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

 .: �سم هللا الرحمن الرحیمطالب
 عین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم 

"فصـــل: ولهـــؤالء الفـــرق خـــواص وعالمـــات فـــي الجملـــة،  :-رحمـــه هللا تعـــالى-قـــال الشـــاطبي 
 .وعالمات أ�ًضا في التفصیل"

مــــد وعلـــى آلــــه الحمـــد هلل رب العــــالمین، وصـــلى هللا وســــلم و�ـــارك علــــى عبـــده ورســــوله، نبینـــا مح
 وأصحا�ه أجمعین.

ث التــي ُذكــرت إجمــاًال فــي الحــدی "ولهــؤالء الفــرق": -رحمــه هللا تعــالى-أمــا �عــد، فیقــول المؤلــف 
كما جاء في الحدیث، لها عالمات تعرف  »وستفترق هذه األمة إلى ثالث وسبعین فرقة«السابق: 

ـــى ســـبیل اإلجمـــال، بهـــا، عالمـــات إجمالیـــة ُ�عـــرف بواســـطتها أن هـــذا الرجـــل مـــن هـــذه الفـــ رق عل
ء وعالمــات تفصــیلیة ُ�عــرف بهــا أنــه مــن الفرقــة الفالنیــة، وأنــت إذا رأیــت ورأى النــاس عموًمــا هــؤال

وأنـــه  ،علـــى الجـــادة لـــیسالمبتدعــة وهـــم �صـــلون فـــي الحـــرمین الشـــر�فین، وهـــو �صــلي تعـــرف أنـــه 
هـــل هـــذا متلـــبس ببدعـــة، عالمـــات إجمالیـــة، لكـــن ال تعـــرف هـــل هـــذا رافضـــي؟ هـــل هـــذا ز�ـــدي؟ 

إســـماعیلي؟ هـــل هـــذا إ�اضـــي؟ لكـــن هنـــاك عالمـــات تفصـــیلیة تســـتطیع أن تفـــرق بـــین هـــذه الفـــرق 
�ة بواسطتها. لكن في الجملة إذا رأیته أول ما ترى تعرف أن هذا، و�ن �ان األصل أنها أمور عقد
ل خفیــة، لكــن تظهــر آثارهــا علــى الســمت والهــدي والطر�قــة، وتظهــر آثارهــا التفصــیلیة علــى األقــوا

 .واألفعال
ـ طالب: ِذیَن نَّ الَّـ{إِ ه علیهـا قولـه تعـالى: "فأمـا عالمـات الجملـة فـثالث؛ إحـداها: الفرقـة التـي نبَّ

ُقـوا ِدیــَنُهْم َوَ�ــاُنوا ِشـَیًعا َلْســَت ِمــْنُهْم ِفـي َشــْيٍء} {َوَال َتُكوُنــوا َ�الَّــِذیَن ]، وقولـه: ١٥٩[األنعــام:  َفرَّ
ُقوا َواْخَتَلُفوا}  .]"١٠٥ان: [آل عمر  َتَفرَّ

ب وال یر�نــون إلــیهم، إال مــن �ــا ،والفرقــة هــذه قاســم مشــترك بــین جمیــع الطوائــف، ال �ــألفون غیرهــا
 .عمون، و�ال فالقلوب منكرة ونافرةالتقیة لمصلحة الدعوة على حد ما یز 

رقــة "وغیــر ذلــك مــن األدلــة. قــال �عــض المفســر�ن: صــاروا فرًقــا التبــاع أهــوائهم، و�مفا طالــب:
ــدین تشــتَّ  ــه: ال ــافترقوا، وهــو قول ــَنُهمْ تت أهــواؤهم ف ــوا ِدی ُق ــِذیَن َفرَّ ــاُنو  {ِإنَّ الَّ ــَیًعا}َوَ� ــام: [األ  ا ِش نع

م أصـحاب البـدع ]، وهـ١٥٩[األنعـام:  {َلْسَت ِمْنُهْم ِفي َشـْيٍء}]، ثم برأه هللا منهم �قوله: ١٥٩
-ل هللا نا أصحاب رسووأصحاب الضالالت والكالم فیما لم �أذن هللا فیه وال رسوله. قال: ووجد

 .من �عده قد اختلفوا في أحكام الدین" -صلى هللا علیه وسلم
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�عنــي لــیس �ــل خــالف مــذموم، �عنــي ُوجــد االخــتالف بــین الصــحا�ة، لكــن فــي مســائل �ســوغ فیهــا 
ي مســـائل ال �ســـوغ فیهـــا الخـــالف، فیهـــا نصـــوص فـــالخـــالف، بینـــا االخـــتالف بـــین أهـــل األهـــواء ف

 .األمة وأئمتها، ومع ذلك �ختلفون  ها سلفواتفق علی ،صحیحة صر�حة
م مـن ُأذن لهـ فمـا ،"ولم �فترقوا ولم �صیروا شیًعا؛ ألنهم لم �فارقوا الدین، و�نمـا اختلفـوا طالب:

ا، واختلفت في  هم، لك أقوالذاجتهاد الرأي، واالستنباط من الكتاب والسنة فیما لم �جدوا فیه نص�
 الَجـدِّ  أمروا �ه، �اختالف أبي �كر وعمر وعلي وز�د فـي ألنهم اجتهدوا فیما ؛فصاروا محمودین

 .مع األم، وقول عمر وعلي"
نعم. بینهم خالف في مسألة فیمن مات عن جده وأمـه، لـیس بیـنهم خـالف فـي هـذا، لكـن المسـألة 

ف فیهــا بــین أبــي �كــر وعمــر وعلــي وز�ــد فــي مســألة الجــد مــع اإلخــوة، هــل الجــد ُینــزل منزلــة مختَلــ
 .القول اآلخر؟ والمرجح أنه �األب إلخوة، أو �قاسمونه علىاألب فیحجب ا

 ."وقول عمر وعلي في أمهات األوالد" طالب:
�عنــي فــي حكــم بــیعهن، و�یــع أمهــات األوالد، األمــة إذا أتــت بولــد مــن ســیدها صــارت أم ولــد تعتــق 

 ،م اإلمـاءأو مـا زالـت فـي حكـ ،و�عتقها ولدها، فهل تكون في حكـم األحـرار ال �جـوز بیعهـا ،�موته
 .الخالف بینهم في مثل هذه المسائلوساغ  ،اختلفوا فیها ،فیجوز بیعها؟ وهذه مسألة خالفیة

 ."وخالفهم في الفر�ضة المشتر�ة" طالب:
م، ُأم أو الُمَشرَّكة �ما هي في �تب الفرائض، فیمن توفي عن أم و�خوة أشقاء و�خـوة أل "المشتر�ة"

أصــحاب فــروض، واألشــقاء عصــبة، فمــنهم مــن �قــول: إذا لــم  و�خــوة أشــقاء و�خــوة ألم، اإلخــوة ألم
لفــروض لو�ــرث اإلخــوة ألم؛ ألن العصــبة إذا لــم ُتبــق  ،تبــِق الفــروض شــیًئا �ســقط اإلخــوة األشــقاء

