد ليتفطن العارفون تنبيها على هذا املعىن املقرر سبحان من ربط األسباب مبسبباهتا وخرق الع: االعتبار 

  حكمة ربط األسباب باملسببات وحكمة خرق العوائد

  : فهو أصل اقتضى للعاقل أمرين 
أن ال جيعل العقل حاكما بإطالق وقد ثبت عليه حاكم بإطالق وهو الشرع بل الواجب عليه أن يقدم ما : أحدمها 

ـ ألنه ال يصح تقدمي الناقص حاكما حقه التقدمي ـ وهو الشرع ـ ويؤخ ر ما حقه التأخري ـ وهو نظر العقل 
اجعل : على الكامل ألنه خالف املعقول واملنقول بل ضد القضية هو املوافق لألدلة فال معدل عنه ولذلك قال 

  الشرع يف ميينك والعقل يف يسارك تنبيها على تقدم الشرع على العقل 

  ع حاكم عليه بإطالق خرق العوائد ال ينبغي للعقل إنكاره بإطالق العقل غري حاكم بإطالق والشر
أنه إذا وجد يف الشرع أخبارا تقتضي ظاهرا خرق لعادة اجلارية املعتادة فال ينبغي له أن يقدم بني يديه : والثاين 

ه وهو ظاهر إما أن يصدق به على حسب ما جاء ويكل علمه إىل عامل: اإلنكار يإطالق بل له سعة يف أحد أمرين 
يعين الواضح احملكم واملتشابه اجململ إذ ال } والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا { : قوله تعاىل 

يلزمه العلم به ولو لزم العلم به جلعل له طريق إىل معرفته وإال كان تكليفا مبا ال يطاق وإما أن يتأوله على ما ميكن 
  ى الظاهر ألن إنكاره إنكار خلرق العادة فيه محله عليه مع اإلقرار مبقتض

وعلى هذا السبيل جيري حكم الصفات اليت وصفت الباري هبا نفسه ألن من نفاها نفى شبه صفات املخلوقني وهذا 
منفي عند اجلمهور فبقي اخلالف يف نفي عني الصفة أو إثباهتا فاملثبت أثبتها على شرط نفي التشبيه واملنكر ألن 

  ة غري شبيهة بصفات املخلوقني منكر ألن يثبت أمر إال على وفق املعتاد يكون مث صف
  : هذا الزم فيما تنكره العقول بديهة كقوله : فإن قالوا 

فإن اجلميع أنكروا ظاهره إذ العقل واحلس يشهدان بأهنا غري ] رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [ 
  ا مرفوعة وتأولوا الكالم اعتقدوا أهن: مرفوعة وأنت تقول 

  إيضاح مطلب حتكيم العقل يف الشرع بعشرة أمثلة

إن الصراط ثابت : مل نعن ما هو منكر ببداهة العقول وإمنا عنينا ما للنظر فيه شك وارتياب كما نقول : قيل 
اإلنسان فوقه  واجلواز عليه قد أخرب الشارع به فنحن نصدق به ألنه إن كان كحد السيف وشبهه ال ميكن استقرار

عادة فكيف ميشي عليه ؟ فالعادة قد خترق حىت ميكن املشي واالستقرار والذين ينكرونه يقفون مع العوائد وينكرون 
أصل الصراط وال يلتفتون إىل إمكان اخنراق العوائد فإن فرقوا صار ذلك حتكما ألنه ترجيح يف أحد املثلني دون 

  نقل فاحلق اإلقرار دون اإلنكار اآلخر من غري مرجح عقلي وقد صادفهم ال
  : ولنشرح هذا املطلب بأمثلة عشرة 

  األول والثاين مسألتا الصراط وامليزان



  : مسألة الصراط وقد تقدمت : أحدها 
مسألة امليزان إذ ميكن إثباته ميزانا صحيحا على ما يليق بالدار اآلخرة وتوزن فيه األعمال على وجه : والثاين 

لعقل بأن أنفس األعراض ـ وهي األعمال ـ ال توزن املوزونات عندنا يف العادات ـ وهي غريعادي نعم يقر ا
األجسام ومل يأت يف النقل ما يعني أنه كميزاننا من كل وجه أو أنه عبارة عن الثقل أو أنفس األعمال توزن بعينها 

بت عنهم إال جمرد التصديق من غري فاألخلق احلمل إما على التسليم وهذه طريقة الصحابة رضي اهللا عنهم إذ مل يث
حبث عن نفس امليزان أو كيفية الوزن كما أنه مل يثبت عنهم يف الصراط إال ما ثبت عنهم يف امليزان فعليك به فهو 

  مذهب الصحابة رضي اهللا عنهم 
  فالتأويل إذا خارج عن طريقتهم فأصحاب التأويل على هذا من الفرق اخلارجة : فإن قيل 

إذ قد حيتاج إليه يف : ال يبعد ) ؟ ( ن األصل يف ذلك التصديق مبا جاء التسليم حمضا أو مع التأويل نظر ال أل: قيل 
بعض املواضع خبالف من جعل أصله يف تلك األمور التكذيب هبا فإنه خمالف هلم للسلك يف األحاديث مسلك 

  يم أسلم التأويل أو عدمه ال أثر له ألنه تابع على كلتا الطريقتني لكن التسل

  والثالث مسألة عذاب القرب

مسألة عذاب القرب وهي أسهل وال بعد وال نكري يف كون امليت يعذب برد الروح إليه عارية مث تعذيبه : والثالث 
على وجه ال يقدر البشر على رؤيته لذلك وال مساعه فنحن نرى امليت يعاجل سكرات املوت وخيرب بآالم ال مزيد 

ن ذلك أثرا وكذلك أهل األمراض املؤلفة وأشباه ذلك مما حنن فيه مثلها فلماذا جيعل استبعاد عليها وال نرى عليه م
  العقل صادا يف وجه التصديق بأقوال الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ 

  والرابع مسألة سؤال امللكني للميت

حكمنا املعتاد يف الدنيا وقد تقدم أن  مسألة سؤال امللكني للميت وإقعاده يف قربه فإنه إمنا يشكل إذا: والرابع 
حتكيمه بإطالق غري صحيح لقصوره وإمكان خرق العوائد إما بفتح القرب حىت ميكن إقعاده أو بغري ذلك من األمور 

  اليت ال حتيط مبعرفتها العقول 

  واخلامس مسألة تطاير الصحف والسادس إنطاق اجلوارح و السابع رؤية اهللا يف

  اآلخرة 
مسألة تطاير الصحف وقراءة من مل يقرأ قط وقراءته إياه وهو خلف ظهره كل ذلك ميكن فيه خرق  :واخلامس 

  العوائد فيتصوره العقل على وجه منها 
مسألة إنطاق اجلوارح شاهدة على صاحبها ال فرق بينها وبني األحجار والشجار اليت شهدت لرسول : والسادس 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالرسالة 
رؤية اهللا يف اآلخرة جائزة إذ ال دليل يف العقل يدل على أنه ال رؤية إال على الوجه املعتاد عندنا إذ ميكن : لسابع وا

أن تصح الرؤية على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال أشعة وال مقابلة وال تصور جهة وال فضل جسم شفاف وال 



صور يف النظر أميل والشرع قد جاء بإثباهتا فال معدل عن غري ذلك والعقل ال جيزم بامتناع ذلك بديهة وهو إىل الق
  التصديق 

  والثامن كالم الباري والتاسع إثبات الصفات

كالم الباري تعاىل إمنا نفاه من نفاه وقوفا مع الكالم املالزم للصوت واحلرف وهو يف حق الباري حمال ومل : والثامن 
اهبة املعتاد على وجه صحيح الئق بالرب إذ ال ينحصر الكالم يقف مع إمكان أن يكون كالمه تعاىل خارجا عن مش

فيه عقال وال جيزم العقل بأن الكالم إذا كان على غري الوجه املعتاد حمال فكان من حقه الوقوف مع ظاهر األخبار 
  جمردا 

ـ على القول إثبات الصفات كالكالم إمنا نفاه من نفاه للزوم التركيب عنده يف ذات الباري تعاىل : والتاسع 
بإثباهتا ـ فال ميكن أن يكون واحدا مع إثباهتا وهذا قطع من العقل الذي ثبت قصور إدراكه يف املخلوقات فكيف 
ال يثبت قصوره يف إدراكه إذا دعي التركيب بالنسبة إىل صفات الباري ؟ فكان من الصواب يف حقه أن يثبت من 

