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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

 .�سم هللا الرحمن الرحیم طالب:
 عین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم 
 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن والمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین. 

رق "فصل: وقد وجـدنا فـي الشـر�عة مـا یـدلنا علـى �عـض الفـ :-رحمه هللا تعالى-قال الشاطبي 
 .شامل لها، وأنها مقصودة الدخول تحته"التي ُ�ظن أن الحدیث 

 ."الحدیث"المقصود بـ
ـــه   ـــا محمـــد وعلـــى آل الحمـــد هلل رب العـــالمین، وصـــلى هللا وســـلم و�ـــارك علـــى عبـــده ورســـوله، نبین

 وصحبه أجمعین.
افترقــت الیهــود علــى إحــدى وســبعین فرقــة، وافترقــت «ومــا ذ�ــره فــي الفصــل الســابق مــن حــدیث: 

وجــاء فــي ، »ن فرقــة، وســتفترق هــذه األمــة علــى ثــالث وســبعین فرقــةالنصــارى علــى اثنتــین وســبعی
مــن هــم « أو» هــم الجماعــة«، ثــم ســئل عنهــا فقــال: »كلهــا فــي النــار إال واحــدة«�عــض الروا�ــات: 

 .»على مثل ما أنا علیه الیوم أنا وأصحابي
ا، وأدخلوهـا فـي هـذا    ،الحـدیثعلى �ل حال ُألف في الفرق في ضوء هذا الحدیث �تب �ثیرة جـد�

 واختلفــوا فــي ذلــك، لكــن جمعــوا مــن الفــرق مــا یبلــغ الــثالث والســبعین �الملــل والنحــل للشهرســتاني،
ة إلى وفیها إشار  ،والَفرق بین الِفرق البن طاهر، والِفصل البن حزم، وغیرها، �تب �ثیرة في الباب

�خـرج عـن الملـة و�عضـها ال  ،الفرق التي تنتسـب إلـى اإلسـالم، و�ن �ـان �عضـها قـد �كفـر ببدعتـه
الفصل الخوارج البدعـة التـي ُوجـدت ُوجـد أصـلها فـي هذا �سبب بدعته. والمؤلف سیذ�ر بدا�ة في 

مـا حصـل  ، ونشـأت وتطـورت فـي عصـر الصـحا�ة وحصـل منهـا-علیـه الصـالة والسـالم-عصره 
  .وما زال أمرها في ازد�اد

 ."فإنه جاء في القرآن أشیاء تشیر إلى أوصاف �عترف منها" طالب:
 ."ُیَتَعرَّف"

ــرَّف منهــا أن مــن اتصــف بهــا فهــو آخــذ فــي بدعــة، خــارج عــن أحســن هللا إلیــك. طالــب:  "ُیَتَع
 .مقتضى الشر�عة"

عموًما البدعة والمبتدع، البدعة: ما ُعمل علـى غیـر نـص أو دلیـل مـن �تـاب أو سـنة ممـا ُیتقـرب 
ق لــه شــرعیة مــن الكتـــاب ، �عنــي إنســان یتقــرب إلـــى هللا �شــيء لــم �ســب-جــل وعــال-�ــه إلــى هللا 

وعمله بدعة، هـذه هـي البدعـة، وأصـلها فـي اللغـة: مـا عمـل علـى غیـر  ،والسنة، هذا �قال: مبتدع
مـن غیــر أن  -جـل وعــال-مثـال سـابق، هــذه البدعـة فـي اللغــة، وفـي الشــرع: مـا ُتقـرب �ــه إلـى هللا 

جــاء فــي الحــدیث  �ســبق لــه شــرعیة مــن �تــاب وال ســنة. والبــدع �لهــا مذمومــة، �لهــا ضــاللة؛ ألنــه
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 -لبــدع شــيء. وجــاء فــي الصــحیح عــن عمــرمــدح مــن ا، فــال �ُ »و�ــل بدعــة ضــاللة«الصــحیح: 
أنـه لمـا مـر علـى الصـحا�ة وهـم �صـلون خلـف إمـام واحـد صـالة التـراو�ح،  -رضي هللا تعالى عنه

، وهـذا هـو األصـل الـذي �ـأوي إلیـه مـن �قسـم البـدع إلـى حسـن وسـیئة، »نعمت البدعة هـذه«: قال
حــة ومذمومــة، بــل مــنهم مــن قســمها إلــى األحكــام الخمســة تكلیفیــة، قــال: بــدع واجبــة، و�ــدع ممدو 

 مستحبة، و�دع مباحة، و�دع مكروهة، و�دع محرمة.
جـب �قالوا: من البدع الواجبـة الـرد علـى المخـالفین، قـالوا: هـذه بدعـة مخالفـة، هـذه بدعـة واجبـة،  

د دثــة. ولكنهــا فــي الحقیقــة غیــر محدثــة؛ ألن الــر علــى العلمــاء أن یــردوا علــى المخــالفین، لكنهــا مح
 على المخالفین أصله ثابت في القرآن، فلیس ببدعة.

قــالوا: بــدع مســتحبة، �بنــاء المــدارس واألر�طــة وغیرهــا ممــا �عــین علــى العلــم أو أي عبــادة مــن  
 ســائلمــا ال یــتم الواجــب إال �ــه فهــو واجــب، والو  هالعبــادات، لكنهــا فــي الحقیقــة لیســت ببدعــة؛ ألنــ

الموصــــلة إلــــى مــــا �حــــب هللا و�رضــــاه ال شــــك أنهــــا مســــتحبة �أصــــلها؛ ألن الوســــائل لهــــا أحكــــام 
الغا�ــات. فبطــل قــولهم إنــه هنــاك بــدع واجبــة أو مســتحبة، وهــذا الكــالم فــي حقیقتــه تنــاقض: �یــف 

، ثــم نقـول: واجبـة یثــاب علیهـا و�عاقـب علــى تر�هـا؟ هـذا لــیس »و�ــل بدعـة ضـاللة«تكـون بدعـة، 
 �صحیح.

 وأول من قسم البدع إلى األحكام الخمسة العز بـن عبـد السـالم فـي قواعـده، وتبعـه �ثیـر مـن أهـل 
العلـــم �ـــالنووي وابـــن حجـــر وغیرهمـــا مـــن أهـــل العلـــم، القرافـــي �ـــذلك، قســـموا البـــدع إلـــى األحكـــام 

 الخمسة. ومنهم من اقتصر على قسمین: ممدوحة ومذمومة.
االعتصـام، تقسـیم مختـرع مبتـدع ال یـدل علیـه دلیـل  على �ل حال التقسیم، �ما قال الشـاطبي فـي

ال من �تاب وال من سنة، فالتقسیم بدعة. قد �قول قائل: عمر �قول عن التـراو�ح: بدعـة، ومـدحها 
إنهـا مجـاز،  :�كونها حسنة، فهل هـي بدعـة؟ شـیخ اإلسـالم یـرى أنهـا بدعـة ُلغو�ـة، والشـاطبي قـال

-لتـراو�ح بدعـة لغو�ـة هـي سـبق لهـا مثـال مـن فعلـه أن صـالة ا -رحمـه هللا-وقول شـیخ اإلسـالم 
، صــلى �الصــحا�ة لیلتــین أو ثالًثــا جماعــة فــي لیــالي رمضــان، فهــذا أصــل -علیــه الصــالة والســالم

لصــالة التــراو�ح جماعــة، وتر�ــه لهــا لــم �كــن نســًخا وال عــدوًال عنهــا، و�نمــا هــو خشــیة أن تفــرض 
مر لما ُأمن فرضها على المسلمین �حیث �شق علیهم، �عني مع �قاء المشروعیة، ولذلك أعادها ع

، لهــا -علیــه الصــالة والســالم-ألن لهــا مثــاًال ســابق، بــل مــن عملــه  ؛علــیهم، فلیســت ببدعــة لغو�ــة
، فلیســـت ببدعـــة ال لغو�ـــة وال -علیـــه الصـــالة والســـالم-أصـــل، أصـــل شـــرعیتها ثابـــت علـــن النبـــي 

 ،المجــاز مختلــف فیــه اختالًفــا �بیــًرا ألن ؛شــرعیة، لیســت ببدعــة لغو�ــة وال شــرعیة، ولیســت �مجــاز
هـو ثابـت فـي  :وأكثر أهل التحقیق على نفیه إما مطلًقا في النصوص وفي اللغة، ومنهم من �قـول

ألنـه �صـح نفیـه، المجـاز �صـح نفیـه، إذا قـال شـخص:  ؛لكنه لم یثبـت فـي النصـوص ،لغة العرب
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لك الرجـل الشـجاع، ومـا صـح نفیـه ال (رأیت أسًدا)، لقائل أن �قول: �ذبت، ما شفت أسًدا، یر�د بذ
 �جوز أن یورد على الكتاب والسنة.

