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 يمِِحِِلرِ ِاِِنِِحَِْلرِ ِاِِِِِاِِمِِسِْبِِ

َئاتِِاِنَِسِِفُِن َِْأِِورِِرُِشُِِنِْمِِِِِبِِِوذُِعُِنَ ِوَُِِهِرُِفِِغِْت َِسَِْنِوَِِوُِينُِعِِتَِسَِْنِِِِِدَِمَِالَِِنِْإِِ ِنِْاِمَِنَِالِِمَِعَِْأَِِوِمْنَِسي ْ
ِيكَِرِِشَِِلَِِهُِدَِحِْوَِِللاِِِلِ ِإِِِإَلوِِِلَِِنَِْأِِدُِهَِشِْأَِوِوََِلِِيَِادِِىَِِلَِلِفَِلِْضُِِّيِِنِْمَِوَِِوَُِلِِلَِضِِمُِِلَِفَِِللاَِِهِِدِِهِْي َِ
 .ِوُِولُِسَُِرِوَِِهُِدَِبِْداِعَِمِْمَُِِنَِْأِِدُِهَِشِْأَِوَِِوُِلَِ

ِةٍِثَِدَِمُِِْلِ َُِاِوَِهَِت ُِثَِدَِمُِِْورِِمُِاْلُِِرَِشَِوَِِدٍِمِ مُِِىِ دِْىَِِىِ دِْالًَِِْنِِخَِوَِِللاِِِمَُِلِمَََِِلِكَِالِِْقَِدَِصَِْأِِنِِْإِوَِِلَِأَِ
 .ِارِِِالنِ ِفِِةٍِلََِلِضَِِلِ ََُِوِِةٍِلََِلِضَِِةٍِعَِدِِْبِِلِ ََُِوِِةٍِعَِدِْبِِ
 ِ:ِدُِعِْاِب َِمِ أَِ

ِ
عندان،ِالتمسكِِةَِنِ أصولِالسِ ِ-رحوِللاِتعاىل-فقدِسبقِمعناِماِيتعلقِبقولِاإلمامِأحدِ

َِانِعليوِأصحابِرسول قتداءِهبمِوتركِالبدعِ،ِوالِ-ِصلىِللاِعليوِوسلمِ-للاِِمبا
لِبدعةٍِ ِوتِرَِو ِواجللوسِمعِأصحابِالفهيِضللة، ِوتركِاملراءِكِاخلصومات، ىواء،

ةِعلىِفهمِنِ تِفِالدين،ِوتدارسناِأمهيةِبلِضرورةِفهمِالكتابِوالسِ واجلدالِواخلصوما
  .واجبِعلىِاملسلمٌنِلفهمِىذاِالدينِ،ِفهوِأمرٍِ-رضوانِللاِعليهم-السلفِالصاحلِ
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ِعلمائناِِةِِنِ أصولِالسِ ِ-رحوِللاِتعاىل-مامِأحدِوقولِاإل ِعليها نا عندان؛ِأيِاليتِأدَر

ورةِفِِوأئمتنا،ِواليتِسارِعليهاِسلفناِالصاحلِعمنِقبلهمِإىلِالصحابة ،ِىذهِالمورِاملَذ
ِالتمسك؛ةِنِ فِرسالةِأصولِالسِ ،ِالرسالة ِبلِومنِأعظمها انِمنِأولا َِانِعليوَِِو مبا

ِِ-أصحابِرسولِللاِ ِوسلم ِالِ-صلىِللاِعليو ران َِذ ِعلىِذلكِفِاللقاءِوقد دلة
 .َثًنة،ِبلِِوإمجاعِأىلِالعلمِعلىِذلكِِالسابق،ِوىيِأدلةٌِ

رضوانِللاِ-قتداءِبلصحابةِالِأي؛قتداءِهبمِوالِِ-رحوِللاِتعاىل-مامِأحدِمثِقالِاإل
،ِلمِمنِالفضلِواملنزلةِ-أرضاىمرضيِللاِعنهمِِو-ِ،وىمِلناِفهمِأسوةٌِِ-عليهم

 ؛ِأعينِالقتداءِهبمِِهبذهِاملرتبةواملكانةِماِجيعلهمِ
ِ(ِمنَِانِمستًنا)ِحٌنِقال:ِِ-رضيِللاِعنوِوأرضاهِ-ولذلكِعبدِللاِابنِمسعودِ

-أي:ِبلصحابةِ؛ِأي:ِفليقتديِمبنِقدِمات؛(ِِسنتِمبنِقدِماتفلي)ِأي:ِمقتدايِ؛
ة؛ِيعينِليسِأيِمنِبعدِالصحابةِلِتؤمنِعليوِالفتن؛ِفإنِاليِ-رضوانِللاِعليهم

ين،ِوفِنقلهمِفِفهمهمِلذاِالدِِِّ-رضوانِللاِعليهم-حابةِاِالصِ معصوماِمنِاخلطأ،ِأمِ 
ِ-لىِللاِعليوِوِسلمص-رادِرسولِللاِوِمُِِ-جلعزِِو-رادِللاِملُِين،وفِبياهنمِلذاِالدِِّ

الواجبِعلىِمجيعِاملسلمٌنِأنِيرجعواِإليهمِ؛فهمِأطهرِالناسِوأنقىِالناسِِفهمِاملرجعِ
فاىمِشرفاِأنِِ-صلىِللاِعليوِوِسلمِ-شرفاِصحبةِالنيبَفاىمِ رضيِللاِ-؛بلَِو

يُقتدىِهبمِلذلكِ؛بلفضلِواملكانةِِ-سبحانوِوتعاىل-وأنِشهدِلمِللاِِ-عنهمِوأرضاىم
رِأىلِِ،ِيُرجعِإليهمِأي؛ومعىنِيُقتدىِهبمِ  ونتأسىِهبمِونعملَِماِعملوا،ِوذلكَِماَِذ
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مِبلِفِىذهِالبوابُِمقدِ ِ-للاِعليهمِرضوان-العلمِفِأبوابِمنِالدينِفقولِالصحابةِ

ِ-عليهمرضوانِللاِ-فالصحابةِِمنِذلكِفِتفسًنَِتابِللاِتعاىلِ؛وواجبِالرجوعِإليوِ
 مبرادِللاِفَِتابوِِ.ِ-وسلمصلىِللاِعليوِِ-ِىمِأعلمِالناسِبعدِرسولِللا