  حدانية له على اإلطالق والعموم الصفات ما أثبته اهللا لنفسه ويقر مع ذلك بالو

  والعاشر حتكيم العقل على اهللا تعاىل وبيان فساد ذلك وكون اهللا تعاىل له

  احلجة البالغة واملشيئة املطلقة 
جيب عليه بعثة الرسل وجيب عليه الصالح واألصلح وجيب : حتكيم العقل على اهللا تعاىل حبيث يقول : والعاشر 

ـ إىل آخر ما ينطق به يف تلك األشياء ـ وهذا إمنا نشأ من ذلك األصل املتقدم وهو عليه اللطف وجيب عليه كذا 
االعتياد يف اإلجياب على العباد ومن أجل الباري وعظمه مل جيترىء على إطالق هذه العبارة وال أمل مبعناها يف حقه 

 ما مينعه شيء وال يعارض أحكامه ألن ذلك املعتاد إمنا حسن يف املخلوق من حيث هو عبد حمصور ممنوع واهللا تعاىل
يفعل ما يشاء { : وقوله تعاىل } قل فلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني { : حكم فالواجب الوقوف مع قوله 

  } فعال ملا يريد * ذو العرش اجمليد } { واهللا حيكم ال معقب حلكمه } { إن اهللا حيكم ما يريد { : وقوله تعاىل } 

  رهم يف عدم حتكيم عقوهلم يف صفات اهللا وعقائد دينهالسلف ـ آثا

فاحلاصل من هذه القصة أنه ال ينبغي للعقل أن يتقدم بني يدي الشرع فإنه من التقدم بني يدي اهللا ورسوله بل يكون 
  ملبيا من وراء وراء 

ىل اجلنة فوصلوا ودل على إن هذا هو املذهب للصحابة رضي اهللا عنهم وعليه دأبوا وإياه اختذوا طريقا إ: مث نقول 
  : ذلك من سريهم أشياء 

أنه مل ينكر أحد مهنم ما جاء من ذلك بل أقروا وأذعنوا لكالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم ومل : منها 
يصادموه وال عارضوه بإشكال ولو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سريهم وما جرى بينهم من 

ا واملناظرات يف األحكام الشرعية فلما مل ينقل إلينا شيء من ذلك دل على أهنم آمنوا به وأقروه كما جاء من القضاي
  غري حبث وال نظر 

الكالم يف الدين أكرهه ومل يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه حنو الكالم يف رأي جهم : كان مالك بن أنس يقول 



الم إال فيما حتته عمل فأما الكالم يف الدين ويف اهللا عز و جل فالسكوت والقدر وكل ما أشبه ذلك وال أحب الك
  أحب إيل ألين رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكالم يف الدين إال فيما حتته عمل 

ـ يعين العلماء : قال ابن عبد الرب  قد بني مالك رمحه اهللا أن الكالم فيما حتته عمل هو مباح عنده وعند أهل بلده 
ـ منهم وأخرب  أن الكالم يف الدين حنو القول يف صفات اهللا وأمسائه وضرب مثال حنو رأي جهم والقدر ـ قال 

والذي قاله مالك عليه مجاعة الفقهاء قدميا وحديثا من أهل احلديث والفتوى وإمنا خالف يف ذلك أهل البدع ـ 
فال يسعه السكوت إذا طمع يف درء الباطل وأما اجلماعة فعلى ما قال مالك رمحه اهللا إال أن يضطر أحد إىل الكالم 

  وصرف صاحبه عن مذهبه وخشي ضاللة عامة أو حنو هذا 
ألن يلقى اهللا العبد ! يا أبا موسى : مسعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال يل : وقال يونس بن عبد األعلى 

  كالما ال أقدر أن أحكيه بكل ذنب ما خال الشرك خري من أن يلقاه بشيء من الكالم لقد مسعت من حفص 
  ال يفلح صاحب الكالم أبدا وال تكاد ترى أحدا نظر يف املسائل إال ويف قلبه دغل : وقال أمحد بن حنبل 

سبحان : عن احلسن بن زياد الؤلؤي ـ وقال له رجل يف زفر بن اهلذيل ـ أكان ينظر يف الكالم ؟ فقال ) وقال ( 
ـ مههم غري الفقه ما أدركت مشيختنا زف! اهللا ما أمحقك  ر وأبا يوسف وابا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنهم 

  واالقتداء مبن تقدمهم 
أمجع أهل الفقه واآلثار يف مجيع األمصار أن أهل الكالم أهل بدع وزيغ وال يعدون عند اجلميع : وقال ابن عبد الرب 

  فيه ويتفاضلون فيه باالتفاق وامليز والفهم  يف األمصار يف مجيع طبقات العلماء وإمنا العلماء أهل األثر والتفقه
وامي اهللا إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن وما : وعن أيب الزناد أنه قال 

برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل اجلدل والتنقيب واألخذ بالرأي وينهون 
عن لقائهم وجمالستهم وحيذروننا مقاربتهم أشد التحذير وخيربون أهنم أهل ضالل وحتريف لتأويل كتاب اهللا وسنن 

رسوله وما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت كره املسائل وناحية التنقيب والبحث وزجر عن ذلك 
  وحذره املسلمني يف غري موطن حىت كان من قوله كراهية لذلك 

روين ما تركتكم فإمنا هلك الذين من قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ذ[ 
  ] وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم 

يعين االنتهاء عن اجلدل فيه وخرج : اتقوا اهللا يف دينكم قال سحنون : وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم أن حيفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا : أيضا ابن وهب عن عمر 

أهل الرأي هم أهل : حني سئلوا أن يقولوا ال نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم قال أبو بكر بن أيب داود 
  : البدع وهو القائل يف قصيدته يف السنة 

  ) فقول رسول اهللا أزكى وأشرح ... ودع عنك آراء الرجال وقوهلم ( 
إمنا هلك من كان قبلكم حني تشعبت هبم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا اآلثار وقالوا يف : وعن احلسن قال 

  الدين برأيهم فضلوا وأضلوا 
السنن السنن : من رغب برأيه عن أمر اهللا يضل وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : وعن مسروق قال 

إن بين إسرائيل مل يزل أمرهم معتدال حىت نشأ فيهم مولدون سبايا : إن السنن قوام الدين وعن هشام بن عروة قال 
  األمم فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا 

  فهذه اآلثار وأشباهها تشري إىل ذم إيثار نظر العقل على آثار النيب صلى اهللا عليه و سلم 



املراد بالرأي املذموم يف هذه األخبار البدع احملدثة يف االعتقاد كرأي جهم وغريه  وذهب مجاعة من العلماء إىل أن
ال جيوز أن يرى اهللا يف اآلخرة أنه : من أهل الكالم ألهنم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم يف رد األحاديث فقالوا 

  اآلية } ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف { : تعاىل يقول 
وجوه يومئذ ناضرة { : وتأولوا قول اله تعاىل ] إنكم ترون ربكم يوم القيامة : [ دوا قوله عليه الصالة و السالم فر
فردوا } أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني { : ال جيوز أن يسأل امليت يف قربه لقول اهللا تعاىل : وقالوا } إىل رهبا ناظرة * 

لن خيرج من النار من : تنته وردوا األحاديث يف الشفاعة على تواترها وقالوا األحاديث املتواترة يف عذاب القرب وف
ـ : وقالوا : دخل فيها  ال نعرف حوضا وال ميزانا وال نعقل ما هذا وردوا السنن يف ذلك كله ـ برأيهم وقياسهم 

وم ألنه ال يقع علم إال العلم حمدث يف حال حدوث املعل: إىل أشياء يطول ذكرها من كالمهم يف صفة الباري وقالوا 
  على معلوم فرارا من قدم العامل ـ يف زعمهم ـ 

الرأي املذموم املراد به الرأي املبتدع وشبهه من ضروب البدع وهذا القول أعم من األول ألن األول : وقال مجاعة 
  خاص باالعتقاد وهذا عام يف العمليات وغريها 

ور ـ إن املراد به القول يف الشرع باالستحسان والظنون وهم اجلمه: وقال آخرون ـ قال ابن عبد الرب 
واالشتغال حبفظ املعضالت ورد الفروع بعضها إىل بعض دون ردها إىل أصوهلا فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل 

  ويف االشتغال هبذا تعطيل السنن والتذرع إىل جهلها : قالوا 
أن هذا منهي عنه للذريعة إىل الرأي املذموم وهو معارضة  وهذا القول غري خارج عما تقدم وإمنا الفرق بينهما