عنـد أهـل العلـم حتـى قـال مـن تطـاول علـى مقـام  على �ل حـال: القـول األقـرب، و�ن �ـان مشـكًال  
ولـــو �انـــت مـــن عمـــر! هـــذا الكـــالم فیـــه ســـوء أدب مـــع  ،: والبدعـــة بدعـــة-رضـــي هللا عنـــه-عمـــر 

ـــن الخطـــاب  ـــه رضـــي-الخلیفـــة الراشـــد عمـــر ب إنـــه مشـــاكلة  :، وأقـــرب مـــا �قـــال فـــي ذلـــك-هللا عن
؛ ألنـه »نعمـت البدعـة هـذه«ومجانسة في التعبیر، �أن قائًال قـال لعمـر: ابتـدعت �ـا عمـر؟ فقـال: 

في حد المشـاكلة فـي �تـب البالغـة فـي قسـم البـد�ع قـالوا إنـه أسـلوب مطـابق أو لفـظ مطـابق لغیـره 
لعمــر: ابتــدعت �ــا عمــر، أو عمــر مــن تلقــاء نفســه  ســواء �ــان حقیقــة أو تقــدیًرا، �عنــي ســواء قیــل

لشـورى: [ا ْثُلَهـا}{َوَجَزاُء َسیَِّئٍة َسـیَِّئٌة مِ ، »نعمة البدعة هذه«خشي أن �قال: ابتدعت �ا عمر، فقال: 
]، الجنا�ة سیئة، لكن معاقبـة الجـاني لیسـت سـیئة، لكنهـا مجانسـة مشـاكلة، و�ـوردون فـي �تـب ٤٠

 لة، و�الاطبخــوا لــي جبــة وقمیًصــا)، هــذا مشــاك :، قلــتةا نوجــد لــك طبخــالبالغــة: (قــالوا اقتــرح شــیئً 
 . الجبة والقمیص ما ُتطبخ

 .......  طالب:
 ي ما هو، الذي ال یتعبد �ه �قصد �ه الثواب من هللا ال یدخل. نعم.ذال، ال

"فهو آخذ في بدعة خارج عن مقتضى الشـر�عة. و�ـذلك فـي األحادیـث الصـحیحة، فمـن  طالب:
ه علیـ-واضـعها ر�مـا اهتـدى إلـى جملـة منهـا، ور�مـا ورد التعیـین فـي �عضـها، �مـا قـال تتبع م

هم، إن من ضئضئ هـذا قوًمـا �قـرءون القـرآن ال �جـاوز حنـاجر «في الخوارج:  -الصالة والسالم
�قتلــون أهــل اإلســالم، و�ــَدُعون أهــل األوثــان، �مرقــون مــن اإلســالم �مــا �مــرق الســهم مــن 

ع مـ، فـإن لـه أصـحاً�ا �حقـر أحـد�م صـالته -�عني: ذا الخو�صرة-دعه « وفي روا�ة:». الرمیة
 .»صــالتهم وصــیامه مــع صــیامهم، �قــرءون القــرآن ال �جــاوز تــراِقَیهم، �مرقــون مــن اإلســالم..

ــى أن قــال:  ــل البضــعة «الحــدیث إل ــل ثــدي المــرأة أو مث ــتهم رجــل أســود، إحــدى عضــد�ه مث آی
 فــي بهــؤالء، وذ�ــر لهــم عالمــةً  -الصــالة والســالم علیــه-إلــى آخــره. فقــد عــرَّف  »َتــَدْرَدر...

 .صاحبهم، و�یَّن من مذهبهم في معاندة الشر�عة أمر�ن �لیین"
في قسمته، قال: اعـدل �ـا محمـد،  -علیه الصالة والسالم-هذا �عني أصل الخوارج عارض النبيَّ 

اجهتـه �مثـل هـذا وهو المؤ�د �الوحي الذي ال �مكـن مو  -علیه الصالة والسالم-خرج على الرسول 
ألنــه لــیس �معصــوم یواجــه �شــيء مــن  ؛الكــالم، و�ذا ُقــدر أن یوجــد أدنــى مستمســك �النســبة لغیــره
المعصــوم، هــذا  -علیــه الصــالة والســالم-هــذا، فــال �مكــن أن �خطــر علــى البــال أن یواَجــه النبــي 

ة، أصــلهم، ثــم اســتمر الحــال إلــى أن حصــل مــنهم مــا حصــل فــي عهــد الصــحا�ة، وقــاتلهم الصــحا�
 خرج ابن عباس لمناظرتهم و�انت عدتهم اثني عشر ألًفا، فرجع منهم أر�عـة آالف، واألمـة تحتـاج

 إلى أمثال ابن عباس یناظرون هؤالء حتى یرجعوا و�فیئوا إلى حظیرة الطاعة واالنقیاد.
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صــائم وهــو المقصـود أن هــؤالء هـم األصــل، خرجـوا علــى عثمــان وقتلـوه فــي داره وهـو �قــرأ القـرآن  
وحبسـوه فلـم یـدفن إال �عـد ثـالث، ودفـن فـي أرض هللا وخــارج  -رضـي هللا عنـه-المدینـة وُقتـل فـي 

إنــه ُ�ســرت أضــالعه! فهــؤالء  :حتــى قــالوا -رضــي هللا عنــه وأرضــاه-البقیــع وُنــزل علیــه فــي قبــره 
شـرهم مسـتطیر، وهــم بـالء عظــیم علـى األمــة علـى مـر التــار�خ ومـا زالــوا �ـذلك، والــذي �سـمع مــن 

حتـــى یومنــا هـــذا �عجــب، �قـــول: �یــف عاقـــل �فعــل مثـــل هــذا الفعـــل؟ أنــاس �صـــلون فـــي أخبــارهم 
 مسجد، والیهود والنصارى �عبثون �األمة �ما �شاءون وال یتعرض لهم أحد، أین العقـول؟ لكـن مـن

إن مـن «: -علیـه الصـالة والسـالم -عثمان مـا یتعجـب مـن شـيء. و�مـا قـالنظر في قصة مقتل 
 ما هم ناس جفاة عصاة �عیدون مالحدة زنادقة، هؤالء یتـدینون  »لقرآنضئضئ هذا قوًما �قرءون ا

 و�تعبدون، لكن هي الفتنة �فانا هللا شرها.
 .آمین طالب:

ال �جـــاوز «، و�ن �كـــوا، و�ن أحیـــوا اللیـــل، لكنـــه فـــي حقیقتـــه »�قـــرءون القـــرآن ال �جـــاوز حنـــاجرهم«
هم �حیــث ینتفعــون �ــه؛ ألن فــي �عنــي ال ینتفعــون �ــه، ال �صــعد إلــى أدمغــتهم ورءوســ »حنــاجرهم

