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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إف اغبمد هلل كبمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال 

مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف ؿبمدا عبده 

 .كرسولو صلى اهلل عليو  كعلى آلو كأصحابو كمن سار على هنجو كاقتفى أثره إٔب يـو الدين

 .[ٕٓٔ:آؿ عمراف](   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )

 .[ٔ:النساء](   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  )

 .[ٔٚ:األحزاب](   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 فإف أصدؽ اغبديث كتاب اهلل كخَت اؽبدم ىدم ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم كشر األمور ؿبدثاهتا :أما بعد

 .ككل ؿبدثة بدعة ككل بدعة ضاللة ككل ضاللة ُب النار

 : ٍب أما بعد

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ): يقوؿ اهلل عز كجل

 .[ٓٚٔ:النساء](   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ): كيقوؿ عز كجل
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 .[ٔ:الرعد](   ٺ ٿ

 .[ٕٗ:فاطر](   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ):كقاؿ عز كجل

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ):كقاؿ عز كجل

 .[ٖٗ:األعراؼ](   ی ی ی ی جئ حئ يب): كقاؿ [٘ٓٔ:النساء](   ۈئ ېئ

فاغبق إمبا ىو ُب كتاب اهلل عز كجل ، كفيما جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، كماذا بعد اغبق إال 

الضالؿ، فكل ما خالف اغبق فهو ضالؿ، قاؿ بو من قاؿ، كؽبذا يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم كما ُب 

كنت أكتب كل شيء أظبعو من )): اغبديث اؼبشهور كما ُب حديث عبد اهلل ىنب عمرك بن العاص قاؿ 

كذكر القصة ُب هني الصحابة رضواف اهلل تعأب عنهم عن الكتابة ألف النيب صلى اهلل عليو ..رسوؿ اهلل 

اكتب فو الذم نفسي بيده ماخرج  )):فسألت النيب فقاؿ: إٔب أف قاؿ.. كسلم يتكلم ُب الغضب كالرضا 

 ( )(.(مٍت إال اغبق

كاف جربيل ينزؿ على النيب صلى اهلل عليو كسلم بالسنة كما ينزؿ : " يقوؿ األكزاعي قاؿ حساف بن عطية 

؛ كلذلك فإف السنة مثل القرآف من حيث االعتبار كمن حيث االحتجاج ُب إثبات ()"عليو بالقرآف

                                 
كصححو األلباين ُب السلسلة  (ٖ٘ٔ/ ٙ )ٕٓٛٙكأضبد ُب اؼبسند  (ٜٛٗ/ ٘ )ٖٙٗٙباب ُب كتاب العلِم -  ركاه أبو داكد  ()

(. ٙٓٔ/ ٗ )ٕٖ٘ٔالصحيحة 
بَاُب ِذْكِر َما - ، اإلبانة  (ٕٗٓ: ص) ٜٕٙباُب تَْأِكيِل َحِديِث النَّيبّْ َصلى اهلل َعليِو كَسلم - كتاب العلم –  سنن الدارمي  ()

َجاَءْت ِبِو السُّنَُّة ِمْن طَاَعِة َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َكَسلََّم َكالتَّْحِذيِر ِمْن َطَواِئَف يُػَعاِرُضوَف ُسَنَن َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َكَسلََّم 
(. ٕ٘٘/ ٔ )ٜٓبِاْلُقْرآِف 
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األحكاـ الشرعية ؛ كلذا جاء األمر بطاعة الرسوؿ ُب القرآف ُب الكثَت من اآليات ، كقد شهد لو اغبق 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ):سبحانو كتعأب بأنو ال ينطق عن اؽبول عليو الصالة كالسالـ ، قاؿ تعأب 

ۉ ې ې ې ې ى ): كقاؿ عز كجل فبتنان على اؼبؤمنُت[ٗ:النجم](   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 .[ٗٙٔ:آؿ عمراف](   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ذكر اهلل الكتاب كىو القرآف، كذكر اغبكمة فسمعت من أرضى من : "يقوؿ اإلماـ الشافعي رضبو اهلل تعأب

 ()".اغبكمة سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو سلم: أىل العلم بالقرآف يقوؿ

 كما جاء التحذير النبوم الصريح من التفريق بُت الكتاب كالسنة ُب اغبجة كاالعتبار، منها على سبيل 

ال )): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: اؼبثاؿ حديث أيب رافع مؤب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

ألفُت أحدكم متكئا على أريكتو يأتيو األمر فبا أمرت بو أك هنيت عنو فيقوؿ ما أدرم ما كجدنا ُب كتاب 

 . كغَت ذلك من النصوص() ((أال كإين أكتيت الكتاب كمثلو معو)):  زاد ُب ركاية()((اهلل اتبعناه

كماداـ أف اغبق إمبا ىو فيما قاؿ اهلل كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فإف الواجب علينا صبيعا معاشر 

اؼبسلمُت أف قبتهد ُب فقو كالـ اهلل عز كجل كفقو سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، حبثا عن اغبق، 
                                 

(.  ٛٚ: ص) الرسالة  ()
َصلَّى - بَاُب تَػْعِظيِم َحِديِث َرُسوِؿ اللَِّو - كابن ماجو  (٘ٔ/ ٚ )٘ٓٙٗباب ُب لزـك السُّنَّة - كتاب السنة –  ركاه أبو داكد  ()

باب ما هني عنو أف يقاؿ عند حديث النيب صلى اهلل -  كالًتمذم  (ٓٔ/ ٔ )ٖٔ-َكالتػَّْغِليِظ َعَلى َمْن َعاَرَضُو - اللَُّو َعَلْيِو َكَسلََّم 
. كصححو األلباين " حسن صحيح: "كقاؿ (ٖٚ/ ٘ )ٖٕٙٙعليو كسلم  

(. ٖٕٗٙ: )كاأللباين ُب صحيح اعبامع ح (ٖٛ٘ص)أخرجو أبو داكد، كصححو ابن القيم ُب ـبتصر الصواعق  ( )
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كتلمُّسنا للطريق اؼبوصل إٔب رضواف اهلل كاعبنة ،ؽبذا كلغَته كاف اختيار مادة ىذا البحث كذلك ُب دراسة 

أحد أحاديث النيب صلى اهلل عليو كسلم لبياف فقهها كمعرفة معانيها كدالئلها كمقتضياهتا كما دلت عليو من 

 .أحكاـ

 :سبب اختيار ىذا الحديث

ككاف اختيار حديث االفًتاؽ دكف غَته من األحاديث الكثَتة ؼبا سبر بو أمتنا اإلسالمية من أكضاع مزرية ال 

زبفى على اعبميع ، تعصف ّٔا الفنت من الداخل كاػبارج من كل جانب ُب فًتة قّل فيو العلم ككثر اعبهل 

كتكلم الركيبضة كازبذ الناس رؤكسا جهاال فُسئلوا فأفتوا بغَت علم فضلوا كأضلوا، ككثر االفًتاؽ كالتباغض 

كالشحناء كالتحريش الذم حذر منو النيب صلى اهلل عليو كسلم كالذم فرح بو الشيطاف ألف اهلل قد أذف لو 

 .فيو، غبكم يعلمها اهلل تعأب 

إال أف كثَتا من الناس قد أعرضوا عنهم ، كزىدكا فيما عندىم من -كهلل اغبمد-كمع كجود العلم كالعلماء 

العلم، كذلك من آثار اغبرب اإلعالمية الشرسة الضركس اؼبوجهة للعلم كالعلماء بالتقليل من شأهنم كدكرىم 

كالتشهَت بأخطائهم كاهتامهم ُب نياهتم كربطيم رموزىم ، فاقبفل بعض الناس عنهم كصاركا فريسة لكل 

 .ناعق من ضُّالؿ القنوات اؼبشبوىة كاألقالـ اؼبستأجرة دبختلف كسائل االتصاؿ كالتواصل اؼبختلفة

ككاف من أخطر اؼبسائل اليت يتداكؽبا الناس ككثر كالمهم فيها كجادلوا فيها بغَت علم كال ىدل كال كتاب 

منَت ، كىي من اؼبسائل العظيمة اليت كاف ُب عهد الرعيل األكؿ من الصحابة كالتابعُت هبتمع كرباؤىم 

للبحث كالنظر كالتشاكر فيها قبل أف يتفوه أحدىم بكلمة كاحدة، كانوا يتدافعوف الفتيا كلّّ منهم يريد أف 

يتحملها اآلخر ، على عكس زماننا ىذا الذم كثر قرّاؤه كقّل فقهاؤه، ككثَت فيو من يسارع إٔب الفتيا بغَت 
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 .علم

 ىذه اؼبسألة من اؼبسائل اػبطرة جدان، اليت يًتتب عليها سفك الدماء كاستباحة األمواؿ كاألعراض، كغَت 

 .ذلك من األمور ، كىي مسألة التكفَت كالتفسيق كالتبديع كالتضليل كالتجهيل بغَت علم

 ىذه القضايا اليت أدت إٔب فساد القلوب كإحباط األعماؿ كتفريق آّتمعات كتشتيت الشمل، فإنا هلل كإنا 

 .إليو راجعوف

 لذلك كاف اختيار ىذا اغبديث بعينو للوقوؼ على معانيو كفقهو كدالالتو حرصا منا على 

 .استبانة طريق الناجُت لسلوكها كطريق اؽبالكُت لتجنبها

 :سبب اختيار شرح ابن تيمية لحذا الحديث

ككاف لزاما علينا أف لبتار إماما كعاؼبان نتتلمذ على يديو حىت كإف كاف غائبا لشرح ىذا اغبديث كبياف فقهو 

كاختيار ىذه الرسالة بعينها من صبلة رسائل - رضبو اهلل-كأحكامو، فكاف اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

 -.رضبو اهلل تعأب-كثَتة كفتاكل لو متعددة ُب ىذا اؼبوضوع 

 : كقد ًب اختيار شيخ اإلسالـ العتبارات متعددة من أنبها

سالمة منهج شيخ اإلسالـ ُب اغبكم كالتحاكم كالرجوع إٔب الدليل كالنصوص الشرعية على : األمر األول

 .كالتسليم ؽبذه النصوص كالقبوؿ كاالنقياد ؽبا- رضواف اهلل عليهم-فهم السلف الصاّب 

رسوخ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ُب العلم كىذا فبا شهد بو القاصي كالداين، اؼبوافق كاؼبخالف : األمر الثاني

على حد سواء، ككذلك التضّلع من فقو مذىب السلف رضبة اهلل عليهم صبيعان، كتعاملهم مع أىل البدع 

 .كاألىواء على ضوء نصوص الكتاب كالسنة كما سار عليو سلف األمة رضبة اهلل عليهم
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رسوخ شيخ اإلسالـ ُب العلم دبذاىب اؼبخالفُت كمآالهتا كأصوؽبا كما يًتتب عليها كىذه :األمر الثالث

كاغبكم على الشيء - رضبو اهلل تعأب-عملة نادرة قل أف توجد ؾبتمعة عند غَت شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

 .فرع عن تصوره

كال نزكي على اهلل أحدا ، من صدؽ - كالعلم عند اهلل عز كجل- ما ظهر لنا من العلم: األمر الرابع

كإخالص ككرع كربّر للحق كعدؿ كإنصاؼ مع اؼبوافق كاؼبخالف من غَت مداىنة ألحد عند شيخ اإلسالـ؛ 

 .كلذلك جعل اهلل تعأب لعلمو ككتبو ىذا القبوؿ كاالنتشار ُب األرض

صباع الفرقاف بُت اغبق كالباطل كاؽبدل كالضالؿ كالرشاد كالغي : " كُب ىذا يقوؿ شيخ اإلسالـ رضبو اهلل

ما بعث اهلل بو رسلو - طالب العلم اؼبسلم : يعٍت- كطريق السعادة كالنجاة كطريق الشقاكة كاؽبالؾ أف هبعل

كأنزؿ بو كتبو ىو اغبق ، الذم هبب اتباعو كبو وبصل الفرقاف كاؽبدل كالعلم كالنور فيصدؽ بأنو حق 

 ()".كصدؽ كما سواه من كالـ الناس يعرض عليو فإف كافقو فهو حق كإف خالفو فهو باطل

كالعلم ما قاـ عليو الدليل كالنافع ما جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، فالرسوؿ : "كيقوؿ رضبو اهلل تعأب

صلى اهلل عليو كسلم ىو أعلم اػبلق باغبق ، كأرغبهم ُب تعريف اػبلق باغبق، كأقدرىم على بيانو كتعريفو 

فهو صلى اهلل عليو كسلم فوؽ كل أحد ُب العلم كالقدرة كاإلرادة كىذه الثالث يتم ّٔا اؼبقصود كمن سول 

الرسوؿ إما أف يكوف ُب علمو نقص أك فساد كإما أف ال يكوف لو إرادة فيما علمو من ذلك فلم يبينو إما 

لرغبة كإما لرىبة كإما لغرض آخر كالثالث إما أف يكوف بيانو ناقصا ليس بيانو البياف كما عرفو أك هبب أف 

                                 
(.  ٖ٘ٔ/ ٖٔ) ؾبموع الفتاكل  ()



 شرح حديث االفرتاق                 عبد اهلل بن عمر الدميجي

ٚ 

 

 ()".يقـو بو

لذلك كلو كاف ىذا االختيار ؽبذه الرسالة ُب ىذا اؼبوضوع من أحاديث النيب صلى اهلل عليو كسلم لشيخ 

 .اإلسالـ ابن تيمية رضبو اهلل تعأب ُب ىذا الوقت بعينو

ُب آّلد الثالث،كتبدأ من صفحة -رضبو اهلل تعأب-ىذه الرسالة ضمن ؾبموع فتاكل ابن تيمية 

 .ٖٛ٘ إٔب ٖ٘ٗ

 :عناية العلماء بشرح حديث االفتراق قديما وحديثا

ىذه الرسالة، ىي إحدل رسائل متعددة ربدثت عن ىذا اؼبوضوع، ككتب العلماء ُب ىذا اغبديث 

 .قديبا كحديثا

كمن أكلئك اإلماـ الشاطيب رضبو اهلل تعأب فقد جعل جزءا كبَتا من كتابو االعتصاـ ُب آخره فصال عن ىذا 

اغبديث كاألحكاـ اؼبستنبطة منو، كأطاؿ ُب ذلك بكالـ ُب غاية النفاسة، كفيو من العلم الرصُت الذم 

 .كبتاج إليو كخاصة ُب زمننا ىذا الذم كثر فيو االضطراب كاالختالؼ

كما أف ىناؾ بعض الكتب اليت اختصت بالعناية ّٔذا اغبديث كشرحو كفقهو كالفوائد اؼبستنبطة منو، كمنها 

 :على سبيل اؼبثاؿ

لإلماـ ؿبمد بن إظباعيل الصنعاين كسيأٌب الكالـ عنو كتكلم "  فرقةٕٚحديث افًتاؽ األمة إٔب "كتاب- ٔ

عن اغبكم على أكثر أىل الناس باؽبالؾ من أىل اغبديث كلو ربفظ على ىذه القضية سيأٌب الكالـ عليها 

 .بتفصيلها ٍب تكلم عن اعبانب الثاين كىو تعيُت الفرقة الناجية

                                 
(. ٖٙٔ/ ٖٔ) ؾبموع الفتاكل  ()
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كىي رسالة صغَتة للشيخ عبد اهلل بن يوسف  (أضواء على حديث االفًتاؽ ): كىناؾ أيضا رسالة بعنواف-ٕ

 .اعبديع كىو من اؼبعاصرين

: للباحث الدكتور (اؼبباحث العقدية ُب حديث افًتاؽ األمم)كذلك ىناؾ رسالة دكتوراه مطبوعة بعنواف -ٖ

أضبد سردار أضبد أسرار ؿبمد ، كىي من اعبامعة اإلسالمية كمطبوعة من آّلس العلمي ُب اعبامعة 

 .اإلسالمية ُب ثالثة ؾبلدات

دفع االرتياب عن  حديث ما )كالشيخ سليم اؽبالٕب لو رسالتاف صغَتتاف ُب ىذا اؼبوضوع إحدانبا بعنواف-ٗ

 . صفحةٗٙفيما يقارب  (أنا عليو كاألصحاب

 . صفحة تقريباُٛٙب   (نصح األمة لفهم حديث افًتاؽ األمة)كرسالة أخرل بعنواف -٘

 . صفحةٖٕٓألضبد سالـ ُب ؾبلد حوإب  (ما أنا عليو كأصحايب  ): كىناؾ أيضا كتاب بعنواف-ٙ

 .كىذه اؼبؤلفات الكثَتة اؼبعتنية ّٔذا اغبديث تعطي داللة على اىتماـ العلماء بو قديبا كحديثا

كىذا إضافة إٔب كالـ العلماء اؼبتقدمُت الذين اعتنوا بو ُب شركح األحاديث، كُب مسائل االختالؼ كُب 

كتب الفقو كُب غَتىا كُب التفسَت أيضا عند آيات النهي عن االفًتاؽ ذكركا ىذا اغبديث كتكلموا عليو، 

كما تكلم عليو كثَت من أئمة اؼبفسرين ُب كالـ يطوؿ اغبديث عنو، فبا يدؿ على أنبية ىذا اغبديث كعلى 

 .منزلتو من الدين كعلى اغباجة القصول إٔب فقهو كمعرفة ما دؿ عليو ىذا اغبديث

كىذا أكاف الشركع ُب ذكر كالـ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ُب ىذه الرسالة، كالتعليق عليو دبا يّسره اهلل، كىو 

 . حسبنا كنعم اؼبعُت
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ما الفرق " . تفترق أمتي ثالثة وسبعين فرقة  " يقول رحمو اهلل تعالى لما ُسئل عن حديث

. ؟ وما معتقد كل فرقة من ىذه الصنوف ؟ 

: فأجاب 

الحمد هلل ، الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند ؛ كسنن أبي داود والترمذي والنسائي 

 افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة وافترقت النصارى :))وغيرىم ولفظو

على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة وستفترق ىذه األمة على ثالث وسبعين فرقة كلها 

يا رسول اهلل من :  قالوا :)) وفي رواية(( على ثالث وسبعين ملة :)) وفي لفظ((في النار إال واحدة 

 ىي :)) وفي رواية قال((من كان على مثل ما أنا عليو اليوم وأصحابي : الفرقة الناجية ؟ قال 

. ((الجماعة يد اهلل على الجماعة 

---------------------------------------------------  

ّٓمل ركايات ىذا اغبديث كؾبمل ألفاظو كؾبمل اغبكم عليو ، كىذه عبارة ـبتصرة،   ىذه خالصة:ش

كالمهم قليل لكنو : "كىذا ىو ىدم السلف الصاّب رضواف اهلل تعأب عليهم الذين قيل ُب كصفهم

 ()".ككالـ اػبلف كثَت كلكنو قليل الربكة، كثَت الربكة 

ىنا بإهباز إٔب من خّرجو كإٔب حكم ىذا اغبديث كدرجتو من حيث الصحة - رضبو اهلل-فأشار اؼبصنف 

 .كالضعف، كإٔب ؾبمل ألفاظو، كاختالؼ بعض الركايات ُب بعض األلفاظ

 :كىذا ىو ما هبب أف يعرؼ ُب ىذا اغبديث، كسوؼ كباكؿ بسط الكالـ على ىذه األمور الثالثة
                                 

(.  ٘ٔ/ ٜ)إرباؼ السائل دبا ُب الطحاكية من مسائل  ( )
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 .رواة الحديث ومن خّرجو: أوال

اغبديث ُركم عن طبسة عشر من أصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم منهم أبوىريرة كمعاكية كعبداهلل بن 

 .عمرك العاص كعمرك بن مالك كأبو أمامة كجابر كابن مسعود كغَتىم من األئمة

كما أشار اؼبصنف رضبو اهلل، فأخرجو أبو ،  كأخرجو أصحاب السنن()كأخرجو اإلماـ أضبد ُب مسنده

 كاغباكم () كأخرجو أيضا ابن حباف ُب صحيحو() كابن ماجو()كالًتمذم كصححو()داكد

 . كغَتىم من العلماء الذين يطوؿ الكالـ ُب اغبديث عنهم()ُب مستدركو

 :درجة الحديث ومواقف العلماء من ذلك:  ثانيا

 كىو ()ىناؾ من ضعف اغبديث ، كأكؿ من عرؼ عنو أف ضعف اغبديث، ىو اإلماـ ابن حـز رضبو اهلل

 .عمدة من جاء من بعده فبّن ضعفو

كاإلماـ ابن حـز رضبو اهلل تعأب ٓب يضعف اغبديث من جهة إسناده كلكن من جهة متنو؛ حيث أشكل 

 إف ىذا يدؿ على ىالؾ األمة ػ : فقاؿ ((كلها ُب النار إال كاحدة  )): عليو قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم 

كىذا ُب نظره ىبالف النصوص الكثَتة اليت بُػّينت فيها منزلة ىذه األمة كفضلها ككثرهتا إٔب غَت ذلك من 

                                 
(.  ٕٔٗ/ ٜٔ)ٕٕٛٓٔمسند أضبد  ( )
(.  ٜٛٔ/ ٗ )ٜٙ٘ٗ بَاُب َشرِْح السُّنَّةِ - كتاب السنة - سنن أيب داكد ( )
(.  ٕ٘/ ٘)َٕٓٗٙما َجاَء ُب اْفًتَاِؽ َىِذِه اأُلمَِّة - أبواب اإليباف-سنن الًتمذم ( )
(.  ٕٕٖٔ/ ٕ)ٕٜٜٖ بَاُب اْفًتَاِؽ اأْلَُممِ - كتاب الفنت- سنن ابن ماجو ( )
(.  ٓٗٔ/ ٗٔ)ٕٚٗٙ  ِذْكُر اْفًتَاِؽ اْليَػُهوِد َكالنََّصاَرل ِفَرقنا ـُبَْتِلَفةن -كتاب بدء اػبلق– صحيح ابن حباف  ( )
َىِذِه ْخَباره َصِحيَحةه ُب اأْلَْمِر بِتَػْوِقَِت اْلَعآبِِ ِعْنَد »ُب تَػْوِقَِت اْلَعآبِِ :  َفْصله -ٔٗٗاؼبستدرؾ على الصحيحُت للحاكم  ( )

(.  ٕٚٔ/ ٔ)«ااِلْخِتاَلِؼ ِإلَْيِو َكاْلُقُعوِد بَػُْتَ يََدْيِو فبَّا ٓبَْ ىُبَرَّْجاهُ 
(.  ٖٛٔ/ ٖ)الفصل ُب اؼبلل كاألىواء كالنحل  ( )
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 .األمور

ٓب يطعن ُب اغبديث من حيث ثبوت أصلو -رضبو اهلل تعأب- كالصحيح أنو عند التدقيق يتبُت أف ابن حـز 

كالشبهة عنده ليست شبهة إسنادية إمبا ىي شبهة عقلية  ((كلها ُب النار إال كاحدة )):كإمبا طعن ُب ركاية

من حيث معٌت ىذا اغبديث، كلو ظهر لو اؼبعٌت الصحيح للحديث الرتفع عنو ىذا اإلشكاؿ، ىذا أكؿ من 

عرؼ عنو أنو تكلم ُب ثبوت اغبديث ، كجاء من بعده من اعتمد قوؿ اإلماـ ابن حـز رضبو اهلل كمن أبرزىم 

الشوكاين ، كابن الوزير، اعتمدكا كالـ ابن حـز ُب الطعن ُب اغبديث، علما بأف ابن الوزير قد صحح ركاية 

 ، كالشوكاين ()الركض الباسم: معاكية من ىذا اغبديث ُب كتاب آخر كُب مكاف آخر كىو ُب كتابو

 .تبعا ؼبا تقدـ من كالـ ابن حـز ((كلها ُب النار إال كاحدة )):طعن أيضا ُب لفظة

 كجاء اؼبعاصركف كخاصة من ؽبم ميوؿ عصرانية أك بدعية فطاركا فرحا بكالـ ابن حـز كطعنوا ُب اغبديث، 

 كمعركؼ توجهو كغرضو من الطعن ُب ىذا اغبديث ، ككذلك من ()كمن أبرزىم ؿبمد زاىر الكوثرم

 .كالقرضاكم كغَتىم من العلماء اؼبعاصرين جاء من بعدىم كعبدالرضبن بدكم

أما صباىَت العلماء قديبا كحديثا فهم على تصحيح أصل ىذا اغبديث، كإمبا كقع اػبالؼ 

بينهم ُب بعض ألفاظو ُب كصف الفرقة الناحية، كىم بُت مصحح كؿبسن كابن تيمية رضبو اهلل تعأب، قد 

مع أف حديث الثنتُت كالسبعُت فرقة ليس :"أشار إٔب ىذا ُب موضع آخر من كتابو منهاج السنة حيث قاؿ

ُب الصحيحُت كقد ضعفو ابن حـز كغَته لكن حسنو غَته أك صححو كما صححو اغباكم كغَته كقد ركاه 

                                 
(.  ٕٛ٘/ ٕ- )صلى اهلل عليو كسلم - الركض الباسم ُب الذب عن سنة أيب القاسم  ( )

( ٗٔٔص)مقدمات اإلماـ الكوثرم  ( )
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 ()".أىل السنن كركم من طرؽ

: ، كمنهم اغباكم كقاؿ()كقد صحح ىذا اغبديث ثلة من العلماء منهم ابن حباف كركاه ُب صحيحو

 بل إف اإلماـ السيوطي عّده من () كمنهم الزين العراقي()ىذه أسانيد تقـو ّٔا اغبجة ككافقو الذىيب

 ()".األحاديث اؼبتواترة ألنو ركم عن طبسة عشر من الصحابة فهو من األحاديث اؼبتواترة

. العلم الشامخ ُب تفضيل اغبق على اآلباء كاؼبشائخ: كمن اؼبعاصرين الشيخ صاّب اؼبقبلي صاحب كتاب

 ()".ركاياتو كثَتة يشد بعضها بعضا حبيث ال يبقى ريبة ُب حاصل معناىا:"كقاؿ

فقد تبُت بوضوح : " كمن األئمة اؼبعاصرين الذين صححوا ىذا اغبديث شيخ احملدثُت الشيخ األلباين قاؿ 

 ()".أف اغبديث ثابت ال شك فيو

 () كلذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على االحتجاج بو، كمنهم الشيخ أضبد شاكر

 . كغَتىم من اؼبعاصرين()كاألرناؤكط

 فاػبالؼ ُب شطره األكؿ يسَت ال يغَّت اؼبعٌت، كإمبا جاء اػبالؼ ُب شطره الثاين، كىو أما ألفاظو: ثالثا

                                 
(.  ٜٙٔ/ ٘) منهاج السنة النبوية  ()
(.  ٓٗٔ/ ٗٔ)ٕٚٗٙ  ِذْكُر اْفًتَاِؽ اْليَػُهوِد َكالنََّصاَرل ِفَرقنا ـُبَْتِلَفةن -كتاب بدء اػبلق– صحيح ابن حباف  ( )

َىِذِه ْخَباره َصِحيَحةه ُب اأْلَْمِر بِتَػْوِقَِت اْلَعآبِِ ِعْنَد »ُب تَػْوِقَِت اْلَعآبِِ :  َفْصله -ٔٗٗاؼبستدرؾ على الصحيحُت للحاكم  ( )
(. ٕٚٔ/ ٔ)«ااِلْخِتاَلِؼ ِإلَْيِو َكاْلُقُعوِد بَػُْتَ يََدْيِو فبَّا ٓبَْ ىُبَرَّْجاهُ 

(.  ٕٔ/ ٕ)فيض القدير  ( )
. اؼبصدر السابق ( )
(. ٗٔٗ)العلم الشامخ ُب إيثار اغبق على اآلباء كاؼبشايخ ( )

(.  ٖٕٓ/ ٔ) السلسلة الصحيحة  ()
(.  ٖٔٓ/ ٛ)مسند أضبد ت شاكر : ينظر ( )
(.  ٕٔٗ/ ٜٔ)ت األرناؤكط – مسند أضبد :ينظر ( )



 شرح حديث االفرتاق                 عبد اهلل بن عمر الدميجي

ٖٔ 

 

 :كصف الفرقة الناجية، كذلك ما أشار إليو الشارح رضبو اهلل، فذكر لفظُت

 () .((من كاف على مثل ما أنا عليو كأصحايب )): قالوا يا رسوؿ اهلل من الفرقة الناجية؟ قاؿ -ٔ

 () .((ىي اعبماعة، يد اهلل على اعبماعة )): قالوا يا رسوؿ اهلل من الفرقة الناجية؟ قاؿ -ٕ

 .ىذه خالصة ركاية ىذا اغبديث كمنزلتو كمواقف العلماء منو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

َمْن َكاَف َعَلى َما أَنَا َعَلْيِو، :] كالطرباين ُب الكبَت، بلفظ (ٖٕٖ/ ٗ[)ما أنا عليو كأصحايب]عند الًتمذم، بلفظ  ( )
(. ٕ٘ٔ/ ٛ)[َكَأْصَحايب 

 
ىذه اعبملة ٓب أقف عليها ّٔذا الًتتيب ُب أم من ركايات اغبديث، بل كل كاحدة من العبارتُت كردت ُب ركاية  ( )

. مستقلة
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ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أىل السنة والجماعة وىم الجمهور األكبر :" يقول رحمو اهلل تعالى

 ".والسواد األعظم 

--------------------------------------------------- 

قبل أف ندخل ُب الكالـ على الفرقة الناجية كما يتعلق بتفصيالت ىذه الرسالة لعلنا نقف كقفة 

سريعة مع شيء من فقو كفوائد ىذا اغبديث اؼبستنبطة ألهنا ستكوف عونا بإذف اهلل عز كجل على فقو ما 

 .سيأٌب من كالـ اؼبصنف رضبو اهلل تعأب كىذا غرض مهم جدان 

 :اغبديث ىذا حديث ُب غاية األنبية كدؿ على فوائد عديدة منها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر 

 :أف ىذا اغبديث عالمة من عالمات نبوة النيب صلى اهلل عليو كسلم كمعجزاتو، كذلك من كجهُت : األولى

 أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قد أخرب عن أمور مضت ال عهد لو ّٔا كال يعرفها كىي كما  -ٔ

 .أخرب صلى اهلل عليو كسلم

 . أنو أخرب عن أمور ستقع كقد كقعت كما أخرب النيب صلى اهلل عليو كسلم -ٕ

 فاغبديث من عالمات نبوة النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اإلخبار عن افًتاؽ اليهود كافًتاؽ 

النصارل كافًتاؽ ىذه األمة كقد حصل كما أخرب النيب صلى اهلل عليو كسلم، كقد أشار إٔب ذلك اإلماـ 

 .البخارم كالبيهقي رضبهما اهلل تعأب

 پ پ ڀ ): أف االفًتاؽ كاقع ُب ىذه األمة ال ؿبالة، كىو حكم قدرم كما قاؿ اهلل عز كجل : الثانية

 [.ٜٔٔ:ىود](   ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڦ
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فاهلل سبحانو كتعأب غبكمة يعلمها بُّت أف االختالؼ كاقع ُب ىذه األمة، بل كُب األمم األخرل، فاالفًتاؽ 

 .ليس خاصا ّٔذه األمة، كإمبا ىو ُب األمم السابقة كما أخرب النيب عن افًتاؽ اليهود كالنصارل

أف ىذا كإف كاف حكما قدريا كىو حصوؿ االفًتاؽ كاالختالؼ ُب األمة إال أف ىذا ال هبوز الرضا  : الثالثة

بو شرعان بل ىو خرب من النيب صلى اهلل عليو كسلم كاؼبقصود منو النهي عن االفًتاؽ، فهو خربه الغرض منو 