ألن لهـــم و�رثـــون مـــا تبقیـــه الفـــروض، فـــإذا لـــم تبـــق شـــیًئا �ســـقطون، واإلخـــوة ألم  ؛شـــیًئا �ســـقطون 
وهـي  ،شـقاء إخـوة ألم وز�ـادة، فمـنهم مـن ُ�َشـرِّكهمأصحاب فروض یرثون على �ل حال. طیـب األ

ثــل مأو الحمار�ـة، هــب أن أ�انـا �ـان حجـًرا فـي الــیم؟ علـى �ـل حـال  ،أو الیمیَّـة ،المسـألة الحجر�ـة
هــذه المســائل اختلــف فیهــا الصــحا�ة، ولــیس المقصــود دراســة هــذه المســائل وتقر�ــر الــراجح فیهــا، 

وســاغ بیــنهم الخــالف وقلــو�هم نظیفــة، لــم ُتحــدث  ،حا�ةو�نمــا هــو تقر�ــر أن الخــالف ُوجــد بــین الصــ
ف فــي هــذه المســائل والخــالف فیهــا إحــن وال ضــغائن وال شــیع وال تفــرق �مــا هــو الشــأن فــي الخــال

 .األصول بین المذاهب العقد�ة
 ال؟ أمطالب: أحسن هللا إلیك، معهم الزوج 

 ؟ ماذا
  معهم زوج؟ األم؟ طالب:

 ؟ نعم
 ... .... األم والزوج طالب:



 
 

  
 

=i_||||||||||||k‘=}à||||||||||||è:ù_||||||||||||êŸÿ=m_||||||||||||—Ã^Èª^=F٥==E=
=

٤ 

 .......  طالب:
 زوج وأم �ا شیخ. طالب:
 .......  طالب:

 المهم أنه ال ُتبقي الفروض شیًئا لإلخوة األشقاء.
 طالب: نعم. أحسن هللا إلیك.

 على أي وجه �ان.
 ."وخالفهم في الطالق قبل النكاح، وفي البیوع" طالب:

 مـرأة أتزوجهـا فهـي طــالق، إن، قـال: إن تزوجـت فالنــة فهـي طـالق، أو �ـل ا"الطـالق قبـل النكـاح"
تزوجت من بني فالن فهي طالق. هذا قبل النكاح، فمنهم من �قول: الشرط الذي ُعلق علیـه �قـع، 

 .فوا في هذا على األقوال المعروفةومنهم من �قول: هذا طالق قبل نكاح فال أثر له، واختل
ة مــودة وتناصــح وأخــو "وفــي البیــوع وغیــر ذلــك ممــا اختلفــوا فیــه، و�ــانوا مــع هــذا أهــل  طالــب:

 .اإلسالم فیما بینهم قائمة، فلما حدثت األهواء الُمْرد�ة"
وهي السبب في خالفهم في العقائـد؛ ألنهـا اتبـاع للهـوى مـن غیـر نظـر فـي مـا جـاء عـن  "األهواء"

، و�ذا دخل الهوى جاء االنتصار للنفس و�عجاب �ـل ذي -علیه الصالة والسالم-هللا وعن رسوله 
 �كـون الحـق هـو المنشـد والمقصـود مـن الجمیـع، فتـدخل مـن ذلـك اإلحـن والعـداوات رأي برأ�ه، فال

والبغضاء. أما لو �ان القصد الوصول إلى الحق، فیكون الحكم هو النص مـا هـو الهـوى، وحینئـذ 
فعي ال یرد هنا االنتصار للنفس وال اتباع الهوى وال إعجاب �ـل ذي رأي برأ�ـه، �مـا ُأثـر عـن الشـا

 .-رحمه هللا-نه أو على لسان غیره عنده األمر وال �ختلف أن �ظهر الحق على لسا أنه ال �فترق 
ــب: ــي حــذر منهــا رســول هللا  طال ــة الت ــا حــدثت األهــواء المرد� ــه وســلم-"فلم ، -صــلى هللا علی

 ب أهلهــا فصــاروا شــیًعا؛ دل علــى أنــه إنمــا حــدث ذلــك مــن المســائلوظهــرت العــداوات، وتحــزَّ 
اختلف فـیطان على أفواه أولیائه. قال: فكـل مسـألة حـدثت فـي اإلسـالم المحدثة التي ألقاها الش

ائل هـا مـن مسـالناس فیها، ولم ُیوِرث ذلك االختالف بینهم عداوًة وال �غضاء وال فرقًة، علمنا أن
 .اإلسالم"

علـــى أن  مثلهـــا حصـــل بـــین الصـــحا�ة ولـــم �حـــدث شـــيء مـــن ذلـــك مـــن العـــداوة والفرقـــة، فـــدل ألن
 .ى الحقالمقصود الوصول إل

 ست من أمر"و�ل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطیعة، علمنا أنها لی طالب:
 .الدین في شيء"

دهم ممــن أعجــب برأ�ــه ألنــه لــم �حصــل شــيء مــن ذلــك بــین الصــحا�ة، و�نمــا حصــل ممــن جــاء �عــ
 .وانتصر لنفسه
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نَّ {إِ فســیر اآل�ــة، وهــي قولــه: بت -صــلى هللا علیــه وســلم-"وأنهــا التــي عنــى رســول هللا  طالــب:
ُقوا ِدیَنُهْم َوَ�اُنوا ِشَیًعا} جـب علـى �ـل ذي دیـن وعقـل ]، وقـد تقـدمت، فی١٥٩[األنعـام:  الَِّذیَن َفرَّ

 َألََّف َبـْیَن ُقُلـوِ�ُكمْ  َأْعَداًء َفـ ُ�ْنُتمْ {َواْذُكُروا ِنْعَمَت للااَِّ َعَلْیُكْم ِإذْ أن �جتنبها، ودلیل ذلك قوله تعالى: 
، �ـان ذلـك لحـدث أحـدثوه ]، فـإذا اختلفـوا وتقـاطعوا١٠٣[آل عمـران:  َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتـِه ِإْخَواًنـا}

 .من اتباع الهوى. هذا ما قاله"
 . عني هذا ما قالوه في تفسیر اآل�ة�

 طالب: هل هو ینقل �ا شیخ عن أحد؟ 
 ؟ ماذا

 طالب: ینقل عن أحد؟ 
 �قول إنه.نعم، 

 .......  طالب:
نقـل ، ی"فیجب علـى �ـل ذي عقـل أن �جتنبـه... فـإذا اختلفـوا وتقـاطعوا �ـان ذلـك لحـدث أحـدثوه"

 عمن سبقه ممن تقدم عموًما.

 طالب: نعم، أحسن هللا إلیك.
 طالب: ....... �عض المفسر�ن.