عقــولهم وقلــو�هم مــا �غطــي و�صــد عــن االنتفــاع �ــالقرآن، ولــذلك لــیس �عجــب، �عنــي خرجــوا علــى 
الصـــحا�ة وهـــم الصـــحا�ة مـــن المهـــاجر�ن واألنصـــار حتـــى قـــاتلوهم، بـــدءوا �القتـــال وقتلـــوا وقـــاتلهم 

 .-رضي هللا عنه-الصحا�ة في عهد علي 
 ،اإلسالم في منهاج السنة ینقل عن الجمهور أنهم ما �فروهم واختلف السلف في تكفیرهم، وشیخ 

 وال عاملوهم معاملة الكفار حینما قاتلوهم.
وأن  ،المقصـــود أن مثـــل هـــذا مســـألة خالفیـــة بـــین أهـــل العلـــم، والـــذي یهمنـــا أن شـــرهم مســـتطیر 

المشـكل ضررهم عظیم، و�غتر بهم الناس، لماذا؟ ألن ظاهرهم الصالح والتدین والعبادة، هـذا هـو 
�ن فیهم أنهم �غتر بهم الناس، لكن من عنده �صـیرة وفقـه فـي الـدین ال �غتـر بهـم؛ ألنـه عنـده مـواز 

ــنهم �أنهــا تشــیر إلــیهم �األصــبع، فــال ُ�غتــر �مثــل هــؤالء.  �عنــي  »�مرقــون «شــرعیة ونصــوص تعی
 هــل »مــن الـدین«؛ ولـذلك �ختلفــون فـي قولـه: »مــن الـدین«، وفـي روا�ـة: »مـن اإلســالم«�خرجـون 

عنـا: هو اإلسالم أو التدین؟ من التدین إلى الفسـق أو مـن اإلسـالم إلـى الكفـر؟ هـذه الروا�ـة التـي م
رج المرمیة الصید ینفذ فیها السهم فیدخل فیها و�خـ» كما �مرق السهم من الرمیة». «من اإلسالم«

ته مـع فإن له أصحاً�ا �حقر أحد�م صال«�عني ذا الخو�صرة  »دعه«منها �ما دخل. وفي روا�ة: 
 .»صالته وصیامه مع صیامه

ــا   هــذه وطــالبوه ب ،إنــه ولــى أقار�ــه :، �عنــي عثمــان قــالوا-رضــي هللا عنــه-قتلــوا عثمــان، قتلــوا علی�
 الحجة، وهي حجة واهیة یتذرعون بها، ووجدوا من یؤ�دهم من غوغاء الناس.

ــم الرجــال فــي �تــاب هللا،  :علــى �ــل حــال الــذي قتــل علی�ــا، قــالوا  اس �ــان رد ابــن عبــاذا مــإنــه حكَّ
 ؟-رضي هللا عنه وأرضاه-علیهم 
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 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 آ�ة أ�ش؟ 

 .......  طالب:
 ال.

 ....... طالب:
م بهـا  ادرهمً  ي و ا]، �عني حمامة ما تس٩٥[المائدة:  {َ�ْحُكُم ِ�ِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم}آ�ة قتل الصید:  ُ�حكَّ

�قــال أمیـــر إنــه رضـــي �ــأن ال  :یـــف ال �حكــم فــي دمـــاء المســلمین؟ وقــالواوهــي فــي �تــاب هللا، فك
قصـة الحدیبیـة مسـح (ابـن عبـد  -علیـه الصـالة والسـالم-إن الرسـول  :قـالالمؤمنین فـي التحكـیم، 

ا هللا)، مسح (رسول هللا)، فهـل رضـي �ـأن ال �كـون رسـول هللا �مثـل هـذا؟ هـذه األمـور �حتـاج إلیهـ
  ...ة الثالثةلدفع مفاسد �برى. المسأل

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ؟ نعم

 ....... طالب:
 �عني أخر المطالبة في قتلة عثمان؟ 

 .......  طالب:
َمـنَّ علـى �عـض سـباهم، ولـذلك رجـع الثلـث، أر�عـة  -علیه الصالة والسـالم-نعم، السبي، الرسول 

 .-رضي هللا عنه وأرضاه-آالف رجعوا في مناظرة ابن عباس 
�عنــي  »آیــتهم«الحــدیث، إلــى أن قــال:  »�قــرءون القــرآن ال �جــاوز تــراقیهم، �مرقــون مــن اإلســالم«

ــَدْرَدر«عالمــاتهم   �عنــي َتَرْجــَرج، »رجــل أســود إحــدى عضــد�ه مثــل ثــدي المــرأة أو مثــل البضــعة َت
 �حثوا عنه فوجدوه في القتلى في موقعة النهروان.

أهــا ، �عنــي النصــوص الــواردة فــي الخــوارج تقر بهــؤالء" -علیــه الصــالة والســالم-"فقــد عــرَّف قــال: 
 وتطبقها على الواقع. ،عیاًنا

هبهم ن مـن مـذبهؤالء، وذ�ر لهم عالمة في صـاحبهم، و�ـیَّ  -علیه الصالة والسالم-"فقد عرَّف 
 .في معاندة الشر�عة أمر�ن �لیین"

 نعم.
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طــع قاصـده ومعاقــده، والق"أحــدهما: اتبـاع ظــواهر القـرآن علــى غیـر تــدبر وال نظـر فــي م طالـب:
 الالقرآن  �قرءون «ه علیه قوله في الحدیث: �الحكم �ه ببادئ الرأي والنظر األول، وهو الذي نبَّ 

 .، ومعلوم أن هذا الرأي �صد عن اتباع الحق المحض"»�جاوز حناجرهم
، �عني عدم التفقه قراءة الحروف من غیر نظر في المعاني والمنطوق من غیر نظـر فـي المفـاهیم

و�كـون معـه قصـور فـي النظـر، ولـذلك المؤلـف یتعـرض  ،ال شك أنه �حمل على ارتكاب األخطاء
وال ینظـــرون إلـــى مفاهیمهـــا، ولـــذا ســـموا أهـــل  ،ألنهـــم �قـــرءون الحـــروف ؛للظاهر�ـــة، لـــداود وأتباعـــه

 الظاهر. 
ي، "و�ضاد المشي على الصراط المستقیم، ومـن هنـا ذم �عـض العلمـاء رأي داود الظـاهر  طالب:

یـه وقال: إنها بدعة ظهرت �عد المائتین، أال ترى أن مـن جـرى علـى مجـرد الظـاهر تناقضـت عل
ي فـي السور واآل�ات، وتعارضت فـي ید�ـه األدلـة علـى اإلطـالق والعمـوم؟ وتأمـل مـا ذ�ـره القتبـ

 .صدر �تا�ه في مشكل القرآن"
 .ابن قتیبة �عني، �قصد ابن قتیبة

ادئ لـك صـحة هـذا اإللـزام، فـإن مـا ذ�ـره هنالـك آخـذ ببـ "و�تا�ه في مشكل الحدیث یبین طالب:
 .الرأي في مجرد الظواهر"

نعم. من قـرأ فـي �ـالم أهـل الظـاهر، وجـد لهـم �عـض األشـیاء المضـحكة والتفر�ـق بـین متمـاثالت، 
رم، لكـن لـو وهذا موجود في �المهم، �عني: من �ال في الماء الراكد الذي فیه الـنص ارتكـب المحـ

 ...به فیه�ال في إناء وص
 ....... طالب:

ل إنـه �ـال فـي المـاء الراكـد، وهـل بینهمـا فـرق؟ وأشـد مـن ذلـك أنـه لـو �ـا :�ختلف الحكـم، مـا �قـال 
مــا علیـه شـيء! لكـن هــل هـذا نـص مـن عنــدهم أو فارتكـب المحـرم وخـالف الــنص، لكـن لـو تغـوط 