ِفِا ِ،فإنِالصِ جتهادِِلمورِاليتِليستِجمالِللوأيضا رضوانِ-حابةَِالعباداتِوحنوىا
 يُرَجعِإىلِفهمهمِوفقههمِلذاِالبابِ.ِ-للاِعليهم

ِ رِابنِعباسِأوِابنِمسعودِأوِغًنمها َِذ ِإذا ِالغيبية ِفِالمور رضيِللاِعنهمِ-وأيضا
رواِقضيةِمتعلقةِأبمرِغيب  يِفإهنِ ِ-أمجعٌن ِأىلِالعلمِلِيتكلمونِفِدينِإذاَِذ َِماِن َّ  م

صلىِ-ِوفهموهِعنِالنيب-صلىِللاِعليوِوسلمِ-ِوالوىِوإََناِتَلق وهِعنِالنيبللاِبلرأيِ
 .ِ-للاِعليوِوسلم

ِاملِ-رضيِللاِعنهم-حابةَِذلكِقولِالصِ  َِلمتهمِفِىذه انت َِو ِخيتلفوا ِمل سألةِإذا
 واحدةِفإنوِمعتمدِعندِأىلِالعلمِ.

ِالصِ  ذلكِقول ِخمالَو ِلو ِيُعلم ِل ِالذي ِ؛وأمِ حايب ِالعلم ِأىل ِعند ِمعتمد ِإذاِفِفإنو ا
اإلمامِأحدِوغًنهِمنِأىلِالعلمِِِفِاملسألةِفإنِ ِ-رضوانِللاِعليهم-اختلفِالصحابةِ

َِانِ؛ِرجونِعنِأقوالمَانواِيتخًنونِمنِأقوالمِولِخي للصحابةِفِاملسألةِالواحدةِفلو
ِقولًِِثلثِأقوالِمثلًِ ِمنِالئمة ِأحدِولِغًنه ،بلِيقتصرونِوِرابعاًِِلُُِيدثِاإلمام

 حابةِمرةِيفتونِهبذاِومرةِيفتونِهبذاِ؛فالصِ ِ-رضوانِللاِعليهم-يكتفونِبقولِالصحابةِ
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يةِشهدِوَماِسبقِقلوهبمِطاىِرِِ-رضوانِللاِعليهم-  نزيلِوعلمواِاِالتِ ةِنقيةِوِأعمالمَِز

ِعنِرسولِللاِ ِفقهوا ِ-و ِوسلم ِهبمِ-صلىِللاِعليو ِللقتداء ِمطة َِانوا ِلذلك مراده
﴿َوالس ابُِقوَنِاْلَو ُلوَنِِمَنِاْلُمَهاِجرِيَنَِواْلَنَصاِرَِوال ِذيَنِ:ِولتباعهمِ،أماِقالِللاِعزِوجلِ

ِ-رضيِللاِعنهم-حابةِالصِ ِأنِ ِ-سبحانوِوتعاىل-ِفبٌن ِِ(ِٔ)﴾ٓٓٔات  بَ ُعوُىمِِبِِْحَساٍنِ﴿
بركِللاِفيكمِ-منِاملهاجرينِوالنصارِيُ ت  َبعونِ،فنحنِنقتديِهبمِونرجعِإليهمِ؛واعلمواِ

َِلِمنِخالفِالقِ،َلِىذهِ- ِوبٌن ِالفرقِوالفيصلِبيننا ِالصلِالعظيمِىو أنِىذا
انِمنِأبرزِأسبابِِاجلماعاتِالزبيةِوالسياسيةِ،َلِىذهِاجلماعاتِاملنحرفةِضلت َو

 ضللا:

 .ِخمالفتهاِللكتابِوالسنةِأوِخمالفتهاِلفهمِالكتابِوالسنة-ٔ 
 .ِوعدمِالرجوعِلفهمِالسلفِالصاحلِرضوانِللاِعليهمِأمجعٌن-ٕ 

الصحابةِفِِ-صلىِللاِعليوِوسلم-لذلكِعلىِاملسلمِأنِجيعلِقدوتوِبعدِرسولِللاِ
اِيعرفِقِالقِبلشخاصِ؛وإَنِ ،ولِيعلِ ِاِمنِبعدىمِفكلِيؤخذِمنِقولوِويردالكرامِ،أمِ 

ِ،وأمِ  ِفيتبعو ِلألشخالق ِيتعصبون ِالذين ِقدِا ِأولئك ِ؛فإن ِويقدسوهنم اصِويعظموهنم
ِردِ  ِبسبب ِقلوهبم ِف ِأبمراض ِيصابون ِللحق ِالوخيمِ؛ِىم ِاملسلك ِىذا فليحذروا

 .ِ-رضوانِللاِعليهم-احلِصِ ،وليسلكواِسبيلِسلفهمِال
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ِالصِ  ِالقِ،ويبحثونِعنِالقِ،ويعملونِبلقِ-رضوانِللاِعليهم-حابة ِيطلبون َانوا

؛وإذاِاختلفواِفإَناِخيتلفونِحبثاِعنِالق؛لِاختلفاِعنِالقِ،ولِعملِأبىوائهمِوآرائهمِ
َِانِمنِأصابِالقِمِ-رضيِللاِعنهمِوأرضاىم- َِماِن َِّأىلِالعلم نهمِلوِ؛لذلك

 جتهادهِ.أجرانِ،ومنِأخطأِلوِأجرِإل

ةِتركِالبدعِ؛وتركِالبدعِمبعىنِعدمِالعملِهباِ،وعدمِاعتقادِجوازىاِنِ يعينِمنِأصولِالسِ 
 حذيرِمنهاِومنِأىلهاِ.والت؛بلِتركِالبدعِ:ِجمانبتهاِ،ِ،وعدمِالدفاعِعنها

 

ملِ"يعينَِماِقالِأىلِالعلمِ:َلِقولِأوِفعلِيُتقربِبوِإىلِللاِ؛ملِيكنِعليوِِ
ِِيفعلو ،ولِأصحابوِالكرامِ؛ىذهِىيِالبدعةِطريقةِِ-صلىِللاِعليوِوسلم-النيبِِ-"

 مدثةِ؛خمرتعةِ.