املنصوص ألنه إذا مل يبحث عن السنن جهلها فاحتاج إىل الرأي فلحق باألولني الذين عارضوا السنن حقيقة فجميع 
ذلك راجع إىل معىن واحد وهو إعمال النظر العقلي مع طرح السنن إما قصدا أو غلطا وجهال والرأي إذا عارض 

  سنة فهو بدعة وضاللة ال
فاحلاصل من جمموع ما تقدم أن الصحابة ومن بعدهم مل يعارضوا ما جاء يف السنن بآرائهم علموا معناه أو جهلوه 

ـ  جرى هلم على معهودهم أو ال وهو املطلوب من نقله وليعترب فيه من قدم الناقص ـ وهو العقل ـ على الكامل 
ما علمك اهللا يف كتابه من علم فامحد اهللا وما ! يا عبد اهللا : يم حيث يقول وهو الشرع ـ ورحم اهللا الربيع بن خث

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من { : استأثر عليك به من علم فكله إىل عامله ال تتكلف فإن اهللا يقول لنبيه 
  } املتكلفني 

هللا علم علما علمه العباد وعلم علما مل إن ا: وعن معمر بن سليمان عن جعفر عن رجل من علماء أهل املدينة قال 
  والقدر منه : يعلمه العباد فمن تكلف العلم الذي مل يعلمه العباد مل يزدد منه إال بعدا قال 

ومثله عن : أمروا هذه األحاديث كما جاءت وال تتناظروا فيها : كان مكحول و الزهري يقوالن : وقال األوزاعي 
يد و سفيان بن عيينة و معمر بن راشد يف األحاديث يف الصفات أهنم أمرواها مالك و األوزاعي و سفيان بن سع

  : كما جاءت حنو احلديث 
  ] التنزل [ 
  وحديث مالك يف السؤال عن االستواء مشهور ] وخلق آدم على صورته وشبههما [ 

} ما تشابه منه ابتغاء الفتنة  فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون{ : ومجيع ما قالوه مستمد من معىن قول اهللا تعاىل 
فإهنا صرحية يف هذا الذي قررناه فإن كل } والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا { : اآلية مث قال 

ما مل جير على املعتاد يف الفهم متشابه فالوقف عنه هو األحرى مبا كان عليه الصحابة املتبعون لرسول اهللا صلى اهللا 



إذ لو كان من شأهنم اتباع الرأي مل يذموه ومل ينهوا عنه ألن أحدا ال يرتضي طريقا مث ينهى عن سلوكه عليه و سلم 
  ! كيف وهم قدوة األمة باتفاق املسلمني 

إهنم كانوا أبر هذه األمة : وروي عن احلسن كان يف جملس فذكر فيه أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم فقال 
تكلفا قوم اختارهم اهللا لصحبة تبيه صلى اهللا عليه و سلم فتشبهوا بأخالقهم وطرائقهم  قلوبا وأعمقها علما وأقلها

  فإهنم ـ ورب الكعبة ـ على اهلدي املستقيم 
اتقوا اهللا يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم : وعن حذيفة أنه كان يقول 

  أو مشاال لقد ضللتم ضالال بعيدا  سبقا بعيدا ولئن تركتموه ميينا
من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم فإهنم كانوا أبر هذه األمة : وعن ابن مسعود 

قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها خالال قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه صلى اهللا عليه و سلم 
  فوا هلم فضلهم واتبعوهم يف آثارهم فإهنم كانوا على اهلدي املستقيم وإقامة دينه فاعر

واآلثار يف هذا املعىن كثرية مجيعها يدل على االقتداء هبم واالتباع لطريقهم على كل حال وهو طريق النجاة حسبما 
  ] ما أنا عليه وأصحايب : [ نبه عليه حديث الفرق يف قوله 

  إلبتداع وهو إتباع اهلوىفصل النوع الرابع أي من مناشئ ا

  : النوع الرابع 
أن الشريعة موضوعة إلخراج املكلف عن داعية هواه حىت يكون عبدا هللا وهذا أصل قد تقرر يف قسم املقاصد من 

  كتاب املوافقات لكن على وجه كلي يليق باألصول فمن أراد اإلطالع عليه فليطالعه من هنالك 
ن أن يؤتى عليها باالستيفاء فلنذكر منها شعبة واحدة تكون كالطريق ملعرفة ما وملا كانت طرق احلق متشعبة مل ميك

  سواها 

  تشعب طرق احلق وبيان كون الشريعة حجة على اخللق

فاعلموا أن اهللا تعاىل وضع هذه الشريعة حجة على اخللق كبريهم وصغريهم مطيعهم وعاصيهم برهم وفاجرهم مل 
الشرائع إمنا وضعت لتكون حجة على مجيع األمم اليت تنزل فيهم تلك  خيتص هبا أحدا دون أحد وكذلك سائر

  الشريعة حىت إن املرسلني هبا صلوات اهللا عليهم داخلون حتت أحكامها 
فأنت ترى أن نبينا حممدا صلى اهللا عليه و سلم خماطب هبا يف مجيع أحواله وتقلباته مما اختص بد دون أمته أو كان 

إىل } يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن وما ملكت ميينك { : عاىل عاما له وألمته كقوله ت
ال حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من { : إىل قوله تعاىل } خالصة لك من دون املؤمنني { : قوله تعاىل 

وقوله تعاىل } رضاة أزواجك واهللا غفور رحيم يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك تبتغي م{ : وقوله تعاىل } أزواج 
إىل سائر التكاليف اليت وردت على كل مكلف والنيب فيهم } يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن { : 

  فالسريعة هي احلاكمة على اإلطالق والعموم عليه وعلى مجيع املكلفني وهي الطرق املوصل واهلادي األعظم 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه { : وله تعاىل أال ترى إىل ق

فهو عليه الصالة و السالم أول من هداه اهللا بالكتاب واإلميان مث من اتبعه فيه } نورا هندي به من نشاء من عبادنا 
دي واخللق مهتدون باجلميع وملا استنار قلبه والكتاب هو اهلادي والوحي املنزل عليه مرشد ومبني لذلك اهل



وجوارحه ـ عليه الصالة و السالم ـ وباطنه وظاهره بنور احلق علما وعمال صار هو اهلادي األول هلذه األمة 
واملرشد األعظم حيث خصه اهللا دون اخللق بإنزال ذلك النور عليه واصطفاه من مجلة من كان مثله يف اخللقة 

ليا ال من جهة كونه بشرا عاقال ـ مثال ـ الشتراكه مع غريه يف هذه األوصاف وال لكونه من البشرية اصطفاء أو
قريش ـ مثال ـ دون غريهم وإال لزم ذلك يف كل قرشي وال لكونه من بين عبد املطلب وال لكونه عربيا وال لغري 

وإنك { : آن حىت نزل فيه ذلك بل من جهة اختصاصه بالوحي الذي استنار به قلبه وجوارحه فصار خلقه القر
وإمنا كان خلقه القرآن ألنه حكم الوحي على نفسه حىت صار يف علمه وعمله على وفقه فكان } لعلى خلق عظيم 

الوحي حاكما وافقا قائال وكان هو عليه الصالة و السالم مذعنا ملبيا نداءه واقفا عند حكمه وهذه اخلاصية كانت 
اء به إذ قد جاء باألمر وهو مؤمتر وبالنهي وهو منته وبالوعظ وهو متعظ من أعظم األدلة على صدقه فيما ج

  وبالتخوف وهو أول اخلائفني وبالترجية وهو سائق دابة الراجني 
وحقيقة ذلك كله جعله الشريعة املنزلة عليه حجة حاكمة عليه وداللة له على الصراط املستقيم الذي سار عليه 

سبحان الذي أسرى بعبده { : وهو أشرف اسم تسمى به العباد فقال اهللا تعاىل السالم ولذلك صار عبد اهللا حقا 
وما أشبه ذلك من } وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا } { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده } { ليال 

  اآليات اليت وقع مدحه بصحة العبودية 
ة حاكمة عليهم ومنارا يهتدون هبا إىل احلق وشرفهم وإذا كان كذلك فسائر اخللق حريون بأن تكون الشريعة حج

إمنا يثبت حبسب ما اتصفوا به من الدخول حتت أحكامها والعمل هبا قوال واعتقادا وعمال ال حبسب عقوهلم فقط 
إن أكرمكم عند اهللا { : وال حبسب شرفهم يف قومهم فقط ألن اهللا تعاىل إمنا اثبت الشرف ال غريها لقوله تعاىل 