التفر�ــق بــین  إلــزام؟ لكــن هــو فــي �عــض المســائل إلــزام، لكــن عنــدهم مــن المســائل مــا ُ�ضــحك مــن
األمــور التــي �عضــها تحر�مــه أشــد ممــا ورد فیــه الــنص، ولــذا قــال ابــن حــزم: لــو لــم یــرد فــي بــر 

}الوالدین إال  والجمـود علـى  ] لجـاز قتلهمـا! هـذا مقتضـى الظـاهر٢٣[اإلسـراء:  {َفـَال َتُقـْل َلُهَمـا ُأفٍّ
دون معــول وعمــدة الــنص، هــذا مقتضــاه. فالــذي �قــرأ ظــاهر القــرآن أو ظــاهر النصــوص، ولــذا تجــ

جمیــع المبتدعــة، عمــدتهم علــى النصــوص، �عنــي الخــوارج لهــم نصــوص، المرجئــة لهــم نصــوص، 
أعماهم �عد أن عموا عـن الجمـع بـین هـذه النصـوص، �عنـي إذا نظـرت إلـى  -جل وعال-لكن هللا 

نصــوص الوعیـــد وجـــدت فیهـــا مـــا یؤ�ـــد مـــذهب الخـــوارج، و�ذا نظـــرت إلـــى نصـــوص الوعـــد مجـــردة 
 قالـذي ُوفِّـما یؤ�د رأي المرجئة، لكن إذا جمعت بین هذه وهذه خرجت �ـالقول الوسـط وجدت فیها 

 . له أهل السنة والجماعة
 .......  طالب:
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 ؟ كیف
 .......  طالب:

  نعم. ، �عد المائتین-علیه الصالة والسالم-هذه لیست موجودة في عصره 
 .......  طالب:

 قیـــاس الـــذي هـــو أحـــد أر�ـــانألنـــه ال یـــرى ال ؛�قـــول داودنعـــم. ولـــذا قـــال النـــووي وغیـــره: وال ُ�عتـــد 
 .االجتهاد
�عة "والثـاني: قتـُل أهـل اإلسـالم وتـرك أهـل األوثـان علـى ضـد مـا دلـت علیـه جملـة الشـر  طالب:

اجون، نـوتفصیلها، فإن القرآن والسنة إنمـا جـاءت للحكـم �ـأن أهـل اإلسـالم فـي الـدنیا واآلخـرة 
 ."وتر�ق دم هؤالء على اإلطالق فیهما والعموم ،هؤالءوأن أهل األوثان هالكون، ولتعصم 

عاهــًدا مأو  ،مـا لـم �كــن ذمی�ـا أو معاهــًدا، فـإن هــذا أ�ًضـا معصــوم الـدم، إذا �ــان ذمی�ـا یبــذل الجز�ـة
، »مـن قتـل معاهـًدا لـم یـرح رائحـة الجنـة«بینه و�ین المسـلمین عهـد، فمثـل هـذا هـو معصـوم الـدم: 

 نعم.
قواعده لفي الشر�عة مؤدً�ا إلى مضادة هذا القصد، صار صاحبه هادًما "فإذا �ان النظر  طالب:

ا عن سبیلها، ومن تأمل �المهم في مسألة التحكیم مع علي بن أبـي طالـب وابـن عبـ اس وصاد�
وفي غیرهـا، ظهـر لـه خـروجهم عـن القصـد، وعـدولهم عـن الصـواب، وهـدمهم للقواعـد، و�ـذلك 

تهم ذلــك. فهــذان وجهــان ُذكــَرا فــي الحــدیث مــن مخــالف منــاظرتهم عمــَر بــن عبــد العز�ــز، وأشــباه
نسـه، جلقواعد الشر�عة الكلیـة اتباًعـا للمتشـابهات. وقـد ذ�ـر النـاس مـن آرائهـم غیـَر ذلـك مـن 

 .كتكفیرهم ألكثر الصحا�ة ولغیرهم"
عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علی�ا مدحه �عـض شـعرائهم، عمـران بـن حطـان مدحـه، مـدح قاتـل 

رأة موافــق لــه فــي الــرأي، نســأل هللا العافیــة، و�ــان عمــران علــى الجــادة، لكنــه أعجبتــه امــألنــه  ؛علــي
 فاإلنسـانو�تـذرع �ـه إلـى اآلن أنـه �كسـب أجرهـا بـدعوتها،  ،ذات جمال فخطبهـا مـن �ـاب مـا �قـال
�الـدعوة، ونكسـب  ءجـيحث عـن ذات الجمـال و�قـول: الـدین �ما یبحث عن ذات الدین �قدر ما یب

حصل؟ دعته، وهي مـن الخـوارج، دعتـه إلـى أن صـار  فما الذيونكسب الجمال،  ،ةاألجر �الدعو 
 ها.بمنهم! المرأة لیست �السهلة، ال یتساهل اإلنسان 

كـن �عني ما یبان منهـا شـيء، �عنـي عاد�ـة إلـى العامیـة أقـرب، ل ،ورجل تزوج امرأة، امرأة مستورة 
 رة علیهم، فقال: أتزوجها وال �ضر. ابـنلها إخوة ما عندهم شيء من التدین، عالمات الفسق ظاه

عــى النبــوة، وال ضــره وال عمــر العبــد الناســك الصــالح زوجتــه أخــت المختــار بــن أبــي عبیــد الــذي ادّ 
ه، �ـألخـوالهم. فمثـل هـذا ال یتسـاهل  مشـابهینأوالده  سبحان هللا! وتدور األ�ام و�طلـعضر عیاله، 

 .  »فاظفر بذات الدین تر�ت یداك«: -علیه الصالة والسالم-و�هذا نعرف قیمة قوله 
 .......  طالب:
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 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 -حمـددتهـا المحرفـة واتباعهـا لغیـر مالكتابیة جاء النص فیه، وقد تكـون الكتابیـة علـى د�انتهـا وعبا
 ؛قد ال �كـون فیهـا نـوع تـأثیر، لكـن الصـحا�ة حـذروا مـن نكـاح أهـل الكتـاب -علیه الصالة والسالم

، ال �حــرم أن یــنكح المســلم امــرأة إخوانهــا غیــر أهــل اســتقامة حتــى ولــو �انــت غیــر ألثــرهم فــي ذلــك
 مستقیمة.

 .......  طالب:
المســـألة مســـألة نظـــر فـــي مصـــالح، ال بـــد أن تـــدرك أنـــت مصـــالحك أكثـــر مـــن غیـــرك، لكـــن یبقـــى 

 .و�ل إنسان أدرى �مصلحته ،التشر�ع العام هكذا
لفعـل لوأن الفاعـل  ،منـه سـرى قـتلهم ألهـل اإلسـالم"كتكفیرهم ألكثر الصحا�ة ولغیـرهم، و  طالب:

 .إذا لم �علم أنه حالل أو حرام فلیس �مؤمن"
 .قل عنهم، وهو موجود في �تب الفرق هم یرون هذا، هكذا ن

..."وأن ال حرام إلى ما في قوله:  طالب: ] اآل�ـة، ١٤٥[األنعـام:  }{ُقْل َال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَلـيَّ
 .ل، وأن اإلمام إذا �َفر �َفرت رعیته �لهم شاهدهم وغائبهم"وما سوى ذلك فحال 

هـــذا مـــن أعظـــم المشـــاكل وأعضـــل العضـــل عنـــدهم، إذا �فـــر اإلمـــام �عنـــي علـــى حـــد زعمهـــم، هـــم 
�كفرون �الذنوب، ولو افترضنا أن اإلمام صاحب ذنوب وصاحب مرتكـب �بیـرة �فـر، وتبًعـا لـذلك 