َِلِمسلمِسُِ ينَِاملِ؛ليسِحباجةِإىلِنق َِّولِإىلِزايدةِ،وحننِدِِّىذاِالِِيعلمِيقيناِأنِ ينِّ
 غِماِأمرهِللاِبوِ.قدِبلِ ِ-صلىِللاِعليوِوسلم-النيبِِقنِأبنِ نِو

 ولذلكِحننِنسألِسؤالِملنِأتىِببدعةِمنِقولِأوِفعلِ؛نقولِلوِ:
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 ؟ِ-للاِعليوِوسلميبِصلىِالنِ -ىلِفعلوِ- 
 ىلِفعلوِالصحابةِ؟- 
 ِفإنِقالِنعمِ؛نقولِلوِ:- 

 ليلِالثابتِعلىِذلكِ؟ماِالدِ-

ِب ِثبت ِفإن ِالصحابة ِيفعلو ِ،ومل ِبلدليل ِيثبت ِمل ِ،وإن ِبو ِعملنا ِللاِ-لدليل رضوان
وِوحُنذِّرِمنوِ.ِ-صلىِللاِعليوِوسلم-،ولِفعلوِالنيبِِ-عليهم  فإنناِلِنعملوِ؛بلِنرَت

  اذاِ؟ِمل                             - 
َِماِقالِأىلِالعلمِ:فيهاِطعنِفِالنيبِ-   ِ–لىِللاِعليوِوسلمِص-لنِالبدعة

 
 ؟ِِ-صلىِللاِعليوِوسلمِِ–بلنيبِِناَيفِطع-
َمْلتُِِاْليَ ْومَِِ﴿نقولِقالِللاِتعاىلِ:ِ- َْ َِوَرِضيتُِِنِْعَميِتَِِعَلْيُكمَِِْوَأْْتَْمتُِِِديَنُكمَِِْلُكمَِِْأ

ْسَلمََِِلُكمُِ أنوِأَملِىذاِالدينِأيِعنِِ-عزِوجلِ-فأخربِللاِِ(ِٕ)﴾ٖ﴿ِِديًناِاإْلِ
ِالر ُسولُِِأَي  َهاِايَِ﴿:ِِ-عزِوجل-َماِقالِللاِِِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–طريقِالنيبِ

ِِر بِّكَِِِمنِِإلَْيكَِِأُنِزلََِِماِبَلِّغِْ ِِِرَسالََتوُِِبَ ل ْغتََِِفَماِتَ ْفَعلِِْمل َِِْوِإنۖ  ِِمنَِِيَ ْعِصُمكََِِوالل  وُِۖ 
فهذاِاملبتدعِالذيِجاءِببدعةِىوِيقولِىذاِالدينِالذيِجاءِبوِِ(ِٖ)﴾ِٚٙ﴿ِۗالن اسِِ
منِعندِللاِغًنَِاٍفِوأانِحباجٍةِإىلِىذهِالزايدةِِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–النيبِ

 فنقولَِماِقالِاإلمامِمالكِ-عزِوجلِ-،وىذهِالزايدةِأانِأعملِهباِأتقربِإىلِللاِ
                                                           

(3سورة المائدة)  (
2
 ( 

(76سورة المائدة)  (
3
 ( 
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ِ–دعِفِالدينِبدعًةِفقدِرمىِالنيبِوغًنهِمنِالسلفِ:ِمنِابتِ-رحوِللاِتعاىل-
صلىِللاِعليوِ-بخليانةِأيِبكتمانِالرسالةِ،ِالرسولِِ-صلىِللاِعليوِوسلم-

ألِىلِِ)رويُكِرِِ-رضوانِللاِعليهم-الصحابةِِفِحجةِالوداعَِانِيكلمِ-وسلم
أيِألِقدِبلغتِدينِللاِِ،(ِِبلغتِ!ِألِىلِبلغتِ!ألِىلِبلغتِاللهمِفاشهد

شهدواِِ-رضوانِللاِعليهمِأمجعون-وأَملتِلكمِماِبُعثتِبوِوشهدِالصحابةِ
 قدِأَملِىذاِالدينِ.ِ-صلىِللاِعليوِوسلمِ-بذلكِأنِالنيب

 
 - 

 
 . ولكنهاِمنِتزيٌنِالشياطٌنِ،ِوتزيٌنِالشيطانِلإلنسانِلُيحرفوِعنِالقِ-

ِأتمِ  ِالديثِالعظيم ِمعيِىذا ِمنِأصحابِالنيبِِ)لوا ِثلثِنفر للاِعليوِِىصل–جاء
ِِ-وسلم ِعنِعبادتو ِفسألوا ِأى( ِالنيبِسألوا ِعنِعبادة ِ-للاِعليوِوسلمِىصل–لِبيتو

ِ-صلىِللاِعليوِوسلم–فلماِعلمواِهباِرأوىاِقليلةِتقالوىاِ،رأوىاِقليلةِوظنواِأنِالنيبِ
ِ-صلةِوالسلمعليوِال–قدِغفرِللاِلوِماِتقدمِمنِذنبوِوماِأتخرِوبلتايلِىوِلُِيتاجِ

َِثًنِفلمِ ِإىل قالِأحدىمِ:ِأانِأقومِِ (-للاِعليوِوسلمِىصلِ-اِعلمواِعبادةِالنيبعمٍل
ىكذاِِ(ِساءالليلِولِأانم،ِوقالِاآلخر:ِأانِأصومِولِأفطر،ِوقالِاآلخر:ِأانِلِأتزوجِالنِِّ

َِماِسبقِبلِوصرحواِفِالروايةِِ-رضيِللاِعنهمِوأرضاىم- قالواِىذاِالقولِظنًاِمنهم
مِىمِحباجةِإىلِو؛ِأيِوأهنِ تقدمِمنِذنبقدِغفرِللاِلوِماِِ-صلىِللاِعليوِوسلم–يبِأنِالنِِّ

 يبِرادىمِفِىذاِالكلمِالتقليلِمنِشأنِالنِِّالعملِالزائد،ِليبلغواِدرجاتِعالية،ِوليسِمُِ
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مِفِأنفسهمِحباجةِإىلِىذهِالعبادةِوالزايدةِمنهاِأهنِ رادىمِاِمُِوإَنِ ِ-صلىِللاِعليوِوسلم–
لةِمسعتهاِمنِبعضِفقالِ:ِماِمقاِقولمِخطبِ-للاِعليوِوسلمِىصل–يبِفلماِبلغِالنِ )ِ