فمن كان أشد حمافظة على اتباع الشريعة فهو أوىل بالشرف والكرم ومن كان دون ذلك مل ميكن أن يبلغ } م أتقاك
  يف الشرف مبلغ األعلى يف اتباعها فالشرف إذا إمنا هو حبسب املبالغة يف حتكيم الشريعة 

  تفضيل علوم الشريعة على سائر العلوم

لعلم ورفع أقدارهم وعظم مقدارهم ودل على ذلك الكتاب والسنة إن اهللا سبحانه شرف أهل ا: مث نقول بعد هذا 
  واإلمجاع بل قد اتفق العقالء على فضيلة العلم وأهله وأهنم املستحقون شرف املنازل وهو مما ال ينازع فيه عاقل 

أساحمنا بعض واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة افضل العلوم وأعظمها أجرا عند اهللا يوم القيامة وال علينا 
الفرق يف تعيني العلوم ـ أعين العلوم اليت نبه الشارع على مزيتها وفضليتها ـ أم مل نساحمهم بعد االتفاق على 

  األفضلية وإثبات احلرية 
وأيضا فإن علوم الشريعة منها ما جيري حمرى الوسائل بالنسبة إىل السعادة األخروية ومنها ما جيري جمرى املقاصد 

املقاصد أعلى مما ليس كذلك ـ بال نزاع بني العقالء أيضا ـ كعلم العربية بالنسبة إىل علم الفقه فإنه والذي جيري 
  كالوسيلة فعلم الفقه أعلى 

وإذا ثبت هذا فأهل العلم أشرف الناس وأعظم منزلة بال إشكال وال نزاع وإمنا وقع الثناء يف الشريعة على أهل 
ن جهة أخرى ودل على ذلك وقوع الثناء عيهم مقيدا باالتصاف به فهو إذا العلم من حيث اتصافهم بالعلم ال م

العلة يف الثناء ولوال ذلك االتصاف مل يكن هلم مزية على غريهم ومن ذلك صار العلماء حكاما على اخلالئق أمجعني 
جهة ما اتصفوا  قضاء أو فتيا أو إرشادا ألهنم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم بإطالق فليسوا حبكام من

بوصف يشتركون فيه مع غريهم كالقدرة واإلرادة والعقل وغري ذلك إذ ال مزية يف ذلك من حيث القدر املشترك 



الشتراك اجلميع فيها وإمنا صاروا حكاما على اخللق مرجوعا إليهم بسبب مجلهم للعلم احلاكم فلزم من ذلك أهنم ال 
أهنم ممدحون من ذلك الوجه أيضا فال ميكن أن يتصفوا بوصف احلكم يكونون حكاما على اخللق إال من ذلك كما 

مع فرض خروجهم عن صوت العلم احلاكم إذ ليسوا حجة إال من جهته فإذا خرجوا عن جهته فكيف يتصور أن 
  يكونوا أحكاما ؟ هذا حمال 

يقال يف الزائغ عن احلكم الشرعي  وكما أنه ال يقال يف العامل بالعربية مهندس وال يف العامل باهلندسة عريب فكذلك ال
حاكم بالشرع بل يطلق عليه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو حنو ذلك فال يصح أن جيعل حجة يف العلم احلاكم ألن 

  العلم احلاكم يكذبه ويرد عليه وهذا املعىن أيضا يف اجلملة متفق عليه ال خيالف فيه أحد من العقالء 
رتب عليه وهو أن العامل بالشريعة إذ اتبع يف قوله وانقاد إليه الناس يف حكمه فإمنا مث نصري من هذا إىل معىن آخر م

اتبع من حيث هو عامل وحاكم هبا وحاكم مبقتضاها ال من جهة أخرى فهو يف احلقيقة مبلغ عن رسول اهللا صلى اهللا 
على غلبة الظن بأنه بلغ ال من جهة عليه و سلم املبلغ عن اهللا عز و جل فيتلقى منه ما بلغ على العلم بأنه بلغ أو 

كونه منتصب للحكم مطلقا إذ ال يثبت ذلك ألحد على احلقيقة وإمنا هو ثابت للشريعة املنزلة على رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم وثبت ذلك له عليه الصالة و السالم وحده دون اخللق من جهة دليل العصمة والربهان أن مجيع ما 

فإن الرسالة املقترنة باملعجزة على ذلك دلت فغريه مل يثبت له عصمة باملعجزة حبيث مبقتضاها  يقوله أو يفعله حق
حىت يساوي النيب صلى اهللا عليه و سلم يف االنتصاب للحكم بإطالق بل إمنا يكون منتصبا على شرط احلكم 

ـ خارجا عن مبقتضى الشريعة حبيث إذا وجد احلكم يف الشرع خبالف ما حكم مل يكن حاكما إذا  كان ـ بالفرق
مقتضى الشريعة احلاكمة وهو أمر متفق عليه بني العلماء ولذلك إذا وقع النزاع يف مسألة شرعية وجب ردها إىل 

  } فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول { : الشريعة حيث يثبت احلق فيها لقوله تعاىل 

  ثة أحدها أن يكون جمتهدااملكلف بأمور الشريعة ال خيلو من أحد أمور ثال

  فيها حكمه ما أداه إليه إجتهاده 
  : فإذا املكلف بأحكامها ال خيلو من أحد أمور ثالثة 

أن يكون جمتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها ألن اجتهاده يف األمور اليت ليست داللتها واضحة : أحدها 
األقرب إىل قصد الشارع واألوىل بأدلة الشريعة دون ما ظهر إمنا يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له هو 

لغريه من اجملتهدين فيجب عليه اتباع ما هو األقرب بدليل أنه ال يسعه فيما اتضح فيه الدليل إال اتباع الدليل دون 
ه بشيء يعتد ما أداه إليه اجتهاده ويعد ما ظهر له لغوا كالعدم ألنه على غري صوب الشريعة احلاكمة فإذا ليس قول

  به يف احلكم 

  الثاين أن يكون مقلدا صرفا

أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم احلاكم مجلة فال بد له من قائد يقوده وحاكم حيكم عليه وعامل يقتدي : والثاين 
نه أنه به ومعلوم أنه ال يقتدى به إال من حيث هو عامل بالعلم احلاكم والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظ

ليس من أهل ذلك العلم مل حيل له اتباعه وال االنقياد حلكمه بل ال يصح أن خيطر خباطر العامي وال غريه تقليد الغري 
يف أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك األمر كما أنه ال ميكن أن يسلم املريض نفسه إىل أحد يعلم أنه ليس بطبيب 



فإمنا ينقاد إىل املفيت من جهة ما هو عامل بالعلم الذي جيب االنقياد إليه ال  إال ان يكون فاقد العقل وإذا كان كذلك
  من جهة كونه فالنا أيضا وهذه اجلملة أيضا ال يسع اخلالف فيها عقال وال شرعا 

  الثالث أن يكون غري بالغ مبلغ اجملتهدين

صلح فهمه للترجيح باملرجحات املعتربة فيه أن يكون غري بالغ مبلغ اجملتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه وي: والثالث 
حتقيق املناط وحنوه فال خيلو إما أن يعترب ترجيحه أو نظره أو ال فإن اعتربناه صار مثل اجملتهد يف ذلك الوجه واجملتهد 

ة فالذي يشبهه كذلك وإن مل نعتربه فال بد من رجوعه إىل درج: إمنا هو تابع للعلم احلاكم ناظر حنوه متوجه شطره 
  العامي والعامي إمنا اتبع اجملتهد من جهة توجهه إىل صوب العلم احلاكم فكذلك من نزل منزلته 

أما النيب صلى اهللا عليه و سلم فاتباعه للوحي أشهر من أن يذكر وأما : إن هذا مذهب الصحابة : مث نقول 
  نطيل االستدالل عليه  أصحابه فاتباعهم له يف ذلك من غري اعتبار مبؤالف أو خمالف شهري عنهم فال

فعلى كل تقدير ال يتبع أحد من العلماء إال من حيث هو متوجه حنو الشريعة قائم حبجتها حاكم بأحكامها مجلة 
وتفصيال وأنه من وجد متوجها غري تلك الوجهة يف جزئية من اجلزئيات أو فرع من الفروع مل يكن حاكما وال 

  عن صوب الشريعة البتة استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه 
  : فيجب إذا على الناظر يف هذا املوضع أمران إذا كان عري جمتهد 