اء الـذي ، �عنـي هـذه الـذرائع لسـفك الـدمهدهم وغـائبهم""إذا �فر اإلمام �فرت رعیته �لهم شاقال: 
 وعرفوا �ه من أول األمر إلى یومنا هذا.  ،اشتهروا �ه

 .......  طالب:
 ؟ماذا

 فرع عن التكفیر. طالب:
 .، فرع عن التكفیرنعم

 ."وأن التقیة ال تجوز في قول وال فعل على اإلطالق والعموم" طالب:
ــا ضمــع أنــه �جــوز لمــن ُأكــره أن ینطــق �كلمــة الكفــر، فضــًال عــن �ونــه �عــرِّ   إذا �ــان قلبــه مطمئن�

 .�اإل�مان
 ."وأن الزاني ال ُیرجم �إطالق" طالب:

نسـوخ ألنهم ال یؤمنون إال �ما جاء في القرآن، وهذا لیس �القرآن. �عني ثبـوت �ونـه مـن القـرآن الم
 . ، ال یؤمنون إال �القرآنن �السنةتالوة �السنة، وهم ال یؤمنو 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا
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 .......  طالب:
 .ما جاء نص فیما �طبقون علیه لكن

ي أحكـام و�نما ُ�حد قاذف النساء خاصة، وأن الجاهل معـذور فـ ،"والقاذف للرجال ال ُ�حد طالب:
 .الفروع �إطالق"

نــه الفاعــل للفعــل إذا لــم �علــم أن إجاهــل معــذور فــي أحكــام الفــروع �ــإطالق، وهــم ســبقوا أن قــالوا ال
 فیه تضاد وتناقض؟  ألیسحالل أو حرام فلیس �مؤمن، 

 .......  طالب:
 .هذا تناقض

 .حمد"ك شر�عة م"وأن هللا سیبعث نبی�ا من العجم �كتاب ُینزله هللا علیه جملًة واحدًة و�تر  طالب:
 صلى هللا علیه وسلم.

ورة طاعــة غیــر قاصــد بهــا وجــه هللا، و�نكــارهم ســ"وأن المكلــف قــد �كــون مطیًعــا �فعــل ال طالــب:
الـب یوسف من القرآن، وأشباه ذلك، و�لها مخالفـة لكلیـات شـرعیة أصـلیة أو عملیـة. ولكـن الغ

ا فهمنـا في هذه الفرق أن �شار إلى أوصافهم لُیحذر منها، و�بقى األمر في تعییـنهم ُمرًجـى �مـ
 .من الشر�عة"

لشیطان ألن في تعینهم ز�ادة في شرهم و�عانة ل ؛نهم ما ُ�عینون �عني أفراد هذه الفرق �قول: یبقى أ
لحة ال بـد مـن التعیـین؛ ألن مصـفـعلیهم. لكن إذا خشي من شرهم، وشرهم ال ینـدفع إال �ـالتعیین، 

 . العامة أولى من مصلحة الخاصة
 .......  طالب:

 .�ل حال المرد في ذلك إلى الحدیث على
 .ولى""ولعل عدم تعیینهم هو األ  طالب:

و�عضها ال یوجـد فـي  ،هذه الصفات موجودة في �تب الفرق، لكن �ون أن �عضها یوجد في وقت
وقـــت، و�عضـــها یـــزاد علیـــه شـــيء غیـــر موجـــود فـــي الســـابق، ال �عنـــي، لكـــن الحكـــم فـــي ذلـــك هـــو 

 الحدیث.
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 .نعم، لكل قوم وارث
�مــا  لیكــون ســتًرا علــى األمــة، ؛ولــى الــذي ینبغــي أن ُیلتــزم"ولعــل عــدم تعییــنهم هــو األ  طالــب:

ى السـتر علـفضحوا في الدنیا بهـا فـي الحكـم الغالـب العـام، وُأمرنـا �ُسترت علیهم قبائحهم فلم �ُ 
 .لنا صفحة الخالف" المذنبین ما لم یبدِ 
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نـه كـن یبقـى أأو �قاتل ضده، إذا فعل ذلك �قاتـل، ل ،�عني ما لم �ظهر قوله، �معنى أنه یدعو إلیه
 ال بـد أن ُ�عینـوا، ألن �عـض النـاس وهـم دون فـولم ینكف شـرهم إال �ـالتعیین،  ،إذا خیف من شرهم

ذلك دون هذه المرتبة له فتاوى شاذة في مسائل فرعیة ضررها أخف من ضرر هؤالء، فیشار إلى 
ن ا و�ال ُ�عـیو�لى أن هذه المسائل شاذة وخطأ ومخالفة لألدلـة، فـإن انكـف صـاحبه ،هذه المخالفات

 . على الناس ولو �المسائل الفرعیة إذا خیف من تأثیره
 .......  أحسن هللا إلیك طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 ال شك أن العلم دین، وجاء عن السلف: إن هذا العلم دین فانظر عمن تأخذ دینك. وال �عـدل إلـى

روا�ـة عـن المبتـدع مطلًقـا، وهـذا أحد ممن رمي ببدعة وعلمه موجود عنـد غیـره، ومـنهم مـن منـع ال
مروي عن اإلمام مالك وجمع من أهل العلم. لكن في الصحیحین من روا�ـة عـن المبتدعـة الشـيء 
الكثیر، حتـى عمـران بـن حطـان الـذي مـدح عبـد الـرحمن بـن ملجـم خـرج لـه البخـاري فـي حـدیثین، 

تـــه، قبـــل تلبســـه وابـــن حجـــر أجـــاب عـــن تخـــر�ج البخـــاري أن هـــذا ممـــا روي عنـــه قبـــل تلبســـه ببدع
 �البدعة.

 أنه رجع عن بدعته، وحینئذ ال تضره هذه البدعة. -ولعله في تار�خ الموصل -ومنهم من ذ�ر 
المقصــود أن هنــاك أجو�ــة ألهــل العلــم، وابــن حجــر أ�ًضــا نقــل أنــه أن الروا�ــة عــن الخــوارج وهــم  

ة، أنـه ال مـانع مـن وعندهم صـدق فـي اللهجـ ،وال �جرءون علیه ،یرون تحر�م الكذب و�شددون فیه
 الروا�ــة عــنهم �ســبب هــذا، �قــول: ال مــانع مــن الروا�ــة عــنهم وقــد ُعرفــوا �صــدق اللهجــة. ورد علیــه

 ؟! -رضي هللا عنه وأرضاه-العیني وقال: أي صدق في لهجة مادحي قاتلي علي 
 على �ل حال المسألة معروفة و�الم ابن حجر واضح، واألجو�ة معروفة عند أهل العلم. نعم.  

 .......  طالب:
 ما یلزم.
 .......  طالب:
 �صیر عندهم أشد منها.ولكن 
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

 ،نعم. المقصـود أن القاسـم المشـترك بیـنهم مـا جـاء فـي الـنص، مـا زاد علـى ذلـك یوجـد فـي عصـر
 . ثالحدی هذاو�وجد أخف منه، لكن إذا انطبق  ،و�ختفي في عصر، و�وجد أشد منه

 .......  لب:طا
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 ین؟ أ
 .......  طالب:

ي فــي الحــدیث خــالص انطبقــت تــا �خــالف، إذا ُوجــد مــا فــي الحــدیث، إذا وجــدت األوصــاف المــ
 . م وتر�هم أهل األوثانعلیهم، ولو لم �كن في ذلك إال قتلهم أهل اإلسال

 .......  طالب:
یـانهم قـد یلبسـون علـى هو �حذر من الشر في الجملة، لكن هناك أشـخاص إذا لـم �حـذر مـنهم �أع

 الناس.
 .......  �أعیانهم طالب:

ه علیــ-النــاس، والنبــي  هــایاًنــا �كفــي مجــرد الكنا�ــة إذا فهمهــو الشــر �حــذر منــه جملــة وتفصــیًال، أح
كــون جــِد فــي النــاس، �عنــي لمــا �، لكــن إذا لــم �ُ »مــا �ــال أقــوام«�ثیــًرا مــا �قــول:  -الصــالة والســالم

ولهـم أقـوال �خشـى  ،ن و ؟ وفیـه أنـاس فـي السـاحة مـؤثر أنـت تقـول مـاذاهناك ناس عوام ما �فهمون 
 . انة الدین أولى من صیانة األفرادالمانع؛ ألن صی ومامن ضرره �عینون 

 .......  طالب:
 ما هو �صحیح.