اختلفت اليهود كافًتقت اليهود كالنصارل كتفًتؽ ىذه : النهي عن االفًتاؽ فالنيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

األمة؛ كىذا خرب من النيب صلى اهلل عليو كسلم كالغرض من ذلك ىو النهي عن االفًتاؽ كعن الوقوع فيما 

 .حذر اهلل منو سبحانو كتعأب كحذر منو النيب صلى اهلل عليو كسلم

كاالفًتاؽ مذمـو على لساف الشارع ُب القرآف كالسنة كجاءت النصوص الكثَتة ُب التحذير من االفًتاؽ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ):قوؿ اهلل عز كجل: كمنها على سبيل اؼبثاؿ

كىذه اآلية ىي [ٖ٘ٔ:األنعاـ](   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

من سره أف ينظر إٔب الصحيفة اليت عليها : " آخر آيات الوصية اليت قاؿ عنها ابن مسعود رضي اهلل عنو

ۓ ۓ ): ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم اليت عليها خاسبو فليقرأ اآليات من سورة األنعاـ ُب قولو تعأب خاًب 

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼  ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

                ڭ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ڇ )كىو نص صريح ُب النهي عن االختالؼ كاالفًتاؽ  () [األنعاـ](   ژ ڑ ڑ

 .(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 .فوصية اهلل عز كجل لنا معاشر اؼبسلمُت أال نتبع السبل اؼبخالفة لسبيلو فنتفرؽ عنو

ڃ چ ):كقد أكد اهلل ذلك بعد ىذه اآلية خبمس آيات ُب السورة نفسها حُت قاؿ عز كجل

(   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ): كمن ىذه النصوص قوؿ اهلل تعأب . [ٜ٘ٔ:األنعاـ]

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

فاآلية صروبة ُب األمر  [ٖٓٔ:ؿ عمرافآ](   ک ک ک ک گ گ گ گ
باالعتصاـ حببل اهلل تعأب، كاالعتصاـ افتعاؿ من العصمة كىي اؼبنعة، كالعاصم اؼبانع اغبامي، قاؿ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ):تعأب

د ىنا االستمساؾ بالكتاب كالسنة، كاؼبرا ()كاالعتصاـ االستمساؾ بالشيء [ٖٗ:ىود](   ى
                                 

،  (ٕٔٗ / ٛ )ٜٜٚٔ-، كالطرباين ُب اؼبعجم الكبَت  (ٕٗٙ / ٘ )ٖٓٚٓسورة األنعاـ –ركاه الًتمذم، كحسنو  ( )
(. ٓٚ / ٚ )ٖٓٚٓصحيح كضعيف سنن الًتمذم : انظر"  ضعيف اإلسناد: " كقاؿ األلباين

(. ٖٖٚص)اؼبفردات، للراغب : كينظر (ٜٕٗ/ٖ)النهاية ُب غريب اغبديث كاألثر  ( )
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، ٍب أكد [ٖٗ:الزُّخُرؼ](   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴): كقولو تعأب
فيجب على اعبميع االعتصاـ حببل اهلل، كمن مقتضيات  (صبيعا)ذلك دبا يدّؿ على عدـ االفًتاؽ بقولو 

 .ىذا عدـ االفًتاؽ
 .كىو أيضا نص صريح ُب النهي عن االفًتاؽ (كال تفرقوا): كأكّد أيضا دبؤكد ثالث كىو قولو تعأب

كيالحظ ُب ىذه اآلية أهنا بدأت باألمر باالعتصاـ، كاألمر منوط باالستطاعة؛ كلذلك قاؿ صلى 
ال نستطيع :  فقد يقوؿ قائل() ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم  )): اهلل عليو كسلم

فال  (كال تفرقوا)االعتصاـ كاألمر حسب االستطاعة، فجاءت اآلية حاظبة ؽبذه الشبهة بقولو تعأب 
ال نستطيع أاّل نتفرؽ؛ ألف النهي غَت مقركف باالستطاعة لقولو صلى اهلل عليو : ؾباؿ ألحد أف يقوؿ

 .() ((إذا هنيتكم عن أمر فاجتنبوه ))كسلم 
كما أف ىذه اآلية كصفت الداء كالدكاء، فالداء الُفرقة كاالختالؼ، كالدكاء االعتصاـ بالكتاب 

 () .كالسنة
 .  كقد كردت آيات كثَتة صروبة ُب النهي عن االفًتاؽ

كمن األحاديث قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث ابن مسعود ُب شرحو صلى اهلل عليو كسلم 

ٍب خط : خط لنا رسوؿ اهلل خطا ٍب قاؿ ىذا سبيل اهلل، قاؿ:" قاؿ (كأف ىذا صراطي مستقيما)ؽبذه اآلية 

فحذر النيب من ذلك بالنص ().((ىذه السبل كعلى كل سبيل شيطاف)): خطوطا عن يبينو، قاؿ

 .الصريح ُب ىذا اؼبعٌت

كعظنا رسوؿ اهلل : "كمن األحاديث أيضا حديث العرباض بن سارية اؼبشهور اؼبعركؼ حينما قاؿ فيو

                                 
كتاب - كمسلم (ٜ٘/ ٜ )ٕٛٛٚ باب االقتداء بسنن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم-كتاب اإلعتصاـ- ركاه البخارم ( )

 بَاُب تَػْوِقَتِِه َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َكَسلََّم، َكتَػْرِؾ ِإْكثَاِر ُسَؤاِلِو َعمَّا اَل َضُركَرَة ِإلَْيِو، أَْك اَل يَػتَػَعلَُّق ِبِو َتْكِليفه َكَما اَل يَػَقُع، َككَبِْو َذِلكَ -الفضائل
ٖٖٔٚ( ٗ /ٖٔٛٓ .)
. التخريج السابق ( )
(. ٕ٘ص)منهاج أصوؿ السنة كاعبماعة ُب التعامل مع الفنت العامة، للباحث  ( )
. إسناده حسن: كقاؿ شعيب األرنؤكط  (ٖ٘ٗ / ٔ )ٕٗٔٗ-  ركاه أضبد  ()



 شرح حديث االفرتاق                 عبد اهلل بن عمر الدميجي

ٔٛ 

 

صلى اهلل عليو كسلم يوما بعد صالة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيوف ككجلت منها القلوب، فقاؿ 

أكصيكم بتقول اهلل كالسمع كالطاعة، )) :  قاؿ"إف ىذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسوؿ اهلل؟: رجل

كإف عبد حبشي، فإنو من يعش منكم يرل اختالفا كثَتا، كإياكم كؿبدثات األمور فإهنا ضاللة فمن أدرؾ 

من يعش : فقولو()((.ذلك منكم فعليو بسنيت كسنة اػبلفاء الراشدين اؼبهديُت، عضوا عليها بالنواجذ

منكم فسَتل اختالفا كثَتا ىو الشاىد كىذا أيضا خرب من النيب صلى اهلل عليو كسلم كالقصد التحذير 

فهذا تأكيد على  ((عليكم بسنيت كسنة اػبلفاء اؼبهديُت عضوا عليها بالنواجذ )): كالنهي كأكد ذلك بقولو

تأكيد لالستمساؾ، كبأكرب قدر فبكن، كىو أف يعض  (عضوا عليها بالنوجذ)..شدة االستمساؾ كااللتزاـ 

على ذلك بالنواجذ، ٍب أكد بالنهي عما يضاده كما يُعد أكرب أسباب االفًتاؽ كىي البدع كاإلحداث ُب 

: ٍب بُّت العلة ُب النهي عن ذلك فقاؿ ((..كإياكم كؿبدثات األمور )): الدين، فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم

 (( .فإهنا ضاللة))

كحديث حذيفة رضي اهلل عنو، كىو أيضا أصل كعمدة ُب اغبديث عن االفًتاؽ كاالختالؼ ؼبا أكصاه 
النيب صلى اهلل عليو كسلم عند ظهور اػبالؼ كاالفًتاؽ فسأؿ حذيفة رضي اهلل عنو عن الشّر ككاف 

كاف الناس يسألوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : يقوؿحريصا على معرفتو التقائو ـبافة أف يقع فيو، ؼ
كسلم عن اػبَت، ككنت أسألو عن الشر ـبافة أف يدركٍت، فقلت يا رسوؿ اهلل إنا كنا ُب جاىلية كشر، 

كىل بعد ذلك الشر من :  قلت((نعم)): فجاءنا اهلل ّٔذا اػبَت، فهل بعد ىذا اػبَت من شر؟ قاؿ
قـو يهدكف بغَت ىديي، تعرؼ منهم )): كما دخنو؟ قاؿ:  قلت((نعم، كفيو دخن)): خَت؟ قاؿ

نعم، دعاة إٔب أبواب جهنم، من أجأّم إليها )): فهل بعد ذلك اػبَت من شر؟ قاؿ:  قلت((كتنكر
:  قلت((ىم من جلدتنا، كيتكلموف بألسنتنا)): يا رسوؿ اهلل، صفهم لنا؟ فقاؿ:  قلت((قذفوه فيها

                                 
(  ٜ٘ / ٔ )ٜٕٖكاغباكم ُب اؼبستدرؾ . (ٕٛ / ٔ- )ٕٗبَاُب اتػَّْباِع ُسنَِّة اػْبَُلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديَُّْت -  ركاه ابن ماجة  ()
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فإف ٓب يكن ؽبم صباعة كال :  قلت((تلـز صباعة اؼبسلمُت كإمامهم)) : فما تأمرين إف أدركٍت ذلك؟ قاؿ
 فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها، كلو أف تعض بأصل شجرة، حىت يدركك اؼبوت كأنت على))إماـ؟ قاؿ 

 ( )((.ذلك
 .كالنصوص ُب ىذا اؼبعٌت كثَتة جدا ال يسع الوقت الكالـ فيها 

تعلموا القرآف فإذا : " كمن اآلثار على سبيل اؼبثاؿ نأخذ أثرا كاحد كىو قوؿ أيب العالية رضبو اهلل تعأب قاؿ 

فإهنا توقع بينكم -اليت ىي الفرؽ -كإياكم كىذه األىواء -أم تزىدكا فيو كتًتكوه - تعلمتموه فال ترغبوا عنو

 ()".كعليكم باألمر األكؿ الذم كانوا عليو قبل أف يتفرقوا-كىذا من أثار االفًتاؽ-العداكة كالبغضاء 

فعند افًتاؽ الناس كاختالفهم عليك أف تنظر إٔب الذين ٓب يتفرقوا، الذين سلموا من ىذه اللوثات الفكرية 

كاألىواء كالبدع، فالرجوع إٔب األمر األكؿ كىو ما عليو اعبماعة قبل أف يتفرقوا، كىو طريق السالمة كىو 

 .الذم بينو النيب صلى اهلل عليو كسلموكصف بو الفرقة الناجية ؼبا ذكر ىذه الفرؽ اؼبختلفة

أف االختالؼ ليس خاصا ّٔذه األمة، كلذلك أخرب صلى اهلل عليو كسلم عن افًتاؽ : الرابعة
: طائفتُت من األمم السابقة، كنبا اليهود كالنصارل، كذكر اهلل تعأب ذلك عن اؼبشركُت فقاؿ عز كجل

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ )

 بل قد بُّت اهلل [ٕٖ-ٖٔ:الرـك](   ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ): تعأب أف ىذا االختالؼ قدًن ُب البشرية فقاؿ تعأب

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .[ٖٕٔ:البقرة](ڭ

                                 
باب األمر - كمسلم ػ كتاب اإلمارة (ٕٕٗ / ٗ )ٖٙٓٙ. باب عالمات النبوة ُب اإلسالـ- اؼبناقب-  ركاه البخارم ()

(. ٕٓ / ٙ)ٜٓٛٗ. بلزـك اعبماعة عند ظهور الفنت كربذير الدعاة إٔب الكفر
(.  ٕٕٓ/ ٖ) ذـ الكالـ كأىلو  ()
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 كفيو من الفوائد أيضا النهي عن االفًتاؽ بالنهي عن مشأّة اليهود كالنصارل كقد افًتقوا، :الخامسة
فدّؿ اغبديث على أف االفًتاؽ فيو مشأّة لليهود كالنصارل، كقد أمرنا أاّل نشابو اليهود كالنصارل، 

 .فدّؿ ذلك على النهي عن االفًتاؽ ؼبا فيو من اؼبشأّة اؼبنهي عنها

 عدـ االىتماـ بكثرة أىل الباطل كقلة سالكي طريق اغبق كالوحشة كضيق الصدر من ذلك، :السادسة

إف ىذه األمة قد تفًتؽ أكثر من افًتاؽ اليهود كالنصارل : كذلك ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

 .كالناجية كاحدة فال يستوحش اؼبسلم قلة السالكُت

كىذه قضية ُب غاية األنبية ألف اإلنساف إذا رأل كثرة االختالؼ كاالفًتاؽ كالتنازع كالتناحر كالبغضاء 

يصاب بنوع من الوحشة كبنوع من اإلحباط كإف كاف االحباط ال ينبغي أف يكوف لو سبيل إٔب قلب اؼبسلم 

الذم يعرؼ ربو على اغبقيقة كوبسن الظن بربو سبحانو كتعأب فهنا فيو تنبيو على أف اإلنساف ال يستوحش 

 .قلة السالكُت فالناجية كاحدة من ثالث كسبعُت فرقة

كيف ربتكركف اغبق : أف اغبق كاحد ال يتعدد، كىذا رد على من يقولوف بنسبية اغبق ، فيقولوف : السابعة

لكم كتزعموف أف غَتكم ليس عندىم حق كأهنم على ضاللة ؟ ؼ اغبق نسيب فأنت ترل ما أنت عليو ىو 

 .كىكذا..اغبق كغَتؾ يرل أف ما ىو عليو ىو اغبق

يدؿ على بطالف ذلك أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ؼبا ذكر ىذه الفرؽ ككلها من ىذه األمة، من أىل 

القبلة يعٍت من اؼبنتسبُت لإلسالـ كليسوا من اػبارجُت عنو كلها متوعدة بالنار كالناجية كاحدة فقط، فدؿ 

 .ذلك على أف اغبق كاحد ال يتعدد كماذا بعد اغبق إال الضالؿ

أف ىذه الفرؽ كلها من ىذه اؼبلة، فهي فرؽ إسالمية، ككلهم من أىل اؼبلة كأىل القبلة، يدؿ على : الثامنة

كعليو، فال تدخل فيهم الفرؽ اؼبنتسبة لإلسالـ كىي  ((كتفًتؽ ىذه األمة)): ذلك قولو صلى اهلل عليو كسلم
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 .قد خرجت منو، كما سيأٌب تفصيلو إف شاء اهلل

اغبرص على معرفة ظبات كخصائص الفرقة الناجية للتشبث ّٔا، كلذلك جاء ُب ىذا اغبديث أف : التاسعة

الصحابة رضواف اهلل عليهم ٓب يسألوا عن مسالك ىؤالء الزائغُت كاؽبلكى إمبا سألوا عن الناجية، كىذا يدؿ 

على ضركرة أف اإلنساف يسأؿ كيبحث كيتشبث بسمات كخصائص كصفات الفرقة الناجية ليسلك سبيلهم 

 .لعل اهلل أف وبشره ُب زمرهتم كىذه قضية مهمة جدا ُب فقو ىذا اغبديث

أف األصل ُب اؼبسلم ىو السًت عليو، كذلك أف النيب :  أيضا ىناؾ فائدة أخرل مهمة جدا كىي:العاشرة

صلى اهلل عليو كسلم ٓب يبُت أظباء الفرؽ اؽبالكة كٓب يسأؿ عنها الصحابة رضواف اهلل عليهم،فالصحابة إمبا 

سألوا عن الناجية فقط، فاألصل ىو السًت على اؼبسلم اؼبخطئ اؼبخالف ، كقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 () .((..ما باؿ أقواـ)):عليو كسلم يقوؿ

 كىذه اؼبسألة فيها تفصيل، فهناؾ قد وبتاج إٔب بياف سبيل آّرمُت للحذر منو كللتحذير منو إذا كاف ضرره 

متعّديا إٔب غَته كيشكل خطرا على اآلخرين، ففيها تفصيل سيأٌب الكالـ عليو، لكن األصل ىو السًت على 

 قد تعمد الركاة عدـ ذكرنبا من ()اؼبسلم، كمن اللطائف أف حديث الرجلُت الذين يعذباف ُب قربيهما

باب السًت عليهما، كألف األصل ُب مثل ىذا عدـ الفضيحة كىذا منهج شرعي سٍت سلفي هبب أف 

 .يسلك

 ككذلك الرجل األنصارم الذم زباصم مع الزبَت ُب شراج اؼباء كاعًتض على حكم النيب صلى اهلل عليو 
                                 

.  كقد كردت ىذه العبارة ُب أحاديث كثَتة منها ما ىو ُب الصحيحُت.ما حاؽبم كشأهنم: أم ( )
ليِل َعَلى قَبَاَسِة -كتاب الطهارة- كمسلم (ٗ٘/ ٔ)ٕٛٔ باب ما جاء ُب غسل البوؿ-كتاب الوضوء- ركاه البخارم ( ) بَاُب الدَّ

رَاِء ِمْنوُ  (.  ٕٓٗ/ ٔ)ٕٜٕ .اْلبَػْوِؿ َكُكُجوِب ااَلْسِتبػْ
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 ؼبا حكم لو صلى اهلل عليو كسلم، كىو من األنصار كمن الصحابة ()"إنو ابن عمتك:"كسلم فقاؿ

 .رضواف اهلل عليهم كٓب يذكر اظبو، ألف ىذا من باب السًت، كاألصل السًت على اؼبخطئ

 نعم، تُبُّت اؼبخالفة كيبُّت اػبطأ كوبذر منو، أما األظباء كاألشخاص فاألصل فيها السًت إال إذا كانت 

 .اؼبصلحة تقتضي إشهاره كاإلعالف باظبو فهذا راجع إٔب اؼبصلحة الشرعية إذا كاف ضرره متعّديا، كما سبق

 اغبرص على مفارقة اؼبذاىب الباطلة، كاغبذر من االنتساب إليها أك تزيُت باطلها كما قاؿ :الحادية عشرة

[ ٘٘:األنعاـ](   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ):عز كجل

كلذلك كاف حذيفة رضي اهلل عنو يسأؿ عن الشر ـبافة أف يدركو كـبافة أف يقع فيو، فال بأس أف يعرؼ 

اإلنساف مسالك الزائغُت، كأسباب ىذه اؼبسالك كخطورة ذلك بضوابط معينة، سيأٌب الكالـ عليها ُب حينو 

 .إف شاء اهلل

 بذؿ اعبهد كاستفراغ الوسع ُب دعوة الناس إٔب نبذ الفرقة كؾبانبة أسبأّا ، فماداـ أف الفرقة :الثانية عشرة

شر كعذاب ، كحذر اهلل عز كجل منها ُب القرآف، كحذر النيب صلى اهلل عليو كسلم منها فإنو هبب أف 

يكوف من أكلويات طلبة العلم كالدعاة كالناصحُت كاؼبصلحُت ىو دعوة الناس إٔب نبذ الفرقة، ككل األسباب 

 .اليت تؤدم إليها، كإٔب االختالؼ كالشحناء كالتباغض بُت اؼبسلمُت

 اغبرص على اجتماع كلمة اؼبسلمُت كعلى صباعتهم كىذا مأخوذ من أكصاؼ الفرقة الناجية :الثالثة عشرة

كحث عليها النيب صلى اهلل عليو كسلم، فهذا يدؿ على اغبرص على اجتماع  ((اعبماعة)): حينما قاؿ

                                 
- كمسلم (ٚٛٔ/ ٖ)ٕٛٓٚ باب إذا أشار اإلماـ بالصلح فأىب، حكم عليو باغبكم البُت- كتاب الصلح- ركاه البخارم ( )

 (. ٜٕٛٔ/ ٗ)ٖٕٚ٘ بَاُب ُكُجوِب اتػَّْباِعِو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َكَسلَّمَ - كتاب الفضائل
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الكلمة؛ ألف اعبماعة ضد الفرقة، كأىل السنة كاعبماعة إمبا ظُبّوا أىل السنة مقابل أىل البدعة ، كاعبماعة 

مقابل أىل الفرقة كاالختالؼ، فاعبماعة ىدؼ كمقصد شرعي ألىل السنة كاعبماعة، اجتماع القلوب 

 .كاجتماع الصف كاجتماع الكلمة كاجتماع األمة على اغبق كىذا فبا دؿ عليو ىذا اغبديث الشريف 

 معرفة اؼبيزاف الدقيق الذم توزف بو ىذه الفرؽ من حيث اعبملة كمن حيث اإلفراد، فالنيب :الرابعة عشرة

صلى اهلل عليو كسلم ؼبا بُت ىالؾ أكثر األمة كقباة الفرقة الناجيةٓب يسمّْها عليو الصالة كالسالـ إمبا ىدانا 

إٔب ميزاف دقيق ال يتغَت كال يتبدؿ، نزف بو اعبماعات كاألفراد ُب كل زماف كمكاف كىذا اؼبيزاف يصلح ُب كل 

فالفرقة الناجية ((من كاف على مثل ما أنا عليو كأصحايب )): زماف كمكاف كىو قولو صلى اهلل عليو كسلم

ىي من كاف على مثل ماعليو النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو، فمن اجتهد ُب الّتأّسي دبا كاف عليو 

النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو ُب العقيدة كُب مصدر التلقي كُب منهج االستدالؿ كُب العبادة كُب 

األخالؽ كُب السلوؾ كُب صبيع النواحي فهو من الفرقة الناجية، كبقدر ـبالفتو ؼبا كاف عليو النيب صلى اهلل 

 .عليو كسلم كأصحابو بقدر تقصَته كبعده كـبالفتو للفرقة الناجية 

ىو - على قوؿ اعبمهور - أف حكم اؼبنتسبُت إٔب ىذه الفرؽ الثالث كالسبعُت أك الثنتُت :الخامسة عشرة 

كليسوا خارجُت من - كما تقدـ-حكم مرتكب الكبَتة كىو أهنم ربت اؼبشيئة ألهنم صبيعا من أىل القبلة 

دائرة اإلسالـ كمن كاف خارجا من دائرة اإلسالـ فال يعد من الثالث كالسبعُت فرقة، كما أخرج العلماء 

اعبهمية من الفرؽ على اختالؼ أىل العلم ُب ىذه اؼبسألة لكن الراجح أف اؼبقصود بالثنتُت كسبعُت فرقة 

ىذه الفرؽ من أمة اإلجابة اليت أجابت النيب صلى اهلل عليو كسلم فهم من اؼبسلمُت كىم من أىل القبلة 

كحكمهم حكم مرتكب الكبَتة فهم ربت اؼبشيئة إف شاء عاقبهم اهلل عز كجل دبا أحدثوه من بدع ٍب 
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ىبرجهم من النار، كإف شاء عفا عنهم سبحانو بأم كسيلة من كسائل العفو اؼبعركفة من الشفاعة كغَتىا من 

أهنا  ((كلها ُب النار إال كاحدة)):موانع إنفاذ العذاب الوسائل كىذا يبُت أف معٌت قولو صلى اهلل عليو كسلم

متوعدة بالنار كمستحقة لدخوؽبا ال اػبلود فيها، مع أهنا قد ال تدخل لوجود موانع إنفاذ الوعيد ُب أفرادىا، 

كىذه مثل توعد اهلل آكل الربا كالقاتل كغَتنبا من أصحاب الكبائر باللعن كالنار مع أف ذلك ال يعٍت ذلك 

 .الدخوؿ فضال عن اػبلو ُب النار

 كىذا ىو الذم أشكل على ابن حـز فضعف اغبديث ألجل ىذا اللفظ ألنو فهم منو أهنا كلها ُب النار 

 :يعٍت أهنا ـبلدة ُب النار كىذا ليس بصحيح، كيوضحو ما يلي

 أف ىذا اغبديث من أحاديث الوعيد كىي تابعة للنقطة اليت قبلها، كالقاعدة ُب نصوص :السادسة عشرة

ىكذا قاؿ اهلل كقاؿ رسولو كنسكت، كىذا مذىب : سبر كما جاءت كال يتعرض ؼبعناىا، بل يقاؿا أنوالوعيد 

ألف تأكيلها يبطل مفادىا من كقوع الزجر ُب ، كثَت من السلف، كمالك كغَته، كىذا أبلغ ُب الزجر

 () .النفوس

 البشارة ببقاء ىذه الفرقة الناجية إٔب قياـ الساعة كىذه بشارة عظمى، اإلنساف قد يصيبو :السابعة عشرة

شيء من اؽبّم كالغّم ؼبا يرل من كثرة الباطل لكن النيب صلى اهلل عليو كسلم بّشر ُب اغبديث اآلخر الذم 

ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اغبق ال يضرىم من )): ذكر فيو بعض خصاؿ الفرقة الناجية فقاؿ 

 () (.(خذؽبم كال من خالفهم حىت يأٌب أمر اهلل كىم كذلك 

                                 
(.  ٕٔٚ: ص)التوضيح الرشيد ُب شرح التوحيد  ( )
« ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اغبق»:  باب قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم-كتاب االعتصاـ- ركاه صحيح البخارم ( )
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فهذه بشارة من النيب صلى اهلل عليو كسلم أف الفرقة الناجية الطائفة اؼبنصورة ىي باقية إٔب قياـ الساعة، كأف 

الناس بُت ـبالف كـبذّْؿ كلكن تلك اؼبخالفة كذلك التخذيل لن يضرىم بشيء؛ كعليو فال يبقى على 

اؼبسلم إال البحث عنهم كعن ظباهتم كخصائصهم لينضم إٔب صباعتهم كسوادىم ليحشر ُب زمرهتم، كاهلل 

 .اؼبستعاف

 . ىذه بعض الفوائد اؼبستنبطة من ىذا اغبديث العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
ال تزاؿ طائفة »:  باب قولو صلى اهلل عليو كسلم-كتاب اإلمارة[- كاللفظ لو]كمسلم (ٔٓٔ/ ٜ)ٖٔٔٚ "يقاتلوف كىم أىل العلم 

(. ٖٕ٘ٔ/ ٖ )ٕٜٓٔ« من أميت ظاىرين على اغبق ال يضرىم من خالفهم



 شرح حديث االفرتاق                 عبد اهلل بن عمر الدميجي

ٕٙ 

 

ولهذا وصف صلى اهلل عليو وسلم الفرقة الناجية بأنها أىل السنة : " قال المصنف رحمو اهلل 

 ".والجماعة وىم الجمهور األكبر والسواد األعظم

--------------------------------------------------- 

 ((السواد األعظم)): كجاءت بلفظ ((اعبماعة)): األحاديث اليت جاءت ُب كصف الناجية جاءت بلفظ

كىذه األلفاظ متقاربة اؼبعٌت، كأخصها  ((من كاف على مثل ما أنا عليو ك أصحايب)): كجاءت بلفظ

فالنيب صلى اهلل عليو كسلم   ((من كاف على مثل ما أنا عليو كأصحايب)): كأصبعها كأدّقها ىو لفظ 

كأصحابو ىم اعبماعة الناجية، كىم السواد األعظم، كمعٌت ذلك أنو ال يفهم من اعبماعة ُب اغبديث كثرة 

ۆ ):الناس، بل العكس فالنصوص تدؿ على أف الكثرة ال تدؿ على اغبق كالصواب دائما، قاؿ تعأب

(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

فهؤالء ثنتاف كسبعوف فرقة كلها تدعي أهنا الناجية كمع ذلك كلها متوعدة بالنار، فاعبماعة [ٙٔٔ:األنعاـ]

ىم من كاف على مثل ما عليو النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو،كاعبماعة ىم اعبماعة األكٔب قبل أف 

يتفرقوا،كالسواد األعظم ىم سواد الصحابة كصبهور الصحابة، كليس اؼبراد الكثرة العددية ألف ىذه ليست 

ما كاف عليو النيب صلى اهلل عليو كسلم : ميزانا ُب نظر الشرع، ليست ميزانا على اغبق دائما كإمبا اؼبيزاف

كىذا الوصف أخص كأكضح كترجع إليو بقية . ((ما أنا عليو كأصحايب))كأصحابو، لذا جاء كصفها ب

ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو كانوا ىم اعبماعة اؼبسلمة آنذاؾ، - كما تقدـ- الصفات األخرل

كىم السواد األعظم، كعليو جاءت أقواؿ أىل العلم ُب تفسَت اعبماعة على طبسة أقواؿ ، ذكرىا الشاطيب 
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 : كترجع ىذه اػبمسة أقواؿ إٔب قولُت اثنُت()ُب االعتصاـ كغَته من العلماء

 . ىو ما عليو أىل السنة من االتباع كترؾ االبتداع ، كما كاف عليو النيب كأصحابو :األول

 ىم الذين اجتمعوا على إماـ كأمَت شرعي هبب طاعتو كااللتزاـ بطاعتو فيجب لزـك ىذه اعبماعة :والثاني

 .كعدـ اػبركج عليها

قاؿ " أىل العلم: "كىؤالء يبثلهم العلماء الربانيوف، لذا جاء تفسَت اعبماعة عن ابن مسعود كغَته بأهنم

 () ..".لو أف فقيها على رأس جبل كاف ىو اعبماعة: " سفياف رضبو اهلل

كفبا يدؿ على ما سبق بيانو من أقواؿ أىل العلم أف ابن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ ُب تفسَته ؽبذا 

 إمبا اعبماعة ما كافق طاعة اهلل كإف كنت ، اعبماعةفارقتإف صبهور اعبماعة ىي اليت : "اغبديث

إف صبهور :" فاعبماعة ليست بالعدد كالكثرة كإمبا ما كافق اغبق كإف كنت كحدؾ ، كقولو()"كحدؾ

ىذا حكاية عن عهده فهو قد تأخر كفاتو رضي اهلل عنو حىت ظهرت رؤكس البدع "الناس فارقوا اعبماعة 

 .كاألىواء كأدرؾ القدرية كغَتىم من أىل البدع 

. ((إف اهلل ٓب يكن ليجمع أمة ؿبمد على ضاللة )):كيقوؿ إسحاؽ بن رىويو رضبو اهلل ؼبا تكلم على حديث

يا أبا يعقوب من السواد األعظم؟ قاؿ : فقاؿ رجل" فإذا رأيتم االختالؼ فعليكم بالسواد األعظم: "فقاؿ 

ففسره بأشخاص؛ ألهنم الذين على السنة كاالتباع كترؾ ()"..كمن تبعوؿبمد بن أسلم كأصحابو : "

                                 
(.  ٕٚٔ/ ٖ)االعتصاـ للشاطيب  ( )

(. ٜٕٚ/ ٔ)شرح السنة للبغوم  ( )
(.  ٜٓٔ/ ٔ )ٓٙٔ-  اعتقاد أىل السنة  ()
(.  ٚٛٔ/ ٖٕ)سَت أعالـ النبالء  ()
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كلو سألت اعبهاؿ عن -: "أم إسحاؽ بن راىويو-االبتداع ،ؿبمد بن أسلم كأصحابو ىم من تبعهم، قاؿ

صباعة الناس كال يعلموف أف اعبماعة عآب متمسك بأثر النيب صلى اهلل عليو كسلم : السواد األعظم لقالوا 

 كيقوؿ ابن اؼببارؾ رضبو اهلل تعأب ؼبا سئل عن اعبماعة الناجية اليت ()"فمن كاف معو كتبعو فهو اعبماعة

ككلما " فالف كفالف" "قيل مات أبو بكر كعمر فلم يزؿ ُيسأؿ فيقوؿ" أبو بكر كعمر: "قاؿ: يقتدل ّٔا 