 هو منقول، نعم.
 ."هذا ما قاله، وهو ظاهر" طالب:
 ."قالوه"
 ، أحسن هللا إلیك.نعم طالب:

 عـاطف، فكـللوه، وهو ظاهر في أن اإلسـالم یـدعو إلـى األلفـة والتحـابِّ والتـراحم والت"هذا ما قا 
رأي أدى إلــى خــالف ذلــك، فخــارج عــن الــدین. وهــذه الخاصــیة موجــودة فــي �ــل فرقــة مــن تلــك 

 -لسـالمعلیـه الصـالة وا-الفرق، أال ترى �یف �انت ظاهرًة في الخوارج الذین أخبر بهـم النبـي 
رقـة التـي ، وأي ُفرقـة تـوازي هـذا إال الف»أهـل اإلسـالم و�ـدعون أهـل األوثـانَ�قتلون «في قوله: 

 .بین أهل اإلسالم وأهل الكفر!"
ا، ال أعظــم منهــا إال الفرقــة التــي بــین أهــل اإلســالم وأهــل  �عنــي الُفرقــة بــین أهــل البــدع عظیمــة جــد�

در مـا بیـنهم مـن اخـتالف الكفر، �عني إذا ُوجد بین طوائف البدع من الفرقـة والعـداوة والبغضـاء �قـ
في الدین، و�قدر ُ�عدهم وقر�هم من االستقامة وااللتزام والصراط المسـتقیم، معـروف أن الفرقـة بـین 
ــنهم و�ــین  أهــل الســنة ومــع األشــاعرة والماتر�د�ــة أخــف منهــا مــن الفرقــة بیــنهم و�ــین المعتزلــة، و�ی

اإلسالم، وأشد ُفرقة هي مـا بـین أهـل الجهمیة، و�ینهم و�ین الرافضة؛ هذا �النسبة لمن ینتسب إلى 
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دخل في عهد أو  اإلسالم وأهل الكفر الذین هم �صدد أن �كون العداء ظاهًرا والقتال بینهم إال من
 .ذمة وما أشبه ذلك

"وهكذا تجد األمـر فـي سـائر مـن ُعـرف مـن الفـرق أو مـن ادعـى ذلـك فـیهم. والخاصـیة  طالب:
ـا الَّـِذیَن ِفـي ُقُلـوِ�ِهْم َزْ�ـى: الثانیة: هي التي نبه علیها قوله تعـال َشـاَ�َه ِمْنـُه تَ ِبُعـوَن َمـا ٌغ َفَیتَّ {َفَأمَّ

شــأنهم اتبــاع  ] اآل�ــة، فجعــل أهــل الز�ــغ والمیــل عــن الحــق ممــن٧[آل عمــران:  اْبِتَغــاَء اْلِفْتَنــِة}
 .المتشابهات، وقد تبین معناه"

 هـم الـذین یتبعـون المتشـا�ه، و�ذا هذه عالمتهم عالمة أهل الز�غ �مـا جـاء فـي حـدیث عائشـة أنهـم
 .فاعلم �أنه ممن سمى هللا فاحذره رأیتم الرجل یتبع المتشا�ه

ئـك الـذین فإذا رأیتم الذین یتبعون ما تشـا�ه منـه، فأول«: -علیه الصالة والسالم-"وقال  طالب:
 .  »سمى هللا فاحذروهم

ـا الَّـِذیَن ِفـ{فَ والخاصیة الثالثة: اتباع الهوى، وهي التي نبه علیهـا قولـه:  ل [آ ِهْم َزْ�ـٌغ}ي ُقُلـو�ِ َأمَّ
 .]، وهو المیل عن الحق اتباًعا للهوى"٧عمران: 

مــا الــذي یــدعوهم إلــى تتبــع المتشــا�ه وتــرك المحكمــات؟ هــو األمــر الثالــث الــذي هــو اتبــاع الهــوى: 
 .]٢٣[الجاثیة:  {َأَفَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواهُ}

ــه:  طالــب: ــ"وقول ــَن للااَِّ {َوَم ــًدى ِم ــِر ُه ــَواُه ِ�َغْی ــَع َه ــِن اتََّب ــه٥٠صــص: [الق }ْن َأَضــلُّ ِممَّ : ]، وقول
ُ َعَلـى ِعْلـٍم} ال أن هـذه الخاصـیة إ] اآل�ـة. ٢٣ة: [الجاثیـ {َأَفَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه للااَّ

كـون ��عرفهـا غیـر صـاحبها، إال أن راجعٌة إلى �ل أحد في خاصة نفسه؛ ألنها أمر �ـاطن، فـال 
 .علیها"

بـاع الفرقة هذه أمر ظاهر �عرفـه النـاس، اتبـاع المتشـا�ه �ـذلك �ظهـر فـي أقـوالهم وأفعـالهم، لكـن ات
 . ا�هالفرقة واتباع المتش الهوى أمر �اطن ال ُ�حكم علیهم إال من خالل ما یؤدي إلیه مما سبق من

 .......  طالب:
إنـــه ُوجـــد بـــین  :، أصـــل الخـــالف فـــي المســـألة، هـــو �قـــوليبه األصـــلنعـــم. لكـــن هـــذا مـــا هـــو �ســـب

المــذاهب األر�عـــة فــي المســـائل التـــي �ســوغ فیهـــا الخــالف ُوجـــد عـــداوات بــین األتبـــاع مــا هـــو بـــین 
األصــول، اآلن المختلــف أبــو حنیفــة مــع الشــافعي أو مــن ینتســب إلــى المــذهب مــع الشــافعي؟ هــذا 

ي حنیفة والشافعي أو بـین الشـافعي ومالـك وأحمـد؟ ال، عداوات بین أب تجاهل هذا، لكن هل ُوجد
لتصـرفات التـي وقعـت علـى یحمل على ما هو أعظم من ذلك مـن العـداوات واإلحـن وافأما الجهل 

 .مر العصور
 ."إال أن �كون علیها دلیل" طالب:
 -صــلى هللا علیــه وســلم-ن مــن جهــال أتبــاع المــذاهب مــن وضــع الحــدیث علــى رســول هللا إحتــى 
 . هبه أو سلًبا لمخالفه! هذا موجودًرا لمذانتصا
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 طالب: �ما هو الحاصل ....... 
 ین؟أ

 ."إال أن �كون علیها" طالب:
 لحظة لحظة لحظة. 

 .......  طالب:
 هي؟  ما

 .......  طالب:
على �ل حال التحر�ش الذي رضي �ه الشیطان فـي جز�ـرة العـرب لمـا أ�ـس أن ُ�عبـد مـن دون هللا 

 .فیها الخالف األمر فیها فیه سعة التحر�ش، أما أصل المسائل التي �سوغهذا موجود، رضي �
ن فــي "إال أن �كــون علیهــا دلیــل فــي الظــاهر، والتــي قبلهــا راجعــة إلــى العلمــاء الراســخی طالــب:

هم لهــا، العلــم؛ ألن بیــان المحكــم والمتشــا�ه راجــع إلــیهم، فهــم �عرفونهــا و�عرفــون أهلهــا �معــرفت
س �لهـم، العقالء من أهل اإلسالم؛ ألن التواصل أو التقاطع معروف للنـا والتي قبلها تعم جمیع
 .و�معرفته ُ�عرف أهله"

�عني إذا �ان التقاطع �سبب یرجع إلى الدین مـن مسـائل علمیـة أو انتصـار لقـول دون آخـر، هـذا 
ال شـــك أنـــه مشـــكل ومعضـــل؛ ألن األصـــل أن ینتصـــر المســـلم للحـــق. وقـــد �حصـــل التقـــاطع بـــین 

�سـبب أمـر مـن أمـور الـدنیا، وهـذا ال شـك و�ن �ـان أخـف مـن السـابق، لكـن القطیعـة ال المسلمین 
 .-جل وعال-وشأنها عظیم عند هللا  سیما قطیعة الرحم أمرها