 .......  ولكنهم طالب:
مـثًال قـد ال یـرون  ،هذا دلیل على أنهم خوارج، لكن قد �ختلفون علـى الخـوارج فـي �عـض األصـول

و�تنصـــلون مـــن قـــول الخـــوارج األوائـــل، لكـــن مـــع ذلـــك الضـــرر المتعـــدي  ،كفــر �ـــل مرتكـــب لكبیـــرة
ألن الضـرر الخـاص أمـره أخـف، ولـذلك المبتدعـة فـي  ؛والوصف الذي جاء في الحدیث هـو أولـى

ا قاتلوا لمناسبة، و�ذارق فیكف شرهم �الط ،العصر األول ما ُقتلوا وال قوتلوا ما لم یدعوا إلى بدعهم
 .تلون ُ�ق

ا�ــه "لــیس �مــا ُذكــر عــن بنــي إســرائیل أنهــم �ــانوا إذا أذنــب أحــدهم لــیًال أصــبح وعلــى � طالــب:
منهــا  معصــیته مكتو�ــة، و�ــذلك فــي شــأن قــرابینهم فــإنهم �ــانوا إذا قر�وهــا أكلــت النــار المقبــول

ء وتر�ت غیر المقبول، وفـي ذلـك افتضـاح المـذنب، إلـى مـا أشـبه ذلـك، فكثیـر مـن هـذه األشـیا
مـم بها هذه األمة، وقد قالت طائفة: إن من الحكمة في تـأخیر هـذه األمـة عـن سـائر األ ُخصت

م ممـن أن تكون ذنو�هم مستورًة عن غیرهم، فال ُ�طلع علیهـا �مـا اطَّلعـوا هـم علـى ذنـوب غیـره
 .سلف. وللستر حكمة أ�ًضا، وهي أنها لو ُأظهرت"

أحـــد، لكـــن األمـــم التـــي مـــا زالـــت �اقیـــة منهـــا  هـــذا صـــحیح �النســـبة لألمـــم التـــي انقرضـــت فلـــم یبـــقَ 
كـــالیهود والنصـــارى ال شـــك أنهـــم �طلعـــون علـــى �عـــض العیـــوب التـــي تحصـــل مـــن �عـــض األفـــراد 

 .-علیه الصالة والسالم-المنتسبین إلى محمد 



 
 

 

 
 
 

١
٣ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٣ 

لـك لكان فـي ذ -مع أن أصحابها من األمة-"وللستر حكمة أ�ًضا، وهي أنها لو ُأظهرت  طالب:
ُموا اْعَتِصـ{وَ حیـث قـال تعـالى:  ،وعدم األلفة التي أمر هللا بها ورسـوله داٍع إلى الفرقة والوحشة

ُقـــوا} َ َوَأْصـــِلُحوا َذاَت َبْیــــِنُكمْ  {َفـــاتَُّقوا]، وقـــال: ١٠٣[آل عمـــران:  ِ�َحْبـــِل للااَِّ َجِمیًعـــا َوَال َتَفرَّ  }للااَّ
ُقوا َواْختَ ]، وقال: ١[األنفال:  َناُت}اَءُهُم اْلبَ جَ َ�ْعِد َما  َلُفوا ِمنْ {َوَال َتُكوُنوا َ�الَِّذیَن َتَفرَّ [آل عمـران:  یِّ

ــَن اْلُمْشــِرِ�یَن (]، وقــال تعــالى: ١٠٥ ــوا ِم ــِذیَن َفرَّ ٣١{َوَال َتُكوُن ــَن الَّ ــَیعً ) ِم ــاُنوا ِش ــَنُهْم َوَ� ــوا ِدی  ا}ُق
 ]. ٣٢، ٣١[الروم: 

ه علیـ -أمـر، و » إخواًنـاال تحاسـدوا، وال تـدابروا، وال تباغضـوا، و�ونـوا عبـاد هللا«وفي الحدیث: 
لــق �إصــالح ذات البــین، وأخبــر أن فســاد ذات البــین هــي الحالقــة، وأنهــا تح -الصــالة والســالم

 .الدین"
 من الستر وذ�ر علیه من األدلة، ال شك أن هذا هو األصل: -رحمه هللا-نعم. ما أورده المؤلف 

 اردة فــي ذلــك مــن االجتمــاع وعــدم، واآل�ــات الــو »ومــن ســتر مســلًما ســتره هللا فــي الــدنیا واآلخــرة«
االفتراق هذا هو األصل. لكن إذا أبى �عض الناس إال أن �فترق فاألصل أن هنـاك فـي الشـرع مـا 
�ســمى الهجــر، وهنــاك مــا �ســمى �الصــلة، و�ــل منهمــا عــالج فــي موضــعه، �عــض النــاس ُیهجــر، 

ســتره وال  و�عضــهم تقتضــي المصــلحة صــلته، وهكــذا، �مــا أن مــنهم مــن تقتضــي المصــلحة هتــك
 ُ�ســتر علیــه �أصــحاب الجــرائم والســوابق، مثــل هــؤالء ال یرتــدعون إال بهتــك ســترهم و�قامــة الحــدود
علیهم، ولـو ُطلـب السـتر فـي �ـل قضـیة لعطلـت الحـدود، وهـذا منـاقض للحكـم اإللهیـة مـن شـرعیة 

، وال ُعــرف �ســوابق ،الحــدود، لكــن یبقــى أن الســتر أصــل �النســبة لمــن حصــلت منــه هفــوة أو ذلــة
وا فمثل هذا ُ�ستر علیه، أما أصحاب الجرائم والسوابق الـذین �فعلـون المنكـرات مـن غیـر أن یرتـدع

 .ال بد من ردعهمف
صـلة، "والشر�عة طافحة بهذا المعنى، و�كفـي فیـه مـا ذ�ـره المحـدثون فـي �تـاب البـر وال طالب:

ُقوا ِدیَنُهْم َوَ�ـانُ وقد جاء في قوله تعالى:  [األنعـام:  ٍء}ُهْم ِفـي َشـيْ ْسـَت ِمـنْ لَ وا ِشـَیًعا {ِإنَّ الَِّذیَن َفرَّ
- ، قالت: قال رسـول هللا-وهذا حدیث عائشة-] اآل�ة، أنه ُروي عن عائشة وأبي هر�رة ١٥٩

: هللا قلـت. »�ا عائشة! إن الذین فرقـوا دیـنهم و�ـانوا شـیًعا، مـن هـم؟«: -صلى هللا علیه وسلم
. صحاب البدع، وأصحاب الضـاللة مـن هـذه األمـةهم أصحاب األهواء، وأ«ورسوله أعلم. قال: 

هم �ــا عائشــة! إن لكــل ذنــب تو�ــًة، مــا خــال أصــحاب األهــواء والبــدع، لــیس لهــم تو�ــة، وأنــا مــن
 ."»بريء، وهم مني برءاء