 فاعبماعة ُب نظره ()"أبو ضبزة السكرم صباعة: "قاؿ إماما يقتدل بو كوبتذل بو قالوا مات، قاؿ

 .تنحصر ُب أيب ضبزة السكرم؛ ألنو عآب متمسك بدينو كبسنة النيب صلى اهلل عليو كسلم

إف األمر بلزـك : " كُب ىذا يقوؿ أبو شامة اإلماـ الشافعي رضبو اهلل تعأب ُب كتابو اغبوادث كالبدع يقوؿ

اعبماعة ىو أمر بلزـك اغبق كاتباعو كإف كاف اؼبتمسك باغبق قليال كاؼبخالف كثَتا ألف اغبق الذم كانت 

 كىذا كما ()"عليو اعبماعة األكٔب من عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم كال نظر لكثرة أىل الباطل بعدىم

 .تقدـ من كالـ أيب العالية رضبة اهلل على اعبميع

ىم أىل االتباع " أىل السنة"كاؼبصنف ذكر أف الفرقة الناجية ىم أىل السنة كاعبماعة؛ ألف 

ىم أىل اجتماع الكلمة على اغبق، كعلى األمَت الشرعي فهم الذين تنطبق " كاعبماعة"كىم أىل العلم 

 .عليهم صفات الفرقة الناجية اليت أخرب عنها النيب صلى اهلل عليو كسلم

كلفظ السنة كاعبماعة أكؿ من ركم عنو إطالقو كاستعمالو ىو ترصباف القرآف ابن عباس رضي اهلل عنهما عند 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): تفسَت قوؿ اهلل تعأب 

                                 
(.  ٜٖٕ/ ٜ)حلية األكلياء كطبقات األصفياء  ( )
(.  ٖٚ/ ٗ )باب ما جاء ُب لزـك اعبماعة- أبواب الفنت- أخرجو الًتمذم ( )
(.  ٕٕ: ص)الباعث على إنكار البدع كاغبوادث  ( )
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ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

تبيض كجوه أىل السنة كاعبماعة : " يـو تبيض كجوه كتسود كجوه قاؿ : قاؿ  [ٚٓٔ:آؿ عمراف](   ۈئ

 . ىذا من أكائل ما ركم ُب ذكر السنة كاعبماعة()"كتسود كجوه أىل الفرقة كالضاللة

كمن اؼبعركؼ أف األمة ُب الصدر األكؿ من اإلسالـ كانت كاحدة ككلها أىل سنة، ككلها على اعبماعة ،كما 

ظبو رجالنا كنسمي : " احتاج اؼبسلموف إٔب التميز إال بعد أف ظهرت الفرؽ كما قاؿ ابن سَتين

 . فكانوا يأخذكف عن أىل السنة كيدعوف أىل البدعة()"رجالكم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(  ٕٚ/ ٔ)-  اعتقاد أىل السنة  ()
(.  ٘ٔ/ ٔ ) باب ُب أف اإلسناد من الدين كأف الركاية ال تكوف إال عن الثقات-صحيح مسلم ( )
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وأما الفرق الباقية فإنهم أىل الشذوذ والتفرق والبدع واألىواء وال : "قال المصنف رحمو اهلل تعالى

تبلغ الفرقة من ىؤالء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضال عن أن تكون بقدرىا بل قد تكون الفرقة 

 فمن قال بالكتاب والسنة ، وشعار ىذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة واإلجماع ،منها في غاية القلة 

 ".واإلجماع كان من أىل السنة والجماعة

--------------------------------------------------- 

ؼبا ذكر الفرقة الناجية كبعض صفاهتا ذكر صفات الفرؽ اؽبالكة كخصائصها لُتجتنب، فذكر ىنا ثالث :ش 

 :مسائل

 : خصائص الفرؽ اؽبالكة كاؼبخالفة، كذكر منها طبسا، كىي:األولى 

أىل شذكذ يتبعوف الشاذ من القوؿ يتبعوف اؼبتشابو من كالـ اهلل ككالـ رسولو صلى اهلل عليو كسلم  -ٔ

ىذه أكؿ خصاؽبم أهنم أىل شذكذ كمفارقة للجماعة مفارقة للحق كمفارقة للسنة كمفارقة عبماعة 

اؼبسلمُت كأكؿ من فارؽ كما سيأٌب كىم أىل الشذكذ ىم اػبوارج، فارقوا اعبماعة ،كظبوا باػبوارج 

 .ػبركجهم عن صباعة اؼبسلمُت كما ىو معركؼ 

كىذ نقطة مهمة - كىم أىل التفرؽ الذين يزرعوف الفرقة كاالختالؼ كالبغضاء بُت صفوؼ اؼبسلُت، -ٕ

 . كتقدمت بعض النصوص الدالة على ذـ التفرؽ كاالختالؼ–من خصاؽبم 

 كىم أىل االبتداع كىو اإلحداث ُب الدين كالدعوة إٔب البدع كنشرىا ُب مقابل إماتة السنن، كقد  -ٖ

ـّ البدع كاالبتداع، كعنها هنى النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب قولو  : جاءت النصوص الكثَتة ُب ذ

 .كما ُب حديث العرباض بن سارية ((كإياكم كؿبدثات األمور))
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 األىواء ، فهم أىل ىول كقد جاءت النصوص الدالة على ذـ اتباع اؽبول كىي كثَتة قاؿ عز  -ٗ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ):كجل

كأخرب تعأب أف اؽبول ىو الذم حاؿ بُت  [ٖٕ:اعباثية](   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ): األنبياء كأفبهم كما قاؿ عز كجل

 .[ٚٛ:البقرة](   ۉ ۉ ې ې

فلساف حاؽبم يقوإلف كافقت اآلية أك اغبديث ما نريد قلنا ظبعنا كأطعنا كإف كانت على خالؼ ىوانا ما 

ې ى ):قبلناىا فهؤالء متبعوف كعابدكف ألىوائهم كليسوا متبعُت للكتاب كالسنة كؽبذا قاؿ عز كجل

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 .[ٓ٘:القصص](   ی ی ی ی جئ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )فهما مسلكاف ال ثالث ؽبما إما االستجابة هلل كللرسوؿ 

(   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

كإما اتباع اؽبول كربت اؽبول كل اؼبسميات العقالنية كما يسموهنا، كالعصرانية كالتنويرية [ٕٗ:األنفاؿ]

كالفلسفية كالكشفية كالوجدية، كالرأم إٔب غَتىامن اؼبسميات اليت هبمعها اؽبول، كقد هنى النيب صلى اهلل 

ثالث مهلكات ىول )): عليو كسلم كحذر من اتباع اؽبول ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث أنس
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( )((متبع كشح مطاع كإعجاب اؼبرء بنفسو

كأنو سيخرج )):كُب حديث معاكية كىو أحد ركاة حديث االفًتاؽ ىذا الذم بُت أيدينا ُب بعض ألفاظو 

يتبعوف األىواء كتقودىم ، قاؿ :أم( (من أميت أقواـ تتجارل ّٔم األىواء كما يتجارل الكَلب بصاحبو

 .يعٍت ال يبقى منو عرؽ كال مفصل إال دخلو، كالنصوص ُب ىذا اؼبعٌت:يتجارل الكلب بصاحبو : عمرك

 كىذا النوع من اؽبول ىو األكثر خطرا على طالب العلم الذم قد يسلم من البدعة، لكنو قد يقع ُب 

اؽبول كاالعتداد برأيو كاإلعجاب بنفسو كالعياذ باهلل، كلذلك ال يلـز أف  يكوف كل مبتدع متبعا للهول؛ ألف 

أكثر البدع مبناىا على شبو تًتسخ ُب ذىنو حىت يظن أنو على حق كأف ىذا الطريق ىو اؼبوصل إٔب رضواف 

 .اهلل كجناتو، كأف من خالفو فهو على باطل كضالؿ

كصاحب اؽبول عكسو فهو من يعرؼ اغبق كهبانبو قصدا كلذلك قرف العلماء بُت البدع كاألىواء، 
فأكثر ضالؿ أىل البدع من جهة الشبهات، كأكثر ضالؿ أىل األىواء " أىل البدع كاألىواء: "فقالوا 

من جهة الشهوات، كأىل البدع فسدت علومهم، كأىل األىواء فسدت مقاصدىم كإراداهتم، فاألكلوف 
ىم الضالوف الذين عبدكا اهلل على غَت بصَتة، كيدخل النصارل فيهم دخوال أكليِّا، كيدخل فيهم من 
فسد من عباد األمة من اؼبتنسكة كاؼبتصوفة كغَتىم، كاآلخركف ىم اؼبغضوب عليهم الذين اكبرفوا عن 
اغبق عن علم كقصد، كيدخل فيهم دخوال أّكلّيا اليهود؛ ألهنم عرفوا اغبق فلم يّتبعوه، كيلحق ّٔم من 

فسد من علماء األمة، كاؼبعاَب من سلم من ىذه الرباثُت؛ كلذلك فُرض علينا أف نسأؿ اهلل ُب كل ركعة 
من صالتنا أف يهدينا صراط اؼبنعم عليهم بالسالمة من ىذه اؼبسالك، كيعيذنا من سبيل اؽبالكُت، قاؿ 

(   ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ): تعأب

                                 
كقاؿ األلباين رضبو اهلل بعد ذكر  (ٕٗٓ/ ٕ )ٖٔٚكالبيهقي ُب شعب اإليباف  (ٖٙٗ/ ٕ )ٖٜٕٚ أخرجو البزار ُب مسنده  ()

 ٕٓٛٔالسلسلة الصحيحة : انظر" كباعبملة فاغبديث دبجموع ىذه الطرؽ حسن على أقل الدرجات إف شاء اهلل تعأب :" طرقو 
(ٗ /ٖٓٔ .)
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ٻ پ ):  كقد امنّت اهلل تعأب على نبيّْو بأف قباه من ىذين اؼبسلكُت، فقاؿ تعأب[ٚ-ٙ:الفاربة]

 فال ىو فبن فسد علمو فضّل السبيل كال ىو فبن فسد قصده [ٕ:النجم](   پ پ پ ڀ
 .فغول

كال تبلغ الفرقة من ": ال تلـز الكثرة ألىل الفرؽ كاألىواء، بل قد يكونوف غاية ُب القلة؛ كلذلك قاؿ -٘
بل قد تكوف الفرقة منها ُب غاية ىؤالء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضال من أف تكوف بقدرىا، 

 ".القلة
 ليست معيارا للحق، بل قد يقل أىل السنة ُب زماف الغربة، كقد يقل أىل الفرؽ، فالكثرة كالقلة ُب العدد

فال يبلغوف ُب العدد مبلغ الفرقة الناجية أىل السنة كاعبماعة، فأىل السنة كاعبماعة ىم السواد األعظم، 
 .كىم الظاىركف اؼبنصوركف كإف قّل عددىم ُب فًتات غربة الدين

 .كأىل الفرؽ ىم أىل القلة كالذلة كالصغار كإف كانت ؽبم كثرة عددية ُب بعض األعصار
 :ٍب بُت ذلك شعار أىل االفًتاؽ اؼبذمـو كشعار أىل السنة
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فمن قال بالكتاب والسنة واإلجماع كان من أىل  مفارقة الكتاب والسنة واإلجماع: وشعار ىذه الفرق

 .السنة والجماعة

--------------------------------------------------- 

 .شعار الفرق المخالفة: المسألة الثانية
 ".شعار ىذه الفرؽ ما ىو مفارقة الكتاب كالسنة كاإلصباع: "قاؿ

فشعار أىل الفرؽ كاالختالؼ ـبالفة الكتاب كالسنة كاإلصباع كإف ادعوا أهنم على الكتاب كالسنة كاإلصباع 

كما قاؿ اإلماـ أضبد رضبو اهلل تعأب ُب خطبتو الشهَتة البليغة الوجيزة العميقة ُب مقدمتو لكتابو الرد على 

فهم ـبتلفوف ُب الكتاب : "الزنادقة كاعبهمية ُب كالـ ُب غاية النفاسة ، كفيها قولو عن أىل األىواء كالفرؽ 

 ()".ـبالفوف للكتاب ؾبمعوف على ـبالفة الكتاب

ألف " ـبالفوف للكتاب"كل ينزع بآية كيضربوف كتاب اهلل بعضو ببعض ، " ـبتلفوف ُب الكتاب"فهم 
اهلل أمر باإليباف بالكتاب كلو، كأاّل نضرب بعضو ببعض فنؤمن ببعض كنكفر ببعض كما ىو حاؿ أىل 

آؿ ](   ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁    )الفرؽ، كقد امتدح اهلل تعأب الراسخُت ُب العلم ألهنم 
، أما الذين ُب قلؤّم زيغ فيتبعوف ما تشابو منو، يأخذكف من الكتاب ما يشتهوف كما [ٚ:عمراف

يقولوف على اهلل كُب اهلل كُب كتاب اهلل ؾبمعوف على مفارقة الكتاب "يهوكف كيًتكوف ما ىبالف ىواىم 
بغَت علم يتكلموف باؼبتشابو من الكالـ كىبدعوف جهاؿ الناس دبا يشبهوف عليهم فنعوذ باهلل من فنت 

 يفًتكف على اهلل الكذب كيقولوف ُب اهلل كُب صفاتو ما ال يليق بو تعأب ، كُب كتاب ()"اؼبضلُت
 .اهلل ال يفسركف النصوص على كفق فهم السلف الصاّب كإمبا يفسركهنا بأىوائهم لتخدـ أغراضهم 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ): كىذا ىو ما دؿ عليو قوؿ اهلل عز كجل

                                 
(.  ٙ: ص) الرد على الزنادقة كاعبهمية  ()
. تتمة كالـ أضبد، اؼبصدر السابق ( )
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

(   ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁         

 .[ٚ:آلعمراف]

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ):فذكر مسالك الناس أماـ الكتاب فقاؿ 

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ):  ، كاؼبسلك اآلخر كصفهم اهلل بالثناء كاؼبدح فقاؿ(ۓ ۓ

      ):، فامتدحهم اهلل بقولو(﮿ ﯀﯁    ) أم احملكم كاؼبتشابو(﮾ ﮿ ﯀﯁   

 فأىل الرسوخ ىم أكلوا األلباب كىم أصحاب العقوؿ فهم العقالنيوف حقا، ال ما يذىب إليو (

بعض أىل األىواء الذين يصّنفوف الناس إٔب نصّْيُّْت كعقالنيُت، فيزعموف أف اؼبتمسكُت بنصوص الوحي 

ليسوا عقالنيُت، أما الذين يؤمنوف ببعض الكتاب كيكفركف ببعض بردّْه بالتحريف كالتعطيل فهؤالء عندىم 

ىم العقالنيوف، كالواقع أف ىؤالء أصحاب أىواء كليسوا أصحاب عقوؿ، كلو كانوا أصحاب عقوؿ ؼبا قّدموا 

ې ى ى ائ ): على الوحي شيئا، كقد ظبّاىم اهلل تعأب ُب ؿبكم تنزيلو، كىو أعلم ّٔم، فقاؿ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 .[ٓ٘:القصص](   ی جئ

:  ٍب بعد أف ذكر اهلل تعأب اؼبسلكُت كأىلهما ذكر دعاء الراسخُت ُب العلم أكٕب األلباب، فقاؿ عز كجل
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 .[ٛ:آؿ عمراف](            ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)

ألنو ذكر ُب أكؿ اآلية الذين ُب قلؤّم زيغ كىو اؼبيل كاالكبراؼ فكاف حرم باؼبؤمن أف يلجأ إٔب اهلل عز 

 .كجل كيدعوه ُب أف يثبتو على اغبق كأاّليزيغ قلبو كما أزاغ قلوب أكلئك 

 .فالراسخوف يلجئوف إٔب اهلل ُب سؤالو التثبيت كالثبات على اغبق كأف ال يكونوا من الزائغُت كاهلل اؼبستعاف

كىذا ما ذكرناه ُب كالـ اإلماـ أضبد رضبو اهلل تعأب " شعار ىذه الفرؽ مفارقة الكتاب كالسنة كاإلصباع:"قاؿ

كىو أدؽ تعبَت ؼبوقف أىل البدع كاألىواء كإف زعموا كادعوا أهنم على الكتاب كالسنة كاإلصباع لكن ىذه 

 .حقيقة مذاىبهم 
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 "فمن قال بالكتاب والسنة واإلجماع كان من أىل السنة والجماعة: "قال

--------------------------------------------------- 

 .شعار أىل السنة والجماعة: المسألة الثالثة

فمن قاؿ بالكتاب كالسنة كاإلصباع كاف من أىل السنة :"كشعار أىل السنة اغبقيقي ىو ما ذكره بقولو 

: أم . فمن قاؿ بالكتاب كالسنة كاإلصباع كاف من أىل السنة كاعبماعة فهذا شعار أىل السنة" كاعبماعة

القوؿ كالعمل كاالعتقاد ظاىرا كباطنا بالكتاب كالسنة كاإلصباع ُب االعتقاد كالعمل كاؼبعاملة كالسلوؾ، ألنو 

ما من طائفة من ىذه الطوائف بل حىت الطوائف الغالية من الركافض كالقبورية إال كتدعي أهنا على الكتاب 

كالسنة كاإلصباع ، فالرافضة مثال تقوؿ كبن على الكتاب كعلى السنة كعلى اإلصباع لكن أم كتاب ىذا 

الذم ىم عليو؟ كما موقفهم من الكتاب؟ كأم سنة يزعموف أهنم عليها؟ فالدعاكل إذا ٓب يكن عليها بينات 

فأىلها أدعياء ، فليست القضية قضية ؾبرد انتساب العربة باغبقائق ال باالدعاءات فشعار أىل السنة ىو 

 . اتباع الكتاب كالسنة كاإلصباع

كىذا الشعار ىو ضابط آخر كميزاف ؼبعرفة الفرقة الناجية من الفرؽ اؽبالكة، فالنيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 

فهو يعٍت أف من قاؿ بالكتاب " اعبماعة" "ما أنا عليو كأصحايب"، "السواد األعظم: "عن الناجية اعبماعة 

كالسنة كاإلصباع فهم من أىل السنة كاعبماعة ، فمن حّكم الكتاب كالسنة كاإلصباع فهو من أىل السنة 

كمن خالف كفارؽ الكتاب كالسنة كاإلصباع فهو ليس من أىل - كإف أخطأ ُب بعض التطبيقات-كاعبماعة 

السنة كاعبماعة، فالقضية ليست ادعاءا كليست انتسابا، فكل كاحد من ىذه الطوائف ينسب نفسو إٔب أنو 

من أىل السنة كاعبماعة كأف اؼبخالف لو مفارؽ للسنة كاعبماعة، حىت بعض اؼبتكلمُت من األشاعرة 
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كبن أىل السنة كاعبماعة أما ىؤالء أىل اغبديث كأىل األثر كاغبنابلة كالوىابية كغَتىا من : كماتريدية يقولوف

العبارات فهؤالء حشوية كىؤالء مشبهة ؾبسمة ليسوا من أىل السنة كاعبماعة، فاؼبسألة ليست مسألة ادعاء 

الذم دّؿ عليو قولو -كدعاكل إمبا ىي حقائق فمن كاف ؿبكما للكتاب كؿبكما للسنة كملتزما باإلصباع 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ):تعأب 

فهو من أىل السنة كاعبماعة كائنا من كاف ُب - [٘ٔٔ:النساء](   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 .أم زماف كُب أم قطر كمكاف

 كإف خالف الكتاب كالسنة كاإلصباع فهو مفارؽ للسنة كاعبماعة كإف ادعى أنو على السنة كاعبماعة، فهذا 

 .الشعار الفارؽ بُت من ىو من أىل السنة كمن ىو من غَتىم 
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وأما تعيين ىذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروىم في كتب المقاالت لكن : قال

 .  ىي إحدى الثنتين والسبعين ال بد لو من دليل()الجزم بأن ىذه الفرقة الموصوفة

------------------------------------------------- 

 : أقوؿ ىذه اؼبسألة متوقفة كمبنية على فقو ألفاظ اغبديث الواردة:ش

ىل اؼبقصود حقيقة العدد أـ الكثرة؟ فاغبديث ذكر عددا عند اليهود كعند النصارل كىذه األمة، :  فأكال

كاختلف العلماء ُب ىذا العدد ىل اؼبقصود ىو حقيقة العدد أك أف الغرض من ذلك ىو الكثرة، كتلك عادة 

كيراد - كخاصة السبعة كالسبعُت كمضاعفاهتا-كأسلوب ُب لغة العرب كجاء ُب القرآف الكرًن إطالؽ العدد 

 -:كما سيأٌب–بو الكثرة ال حقيقة العدد 

من يرل أف العدد مراد، كحاكؿ أف وبصر الفرؽ ُب ىذا العدد، كبناء على ىذا حاكؿ أف :  القوؿ األكؿ

وبدد أظباء الثنتُت كالسبعُت فرقة ُب ىذا العدد ، كمن أكائل من حاكؿ حصر ىذا العدد ىو اإلماـ ابن 

اؼببارؾ رضبو اهلل تعأب، ككذلك يوسف بن أسباط كسيأٌب الكالـ عليهم ، ٍب جاء من بعدىم أبو اغبسُت 

اؼبلطي صاحب كتاب التنبيو كالرد على أىل األىواء كالبدع، كىو تلميذ ُخشيش بن أصـر رضبو اهلل تعأب ُب 

ىذا، ٍب جاء من بعدىم البغدادم ُب كتابو الفرؽ بُت الفرؽ كحاكؿ أف هبعل عدد الفرؽ اؼبذكورة ُب ىذا 

الكتاب ُب ثنتُت كسبعُت فرقة، ٍب جاء من بعده االسفرائيٍت ُب كتابو التبصَت ُب الدين ككذلك الشهرستاين 

ُب اؼبلل كالنحل كالسكسكي ُب الربىاف ُب معرفة عقائد أىل األدياف عبداهلل بن أسعد اليافعي ُب كتابو ذكر 

 .مذاىب الفرؽ الثنتُت اؼبخالفة للسنة اؼببتدعُت

                                 
. بعينها، أك كبو منها: لعلها: قلت. كلمة ٓب تظهر: ُب ىامش األصل ( )
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 ىؤالء صبيعا حاكلوا أف هبعلوا كتبهم كما ذكركه من الفرؽ ُب ثنتُت كسبعُت فرقة على اختالؼ بينهم ُب 

 .ىذا التعيُت

منهم من يرل أف العدد مراد كلكن الفرؽ غَت ؿبصورة فيو، بل ىي أكثر، كبناء عليو فالفرؽ : القوؿ الثاين

غَت ؿبصورة ُب ىذا العدد، كإمبا ذكر النيب صلى اهلل عليو كسلم ىذه الفرؽ الثنتُت كالسبعُت للداللة على 

كاعلموا رضبكم اهلل أف :" أنبها كأعظمها كأكربىا كأصوؽبا، كمن ىؤالء اإلماـ أبو ؿبمد الربّٔارم حيث قاؿ

أصوؿ البدع أربعة أبواب انشعب من ىذه األربعة اثناف كسبعوف ىول ٍب يصَت كل كاحد من البدع يتشعب 

  ()"حىت تصَت إٔب ألفُت كشباف مئة قالة كلها ُب النار إال كاحدة

إف ىذه ىي أصوؿ الفرؽ ثنتُت كسبعُت :"كمن ىؤالء الرازم ُب كتابو اعتقاد فرؽ اؼبسلمُت كاؼبشركُت فقاؿ

 ".لكن الفرؽ أكثر من ىذا العدد

منهم من يرل أف العدد ال مفهـو لو كليس مقصودا، كإمبا اؼبقصود اإلشارة إٔب الكثرة، فهذه : القوؿ الثالث

الطائفة رأت أف العدد ال حقيقة لو خاصة كأف السبع كالسبعُت كمضاعفاهتا تطلق عند العرب كاؼبراد الكثرة  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): ال حقيقة العدد، كما ُب قوؿ اهلل عز كجل

(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

: يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب شأف عبد اهلل بن أيب قبل النهي عن الصالة عن اؼبنافقُت[ٓٛ:التوبة]

                                 
(.  ٙٗ: ص)الربّٔارم - شرح السنة  ( )
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 فدؿ ذلك على أف اؼبراد ّٔذا العدد الكثرة يعٍت ()((لو أعلم أين لو زدت على السبعُت غفر لو لزدت))

 .مهما استغفرت فإنو لن يغفر ؽبم 

كلو سلم جدال بأف العدد مقصود كأف اؼبراد ّٔذه الفرؽ أهنا ثنتُت كسبعُت فرقة ال تزيد عليها كال تنقص، 

 :فإف ربديد ىذه الفرؽ بأظبائها كأكصافها متعذر كما ذكر اؼبصنف كذلك ألمور

 . كما قاؿ اؼبصنف أف التحديد كالتعيُت البد عليو من دليل كليس شبة دليل على ذلك:أولها  

  أف االفًتاؽ ُب ىذه األمة باؽ إٔب قياـ الساعة، فإذا كاف اؼبراد حقيقة العدد فمن غَت :األمر الثاني 

اؼبمكن حصر ىذه الفرؽ كتعيينها ُب زمن من حصرىا كحددىا ألنو مع طوؿ الزمن قد توجد فرؽ جديدة 

كالنيب صلى اهلل عليو كسلم  ذكر االفًتاؽ من بعثتو إٔب قياـ الساعة ، فاحتماؿ ظهور فرؽ جديدة فبكن بل 

 .كاقع، فحصرىا ُب عدد معُت كربديدىا باألظباء متعذر

 كذلك () ما ذىب إليو الشاطيب رضبو اهلل تعأب من أف عدـ التعيُت ىو األكٔب:األمر الثالث 

 :-ألسباب

 . أف الشريعة ٓب تعُت أظباءىم إمبا أشارت إٔب أكصافهم للحذر منهم -ٔ

 أف عدـ التعيُت فيو سًت لألمة ككبن مأموركف بالسًت على اؼبؤمن ما ٓب يبدئ لنا صفحة اػبالؼ كىذه  -ٕ

 .سيأٌب ؽبا تفصيل 

 أف التعيُت باألظباء كعدـ السًت يورث البغضاء كيدعو إٔب الفرقة اليت هنى عنها اغبديث لذا كاف  -ٖ

                                 
(.  ٕٔٔ/ ٕ )ٖٙٙٔركاه البخارم ػ باب ما يكره من الصالة على اؼبنافقُت كاالستغفار للمشركُت  ()
(.  ٙ٘ٔ/ ٖ)االعتصاـ للشاطيب  ( )
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 :السكوت أكٔب إال ُب حالتُت 

 . أف تكوف البدعة فاحشة جدا، كبدعة اػبوارج كقد نبو الشارع إٔب أكصافهم دكف أظبائهم:األولى

 أف تكوف الفرقة تدعو إٔب ضاللتها كتزينها ُب قلوب العواـ فهؤالء ال بد من ذكرىم كالتشريد ّٔم :واألخرى

 .إذ ضررىم كضرر إبليس كما قاؿ رضبو اهلل تعأب 

أف اؼبنهج ُب التعيُت كعدده ىو ما ذكر ُب حديث االفًتاؽ نفسو إذ ذُكرت الفرؽ اؼبخالفة : األمر الرابع

على سبيل اإلصباؿ ثنتُت كسبعُت فرقة، كُعّينت الفرقة الناجية كصرح باظبها كصفاهتا على سبيل التفصيل، 

 .كىذا ما فعلو الصحابة إذ سألوا عن الناجية كٓب يسألوا عن اؽبالكة ؛ ألهنا ال تنضبط كىذا أنفع

:  كىذا ال يعٍت عدـ االىتماـ دبعرفة الفرؽ، بل قد أمرنا اهلل تعأب باستبانة سبيل آّرمُت، فقاؿ عز كجل

 .[٘٘:األنعاـ](   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)

 :كحذيفة كما تقدـ الكالـ كاف يسأؿ عن الشر ـبافة أف يدركو ككبوه قوؿ القائل

 كمن ال يعرؼ الشر يقع فيو*** عرفت الشر ال للشر كلكن لتوقيو 

فمعرفة الفرؽ كمذاىبها كمسالكها من األمور اؼبطلوب معرفتها، لكن ينبغي أف ال يطغى ذلك على األصل 

كىو السًت كإمبا حبسب اؼبصلحة كاغباجة كيلتـز ُب ذلك بالضوابط الشرعية، ألنو أحيانا قد يكوف ُب 

توصيف الفرقة كمذىبها كشبهاهتا أحيانا ّما قد يكوف مدعاة لتقبلها، كقد تنقدح ىذه الشبهات ُب ذىن 

 .اؼبتلقي فيقع خالؼ اؼبقصود فيكوف ُب ذلك نوع من النشر للبدعة كشبهاهتا

 : كعليو فال بّد من ضوابط لدراسة ىذه الفرؽ كالشُّبو، كلعّل من أنبها أربعة ضوابط
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 . التنبيو على األصوؿ اليت ينطلقوف منها، كاؼبناىج اليت يسلكوهنا كأدت ّٔم إٔب االكبراؼ:أوال  

 . معرفة أسباب زيفها كاكبرافها :ثانيا

 الرد عليها كبياف ضالؽبا، كال يكتفى اؼبنهج الوصفي كما ىو ديدف أغلب أصحاب اؼبقاالت كالفرؽ :ثالثا

 .من غَت نقد، كمن غَت بياف لالكبراؼ كالضالؿ

 التحذير منها ، ربذير األمة من غلوائها كأضرارىا كاإلشارة إٔب بعض آثار ىذا االكبراؼ كأضراره على :رابعا

 .األمة ُب دينها كدنياىا

 ىذا بالنسبة للكالـ على اغبديث كتعيُت ىذه الفرؽ، كلعلنا نشَت ىنا إٔب شيء من مناىج أبرز اؼبؤلفُت ُب 

 .الفرؽ تعليقا على إشارة اؼبصنف إٔب تصنيف الناس ُب ذلك كذكرىم ُب كتب اؼبقاالت

 :مناىج التأليف في علم المقاالت والفرق 

الغالب على اؼبؤلفُت ُب الفرؽ كاؼبقاالت أهنم من اؼبتكلمُت أك فبن تأثر باؼبتكلمُت ُب بعض : أوال

 .مسالكهم، كلذلك غلب عليهم العرض كالوصف دكف النقد 

 : مناىج التأليف ُب علم اؼبقاالت على ضربُت:ثانيا

 . منهم من كضع اؼبسائل أصوال ٍب أكردكا ربت كل مسألة الطوائف كالفرؽ اليت قالت بذلك

 كاؼبسلك الثاين أهنم كضعوا أظباء الفرؽ، كأصحاب جعلوىا اؼبقاالت جعلوىا أصوال ٍب أكردكا مذاىبهم 

 .مسألة مسألة

 من أىم كتب الفرؽ اليت صبعت بُت الطريقتُت كتاب مقاالت اإلسالميُت أليب اغبسن األشعرم :ثالثا

ككذلك ابن حـز ُب الفصل ُب اؼبلل كاالىواء كالنحل كأبو ؿبمد اليمٍت ُب كتابو عقائد الثالث كالسبعُت 
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 .فرقة

 كأبو اغبسن األشعرم جعل اعبزء األكؿ على الطريقة الثانية كىي ذكر أظباء الرجاؿ كأصحاب الفرؽ ٍب أكرد 

 .مذاىبهم بعد ذلك، كاعبزء الثاين على اؼبسلك األكؿ

 أغلب اؼبؤلفُت سلك اؼبسلك الثاين كالشهرستاين كالبغدادم كىم الذين جعلوا أظباء الفرؽ كرجاؽبا :رابعا

 .ىي األصل كاؼبسائل فرع كتابعة

 أما كتب الردكد اليت قاـ ّٔا أىل السنة ُب الرد على اؼبخالفُت فقد اعتمدكا فيها الطريقة األكٔب ُب :خامسا 