: وله تعالىق"وأما العالمات التفصیلیة في �ل فرقة، فقد ُنبه علیها وأشیر إلیها، �ما في  طالب:
ُسـوِل...}{َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفرُ  وُه ِإَلى للااَِّ َوالرَّ ـْیَطاُن ] إلـى قولـه: ٥٩سـاء: [الن دُّ {َوُ�ِر�ـُد الشَّ
َ�ْخُرُصــوَن  الَّ الظَّــنَّ َوِ�ْن ُهــْم ِإالَّ {ِإْن َیتَِّبُعــوَن إِ ]، وقولــه: ٦٠[النســاء:  َأْن ُ�ِضــلَُّهْم َضــَالًال َ�ِعیــًدا}

{َوَمـْن ] اآل�ـة، وقولـه: ١١٧، ١١٦[األنعـام:  ْن َسـِبیِلِه}) ِإنَّ َر�ََّك ُهَو َأْعَلُم َمـْن َ�ِضـلُّ َعـ١١٦(
ــرَ  ــْع َغْی ــُه اْلُهــَدى َوَ�تَِّب ــیََّن َل ــِد َمــا َتَب ُســوَل ِمــْن َ�ْع ــَولَّى...} اْلُمــْؤِمِنی َســِبیلِ ُ�َشــاِقِق الرَّ ــِه َمــا َت  َن ُنَولِّ

 .] إلى آخرها"١١٥[النساء: 
علــى أن اإلجمــاع حجــة، إجمــاع علمــاء  -مــه هللارح-هــذه اآل�ــة التــي اســتدل بهــا اإلمــام الشــافعي 

األمــة حجــة، وقــد جــاءه شــخص، و�عضــهم �قــول أعرابــي، فقــال لــه: مــن أیــن لــك أن قــول الكــل أو 
فـي  قول العامة حجة؟ فقال له: أمهلني ثالًثا، ثالث لیاٍل، فصار اإلمام الشافعي �ستعرض القـرآن

ن ي أحكام القرآن له للشافعي فـي أوائلـه؛ ألكل لیلة مرتین، حتى وقف على هذه اآل�ة، �ما جاء ف
�عض، هي تنسـب إلیـه فـي �تـب األصـول وال توجـد فـي الرسـالة التـي هـي مظنتهـا، وهـي موجـودة 

خبــره فــي أحكــام القــرآن، لمــا ظفــر بهــذه اآل�ــة فــرح بهــا فرًحــا شــدیًدا، فلمــا جــاءه الســائل �عــد ثــالث أ
 �كون قبل المسألة أو �عد المسألة؟ بذلك. وهذا یورد سؤاًال: هل األصل في الدلیل أن 
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 طالب: قبل المسألة.
 ؟ ماذا

 قبل المسألة. طالب:
هـــذا األصـــل، فمـــا الـــذي حصـــل مـــن اإلمـــام الشـــافعي؟ فلعـــل اإلمـــام الشـــافعي �ـــان مســـتدال� علـــى 

یل اإلجماع �أمور متضافرة متكاثرة من قواعد الشر�عة و�لیاتهـا ونصوصـها، ثـم لمـا ُطلـب منـه الـدل
ذم ث عنــه فوجــده، و�ال فاألصــل أن الــدلیل ســابق للمســألة، والمســألة ُتبنــى علیــه، ولــذا ُیــالمعــین �حــ

 من �قدم على الفتوى �قول ال دلیل له، ثم �عد ذلك إذا ُأحرج �حث عن الدلیل. 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 .-رحمه هللا-هو الحكم ثابت عنده 
 .......  طالب:

 .خاص، نعم، فاستنبطه من هذه اآل�ة�الدلیل المعین الرحمه هللا، ثم طولب 
 َعاًمـا َوُ�َحرُِّموَنـُه وا ُ�ِحلُّوَنـهُ یَن َ�َفـرُ {ِإنََّمـا النَِّسـيُء ِزَ�ـاَدٌة ِفـي اْلُكْفـِر ُ�َضـلُّ ِ�ـِه الَّـذِ "وقولـه:  طالـب:
ـا َرزَ ] اآل�ة، وقوله: ٣٧[التو�ة:  َعاًما} ُ {َوِ�َذا ِقیَل َلُهْم َأْنِفُقـوا ِممَّ َ�َفـُروا ِللَّـِذیَن  اَل الَّـِذینَ َقـَقُكـُم للااَّ

ُ َأْطَعَمــُه} ــاِس َمــْن َ�ْعُبــُد للااََّ : ] اآل�ــة، وقولــه٤٧[�ــس:  آَمُنــوا َأُنْطِعــُم َمــْن َلــْو َ�َشــاُء للااَّ {َوِمــَن النَّ
 .] إلى آخر اآلیتین١١[الحج:  َعَلى َحْرٍف}

ُكْم ] إلـى قولـه: ١٠١ئـدة: [الما َتْسـَأُلوا َعـْن َأْشـَیاَء...} {َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال وقوله:   {َال َ�ُضـرُّ
األنعـام: [ َتُلـوا َأْوَالَدُهـْم َسـَفًها}قَ {َقْد َخِسـَر الَّـِذیَن ]، وقوله: ١٠٥[المائدة:  َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْیُتْم}

 .] اآل�ة"١٤٠
 الوصـول إلـى الحـق، ال یـراد بهـا الوصـولو�ل هذه األسئلة التي ترد من �عض الناس ال یراد بهـا 

 .ى الحق �لها من عالمات أهل الز�غإل
ـْأِن اْثَنـْیِن}"وقوله:  طالب: َ َال َیْهـِدي لـى قولـه: إ] ١٤٣[األنعـام:  {َثَماِنَیَة َأْزَواٍج ِمَن الضَّ {ِإنَّ للااَّ

ــاِلِمیَن} ــْوَم الظَّ . و�ــذلك فــي آن الحكــیم]، إلــى غیــر ذلــك ممــا نبــه علیــه القــر ١٤٤[األنعــام:  اْلَق
مـاء، حتـى إن هللا ال �قبض العلم انتزاًعا ینتزعه من الناس، ولكن �قبض العل«الحدیث، �قوله: 

�ـذلك و . »أضـلواإذا لم یترك عالًما اتخذ الناس رؤساًء جهاًال، فُسِئلوا فأفتوا �غیر علـم، فضـلوا و 
 ا َنبَّـهتصـة بهـذا المعنـى، و�نمـما تقدم ذ�ـره فـي قسـم زلـة العـالم وغیـره ممـا فـي األحادیـث المخ

 .علیها"
 ."ُنبِّه"

 أحسن هللا إلیك. طالب:
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مـن َتهـدَّى ِذ�ره، ف "و�نما ُنبَِّه علیها لتنبیه الشرع علیها، ولم ُ�صرَّح بها على اإلطالق لما تقدم 
ح ولـم ُ�صـرِّ " قصده �ا شـیخ: ما. إلیها فذاك، و�ال فال علیه أن ال �علمها، �هللا الموفق للصواب"

 ؟ بها"
 ؟ ماذا

  من عدم التعیین؟، "ولم ُ�صرِّح بها على اإلطالق لما تقدم ذ�ره": قال طالب:
 ."و�ذلك"أعد 

ذا "و�ــذلك مــا تقــدم ِذ�ــُره فــي قســم زلــة العــالم وغیــره ممــا فــي األحادیــث المختصــة بهــ طالــب:
ره، فمـن قدم ِذ�تق لما المعنى، و�نما ُنبِّه علیها لتنبیه الشرع علیها، ولم ُ�صرَّح بها على اإلطال 