ِ ِ)ِبلِقالِقبلهاِِ(ِساءتزوجِالنِِِّأصومِوأفطرِوأقومِوأانمِوأالناسِ؟ِأماِإّنِ ِأعلمكمِأماِإّنِ
ِبِوأخشَا ِإّنِ مِلوِأما ِأقومِوأانمِوأصومِوأفطرِوأتزوجِالنساءِفمنِرغبِمِلوِوأتقَا

ِجديداِلنِ ِادثواِأمِرقويلِولِتُِوْتسكواِبفعليِِوأيِاقتدواِبسنيتِ؛(ِعنِسنيتِفليسِمين
َِماِقالِِجديداًِِمنِأحدثِأمراًِ فِِمنِأحدث)ِِ-عليوِالصلةِوالسلم-لِيُقبلِمنو

أوِِِ(ِمنِعملِعملِليسِعليوِأمرانِفهوِرد)ِوفِروايةِِ(ِأمرانِىذاِماِليسِمنوِفهوِرد
 .ِ-عليوِالصلةِوالسلم-َماِقالِ

ىرِليسِعلىِيبِواآلخرِلوِصامِالدِ ةِالنِ نِ وِليسِعلىِسِ لوِقامِالليلَِلِ ِلواِمعيِذاكفتأمِ 
صَلىِللاِعليوِ-ِيبةِالنِ نِ للعبادةِليسِعلىِسِ ِساءِتفرغاًِنِِّيبِواآلخرِلوِتركِتزوجِالةِالنِ نِ سِ 

 ِالعبادةِلبدِفيهاِمنِأمرينِ:ِفإذاًِ،ِ-وسَلم
 

 ِ.اإلخلصِِعزِوجل
 عليوِوسَلمِ.صَلىِللاِ-ةِالَنيبِنِ املتابعةِلسِ 

 
 ِ-عزِوجل-تِلِيقبلهاِللاِىذهِالبدعِوالضللِفإذاًِ

 ؟ِوِعلىِأمرِمهمِأُنبوىناِِ-
َلِعملِيُتقربِبوِإىلِللاِىوِعملِصاحلِولوِملِيفعلوِِِأنِ ِاسِيظنبعضِالنِوىوِأنِ ِ-

 حابةِ،والصِ ِ-رضوانِللاِعليهم-ابةِالص حولوِملِيفعلوِِ-ِعليوِوسَلمصَلىِللا-النيبِ
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َِماِسبقِىمِفهمواِالدِِّدثِإَنِ لِأيتونِبشيءِمُِِ-رضيِللاِعنهم- ينِوعملواِبوِا

اِقالِماِأانِسولَِماِسبقِمعنوالِر-مِصلىِللاِعليوِوسل-ِولورادِرسرادِللاِومُِوفهمواِمُِ
َِانواِمط؛ِِعليوِاليومِوأصحايب وِِاسِيظنِأنِ نِ فبعضِالِ-رضيِللاِعنهم-ةِلإلتباعِلذا
 .ِالصلحِأنوِصاحلِوىذاِخطأَِلِعملِفِظاىرهِ

 احلِلبدِفيوِمنِتوفرِشرطٌنِ:ملِالصِ بلِالعِ-
فلِرايءِفيوِولِمسعةِ،ولِيعملِ ِ-عزِوجل-أنِيكونِخالصاِلوجوِللاِ

 .ِوِأحداًِياِ،ولُِيشركِبعبادةِربِِّبعملِالدينِلجلِالدن
،فلوِاختلِأحدِِ-صلىِللاِعليوِوسلم-يبِةِالنِ نِ أنِيكونِمتابعاِلسِ 

ىِالضحىِرايءِلًناهِالناسِفيمدحوهِلِيقبلِللاِالشرطٌنِلِيُقبلِالعملِ،فمنِصلِ ِىذين
 .ِمنوِىذاِالعملِ-عزِوجل-

  
ِخُمِْلِصٌنَِِالل  وَِِلِيَ ْعُبُدواِِإل ِِأُِمُرواَِوَما﴿ :ِ-عزِوجل-وِملِخيل َِِّ،َماِقالِللاِلنِ - 

ينََِِلوُِ أانِأغىنِِ):ِفِالديثِالقدسيِِ-عزِوجل-،وقالِللاِِ(ِٗ)﴾ٙ﴿ِالدِّ
وِِ توِوشَر اءِعنِالشركِ،منِعملِعملِأشركِفيوِمعيِغًنيِتَر ؛فهناِملاِ(ِالشَر

عرفِبملولدِالنبويِقامِمباِيُِِمثلًِِإنساانًِِلغًنِللاِملِيُقبلِمنوِ،ولوِأنِ ِعمل
رى،وال عِالولِفِفِشهرِربيِ-صلىِللاِعليوِوسلم-يبِمولدِالنِ  حتفالِبَذ

ىذاِالفاعلِومنِمعوِأهنمِبذلكِيتقربونِإىلِللاِ،وأنِذلكِِالثانِعشرِمنوِ،ويظن
 فنقولِلؤلءِ:لِيقبلِللاِمنكمِىذاِالعملِِ-صلىِللاِعليوِوسلم-منِمبةِالنيبِ

                                                           
(7سورة البينة)  (

4
 ( 
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ولِالصحابةِِولدتو،ملُِيتفلِبيومِِ-صلىِللاِعليوِوسلم-يبِالنِ ِأنِ ِأول:الدليلِ- 
انواِبلِىمِالذينُِيبونِالنِ  - رضوانِللاِعليهم- ِ-صلىِللاِعليوِوسلم-يبَِو

 ومعِذلكِملُِيتفلواِبيومِولدتوِ.،ابةِالقيقةِالصادقةِ
فمنِجاءِبعدىمِمنِأىلِالبدعِمنِالعبيديٌنِالفاطميٌنِالذينِابتدعواِىذهِالبدعةِ

مِمنِ،فابتدعواِبدعةِاملولدِوىمِمنِأفجرِالناسِ،بلِعندىِ-لِبركِللاِفيهم-،
ىمِأولِمنِ ِقُب ِفعلهمِوحالمِ،فهؤلءِالعبيديونِ؛الكفرايتِوالضللتِماِيُبٌن