الغالب، كىي ذكر اؼبسائل ٍب من قاؿ ّٔذه اؼبسائل كالرد على اعبهمية لإلماـ أضبد، ككتايب عثماف الدارمي 

الرد على اعبهمية كالرد على اؼبريسي، كالرد على اعبهمية البن منده، كالرد على البكرم كعلى األخنائي 

 .لشيخ االسالـ ابن تيمية، كالصاـر اؼبنكي البن عبداؽبادم، فهؤالء كلهم سلكوا اؼبسلك األكؿ 

 :أبرز كتب الفرق والمقاالت: سادسا

كتاب مقاالت اإلسالميُت أليب اغبسن األشعرم، كاؼبؤلف كاف معتزليا ٍب كالّبيا، كأسس مذىب : األكؿ

 :األشاعرة ُب ىذه الفًتة ٍب ُب آخر حياتو رجع إٔب السنة، كلكتابو ظبات من أبرزىا

 . أنو اقتصر على الفرؽ اإلسالمية ، كلو كتاب مقاالت فرؽ غَت اؼبسلمُت لكنو مفقود  -ٔ

 .أغفل حديث االفًتاؽ كٓب يتعرض لو ال بتضعيف كال باعتماد -ٕ

 . التـز العرض للمقاالت دكف الرد كاؼبناقشة -ٖ

 سبيز كما قلت باعبمع بُت الطريقتُت كحصر أصوؿ الفرؽ ُب عشر فرؽ كإف كاف ُب التفصيل ذكر  -ٗ

 .إحدل عشرة فرقة
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اختلف منهجو عندما تناكؿ الكالـ على اؼبعتزلة فعّرؼ بآرائهم كبطريقتهم كباؼبسائل اليت خالفوا فيها  -٘

كتوسع كأطنب ُب عرض آرائهم، كاؼبعتزلة كانوا خصـو األشاعرة ُب ذلك الوقت كأبو اغبسن األشعرم ىو 

من أعلم أصحاب اؼبقاالت كأدقهم فهما ؼبقاالهتم فهو مصدر معتمد ُب الفرؽ كشيخ اإلسالـ يعتمد عليو 

 .إنو من أعلم الناس بالفرؽ كمقاالهتا: كثَتا جدا ، يقوؿ

 . كسبيز أيضا باإلهباز كاالختصار ُب عرض اآلراء بوجو عاـ  -ٙ

أليب منظور البغدادم، أشعرم العقيدة، كمن أبرز ظبات " الفرؽ بُت الفرؽ: " فهو كتابأما الكتاب الثاني

 :كتابو

 . سلك اؼبسلك الثاين كىو ذكر أظباء الفرؽ كرجاؽبا كأصحأّا فجعلها أصوال كاؼبسائل جعلها فركعا -ٔ

 .اعتمد حديث االفًتاؽ كقسم الفرؽ على ثنتُت كسبعُت فرقة كما كردت ُب اغبديث -ٕ

 . سبيز حبسن التنظيم كجودة الًتتيب كقدـ دبقدمات جيدة، ككاف أكثر مشوال ُب العرض كغَته  -ٖ

 .اقتصر على آراء الفرؽ اإلسالمية -ٗ

 . كافق أبا اغبسن األشعرم ُب تعيُت أصوؿ الفرؽ العشرة -٘

 . عرض العقيدة األشعرية على أهنا ىي عقيدة أىل السنة كاعبماعة -ٙ

 . اتبع منهج التقرير كالنقد أحيانا ُب بعض اؼبسائل -ٚ

البن حـز ، " الفصل ُب اؼبلل كالنحل كاألىواء: " كمن الكتب اؼبشهورة كاؼبعتمدة كاألصوؿ كتاب:الثالث

كابن حـز رضبو اهلل من حيث اؼبعتقد مع ظاىريتو كتعظيمو للنصوص بل حرفيتو ُب العمل بالنصوص ُب 

الفركع إال أنو ُب اعبانب العقدم صبع بُت األشعرية كاالعتزاؿ كالتجهم فهو مضطرب من حيث اعبانب 
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 :العقدم ، كمن أبرز ظبات كتابو

 .مشل الفرؽ اإلسالمية كاؼبلل أيضا -ٔ

 . ٓب يعتمد حديث االفًتاؽ كذكرنا موقفو منو ُب أكؿ اغبديث -ٕ

 .جعل أصوؿ الفرؽ طبسا كىي اؼبعتزلة كاؼبرجئة كالشيعة كاػبوارج كأىل السنة -ٖ

 . سلك منهج التقرير كالنقد كىذا فبا يتميز بو كجاء مضطربا ُب ترتيبو كغَت منظم  -ٗ

للشهرستاين كىو أشعرم العقيدة كلو ميل للتشيع كإف كاف لو ردكد على " اؼبلل كالنحل: " كتاب:الرابع

 :الشيعة أيضا يتميز دبا يلي

 .أنو صبع الفرؽ كاؼبلل فهو يعترب موسوعة ـبتصرة -ٔ

 . اعتمد حديث االفًتاؽ، كتكلف حصر الفرؽ على ثنتُت كسبعُت فرقة كما جاء ُب اغبديث -ٕ

 . سلك مسلك العرض دكف النقد كذكر ذلك ُب مقدمتو -ٖ

 . اقتصر على اؼبسلك الثاين كىو ذكر الرجاؿ كأصحاب الفرؽ أصال كجعل اؼبسائل فرعا -ٗ

 .القدرية كالصفاتية كاػبوارج كالشيعة:  حصر أصوؿ الفراؽ ُب أربع، ىي -٘

 .اعتٌت باألظباء كاؼبصطلحات -ٙ

 . سبيز حبسن التنظيم كجودة الًتتيب كباإلهباز كاالختصار كقدـ دبقدمة جيدة ُب ىذا اؼبوضوع -ٚ

 .كفبا يؤخذ عليو عدـ الدقة ُب النقل بسبب أف أكثر مصادره من كتب اؼبعتزلة

فرؽ معاصرة تنتسب لإلسالـ كبياف موقف اإلسالـ : "كتاب بعنواف ومن الكتب المعاصرة الميّسرة 

 .للدكتور غالب بن علي عواجي ، كىو ُب أصلو رسالة علمية من اعبامعة اإلسالمية" منها
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 كأيضا اؼبوسوعة اؼبيسرة للمذاىب كالفرؽ كاألدياف اليت ىي من إنتاج الندكة العاؼبية للشباب كتاب مهم ُب 

ىذا الباب كؿبّكم، ألفتو عباف كركجع من قبل عباف علمية، كًّب استدراؾ بعض األخطاء ُب الطبعات 

 .األخَتة، فهو دقيق ُب عباراتو ُب تعريفو بالفرؽ، كـبتصر ، يعطي مراجع عن كل فرقة ؼبن أراد التوسع

 كىناؾ رسالة مهمة للكالـ على الفرؽ كعلم اؼبقاالت، كاغبديث عنها صغَتة ُب حجمها لكنها قيمة ُب 

 () .مقدَّمة ُب علم مقاالت الفرؽ لألستاذ الدكتور ؿبمد بن خليفة التميمي: ميزاهنا كمعناىا كىي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

. كقد استفاد الباحث منها ُب تعريفو بكتب اؼبقاالت كمناىجها اؼبتقدـ ( )
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وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن ىذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفتو : قال رحمو اهلل

وىذا .. والمنتسبة إلى متبوعو الموالية لو ىم أىل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أىل البدع

 .ضالل مبين

--------------------------------------------------------- 

يعٍت أحكامو ُب ربديد كتعيُت .." كأيضا فكثَت من الناس ىبرب عن ىذه الفرؽ حبكم الظن كاؽبول: "قولو

ىذه الفرؽ ليست مبنية على دليل كبرىاف ثابت صحيح إمبا ىو بغلبة الظن كاؽبول ، كلذلك إذا غضب 

اإلنساف على شخص اهتمو كألصق فيو من التهم كالتصنيفات ماال يعلم بو إال اهلل فيدخل اؽبول ُب ىذا 

اعبانب، كيغيب العدؿ كاإلنصاؼ كالدليل كالربىاف القاطع، مع أف الواجب أف الكالـ ُب الناس، أفرادا أك 

 .صباعات هبب أف يكوف بعلم كعدؿ ال جبهل كظلم

ليجعل طائفتو كاؼبنتسبة إٔب متبوعو اؼبوإب لو ىم أىل : "ٍب بُّت رضبو اهلل اغبامل على ىذا التصنيف بقولو

فهذا التحديد كالتصنيف كاغبكم ُب الغالب ال يكوف عن " السنة كاعبماعة كهبعل من خالفها أىل البدع

أف يصنف الناُس الناَس حبسب أىوائهم فمن كاف مواليا " كىذا ضالؿ مبُت:"دليل كبرىاف معتمد، كلذا قاؿ

كمقربا كؿبببا صنف من أىل السنة كاعبماعة كمن كاف مبغضا كمكركىا صنف من أىل البدع كالضالالت، 

، كاهلل اؼبستعاف  .كما ىو حاؿ بعض طلبة العلم اليـو
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فإن أىل الحق والسنة ال يكون متبوعهم إال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، الذي ال ينطق عن 

الهوى، إن ىو إال وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقو في كل ما أخبر، وطاعتو في كل ما أمر، 

 .وليست ىذه المنزلة لغيره من األئمة

--------------------------------------------------------- 

شرع اؼبصنف ُب بياف سبب ضالؿ من جعل طائفتو اؼبتبوعة ىم أىل السنة، كمن خالفها فهو 
" فإف أىل اغبق كالسنة ال يكوف متبوعهم إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:"من أىل البدع، فقاؿ

يعٍت ليس من كاف مع فالف من الناس أك قاؿ بقوؿ فالف من الناس مهما كانت مكانة ىذا الشخص 
كمنزلتو عنده ىو الذم على اغبق دائما، كاؼبأمور باتباعو بإطالؽ، كمن خالف فالنا أك ال يعرؼ فالنا 
فهو ليس من أىل السنة ، كىذا ضالؿ مبُت كما قاؿ شيخ اإلسالـ، كذلك ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ڀ ڀ ڀ ):عليو كسلم ىو كحده اؼبعصـو اؼبتبع اؼبطاع بإطالؽ؛ ألف اهلل تعأب زّكاه فقاؿ تعأب

أما من عداه من البشر فكل يؤخذ من قولو كيرد  [ٗ-ٖ:النجم](   ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
كما قاؿ اإلماـ مالك ، كال عصمة ألحد من أمتو كال من غَتىا من األمم بعده صلى اهلل عليو كسلم، 

فال يعرؼ اغبق بالرجاؿ : فكما ُختمت بو الرسالة صلى اهلل عليو كسلم فقد ُختمت بو العصمة، كعليو
اغبق ىو ما قالو فالف إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، فكل : إمبا يعرؼ الرجاؿ باغبق ، كال نقوؿ

شخص مهما علت منزلتو كمكانتو كعلمو ككرعو كرسوخو فهو غَت معصـو كعرضة للخطأ كالصواب، 
كىذا الضابط مهم جدا ُب تصنيف الناس، بعض الناس يقوؿ إذا كاف من أتباع فالف فهذه تزكية 

 .كشهادة لو أنو من الفرقة الناجية ، كىذا من القوؿ على اهلل بغَت علم كما مر 
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 بل كل أحد من الناس يؤخذ من قولو ويترك إال رسول اهلل، فمن جعل شخصا من 
األشخاص مهما كان ىذا الشخص غير رسول اهلل من أحبو ووافقو كان من أىل السنة والجماعة 

ومن خالفو كان من أىل البدعة والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكالم 
 .في الدين وغير ذلك كان من أىل البدع والضالل والتفرق

---------------------------------------------- 
 :اؼبصنف ُب ىذه الفقرة أشار إٔب ثالث قواعد مهمة جدا ُب دراسة الفرؽ كاؼبقاالت

أنو ال أحد هبب تصديقو ُب كل ما أخرب كطاعتو ُب كل ما أمر إال رسوؿ اهلل صلى اهلل : األولى
 .عليو كسلم، كىذه خاصية ليست ألحد غَته من األمة حىت أيب بكر كعمر رضي اهلل عنهما

 كلّّ يؤخذ من قولو كُيًتؾ إال اؼبعصـو صلى اهلل عليو كسلم، كىذه القاعدة مبنية على ما :الثانية
: " قبلها، كقد سبق ابَن تيمية غَتُه من أئمة السلف إٔب تقرير ىذه القاعدة، فهذا مالك رضبو اهلل يقوؿ

 . يعٍت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم()"كلّّ يؤخذ من كالمو كيرد إال صاحب ىذا القرب
من كافقو كاف من - من جعل شخصا غَت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم معيارا للسنة، :الثالثة

كاف من أىل البدع كالضالؿ كالتفرؽ، - أىل السنة كاعبماعة كمن خالفو كاف من أىل البدعة كالفرقة
كىذه القاعدة نتيجة للقاعدة اليت سبقتها، كسبق أف قررىا اإلماـ مالك رضبو اهلل قبل ابن تيمية، قاؿ 

أسألك عن مسألة أجعلك " جاء رجل إٔب اإلماـ مالك رضبو اهلل فقاؿ يا أبا عبداهلل: "ابن عبد الرب
انظر إٔب ثقل اؼبسؤكلية كعظم اؼبوقف كخطورة الفتول، فاؼبفتوف ىم اؼبوقعوف " -حجة بيٍت كبُت اهلل؟

" ماشاء اهلل ال قوة إال باهلل سل:"فقاؿ مالك رضبو اهلل- عن رب العاؼبُت، كىم مسؤكلوف عما يفتوف بو
كُب ىذا تنبيو إٔب أدب السلف رضبهم اهلل كمنهجهم أنو تربأ من كل حوؿ لو كقوة ُب إؽباـ الصواب ُب 

 !"من ىم أىل السنة؟: "اعبواب،كجعل ذلك كلو هلل عز كجل، كىكذا هبب على طالب العلم، قاؿ
كىذا سؤاؿ ُب غاية األنبية كاغبساسية لكن انظر إٔب اعبواب الرشيد السديد الدقيق كىو جواب أىل 

أىل السنة الذين ليس ؽبم : "الرسوخ ال أىل األىواء الذين ينتحلوف العلم كينتسبوف إليو ، قاؿ اإلماـ مالك 
 يعٍت ال ينتسبوف إٔب شخص من األشخاص البتة ()"لقب يعرفوف بو، ال جهمي كال قدرم كال رافضي

                                 
(.  ٖٔ٘: ص)اؼبقاصد اغبسنة  ( )

(. ٕٚٔ/ٔ)ترتيب اؼبدارؾ : كيُنظر (ٖ٘ص)اإلنتقاء البن عبدالرب ( )
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 :ليس ؽبم لقب يعرفوف بو؛ ألف أىل الطوائف عادة إمبا ينتسبوف
 إما لشخص دكف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كاعبهمية مثال نسبة إٔب جهم بن صفواف ، كاألشعرية  -ٔ

 .إٔب أيب حسن األشعرم ، كاؼباتريدية إٔب أيب منصور اؼباتريدم

 أك ينتسبوف إٔب مقولة شنيعة خالفوا فيها الكتاب كالسنة كما يقاؿ للقدرية ألنو سبيزكا بنفي القدر عن  -ٕ
 .اهلل كإثبات القدر ؽبم فصارت عَلما عليهم ، كالرافضة ألهنم رفضوا خالفة الشيخُت

 . أك إٔب فعلة شنيعة سبيزكا ّٔا عن اؼبسلمُت كاػبوارج ألهنم خرجوا عن صباعة اؼبسلمُت كخرجوا عليهم -ٖ

أما أىل السنة فال ينتسبوف إال إلمامهم كقدكهتم كمتبوعهم كأسوهتم ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم، ىذه من 
 .أبرز ظبات أىل السنة، كىو ضابط مهم ُب معرفة أىل السنة من ىم؟ كُب معرفة الفرؽ كالكالـ عليها

 كمعلـو أف أىل السنة قد يسميهم ـبالفوىم بأظباء كألقاب باطلة كىذا من التصنيف الباطل، كُب 
كاعلم أف ألىل البدع عالمات يعرفوف ّٔا، فعالمة :" ىذا يقوؿ الشيخ عبد القادر اعبيالين رضبو اهلل تعأب

أىل البدع الوقيعة ُب أىل األثر كعالمة الزنادقة تسميتهم أىل األثر باغبشوية، كيريدكف إبطاؿ اآلثار، 
جربية يقولوف باعبرب ألهنم ىم ينفوف القدر كمقابل القدر اعبرب، : كعالمة القدرية تسميتهم أىل األثر 

فينسبوف السنة إٔب اعبرب، كعالمة اعبهمية تسميتهم أىل السنة مشبهة كعالمة الرافضة تسميتهم أىل السنة 
ككل ذلك عصبية كغياظ ألىل السنة، كليس ؽبم إال اسم كاحد، كىو أصحاب : " قاؿ.." ناصبة

كال يلتصق ّٔم ما لقبهم بو أىل البدع كما ٓب يلتصق ذلك بالنيب صلى اهلل عليو كسلم : " قاؿ.." اغبديث
ُب تسمية كفار قريش لو صلى اهلل عليو كسلم بأنو ساحر كشاعر كؾبنوف كمفتوف ككاىن كٓب يكن اظبو عند 

انتهى كالـ اإلماـ رضبو اهلل " اهلل كعند مالئكتو كإنسو كجنو كسائر خلقو إال رسوال نبيا صلى اهلل عليو كسلم
 ( ).تعأب

 

 

 

 

                                 
(.  ٙٙٔ/ ٔ)الغنية لطاليب طريق اغبق  ( )
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أىل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع : وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون ىي الفرقة الناجية

يتعصبون لو إال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، وىم أعلم الناس بأقوالو وأحوالو، وأعظمهم تمييزاً 

تصديقاً وعمالً وحباً : بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأىل معرفٍة بمعانيها واتباعاً لها

الذين يردون المقاالت المجملة إلى ما جاء بو من الكتاب  ومواالة لمن واالىا، ومعاداة لمن عاداىا

والحكمة، فال ينصبون مقالًة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كالمهم إن لم تكن ثابتًة فيما جاء بو 

 .الرسول، بل يجعلون ما بعث بو الرسول من الكتاب والحكمة ىو األصل الذي يعتقدونو ويعتمدونو

-------------------------------------------------------- 

ُب ىذه الفقرة يبُت شيخ اإلسالـ أف أحق الناس بأف يكوف الفرقة الناجية ىم أىل اغبديث كالسنة، ٍب ذكر 

 :شيئا من ظباهتم كمزاياىم اليت تؤىلهم ؽبذه األحقية ال ؾبرد االدعاءات كمن أبرزىا

 . ليس ؽبم متبوع يتعصبوف لو إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم -ٔ

 أهنم أعلم الناس بأقوالو كأحوالو صلى اهلل عليو كسلم فهم مهتموف ّٔديو كالتزاـ سنتو، حىت ُب  -ٕ

األمور اعببّلّية كاػبَْلقّية كاػبُلقّية، يعرفوف ما قّل كدّؽ من حياتو صلى اهلل عليو كسلم اػباصة 

 .كالعامة، حىت عدد الشعرات البيضاء ُب غبيتو صلى اهلل عليو كسلم

 أهنم أعظم الناس سبييزا بُت صحيح سّنتو صلى اهلل عليو كسلم كبُت سقيمها، ُب حُت أف الغالب  -ٖ

على اؼبتكلمُت أهنم ال يفرقوف بُت صحيح اغبديث من ضعيفو لعدـ اىتمامهم بالسنة،فالغزإب 



 شرح حديث االفرتاق                 عبد اهلل بن عمر الدميجي

ٖ٘ 

 

 ىذا ىو ()"على علمو كفقهو كمنزلتو كمكانتو نُقل عنو اعًتافو بأف بضاعتو ُب اغبديث مزجاة

اغبرماف فمن عالمات كظبات أىل السنة االىتماـ دبعرفة صحيح السنة من ضعيفها كالبحث 

عنو، فحينما يسمع حديثا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، فأكؿ ما يتبادر إليو مدل صحة ىذا 

 .اغبديث كنسبتو إٔب النيب ، فهذه من ظبات أىل السنة الفرقة الناجية أىل اغبديث

أهنم فقهاء ُب السنة، فاىتمامهم ليس بركاية اغبديث فقط دكف فقو متنو، كإمبا صبعوا بُت الركاية  -ٗ

لإلسناد كالدراية ؼبنت اغبديث كفقهو، كىذا ىو األصل، فالركاية إمبا ىي كسيلة لفقو الدراية كفهم 

 .مقالة النيب صلى اهلل عليو كسلم

كأىل معرفة دبعانيها كاتباعا ؽبا : " اتباع السنة كالعمل ّٔا كاؼبواالة كاؼبعاداة فيها، كلذلك قاؿ -٘

تصديقا ُب األخبار العلمية كعمال باألحكاـ العملية كحبا للسنة " تصديقا كعمال كحبا كمواالة 

كأىلها ال ذبد ُب قلبو غال على أىل السنة كالداعُت إليها كاؼبنادين ّٔا كالناشرين ؽبا ، كمواالة ؼبن 

كاالىا ، كمعاداة ؼبن عاداىا ، ىذه ظبات مهمة جدا ُب أىل السنة كأىل اغبديث ُب الفرقة 

 .الناجية

فكل مقالة ترد إليهم " الذين يردكف اؼبقاالت آّملة:"رد اؼبقاالت آّملة إٔب الكتاب كالسنة، قاؿ -ٙ

يردكهنا إٔب ما جاء من الكتاب كاغبكمة، فاؽبيمنة كاغبكم للكتاب كالسنة ال لغَتىم على عكس 

إذا جاء بو خرب الصادؽ صلى : اؼبتكلمُت يقولوف ُب أقرب اؼبسائل اليت يوافقوف فيها أىل السنة 

اهلل عليو كسلم ككاف ذلك فبكنا عقال قبلناه ، فال نقبلو إال إذا عرضناه على عقولنا فإف قبلها 

                                 
 .(ٚٗٔ: ص)الكشف اؼببدم  ( )
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ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ): العقل كإال ُرّد ربقيقا لقولو تعأب 

 .[ٜ٘:النساء](   جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث

أصوؽبم اليت يعتقدكهنا كيعتمدكهنا ىي ما بعث اهلل بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من الكتاب  -ٚ

فال ينصبوف مقالة كهبعلوهنا من أصوؿ دينهم كصبل كالمهم إف ٓب تكن : "كاغبكمة، كلذا قاؿ

كما نصبت اؼبعتزلة أصوؽبم اػبمسة كاألشاعرة أصوؽبم الكالمية، " ثابتة فيما جاء بو الرسوؿ

 . ككذلك الرافضة كالصوفية

" بل هبعلوف ما بعث بو الرسوؿ من الكتاب كاغبكمة ىو األصل الذم يعتقدكنو كيعتمدكنو:"قاؿ

ال أعلم  عصابة خَت من أصحاب اغبديث إمبا يغدك أحدىم كمعو ؿبربة : " كؽبذا يقوؿ اإلماـ إبراىيم اغبريب

فيقوؿ كيف فعل النيب ككيف صلى؟ ككيف صاـ؟ قاؿ إياكم أف ذبالسوا أىل البدع، فإف الرجل إذا أقبل 

 أىل السنة كأىل اغبديث ليسوا ىم أىل الغيبة كالنميمة كالكالـ كالطعن كتتبع ()"ببدعة لن يفلح

السقطات كاؽبفوات كالعثرات، أىل السنة كاغبديث الذين ىم الفرقة الناجية يسعى أحدىم إٔب حلق العلم 

كؾبالس العلم ليسأؿ كيف فعل النيب ليفعل كليطبق كيعمل ال لينتقد كيضلل كيبدّع كيفّسق، فإذا أراد أف 

يصلي ينظر إٔب ىدم النيب ُب صالتو كيف يصلي ُب صيامو كيف صاـ ُب حجو كيف يفعل ُب صبيع 

شؤكنو، ىؤالء ىم أىل السنة كىؤالء أىل اغبديث، يقوؿ شيخ اإلسالـ ُب كتاب آخر ؼبا ذكر أف الفرقة 

-ككبن ال نعٍت بأىل اغبديث اؼبقتصرين على ظباعو أك كتابتو أك ركايتو :"الناجية ىم أىل اغبديث ،يقوؿ

                                 
(. ٖٛ٘/ٖٔ)سَت أعالـ النبالء  ( )
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بل نعٍت ّٔم من كاف أحق حبفظو كمعرفتو كفهمو ظاىرا كباطنا كاتباعو ظاىرا كباطنا - يعٍت أىل الدراية فقط

ككذلك أىل القرآف كأدىن خصلة ُب ىؤالء ؿببة القرآف كاغبديث كالبحث عنهما كعن معانيهما كالعمل دبا 

علموه من موجبها ففقهاء اغبديث أخرب بالرسوؿ من فقهاء غَتىم كصوفيتهم أتبع للرسوؿ من صوفية 

 يعٍت ّٔم متقدمة اؼبتصوفة الذين اعتنوا بًتقيق القلوب كالزىد كغَت ذلك أمثاؿ الفضيل بن عياض –غَتىم 

كأمراؤىم : قاؿ- كأمثاؿ أيب سليماف الداراين مع البعد عن البعد ال الصوفية اؼبنحرفة اؼبخالفة للكتاب كالسنة

 .إٔب آخر كالمو () .."أحق بالسياسة النبوية من غَتىم كعامتهم أحق دبواالة الرسوؿ من غَتىم 

إف أىل اغبديث ليس ىم من اشتغل ُب اغبديث دراية إمبا ىم أىل فقو اغبديث : "كقاؿ اإلماـ النوكم

كالتفسَت حىت علـو اآللة كاللغة كالنحو كاألدب كغَت ذلك من األمور اليت كلها خدمة لسنة النيب صلى اهلل 

 ..".عليو كسلم كتنطلق من سنة النيب ٍب يذكر من صفاهتم  

 .كذكرنا من صفاهتم أنو ليس ؽبم متبوع يتعصبوف لو إال النيب صلى اهلل عليو كسلم 

تنازع فيو الناس من مسائل كما : "رد كل ما ًب التنازع فيو إٔب الكتاب كالسنة، كمن ذلك قولو -ٛ

الصفات كالقدر كالوعيد كاألظباء كاألمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر كغَت ذلك يردكنو إٔب اهلل 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت  ):ربقيقا لقولو تعأب" كرسولو

 .[ٜ٘:النساء](   حت خت مت ىت يت جث مث ىث

فكل ىذه اؼبسائل العقدية كالعملية كاؼبسلكية كاألخالقية كلها اغبكم فيها هلل كللرسوؿ ، فهم أىل 

                                 
(. ٜ٘/ٗ)ؾبموع الفتاكل  ( )
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السنة حقا كأىل اغبديث صدقا ، ُب الصفات نقبل ما دؿ عليو الدليل كنرد مارده الدليل ، ُب الوعيد 

كالقدر اغبكم ىو الكتاب كالسنة ما دؿ عليو الدليل قبلناه ، كاألظباء كاألحكاـ كاألمر باؼبعركؼ كالنهي كل 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ): ذلك مرده إٔب اهلل كالرسوؿ

 [٘ٙ:النساء](   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئې 

 يقسم سبحانو بذاتو العلية بنفي اإليباف عنهم حىت وبكموه صلى اهلل عليو كسلم  فيما شجر بينهم 

كال يكتفى بذلك التحكيم فقط ، بل البد أاّل هبدك ُب أنفسهم حرجا فبا قضيت، قد وبكمو لكنو يقبلو 

انقيادا كتسليما ظاىرا كباطنا : على مضض ال يقبلو فبن هبد ُب قلبو حرج ، كالثالثة كيسلموا تسليما ، يعٍت

 .، ىؤالء ىم أىل السنة حقا كىذه العبارات ىي اليت يصعب تطبيقها كاهلل اؼبستعاف 
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ويفسرون األلفاظ المجملة التي تنازع فيها أىل التفرق واالختالف ؛ فما : "قال رحمو اهلل تعالى 

 . أبطلوهكان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه ؛ وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة

------------------------------------------------ 

كيفسركف :"  كىو ما أشار إليو بقولواالستفسار والتفصيل عن معاني األلفاظ المجملة، -9

أف ىناؾ ألفاظا ؾبملة ليست كاردة ُب الكتاب كالسنة ربتمل حقا : يعٍت .." األلفاظ آّملة

كباطال فهذه ال يقبلوهنا كال يردكهنا حىت يستفسركا من صاحبها ماذا يعٍت ّٔا؟ فإف عٍت معٌت 

صحيحا قبل اؼبعٌت كصحح لو اللفظ ، كإف أراد معٌت باطال ُرّد عليو ىذا اؼبعٌت ، ألف ىناؾ 

ألفاظان ؾبملة كتكثر ُب عبارات أىل الُفرقة كاالختالؼ،كىي ضبّالة أكجو ، كموقف أىل السنة 

ىذا : عدـ قبوؽبا بإطالؽ كعدـ ردىا بإطالؽ حىت يستفسركف ،فعلى سبيل اؼبثاؿ لفظ التأكيل 

اللفظ أكال ىو شرعي كلو استخداـ ُب الشرع كُب لغة العرب فيأٌب ىؤالء كيطلقوف ىذه اللفظ 

كيعنوف بو خالؼ معناه اللغوم كخالؼ معناه الشرعي فيطلقونو كيريدكف بو التحريف ال 

ماذا تريد بالتأكيل ىل تريد بو التفسَت؟ : التفسَت، فهنا إذا قاؿ بقوؿ يقوؿ فيو بالتأكيل ، نقوؿ 

فهذا لو مسلكو ، ىل تريد بو حقيقة الشيء كما يؤكؿ إليو؟ فلو مسلكو ، ىل تريد بو التحريف؟ 

فال بد من توضيح اؼبصطلحات كبياف اؼبراد منها كأف ربرر من أجل أف تنجلي القضية حىت ال 

" لُيقبل- أم التأكيل –كظبوه : "تلتبس كلذلك قاؿ ابن أيب العز عن تسمية التحريف تأكيال قاؿ 

ألهنم لو قالوا ربريفا ؿ قوؿ اهلل ما قبلو أحد منهم ، لكن ُب تأكيل قوؿ اهلل يقبل ألف ىذا لفظ 

 .وبتمل اؼبعٌت الصحيح كاألمثلة على ذلك كثَتة
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وال يتبعون الظن وما تهوى األنفس فإن اتباع الظن جهل واتباع ىوى النفس بغير ىدى من اهلل 

. ظلم 

------------------------------------------------- 

 .عدم إتباع الظن والهوى في الحكم على اآلخرين وإنما بالعلم والعدل  -10

كما - يقوؿ كال يتبعوف الظن كما هتول األنفس؛ ألف التعيُت كاغبكم على الناس ال بد لو من دليل 

فأىل السنة ال يصنفوف الناس دبجرد اؽبول كالتعصب كالتحزب  كدبجرد الظنوف كاللواـز - تقدـ 

كالتخمينات؛ ألف اتباع الظن جهل كاتباع ىول النفس بغَت ىدل من اهلل ظلم ، كاهلل حـر الظلم على نفسو 

 : كجعلو بيننا ؿبرما ، كذلك ألف كل اكبراؼ كعدكؿ عن اعبادة فهو راجع إٔب أحد أمرين 

 .إما فساد ُب العلم أك فساد ُب اإلرادة كالقصد 

كفساد العلم أف يبٍت اإلنساف حكمو أك دينو كعبادتو على ظن ال على يقُت، كىذا اكبراؼ كفساد 