 .َتهدَّى إلیها فذاك، و�ال فال علیه أن ال �علمها، �هللا الموفق للصواب"
ــى اإلطــالق"�عنــي  ــم ُ�صــرَّح بهــا عل ، �عنــي مــن الصــالة تعیــین مــن اتصــف بهــا، و�نمــا جــاءت "ل

 .تر الذي تقدم أنه هو المقدم عندهألن للس ؛اإلشارات إلیهم
لـم ع"فصل: ومن هذا ُ�علم أنه لیس �ل ما ُ�علم مما هو حـق ُ�طلـب نشـره و�ن �ـان مـن  طالب:

لـب علـم الشر�عة ومما �فید علًما �األحكام، بل ذلك ینقسم؛ فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غا
و الشــر�عة، ومنــه مــا ال �طلــب نشــره �ــإطالق، أو ال �طلــب نشــره �النســبة إلــى حــال أو وقــت أ

 .شخص"
 -حفظــت مــن رســول هللا«أنــه قــال:  -رضــي هللا عنــه-روى البخــاري عــن أبــي هر�ــرة  مــن ذلــك مــا

وأمــا الثــاني لــو «�عنــي نشــرته بــین النــاس،  »وعــاءین؛ أمــا أحــدهما فبثثتــه -صــلى هللا علیــه وســلم
، �عني هناك أمور لیس من المصلحة نشرها، وجاء في الخبر عـن علـي: »بثثته لُقطع هذا البلعوم

 �مــا ال تحتملــه عقــولهم إال �ــان لبعضــهم فتنــة، ا، أنــت ال تحــدث قوًمــ»�عرفــون  حــدثوا النــاس ممــا«
فلـــیس �ـــل مـــا ُ�علـــم ُیـــذ�ر، والمناســـبات تختلـــف، والظـــروف واألحـــوال واألشـــخاص بیـــنهم اخـــتالف 

 .وال یناسب ذ�ره ألولئك ،كبیر، فمن األمور ما یناسب ذ�ره لهؤالء
ب أن ینصـح الطـالب بتعلـیمهم مـا �حتاجونـه و�ناسـ ل للتعلـیمبل یتعین على مـن تأهَّـ ،ولذا ینبغي 

ــم یبحــث عمــا �حتــاج إلیــه هــو ال مــا �حتاجــه الطــالب،  ،عقــولهم، و�عــض المعلمــین مــن أهــل العل
ألنه �حتاجه، من غیر نظر لحاجـة الطـالب أو مسـتواهم، هـذا لـیس  ا؛فیجعل في هذا الكتاب درسً 

نفسك، أنت في بیتك اقرأ مـا شـئت، فـي من النصیحة للطالب، فأنت ما جلست إال للطالب لیس ل
ـــ ف عنـــدك مـــا �قـــرأ علیـــك مـــا شـــئت، لكـــن الطـــالب جـــاءوك لإلفـــادة مكتبتـــك اقـــرأ مـــا شـــئت، وظِّ
 .نصیحةواالستفادة منك فامحضهم ال

ا فقد یثیر فتنًة، �مـا تبـین تقر�ـره فیكـون  طالب: "ومن ذلك تعیین هذه الفرق، فإنه و�ن �ان حق�
ه. ومـن ذلـك علـم المتشـابهات والكـالم فیهـا، فـإن هللا ذم مـن اتبعهـا، من تلك الجهة ممنوًعا بثُّ 
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فإذا ُذكرت وُعرضت للكالم فیها، فر�ما أدى ذلك إلى ما هو مستغًنى عنه، وقد جاء في الحدیث 
 ."»حدثوا الناس �ما �فهمون، أتر�دون أن ُ�كذَّب هللا ورسوله؟«عن علي: 

 -لصـــالة والســـالمعلیـــه ا-ي، ورفعـــه إلـــى النبـــي عـــن علـــي موقوًفـــا علیـــه صـــحیح وهـــو فـــي البخـــار 
 .ضعیف، بل ال یثبت

 هللا�ا معـاذ! تـدري مـا حـق «قال:  -علیه الصالة والسالم-"وفي الصحیح عن معاذ أنه  طالب:
فـال أ�شـر أالحدیث إلى أن قال: قلت: �ـا رسـول هللا!  »على العباد، وما حق العباد على هللا؟...

 ."»كلواال تبشرهم فیت«الناس؟ قال: 
ال: ، قــال: هللا ورســوله أعلــم، قــ»أتــدري مــا حــق هللا علــى العبــاد، ومــا حــق العبــاد علــى هللا؟«قــال: 

ــاد علــى هللا أن ال �عــذب مــن « ــاد أن �عبــدوه وال �شــر�وا �ــه شــیًئا، وحــق العب  الحــق هللا علــى العب
 .»�شرك �ه شیًئا

؟ أفــال أخبــر بهــا فیستبشــروا"وفــي حــدیث آخــر عــن معــاذ فــي مثلــه قــال: �ــا رســول هللا!  طالــب:
 .قال أنس: فأخبر بها معاذ عند موته تأثًما". »إذن یتكلوا«فقال: 

ق الـذي ال ینطـ -علیه الصالة والسالم-�عني َ�ْتم هذه أو �تم هذا الحدیث الذي تحمله عن النبي 
 ؛لحـدیثلئال یتكلـوا فیتر�ـوا العمـل، لكـن معـاًذا عنـد موتـه أخبـر بهـذا ا ؛عن الهوى، �تمه لمصلحة

تأثًمــا، خشــیة اإلثــم، فتعــارض عنــده أمــران: �ــتم العلــم، وجــاء فیــه مــا جــاء مــن النصــوص الشــدیدة 
َنـاِت َواْلُهـَدى...القو�ة:  ] إلـى آخـر اآل�ـة، األمـر ١٥٩[البقـرة:  }{ِإنَّ الَِّذیَن َ�ْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمـَن اْلَبیِّ

عــن تبشــیرهم وتــذ�رهم. لكنــه اآلن فــي  -ســالمعلیــه الصــالة وال-شــدید، وتعــارض معــه نهــي النبــي 
 فخشـي مـن اإلثـم فـأخبر. ولعـل النهـي عـن ،وقت ال �سوغ فیه االجتهاد، إما هـذا و�مـا هـذا، فـوازن 

كر والخــروج مـن تبعــة الكتمــان إذا �ـان علــى ســب یل التبشـیر بهــذا إذا �ـان علــى ســبیل العمـوم، والــذِّ
مــا شــاعه بــین  ،مــا قالــه -لصــالة والســالمعلیــه ا-الخصــوص، وأصــل الحــدیث یــدل علیــه، النبــي 

، فـأخبر بهـذا علـى سـبیل الخصـوص، أمـا عامـة »�ا معـاذ أتـدري...؟«الصحا�ة �لهم، و�نما قال: 
ال �حتملــون مثــل هــذا الكــالم. لكــن هــل معــاذ اتكــل؟ ال، مــا اتكــل، فــالنــاس وغوغــاؤهم وجمهــورهم 