أن ال يتبع العامل إال من جهة ما هو عامل بالعلم احملتاج إليه ومن حيث هو طريق إىل استفادة ذلك العلم إذ : أحدمها 
إذا علم أو غلب على الظن أنه خمطىء فيما ليس لصاحبه منه إال كونه مودعا له ومأخوذا بأداء تلك األمانة حىت 

يلقى أو تارك إللقاء تلك الوديعة على ما هي عليه أو منحرف عن صوهبا بوجه من وجوه االحنراف توقف ومل يصر 
على االتباع إال بعد التبيني إذ ليس كل ما يلقيه العامل يكون حقا على اإلطالق إلمكان الزلل واخلطأ وغلبة الظن يف 

  ور وما اشبه ذلك بعض األم
أما إذا كان هذا املتبع ناظرا يف العلم ومتبصرا فيما يلقى إليه كأهل العلم يف زماننا فإن توصله إىل احلق سهل ألن 

  املنقوالت يف الكتب إما حتت حفظه وإما معدة ألن حيققها باملطالعة أو املذاكرة 

  اجتهاد العامي يف اختيار من يقلد

فيظهر له اإلشكال عند ما يرى االختالف بني الناقلني للشريعة فال بد له ها هنا من  وأما إن كان عاميا صرفا
الرجوع آخرا إىل تقليد بعضهم إذ ال ميكن يف املسألة الواحدة تقليد خمتلفني يف زمان واحد ألنه حمال وخرق 

كان عمله هبما معا حماال وإن أمكنه  لإلمجاع فال خيلو أن ميكنه اجلمع بينهما يف العمل أو ال ميكته فإن مل ميكنه هبما
صار عمله ليس على قول واحد منهما بل هو قول ثالث ال قائل به ويعضد ذلك أنه ال جند صورة ذلك العمل 

  معموال هبا يف املتقدمني من السلف الصاحل فهو خمالف لإلمجاع 
من صاحبه ولذلك خالفه وإال مل خيالفه  وإذا ثبت أنه ال يقلد إال واحدا فكل واحد منهما يدعي أنه أقرب إىل احلق

والعامي جاهل مبواقع االجتهاد فال بد له ممن يرشده إىل من هو أقرب منهما وذلك إمنا يثبت للعامي بطريق مجلي 
وهو ترجيح أحدمها على اآلخر باألعلمية واألفضلية ويظهر ذلك من مجهور العلماء والطالبني ال خيفى عليهم مثل 

ية تغلب على ظن العامي أن صاحبها أقرب إىل صوب العلم احلاكم ال من جهة أخرى فإذا ال يقلد ذلك ألن األعلم
  إال باعتبار كونه حاكما بالعلم احلاكم 



أن ال يصمم على تقليد من تبني له يف تقليده اخلطأ شرعا وذلك أن العامي ومن جرى جمراه قد : واألمر الثاين 
نه أرجح من غريه أو عند أهل قطره وإما ألنه هو الذي اعتمده أهل قطره يف يكون متبعا لبعض العلماء إما لكو
  التفقه يف مذهبه دون مذهب غريه 

وعلى كل تقدير فإذا تبني له يف بعض مسائل متنوعة اخلطأ واخلروج عن صوب العلم احلاكم فال يتعصب ملتبوعه 
خمالفة الشرع أوال مث إىل خمالفة متبوعة أما خالفه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطؤه ألن تعصبه يؤدي إىل 

للشرع فبالعرض وأما خالفه ملتبوعه فلخروجه عن شرط االتباع ألن كل عامل يصرح أو يعرض بأن اتباعه إمنا يكون 
على شرط أنه حاكم بالشريعة ال بغريها فإذا ظهر أنه حاكم خبالف الشريعة خرج عن شرط متبوعه بالتصميم على 

   تقليده

  أمر مالك و الشافعي باإلتباع دون تقليدمها

ما كان من كالمي موافقا للكتاب والسنة فخذوا به وما مل يوافق فاتركوه هذا : ومن معىن كالم مالك رمحه اهللا 
  معىن كالمه دون لفظه 

وهذا لسان : اء احلديث مذهيب فما خالفه فاضربوا به احلائط أو كما قال قال العلم: ومن كالم الشافعي رمحه اهللا 
حال اجلميع ومعناه أنكل ما تتكلمون به على حتري أنه طابق الشريعة احلاكمة فإن كان كذلك فبها ونعمت وما ال 

  فليس مبنسوب إىل الشريعة وال هم أيضا ممن يرضى أن تنسب إليهم خمالفتها 
طئة والتصويب إىل ما اجتهد فيه وهو أن يكون املتبوع جمتهدا فالرجوع يف التخ: لكن يتصور يف هذا املقام وجهان 

الشريعة وأن يكون مقلدا لبعض العلماء كاملتأخرين الذين من شأهنم تقليد املتقدمني بالنقل من كتبهم والتفقه يف 
مذاهبهم فالرجوع يف التخطئة والتصويب إىل صحة النقل عمن نقلوا عنه وموافقتهم ملن قلدوا أو خالف ذلك ألن 

بالعرض فال يسعهم االجتهاد يف استنباط األحكام إذ مل يبلغوا درجته فال يصح تعرضهم هذا القسم مقلدون 
لإلجتهاد يف الشريعة مع قصورهم عن درجته فإن فرض انتصابه لإلجتهاد فهو خمطىء آمث أصاب أم مل يصب ألنه 

من حيث ال يدري أتى األمر من غريه وانتهك حرمة الدرجة وقفا ما ليس له به علم فإصابته ـ إن أصاب ـ 
وخطؤه هو املعتاد فال يصح ابتاعه كسائر العوام إذا راموا االجتهاد يف أحكام اهللا والخالف أن مثل هذا االجتهاد 

غري معترب وأن خمالفة العامي كالعدم وأنه يف خمالفته ألهل العلم آمث خمطىء فكيف يصح ـ مع هذا التقرير ـ تقليد 
  اجتهاده ؟ غري جمتهد يف مسألة أتى فيها ب

ولقد زل ـ بسبب اإلعراض عن الدليل واالعتماد على الرجال ـ اقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة 
  والتابعني واتبعوا أهواءهم بغري علم فضلوا عن سواء السبيل 

  قول من جعل إتباع اآلباء يف: عشرة أمثلة التباع اهلوى والتقليد أحدها 

  أصل الدين هو الرجوع إليه 
  : لنذكر عشرة أمثلة و

وهو أشدها قول من جعل اتباع اآلباء يف أصل الدين هو املرجوع إليه دون غريه حىت ردوا بذلك براهني : أحدها 
فحني نبهوا على وجه احلجة بقوله تعاىل } إنا وجدنا آباءنا على أمة { : الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل فقالوا 

مل يكن هلم جواب إال اإلنكار اعتمادا على اتباع اآلباء } ا وجدمت عليه آباءكم قال أو لو جئتكم بأهدى مم{ : 



ولو شاء { : واطراحا ملا سواه ومل يزل مثل هذا مذموما يف الشرائع كما حكى اهللا عن قوم نوح عليه السالم بقوله 
قال هل { : الة و السالم بقوله تعاىل وعن قوم إبراهيم عليه الص} اهللا ألنزل مالئكة ما مسعنا هبذا يف آبائنا األولني 

إىل آخر ذلك مما يف } قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون * أو ينفعونكم أو يضرون * يسمعونكم إذ تدعون 
  معناه فكان اجلميع مذمومني حني اعتربوا واعتقدوا أن احلق تابع هلم ومل يلتفتوا إىل أن احلق هو املقدم 

  الثالث مذهب الفرقة املهدوية و الرابع رأي بعضوالثاين رأي اإلمامية و 

  املقلدة ملذهب إمام 
ـ يف زعمهم ـ وإن خالف ما جاء يه النيب املعصوم حقا وهو حممد : والثاين  رأي اإلمامية يف اتباع اإلمام املعصوم 

ل الكتاب ليكون صلى اهللا عليه و سلم فحكموا الرجال على الشريعة ومل حيكموا الشريعة على الرجال وإمنا أنز
  حكما على اخللق على اإلطالق والعموم 

الحق بالثاين وهو مذهب الفرقة املهدوية اليت جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت حكم الشريعة أو : والثالث 
يف عقد إمياهنم من خالفها كفروه وجعلوا حكمه حكم الكافر األصلي ) ؟ ( خالفت بل جعلوا أكثر ذلك أنفحة 

  ذلك أمثلة وقد تقدم من 
رأي املقلدة ملذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة حبيث يأنفون أن تنسب إىل أحد من العلماء : والرابع 