 -حــدیث عائشــةوالحــدیث علــى �ــل حــال ضــعیف، وضــعفه شــدید، وهــو مــن حــدیث عمــر ال مــن 
 .-رضي هللا عن الجمیع

مقتضى العادة أن التعر�ف بهم على التعیـین یـورث العـداوة والفرقـة وتـرك "فإذا �ان من  طالب:
ا �بدعـة الخـوارج،  المؤالفة، لزم من ذلك أن �كون منهی�ا عنه، إال أن تكـون البدعـة فاحشـًة جـد�
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ــین أهلهــا، �مــا عــیَّن رســوُل هللا  ــدائها وتعی ــه وســلم-فــال إشــكال فــي جــواز إب  -صــلى هللا علی
متهم، فحتى �عرفون و�حذر منهم. و�لحق بـذلك مـا هـو مثلـه فـي الشـناعة الخوارج وذ�رهم �عال

 .أو قر�ب منه"
 ؟"حتى"

 ."حتى ُ�عرفون وُ�حَذر منهم" طالب:
 ؟ "حتى"تعمل ماذا 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 �ختلفون فیه �ا شیخ. طالب:
 ؟ ماذا

 �ختلفون فیها. طالب:
 ؟ ماذا

 .�ختلفون  طالب:
 ».ناس حتى �قولون أمرت أن أقاتل ال«؟ ماذا

 .»حتى �شهدوا« طالب:
 ؟ ماذا

 .»حتى �شهدوا« :طالب
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 ؟ قصدي ماأنا أقول؟ ماذا أنت تدري 
 .نعم طالب:

 أثر (حتى) على الفعل المضارع؟  وما
 .تنصبه طالب:
 تنصبه.
 ."حتى �عرفوا"، نعم طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

 .بینهم، لكنه منصوب على أي حالف على الخال
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ب "حتى �عرفوا و�حذر منهم، و�لحق بذلك ما هو مثلـه فـي الشـناعة أو قر�ـب منـه �حسـ طالب:
بـي نظر المجتهد، وما سوى ذلك، فالسكوت عن تعیینه أولى. وخـرَّج أبـو داود عـن عمـرو بـن أ

 .قرة"
دة و�عیشــــون بــــین البــــدع موجــــودة فــــي عصــــر، فــــي الصــــدر األول وفــــي القــــرون المفضــــلة موجــــو 

لحـق و�دعو إلیها ال ُیتعرض له، �عنـي ُیـدعى و�بـین لـه ا ،المسلمین، وما لم ُ�ظهر اإلنسان بدعته
، حتى یرجى قبوله، لكنه مع ذلك ال یلزم، إذا دعـا لـزم مـن ذلـك أن ُ�كـف شـره إذا دعـا إلـى بدعتـه

هم عنـي مثـل الرافضـة وغیـر إن قاتل دونها ُقتل، وهكذا؛ ألن �عض النـاس �قـول: لمـاذا ال ُ�منعـون �
ُ�منعون من الحج و�دخل الحرمین و�منع �ذا و�ذا و�ـذا؟ السـلف مـا منعـوهم وال حصـل شـيء مـن 

 . ا من أظهر بدعته یوقف عند حدهذلك، لكن من دع
 .......  طالب:
 طیب.
 .......  طالب:

مفسـدة أكبـر،  على �ل حال األصل أن ُ�منعوا إذا أظهروا، هذا األصـل، لكـن إذا ترتـب علـى ذلـك
 .صالح وتدرأ المفاسد �قدر اإلمكانالدین فیه مصالح ومفاسد، تجلب الم

اء "وخرج أبو داود عن عمـرو بـن أبـي قـرة قـال: �ـان حذ�فـة �المـدائن، فكـان یـذ�ر أشـی طالب:
ألناس من أصـحا�ه فـي الغضـب، فینطلـق نـاس ممـن  -صلى هللا علیه وسلم-قالها رسول هللا 

مـا یأتون سلمان فیذ�رون له قول حذ�فة، فیقول سلمان: حذ�فة أعلـم �سمع ذلك من حذ�فة، ف
أتى فـ�قول. فیرجعون إلى حذ�فة، فیقولون له: قد ذ�رنـا قولـك لسـلمان، فمـا صـدقك وال �ـذ�ك. 

 .حذ�فة سلمان وهو في َمْبَقِله"
 ."َمْبَقلةٍ "

نعـك أن سـلمان! مـا �م"فأتى حذ�فـة سـلمان وهـو فـي َمْبَقلـٍة، فقـال: �ـا  أحسن هللا إلیك. طالب:
 صـلى هللا-؟ فقـال: إن رسـول هللا -صـلى هللا علیـه وسـلم-تصدقني �ما سمعُت من رسـول هللا 

�غضب فیقول فـي الغضـب لنـاس مـن أصـحا�ه، و�رضـى فیقـول فـي الرضـا لنـاس  -علیه وسلم
ا تالًفـمن أصحا�ه، أَما تنتهي حتى تورث رجاًال حب رجال، ورجاًال ُ�غض رجـال، وحتـى توقـع اخ

ي أ�مـا رجـل مـن أمتـ«خطـب فقـال:  -صـلى هللا علیـه وسـلم-وفرقًة؟ ولقد علمت أن رسول هللا 
ســببته ســبًة أو لعنتــه لعنــة فــي غضــبي، فإنمــا أن مــن ولــد آدم أغضــب �مــا �غضــبون، و�نمــا 

 ."»�عثني رحمة للعاملین، فاجعلها علیهم صالًة یوم القیامة
، هـذا مـا فیـه إشـكال مـن حیـث األصـل، »ها رحمةاللهم من لعنته فاجعل«وجاء الحدیث الصحیح: 

أمــا �ونــه �ختلــف حكمــه فــي الغضــب عــن حكمــه فــي الرضــا فــال؛ ألن قیــل لعبــد هللا بــن عمــرو: 
 -صــلى هللا علیــه وســلم-، أنــك تكتــب �ــل شــيء عــن رســول هللا -علیــه الصــالة والســالم-الرســول 
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اكتـب، �ِهللا مـا صـدر «ل: ، فقـا-علیـه الصـالة والسـالم-وهو �شـر �غضـب و�رضـى؟ فقـال للنبـي 
 .»إال حق«�عني لسانه  »عن هذا
ي "ف�هللا لتنتهین أو ألكتبن إلى عمـر. فهـذا مـن سـلمان حسـن مـن النظـر، فهـو جـار فـ طالب:

 مسألتنا.
 یح مـا هـمفإن قیل: فالبدع مأمور �اجتنابها واجتناب أهلها والتحذیر مـنهم والتشـر�د بهـم وتقبـ 

یــه صـلى هللا عل-لتنبیـه علیــه غیـر جــائز؟ فـالجواب: إن النبــي علیـه، فكیـف �كــون ِذ�ـر ذلــك وا
یل، وأن ه في الجملة علیهم إال القلیل منهم �الخوارج، ونبه على البدع من غیر تفصنبّ  -وسلم

ـٍة فـیهم وخاصـة، ولـم  صـرح �األمة ستفترق على تلـك العـدة المـذ�ورة، وأشـار إلـى خـواّصٍ عامَّ
لك أولـى بـذ ذر، وال َذكـر فـیهم عالمـًة قاطعـًة ال تلتـبس، فـنحن�التعیین غالًبا تصر�ًحا �قطع العـ

 .معشر األمة"
نعم. لـم یـذ�ر عالمـة قاطعـة تـنص علـى أعیـانهم، هـذه طر�قـة الشـرع أن یـذ�ر قواعـد عامـة ینـدرج 
فیهــا �ــل مــن تنطبــق علیــه ممــن �ــأتي، الشــرع ال �ــأتي �مــا �عــین األشــخاص؛ ألن األشــخاص ال 

�عــدد النــاس، لكــن هــذا ال یــرد �ــه الشــرع، إنمــا �ــأتي �قواعــد عامــة  نها�ــة لهــم، ولكانــت النصــوص
 .م الساعةتندرج فیها األفعال واألوصاف التي ستأتي إلى قیا

هـا "وما ذ�ره المتقدمون من ذلـك فبحسـب فحـش تلـك البـدع، وأنهـا الحقـة فـي جـواز ِذ�ر  طالب:
اُد فـي مكن أن �كون هو المـر �الخوارج ونحوهم، مع أن التعیین إذا �ان �حسب االجتهاد، فهو م

 .نفس األمر أو �عضه"
 "ممن أن �كون هو"؟ 

 ."أن �كون هو المراُد" طالب:
 ."المرادَ "

 أحسن هللا إلیك. طالب:
 ."أن �كون هو المراَد في نفس األمر أو �عضه" 

ِقیَب}  .]١١٧[المائدة:  {ُكْنَت َأْنَت الرَّ
  أحسن هللا إلیك. طالب:
 نعم. 