 العلمِ،وبينواِضللمِواحنرافهمِ.أحدثِىذهِالبدعةِ،فردِعليهمِأىلِ
 

َناِفِالدىرِإِِليستِفِيومِِوِ-ىِللاِعليوِوسلمصل-يبِمثِأيضاِنقولِلؤلءِ؛إنِمبةِالنِ 
-وِأخرجناِبفضلِللاِوِرسولِمنِللاِ،ولنِ لنِ ِ-صلىِللاِعليوِوسلم-يبِبِالنِ َلوِ،حنُِ
لِلذاتوِلنوِبشرِِ-وسلمِِعليوصلىِللاِ-منِالظلماتِإىلِالنورِ،ومبتوِِ-عزِوجل

ُِيُِِا،وإَن ِالذي ِللا ِىو ِلذاتو ِوجل-ب ِِنِ أ،ِوِ-عز ِقال َِما ِالصلةِ-الرسول عليو
ِِعصانِفقدِعصىِللامنِأطاعينِفقدِأطاعِللاِومنِِ-: ( والسلم ِحنبوِلنِ ِ( وِفإننا

حبوِفنُِ،(ِ٘)﴾ٕٛٔ﴿ ر ِحيمٌِِبْلُمْؤِمِنٌَنِرَُءوٌفِ﴿ِِ-صلىِللاِعليوِوسلم-وِرسولِللاِ،ولنِ 
،ولُُِنرجوِعنِِ-عزِوجل-حبوِفِللاِ،وحبوِمنِاإلميانِ،فنُِِ-صلىِللاِعليوِوسلم-

ِ ِوالسلم-بشريتو ِالصلة ِِ-عليو ِقال ِوالسلم-،أما ِالصلة ِعبدِِ)ِ:ِ-عليو ِأان إَنا

                                                           
(021سورة التوبة)  (

5
 ( 

http://tanzil.net/#9:128
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َِانِِ(ِ،فقولواِعبدِللاِورسولو لِيقولِ،بلِقالِفِأِوِ-لةِوالسلمالص عليوِ-،ىكذا
 ِالِتغلواِفِ،لِْتدحونِمدحاِزائداِتغالونِفيِ (ِلِتطرونِِ)ِالديثِ:

ِ ِاملولدالذينِيفعل-فنقولِلؤلء ِأنِ ِ:ِ-ونِىذا ِتقولون ِالنيبِأنتم صلىِللاِ-كمِتبون
ِوسلم َِانُُِيبِالنيبِِنعمِ،نقولِ:ِيقولونِ:ِ-عليو ِوسلم-من فإنِِ-صلىِللاِعليو

ِالنيبِ ِمبة ِعلى ِوسلم-الرُبىان ِوفِسنتوِِ-صلىِللاِعليو ِوأقوالو ِفعلو ِف ِاتباعو ىو
ِ ِوالضللت ِالبدع ِوماربة ِالسنة ِالناس ِ،وتعليم ِالناس ِف ِببدعةِ،ونشرىا ِأتتوا ِأن ل

ِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ-النيبِِوضللةِأحدثهاِالُعبيديونِالُضَللِمثِتزعمونِأنكمِتبون
ِالل  ُوِ﴿ِ﴿:ِ-عزِوجلِ-للاِأماِقالِ ِفَات ِبُعوِنُُِيِْبْبُكُم ِالل  َو نُتْمِتُِب وَن  (ِٙ)﴾ُٖٔقْلِِإنَُِ

 
 

 - 
َماِقالِابنِالقيمِاجلوزيةِ- 

ِ–ِعليوِوسلمِصلىِللاِ–"ِإنِالبدعِوالضللتِتقطعِوصولِالثوابِإىلِالنيبِ:ِ
 َيفِذلكِ؟ِ-
البدعِوالضللتِلِثوابِفيهاِبلِمنِيعملهاِوىوِيعلمِأهناِبدعِوضللتِعليوِ- 

صلىِللاِعليوِوسلمِِ–اِعملِالناسِبلبدعِوالضللتِلِيصلِللنيبِإمثٌِوِوزرِفإذ
ِللنيبِِ– ِوصلِأجرىا ِالناسِبلسنة ِعملوا ِولكنِإذا ِمنها صلىِللاِعليوِ-أجٌر

 .ِ-وسلم

                                                           
(30)سورة آل عمران  (

6
 ( 

http://tanzil.net/#3:31
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َِنِ ِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–دِممِأُم ةفياِ  ِ–صلىِللاِعليوِوسلمِ–اِحنبِالنيبِإن
فِأقوالوِوأعمالوِمثُِنطبقهاِونعملِِوىديوِ–عليوِالصلةِوالسلمِِ–نتعلمِسنتوِِ:فأول

عليوِ-ماِخالفِسنتوِِاسِمثِأيضاِنُبٌنِأنَِلِ هباِمثِندعواِالناسِإليهاِوننشرِسنتوِبٌنِالنِ 
النيبِصلىِللاِ-أنوِلِيُقبلِولِيُفعلِوأنناِنرتكِذلكِ،ِىكذاِمبةِِ-الصلةِوالسلم

 .جرِرِواجتنابِماِهنىِعنوِوِزفِماِأمِ-عليوِالصلةِوالسلم-،ِطاعتوِ-عليوِوسلمِ
 
رحوِللاِ-فِمقدمةِىذهِالصولِأعطاانِوعلمناِِ-رحوِللاِتعاىل-لذلكِاإلمامِأحدِِ

 .رحةِواسعةِأصولِعظيمةِِ-تعاىل
 

ةِأوِفِمقدمةِنِ وِجعلِأصولِالسِ أنِ ِ-رحوِللاِتعاىل-اإلمامِأحدِِلذلكَِماِسبقِعن
 .وتركِالبدعِفأغلقِالبابِعلىِادثتِوالبدعِوالضللتةِاتباعِالصحابةِنِ أصولِالسِ 

لِبدعةِفهيِضللةِ"-ِرحوِللاِتعاىل-قالِاإلمامِأحدِ  وىذاِمنِاإلمامِأحدِبيانِِ"َو
لمرِمهمِوشبهةِخطًنةِعندِبعضِالناس،ِوىيِأنِبعضِالناسِقدِيقولِىناكِبدعِ