القصد أف يعرؼ اغبق كلكنو وبيد عنو عن علم لفساد نيتو كقصده كىذه صفة اؼبغضوب عليهم بينما األكٔب 

كقد قاؿ سفياف الثورم ، كقد أمرنا اهلل تعأب ُب كل ركعة أف هبنبنا طريقهم- كالعياذ باهلل-صفة الضالُت 

ألهنم عرفوا اغبق فعدلوا عنو  " من فسد من علمائنا ففيو شبو من اليهود: "كابن اؼببارؾ كغَتىم من السلف

ألهنم عبدكا اهلل على غَت بينة ك بصَتة كىذا سبيل من ال " كمن فسد من عبادنا ففيو شبو من النصارل"

إِى يَتَّبِعُىىَ إِالَّ الظَّيَّ وَهَب تَهْىَي األًَفُسُ وَلَقَدْ جَبءهُن هِّي رَّبِّهِنُ  } :خالؽ ؽبم كلذلك قاؿ اهلل تعأب عنهم 

هَب ضَلَّ صَبحِبُكُنْ } :كنفاه عن سيد البشر نبينا صلى اهلل عليو كسلم ، فقاؿ تعأب [23:النجن]{الْهُدَي
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 [2:النجن]{وَهَب غَىَي

 .ٍب  بُت اؼبصنف رضبو اهلل أف إتباع الظن جهل كاتباع اؽبول ظلم، كنبا صباع الشر
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وحملها اإلنسان إنو كان ظلوما  }: وجماع الشر الجهل والظلم قال اهلل تعالى : "قال رحمو اهلل 

وذكر التوبة لعلمو سبحانو وتعالى أنو ال بد لكل إنسان من أن يكون فيو . إلى آخر السورة  {جهوال 

جهل وظلم ثم يتوب اهلل على من يشاء فال يزال العبد المؤمن دائما يتبين لو من الحق ما كان جاىال 

. "بو ويرجع عن عمل كان ظالما فيو 

------------------------------------------------- 

 :جماع الشر :ش

كما قاؿ إذا لم يهذب بالدين والخلق يقوؿ صباع الشر اعبهل كالظلم كىي فبا جبل عليو اإلنساف 

    ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      ): عز كجل

 فهو جاىل بثقل اؼبسؤكلية ىذه كتبعاهتا ، كىو ظلـو [ٕٚ:األحزاب](         

لنفسو أيضا ُب قصوره ُب أداء ىذه األمانة كتفريطو ، كمن رضبة اهلل بنا كىو أعلم بضعفنا كتقصَتنا كأف 

كذكر التوبة : "اإلنساف مهما اجتهد فال بد أف يكوف فيو جهل كظلم فاحتاج إٔب التوبة حملو اغبوبة ، فقاؿ

فقد يفعل فعال عن جهل " لعلمو سبحانو كتعأب أنو ال بد لكل إنساف من أف يكوف فيو جهل كظلم

فيحتاج إٔب التوبة كقد يفعل الفعل ال عن جهل كلكن ؽبول، كىذا ظلم فال بد لو من توبة فهو ؿبتاج إٔب 

التوبة من جهلو كظلمو كما يًتتب عليهما من تقصَت ُب جنب اهلل ، ألنو ال يزاؿ يتبُت لو من اغبق ما كاف 

جاىال بو فيحتاج إٔب التوبة ، أك من العمل ما كاف ظاؼبا فيو فيحتاج إٔب التوبة، كىذا  دليل على أنبية العلم 

الذم يكشف لك اغبقيقة كينَت لك الطريق فيبُت لك ما كنت جاىلو ، كما كنت ظاؼبا فيو ، قاؿ اهلل 
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )  :تعأب

چ چ )[ٕٕٔ:األنعاـ](   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

تفرقوف بو بُت اغبق كالباطل، كبُت : أم [ٜٕ:األنفاؿ](   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ک

العلم كاعبهل كبُت الظلم كالعدؿ ، فيصحح اؼبسار الذم كقع فيو عن خطأ كعن جهل كيرجع عن عمل 

 .كاف ظاؼبا فيو عملو عن ىول فَتجع عن ىذا كذاؾ بنور العلم كشبرة التقول
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اهلل ولي الذين آمنوا يخرجهم من  }: وأدناه ظلمو لنفسو كما قال تعالى :  قال رحمو اهلل تعالى 

ىو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات  } :وقال تعالى {الظلمات إلى النور 

. { كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور { } الر } وقال تعالى  {إلى النور 

------------------------------------------------ 

أم أدىن الشر ظلم اإلنساف لنفسو بأف يعرضها لغضب اهلل عز كجل كمقتو كعذابو قاؿ " كأدناه: "يقوؿ

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ): تعأب 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ): يقوؿ اهلل عز كجل [ٖٕ:األعراؼ]

كيقوؿ [ٔٓٔ:ىود](   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

  ككاف من دعاء ذم النوف [ٙٚ:الزُّخُرؼ](   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ): سبحانو كتعأب 

 .كالنصوص ُب ىذا اؼبعٌت كثَتة  .. (ال إلو إال أنت سبحانك إين كنت من الظاؼبُت  ): عليو السالـ 

اللهم إين ظلمت نفسي : قل ))ككاف من تعليم النيب صلى اهلل عليو كسلم للصديق رضي اهلل عنو 

 (.(ظلما كثَتا كال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر ٕب مغفرة من عندؾ ، كارضبٍت إنك أنت الغفور الرحيم

() 

وَقَدْ خَبةَ هَيْ  } :ظلم العبد لغَته ، كىو الديواف الذم ال يًتؾ اهلل منو شيء ، قاؿ تعأب : كيليو

                                 

  .(ٙٙٔ/ ٔ )ٖٗٛ باب الدعاء قبل السالـ -كتاب األذاف- البخارمركاه  ( )
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إًَِّوَب السَّبِيلُ عَلًَ الَّذِييَ يَظْلِوُىىَ النَّبسَ وَيَبْغُىىَ فِي }: وقال عز وجل  [111:طه]{حَوَلَ ظُلْوًب

[ 42:الشىري]{األَرْضِ بِغَيْزِ الْحَقِّ أُوْلَئِلَ لَهُن عَذَاةٌ أَلِين

 ڦ ڄ ڄ ڄ ):كأعلى الشر كأظلم الظلم الشرؾ باهلل تعأب قاؿ عز كجل 

الَّذِييَ آهَنُىاْ وَلَنْ يَلْبِسُىاْ إِميَبًَهُن بِظُلْنٍ أُوْلَـئِلَ لَهُنُ األَهْيُ وَهُن } : كقاؿ تعأب[ٖٔ:لقماف](   ڄ

 [82:األًعبم]{هُّهْتَدُوى
: ؼبا نزلت: عن عبد اهلل، قاؿكقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم تفسَت الظلم ىنا بأنو الشرؾ، ؼ

: إيباهنم بظلم قاؿ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم [ٕٛ: األنعاـ] {الذين آمنوا كٓب يلبسوا}
 ( ).[ٖٔ: لقماف] {إف الشرؾ لظلم عظيم }: أينا ٓب يظلم؟ فأنزؿ اهلل عز كجل

كالظلم بأنواعو ظلمات كلذلك كاف من رضبة اهلل تعأب باؼبؤمنُت أف يبنت عليهم بإخراجهم من 

ٱ ٻ ٻ ): قاؿ تعأب اهلل  الظلمات إٔب النور ، بينما الطواغيت ذبذّٔم إليها كزبرجهم من النور

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

  [ٕٚ٘:البقرة](   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

كما أنزؿ اهلل تعأب كتابو إٔب عبده كرسولو صلى اهلل عليو كسلم ليخرج اؼبؤمنُت من الظلمات إٔب النور 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): قاؿ تعأب  

ٿ ٿ ):  يبُت لكم اغبق فماذا بعد اغبق إال الضالؿ ، كقاؿ عز كجل [ٜ:اغبديد](   ې ې

                                 

 باب صدؽ اإليباف -كتاب اإليباف-  ، كمسلم(٘ٔ/ ٔ )ٕٖظلم دكف ظلم :  باب-كتاب اإليباف- البخارمركاه  ( )
 .(ٗٔٔ/ ٔ )ٜٚٔكإخالصو 
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .إٔب نور اإليباف كالعلم:أم [ٔ:إبراىيم](   ڄ ڄ
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أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين : ومما ينبغي أيضاً أن يعرف: قال رحمو اهلل 

منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما : والكالم على درجات

ومن يكون قد رد على غيره من الطوئف الذين ىم أبعد عن السنة منو، ، خالف السنة في أمور دقيقة

لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد ق فيكون محموداً فيما رده من الباطل وقالو من الح

ورد بالباطل باطالً  ، فيكون قد رد بدعًة كبيرًة ببدعة أخف منها()بعض الحق وقال بعض الباطل

 .أخف منو، وىذه حال أكثر أىل الكالم المنتسبين إلى السنة والجماعة

------------------------------------------------- 

 :أصناف الطوائف المخالفة ألىل السنة 

كفبا ينبغي أف يعرؼ أف الطوائف اؼبنتسبة إٔب : "بدأ ُب الشركع ُب بياف أصناؼ الطوائف اؼبخالفة قاؿ 

الطوائف اليت يُنتسب إليهم كيُتبعوف فيما ىم عليو : يعٍت" متبوعُت ُب أصوؿ الدين كالكالـ على درجات

ليسوا على كتَتة كاحدة كال على درجة كاحدة ، بل على درجات، كذكر ثالث درجات كيبكن أف نقوؿ 

 .على درجتُت ألف الثالثة داخلة فيما قبلها 

قرر مبادئ كقواعد كقوانُت كأصوؿ ـبالفة للسنة " منهم من خالف السنة ُب أصوؿ عظيمة ":األولى

مثل أصوؿ اؼبعتزلة اػبمسة كرد أخبار اآلحاد ُب العقيدة بإطالؽ ، كأف األدلة النقلية ال تفيد علما كال يقينا 

إال دبوافقة العقلية ك تقدًن العقل على النقل عند التعارض، كمثل نفي العلو كصفات الفعل االختيارية 

 .ظواىر نصوص الصفات تقتضي التشبيو فيلـز تأكيلها أك ضبلها على آّاز ككبوىا..ك
                                 

. ليستقيم اؼبعٌت كيصح" بالباطل"كذا ُب األصل، كالصواب حذؼ كلمة ( )
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من يكوف إمبا خالف السنة ُب أمور دقيقة،فيكوف متبعا للكتاب كالسنة كاإلصباع كلكنو ىبالف ُب : الثانية

بعض اؼبسائل حىت كإف كانت علمية عقدية فيكوف قد أحسن الظن بقوؿ بعض العلماء فقاؿ بقوؽبم ظنا 

منو أف ذلك ىو اغبق، كما كقع لبعض كبار احملدثُت كالفقهاء من علماء ىذه األمة ُب بعض تأكيل بعض 

الصفات، فهؤالء أحسنوا الظن باؼبتكلمُت كاعتربكىم من أىل االختصاص كأىل العلم فأخذكا عنهم، كقالوا 

بشيء من مقالتهم لكنهم ؿبكموف كمعظموف لكتاب اهلل كلسنة رسولو كإلصباع اؼبسلمُت، كإذا تبُت ؽبم 

 .اغبق ال يًتددكف البتة ُب األكبة فهؤالء هبعلوف على درجة سواء ُب اغبكم مع اؼبخالفُت ُب األصوؿ العظيمة

فإذا كاف األصل ىو اتباع الكتاب كالسنة كاإلصباع كما ىو منهج أىل السنة عموما كىو منهج العلماء 

من احملدثُت كمن اؼبفسرين كمن الفقهاء كإف خالفوا ُب بعض اعبزئيات فهؤالء من أىل السنة ألف اغبكم إمبا 

ىو حبسب التزاـ األصوؿ الكلية ُب اؼبناىج العامة ال ُب بعض اؼبسائل حىت كإف كانت عقدية فمن الظلم 

كالبهتاف البُّت أف وبكم على مثل اإلماـ النوكم رضبو اهلل أك اغبافظ ابن حجر أك اإلماـ اػبطايب أك غَتىم 

من أئمة اغبديث كالسنة أف يقاؿ إف ىؤالء أشاعرة بإطالؽ ألنو أّكؿ ُب صفة أكقاؿ بقوؿ األشاعرة ُب 

مسألة من اؼبسائل ،ألف اؼبذىب األشعرم قائم على أصوؿ من التزمها فهو أشعرم ، فهو قائم على رد 

أخبار اآلحاد ُب العقيدة ، كعلى أف األصل ُب االستدالؿ العقدم ىو االعتماد على األدلة العقلية ك على 

تقدًن العقل على النقل كعلى أف اإليباف ىو التصديق دكف العمل ، كعلى نفي العلو كالصفات االختيارية ، 

كعلى نفي تأثَت القدرة ُب أفعاؿ العباد فاغبكم كالتصنيف للناس بانتسأّم للطوائف إمبا ىو بالتزاـ أصوؿ 

فكل  كقواعد ىذه اؼبذاىب ال ُب اؼبوافقة اعبزئية ُب بعض اؼبسائل، كذلك مثل االنتساب للمذاىب الفقهية،

مذىب لو أصوؿ عامة كقواعد كلية من التـز ّٔا صح انتسابو للمذىب ، لكن لو أف مالكيا كافق الشافعي 
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ُب بعض اؼبسائل فال ىبرج من تصنيفو أنو مالكي اؼبذىب ألنو كافق الشافعي ُب بعض اؼبسائل ؛ ألف اغبكم 

 .إمبا ىو على االلتزاـ باألصوؿ كالقواعد العامة كالكلية ال اؼبوافقة ُب بعض اعبزئيات 

منهم من خالف السنة ُب : كمثل ىذا ُب قضية اغبكم على الطوائف الكالمية ، لذلك قاؿ عنها

 .أصوؿ عظيمة ،كمنهم من خالفها ُب أمور دقيقة

من يكوف قد رد على غَته من الطوائف الذين ىم أبعد عن السنة منو لكونو ؿبمودا فيمارده  ":الثالث

كىذا من إنصاؼ اؼبصنف رضبو اهلل كمن حفظ حقوؽ العلماء ، فيشَت رضبو اهلل ". من الباطل كقالو من اغبق

إٔب أف بعض ىؤالء اؼببتدعة من األشاعرة كحىت من اؼبعتزلة ؽبم ردكد صحيحة كقوية على من ىم أعظم 

منهم بدعة كالرافضة مثال أك اػبوارج أك من ىو خارج الدائرة كالفالسفة أك النصارل أك اليهود، ىذا ربفظ 

فيكوف ؿبمودا فيما رده من : "لو ىذه اعبهود كتذكر كتشكر كيؤجر عليها كلذلك قاؿ اؼبصنف رضبو اهلل  

الباطل كقالو من اغبق لكن يكوف قد جاكز العدؿ ُب رده حبيث جحد بعض اغبق كقاؿ بعض الباطل، ألنو 

على منهج فيو بدعة فيكوف قد رد بدعة كبَتة ببدعة أخف منها كرد الباطل بباطل أخف منو ،كىذا مثل 

ردكد األشاعرة على اؼبعتزلة يردكف عليهم أحيانا ببدع ، لكنها بدعة أخف من البدعة اليت عليها االعتزاؿ، 

فهم "  كىذه حاؿ أكثر أىل الكالـ اؼبنتسبُت إٔب السنة كاعبماعة: قاؿ" كرد باطال بباطل أخف منو:"قاؿ

األشاعرة يقولوف كبن أىل السنة كاعبماعة كاؼباتردية يقولوف كبن أىل السنة ! ينتسبوف إٔب السنة كاعبماعة 

 .كاعبماعة ، كال يلـز من االنتساب صحة النسبة 

يقوؿ  كفبا ينبغي أف يعرؼ أف الطوائف اؼبنتسبة إٔب ."كفبا ينبغي أيضا أف يعرؼ أف الطوائف اؼبنتسبة

فهذا عُت اإلنصاؼ كالعدؿ ألف الناس ليسوا سواءن، فال بد " متبوعُت ُب أصوؿ الدين كالكالـ على درجات
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من التمييز بينهم حىت كإف انتسبوا إٔب مقالة ـبالفة كإٔب مذىب ـبالف كإٔب صباعة ـبالفة، فهم ليسوا سواء، 

كاغبكم على األفراد إمبا ىو على ما ظهر من أعماؽبم كأقواؽبم الثابتة عنهم ، كىذا يعطينا إشارة إٔب بعض 

 :ما هبب مراعاتو من ضوابط ُب الرد على اؼبخالفة

 :ضوابط الرد على المخالفين

عدـ تعميم القوؿ كاعتباره منهجا، ال بالنسبة للفرد كال بالنسبة للمذىب ، فالفرد يرد متشابو :  األول

قولو إٔب ؿبكمو كينظر ُب أقوالو األخرل ُب اؼبسألة نفسها ، كبالنسبة للمذىب ال وبتمل كل قوؿ من أقواؿ 

أفراده اؼبنتسبُت إليو ، كإمبا لكل مذىب أصوؿ عامة ككليات مشًتكة بُت أفراده ، من التزمها عّد من 

اؼبذىب ، كما أف لكل مذىب طائفة من الكتب اؼبعتمدة عند أتباع اؼبذىب وبكم عليو كينسب إليو من 

  .ضالؽبا ألف من أقواؿ بعض اؼبنتسبُت غَت اؼبعتمدين

كىو الدعوة باليت ىي أحسن،فليست القضية أنك تضلل - كىذا مبدأ مهم جدا ُب كل األحواؿ: -الثاني

فالنا أك تبدع فالنا كذبهل فالنا، أنت مأمور بأف من عنده خلل عليك أف تدعوه لتعيده إٔب حظَتة السنة 

كأف تأخذ بيده ليعود إٔب الطاعة كالسنة كاالتباع ال أف تزيد ُب نفوره كاكبرافو فهذه ىي رسالتنا كىذا كاجبنا 

دعوة اؼبخالف فأنت كالطبيب الذم يعاِب اؼبرضى ، كإذا جئت إٔب اؼبريض كأخذت تصب عليو جاـ 

غضبك كتسبو كتقوؿ أنت فعلت كذا كفعلت فأنت ّٔذا ستزيد من مرضو ، فالدعوة ربتاج إٔب الرفق 

باؼبدعو،كربتاج إٔب التؤدة كالتشجيع ُب اعبوانب اإلهبابية كرفع اؼبعنويات أكال ،بعد ذلك تبُت لو اؼبخالفات 

اليت كقع فيها لًتده إٔب حظَتة السنة كاغبق ، ال أف تزيد ُب غلوائو كُب ضاللو كعناده كإصراره على ما ىو 

فيو من االكبراؼ كتكوف مسؤكال ُب دفعو على اإلصرار على ما ىو فيو من الضالؿ كىذه قضية يغفل عنها 
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كثَت من الناس، كبن كاجبنا الشرعي ليس ىو اغبكم على الناس كتصنيفهم،كفالف فيو كفالف فيو ، كاجبنا 

الشرعي أف ندعوىم إٔب اهلل كأف نبُت ؽبم السنة كأف ندعوىم إٔب طريق التوبة كأف نفتح ؽبم الطريق للتوبة 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ): كالعودة إٔب اهلل ىذا ىو كاجبنا 

چ )[ٕ٘ٔ:النحل](   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

كُب [ٖٖ:ُفصَّْلت](   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

لفتة تتعلق دبوضوعنا ىذا، كىي الدعوة إٔب صباعة اؼبسلمُت كإٔب حظَتة اإلسالـ (إنٍت من اؼبسلمُت):قولو

لست أنا اؼبمثل لإلسالـ لوحدم لكٍت كاحد  (إنٍت من اؼبسلمُت)كاؼبسلمُت كإٔب كحدة كلمة اؼبسلمُت ، 

 . من اؼبسلمُت

 . عدـ التسرع ُب اغبكم على اؼبخالفُت كىذه قضية هبب التفطن ؽبا كاالنتباه إليها:الثالث

 كأيضا رباشي الغلو ُب األشخاص، كىذه من أكرب اؼبوبقات الغلو ُب األشخاص مدحا أك قدحا، :الرابع 

أنت ذبالس فالنا إذف فأنت من أىل السنة ، أنت ربب فالنا ىذه تزكية لك، أنت تبغض فالنا فأنت من 

أىل السنة، أما إف  كنت رببو فأنت خارج عن حظَتة السنة كالدائرة ، كىذه قضية ُب غاية اػبطورة ، كىذا 

مبٍت على اعبهل كالظلم كعلى القوؿ بال علم كعلى القوؿ على اهلل بال علم ألف اؼبسألة فيها تضليل كتكفَت 

 .كتفسيق كحكم على الناس كجنة كنار كىذه قضية ُب غاية اػبطورة 

ىو عدـ التعجل بإنزاؿ العقوبة ، كمن أقصى العقوبات اغبكم كما ُب حديث اػبوارج كىو عمدة : لخامسا

انظر إٔب ((دعو لعلو يكوف يصلي)):كأصل ُب ىذا اعبانب كقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ػبالد بن الوليد
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ككم : "رضبة النيب صلى اهلل عليو كسلم، الصالة ىي شعار من شعار الدين لعلو يكوف يصلي، فقاؿ خالد

كم من مصل من اؼبنافقُت كغَتىم ٓب تنفعو صالتو فكاف التوجيو " من مصل يقوؿ بلسانو ما ليس ُب قلبو 

 ()((إين ٓب أكمر أف أنقب قلوب الناس ، كال أشق بطوهنم)):النبوم الكرًن ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم 

أفتش قلؤّم كأنظر ىل ىذا قاؽبا نفاقا أـ قاؽبا خوفا أـ قاؽبا رغبة أـ قاؽبا رىبة ، كىل ىو صادؽ فيها أـ ال 

ال تكونوا عوف الشيطاف على )):ال،بل اغبكم دبا ظهر منو فقط ، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم

 كىذه كإف قاؽبا النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب شارب اػبمر إال أهنا تشمل اؼببتدع أيضا ، ()((أخيكم

فإنك بالطعن فيو كسّبو كخاصة ُب كجهو كالتحذير منو قبل أف تفتح لو باب األكبة كالعودة كاالستقامة 

فإنك بذلك تكوف عونا للشيطاف على أخيك ـبالفا ؽبدم النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب التعامل مع 

اؼبخالف فنحن حباجة ماسة إٔب تكييف تعامالتنا كصبيع تصرفاتنا مع اؼبوافق كاؼبخالف لتوافق ىديو صلى اهلل 

 .عليو كسلم

 

 

 

 

 

                                 
(.  ٕٚٓ/ ٘ )ٖٔ٘ٗ.  صحيح البخارم ػ باب بعث أيب موسى كمعاذ إٔب اليمن قبل حجة الوداع ()

(. ٜٚٔ/ ٛ )ٔٛٚٙ. باب الضرب باعبريد كالنعاؿ.  صحيح البخارم ػ كتاب اغبدكد ()
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ٚٔ 

 

مثل ىؤالء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قوال يفارقون بو جماعة المسلمين ؛ : "قال رحمو اهلل تعالى 

 واهلل سبحانو وتعالى يغفر للمؤمنين خطأىم في مثل ،يوالون عليو ويعادون ؛ كان من نوع الخطأ 

. ذلك

------------------------------------------------- 

 :ضابط التمييز بين المخالفين وانتسابهم للسنة والجماعة

ىذا ضابط مهم جدا ُب معرفة " إْب...مثل ىؤالء إذا ٓب هبعلوا ما ابتدعوه قوال يفارقوف بو: " قولو:ش

من ىو من أىل السنة كاعبماعة من الطوائف اؼبنتسبة إليها كىو أهنم إذا ٓب هبعلوا ما ابتدعوه قوال يفارقوف بو 

صباعة اؼبسلمُت يوالوف عليو كيعادكف عليو كاف من نوع اػبطأ كاهلل سبحانو يغفر للمؤمنُت خطأىم ُب مثل 

 .ذلك ، كال ىبرجوف من دائرة السنة 

كالتطبيق العملي على الشيخُت النوكم كابن حجر رضبهما اهلل تعأب ىل من ىم أىل السنة كاعبماعة 

أك من األشاعرة ؟ ينظر ىل هبعلوف ما قالوه من تأكيل لبعض الصفات قوال يوالوف عليو كيعادكف ؟ فمن 

قاؿ بقوؽبم كالوه كمن قاؿ خبالفو ذموه كأنكركا عليو كردكه كاهتموه بالتجسيم كالتشبيو، على عكس األشاعرة 

اػبلص فهم يتهموف مثبتة الصفات بالتشبيو كالتجسيم؟ الواقع أنك ال ذبد ُب كتبهم حرفا كاحدا ُب انتقاد 

من أثبت الصفات أبدا كال يقولوف قوال كيفارقوف بو صباعة اؼبسلمُت يوالوف عليو كيعادكف فمن كاف ىذا 

 .شأهنم  كاف ىذا القوؿ منهم من نوع اػبطأ كاهلل يغفر للمؤمنُت خطأىم ُب مثل ذلك
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ٕٚ 

 

لهم مقاالت : ولهذا وقع في مثل ىذا كثير من سلف األمة وأئمتها : "قال رحمو اهلل تعالى 

قالوىا باجتهاد وىي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة ؛ بخالف من والى موافقو وعادى مخالفو 

 في مسائل اآلراء واالجتهادات ؛ هوفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفو دون موافق

. "واستحل قتال مخالفو دون موافقو فهؤالء من أىل التفرق واالختالفات 

------------------------------------------------- 

ىذا ىو الضابط ُب التمييز بُت ىؤالء كأكلئك كالتطبيق العملي لذلك الضابط على العلماء الذين كقعوا 

كقع ُب مثل ذلك كثَت من سلف األمة كأئمتها ؽبم مقاالت "ُب بعض اؼبخالفات ، فيذكر اؼبصنف أف ىذا 

فهذه اؼبقاالت ال زبرجهم من السنة ، أما : يعٍت " قالوىا باجتهاد كىي زبالف ماثبت ُب الكتاب كالسنة

من كأب موافقو كعادل ـبالفو كفرؽ بُت صباعة " الذين ىبرجوف بتلك اؼبقاالت ف السنة كاعبماعة فهم 

- كترتب على ذلك أنو" - اؼبسلمُت ككفر كفسق ـبالفو دكف موافقو ُب اؼبسائل كاآلراء كاالجتهادات

: يعٍت" استحل قتاؿ ـبالفو دكف موافقو فهؤالء من أىل التفرؽ كاالختالفات كاػبركج عن السنة كاعبماعة"

إذا بٌت على اؼبقالة اؼبخالفة الوالء كالرباء كاؼبعاداة كاؼبواالة فهذا ىو الفارؽ بُت من تعترب ىذه البدعة ُب حقو 

خطأ يغتفر كبُت من يكوف من ىذه الطوائف كالفرؽ اؼبخالفة، كىذا ما يقرره الشيخ ابن عثيمُت رضبو اهلل 

االختالؼ مع اؼبناصحة كاؼبودة ديدف أىل السنة، كاالختالؼ مع العداكة كالبغضاء ديدف :"تعأب حُت يقوؿ

 ()"أىل األىواء

فاػبالؼ كاالختالؼ طبيعي يقع بُت الناس لكن إف ترتب عليو عداكة كبغضاء كمواالة كمعاداة فهذا 
                                 

(  ) 
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ٖٚ 

 

مسلك أىل األىواء، أما إذا ترتب على ذلك التناصح كاؼبودة كالتحابب كالدعوة كبياف اغبق كالرجوع إليو إذا 

 .استباف فذلك ديدف أىل السنة كاعبماعة جعلنا اهلل كإياكم منهم 

كعليو فإف الظاىر من كالـ اؼبصنف رضبو اهلل أنو هبعل اؼبفارقة ألىل السنة كاعبماعة ليس الوقوع ُب 

 .البدعة اؼبخالفة فقط ، كإمبا على ما يًتتب عليها من آثار 
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ٚٗ 

 

" الخوارج " ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أىل البدع : "قال رحمو اهلل تعالى 

المارقون وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى اهلل عليو وسلم من عشرة أوجو خرجها 

 ".مسلم في صحيحو ؛ وخرج البخاري منها غير وجو

------------------------------------------------ 

 :أول فرقة فارقت الجماعة

شرع اؼبصنف ُب ذكر الدليل للضابط الذم قرره ُب التمييز بُت اؼبخالفة اؼبخرجة من السنة كاعبماعة 

كغَت اؼبخرجة فذكر أف أكؿ من فارؽ صباعة اؼبسلمُت كأكؿ فرؽ من أىل البدع ىم اػبوارج اؼبارقوف مع أنو 

حصل كما ال ىبفى خالؼ كاختالؼ بُت الصحابة ُب بعض اؼبسائل كمنها العقدية لكنها قليلة كليست 

من األصوؿ، إال أنو ٓب يًتتب عليها تنازع كتناحر كمفارقة عبماعة اؼبسمُت، أما ىؤالء فبنوا على اؼبخالفة 

اؼبفارقة كالعداكة للمسلمُت كاػبركج عن صباعتهم كىذا ىو التفرؽ اؼبذمـو الذم حذر منو النيب صلى اهلل 

عليو كسلم، كلذلك جاءت النصوص ُب اػبوارج كصح اغبديث عن النيب صلى اهلل عليو كسلم من عشرة 

 () .أكجو خرج بعضها مسلم كالبخارم

 

 

 

 
                                 

(  ) 
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ٚ٘ 

 

وقد قاتلهم أصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم مع أمير المؤمنين علي بن : "قال رحمو اهلل تعالى

أبي طالب فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين إذ كانوا في ذلك 

صنف قاتلوا مع ىؤالء ؛ وصنف قاتلوا مع ىؤالء ؛ وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا : ثالثة أصناف 

. "وجاءت النصوص بترجيح ىذه الحال . 