فضيلة دون إمامهم حىت إذا جاءهم من بلغ درجة االجتهاد وتكلم يف املسائل ومل يرتبط إىل إمامهم رموه بالنكري 
ن اجلادة واملفارقني للجماعة من غري استدالل منهم بدليل بل مبجرد وفوقوا إليه سهام النقد وعدوه من اخلارجني ع

  االعتياد العامي 
ولقد لقي اإلمام بقي بن خملد حني دخل األندلس آتيا من املشرق من هذا الصنف األمرين حىت أصاروه مهجور 

بن حنبل وأخذ عنه مصنفه وتفقه الفناء مهتضم اجلانب ألنه من العلم مبا ال يدي هلم به إذ لقي باملشرق اإلمام أمحد 
عليه ولقي أيضا غريه حىت صنف املسند املصنف الذي مل يصنف يف اإلسالم مثله وكان هؤالء املقلدة قد صمموا 

على مذهب مالك حبيث أنكروا ما عداه وهذا حتكيم الرجال على احلق والغلو يف حمبة املذهب وعني اإلنصاف ترى 
متبعا ملذهب جمتهد لكونه مل يبلغ درجة االجتهاد فال يضره خمالفة غري إمامه إلمامه  أن اجلميع أئمة فضالء فمن كان

  ألن اجلميع سالك على الطريق املكلف به فقد يؤدي التغايل يف التقليد إىل إنكار ملا أمجع الناس على ترك إنكاره 

  رأي نابتة متأخرة الزمان من املتصوفة: واخلامس 

رة الزمان ممن يدعي التخلق خبلق أهل التصوف املتقدمني أو يروم الدخول فيهم يعمدون رأي نابتة متأخ: واخلامس 
إىل ما نقل عنهم يف الكتب من األحوال اجلارية عليهم أو األقوال الصادرة عنهم فيتخذوهنا دينا وشريعة ألهل 

السلف الصاحل ال يلتفتون إىل  الطريقة وإن كانت خمالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو خمالفة ملا جاء عن
إن صاحب هذا الكالم ثبتت واليته فكل ما يفعله أو يقلوه حق وإن كان خمالفا : فتيا مفت وال نظر عامل بل يقولون 

  ! فهو أيضا ممن يقتدى به والفقه للعموم وهذه طريقة اخلصوص 
مد صلى اهللا عليه و سلم وهو عني اتباع فتراهم حيسنون الظن بتلك األقوال واألفعال وال حيسنون الظن بشريعة حم

الرجال وترك احلق مع أن أولئك املتصوفة الذين ينقل عنهم مل يثبت أن ما نقل عنهم كان يف النهاية دون البداية وال 
علم أهنم كانوا مقرين بصحة ما صدر عنهم أم ال وأيضا فقد يكون من أئمة التصوف وغريهم من زل زلة جيب 



  لها عنه من ال يعلم حاله ممن مل يتأدب بطريق كل التأدب سترها عليه فينق
وقد حذر السلف الصاحل من زلة العامل وجعلوها من األمور اليت هتدم الدين فإنه رمبا ظهرت فتطري يف الناس كل 

  مطار فيعدوهنا دينا وهي ضد الدين فتكون الزلة حجة يف الدين 
هل هي من مجلة : من عرض أقواله وأفعاله على حاكم حيكم عليها  فكذلك أهل التصوف ال بد يف االقتداء بالصويف

ما يتخذ دينا أم ال ؟ واحلاكم هو الشرع وأقوال العامل تعرض على الشرع أيضا وأقل ذلك يف الصويف أن نسأله عن 
  تلك األعمال إن كان عاملا بالفقه كاجلنيد وغريه رمحهم اهللا 

ذلك فصاروا متبعني الرجال من حيث هم رجال ال من حيث هم راجحون ولكن هؤالء الرجال النابتة ال يفعلون 
باحلاكم احلق وهو خالف ما عليه السلف الصاحل وما عليه املتصوفة أيضا إذ قال إمامهم سهل بن عبد اهللا التستري 

ل من احلالل االقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف األخالق واألفعال واألك: مذهبنا مبين على ثالثة أصول : 
وإخالص النية يف مجيع األعمال ومل يثبت يف طريقهم اتباع الرجال على احنراف وحاشاهم من ذلك بل اتباع 

  الرجال شأن أهل ا لضالل 

  رأي نابتة يف هذه األزمنة أعرضوا عن النظر: والسادس 

ا الكالم فيه والعمل حبسبه مث رأي نابتة يف هذه األزمنة أعرضوا عن النظر يف العلم الذي هم أرادو: والسادس 
رجعوا إىل تقليد بعض الشيوخ الذين أخذوا عنهم يف زمان الصبا الذي هو مظنة لعدم التثبت من اآلخذ أو التغافل 

من املأخوذ عنه مث جعلوا أولئك الشيوخ يف أعلى درجات الكمال ونسبوا إليهم ما نسبوا به من خطأ أو فهموا 
ل عن حتقيق املسألة املروية وردوا مجيع ما نقل عن األولني مما هو احلق والصواب عنهم على غري تثبت وال سؤا

كمسألة الباء الواقعة يف هذه األزمنة فإن طائفة ممن تظاهر باالنتصاب لإلقراء زعم أهنا الرخوة اليت اتفق القراء ـ 
مل تأت إال يف لغة مرذولة ال يؤخذ وهم أهل صناعة األداء والنحويون ايضا ـ وهم الناقلون عن العرب ـ على أهنا 

هبا وال يقرأ هبا القرآن وال نقلت القراءة هبا عن أحد من العلماء بذلك الشأن وإمنا الباء اليت يقرأ هبا ـ وهي 
ـ الباء الشديدة فأىب هؤالء من القراءة واإلقراء هبا بناء على أن اليت قرؤوا هبا على  املوجودة يف كل لغة فصيحة 

ين لقوهم هي تلك ال هذه حمتجني بأهنم كانوا علماء وفضالء فلو كانت خطأ لردوها علينا وأسقطوا الشيوخ الذ
النظر والبحث عن أقوال املتقدمني فيها رأسا حتسني ظن الرجال وهتمة للعلم فصارت بدعة جارية ـ أعين القراءة 

  بالباء الرخوة ـ مصرحا بأهنا احلق الصريح فتعوذ باهللا من املخالفة 
ولقد جل بعضهم حني وجهوا بالنصيحة فلم يرجعوا فكان القرشي املقرىء أقرب مراما منهم حكي عن يوسف بن 

{ : أدركت بقرطبة مقرئا يعرف بالقرشي وكان ال حيسن النحو فقرأ عليه قارىء يوما : عبد اهللا بن مغيث أنه قال 
شي حتيد بالتنوين فراجعه القارىء ـ وكان فرد عليه القر} وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد 

حيسن النحو ـ فلج عليه املقرىء وثبت على التنوين فانتشر اخلري إىل أن بلغ حيىي بن جماهد األلبريي الزاهد ـ 
إنه بعد عهدي بقراءة : وكان صديقا هلذا املقرىء ـ فنهض إليه فلما سلم عليه وسأله عن حاله قال له ابن جماهد 

أريد أن أبتدىء باملفصل فهو الذي يتردد يف : مقرىء فأردت جتديد ذلك عليك فأجابه إليه فقال القرآن على 
ما شئت فقرأ عليه من أول املفصل فلما بلغ اآلية املذكورة ردها عليه املقرىء بالتنوين : الصلوات فقال املقرىء 

يا : ىء فلما رأى ابن جماهد تصميمه قال له ال تفعل ما هي إال غري منونة بال شك فلج املقر: فقال له ابن جماهد 
أخي إين مل حيملين على القراءة عليك إال لتراجع احلق يف لطف وهذه عظيمة أوقعك يها قلة علمك بالنحو فإن 



بني وبينك املصاحف فأحصر منه : األفعال ال يدخلها التنوين فتحري املقرىء إال أنه مل يقنع هبذا فقال له ابن جماهد 
جدوها مشكولة بغري تنوين فرجع املقرىء إىل احلق انتهت احلكاية ويا ليت مسألتنا مثل هذه ولكنهم عفا اهللا مجلة فو

  عنهم أبوا االنقياد إىل الصواب 

  والسابع رأي نابتة أن ما عليه اجلمهور اليوم صحيح بإطالق كإلزام الدعاء

  باإلجتماع عقب الصلوات 
عمل اجلمهور اليوم ـ من التزام الدعاء هبيئة اإلجتماع بإثر الصلوات والتزام رأي نابتة أيضا يرون أن : والسابع 