ال فــثر �ــه فیتكــل و�تــرك العمــل، عمــل وجــد واجتهــد. فــإذا �ــان المخاطــب بــذلك ال ُ�خشــى مــن التــأ
وتشــدد فــي ارتكــاب المحرمــات  ،مــانع مــن إخبــاره، ومــع ذلــك جــاءت نصــوص أخــرى تلــزم �العمــل

ا، ووفقـــوا لســـلوك والتحــذیر منهـــا. فأهــل الســـنة �جمعــون بـــین هـــذا وذاك و�عملــون �النصـــوص �لهــ
 . الصراط المستقیم

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
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جـب ى العموم �حیث �خشى من التأثر �ه فُیتـرك العمـل �الكلیـة، هـذا مثـل هـؤالء ُ�ح�عني إلقاؤه عل
عــنهم و�كــتم عــنهم، و�ذا ُوجــد مــن هــو مــن النــوع الــذي �اشــر اإل�مــان قلبــه وتوطنــت نفســه واستســلم 

فإنــه ینظــر إلــى هــذا وغیــره مــن النصــوص. ومثلمــا قلنــا فــي مناســبات  -جــل وعــال-وســلم قیــاده هلل 
ص جــاءت عالًجــا لألمــراض، أمــراض األفــراد والمجتمعــات، فمثــل هــذا لــو وجــدت ن النصــو إكثیــرة 

شخًصــا �قــوم اللیــل و�صــوم النهــار �اســتمرار و�ضــیق علــى نفســه، یــؤتى لــه �مثــل نصــوص الوعــد 
وص لیخفــف مــن غلوائــه وغلــوه، ولــو وجــدت شخًصــا متســاهًال مفرًطــا مــا تــأتي لــه �مثــل هــذه النصــ

 .�قدر ما تأتي له بنصوص الوعید
 "ونحو من هذا عن عمر بن الخطاب مـع أبـي هر�ـرة، انظـره فـي �تـاب مسـلم والبخـاري، طالب:

 .فإنه قال فیه عمر"
قـدم معلى طر�قـة المغار�ـة فـي تقـد�م مسـلم علـى البخـاري وأنـه  "مسلم والبخاري"أوًال المؤلف قال: 

 .على البخاري 
لبخــاري، وهــذا مــن عــدم عنــایتهم، ! لــیس فــي االحــدیث ال یوجــد فــي البخــاري أصــالً األمــر الثــاني:  

هــم �عتنــون �مســلم، (أول مــن صــنف فــي الصــحیح محمــد وُخــص �ــالترجیح، ومســلم �عــُد، و�عــض 
 .ا لو نفع)، �عني فضلوا صحیح مسلمأهل الغرب مع أبي علي فضلوا ذ

مـن لقـي «"فإنه قال فیه عمر: �ا رسول هللا! �أبي أنت وأمي، أ�عثـت أ�ـا هر�ـرة بنعلیـك:  طالب:
ــره �الجنــة �شــهد ني تفعــل، فــإ قــال: فــال. »نعــم«؟ قــال: »أن ال إلــه إال هللا مســتیقًنا بهــا قلبــه َ�شِّ

: -صـــلى هللا علیـــه وســـلم-أخشـــى أن یتكـــل النـــاس علیهـــا فَخلِّهـــم �عملـــون. فقـــال رســـول هللا 
اه وحدیث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف، قال: لو شهدت أمیـر المـؤمنین أتـ. »فَخلِّهم«

ة من العشـی: إن فالًنا �قول: لو مـات أمیـر المـؤمنین لبا�عنـا فالًنـا. فقـال عمـر: ألقـو رجل، فقال
لنـاس افأحذر هؤالء الرهط الذین یر�دون أن �غصبوهم. قلت: ال تفعل، فإن الموسم �جمع رعاع 

ى و�غلبون على مجلسك، فأخاف أن ال ینزلوها على وجهها، فیطیـروا بهـا �ـل مطیـر وأمهـل حتـ
من  -صلى هللا علیه وسلم-دار الهجرة ودار السنة، فتخلص �أصحاب رسول هللا تقدم المدینة 

ي أول المهاجر�ن واألنصار، و�حفظـوا مقالتـك و�نزلوهـا علـى وجههـا. فقـال: �هللا ألقـومن �ـه فـ
 .مقام أقومه �المدینة، الحدیث"

طـــار ممـــن كلمـــة فـــي الموســـم ُتلقـــى علـــى أفنـــاء النـــاس وغوغـــائهم ممـــن جـــاءوا مـــن األمصـــار واألق
تتفاوت عقولهم وفهومهم ومقدار التزامهم ومعرفتهم وعلمهم، �ل �فهم علـى مـا یر�ـد وعلـى قـدر مـا 
أوتي مـن فهـم، مثـل هـذه األمـور التـي تتعلـق �الخالفـة وأمـور الوال�ـة مـا تلقـى بهـذه الطر�قـة، و�نمـا 

نـة، بـذلك ُ�عـرف ألهل الحل والعقد، ولذلك نهاه وأجـل الموضـوع إلـى أن قـدم المدی ،تكون للخواص
خطــأ مــن �طــرح هــذه األمــور علــى عمــوم النــاس لالســتفتاء واســتطالع آرائهــم ممــن لیســوا مــن أهــل 
العقــل والحكمــة والتــدبیر والنظــر فــي المصــالح والمفاســد مــا لیســوا مــن أهــل الحــل والعقــد ممــن هــو 
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، ال -صـالة والسـالمعلیـه ال-مجرد رأي تبًعا للهوى، ال للمصالح العامة وال تبًعا لما جاء �ه النبي 
ُینظــر فــي ذلــك، �ــل ینظــر إلــى مصــلحته الخاصــة، فــإذا �ــان هــذا الشــخص �حقــق مصــلحة لهــذا 
الشخص أو لفئته أو قبیلته أو بلده �ادر بترشیحه و�ال فال، فلیس مرد انتخاب الولي وتقد�مـه علـى 

 غیره إلى هذه األمور، و�نما مرده إلى المصلحة العامة لألمة. نعم.
ا هـو نه حدیث سلمان مع حذ�فة، وقد تقدم. ومنـه أن ال ُیـذ�ر للمبتـدئ مـن العلـم مـ"وم طالب:

 .حظ المنتهي"
ه، �أتیك مجموعة من الطالب في المرحلة االبتدائیة والمتوسطة، مثـل مـا تقـدمت اإلشـارة إلیـ �عني

م! فتقــول لــه أو لهــم: أحضــروا �تــاب علــل الــدارقطني، أو درء تعــارض العقــل والنقــل لشــیخ اإلســال
نا هذا الكبار قـد ال یدر�ونـه، الكبـار قـد ال یـدر�ون �ثیـًرا ممـا فیـه، و�بـار المتخصصـین مـن شـیوخ

القــدامى �قــرءون أو ُ�قــرأ علــیهم فــي مثــل هــذا الكتــاب مــن �بــار طــالب العلــم و�تعــاونون علــى فهــم 
ها، مسائله، وقد �ستغلق علیهم �عض المباحث، تستغلق علیهم فتتـرك؛ ألن هـذه أمـور فـوق مسـتوا 

 مثل هذه الكتب التي تكون سبًبا في صده عن طلب العلم؟  ئفكیف ُ�عطى طالب متوسط أو مبتد
 ."بل ُیر�ى �صغار العلم قبل �باره" طالب:

ابـــن عبـــاس فســـر الر�ـــاني �أنـــه هـــو الـــذي یبـــدأ �صـــغار العلـــم قبـــل �بـــاره، وهـــذه طر�قـــة أهـــل العلـــم 
لمنتهــین طبقــات للمتعلمــین المبتــدئین والمتوســطین وابــوا الوجــادتهم أنهــم رتبــوا الكتــب للمتعلمــین، رتَّ 

للكبـار،  والتـي تلیهـا للمتوسـطین والكبیـرة ،بوا هذه الكتب المتون الصـغیرة للصـغارالمتقدمین، ثم رتَّ 
 وأدرك الناس من ذلك خیًرا �ثیًرا، لكن لما ُتر�ت هذه الطر�قة ضاع الناس، نعم.