------------------------------------------------- 

تأكيدا للدليل السابق يوضحو اؼبصنف رضبو اهلل ُب اؼبقارنة بُت الفريقُت الذين اختلفا على أمَت اؼبؤمنُت 

علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو كقاتلهم، فقد حصل من االختالؼ بُت علي كاػبوارج كبُت علي 

كأصحاب اعبمل فاػبوارج قاتلهم أصحاب النيب بإصباع مع أمَت اؼبؤمنُت علي رضي اهلل عنو، كٓب يتخلف 

عنو أحد كٓب ينكر عليو أحد ُب قتاؿ اػبوارج ، كمع أهنم كفركه كخرجوا عليو كاستحلوا دمو رضي اهلل عنو 

إف لكم علينا ثالثا، أف ال مبنعكم مساجد : " كقتلوا الصحابة إال أنو مع ذلك كلو كاف رفيقا ّٔم كقاؿ ؽبم 

 كٓب يقاتلهم ()"اهلل كأف ال مبنعكم مالكم من ُبء من حق للمسلمُت كذكر الثالثة أف ال نبدأكم بالقتاؿ

حىت بدأكا بالقتاؿ فقاتلهم رضي اهلل عنو ، ككاف قتالو ؽبم قتاؿ حق كسيف حق، كىذا من مناقبو رضي اهلل 

 . كأثٌت على من قاتلهم() ((طوىب ؼبن قاتلهم كقاتلوه)):عنو ؛ ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

 أما بالنسبة للقتاؿ ُب فتنة يـو اعبمل كصفُت فقد اختلف الصحابة ُب قتاؽبم ككانوا على ثالثة 

 : أصناؼ 

                                 
(  ) 
(  ) 
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ٚٙ 

 

 .صنف اجتهدكا فقاتلوا مع علي كرأكا أف اغبق معو كأف اؼبخالفُت لو بغاة_ ٔ

كصنف قاتل مع معاكية كمن معو رضي اهلل عنو كقالوا إف ىؤالء يطالبوف حبق كىو دـ عثماف أف _ ٕ

القتلة ُب صفوؼ علي فرؤكا أف معهم اغبق ُب قتاؿ علي حىت ُيسلّْم أك يقيم اغبد على ىؤالء القتلة الذين 

 .انضموا إٔب صفو

كصنف ثالث أمسكوا عن القتاؿ كقعدكا كاعتربكه قتاؿ فتنة فلم ينكر من كاف مع علي على _ ٖ

أكلئك  الذين كانوا مع اعبمل كصفُت كٓب ينكر من كاف مع معاكية على اآلخرين ، كٓب ينكر من أمسك 

 . على غَتىم ،ألف ىذه نازلة ككل اجتهد كقاـ بفعل ما يرل أنو اغبق

كجاءت النصوص بًتجيح ىذه اغباؿ كىي أنو قتاؿ :كال شك أف اغبق ُب ىذه اؼبسألة كما قاؿ ىنا 

فتنة ،كاألصل ُب قتاؿ الفتنة اإلمساؾ ، لكن ال يثرب على من اجتهد كقاتل مع علي أك ضده فهذه نازلة 

 .كمسألة اجتهاد، مع أف فيها إراقة دماء كغَت ذلك

 . كىذا يبُت الفارؽ بُت الصورتُت
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فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروىم واستحلوا قتالهم جاءت : "قال رحمو اهلل تعالى

يحقر أحدكم صالتو مع صالتهم وصيامو  }بما جاء فيهم ؛ كقول النبي صلى اهلل عليو وسلم  السنة

مع صيامهم وقراءتو مع قراءتهم يقرءون القرآن ال يجاوز حناجرىم يمرقون من اإلسالم كما يمرق 

. " {السهم من الرمية أينما لقيتموىم فاقتلوىم فإن في قتلهم أجرا عند اهلل لمن قتلهم يوم القيامة 

------------------------------------------------- 

ىذا بعض ما جاء ُب اػبوارج، كىم أكؿ اؼببتدعة ظهورا كانشقاقا عن صباعة اؼبسلمُت كىم الذين فارقوا 

صباعة اؼبسلمُت كانشقوا عن صفهم كاستحلوا قتاؽبم، كلذلك جاءت السنة دبا جاء فيهم من ذكر أكصافهم 

حىت ال يغًت ّٔم اإلنساف، كبّينت النصوص أهنم أصحاب عبادة كقراءة للقرآف كأصحاب صياـ كتقرب، 

لكن ذلك ٓب ينفعهم عند اهلل عز كجل فؤتوا من جهة اعبهل بفهم ىذه النصوص كالغلو، فبُت عليو الصالة 

 .كالسالـ أهنم يبرقوف من اإلسالـ مركؽ السهم من الرمية

كىذا من نصوص الوعيد فال يعٍت ذلك أهنم كفار مع أهنم كفركا عليا،كقد قاؿ عن الذين كفركه كقاتلوه 

 يعٍت ما ()"من الكفر فركا:"كفعلوا األفاعيل ُب حقو رضي اهلل عنو ؼبا سئل عنهم أكفار ىم؟   قاؿ

" إف اؼبنافقُت ال يذكركف اهلل إال قليال:"أمنافقوف؟ قاؿ: ضبلهم على ىذا إال الفرار من الكفر ُب ظنهم، قيل

قيل فمن ىم؟ ماداموا ليسوا كفارا كال " ىؤالء أصحاب ذكر كتالكة كعبادة فليست فيهم خصاؿ اؼبنافقُت

يعٍت أصيبوا بفتنة فأغلقت عليهم فهم الكتاب كالسنة "-قـو أصابتهم فتنة فعموا كصموا:"منافقُت  قاؿ

 .كخرجوا على صباعة اؼبسلمُت نسأؿ اهلل العافية كالسالمة
                                 

(  ) 
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ٚٛ 

 

فالصحيح ُب ىذه الركاية أهنا جاءت عن علي كىي ثابتة عنو أنو قاؽبا ُب " إخواننا بغوا علينا:"أما ركاية 

 .أىل اعبمل كصفُت، كليست ُب اػبوارج

كىذا األثر يُفهم منو أنو ليس كل أمر بالقتاؿ دليل على الكفر،فليس كل أمر بقتاؿ اؼبخالف يدؿ على 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ): كفره ، كاألدلة على ذلك كثَتة كمنها قوؿ اهلل عز كجل 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸  ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

 . فأكد األخوة اإليبانية مع األمر بقتاؿ الباغية منهم [ٓٔ-ٜ:اغُبُجرات](     
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وقد كان أولهم خرج على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فلما رأى : "قال رحمو اهلل تعالى

يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فقال لو النبي صلى اهلل : قال  }قسمة النبي صلى اهلل عليو وسلم 

دعني يا رسول اهلل أضرب عنق : عليو وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال لو بعض أصحابو 

ىذا أقوام يحقر أحدكم صالتو مع صالتهم وصيامو  ()إنو يخرج من ضئضئ: ىذا المنافق فقال 

( ) . الحديث"{مع صيامهم وقراءتو مع قراءتهم 

------------------------------------------------- 

ىذا ىو قرف اػبوارج كبداية ظهورىم كاف ُب عهد النيب كالقصة معركفة فلما رجع النيب صلى اهلل عليو 

كسلم بغنائم حنُت ُب اعبعرانة كبدأ بقسمتها ، قاـ ىذا الرجل  فتفوه ّٔذه اؼبقولة الشنيعة ُب اهتاـ النيب 

كوبك لقد خبت كخسرت إف )):صلى اهلل عليو كسلم ُب عدلو ، كبُّت لو النيب صلى اهلل عليو كسلم بقولو لو

فالصحابة رضواف اهلل عليهم أرادكا االنتقاـ من ىذا الذم ينتقص قسمة النيب صلى اهلل عليو  ((ٓب أعدؿ

يعٍت أنو  كسلم كيتهم النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب عدلو ، فأخرب النيب عنو بأف ىذا سيخرج من ضئضئو،

 .رأس ؼبن سيأٌب من بعده

 كىذه أيضا من عالمات نبوتو صلى اهلل عليو كسلم فهذا رأس اػبوارج كٓب يكن شبة خوارج حىت  

خرجوا كما أخرب النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب عهد علي رضي اهلل عنو ، كقد بُت النيب صلى اهلل عليو 

كسلم أىم صفاهتم كعباداهتم كبُت أنو  وبقر أحدكم صالتو مع صالهتم كصيامو مع صيامهم كقراءتو مع 

                                 
(  ) 
(  ) 
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ٛٓ 

 

ظننت أف اعبنة ٓب :"قراءهتم كما كرد ُب اغبديث فكانوا أىل عبادة كذكر كاجتهاد حىت يقوؿ أحد اػبلفاء

جباىهم صارت من كثرة عبادهتم كسجودىم كركب :"كيقوؿ علي عنهم"زبلق إال ؽبؤالء من كثرة عبادهتم

كعِجلُت إليك : "كتعرفوف قصة ذلك الرجل الذم أكٌب بو فبدئ بتعزيره كتقطيعو كىو يقوؿ" اؼبعز من العبادة

أخشى أف أعيش برىة ال أذكر : كيردد ذكر اهلل فلما عاعبوه على لسانو جزع فقيل ٓب؟ فقاؿ" ريب ِلًتضى

 .فيها اهلل نسأؿ اهلل العافية كالسالمة 

فال ىُبدع اإلنساف بكثرة العبادة ككثرة الصالة، مع أف ىذه عالمة خَت كيرجى لصاحبها اػبَت لكن ال 

يعٍت ذلك أف كل من قاـ ّٔذا يعترب من الفرقة الناجية اليت ذكرىا النيب صلى اهلل عليو كسلم ، كىذا دليل 

على عدـ التسرع ُب اغبكم على اآلخرين ال مدحا كال قدحا، لكن يرجى للمحسن كىبشى على اؼبسيء 

كمن أظهر إحسانا قبلنا منو كاهلل أعلم بقلبو ،كمن أظهر إساءة أخذت تلك اإلساءة عليو كاهلل أعلم بو 

 .كحبالو، ىذه قضايا مهمة هبب أف ال تكوف غائبة عن أذىاف طلبة العلم
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بالظن والهوى ؛ كما طعن إبليس  فكان مبدأ البدع ىو الطعن في السنة:"قال رحمو اهلل تعالى 

. "في أمر ربو برأيو وىواه 

------------------------------------------------- 

 :مبدأ البدع وأبرز سمات المبتدعة

ال شك أف أكؿ نقاط االكبراؼ ىي الطعن ُب السنة الثابتة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، فإذا رأيت 

شخصا يطعن ُب السنة كيشكك ُب السنة فاعلم أنو على غَت ىدل، كىذا قاسم مشًتؾ بُت اػبوارج كأىل 

البدع الذين قالوا نأخذ بالقرآف كنًتؾ السنة إٔب يومنا ىذا، من الليرباليُت كغَتىم الذين أقل درجاهتم أهنم 

: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: يشككوف ُب السنة، كمر معنا حديث أيب رافع مؤب رسوؿ اهلل قاؿ

 ىذا () ((ال ألفُت أحدكم متكئا على أريكتو يأتيو األمر فبا أمرت بو أك هنيت عنو فيقوؿ ما أدرم ))

ما كجدنا ُب ))التشكيك ُب السنة كالطعن ُب ثبوهتا كداللتها  [ما أدرم]ىو القاسم اؼبشًتؾ بُت أىل البدع 

 (.(كتاب اهلل اتبعناه

كىذا أيضا من دالئل نبوتو صلى اهلل عليو كسلم حيث كانت ىذه السمة ىي ديدف صبيع أىل 

 .األىواء

كأكؿ من طعن ُب السنة كطعن ُب خرب اآلحاد كحجيتو ىم اؼبعتزلة، كإٔب اآلف بعض دعاة العصرانية 

كالظن ىنا إما " السنة ظنية:"كغَتىم كإف كاف فيهم مشايخ كعلماء لكنهم يقّللوف من شأف السنة، كيقولوف

مع جواز تقسيم األدلة حسب قوهتا كداللتها -ُب ثبوهتا أك ُب داللتها كإذا أشعت عند الناس معٌت الظنية 
                                 

(  ) 
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لكن إشاعة ىذا بُت الناس كالتعميم على أف النصوص ظنية - إٔب التقسيم اؼبعركؼ ُب األصل كاؼبصطلح

الداللة أك ظنية الثبوت ىذا يقلل من قيمة النص كمن شأنو كمن مكانتو فيجرأ الناس على التخلي عن السنة 

كيعطي نسبة من التشكيك ُب السنة كما قاؿ ىنا،فمبدأ البدع ىو الطعن ُب السنة إما بالظن كاعبهل أك 

 .باؽبول كالظلم 

كبناء على ذلك ظهرت بدعة عدـ حجية اآلحاد ُب العقيدة كثلموا ثالث أرباع السنة دبثل ىذه 

البدعة، فكلما خالف أحدىم النص عن النيب صلى اهلل عليو كسلم لكونو خالف ىواه كمقالتو قاؿ ىذا 

ما ]:خرب آحاد يرد كال يقبل، كإٔب كقتنا ىذا كىذه مسألة يطوؿ فيها الكالـ فقولو صلى اهلل عليو كسلم

ىذه شبهة صبيع الطاعنُت ُب السنة، كىي باب االبتداع كاالكبراؼ، لذلك يقوؿ أيوب السختياين  [أدرم

إنا كاهلل ال نريد : إف رجال قاؿ ؼبطرؼ بن الشخَت ال ربدثنا إال دبا ُب القرآف فقاؿ لو مطرؼ:"رضبو اهلل تعأب

 .يريد النيب صلى اهلل عليو كسلم كيريد الصحابة" بالقرآف بدال كلكن نريد من ىو أعلم منا بالقرآف

فيأٌب  (لتبُت للناس ما نزؿ إليهم)فالسنة ىي اليت تبُت القرآف كتوضح القرآف بل ىي كظيفة النيب األكٔب 

من يطعن ُب السنة،فمن أكرب عالمات أىل األىواء الطعن ُب السنة أك التشكيك فيها أك التقليل من شأهنا 

كىذه ثلمة ُب اإلسالـ قوية ، كىذه تذكرنا باألصل الذم أشرنا إليو قبل قليل أف منهج أىل السنة ىو 

 .االتباع الكامل للكتاب كالسنة كإصباع اؼبسلمُت 
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وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنو تكلم في تضليلهم يوسف : "قال رحمو اهلل تعالى 

: إمامان جليالن من أجالء أئمة المسلمين قاال - ثم عبد اهلل بن المبارك وىما  ()بن أسباط

والجهمية ؟ فأجاب : فقيل البن المبارك . الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة : أصول البدع أربعة 

إنا لنحكي كالم اليهود والنصارى وال نستطيع أن : وكان يقول . بأن أولئك ليسوا من أمة محمد : 

وىذا الذي قالو اتبعو عليو طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرىم قالوا . نحكي كالم الجهمية 

المنافقون الذين - إن الجهمية كفار فال يدخلون في االثنتين والسبعين فرقة كما ال يدخل فيهم : 

 "يبطنون الكفر ويظهرون اإلسالم وىم الزنادقة

------------------------------------------------ 

أعاد اؼبصنف رضبو اهلل تعأب إٔب الكالـ على تعُت ىذه الفرؽ الثنتُت كالسبعُت، مع أف ىذا التعيُت 

يصعب، كال بد أف يكوف عن علم كبدليل كإال يكوف من التقوؿ على اهلل بغَت علم، لكن قد يشكل على 

من عينوا أصوال كرؤكسا للبدع كىم -كأشرنا إٔب بعضهم فيما تقدـ -اؼبصنف رضبو اهلل أف ىناؾ من األئمة 

أئمة كبار من أئمة السنة فما ىو اعبواب على ذلك؟ فأعاد اؼبصنف رضبو اهلل الكرة فذكر كأشار إٔب من 

كأما تعيُت الفرؽ اؽبالكة فأقدـ من بلغنا :"اجتهد من العلماء من األئمة ُب تعيُت بعض ىذه الطوائف، فقاؿ

مع أف األكٔب تقدًن عبد اهلل بن اؼببارؾ رضبو  "ٍب عبد اهلل بن اؼببارؾ  أنو تكلم ُب تضليلهم يوسف بن أسباط

ق، ٜ٘ٔق، كيوسف ابن أسباط توُب سنة ٔٛٔاهلل على يوسف بن أسباط ألف عبداهلل بن اؼببارؾ توُب سنة

كنبا إماماف جليالف من أجالء أئمة اؼبسلمُت ، أشارا إٔب ربديد أصوؿ البدع كٓب وبصرا الثنتُت كالسبعُت 
                                 

(. ٖٛٚ/ٔ)اإلبانة الكربل  ( )
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 : كإمبا أشارا إٔب أصوؿ البدع كقد اختلفت أقواؿ أىل العلم ُب تعيُت أصوؿ الفرؽ كعددىا على أقواؿ 

الركافض : من قاؿ إف أصوؿ البدع أربع كمنهم ابن اؼببارؾ كيوسف بن أسباط كما تقدـ كىي : األكؿ 

كاػبوارج كالقدرية كاؼبرجئة، ككل منهما قسم ىذه األصوؿ إٔب أف أكصلوىا إٔب اثنتُت كسبعُت فرقة، لتحديد 

كل فرقة : العدد الذم كرد عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، فعند يوسف بن أسباط رضبو اهلل تعأب قاؿ

 .تفرعت إٔب شباين عشرة فرقة فكاف آّموع ثنتُت كسبعُت فرقة

أما ابن اؼببارؾ فجعل الشيعة على ثنتُت كعشرين فرقة، كاغبركرية على إحدل كعشرين فرقة، كالقدرية 

 .على ست عشرة فرقة، كاؼبرجئة على ثالث عشرة فرقة، حىت اكتملت الثنتُت كالسبعُت فرقة

ق ُب كتابة (ٖٓ٘)الطرطوشي : كتبعهم ُب أف أصوؿ البدع أربع . كىذا اجتهاد منهم رضبهم اهلل تعأب

 () .اغبوادث كالبدع

  .من قاؿ إف أصوؿ البدع طبس، كمنهم أبو حاًب الرازم زاد الزنادقة: الثاني 

، اإلماـ :الثالث  من جعل أصوؿ الفرؽ ستان،  كمن أكائل من قاؿ ّٔذا التقسيم ىو خشيش بن أصـر

كما -الزنادقة كاعبهمية كتبعو :  للهجرة زاد على ىذه األربعٖٕ٘العآب احملدث اؼبعركؼ،اؼبتوَب سنة 

 .كأكصلها إٔب ىذا العدد" التنبيو كالرد على أىل األىواء كالبدع:"تلميذه أبو اغبسُت اؼبلطي ُب كتابو- أسلفنا

 لكن اإلشكاؿ أنو أدخل مع ىذا الفرؽ بعض اؼبذاىب كاؼبلل الكافرة اػبارجة من اؼبلة كالزنادقة من 

 .اؼبزدكية كاؼبانوية كغَتىم من اؼبلل الكافرة

ق كأيضا أبو اليسر البجدكم توَب سنة ٖٛٔ كفبن جعل أصوؽبا ستا أيضا مكحوؿ النسفي اؼبتوُب سنة 

                                 
(. ٖ٘-ٖٖ)ص  ( )
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 . ق رضبهم اهللٜٚ٘ق كابن اعبوزم سنة ٖٜٗ

 من جعل أصوؽبا عشرة كمنهم أبو اغبسن األشعرم فجعلها عشرة أصوؿ كما مر معنا، لكنو ذكر :الرابع 

 .ُب كتابو مقاالت اإلسالميُت إحدل عشرة فرقة 

 كاختلف العلماء ؼباذا قاؿ عشر كاؼبذكور إحدل عشرة؟ كلعل الصحيح أف فيو تصحيفا ُب الكتابة 

كالعامة كأىل اغبديث كصوأّا العامة من أىل اغبديث كليست فرقة : فحينما ذكر من ىذه الطوائف قاؿ

 .كّٔذا يكوف الكالـ مناسبا [العامة من أىل اغبديث ]مستقلة،أم

اؼبعتزلة ، كالضرارية كاغبسينية كالبكرية كالشيعة كاػبوارج كاؼبرجئة : كىذه األصوؿ عند األشعرم ىي 

 . كاعبهيمة كالعامة من أصحاب اغبديث ، كالكالبية ، فهذه عشر فرؽ

كقاؿ عن ابن اؼببارؾ أنو ال يدخل اعبهمية كالفرؽ اليت يرل أهنا خارجة عن اإلسالـ كيعترب اعبهمية من 

اػبارجُت عن اإلسالـ فال يدخلوف ُب الثنتُت كالسبعُت فرقة ألهنم ليسوا من أمة ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم 

 . عنده 

 كىذا دليل على أنو يعترب ىذه الفرؽ ىي من أمة اإلجابة أم من اؼبسلمُت كمن أىل القبلة كمن أىل 

 . اؼبلة كإف كانوا ليسوا من أىل السنة كلكنهم من أىل اؼبلة كمن عمـو اؼبسلمُت

كالتقسيم اؼبعركؼ أف اؼبسلمُت ينقسموف إٔب أىل القبلة كأىل السنة فأىل السنة الذين ىم أىلها 

العاملوف ّٔا اؼبلتزموف ّٔا ، كأىل القبلة أعم من ذلك تشمل كل من كاف منتسبا لإلسالـ من أىل السنة 

من صلى )): كمن أىل البدع كإف ٓب يكونوا من أىل السنة ؼبا جاء حديث النيب صلى اهلل عليو كسلم

صالتنا كاستقبل قبلتنا كأكل ذبيحتنا فذلك اؼبسلم الذم لو ذمة اهلل كذمة رسولو فال زبفركا اهلل ُب 
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 فيسموهنم أىل اؼبلة ألهنم ملة اإلجابة ملة ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم الذين أجابوا دعوتو ()((.ذمتو

 .كإف خالفوا دبا أخرجهم عن أف ينضموا ربت السنة كاعبماعة

إنا لنحكي كالـ اليهود كالنصارل كال نستطيع أف كبكي :"ىؤالء ليسوا من أمة ؿبمد ككاف يقوؿ:  قاؿ

نعم، ؽبم أقواؿ ُب ذات اهلل كُب اهلل عز كجل ال هبرؤ اإلنساف كال يستطيع أف " كالـ اعبهمية لشناعاتو

يتكلم ّٔا لشناعتها نسأؿ اهلل السالمة، لذلك أخرجهم من دائرة اإلسالـ بالكلية، كىذا فيو خالؼ بُت 

 .أىل العلم ، كليس إصباعا  كما سيأٌب

إف اعبهمية من : كىذا الذم قالو اتبعو عليو طائفة من العلماء من أصحاب أضبد كغَتىم قالوا : "قاؿ

حيث اعبملة كفار فال يدخلوف ُب الثنتُت كالسبعُت فرقة كما ال يدخل فيهم اؼبنافقوف الذين يبطنوف الكفر 

 ".كيظهركف اإلسالـ كىم الزنادقة

 .كالزنادقة ىنا على اصطالح الفقهاء كىم اؼبنافقوف أك الذين يظهركف اإلسالـ كيبطنوف الكفر

إمبا الزنديق من ، ىم طائفة من اؼبنافقُت كليس كل منافق زنديق:  كبعض أىل العلم قاؿ الزنادقة 

تظاىر باإلسالـ لدسيسة أك ؽبدؼ خبيث يريد النيل من اإلسالـ ىذا ىو الزنديق، أما ما عداه إذا ٓب ينو 

كٓب يكن عنده ىذه الدسيسة فلم يعد من الزنادقة ىذا ُب عرؼ الفقهاء أما اؼبتكلموف فالزنديق عندىم ىو 

 .اؼبلحد كاؼبنكر لوجود اهلل

 

 

                                 
(.  ٛٓٔ/ ٔ )ٜٖٔ.باب فضل استقباؿ القبلة يستقبل بأطراؼ رجليو-  ركاه البخارم ػ كتاب الصالة ()
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بل الجهمية : وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرىم : " قال المصنف رحمو اهلل تعالى

يكون كل طائفة : داخلون في االثنتين والسبعين فرقة وجعلوا أصول البدع خمسة فعلى قول ىؤالء 

المبتدعة " يكون كل طائفة من : عشر فرقة وعلى قول األولين  ()اثنا" المبتدعة الخمسة " من 

. "ثمانية عشر فرقة " األربعة 

-------------------------------------------------  

ىذا القوؿ الثاين قاؿ بو بعض أصحاب اإلماـ أضبد كغَتىم فعدكا اعبهمية داخلة ُب الثنتُت كالسبعُت 

 .فرقة كٓب ىبرجوىم، كلذلك جعلوا أصوؿ البدع طبس بدال من أف تكوف أربعا فضموا إليها اعبهمية

فعلى قوؿ ىؤالء يكوف كل طائفة من اؼببتدعة اػبمسة اثنا عشرة فرقة، كعلى قوؿ األكلُت : " قاؿ

 ".يكوف كل طائفة من اؼببتدعة شباف عشرة فرقة

أما القوؿ الثاين القائل بأف كل طائفة من اؼببتدعة األربعة شباف عشرة فرقة فصحيح، أربع طوائف كل 

 .طائفة شباف عشر يكوف العدد اثنتُت كسبعُت فرقة 

 

 

 

 
                                 

كذا ُب األصل، كلعل فيها تصحيف، ألنا إذا قلنا إف األصوؿ طبسة ككل فرقة اثنا عشرة يكوف العدد ستُت، كلو قلنا أربع عشرة  ( )
.  كاف العدد سبعُت كىذا أقرب، فيبدك فيو تصحيف
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فمن أخرج " تكفير أىل البدع " وىذا يبنى على أصل آخر وىو : "قال المصنف رحمو اهلل 

الجهمية منهم لم يكفرىم فإنو ال يكفر سائر أىل البدع بل يجعلهم من أىل الوعيد بمنزلة الفساق 

والعصاة ، ويجعل قولو ىم في النار مثل ما جاء في سائر الذنوب مثل أكل مال اليتيم وغيره كما قال 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): تعالى 

[.  10:النساء](   گ

------------------------------------------------ 

 :األصل الذي بني عليو التعيين مسألة تكفير أىل البدع 

يبُت اؼبصنف رضبو اهلل تعأب ىنا األصل الذم بٍت عليو التعيُت ، كىو مسألة تكفَت أىل البدع بعد أف 

ذكر اػبالؼ ُب تكفَت اعبهمية كىي من أشد الفرؽ بدعة كمفارقة عبماعة اؼبسلمُت ، كعليو فالناس من 

 : تكفَت أىل البدع ثالث طوائف 

من ال يكفر أىل البدع كبناء عليو ال يكفر الثنتُت كالسبعُت اؼبذكورة ُب ىذا اغبديث مع تكفَته _ ٔ

للجهمية ، كلذا أخرجهم من الثنتُت كالسبعُت فرقة لكفرىا ، أما سائر أىل البدع الثنتُت كالسبعُت فإهنا غَت 

ىم ُب النار  )): كافرة  بل هبعلهم من أىل الوعيد دبنزلة الفساؽ كالعصاة، كهبعل قولو صلى اهلل عليو كسلم

ڌ ڌ ڎ ): على مثل ما جاء ُب سائر الذنوب مثل أكل ماؿ اليتيم كما قاؿ عز كجل( (

 "[ٓٔ:النساء](   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

كىذا باإلصباع أف ىذا الوعيد ألىل الكبائر كأف آكل ماؿ اليتيم ربت اؼبشيئة فال يعٍت التكفَت ، 
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فهذا من نصوص الوعيد أم أنو متوعد بالنار كليس معٌت ((كلها ُب النار)): فكذلك ىنا ُب ىذا اغبديث

ذلك أنو ـبلد ُب النار، لكنو قد يدخلها ٍب ىبرج منها كقد ال يدخلها ىذا من أخرج اعبهمية، كبناء عليو 

 .قاؿ ال يكفر الثنتُت كالسبعُت فرقة ىذه 
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منهم من يكفرىم كلهم وىذا إنما قالو بعض : ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين ": قاؿ رضبو اهلل

" وأما السلف واألئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير . المستأخرين المنتسبين إلى األئمة أو المتكلمين 

المفضلة ونحو ذلك ولم تختلف نصوص أحمد في أنو ال يكفر ىؤالء وإن " الشيعة " و " المرجئة 

عنو أو في  خالفا– من ىؤالء وغيرىم - كان من أصحابو من حكى في تكفير جميع أىل البدع 

 ."مذىبو حتى أطلق بعضهم تخليد ىؤالء وغيرىم وىذا غلط على مذىبو وعلى الشريعة 

------------------------------------------------------- 

 . منهم من ال يكفر أحدا من أىل البدع دبا فيهم اعبهمية، كلذا أدخلهم ُب الثنتُت كالسبعُت_2

منهم من يكفر صبيع أىل البدع، اعبهمية كغَتىم، كلذلك أدخلهم ُب الثنتُت كالسبعُت، كىم عنده -3

كلهم كفار، فأخرجهم كلهم من دائرة اإلسالـ، كىذا قوؿ شاذ قاؿ بو بعض اؼبتأخرين اؼبنتسبُت إٔب 

 .األئمة أك اؼبتكلمُت، كىو قوؿ باطل ـبالف ؼبذىب اإلماـ أضبد، كـبالف للشريعة أصال

كىناؾ تقسيم آخر باعتبار دخوؿ اعبهمية أك خركجهم من الثنتُت كالسبعُت فرقة، كىو ما أشار إليو 

 .اؼبصنف

 :كعليو فإف الناس اختلفوا ُب دخوؿ اعبهمية من الثنتُت كالسبعُت على قولُت

 .ىناؾ من ٓب يدخلهم ُب الثنتُت كالسبعُت لكفرىم عنده، كالثنتاف كالسبعوف ليسوا كفارا: األكؿ

 :ىنا من أدخلهم، كىؤالء على قولُت: الثاين

 .من أدخلهم مع اعتقاد كفرىم، كعليو كّفر الثنتُت كالسبعُت - أ

من أدخلهم مع اعتقاد كفرىم، لكن ال يكفر أحدا من الثنتُت كالسبعُت دبا فيهم اعبهمية؛  - ب
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 ألنو ال يرل تكفَت أحد من أىل البدع مهما بلغت بدعتو

 : مذىب السلف واألئمة في تكفير أىل البدع

كبعد أف ساؽ اؼبصنف النزاع ُب ذلك كما تقدـ شرع ُب تقرير مذىب السلف ُب تكفَت أىل البدع، 

 :فبُت أف أىل البدع ليسوا سواء، فهم على ثالثة أقساـ

 .منهم من ٓب يتنازع السلف ُب عدـ تكفَتىم مثل اؼبرجئة كالشيعة اؼبفضلة -ٔ

 .كمنهم َمن أكثُر السلف على تكفَتىم، كاعبهمية احملضة -ٕ

 .كمنهم من تنازع كتردد السلف ُب تكفَتىم كاػبوارج كالرافضة -ٖ

أما السلف كاألئمة فلم يتنازعوا ُب عدـ تكفَت اؼبرجئة : "ٍب شرع اؼبصنف ُب تفصيل ذلك فقاؿ

فالسلف كاألئمة ال نزاع كال خالؼ بينهم ُب عدـ تكفَت بعض أىل " كالشيعة اؼبفضلة ككبو ذلك

البدع كاؼبرجئة كالشيعة اؼبفضلة، كىنا مّيز الشيعة اؼبفضلة عن الرافضة، فالشيعة اؼبفضلة ىم الذين 

يفضلوف أمَت اؼبؤمنُت علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو على الشيخُت أك على عثماف على خالؼ 

 .ُب اؼبسألة

 :فاؼبفضلة طائفتاف

من يفضل عليا على عثماف رضي اهلل عنهما، كىذا قاؿ بو بعض السلف ٍب عدؿ عنو فكاف  - أ

من : " إصباعهم أك شبو إصباعهم ما عرّب عنو األئمة أبو داكد كأضبد كالدارقطٍت ُب قوؽبم
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 ()".قدـ عليا على عثماف فقد أزرل باؼبهاجرين كاألنصار

من يفضل عليا على الشيخُت، كىذه أغلظ من األكٔب، كقد حكى اإلصباع على تقدًن  - ب

من : " قاؿ سفياف الثورم () كابن تيمية() كالشافعي()الشيخُت اإلماـ مالك

زعم أف عليا كاف أحق بالوالية منهما فقد خطأ أبابكر كعمر كاؼبهاجرين كاألنصار، كما 

 ()".أراه يرتفع لو مع ىذا عمل إٔب السماء

لكن باإلصباع ال يكفر ّٔذا التفضيل فالشيعة اؼبفضلة بقسميها ال ىبرجهم التفضيل من دائرة 

 .اإلسالـ، ككذلك بالنسبة للمرجئة

كٓب زبتلف نصوص أضبد ُب أنو ال يكفر ىؤالء اإلماـ : "ٍب حرر مذىب اإلماـ أضبد ُب ذلك بقولو

أضبد ال يكفر اؼبرجئة كال يكفر الشيعة اؼبفضلة كإف كاف من أصحابو من حكى ُب تكفَت أىل 

البدع من ىؤالء كغَتىم خالفا عنهم كُب مذىبو حىت أطلق بعضهم زبليد ىؤالء كغَتىم كىذا 

 ".غلط على مذىبو كعلى الشريعة

 

 

                                 
، كينظر تفصيل ذلك (ٛٛ/ٜ)ركاه الطرباين بأسانيد، كرجاؿ أحدنبا رجاؿ الصحيح كما قاؿ اؽبيثمي ُب ؾبمع الزكائد ( )