ـ صحيح بإطالق من غري اعتبار مبخالفة الشريعة أو موافقتها وأن من خالفهم بدليل  املؤذنني التثويب بعد اآلذان 
ري دليل معترب فنهم من شرعي اجتهادي أو تقليدي خارج عن سنة املسلمني بناء منهم على أمور ختبطوا فيها من غ

  مييل إىل أن هذا العمل املعمول به يف اجلمهور ثابت عن فضالء وصاحلني علماء 
  فلو كان خطأ مل يعملوا به 

وهذا مما حنن فيه اليوم تتم األدلة وأقوال العلماء املتقدمني وحيسن الظن مبن تأخر ورمبا نوزع بأقوال من تقدم 
اخلطأ وال يرمي بذلك املتأخرين الذين هم أوىل به بإمجاع املسلمني وإذا سئل عن  فريميها الرامي بالظنون واحتمال

هل عليه دليل من الشريعة ؟ مل يأت بشيء أو يأيت بأدلة حمتملة ال علم له بتفصيلها كقوله : أصل هذا العمل املتأخر 
{ : هذا بر وقال تعاىل : يقول أو } الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه { : هذا خري أو حسن وقد قال تعاىل 

فإذا سئل عن أصل كونه خريا أو برا وقف وميله إىل أنه ظهر له بعقله أنه خري وبر } وتعاونوا على الرب والتقوى 
  فجعل التحسني عقليا وهو مذهب أهل الزيغ وثابت عند أهل السنة أنه من البدع احملدثات 

هذا من احملدث املستحسن ورمبا : م يف أن البدع مخسة أقسام فنقول ومنهم من طالع كالم القرايف و ابن عبد السال
  : رشح ذلك مبا جاء يف احلديث 

وقد مر ما فيه وأما احلديث فإمنا معناه عند العلماء أن علماء ] ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن [ 
اهللا حسن ألنه جار على أصول الشريعة  اإلسالم إذا نظروا يف مسألة جمتهد فيها فما رأوه فيها حسنا فهو عند

والدليل على ذلك االتفاق على أن العوام لو نظروا فأداهم اجتهادهم إىل استحسان حكم شرعي مل يكن عند اهللا 
حسنا حىت يوافق الشريعة والذين نتكلم معهم يف هذه املسألة ليسوا من اجملتهدين بإتفاق منا ومنهم فال اعتبار 

  على استحسان شيء واستقباحه بغري دليل شرعي  باإلحتجاج باحلديث
ومنهم من ترقى يف الدعوى حىت يدعي فيها اإلمجاع من أهل األقطار وهو مل يربح من قطره وال حبث عن علماء أهل 

  األقطار وال عن تبياهنم فيما عليه اجلمهور وال عرف من أخبار األقطار خربا فهو ممن يسأل عن ذلك يوم القيامة 
ضطراب كله منشؤه حتسني الظن بأعمال املتأخرين ـ وإن جاءت الشريعة خبالف ذلك ـ والوقوف مع وهذا اإل

  الرجال دون التحري للحق 

  والثامن رأي قوم ممن تقدم زمان املصنف ومن أهله اختذوا الرجال ذريعة

  ألهوائهم 
ل ذريعة ألهوائهم وأهواء من داناهم رأي قوم ممن تقدم زماننا هذا ـ فضال عن زماننا ـ اختذوا الرجا: والثامن 

ومن رغب إليهم يف ذلك فإذا عرفوا غرض بعض هؤالء يف حكم حاكم أو فتيا تعبدا وغري ذلك حبثوا عن أقوال 



العلماء يف املسألة املسؤول عنها حىت جيدوا القول املوافق للسائل فأفتوا به زاعمني أن احلجة يف ذلك هلم قول من 
ء رمحة مث ما زال هذا الشر يستطري يف األتباع وأتباعهم حىت لقد حكى اخلطايب عن بعضهم أنه اختالف العلما: قال 

كل مسألة ثبت ألحد من العلماء فيها القول باجلواز ـ شذ عن اجلماعة أو ال ـ فاملسألة جائزة وقد : يقول 
  تقررت هذه املسألة على وجهها يف كتاب املوافقات واحلمد هللا 

اهللا عن األحبار والرهبان يف قوله اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا أي العمل بأقواهلم يف احلالل  والتاسع ما حكى
  واحلرام 
فخرج } اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا { : ما حكى اهللا عن األحبار والرهبان قوله : والتاسع 

يا : يه و سلم ـ ويف عنقي صليب من ذهب ـ فقال أتيت النيب صلى اهللا عل: عدي بن حامت قال [ الترمذي عن 
} ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم { : عدي اطرح عنك هذا الوثن ومسعته يقرأ يف سورة براءة 

حديث ] أما إهنم مل يكونوا يعبدوهنم ولكن إذا أحلوا هلم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه : قال 
  غريب 

؟ } اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا { :  سعيد ين منصور قيل حلذيفة أرأيت قول اهللا تعاىل ويف تفسري
أما أهنم مل يصلوا هلم ولكنهم كانوا ما أحلوا هلم من حرام استحلوه وما حرموا عليهم من حالل : قال حذيفة 

  حرموه فتلك ربوبيتهم 
  صلى اهللا عليه و سلم وهو قول ابن عباس أيضا وأيب العالية وحكى الطربي عن عدي مرفوعا إىل النيب 

كيف حال االعتقاد يف الفتوى على الرجال من غري حتر للدليل الشرعي بل جملرد العرض ! فتأملوا يا أويل األلباب 
  العاجل عافانا اهللا من ذلك بفضله 

  العاشر رأي أهل التحسني والتقبيح العقليني

سني والتقبيح العقليني فإن حمصول مذهبهم حتكيم عقول الرجال دون الشرع وهو أصل رأي أهل التح: والعاشر 
  من األصول اليت بىن عليها أهل االبتداع يف الدين حبيث إن الشرع إن وافق آراءهم قبلوه وإال ردوه 

  فاحلاصل مما تقدم أن حتيكم الرجال من غري التفات إىل كوهنم وسائل للحكم

  ضالل  الشرعي املطلوب شرعا
فاحلاصل مما تقدم أن حتكيم الرجال من غري التفات إىل كوهنم وسائل للحكم الشرعي املطلوب شرعا ضالل وما 

  توفيقي إال باهللا وإن احلجة القاطعة واحلاكم األعلى هو الشرع ال غري 

  مذهب الصحابة يف اإلتباع وحتكيمه يف النزاع وشواهد ذلك

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومن رأى سريهم والنقل عنهم وطالع أحواهلم إن هذا مذهب الصحابة ر: مث نقول 
علم ذلك علما يقينا أال ترى أصحاب السقيفة ملا تنازعوا يف اإلمارة حىت قال بعض األنصار منا أمري ومنكم أمري 

  : فأتى اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأن 



اهللا ورسوله ومل يعبؤوا برأي من رأى غري ذلك لعلمهم بأن احلق هو املتقدم على أذعنوا لطاعة ] األئمة من قريش [ 
  آارء الرجال 

  التنازع على اإلمارة وقتال مانعي الزكاة

وملا أراد أبو بكر رضي اهللا عنه قتال مانعي الزكاة احتجوا عليه باحلديث املشهور فرد عليهم ما استدلوا به بغري ما 
واهللا منعوين عقاال أو عناقا كانوا يؤدونه إىل : الزكاة حق املال مث قال : فقال ] إال حبقها : [ استدلوا به وذلك قوله 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقاتلتهم عليه 
  : فتأملوا هذا املعىن فإن فيه نكتتني مما حنن فيه 

كان جيري يف زمان رسول اهللا صلى اهللا أنه مل جيعل ألحد سبيال إىل جريان األمر يف زمانه على غري ما : أحدامها 
عليه و سلم وإن كان بتأويل ألن من مل يرتد من املانعني إمنا منع تأويال ويف القسم وقع النزاع بني الصحابة ال فيمن 

: ارتد رأسا ولكن أبا بكر مل يعذر بالتأويل واجلهل ونظر إىل حقيقة ما كان األمر عليه فطلبه إىل أقصاه حىت قال 
 لو منعوين عقاال إىل آخره مع أن الذين أشاروا عليه بترك قتاهلم إمنا أشاروا عليه بأمر مصلحيت ظاهر تعضده واهللا

مسائل شرعية وقواعد أصولية لكن الدليل الشرعي الصريح كان عنده ظاهرا فلم تقو عنده آراء الرجال أن 
  صحة دليله تقدميا للحاكم احلق وهو الشرع  تعارض الدليل الظاهر فالتزمه مث رجع املشريون عليه بالترك إىل