َِلِ َِماِقالِاإلمامِأحد،ِأبدا ضللتِوىناكِبدعِحسنةِليستِضللت،ِفنقولِلو
لِضللةِف  ِِالناربدعةِفهيِضللةِبلِونزيدِونقولَِو

 ِ؟ِقدِتسألينِايِعبدِللاِِ-
 ماِالدليلِعلىِىذاِالمر؟ِِ-
َانِفِجمالسوِفِأولاِخيطبِخطبةِيقالِلاِ-صلىِللاِعليوِوسلمِِ-يبأقولِلك:ِالنِ ِ-

َِماِجاءِعنِابنِمسعودِوغًنهِ  خطبةِالاجة،
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َِانِ-  ؟ِِيقولِفيهاِماذا
 
ىدىِ)-أيِالطريقو-ِ(أصدقِالكلمَِلمِللاِوخًنِالدىِإنِ ِ)َانِيقولِفيها:ِِ-

ِ-صلىِللاِعليوِوسلم-مثِيقولِِ-(ِصلىِللاِعليوِوسلمِ)ِ-أيِطريقتو-(ِممدِ
عزِ-يعينِشرِالمورِاملتعلقةِبلتعبدِوالتقربِإىلِللاِِ(ِوشرِالمورِمدثهتا)ِِوأتملوا
وملِيفعلهاِِ-صلىِللاِعليوِوسلمِ-هباِالنيبِمورِادثةِاجلديدةِاليتِملِأيتالِ-وجل

َِانِالرسولِِ-رضوانِللاِعليهم-الصحابةِ صلىِللاِعليوِوسلمِ-فهيِشرِالمور،ِفإذا
 اِشرِيقولِعنِالمورِادثةِأبهنِ 

 ؟ِوِبدعةِحسنةألِىناكِشرِخًنِأوِبدعةِفيهاِخًنَِيفِأييتِقائلِويقِو-
 ؟ِ-ىِللاِعليوِوسلمصل-أليسِىذاِمعارضةِلقولِالنيبِِ-

 ؟ِ-صلىِللاِعليوِوسلم-لقولِالنيبِِوأليسِىذاِرد- 
وشرِالمورِ)ِ–عليوِالصلةِوالسلمِ-ولكنِأتملواِمعيِبقيةِالديثِقالِِ-

لِمدثةِبدعة ِب َِِ(ِمدثهتاَِو  المورِادثةِىيِبدعِوضللتِطيبِِأنِ ٌن 
 فِبدعةِحسنةِوفِبدعةِسيئةِ؟ِِ-
لِبدعةِضللة)ِِ–عليوِالصلةِوالسلمِِ-قالِِ- ؛ِاحنرافِِضللةِيعينِ(َِو

  .وذنبِلِيُقبلِوعملِلِيُقبل،ِاحنرافِعنِالق،ِبدعِوضلل
لِضللةِفِ)ِقدِيقولِقائلِىناكِبدعِوضللت،ِولكنِضللةِحسنةِنقول:ِ؛ِطيب َو
لِضللةِفِالنار)ِِ-صلىِللاِعليوِوسلم-َماِقالِالنيبِِ(ِالنار  ِِ(َِو
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 للاِىلِىناكِضللةِبدعةِحسنةِفِالنار؟ِِايِعبادِ-
 ؟ِِىلِيوجدِمثلِىذاِ-
 ماِىذاِالتناقضِعندِبعضِاملسلمٌنِىداانِللاِوِإايىمِللصوابِ.ِ-

 َيفِبدعةِحسنةِ؟- 
 رِ؟يعينِىلِالرسولِقصِ - 
 َيفِبدعةِحسنةِ؟- 

َماِقالِماِفِشيءِخيرجِمنهاِ؛"َلِ"والرسولِيقولِ:َلِبدعةِضللةِ؛ِ-
 العلماءِمنِأصرحِألفاظِالعمومِ،ويقولَِلِضللةِفِالنارِ،

 تقودِإىلِالنارِ؟ِِىلِىناكِحسنةِ-
اِلِلضللتِدعواِالمورِادثةِفإهنِ ايِعبادِللاِأتملواِتفكرواِ،دعواِالبدعِواِ-

َِانِمنِسنةِالنيبِِخًنِفيهاِوللاِإنِ  ِ-صلىِللاِعليوِوسلم–اخلًنَِلِاخلًنِفيما
َِا رِفِالشركِوادثتِرَِلِالشِ الشِ ِنِ وللاِإوِنِعليوِأصحابوِالكرامِ،وما

رواِرواِمنهاِونفِ واحذروىاِوحذِِِّ-بركِللاِفيكم–والبدعِوالضللتِ،فاجتنبوىاِ
 عنهاِبلكمةِواملوعظةِالسنة

لِبدعةِفهيِتعاىلِحٌنِقالِوتِ-رحوِللا-ولذلكِاإلمامِأحدِِ ركِالبدعَِو
َِأنِ  ىناكِبدعةِحسنةِولِيص ِعنِِوِيقولِاحذرِمنِقولِمنِيقولِأبنِ ضللة

ةِأنوِقالِبلبدعةِحسنةِ،َاإلمامِأحدِوالشافعيِوغًنىمِمنِنِ إمامِمنِأئمةِالسِ 
بطلِملِيقولواِىذاِوإنِقالاِبعضِممنِحلِالعلمِفقولوِخطأِِو؛ةِنِ أئمةِالدىِوالسِ 

 .لِيُقبلِ
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بدعةِلِىناكِبعضِالناسِيقولِلِالعاملِالفلنِىوِالذيِقا،ِتعظمواِاخللقِل

حسنةِ،طيبِالعاملِالفلنِىوِرسولِللاِ،العاملِالفلنِأُمرانِأنِنتبعوِلقوالوِأوِ
ةِنِ للحقِالذيِعندىمِ؛الذيِىوِالكتابِوالسِ ماءِونرجعِلمِأمرانِأنِنتبعِالعل

َِان ،قدِخيطئونِولِِالعلماءِمعصومونِعليوِسلفِالمةِ،حننِلِنقولِإنِ ِ،وما
يهدمِىذاِالدينِثلثةِ)ِ:ِ-رضيِللاِعنو-همِلذلكِقالِعمرِائيُتابعونِعلىِخط
رِمنهاِزلةِعامل وِ،لذلكِائخيطئِالعاملِفيتبعوِالناسِعلىِخطيعينِخطأهِقدِِ(ِِوَذ