قـه، الفتیـا بهـا و�ن �انـت صـحیحًة فـي نظـر الف "وقد فرض العلماء مسائل ممـا ال �جـوز طالب:
ور في الطالق، لمـا یـؤدي إلیـه مـن رفـ ع حكـم كما ذ�ر عز الدین بن عبد السالم في مسألة الدَّ

 .الطالق �إطالق، وهو مفسدة"
! یلــزم علیــه الــدور، وهــو ترتیــب الشــيء علــى شــيء �قــول لزوجتــه: إن طلقتــك فأنــت طــالق�عنــي 

 . مترتب علیه �حیث ال ینتهي
 .عندهم الشافعیة على ثالثة أقوال والخالف في ذلك

 "ومــن ذلــك ســؤال العــوام عــن علــل مســائل الفقــه وِحكــم التشــر�عات، و�ن �ــان لهــا علــل طالــب:
صحیحة وِحكم مستقیمة، ولذلك أنكرت عائشة علـى مـن قالـت: ِلـم تقضـي الحـائض الصـوم وال 

 .تقضي الصالة؟ وقالت لها: أحرو�ة أنت؟"
یام �الهمـا مـن أر�ـان اإلسـالم، فالحـائض لمـاذا تقضـي الصـیام وال تقضـي الصـالة؟ الصالة والص

، فقالـــت لهـــا: أحرور�ـــة أنـــت؟ ألن الحرور�ـــة -رضـــي هللا عنهــا-هــذه تســـأل، معـــاذة تســـأل عائشـــة 
مـا �فیـد هـذا  -علیـه الصـالة والسـالم-یلزمون الحائض �قضاء الصـالة �الصـیام. جـاء عـن النبـي 

 والتسلیم. الحكم، فعلینا الرضا 
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ل صــالة الظهــر أر�ًعــا والمغــرب ثالًثــا والفجــر ثنتــین؟ هــذا مثــتكــون �عنــي �ســأل ســائل �قــول: لمــاذا 
. -علیــه الصــالة والســالم-هــذا الســؤال غیــر الئــق، وهــو معــارض للتســلیم ألمــر هللا وأمــر رســوله 

 نعم.
م اء من علو "وقد ضرب عمر بن الخطاب صبیًغا وشرد �ه لما �ان �ثیر السؤال عن أشی طالب:

َفاِكَهًة {وَ الى: القرآن ال یتعلق بها عمل، ور�ما أوقع خباًال وفتنًة و�ن �ان صحیًحا، وتال قوله تع
؟ ثم قـال: مـا ُأمرنـا بهـذا. إلـ٣١[عبس:  َوَأ��ا} ى غیـر ذلـك ممـا ]، فقال: هذه الفاكهة، فما األبُّ

ــا، وقــد أخبــر  مالــك عــن نفســه أن عنــده یــدل علــى أنــه لــیس �ــل علــم ُیبــث و�نشــر و�ن �ــان حق�
وأخبـر عمـن  أحادیَث وعلًما ما تكلم فیها وال حدَّث بها، و�ان �كره الكالم فیما لیس تحته عمـل،

 .تقدمه أنهم �انوا �كرهون ذلك، فتنبَّه لهذا المعنى"
 اآلن لو یتحدث األب في بیته عند زوجته و�ناته وأوالده، هو مـا فـي مسـائل �مكـن أن �خفیهـا عـن

والبنـــات، للمصـــلحة، ال تـــدر�ها عقـــولهم، أو قـــد تســـرح عقـــولهم وأذهـــانهم فیهـــا �ـــل مســـرح األوالد 
و�ترتــب علیهــا ضــرر، فــإذا ُحجبــت مثــل هــذه المســائل المتعلقــة �ــأمور الــدنیا، فــألن ُتحجــب �عــض 

 .ضل �سببها �عض الناس من �اب أولىالمسائل التي �
فـي میزانهـا فـانظر فـي مآلهـا  "وضا�طه أنك تعرض مسألتك علـى الشـر�عة، فـإن صـحت طالب:

 .�النسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم یؤد ِذ�رها إلى مفسدة، فاعرضها"
 یبسطها المؤلف ببسـط أكثـر مـن ، سوفمسألة اآلتیة إن شاء هللا تعالىوالنظر في المآالت هي ال

 .هذا
 ."فإن لم یؤد ذ�رها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك" طالب:

فتي ال ینظر إلى هذا، ُ�سأل عن مسألة فیجیب عنها �أنها مسألة مجـردة ال واإلشكال �عض من �
یترتــب علیهــا مصــلحة وال مفســدة، و�تلقفهــا المغرضــون و�شــیعونها و�ــذ�عونها علــى رغــم مــا یترتــب 

 علیها من مفاسد.
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:
 فیه؟ماذا 

 .......  طالب:
یــر رضــاع الكبیــر، ُأثیــر مــا هــو أســوأ مــن ذلــك، وذ�ــر عــن �عــض أثیــرت مســألة رضــاع الكبیــر وغ

ن المفتونین أنه قال للمدیر أن یرضـع سـكرتیرته مـن زوجتـه لتكـون محرًمـا لـه، ثـم قـال �عـد ذلـك: إ
أعجبتــه فــي طباعهــا وخلقهــا وأراد أن یتزوجهــا یلغــي ذلــك الرضــاع! تالعــب فــي الــدین، نســأل هللا 

 العافیة.
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 أعوذ �اهلل. طالب:
 عت بهذا؟ ما سم
 .......  طالب:

 .شتهر عن واحد معروف عند�م، هللا المستعان. لو عمر سمع �مثل هذا، هللا المستعان. نعماال، 
إن  "فاعرضها في ذهنـك علـى العقـول، فـإن قبلتهـا فلـك أن تـتكلم فیهـا إمـا علـى العمـوم طالب:

�ن و الئقـة �ـالعموم،  كانت مما تقبلها العقول على العموم، و�ما علـى الخصـوص إن �انـت غیـر
لـــم �كـــن لمســـألتك هـــذا المســـاغ فالســـكوت عنهـــا هـــو الجـــاري علـــى وفـــق المصـــلحة الشـــرعیة 

 .والعقلیة"
 .حتى تتبین المسألة أكثر �آثارها ولو لم �كن سكوًتا مطبًقا �لی�ا، و�نما سكوت مؤقت 

 ألمـة، ودل"فصل: هذه الفرق و�ن �انت على ما هي علیه من الضالل، فلم تخـرج مـن ا طالب:
 ."، فإنه لو �انت ببدعتها تخرج من األمة لم ُ�ضفها إلیها»تفترق أمتي«على ذلك قوله: 