. ( فما بعدىاٖٗٚص)للباحث " اإلمامة العظمى: "
(. ٕٔٗ/ٗ)ؾبموع الفتاكل  ( )
(. ٚٔ/ٚ)كفتح البارم  (ٖٖٗ/ٔ)مناقب الشافعي للبيهقي  ( )
(. ٕٔٗ/ٗ)ؾبموع الفتاكل  ( )
(.  ٕٖٛ/ٛ)أخرجو أبو داكد ُب كتاب السنة، باب التفضيل  ( )
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ومنهم من لم يكفر أحدا من ىؤالء إلحاقا ألىل البدع بأىل المعاصي : "قال رحمو اهلل تعالى

فكما أن من أصول أىل السنة والجماعة أنهم ال يكفرون أحدا بذنب فكذلك ال يكفرون : قالوا 

 ".أحدا ببدعة

------------------------------------------------- 

ىذا بياف لقوؿ الطائفة الثانية الذين أدخلوا اعبهمية ُب الثنتُت كالسبعُت ، كأهنم يقولوف بعدـ تكفَت 

 .اعبميع دبا ُب ذلك اعبهمية بينما الطائفة األكٔب قالت بتكفَت اعبميع، اعبهمية كغَتىم

 :ٍب يفصل موقف السلف من تكفَت اعبهمية، فيقوؿ
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الذين ينكرون الصفات " الجهمية المحضة " المأثور عن السلف واألئمة إطالق أقوال بتكفير و

وحقيقة قولهم أن اهلل ال يتكلم وال يرى ؛ وال يباين الخلق ؛ وال لو علم وال قدرة وال سمع وال بصر 

. "وال حياة بل القرآن مخلوق وأىل الجنة ال يرونو كما ال يراه أىل النار وأمثال ىذه المقاالت

------------------------------------------------  

 :موقف السلف من تكفير الجهمية

ؼبا ذكر أف ىناؾ من أطلق بعدـ تكفَت صبيع أىل البدع دبا ُب ذلك اعبهمية ذكر ما ىو اؼبأثور عن 

 .السلف كاألئمة ُب ذلك كىو القسم الثاين فبن ذىب صبهور السلف إٔب تكفَتىم كىم اعبهمية احملضة

إف اؼبأثور عنهم إطالؽ أقواؿ بتكفَت اعبهمية احملضة، الذين ىم اعبهمية الغالة؛ ألف الطوائف :  فقاؿ

الذين جاءكا من بعدىم أخذكا من أقواؿ اعبهمية مثل تأكيل الصفات كنفي الصفات كىذا ذبهم جزئي 

كموافقة للجهمية فيطلق على اؼبعتزلة أهنم جهمية كلكنهم ليسوا ىم اعبهمية احملضة، ىم جهمية ُب 

الصفات ألهنم كافقوا اعبهمية ُب الصفات، كيطلق على األشاعرة أهنم جهمية فيما نفوه من الصفات 

كصفات الفعل االختيارية فهم جهمية مقيدة ُب ىذا اعبانب أما اعبهمية احملضة فهم الذين ينكركف صبيع 

 .األظباء كالصفات كما ىو معلـو 

بأظبائهم كأعياهنم ففي كتاب اإلبانة عن أصوؿ " إف من العلماء من كّفر اعبهمية احملضة: " فيقوؿ 

الديانة كُب شرح أصوؿ االعتقاد أىل السنة كاعبماعة ذكركا عددا كبَتا من العلماء الكبار الذين كفركا 

اعبهمية الذين ينكركف الصفات صبيعها، كحقيقة مذىبهم أف اهلل ال يتكلم كال يرل كال يباين اػبلق كال لو 

علم كال قدرة كال ظبع كال بصر كال حياة بل القرآف ـبلوؽ كأىل اعبنة ال يركنو كما ال يراه أىل النار كأمثاؿ 
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 .ىذه اؼبقاالت

ىذه مقاالت اعبهمية احملضة، كيالحظ أف بعض الطوائف أخذت من قوؿ اعبهمية ُب نفي العلو الذم 

ىو مشًتؾ بُت األشاعرة كاؼباتردية كاؼبعتزلة كاعبهمية ، كىو قوؿ للجهمية األكائل ، كمثل نفي بينونة اهلل 

تعأب عن خلقو،كمثل إنكار بعض الصفات ، كمسألة القوؿ خبلق القرآف ، كنفي الرؤية هلل عز كجل كغَتىا 

 .من األصوؿ اؼبعركفة عن ىذه الطوائف
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وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرىم نزاع وتردد عن أحمد : " قال المصنف رحمو اهلل تعالى

، أما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروىم ، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق وغيره 

 ".األفعال 

------------------------------------------------- 

 : الخالف في تكفير الخوارج والروافض والقدرية 

شرع اؼبصنف ُب بياف القسم الثالث كىم الذين تنازع السلف كاألئمة كترددكا ُب تكفَتىم كمنهم 

كأما اػبوارج كالركافض ففي تكفَتىم نزاع كتردد : " اػبوارج كالركافض ، فساؽ اػبالؼ ُب تكفَتىم فقاؿ 

 " عن أضبد كغَته

 ((يبرقوف))أما اػبوارج فهناؾ من العلماء من كفرىم اػبوارج استنادا إٔب قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

 .ألف ىذا خركج من اإلسالـ

كاآلخركف رأكا أف ىذا أيضا من نصوص الوعيد كليس صروبا ُب تكفَتىم كال يعٍت ىذا خركجهم من 

اإلسالـ، كأدرل الناس باػبوارج كحباؽبم ىو علي رضي اهلل عنو الذم شرفو اهلل تعأب بقتاؽبم كثبت عنو 

قطعيا أنو ال يكفرىم ، فاػبالؼ ُب تكفَت اػبوارج متأخر ك صبهور الصحابة ال يركف تكفَتىم، مع أف 

ىناؾ من طوائف اػبوارج اؼبتأخرين من ال يشك ُب تكفَتىم كالذين زعموا أف الصالة صالتاف فقط ُب أكؿ 

 . إْب.. النهار كآخره ، كأف سورة يوسف ليست من القرآف

الركافض فالشيعة اؼبفضلة باإلصباع ال يكّفركف كما تقدـ ، لكن الرافضة ُب تكفَتىم خالؼ يأٌب أما 

 .تفصيل  الكالـ عليو إف شاءاهلل 
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كذكر عن اإلماـ أضبد رضبو اهلل أف عنده تردد ُب إطالؽ الكفر على اػبوارج كالركافض، ككذلك غَت 

 .أضبد من األئمة

كأما القدرية الذين ينفوف الكتابة كالعلم فكفركىم كؼبا :" أما القدرية كىم من أصوؿ البدع األربعة فقاؿ

. "يكفركا من أثبت العلم كٓب يثبت خلق األفعاؿ 

القدرية الغالة كىم الذين أدركهم ابن عمر كابن عباس كابن مسعود رضواف : فالقدرية على طائفتُت

إنو قد ظهر قبلنا :"ؼبا جاءه من سألو فقاؿ: كىم الذين تربأ منهم ابن عمر كما ُب اغبديث اؼبشهور كقاؿ 

إذا لقيتموىم فأخربكىم أين منهم : أناس يتقفركف العلم كيقولوف أف ال قدر كيقولوف إف األمر أنف قاؿ 

 ()..".برمء كىم مٍت برئاء ظبعت أيب يقوؿ فذكر حديث جربيل 

العلم : كابن عباس أيضا لو كالـ ُب القدرية ، فالقدرية األكائل ينكركف مراتب القدر األربعة كىي 

: كالكتابة كاػبلق كاؼبشيئة ، فينكركف األربع مراتب، فهؤالء كفار، كّفرىم اإلماـ أضبد كاإلماـ الشافعي كقاؿ

  ()".ناظركىم بالعلم فإف أقركا خصموا كإف أنكركا كفركا"

أما من جاء من بعدىم كمنهم اؼبعتزلة فأثبتوا العلم كالكتابة كنفوا اػبلق كاؼبشيئة، أثبتوا مرتبتُت كنفوا 

 .مرتبتُت فهؤالء العلماء على عدـ تكفَتىم 

كلعل سبب النزاع بُت السلف كاألئمة ُب تكفَت ىذا القسم من أقساـ الفرؽ ىو تطور ىذه الطوائف 

كاختالؼ مقاالهتا ، فمنهم من قاؿ دبقاالت مكفرة فحصل إطالؽ الكفر بسبب ذلك ، كمنهم من ٓب يقع 

                                 
(.  ٘٘/ ٗ )ٔ٘ٗٔ-  اإلبانة الكربل  ()

(  ) 
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فيو ما يكفر فنفى السلف عنو التكفَت فحصل اػبالؼ فيهم ُب ذلك كلكن مع التفصيل ينتفي النزاع 

 .كالًتدد كاهلل أعلم

 :بعد ذلك ذكر رضبو اهلل زبدة ما تقدـ كالراجح عنده ، فقاؿ رضبو اهلل 
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: وفصل الخطاب في ىذا الباب بذكر أصلين "

أن يعلم أن الكافر في نفس األمر من أىل الصالة ال يكون إال منافقا فإن اهلل منذ : أحدىما 

: بعث محمدا صلى اهلل عليو وسلم وأنزل عليو القرآن وىاجر إلى المدينة صار الناس ثالثة أصناف 

ولهذا ذكر اهلل ىذه األصناف الثالثة في . ومنافق مستخف بالكفر  مؤمن بو وكافر بو مظهر الكفر

أول سورة البقرة ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين ؛ وآيتين في الكفار ؛ وبضع عشر آية في 

 ".المنافقين

------------------------------------------------------- 

فصل اػبطاب ُب ىذا الباب : ذكر رضبو اهلل تعأب ىنا ختاـ ىذه الرسالة كزبدة الكالـ السابق، فقاؿ

 :بذكر أصلُت 

 أف يعلم أف الكافر ُب نفس األمر من أىل الصالة اؼبنتمي إٔب اإلسالـ الذم ينتسب :األصل األول

لإلسالـ من أىل القبلة إذا ارتكب مكفرا فإنو يعترب منافقا،كال يكوف إال منافقا ؼباذا؟ ألف اهلل منذ بعث 

ؿبمدان صلى اهلل عليو كسلم كأنزؿ عليو القرآف كىاجر إٔب اؼبدينة صار الناس ثالثة أصناؼ كما ذكرىم اهلل 

ُب أكائل سورة البقرة منهم اؼبؤمن الصريح، كمنهم الكافر الصريح ، كمنهم اؼبنافق اؼبستخفي الذم ىبفي 

 كفره كؽبذا ذكر اهلل تعأب ىذه األصناؼ الثالثة ُب أكؿ سورة البقرة ذكر أربع آيات ُب نعت اؼبؤمنُت 

ٱ ٻٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ )

(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
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 [٘-ٔ:البقرة]

 :ٍب الكفار ذكر فيهم آيتُت

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

 [ٚ-ٙ:البقرة](   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 : ٍب ُب اؼبنافقُت ذكر ثالث عشرة آية

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ )

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ې 

 [البقرة] ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

مؤمن ، ككافر األصلي ، أما الذم يظهر اإلسالـ كىو مرتكب ؼبكفر فهذا يُعّد : فأصناؼ الناس ثالثة

كيعٍت بو النفاؽ " كقد ذكر اهلل عز كجل كقرف بُت الكافر كاؼبنافق: "منافقا، ظباه القرآف منافقا قاؿ 
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االعتقادم ، النفاؽ األكرب، اؼبخرج من اؼبلة أما النفاؽ العملي من الكبائر فهو داخل ُب دائرة الكبائر كال 

 .يناُب أصل اإليباف كليس ىو اؼبقصود ىنا

 :ٍب ساؽ اؼبصنف اآليات اليت قرف اهلل تعأب فيها بُت الكفار كاؼبنافقُت فقاؿ رضبو اهلل 
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إن اهلل جامع المنافقين والكافرين  }: وقولو .  {وال تطع الكافرين والمنافقين  } :  تعالىكقولو

وعطفهم على . { فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا } : وقولو .  {في جهنم جميعا 

إن  }: الكفار ليميزىم عنهم بإظهار اإلسالم وإال فهم في الباطن شر من الكفار كما قال تعالى 

.  {المنافقين في الدرك األسفل من النار 

.  {وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قبره إنهم كفروا باهلل ورسولو  }: وكما قال 

وما منعهم أن  } {قل أنفقوا طوعا أو كرىا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين  }: وكما قال 

تقبل منهم نفقاتهم إال أنهم كفروا باهلل وبرسولو وال يأتون الصالة إال وىم كسالى وال ينفقون إال وىم 

 ."{كارىون 

------------------------------------------------------- 

ىذه بعض خصاؿ اؼبنافقُت فاهلل عز كجل مّيز بُت الكفار كاؼبنافقُت فعطف اؼبنافقُت على الكفار 
للتمييز بُت الصورتُت، بُت من يدعي اإلسالـ كمن يظهر اإلسالـ كبُت الكافر األصلي كإف كانوا ُب 

اغبكم سواء، بل إف اؼبنافقُت أشد من الكفار ، فهم ُب الدرؾ األسفل من النار كما قاؿ اهلل عز 
[ 145:النسبء]{إِىَّ الْوُنَبفِقِنيَ فِي الدَّرْكِ األَسْفَلِ هِيَ النَّبرِ وَلَي تَجِدَ لَهُنْ ًَصِريًا}: كجل

 :كحذر اهلل سبحانو منهم ُب ىذه اآليات الواضحات، قاؿ 
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وإذا كان كذلك فأىل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر مثل ىذا في الرافضة " 

وكذلك التجهم .  وأول من ابتدع الرفض كان منافقا ،والجهمية فإن رؤساءىم كانوا منافقين زنادقة 

ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم . فإن أصلو زندقة ونفاق 

 ."يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم 

----------------------------------------------------- 

 :من أىل البدع من ىم منافقون زناديق

بعد أف ذكر اػبالؼ ُب تكفَت الرافضة كاعبهمية فيما تقدـ، ىنا بُت الراجح كىو أف أىل البدع كخاصة 

فإذا كاف كذلك فأىل البدع فيهم اؼبنافق : اعبهمية كالرافضة فيهم منافقوف زنادقة كفار كفيهم مسلموف، قاؿ

الزنديق فهذا كافر كيكثر مثل ىذا ُب الرافضة كاعبهمية فيهم زنادقة كفار يظهركف اإلسالـ كيبطنوف الكفر 

كلذلك ذبد أف أغلب الزنادقة أكؿ ما يظهركف الرفض كالتجهم كيبيلوف إٔب ذلك فالباطنية كاإلظباعيلية 

كالقرامطة كالنصَتية يصنفوف على أهنم من الرافضة كيظهركف الرفض كؿببة أىل البيت كيقولوف كبن شيعة 

 .يتظاىركف ّٔذا للطعن ُب اإلسالـ 

فعبداهلل بن سبأ الذم " فإف رؤسائهم كانوا منافقُت زنادقة كأكؿ من ابتدع الرفض كاف منافقا : "قاؿ

ابتدع الرفض كاف منافقا أظهر اإلسالـ  كأبطن الكفر للفتنة بُت اؼبسلمُت، فأكؿ من ابتدع الرفض كاف 

منافقا، ككذلك التجهم فإف أصلو زندقة كنفاؽ ، كىنا نلحظ أف اؼبصنف كاف دقيقا فقاؿ عن الذم ينسب 

كٓب يقل أف أكؿ من قاؿ بو زنديق أك منافق، ألف اعبهم بن صفواف " فإف أصلو زندقة كنفاؽ: "إليو التهجم 

ذكر عنو أنو قد رجع كتاب فبا كاف يقولو لكن نسبت ىذه اؼبقالة الشنيعة لو ألنو أكؿ من أظهرىا كإال فهو 
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كؽبذا كاف الزنادقة منافقوف من القرامطة الباطنية اؼبتفلسفة كأمثاؽبم يبيلوف إٔب الرافضة : تابع فيها لغَته، قاؿ

كاعبهمية لقرّٔم منهم ألهنم أقرب الناس إليهم لذلك فإف الرفض كالتجهم ىو دىليز الزنادقة يلجوف إٔب 

الطعن ُب اإلسالـ من خاللو، كلو نظرت إٔب ىؤالء الزنادقة ُب اإلسالـ فإف أكؿ ما يظهركف  الرفض حىت 

يصلوا إٔب ما يريدكنو، كمن األمثلة على ذلك كاألمثلة كثَتة ، أبو منصور ؿبمد بن منصور اغبالج فبدأ 

ما كلمت رجال ُب : كىذا يفسر لنا معٌت قوؿ اإلماـ الشافعي رضبو اهلل .. بإظهار الرفض كانتهى باغبلوؿ 

 كىذا يدؿ على أف الشافعي قد خرب أىل البدع كاألىواء حىت حكم بأف عامة ()"بدعة إال كاف يتشيع 

 . كالطريق اؼبوصل إليها – كخاصة اؼبغلظة –أىل البدع يبدؤكف بالتشييع، كأف التشييع ىو بوابة البدع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

(. ٙٛٗ/ٔ)مناقب الشافعي، للبيهقي  ( )
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  ومن أىل البدع من يكون فيو إيمان باطنا وظاىرا لكن فيو جهل وظلم: "قال رحمو اهلل تعالى 

حتى أخطأ ما أخطأ من السنة ؛ فهذا ليس بكافر وال منافق ثم قد يكون منو عدوان وظلم يكون بو 

فاسقا أو عاصيا ؛ وقد يكون مخطئا متأوال مغفورا لو خطؤه ؛ وقد يكون مع ذلك معو من اإليمان 

. "والتقوى ما يكون معو من والية اهلل بقدر إيمانو وتقواه فهذا أحد األصلين 

------------------------------------------------ 

 :من أىل البدع مؤمنون لكن فيهم جهل وظلم 

ؼبا ذكر أف من أىل البدع  َمن ىم زنادقة منافقوف كفار، كما تقدـ ، شرع ُب بياف القسم الثاين من 

كليس " كمن أىل البدع من يكوف فيو إيباف باطنان كظاىران : "أىل البدع كىم الغالبية العظمى منهم فقاؿ 

ظاىرا فقط كإال كانوا من اؼبنافقُت الزنادقة ، بل باطنا كظاىرا ؛ لكنهم كقعوا ُب البدع كخرجوا من السنة؟ 

ال؛ألف فيهم جهل كظلم، الذم ىو أصل الشر كصباعو كما تقدـ ، فمن أخطأ السنة ككقع ُب البدعة، 

ىؤالء الذين ىم من أىل البدع من : فخطؤه إما جبهلو أك بظلمو فهم على طائفتُت باعتبار سبب اػبطأ

اؼبسلمُت من أىل القبلة منهم من أخطأ بسبب جهلو كمنهم من اكبرؼ بسبب ظلمو، فهنا يلحظ أف 

 .اعبهل خطأ لكن الظلم يزيد عليو بأف فيو عدكاف كفيو ذباكز فتجاكز درجة اػبطأ إٔب الفسق كاؼبعصية

أما من كاف سببو اػبطأ فقط دكف الظلم فػقد يكوف ـبطئا متأكال مغفورا لو خطؤه كقد يكوف مع ذلك 

 ". معو من اإليباف كالتقول ما يكوف معو من كالية اهلل بقدر كاليتو كتقواه

كّٔذا يتبُت أف مراتب االكبراؼ عن السنة أربعة زبتلف أحكامها باختالؼ دكافعها كالقرائن اغبافة ّٔا 

 : كىي 
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قد يكوف كفران ؛ إذا كاف االكبراؼ صادرا عن ىول كتعصب كليس لو كجو ُب اللغة كتأكيالت _ ٔ

 .الباطنية كالرافضة كالفالسفة

كقد يكوف فسقا ؛ إذا كاف صادرا عن ىول كتعصب ، كلو كجو ُب اللغة كشبهة كليس كتأكيالت _ ٕ

 .اؼبتكلمُت اؼببنية على أصوؿ بدعية

كقد يكوف دبعصية ؛ إذا كاف صادرا عن شبهة دليل كلكنها بعيدة كأصر على رأيو بعد بياف كجو _ ٖ

ڎ ڎ ڈ ): اغبق لو ، كاؼبعصية درجة دكف الفسق كلذلك فرؽ اهلل بينهما ُب قولو تعأب 

 .[ٚ:اغُبُجرات](   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
كقد يكوف خطأ؛ إذا كاف صادرا عن اجتهاد كحسن نية حبيث إذا تبُت لو اغبق رجع إليو كبعض _ ٗ

 .التأكيالت اليت يقع فيها بعض أىل السنة 

ىذا ىو أحد األصلُت الذين بٌت عليهما اؼبصنف فصل اػبطاب ُب اغبكم على أىل البدع ٍب شرع ُب 

 : ذكر األصل الثاين فقاؿ 
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كجحد وجوب الصالة والزكاة والصيام والحج وتحليل : أن المقالة تكون كفرا : واألصل الثاني 

الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغو الخطاب وكذا ال 

يكفر بو جاحده كمن ىو حديث عهد باإلسالم أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغو شرائع اإلسالم فهذا ال 

 ومقاالت .يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنو أنزل على الرسول

. "الجهمية ىي من ىذا النوع فإنها جحد لما ىو الرب تعالى عليو ولما أنزل اهلل على رسولو 

------------------------------------------------ 

أحدنبا أف يعلم أف الكافر ُب نفس  األمر من أىل الصالة ال يكوف : ؼبا ذكر األصل األكؿ كىو قولو

أف اؼبقالة : "إْب شرع ُب بياف األصل الثاين من فصل اػبطاب ُب اغبكم على أىل البدع كىو ...إال منافقا

كىذا التفات من اؼبصنف رضبو اهلل كتنبيو على موانع التكفَت ، فليس كل " تكوف كفران، كال يكوف قائلها كافرا

من توفرت فيو الشركط اؼبكفرة كقاؿ مقولة كفرية أف يكوف كافرا بل ال بد من التثبت من انتفاء اؼبوانع 

اؼبكفرة فاؼبقالة الكفرية كجحد كجوب الصالة مثال أك جحد كجوب الصياـ كاغبج أك ربليل الزنا كاػبمر 

، ٍب القائل ّٔذه اؼبقاالت الكفرية ال يكوف كافران لوجود مانع أك اكثر من موانع  كاؼبيسر كنكاح ذكات احملاـر

التكفَت كمنها أف القائل ّٔا قد يكوف حبيث ٓب يبلغو اػبطاب الشرعي كٓب تقم عليو اغبجة، الرسالية كمن ىو 

حديث عهد باإلسالـ، دخل ُب اإلسالـ حديثا كال يعلم كجوب الصالة كربرًن الزنا كاػبمر كغَت ذلك من 

األمور فهو بدخولو لإلسالـ أصبح مسلما لكنو لكونو حديث عهد باإلسالـ ال وبكم عليو بالكفر مع أنو 

 .قد قاؿ مقالة كفرية بال شك

كمثل اؼبصنف لصورة من صور درء التكفَت عن القائل مقولة مكفرة دبن ىو حديث عهد باإلسالـ، 
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حداثة العهد باإلسالـ ليست ُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم فقط، كإمبا ىي ُب كل زماف كمكاف،كمن 

نشأ ُب بادية بعيدة أك بالد بعيدة عن اإلسالـ ٓب تبلغو شرائع اإلسالـ مثل ما ذكر أحد اؼبشايخ من أنو 

ال أعرؼ ىل ىو شركة سيارات ، ال : سأؿ شخصا ُب أمريكا اعبنوبية عن اإلسالـ كتعريفو؟ ففكر، كقاؿ

يعرؼ شيئا على اإلسالـ كىو موجود اآلف حي يرزؽ، فمثل ىذا لو دخل اإلسالـ فهو ال يعرؼ شيئا عن 

تويوتا كمثل غَتىا من شركات السيارات، فمثل ىذا إذا عرؼ : أحكاـ اإلسالـ فيظن أف اإلسالـ مثل

اإلسالـ كاقتنع بو كشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ؿبمدا رسوؿ اهلل دخل ُب اإلسالـ لكنو ال يعرؼ أحكاـ 

 .اإلسالـ حىت يُعرؼ كتقـو عليو اغبجة 

بعد نزكؿ القرآف قامت اغبجة على البشرية صبعاء كىذا الكالـ ُب غاية اػبطورة : بعض الناس يقوؿ

كالبعد عن الواقع، ألف بعض الناس ُب القرف اػبامس عشر ٓب يسمع باإلسالـ كال بالقرآف كال بنيب اإلسالـ 

 . بل ىذا بسبب تقصَتنا معشر اؼبسلمُت ُب تبليغ اإلسالـ للناس كالتعريف بو! فكيف تقـو عليو باغبجة ؟

نشأ ببادية بعيدة ٓب تبلغو شرائع اإلسالـ ، : ٍب ذكر اؼبصنف صورة أخرل من صور درء التكفَت كىو 

فهذا ال وبكم بكفره جبحد شيء فبا أنزؿ على الرسوؿ إذا ٓب يعلم أنو أنزؿ على الرسوؿ، فهذا ال وبكم 

: بكفره ألنو يعذر جبهلو ، ٍب ذكر مثاال حيا ؼبا كاف الكالـ ُب تكفَت قائلو كىي مقاالت اعبهمية فقاؿ 

ىذه "كمقاالت اعبهمية ىي من ىذا النوع فإهنا جحد ؼبا ىو الرب تعأب عليو ، كؼبا أنزؿ اهلل على رسولو "

أكثر مقاالت اعبهمية من ىذا النوع لكنهم يظنوف أف النيب أك أف القرآف ال يناُب ىذه اؼبقاالت أف ىذا من 

باب التنزيو الذم حث عليو القرآف كالرسوؿ كأف من قاؿ خبالفها فإنو يقع ُب التشبيو احملـر كغَت ذلك من 

 .الصور اليت ال تليق باهلل عز كجل فينطلي األمر على بعض ىؤالء اعبهمية
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ىل القوؿ : كعليو فال يلـز أف كل من قاؿ ّٔا فهو كافر كلذلك قيل لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ؼبا قيل

ألف اغبجة عندم قد قامت كليس عندم تأكؿ ُب " إف قلت بو فأنا كافر: "بأف القرآف ـبلوؽ مكفر؟قاؿ

ىذه اؼبسألة ، لكن قد يقولو إنساف تأكؿ ُب ذلك كانطلت عليو الشبهة فال يكوف بذلك كافرا ألف اؼبقولة 

 .قد تكوف مكفرة كال يلـز أف يكوف كل من قاؿ ّٔا  كافر كىذا أصل مهم كما بينو اؼبصنف

نفي العلو عن اهلل تعأب ُب أصلو مكفر لكن ال يعٍت ذلك أف كل من " كمن مقاالت اعبهمية اؼبكفرة

 .قاؿ بنفي العلو فهو كافر لقوة الشبهة اليت كردت عليو

جحد ؼبا ىو الرب عليو كؼبا أنزؿ اهلل "  كبُّت اؼبصنف مع ذلك شناعة اؼبقاالت اعبهمية كأف مؤداىا 

إنا لنحكي كالـ اليهود كالنصارل كال نستطيع أف كبكي كالـ : كما تقدـ من قوؿ ابن اؼببارؾ " على رسولو

 .اعبهمية ؛ لعظم شناعتو

مكفرة :    ٍب بُّت بعد ذلك غلظ مقوالت اعبهمية كشناعتها الكفرية كذلك من ثالثة  أكجو فقاؿ 

 .كمع ذلك ليس كل من قاؿ ّٔا فهو كافر
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أن النصوص المخالفة لقولهم : أحدىا : وتغلط مقاالتهم من ثالثة أوجو :"قال رحمو اهلل تعالى

. في الكتاب والسنة واإلجماع كثيرة جدا مشهورة وإنما يردونها بالتحريف 

أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع وإن كان منهم من ال يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل :  الثاني 

. الصانع ، فكما أن أصل اإليمان اإلقرار باهلل فأصل الكفر اإلنكار هلل 

أنهم يخالفون ما اتفقت عليو الملل كلها وأىل الفطر السليمة كلها ؛ لكن مع ىذا قد : الثالث 

يخفى كثير من مقاالتهم على كثير من أىل اإليمان حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونو من 

ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين باهلل ورسولو باطنا وظاىرا ؛ وإنما التبس عليهم واشتبو ، الشبهات 

ىذا كما التبس على غيرىم من أصناف المبتدعة فهؤالء ليسوا كفارا قطعا بل قد يكون منهم الفاسق 

والعاصي ؛ وقد يكون منهم المخطئ المغفور لو ؛ وقد يكون معو من اإليمان والتقوى ما يكون معو 

. بو من والية اهلل بقدر إيمانو وتقواه 

------------------------------------------------- 

 : أوجو غلظ مقالة الجهمية 

أم مقاالت اعبهمية فالضمَت راجع للجهمية كىذا التغليظ من " تغلظ مقاالهتم : "يقوؿ رضبو اهلل 

 :ثالث أكجو

 . اؼبخالفة الصروبة للكتاب كالسنة:أوال

 أف الـز مذىبهم كحقيقة مذىبهم ىو تعطيل اػبالق عز كجل، كإف كاف منهم من ال يعلم أف :ثانيا
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قوؽبم يستوجب تعطيل الصانع كما أف أصل اإليباف اإلقرار باهلل، فأصل الكفر اإلنكار هلل لكن ىذا كما ىو 

معركؼ من باب اإللزاـ، فالـز القوؿ أك الـز اؼبذىب ُب القاعدة ليس دبذىب، كال هبوز أف ينسب إليو كال 

وباكم عليو حىت يلتزمو ىو كيقوؿ نعم ىذا الـز ؽبذا القوؿ كأنا أقوؿ بو، أما ؾبرد أف نقوؿ بأف ىذا يلزمك 

كال يلتـز بو فإف ىذا ال يعد قوال لو كال ينسب إليو، فإذا قلنا للجهمي إف إنكارؾ عبميع األظباء كالصفات 

يلـز منو إنكار اػبالق سبحانو، فهذا دليل على بطالف اؼبقولة لكن ال هبوز لنا أف نقوؿ إف اعبهمي ينكر 

 .اػبالق

 أهنم ىبالفوف ما اتفقت عليو اؼبلل  كلها كأىل الفطر السليمة كلها ؼباذا؟ ألهنم ينكركف ما :الوجو الثالث

دلت عليو الفطر كأصبعت عليو الرساالت من كجود اػبالق سبحانو بأظبائو كصفاتو ككالمو إٔب غَت ذلك 

 .فهم ىبالفوف صبيع اؼبلل كالفطر السليمة

لكن مع ىذا قد ىبفى كثَت من مقاالهتم على كثَت من أىل اإليباف كلذلك فمعرفة ما عليو القـو :  قاؿ

كحقيقة مذىبهم كلوازمو ككاقعهم مهم جدا ُب اغبكم عليهم، كلذلك كانت أحكاـ ابن تيمية رضبو اهلل تعأب 

دقيقة كمنصفة كعادلة ألنو يعرؼ مقاالت القـو كدكافعها كدقائق اؼبسائل عندىم ، على خالؼ بعض 

الناس قد ىبوض ُب الكالـ ُب ىذه اؼبسألة كيكفر مثال أك يرفع التكفَت عن أمثاؿ اعبهمية كىو ال يعلم 

العلم كالعدؿ العن جهل كظلم : حقيقة مذاىبهم كمقوالهتم فلذلك البد أف يكوف اغبكم مبنيان على أمرين

، فالبد أف يكوف عاؼبا حبقيقة مذىبهم كحبكم اهلل ُب ىذه اؼبقولة ، كعادال ُب أف ال ينسب إليهم مآب 