َِانِعليوِ ايِعبدِللاِأنتِعليكِأنِترصِعلىِأنِتعملِبلكتابِوالسنةِوما
 .وأنِتبحثِعنِذلكِبسؤالِالعلماءِِسلفِالمة

 
ِأحدِِ ِللاِتعاىل-قالِاإلمام ِتركِنِ السِ أيِمنِأصولِوتركِاخلصوماتِِ-رحو ِعندان ة

 . كِجتتنبِوتبتعدِعنِاخلصوماتاخلصوماتِ؛أيِأنِ 
 ماِىيِاخلصوماتِ؟- 

 اخلصوماتِمجعِخصومةِ؛واخلصومةِىيِاجملادلةِوالتخاصمِفِالمرِفِالنصوصِالشرعية
ِتتعل. ِذلكِمثَِفتأيتِآبية ِتتعلقِبإلميانِبِوحنو ِآبية ِأو ِمثلِبلقدر ِوجتادلِق ِصااصم

 .،وتعرتضِوتناقشِ
عّزِ–نقيادِوالقبولِلوامرِللاِوالِ-وجلِ ِعزِ –ستسلمِِالمنِأبرزِصفاتِاملسلمِِإنِ 

َُِوَرُسولُُوِِ﴿ ِ-وجلِّ اَنِِلُمْؤِمٍنَِوَلُِمْؤِمَنٍةِِإَذاَِقَضىِاَّلل  َأْمًراَِأْنَِيُكوَنَِلُُمِاخْلِيَ َرُةِِمْنَِوَماََِ
ُُِيَكُِّموَكِِفيَماَِشَجَرِ﴿ -عّزِوجلِّ–وقالِللاِِ(ِٚ)﴾َِأْمرِِىمِْ َفَلَِورَبَِّكَِلِيُ ْؤِمُنوَنَِحَّت ٰ

                                                           
(37سورة األحزاب )  (

7
 ( 
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َلِجيَُِدواِِفِأَنُفِسِهْمَِحَرًجاِممِّ اَِقَضْيَتَِوُيَسلُِّمواَِتْسِليًما نَ ُهْمِمثُِ   (ٛ)﴾بَ ي ْ
 
اَنِقَ ْوَلِِ﴿ ِ-مسعاِوِطاعةِ-َِذا،لقولِللاِتعاىلِىذاِحرامِ؛املسلمِماِخُياصمِِ َاََِ ِإَن 

ْعَناَِوَأطَْعَنا نَ ُهْمَِأْنِيَ ُقوُلواِمسَِ َِوَرُسوِلِوِلَِيْحُكَمِبَ ي ْ ،ِىكذاِِ(ِٜ)﴾ِاْلُمْؤِمِنٌَنِِإَذاُِدُعواِِإىَلِاَّللِ 
ٔ)﴾ِِإلَْيِوِِمنِر بِِّوَِواْلُمْؤِمُنونَِآَمَنِالر ُسوُلِمبَاِأُنِزَلِ﴿ يقولِاملؤمن،

ٓ
،ِىذاِىوِاإلميانِِ(ِ

 :ِفتقولِاِأنِيُقالِلكِىذاِحرامِأمِ ِ-وجلِعزِ –والستسلمِِ
 ؟ِِاذاِحرام                               ملِِ-
يفِحِ-  رامِ؟ِ                          َو

َِذا،ِايِأخيِىذهِ ،ِىذاِبدعِوضللت،ِىذاِاحنرافِعنِالقِْوىذاِفيوِمصلحةِوىذاِفيو
،ِفاحذرِبركِللاِفيكِمنِاخلصوماتِفِِ-مصلىِللاِعليوِوسل-يبةِالنِ نِ ليسِعلىِسِ 

صلىِللاِعليوِ–رِرسولِللاِوعلىِأمِ-وجلِِّعزِ –عرتاضِعلىِأمرِللاِينِومنِالالدِِّ
ِلِخُياصمِإّلِمنِببِبيانِالقَحالِأىلِالبدعِوالىواء،ِفاملسلمِلِجُيادلِِوِِ-موسل
ِ ِيُِِىيِأحسنِف َِبليتِّ ةِولِجتادلِنِ أخربِبلسِ ِ)ِ-رحوِللاِتعاىل–َِماِقالِاإلمامِمالكِبٌنِّ
–اِالقولِبطلِلقولِرسولِللاِفقلَتِلوِىذِالقِ ،ِيعينِإذاِرأيتِإنساانِخُيالفِ(ِِعنها

وِولِجتادلو.ِِ-مصلىِللاِعليوِوسل َِذاِفاتَر َِذاِوىذا ذاِفقالِلِىذا  َذاَِو
 

وِإذاِملِينقدِويسمعِولنِ فلنُِيرتمكِِ-مصلىِللاِعليوِوسل–يبِةِالنِ نِ وِإذاِملُِيرتمِسُِلنِ 
ايِعبدِللاِأنتِكِفلنِيسمعِلكِولنِ ِ-مصلىِللاِعليوِوسل–ةِالرسولِنِ سِ ويطعِلِِ

صلىِللاِعليوِ–دِجُيادلكِفِحديثِرسولِللاِنفسكِلِأتمنِعلىِنفسكِالفتنةِفق
                                                           

(76سورة النساء)  (
8
 ( 

(60سورة النور)  (
9
 ( 

(216سورة البقرة)  (
10

 ( 
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 ،ِِ-مصلىِللاِعليوِوسل–شيئاِمنِقبولِحديثِرسولِللاِرِفِنفسكِفُيؤثِِِّ-موسل
أيتيهمِاملبتدعِويُريدِأنِيقرأِعليهمِآيةِمنَِتابِللاِلِِااحلَِانِملِ لفِالصِ لذلكِالسِ ِو

أخربِِ-مصلىِللاِعليوِوسل–يبِالنِ ِيسمعواِلو،ِولذلكِأيضاِفِصحي ِمسلمِوغًنهِأنِ 
ماواتِخلقهاِللاِوىذهِالرضِخلقهاِللاِوىذهِالشيطانِأييتِأحدانِفيقول:ِىذهِالسِ ِأبنِ 