 "لم �ضفها إلیه"، أو "إلیها" �عني لألمة.
 . نعمطالب: إلى األمة 

 ، أضاف األمة لمن؟ "»أمتي«"قال: 
 .-صلى هللا علیه وسلم-طالب: للنبي 

ثـل ال مثل هذا الكالم وقال �ه جمع مـن أهـل العلـم أنـه م، لكن و�ن ق-علیه الصالة والسالم-إلیه 
�ًضـا ة إلیه، لكن منهم من �قـول أهذا النص وأن الفرق المذ�ورة الثالث والسبعین من أمته المنتسب

 .لمراد أمة الدعوة ال أمة اإلجا�ةنه �حتمل أن �كون اإ
 ."»في هذه األمة �ذا«"وقد جاء في الخوارج:  طالب:

 ه األمة، نعم.�عني �خرج في هذ
ـــ طالــب: وتتمــارى فــي «المقتضــیة أنهــا فیهــا وفــي جملتهــا. وقــال فــي الحــدیث:  »فــي«"فــأتى ب
 ."»الَفْوق 

 ."»الُفوق «"
مـاٍر فـي ، ولو �انوا خارجین مـن األمـة لـم �قـع ت»وتتمارى في الُفوق «" أحسن هللا إلیك. طالب:

لبـدع، اف العلمـاء فـي تكفیـر أهـل كفرهم، ولقال: إنهم �فروا �عد إسـالمهم. فـإن قیـل: فقـد اختلـ
 .كالخوارج والقدر�ة وغیرهما"

�عنــي تشــكل » تتمــارى فیــه«قــالوا: (الُفــوق) موضــع الــوتر مــن الســهم تنظــر فیــه؛ ألن فیــه احتمــال: 
ما فیه شيء ممـا هـو محـل احتمـال، و�كـون أ�ًضـا المشـبَّه �ـه أ�ًضـا محـل احتمـال، هـل  أوفیه دم 

رر م یرتكب؟ و�ذا �ان األمر �ذلك فمن دخل في اإلسالم بیقین، �قـارتكب ما ُ�خرج من الملة أو ل
 .العلم أنه ال �خرج منه إال بیقینأهل 
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ــب: ــ طال ــة وغیرهم ــالخوارج والقدر� ــدع، � ــر أهــل الب ــد اختلــف العلمــاء فــي تكفی ــل: فق ــإن قی ا؟ "ف
 فالجواب: أنه لـیس فـي النصـوص الشـرعیة مـا یـدل داللـًة قطعیـًة علـى خـروجهم عـن اإلسـالم،

 .واألصل �قاؤه حتى یدل دلیل"
ــد �فــرهم خمســون فــي عشــر مــن العلمــاء فــي البلــدان)،  ــروا الجهمیــة: (ولقــد تقل خمســمائة عــالم �فَّ

 خمسون في عشر؟ 
 .خمسمائة طالب:

خمسمائة. والتكفیر من األئمة ألصحاب البدع المغلظـة موجـود، وسـبق أن ذ�ـرت أنـه موجـود فـي 
لُتجتـث مـن أصـلها، فـال ُ�قـدم علیهـا مـن �سـمع هـذه األحكـام  كتب المتقدمین في وقت نشـوء البـدع

 المغلظة، ولكن لما سرت في الناس و�ثر تـأو�لهم للنصـوص ودخـولهم فیهـا �التأو�ـل وتتـا�ع علیهـا
 وقلد فیها �عضهم �عًضا، �عني اختلف، مع أن أحكامهم علـى �عـض المعیَّنـین ال �عنـي أننـا نحكـم

لكـن �عـض المعینـین فـي نشـوء البدعـة وفـي وقتهـا �ـانوا إلـى  على �ل معین مـن أهـل هـذه الفرقـة،
الزندقة أقرب، �عني الذي �قول: سبحان ر�ي األسفل! �شـر المر�سـي، سـبحان ر�ـي األسـفل! أمـور 

 .ادمة للنص، نسأل هللا العافیةمهولة �بیرة، مص
 ."لك الفرق من ت "واألصل �قاؤه حتى یدل دلیل على خالفه، و�ذا قلنا بتكفیرهم فلیسوا إًذا طالب:
 .شیر إلیها في الحدیثالتي أ
م مـا "بل الفرق من لم تؤدهم بدعتهم إلى الكفر، و�نما أ�قت علـیهم مـن أوصـاف اإلسـال طالب:

 .دخلوا �ه في أهله"
 .�قال: من أمتي، ستفترق هذه األمةو�صح أن 

، �قتـل غیـر الكفـر"واألمر �القتل في حدیث الخوارج ال یدل على الكفر؛ إذ للقتـل أسـباب  طالب:
سـبیله،  المحارب والفئة الباغیة �غیر تأو�ل، وما أشـبه ذلـك، فـالحق أن ال ُ�حكـم �كفـر مـن هـذا

 و�هذا �له یتبین أن التعیـین فـي دخـولهم تحـت مقتضـى الحـدیث صـعب، وأنـه أمـر اجتهـادي ال
 .قطع فیه، إال ما دل علیه الدلیل القاطع للعذر وما أعز وجوَد مثله"

 .�هللا أعلم
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین. 

* * * 
 .......  طالب:

 ...المسلمین قل منالخوارج من أهل السنة؟  كیف �كون 
 .......  طالب:

ــة؟ ال،  ألنــه یــدخل فــي الفرقــة، یــدخل فــي  ؛الحكــم علــى العمــوم �عنــي�عنــي مــا �خرجــون مــن المل
من غیرهـا یـدخل فیهـا، الحكـم علـى الجمیـع فیـه ال سـلب  الفرقة من هو مغرض، من له هوى وهو
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وال إ�جـاب. لكــن فــي الجملــة الخـوارج الــذین ُذكــرت أوصــافهم فــي الحـدیث اختلــف فــیهم أهــل العلــم، 
فـي  ُوجـد هـذاوشیخ اإلسالم ینقل عن الجمهور أنهم ما �فروهم. لكن من أنكـر سـورة یوسـف مـثًال 

 قرآن ناقص مثًال، هذا ال شك في �فره.ال :�عضهم، هذا ال شك في �فره. ومن قال
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

 ، یبحث.نعم
 .......  طالب:

 سواء �انت سترة متنقلة أو ثابتة، المقصود أنه �صلي إلى شيء �ستره.
 .......  طالب:

 ؟ تنقل معه العَنزة وغیرها، ما هو �صحیح هذا.ماذا
 .......  طالب:

 �ا شیخ ُتنقل معهم في السفر �ا شیخ، لكن ....... طالب: �مكن قصدهم 
 ، العنزة في السفر.في السفر

 .......  طالب:
�صـــلي فر�ضـــة نقلـــة. طیـــب مـــا تیســـر لـــه عمـــود، وهـــو حتـــى فـــي المســـجد إذا ُوجـــد، موجـــودة، مت

 والناس �طلعون و�دخلون، ما �حتاط لصالته؟ ما ال یـتم الواجـب إال �ـه عنـد مـن أوجبهـا ،�جماعة
 واجب.فهو 

 .......  طالب:
ت له، إذا �ان یؤثّ   ر �سلب �ضر الناس هذا �حرم علیه.�قدر ما یؤثر فیه هذا المصوَّ

 .......  طالب:
 
 