لـه  رتبة االجتهاد اجتهد، واألصل ما تقـدم مـن السـتر حتـى �ظهـر أمـر فیكـون  "فمن بلغ طالب:
 .حكمة"

 ."حكمه"
 أحسن هللا إلیك. طالب:
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هـو ف"فیكون له حكمه، و�بقى النظر: هل هذا الظاهر من جملة ما یدخل تحـت الحـدیث أم ال؟  
ل، دة فـي الضـال موضع اجتهاد. وأ�ًضا، فإن البدع المحدثة تختلف، فلیست �لها في مرتبة واحـ

: یهـا مالـكأال ترى أن بدعة الخـوارج مباینـًة غا�ـة المباینـة لبدعـة التثو�ـب �الصـالة التـي قـال ف
 .التثو�ب ضالل؟"

التثو�ـــب: هـــو الـــدعاء للصـــالة والنـــداء لهـــا، �عنـــي �عـــد األذان الشـــرعي ُیثـــوب فـــي موضـــع األذان 
لمــؤذن النــداء الثــاني للصــالة إذا أذن ا�النــداء لهــا مــرة ثانیــة ســواء �ــان بلفظــه أو �مــا یــدل علیــه، ف
ن قال: الصـالة �ـا عبـاد هللا فـي مكـا أووسمع الناس تأخروا عن المجيء إلى المسجد یؤذن ثانیة، 

 .تشبیًها �ه، هذا ال شك أنه بدعة األذان
م المتقدمون البـدع إلـى مـا هـو مكـروه، و�لـى مـا هـو محـرم، ولـو �انـت عنـ طالب: دهم "وقد قسَّ

 .نت قسًما واحًدا"على سواء لكا
ــا أن هــذا التقســیم �مــا قــال الشــاطبي  إذا �ــان هــذا التقســیم ومــن قســم والســبب فــي التقســیم، وذ�رن

علیـه -مخترع مبتـدع ال دلیـل علیـه ال مـن الكتـاب وال مـن السـنة، بـل هـو مخـالف ومنـاقض لقولـه 
 .»كل بدعة ضاللة«: -الصالة والسالم

 ى الصالة حي على الفالح.طالب: ....... المقصود �التثو�ب حي عل
 قیل هذا.

 .......  طیب طالب:
مهما �ـان، مـا هـو أن تكـون ثابتـة عـن  -علیه الصالة والسالم-المقصود أنها بدعة لم تثبت عنه 

 . ما یلزم صحتهاابن عمر هذه دعوة 
 .......  طالب:

ة : الصـالة الصـاللـو واحـد فـي الشـارع ورأى ناًسـا أو رفـع صـوتهف و�الال، فعل المؤذن فـي مكانـه، 
 .ذا مأجور، هذا من األمر �المعروفهفعباد هللا، 

ذلـك  "و�ذا �ان �ـذلك، فالبـدع التـي تفتـرق بهـا األمـة مختلفـة الرتـب فـي القـبح، و�سـبب طالب:
ا. ومــا فــي الحــدیث محصــور، فــیمكن أن �كــون �عضــها غیــَر داخــل فــي  �ظهــر أنهــا �ثیــرة جــد�

 .ة فوقها أعظم منها"الحدیث، أو �كون �عضها جزًءا من بدع
 وصـار ،أهـل العلـم، صـار لهـا فـروع مذ�ـره نیذلكبرى تفرع عنها الفرق الكبرى الحتى البدع ا هألن

، �ل هذه الفرق نشأ عنها فرق أخرى، فالتشـیع لـه و�عضها ما هو مساوٍ  ،لها �عضها ما هو أخف
 یرة. نعم.وأ�ًضا الخوارج أ�ًضا فرق، وهكذا �قیة الفرق تفرعت إلى فروع �ث ،فرق 

 "أو ال تكــون داخلــًة مــن حیــث هــي عنــد العلمــاء مــن قبیــل المكــروه، فصــار القطــع علــى طالــب:
 یهـا، فمـنخصوصیاتها فیه نظر واشتباه، فال ُ�قَدم على ذلك إال ببرهان قاطع، وهـذا �المعـدوم ف

 .هذه الجهات صار األولى ترك التعیین فیها"
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، ال �قـدم علیـهفـنـة واضـحة، ومـا �ـان فیـه نـوع احتمـال أما ألن اإلنسان ال �قدم علـى شـيء إال ببی
و�ثیــر مــن األمــور التــي تلــبس بهــا �عــض النــاس ممــا یوصــف �البدعــة قــد �كــون لــه أثــر وأنــت ال 

 وأنت شددت في أمرها. ،تدري، قد تكون هذه البدعة غیر مؤثرة و�سیرة
علیــه الصــالة -رســوله وعــن وعلــى �ــل حــال األمــور تقــدر �قــدرها، والعبــرة بــذلك مــا ثبــت عــن هللا  

 .-والسالم
، والقتل "فإن قیل: فالعلماء �قولون خالف هذا، و�ن الواجب هو التشر�د بهم والزجر لهم طالب:

هم �مـا ومناصبة القتال إن امتنعـوا، و�ال أدى ذلـك إلـى فسـاد الـدین. فـالجواب: إن ذلـك حكـم فـی
إن  أن یـؤدب أو یزجـر أو �قتـلهو في سائر من تظاهر �معصیة صغیرة أو �بیرة أو دعا إلیهـا 

 .امتنع َمن َفَعَل"
 "ِمن ِفْعل".

 أحسن هللا إلیك. طالب:
 لـك، و�نمـاذ"ِمن ِفْعل واجب أو ترك محرم، �ما �قتل تارك الصـالة، و�ن �ـان مقـر�ا إلـى مـا دون  

الكــالم فــي تعیــین أصــحاب البــدع مــن حیــث هــي بــدع �شــملها الحــدیث، فتوجــه األحكــام شــيء 
 .دخول تحت الحدیث شيء آخر"والتعیین لل

والحكم على العموم شيء آخر، قد �صدر مـن الشـرع حكـم علـى طائفـة، لكـن  ،نعم. التعیین شيء
لعـــــن الواشـــــم  -علیـــــه الصـــــالة والســـــالم-أفـــــراد هـــــذه الطائفـــــة ال یتجـــــه الحكـــــم علـــــیهم، الرســـــول 

علیـه  -حضـرتهلكن لمـا ُلعـن شـارب الخمـر � والمستوشمة، ولعن المتبرجات، ولعن شارب الخمر.
ــا للشــیطان علــى أخیــك«نهــى، قــال:  -الصــالة والســالم فــالحكم علــى العمــوم غیــر . »ال تكــن عوًن

 .الحكم على األفراد �التعیین
 �هللا أعلم. 

 .�كفي �كفي
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 
 
 