  بعث أسامة

أن ابا بكر رضي اهللا عنه مل يلتفت إىل ما يلقى هو واملسلمون يف طريق طلب الزكاة من مانعيها من املشقة : والثانية 
موال إذ ملا امتنعوا صار مظنة للقتال وهالك من شاء من الفرقتني ودخول املشقة على املسلمني يف األنفس واأل

واألوالد ولكنه رضي اهللا عنه مل يعترب إال إقامة امللة على حسب ما كانت قبل فكان ذلك أصال يف أنه ال يعترب 
إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد { : العوارض الطارئة يف إقامة الدين وشعائر اإلسالم نظري ما قال اهللا تعاىل 

فإن اهللا مل يعذرهم يف ترك منع املشركني } يغنيكم اهللا من فضله  احلرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف
خوف العيلة فكذلك مل يعد أبو بكر ما يلقى املسلمون من املشقة عذرا يترك به املطالبة بإقامة شعائر الدين حسبما 

ذي بعثه رسول كانت يف زمان النيب صلى اهللا عليه و سلم وجاء يف القصة أن الصحابة أشاروا عليه برد البعث ال
اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع أسامة بن زيد ـ ومل يكونوا بعد مضوا لوجهتهم ـ ليكونوا معه عونا على قتال أهل 

ما كنت ألرد بعثا أنفذه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوقف مع شرع اهللا ومل حيكم : الردة فأىب من ذلك وقال 
  غريه 

وما هي يا : إين أخاف على أميت من بعدي من أعمال ثالثة قالوا : [ أنه قال وعن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] أخاف عليكم من زلة العامل ومن حكم جائر ومن هوى متبع : رسول اهللا ؟ قال 

وإمنا زلة العامل بأن خيرج عن طريق الشرع فإذا كان ممن خيرج عنه فكيف جيعل حجة على الشرع ؟ هذا مضاد 
  لذلك 

  الثالث اهلادمات الدين قول عمر يف



اآلية مع أنه } فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول { : ولقد كان كافيا من ذلك خطاب اهللا لنبيه وأصحابه 
وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى { : وقوله تعاىل } أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم { : قال تعاىل 

ثالث يهدمن الدين : ولذلك قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه } ن يكون هلم اخلرية من أمرهم اهللا ورسوله أمرا أ
اغد عاملا أو متعلما : زلة العامل وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه كان يقول : 

اإلمعة يف اجلاهلية الذي يدعى إىل : ال فسألت سفيان عن اإلمعة فق: وال تغد إمعة فيما بني ذلك قال ابن وهب 
  الطعام فيذهب معه بغريه وهو فيكم اليوم احملقب دينه الرجال 

  نصيحة علي لكميل بن زياد

إن هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها للخري والناس : يا كميل : وعن كميل بن زياد أن عليا رضي اهللا عنه قال 
جناة ومهج رعاع أتباع كل ناعق مل يستضيئوا بنور العلم ومل يلجؤوا إىل ركن  فعامل رباين ومتعلم على سبيل: ثالثة 

أف حلامل حق ال بصرية له ينقدح الشك يف قلبه بأول عارض من شبهة ال يدري أين : وثيق احلديث إىل أن قال فيه 
من اخلري كله فاعرف اهللا احلق إن قال أخطأ وإن أخطأ مل يدر مشغوف مبا ال يدري حقيقته فهو فتنة ملن فنت به وإن 

  دينه وكفى أن ال يعرف دينه 
أال ال يقلدون أحدكم دينه رجال إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه ال أسوة يف الشر : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه 

وهذا الكالم من ابن مسعود بني مراد ما تقدم ذكره من كالم السلف وهو النهي عن اتباع السلف من غري التفات 
   غري ذلك إىل

: جلس إيل عمر يف جملسك هذا قال : جلست إىل شيبة يف هذا املسجد قال : ويف الصحيح عن أيب وائل قال 
مل يفعله : مل ؟ قلت : ما أنت بفاعل قال : مهمت أن ال أدع فيها صفراء وال بيضاء إال قسمتها بني املسلمني قلت 

  صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر رضي اهللا عنه  مها املرءان أهتدي هبما يعين النيب: صاحباك قال 
: فلما دخل قال : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف حديث عيينة بن حصن حني استؤذن له على عمر قال فيه 

: واهللا ما تعطينا اجلزل وما حتكم بيننا بالعدل فغضب عمر حىت هم بأن يقع فيه فقال احلر بن قيس ! يابن اخلطاب 
فواهللا } خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني { : إن اهللا قال لنبيه عليه الصالة و السالم : ؤمنني يا أمري امل

  ما جاوز عمر حني تالها عليه وكان وقافا عند كتاب اهللا 
 حممد جاءنا بالبينات: فأما املؤمن ـ أو املسلم ـ فيقول : [ وحديث فتنة القبور حيث قال عليه الصالة و السالم 

ال أدري مسعت الناس يقولون : من صاحلا قد علمنا أنك موقن وأما املنافق أو املرتاب فيقول : فأجبناه وآمنا فيقال 
  ] شيئا فقلته 

هل : وحديث خماصمة علي والعباس عمر يف مرياث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقوله لرهط احلاضرين 
  : ال تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق

أفتلتمسان مين قضاء غري ذلك ؟ : [ فأقروا بذلك ـ إىل أن قال لعلي والعباس ] ال نورث ما تركناه صدقة [ 
  ـ إىل آخر احلديث ] فواهللا الذي بإذنه تقوم السماء واألرض ال أقضي فيها قضاء غري ذلك حىت تقوم الساعة 

  ترمجة البخاري لباب العمل بالشورى



املعىن ترمجة تقتضي أن حكم الشارع إذا وقع وظهر فال خرية للرجال وال اعتبار هبم وأن  وترجم البخاري يف هذا
وأن } وشاورهم يف األمر } { وأمرهم شورى بينهم { : باب قول اهللا تعاىل : املشاورة إمنا تكون قبل التبيني فقال 

فإذا عزم الرسول مل يكن لبشر التقدم }  فإذا عزمت فتوكل على اهللا{ : املشاورة قبل العزم والتبيني لقوله تعاىل 
على اهللا ورسوله وشاور النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحابه يوم أحد يف املقام واخلروج فرأوا له اخلروج فلما لبس 

  : ألمته قالوا أقم فلم ميل إليهم بعد العزم وقال 
امة فيما رمى به أهل اإلفك عائشة رضي اهللا وشاور عليا وأس] ال ينبغي لنيب يلبس ألمته فيضعها حىت حيكم اهللا [ 

  حىت نزل القرآن فجلد الرامني ومل يلتفت إىل تنازعهم ولكن حكم مبا أمره اهللا ) فسمع منهما ( عنها 
وكانت األئمة بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم يستشريون األمناء من أهل العلم يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها 

كتاب والسنة مل يتعدوه إىل غريه اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم ورأى أبو بكر قتال من منع فإذا وقع يف ال
  : كيف تقاتل وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الزكاة فقال عمر 

م وأمواهلم إال عصموا مين دماءه) ال إله إال اهللا : ( أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوا [ 
؟ مث تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إىل مشورة إذ كان عنده حكم رسول اهللا صلى ] حبقها وحساهبم على اهللا 

اهللا عليه و سلم ثابتا يف الذين فرقوا بني الصالة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه وقال النيب صلى اهللا عليه و 
وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهوال كانوا أو شبانا وكنت وقافا عند كتاب ] من بدل دينه فاقتلوه : [ سلم 
  اهللا 

هذا مجلة ما قال يف مجلة تلك الترمجة مما يليق هبذا املوضع مما يدل على أن الصحابة مل يأخذوا أقوال الرجال يف طريق 
أو كذا أو كذا أو كذا وهو ما احلق إال من حيث هم وسائل للتوصل إىل شرع اهللا ال من حيث هم أصحاب رتب 

  تقدم 
ليس كل ما قال رجل قوال وإن كان له : وذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه قال 

  } الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه { : فضل يتبع عليه لقول اهللا عز و جل 

  فصل إذا ثبت أن احلق هو املعترب دون الرجال

احلق هو املعترب دون الرجال فاحلق أيضا ال يعرف دون وسائطهم بل هبم يتوصل إليه وهم األدالء على  إذا ثبت أن
  طريقه 

  انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف ومل يكمله املؤلف رمحه اهللا تعاىل 
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