 اجلبالِخلقهاِللاِ
 ؟ِِفمنِخلقِللاِ-

 .ِِيطانِلإلنسانشىكذاِيقولِال
 ؟ِِسولِلناماذاِيقولِالرِ ِ-
 ؟ِِمناوماذاِعلِ ِ-
تِبِ)فقولواِآمّناِبِورسولو(ِ)ِآمنتِبِورسلو(ِ)ِآمنِ-صّلىِللاِعليوِوسّلم-قال

قولواِلوِِ-مصلىِللاِعليوِوسل–ىكذاِجاءِفِالرواايت،ِماِقالِلناِرسولِللاِِورسولو(
مناِمناِىذا،ِبلِعلِ لِماِعلِ ،شيءِوللاِملِخيُلقوِشيءِوللاِأحدِفرد،ِلِِللاِخالقَِلِ ِإنِ 

طان،ِىذاِتعليمِلناِأنِلُِنضِيماتِواجلدالِفِىذاِالمرِمعِالشأنِنُغلقِببِاخلصِو
 مِلا.فيهاِمعِمنِملِيؤمنِهباِوملُِيسلةِولُُِنادلِرعيِ فِالنصوصِالشِ 

َِماِقالِاسِملِّبعضِالنِ ِولذلكُِندِأنِ ِ ةِوغًنهِمنِأىلِبنِبطِ ااِجادلِأىلِالىواءِ،
َِانواِعلىِالسِ العلم،ِيقول:ِ ناِأانسا )ِىواءِمنِببِاملناصحةِةِفجالسواِأىلِالنِ "ِأدَر

ِانقلبواِمعهمِوصارواِحَّت ِ)أيِوخاصموىمِوجادلوىم(ِفجالسوىمِِ(نونِلمِالقِ يعينِيبي
َانواِيريدونِأنِيهدوىمِويريدونِأنِيُبينواِِِ-بركِللاِفيكم–،ِانظرواِ"ِةنِ أعداًءِللسِ 

 القِلمِفخاصموىمِوجادلوىمِفوقعواِفِحبالمِ
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واِاخلصوماتِواجلدالِفِالدينِلذلكِاإلمامِأحدِيقولِلناِمجيعا:ِ"لِصُااصموىم"ِ اتَر

  .منِخاصمِوجادلِفِالقِالظاىرِفهوِلِيُوفقِلوِ،وىذاِمنِعلماتِعدمِإرادتوِ،لنِ 
 

انِبعضِأىلِالعلمِيقول:ِ أانِأجلسِمعكِ"اجملالسةِللمناصحةِفت ِببِللفائدة"َِو
رِيلِأدلةِونتفقوِفِدينِللاِنستفيدِ؛أنصحكِوتن رِلكِأدلةِ،وتَذ وأماِِصحين،أَذ

 .وللجدالِ،فهوِغلقِببِللفائدةِاجملالسةِللمناظرةِ،أي:ِوللخصومة
 

وىذاِالقولِمنِىذاِاإلمامِ،وىوِالربهباريِفيماِقيلِ،ىذاِالقولِمهمِ؛لنِبعضِالناسِ
وِلِجتادلو.ِيقول:ل ِريدأفْ َهمِ،أانِأِريدأانِأ،ِأستفيدِريدلِأانِأِ،ملاِتقولِلو:ِايِأخي!ِأُتَر

 . دأستفيِريدِأأَفهِّموِ،أان
 

ِ؛ِوتلكمِاجملادلتِتُغلقىوِيقولِلك:ِاحذر!ِفإنِىذهِاخلصوماتِ،وىذهِاملناظراتِ
 .لِتصلونِللفائدةِالفائدة

 
 ؟ِملاذاِلِتصلونِللفائدة- 
ِ،فإنِالسبيلِالشرعيِ-  ِالسبيلِالشرعيِللوصولِللعلمِوالفائدة ِتسلكوا لنكمِمل

 .دمِاخلصومةِ،وعدمِاملناظراتِوعدمِاجملادلتللوصولِللعلمِوالفائدةِع
 ِءمثِقالِأيضا:ِواجللوسِمعِأصحابِالىوا
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تركِاجللوسِمعِأصحابِالىواء.ِوىذاِمنِِ،ِعدمِاجللوسِةِعنداننِ يعين:ِمنِأصولِالسِ 

َماِسبقِ،أصلِعظيمِوسيأيتِإنِشاءِللاِبيانوِفِاللقاءِِِ-رحوِللاِتعاىل–اإلمامِأحدِ
 -ِبذنِللاِتعاىل–القادمِ

 .وأنِجيعلوِحجةِلناِلِحجةِعليناَِمِمباِقدِمسعناِ،أنِينفعينِوإايِ ِ-عزِوجل-سألِللاِأ
 :ِِوىذاِيسألِعن

 ؟ِِمنِآلِبيتِرسولِللاوىلِىمِماِاملُرادِبلُعبيديٌنِِ-
 ؟ِوىلِىمِمنِالشيعةِأمِمنِالسنةِ-

ِالُعبيديٌنِالفاطميٌنِاإلمساعليٌن ِأبن ِىذا: ِأصحابِِفاجلوابِعن ِ،من ِالرافضة ِمن ىم
املذىبِاإلمساعيلي؛ِومؤسسِاملذىبِاإلمساعيليِالعبيديِرجلِيُدعىِبعبدِللاِبنِميمونِ

 .القد احِاليهودي
 ."اِبلعبيديٌن:ِنسبةِلوِ،لنوِعبدِللا،ِفهمِأتباعِعبدِللا،ِفيقال:ِ"أتباعِالعبيديوِْومسِ 

  .فرِالصادقِ،َأحدِأئمتهمومسواِبإلمساعليٌن:ِلنتساهبمِإلمساعيلِبنِجع
َِذبِوزوراِأبنوِمنِولدِفاطمةِالزىراءِاِبلفاطميٌن:ِلدِِّوِْومسِ  -معاذِللاِمنِذلك–عائهم

ِمشالِ ِمعظم ِدولتهم ِلتشمل ِتوسعوا ِمث ِالرببر ِقبائل ِتونسِبٌن ِف ِدولتهم ِأول انت َو
 .أفريقيا

 
 ؟ِماِاملُرادِبلفاطميٌنِالُعبيديٌنفهذاِجوابِعنِسؤالِوردِإيل:ِ

 
آلوِوصحبوِأمجعٌنوصلىِللاِوسلمِعلىِنبيناِممدِوعلىِ 