يقولوه، ككم ينسب للناس ما ٓب يطرأ ؽبم على باؿ أصال كوباكموف عليو كتصدر أحكاـ عليهم دبثل ىذه 

 .االهتامات
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يظهر أنو بعد أف .." لكن مع ىذا قد ىبفى كثَت من مقاالهتم على كثَت من أىل اإليباف :" كُب قولو 

بُّت خطورة اؼبقولة كغلظ العبارة كما يًتتب عليها من مقوالهتم ، مع ىذا قد ىبفي كثَت من مقاالهتم على 

ىذا : كثَت من أىل اإليباف حىت يظن أف اغبق معهم ، كىذا قمة اإلنصاؼ فقوؽبم ُب نفي الصفات قالوا

تنزيو ُب حق اهلل فاغبق معهم؛ كذلك لقوة ما يوردكنو من الشبهات كيكوف أكلئك اؼبؤمنوف مؤمنُت باهلل 

كرسولو باطنا كظاىرا حىت يقطع الطريق على الذين يقولوف إف ىؤالء مؤمنوف ظاىرا ال باطنا مبينا أف السبب 

ُب القوؿ بتلك اؼبقولة ىو أنو قد اشتبهت عليهم الشبهة كقويت عليهم الشبهة كظنوا أف اغبق مع ىؤالء، 

كالتبس عليهم اغبق كما التبس على غَتىم من أصناؼ اؼببتدعة، فليسوا كفارا قطعا ، بل قد يكوف منهم 

 .الفاسق كالعاصي كاؼبخطئ كما تقدـ تفصيلو

قاؿ بعد ذلك ليميز حقيقة قوؿ أىل السنة كمقولة أىل السنة كاألصل الذم فارؽ فيو أىل السنة 

 : الطوائف اؼبخالفة ، فقاؿ رضبو اهلل
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وأصل قول أىل السنة الذي فارقوا بو الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن اإليمان يتفاضل "

يخرج من النار من كان في قلبو مثقال ذرة من  }ويتبعض ؛ كما قال النبي صلى اهلل عليو وسلم 

. "وحينئذ فتتفاضل والية اهلل وتتبعض بحسب ذلك  {إيمان 

------------------------------------------------- 

 : األصل الذي فارق فيو أىل السنة الطوائف المخالفة 

ىذا شركع من اؼبصنف رضبو اهلل لبياف الفارؽ الذم يتميز بو أىل السنة عن بقية أصوؿ البدع، ىي 

الطوائف األربع ىي اليت ذكرىا ابن اؼببارؾ كيوسف بن أسباط، كىي اػبوارج كاعبهمية كاؼبعتزلة كاؼبرجئة مع 

: إضافة اعبهمية كالقدرية، فبُّت رضبو اهلل أف ىناؾ أصل سبيز بو أىل السنة كميزىم عن أىل البدع كىي

مسألة اإليباف زيادتو كنقصانو كتفاضلو كتبعضو، أم أف الناس يتفاضلوف ُب اإليباف كأف اإليباف يتبعض ، 

كعليو فالناس متفاكتوف فيما معهم من اإليباف كليسوا على درجة كاحدة ، أما الوائف كمنهم أصوؿ البدع 

من خوارج كجهمية كمعتزلة كمرجئة كىؤالء كلهم يقولوف إف اإليباف ال يتفاضل كالناس ُب أصلو سواء كلذلك 

إذا ذىب بعضو ذىب كلو، ىذا أصل متفق عليو عندىم كبنوا عليو أصوؽبم مع أهنم طرُب نقيض فاػبوارج 

كاؼبعتزلة كعيدية يقولوف خبلود مرتكب الكبَتة كنفي اإليباف عنو كاعبهمية كاؼبرجئة كعيدية يقولوف اؼبعاصي ال 

 تضر كمرتكب الكبَتة مؤمن كامل اإليباف ككلهم بنوا على مسألة أف اإليباف ال يتفاضل كال يتبعض

اإليباف قوؿ كعمل ال يتفاضل كال يتبعض فإذا نقص العمل بارتكاب : قالوا (الوعيديو)فاػبوارج كاؼبعتزلة 

كبَتة أك ترؾ كاجب خرج اإلنساف من اإليباف ألنو ال يتفاضل كال يتبعض فقالوا خبركج مرتكب الكبَتة من 

اإليباف كخبلوده ُب النار، بناء على ىذا األصل اؼبشًتؾ، كُب اؼبقابل كبناء على ىذا األصل اؼبشًتؾ قالت 
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اؼبرجئة دبا أف اإليباف ال يتفاضل كال يتبعض فإف قلنا إف اإليباف يتفاضل كيتبعض كالعمل جزء من اإليباف 

لزمنا القوؿ دبقولة اػبوارج الوعيدية بتكفَت مرتكب الكبَتة، كحىت نسلم من ىذا الالـز فعلينا أف لبرج العمل 

اؼبصلي كالصائم كالقائم مثل السكَت العربيد كالزاين : "من مسمى اإليباف؛ ليسلم لنا ىذا األصل، لذلك قالوا

فهذا ىو األصل الذم فارؽ فيو أىل السنة صبيع الطوائف، كىذا ؾبمع عليو بُت صبيع " كىو كامل اإليباف

 .الطوائف

ٍب ذكر دليل تفاضل اإليباف كتبعضو كىو حديث أيب سعيد اػبدرم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، 

 فمثقاؿ ذرة دليل على تفاضل ()(( اذىبوا فمن كجدًب ُب قلبو مثقاؿ ذرة من إيباف فأخرجوه ..)):كفيو 

اإليباف، فهذا عنده مثل اعبباؿ من اإليباف كىذا عنده مثقاؿ ذرة من إيباف فدؿ على أهنم ليسوا سواء بل 

يتفاضلوف ، كقد يقوؿ قائل ما الفرؽ بُت زيادة اإليباف كنقصانو كتفاضل أىل اإليباف فيو ؟فاعبواب أف زيادة 

اإليباف كنقصانو بالنسبة للشخص ذاتو فيزيد إيبانو كينقص ُب نفسو، يزيد إيبانو إذا قرأ القرآف،أك حضر 

ؾبالس الذكر أك صلى إٔب غَت ذلك، هبد ذلك ُب نفسو فيزداد إيبانا،كإذا قارؼ اؼبعصية كغفل كانشغل 

 .بالدنيا ضعف إيبانو كقّل كىذه زيادة اإليباف كنقصانو

أما التفاضل ىو اختالؼ الناس فيو فإيباف قارئ القرآف احملافظ على السنن العآب العابد ليس كإيباف 

آحاد الناس فكلما زاد اإلنساف علما كخشية هلل عز كجل زاد إيبانا ، كلذلك يقوؿ العلماء من السلف ُب 

إف إيباف أحدىم كإيباف جربيل كميكائيل ألنو ال تفاضل، أك : تعيَتىم كبياف بطالف مقولة اؼبرجئة يقولوف

 .كإيباف أيب بكر كعمر كآحاد الناس ، كىذا دليل على بطالف مثل ىذا القوؿ الذم ذىبوا إليو

                                 
(. ٛ٘ٔ/ ٜ )ٜٖٗٚ. {كجوه يومئذ ناضرة إٔب رّٔا ناظرة}: باب قوؿ اهلل تعأب -  ركاه البخارم ػ كتاب التوحيد ()
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وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ، ويعتقدون : "قال رحمو اهلل  

وإن كانت متواترة - ذنبا ما ليس بذنب ، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاىر الكتاب 

ويكفرون من خالفهم ويستحلون منو الرتداده عندىم ما ال يستحلونو من الكافر األصلي كما قال - 

ولهذا كفروا عثمان  {يقتلون أىل اإلسالم ويدعون أىل األوثان  }النبي صلى اهلل عليو وسلم فيهم 

. "في نحو ذلك من المقاالت الخبيثة - الطائفتين - وعليا وشيعتهما ؛ وكفروا أىل صفين 

------------------------------------------------- 

 :أصل قول الخوارج وموقفهم من السنة وأثر ذلك 

كإذا عرؼ أصل البدع كىو أهنم ال يركف التفاضل بُت أىل اإليباف كأنو ال : يقوؿ اؼبصنف رضبو اهلل 

فأصل قوؿ اػبوارج كىم أكؿ بدعة ظهرت كأكؿ فرقة ظهرت كشّقت : يتبعض، كأف الناس فيو سواء، قاؿ

إهنم يكفركف بالذنب كيعتقدكف ذنبا ما ليس بذنب، فهذا أكؿ اكبرافهم، أهنم يكفركف : عصا اؼبسلمُت، قاؿ

بالذنب بناء على أصلهم الذم أّصلوه كىو أف اإليباف ال يتفاضل كالعمل من اإليباف فإذا نقص العمل أك 

-ارتكبت الكبَتة خرج اإلنساف من اإليباف فأصبح كافرا عند اػبوارج أكُب منزلة بُت اؼبنزلتُت عند اؼبعتزلة 

 -.كما تقدـ

يركف اتباع الكتاب دكف السنة اليت : "ٍب بُت سبب ضالؽبم ، كىو اػبلل ُب مصدر التلقي فإهنم 

كىذا ما سبقت اإلشارة إليو عند اؼبصنف كىو أف مبدأ البدع ىو " زبالف ظاىر الكتاب كإف كانت متواترة 

 . الطعن ُب السنة بالظن كاؽبول كىو شبهة معرضة الكتاب

كمن اؼبعلـو بيقُت أنو ال تعارض بينهما البتة، كإف ! فأم سنة تعارض الكتاب ُب زعمهم حىت يردكهنا؟
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إما أف ال تكوف السنة ثابتة كأف يكوف اغبديث ضعيفا أك أف يكوف اػبلل إمبا : كاف شبة تعارض فأحد أمرين

ىو ُب نظر الناظر كفهمو كعدـ استيعابو للجمع بُت ىذه النصوص، أما التعارض فمستحيل أف يقع بُت 

 .نصوص الكتاب كالسنة

فًتتب على ىذا أهنم يكفركف بالذنب، بأم ذنب، كالسبب ُب ذلك أهنم يزعموف "كيكفركف:" قاؿ

أهنم يقولوف بالقرآف دكف السنة اؼبعارضة لو، كىذا كما أف دعول العمل بالكتاب دكف السنة كذب كافًتاء 

منهم ألهنم لو عملوا بالكتاب حقا لعملوا بالسنة ؟ ألف اهلل أمر بالعمل بالسنة ُب القرآف ُب آيات كثَتة ، 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ):منها قولو تعأب

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ): كقولو تعأب[ٕٜ:اؼبائدة](   ڌ

 .كغَتىا من اآليات ..[ٚ:اغبشر](   ے ے ۓ

فلو عملوا بالقرآف حقا لعملوا بالسنة ألف اهلل أمر بطاعة الرسوؿ كاتباع السنة، كقد ترتب على ذلك 

 : أمراف

ىذه من عالمات أىل البدع، كىي " كيكفركف من خالفهم: " تكفَت اؼبخالف ؽبم كلذلك قاؿ :األول 

 الوقيعة ُب من خالفهم فمن خالفهم يكفركنو كيذمونو كيسبونو إٔب غَت ذلك كيًتتب على ذلك األمر الثاين

 يستحلوف منو الرتداده عندىم ما ال يستحلوف من الكافر األصلي ، فيستحلوف دمو كمالو :الثاني 

كعرضو بل كيستحلوف منو الرتداده عندىم ما ال يستحلونو من الكافر األصلي، كىذا كاقع بعض الطوائف 

" نبدأ باؼبرتدين قبل الكفار األصليُت:" الغالية اليـو الذين يقتلوف أىل اإلسالـ كيدعوف أىل األكثاف بشبهة
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كىذه شبهة قديبة عند اػبوارج ظهر تطبيقها ُب كاقعنا اليـو من بعض أىل الغلو ، كليس ىذا ُب جانب 

نبُت ما عند الدعاة كما عند العلماء ): القتاؿ فقط بل حىت ُب الوقيعة كالذـ كالتحذير كالتشويو كيقولوف  

فهذا تطبيق عملي ؼبنهج اػبوارج الذم ىذه من أبرز ظباتو  (قبل أف نبُت ما عند أىل البدع الصرحاء

" يقتلوف أىل اإلسالـ كيدعوف أىل األكثاف:" كخصائصو اليت بينها نبينا صلى اهلل عليو كسلم بقولو 

فاػبوارج ٓب يقاتلوا اليهود كال النصارل كال اؼبشركُت كإمبا قاتلوا صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

كالتاريخ يعود كما بدأ كؽبذا كفركا عثماف كعليا كشيعتهما ككفركا أىل صفُت، الطائفتُت اليت مع علي كمع 

عثماف رضي اهلل عنهما ، ككبو ذلك من اؼبقاالت اػببيثة، ىذه مقالة اػبوارج كىذا منهجهم كىذه شبرة ذلك 

 .  (يقتلوف أىل اإلسالـ كيدعوف أىل األكثاف  )اإلكبراؼ 
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أن النبي صلى اهلل عليو وسلم نص على : وأصل قول الرافضة : " يقول المصنف رحمو اهلل تعالى

علي نصا قاطعا للعذر ؛ وأنو إمام معصوم ومن خالفو كفر ؛ وأن المهاجرين واألنصار كتموا النص 

وكفروا باإلمام المعصوم ؛ واتبعوا أىواءىم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا ؛ بل كفروا إال 

وقد يقولون . إن أبا بكر وعمر ونحوىما ما زاال منافقين : بضعة عشر أو أكثر ثم يقولون : نفرا قليال 

. "بل آمنوا ثم كفروا : 

------------------------------------------------- 

 :مقولة الرافضة

ىذا كصف ـبتصر ؼبا عليو الرافضة فإف أصل مذىبهم كأصل بدعتهم الزعم بأف النيب صلى اهلل عليو 

كسلم قد نّص نصا قطعيا على أف اإلماـ بعد النيب صلى اهلل عليو كسلم كالوصي ىو علي بن أيب طالب 

رضي اهلل تعأب عنو كأف الصحابة من اؼبهاجرين كاألنصار كتموا ىذا الّنص كٓب يبينوه للناس، ككفركا باإلماـ 

اؼبعصـو ُب زعمهم علي رضي اهلل عنو لذلك اتبعوا أىواءىم باختيارىم أبا بكر ُب السقيفة رضواف اهلل 

 .عليهم كتركوا عليا ُب زعمهم، كىذا ظلم كاعتدا كتغيَت كتبديل للدين بزعمهم 

كبناء على ذلك فإهنم يكونوف قد كفركا إال نفرا قليال كارتدكا لكنهم اختلفوا ُب اؼبستثنُت من  

بضعة عشر كبعضهم قاؿ أكثر كبعضهم قاؿ أربعة فقط ، أما الشيخاف أبو : الكفرةكالردة فمنهم من قاؿ

بكر كعمر فهما عندىم ما زاال منافقُت كقد يكونا آمنا ٍب كفرا، أبو بكر الذم قاؿ فيو النيب صلى اهلل عليو 

كسلم، فلو كزف إيباف األمة كلها بإيباف أيب بكر لرجح ّٔم، كىو الذم افتدل النيب صلى اهلل عليو كسلم 

 (إذ يقوؿ لصاحبو ال ربزف)دبالو كأىلو كعمره ، كىو الذم امتدحو اهلل تعأب ُب القرآف كأثبت لو الصحبة 
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كلذلك كاف الطعن ُب الصحابة كالطعن ُب أيب بكر  طعنا ُب النيب صلى اهلل عليو كسلم حيث يكوف 

 .مصاحبا ؼبنافق أك كافر كالعياذ باهلل نسأؿ اهلل السالمة
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وأكثرىم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين : " يقول المصنف رحمو اهلل تعالى

ومن خالفهم كفارا ويجعلون مدائن اإلسالم التي ال تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حاال من مدائن 

وعلى . المشركين والنصارى ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين 

كما عرف من مواالتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين ؛ ومن : معاداتهم ومحاربتهم 

 ".مواالتهم اإلفرنج النصارى على جمهور المسلمين ؛ ومن مواالتهم اليهود على جمهور المسلمين 

------------------------------------------------- 

 :موقف الرافضة من مخالفيهم

بعد أف بُت اؼبصنف أصل بدعة الرافضة كموقفهم من الصحابة رضواف اهلل تعأب عليهم شرع ُب بياف 

كىذا احًتاز من اؼبصنف   - (كأكثرىم يكفر من خالف قوؽبم  ): موقفهم من ـبالفُت من اؼبسلمُت فيقوؿ 

أكثرىم يكفر من خالف قوؽبم فيكفركف العامة كما يسموهنم، فغَت الشيعة من اؼبسلمُت - كدقة ُب التعبَت

يسموهنم عامة نواصب عندىم كيزعموف أهنم كفار كيسموف أنفسهم باؼبؤمنُت كمن خالفهم كفار ، كأحيانا 

قد يطلقوف عليهم أهنم مسلموف كلكنهم ليسوا دبؤمنُت فينفوف عنهم اإليباف اؼبنجي من النار، كعليو فهم 

 .يركف أهنم ـبلدكف ُب النار كقوؿ الوعيدية الذين تقدـ الكالـ عليهم 

كهبعلوف مدائن اإلسالـ اليت ال تظهر فيها أقواؽبم دار ردة أسوء حاال من مدائن اؼبشركُت : "قاؿ

فديار اؼبسلمُت أىل السنة عندىم ىي ديار كفر كردة كحرب كالبد من ربريرىا ُب زعمهم، كىي "كالنصارل

عندىم أسوء حاال من ديار اؼبشركُت كالكفار ألهنا ديار مرتدين كتلك ديار كفار أصليُت ، كما مر ُب 

اػبوارج ُب قوؽبم ال بد لنا نبدأ بتطهَت األرض من اؼبرتدين قبل الكفار األصليُت،  كىذا مبدأ مشًتؾ بُت 
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ىؤالء كأكلئك من اؼببتدعة ، كيعطي داللة على األيدم اػبفية اليت زرعتهم ُب جسد األمة أك استغلتهم 

 .غبرب األمة كإشغاؽبا عن حرب أعدائها األصليُت

كىذا كاقعهم فالتاريخ خَت " كؽبذا يوالوف اليهود كالنصارل كاؼبشركُت على بعض صبهور اؼبسلمُت: "قاؿ

شاىد إٔب اليـو ،ٓب يفتحوا مصرا من األمصار كٓب يقاتلوا عدكا من اؼبشركُت أك النصارل أك اليهود إمبا ىم 

دائما خنجر ُب ظهر اؼبسلمُت كعيبة نصح ألعدائهم ، كعينا كعونا ألعداء اؼبسلمُت على اؼبسلمُت كمن 

الشواىد التارىبية على ذلك أنو ؼبا كانت جيوش اؼبسلمُت ُب الدكلة العثمانية على حدكد أكركبا كإيطاليا 

ظهرت عليهم الدكلة الصفوية فاضطر اؼبسلموف أف يسحبوا جيوشهم إلطفاء نار فتنة أكلئك الذين طعنوىم 

من اػبلف كاألحداث تتكرر، فاآلف عالقتهم بالصليبية كاليهودية أكرب من أف ربتاج إٔب دليل كإف كانوا 

لكن األحداث أثبتت ُب العراؽ " اؼبوت ألمريكا كاؼبوت إلسرائيل: "يضحكوف على البلو من الناس كيقولوف

كالشاـ كاليمن كلبناف أف اؼبوت للمسلمُت كلنساء كأطفاؿ اؼبسلمُت ، أما اليهود كالنصارل فهم ضباهتم 

 .اؼبدافعوف  ككالـ اؼبصنف ىنا كأنو يعيش كاقعنا، كالتاريخ يعيد نفسو 

كما عرؼ من مواالهتم الكفار كاؼبشركُت على صبهور اؼبسلمُت كمن مواالهتم اإلفرنج كالنصارل : "قاؿ 

، فهم كما قيل عنهم ُب أدؽ كصف " على صبهور اؼبسلمُت كمن مواالهتم اليهود على صبهور اؼبسلمُت

فالعالقة بالنصارل من أكؿ كىلة " ىي نبتة نصرانية غرست بأيد يهودية ُب أرض ؾبوسية:"بأكجز عبارة 

كقضية الوصية كالغلو ُب علي رضي اهلل عنو كُب آؿ البيت أخذكىا من النصارل ىذه فكرة نصرانية ، زرعت 

بأيد يهودية، فعبداهلل بن سبأ اليهودم من يهود صنعاء ىو أكؿ من نادل بالوصية لعلي رضي اهلل عنو كىذه 

الزراعة مبت كسقيت  ُب أرض ؾبوسية ُب أرض فارس كما حوؽبا ليتبٌت آّوس رعاية كتعاىد ىذه النبتة نيابة 
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 .عن إخواهنم من اليهود كالنصارل الستثمارىا ال ستعادة امرباطورية آّوس اليت ؿباىا اؼبسلموف من اػبارطة 
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ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم : "قال رحمو اهلل تعالى 

وال ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة ولهذا كانوا ىم المشهورين عند العامة 

أنا سني فإنما : بالمخالفة للسنة فجمهور العامة ال تعرف ضد السني إال الرافضي فإذا قال أحدىم 

. "معناه لست رافضيا

------------------------------------------------- 

 :ظهور الزندقة من عيبة الرافضة 

كمن آثار ىذه الشجرة اػببيثة أهنا صارت مأكل لكل عدك كحاقد على اؼبسلمُت فلم تظهر الزندقة إال  

من عيبة الرافضة فالرفض ىو دىليز الزندقة الذين تًتعرع كتفرح بو على مر التاريخ، فكل الزنادقة كاؼبنافقُت 

كالغالة إمبا كانوا يتدثركف ُب أكؿ أمرىم باسم الرفض كينتسبوف إٔب الرفض حىت تنقشع كتظهر حقيقتهم 

كضرب اؼبصنف مثاالن بزندقة القرامطة الباطنية كأمثاؽبم،فالقرامطة ىم الذين قتلوا اغبجاج ُب بيت اهلل اغبراـ 

كاقتلعوا اغبجر األسود كبقي ُب ديارىم ثنتُت كعشرين سنة، ُب أسوء حادثة مرت على مدار التاريخ ببيت 

 .اهلل اغبراـ كالبلد األمُت ، كىم ينتسبوف إٔب الرافضة
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ولهذا كانوا ىم المشهورين عند العامة "وال ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة

أنا سني فإنما : بالمخالفة للسنة فجمهور العامة ال تعرف ضد السني إال الرافضي، فإذا قال أحدىم  

 " معناه لست رافضيا

------------------------------------------------ 

 : المقارنة بينهم وبين طوائف المبتدعة األخرى 

ىنا بدأ اؼبصنف باؼبقارنة بينهم كبُت طوائف اؼببتدعة اآلخرين، فهم أبعد طوائف اؼببتدعة عن الكتاب 

أنا :" كلذلك اشتهركا دبخالفة السنة، بل ىم يتربؤكف من السنة كلذلك إذا سئل أحدىم قاؿ ... كالسنة  

فهم يتربؤكف من السنة أصال ، كينسبوهنا إٔب ـبالفيهم ، كلذلك اشتهر عند العامة أهنا ال تعرؼ " لست سنيا

 .ضد السنية إال الرافضة ، كضد السٍت الرافضي ، كإذا قاؿ أحدنبا أنا سٍت فمعناه الرباءة من الرفض
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لكن الخوارج كان لهم في مبدأ اإلسالم سيف على أىل الجماعة : وال ريب أنهم شر من الخوارج 

الخوارج فإن القرامطة واإلسماعيلية ونحوىم من أىل المحاربة  ومواالتهم الكفار أعظم من سيوف

ألىل الجماعة وىم منتسبون إليهم وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق ؛ والروافض معروفون 

 ".والخوارج مرقوا من اإلسالم وىؤالء نابذوا اإلسالم . بالكذب 

--------------------------------------------------- 

 :المقارنة بين الروافض والخوارج 

 بُت اؼبصنف رضبو اهلل أف الرافضة شر من اػبوارج كأخطر على اإلسالـ كاؼبسلمُت ، منهم مع أف النيب 

 على من قاتلهم ... قد أمر بقتاؿ اػبوارج ك

 : ٍب دلل على ذلك بذكر أربع فركقات رئيسة بينهم كبُت اػبوارج تبُت ىذه النتيجة

أف اػبوارج كاف ؽبم ُب مبدأ اإلسالـ سيف على أىل اعبماعة يعٍت عندىم جرأة على : األول 

 .استحالؿ الدماء كقتل اؼبسلمُت ، كىذا كاف ظاىرا عند اػبوارج ُب أكؿ أمرىم

 أف مواالهتم الكفار أعظم من سيوؼ اػبوارج، أم مواالة الرافضة للخوارج أعظم كأخطر من :الثاني 

القرامطة :  سيوؼ اػبوارج ،كىذا أمر ظاىر فخطورهتم أشد من خطورة اػبوارج، ٍب دّلل على ذلك بأف

ينتسبوف -كاإلظباعيلة ككبوىم من أصحاب الفرؽ الباطنية الغالية اؼبنحرفة احملاربة عبماعة ىم منتسبوف إليهم 

 -. إٔب الرافضة

ألف الكذب عندىم كبَتة زبرج من اؼبلة فهم معركفوف -  كأما اػبوارج فهم معركفوف بالصدؽ :الثالث

كالركافض معركفوف بالكذب، فهم يتخذكف الكذب دينا كالتقية عندىم دين كقربة إٔب اهلل ُب - بالصدؽ
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التقية ديٍت كدين آبائي كال دين ؼبن ال تقية :"زعمهم يزعموف أف أبا جعفر الصادؽ رضبو اهلل كاف يقوؿ

 .كحاشاه فبا قالوا"لو

 .فهؤالء هبعلوف الكذب دينا كأكلئك هبعلوف الكذب كفرا، فشتاف بُت الطائفتُت

  كّٔذا تتبُت لك حقيقة اؼبفارقة 

كما ُب اغبديث أم عادكا اإلسالـ " كاػبوارج مرقوا من اإلسالـ كىؤالء نابذكا اإلسالـ: "قاؿ: الرابع

كحاربوا اؼبسلمُت لطعنهم ُب أئمة اؼبسلمُت كُب صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب شهودناكما قاؿ 

الرسوؿ عندنا حق كالقرآف حق كما نقل لنا القرآف كالسنة إال الصحابة فإذا طعّنا ُب : "أبو زرعة حُت قاؿ 

 ()".الصحابة طعنا ُب الشهود فأبطلنا القرآف كالسنة

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

(  ) 
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وأما القدرية المحضة فهم خير من ىؤالء بكثير وأقرب إلى الكتاب :"يقول رحمو اهلل تعالى

والسنة لكن المعتزلة وغيرىم من القدرية ىم جهمية أيضا وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء 

. "المسلمين فيقربون من أولئك

------------------------------------------------- 

 .(القدرية )الطائفة الثالثة من أصول البدع 

كأما القدرية احملضة : بعد ذلك، انتقل إٔب الطائفة أك األصل الثالث من أصوؿ البدع كىم القدرية فقاؿ

بكثَت كأقرب إٔب الكتاب كالسنة، لكن اؼبعتزلة الذين ىم من - يعٍت اػبوارج كالرافضة-فهم خَت من ىؤالء

القدرية كغَتىم ىم جهمية أيضا، كلكنها جهمية جزئية ُب الصفات، أما موقفهم من ـبالفيهم فهم ، قد 

يكفركف من خالفهم كيستحلوف دماء اؼبسلمُت فيقربوف من أكلئك، يعٍت بعضهم قد يكفر من خالفهم كىم 

يركف أف مرتكب الكبَتة ليس دبؤمن كال يطلق عليو إال اإلسالـ كىو ُب منزلة بُت اؼبنزلتُت كلكنو ـبلد ُب 

 .النار بزعمهم

كالفرؽ بُت اػبوارج كاؼبعتزلة أف اػبوارج يطلقوف على مرتكب الكبَتة أنو كافر كأنو ـبلد ُب النار 

كيستحلوف دمو كمالو ُب الدنيا، أما اؼبعتزلة ال يطلقوف عليو الكفر بل ينفوف عليو اإليباف كيطلقوف عليو أنو 

 .ُب منزلة بُت اؼبنزلتُت كال يستحلوف دمو كمالو ُب الدنيا لكنهم يوافقوهنم ُب أنو ـبلد ُب النار
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وأما المرجئة فليسوا من ىذه البدع المغلظة بل قد دخل في قولهم : "قال رحمو اهلل تعالى

طوائف من أىل الفقو والعبادة ؛ وما كانوا يعدون إال من أىل السنة ؛ حتى تغلظ أمرىم بما زادوه من 

 ".األقوال المغلظة

------------------------------------------------- 

 .(المرجئة )الطائفة الثالثة من أصول البدع 

فليسوا من ىذه :"ظاىر كالـ اؼبصنف أف أقرب ىذه األصوؿ األربعة إٔب السنة ىم اؼبرجئة كلذا، قاؿ

كىنا يشَت إٔب من يسموف دبرجئة "البدع اؼبغلظة الشنيعة بل قد دخل ُب قوؽبم طوائف من أىل الفقو كالعبادة

الفقهاء فهم فقهاء كأىل  فقو كعبادة ، لكنهم قالوا ببعض قوؿ اؼبرجئة، كما كانوا يعدكف إال من أىل السنة 

 :  ُب األصل؛ ٍب إف اإلرجاء على أنواع

  إرجاء مصَت الصحابة كاػبالؼ الذم حصل بينهم كالتفضيل فيما بينهم، :األول 

 إرجاء العمل كىو إخراجو عن مسمى اإليباف كىو القوؿ عند متأخرم اؼبرجئة؛ فقاؿ بإرجاء :الثاني 

 :العمل طائفتاف 

 اؼبرجئة اػبالصة كىم الذين يزعموف أف األعماؿ ال تقدح ُب اإليباف كال تضر اؼبعاصي ، كىو :األولى 

 . إرجاء اؼبتكلمُت من األشاعرة كغَتىم

 كىم الذين ىبرجوف العمل عن مسمى اإليباف لكنهم يشًتطونو ، كاؼبقصر فيو مؤاخذ عندىم، :الثانية 

كقد قاؿ شيخ اإلسالـ كغَته أف اػبالؼ بُت اؼبرجئة الفقهاء كبُت أىل السنة إمبا ىو خالؼ ُب األظباء ال 

ُب األحكاـ، فهم يعتربكف أف مرتكب الكبَتة مؤمن كامل اإليباف كيقولوف دبقولة أىل البدع أف اإليباف ال 
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يتفاضل كال يزيد كال ينقص كلكنهم يقولوف باشًتاط العمل فالذم ال يقـو بأداء الواجبات كيرتكب 

اؼبنهيات فإنو معذب ُب اآلخرة، ىذا على خالؼ قوؿ اؼبرجئة احملضة كاؼبرجئة الغالة الذين يقولوف ال تضر 

اؼبعاصي ماداـ اإلنساف مؤمنا بقلبو، فليفعل ما يشاء فإنو مؤمن كامل اإليباف ال تضره اؼبعاصي، أما اؼبرجئة 

الفقهاء فيقولوف تضره كوباسب عليها كقد يدخل النار بسببها موافقة ألىل السنة لكنو مؤمن كامل اإليباف 

بالنسبة ُب اغبكم عليو ُب الدنيا ، كأف العمل خارج اإليباف موافقة للمرجئة اػبالصة ، كلذلك كانت اؼبرجئة 

 .الفقهاء ُب مرحلة برزخية بُت أىل السنة كاؼبرجئة اػبالصة 

، يعٍت كانوا ُب األكؿ أم اؼبرجئة اؼبتقدموف، كاف اإلرجاء عندىم مقتصرا " حىت تغلظ أمرىم: "قاؿ 

 .على إرجاء عمل الصحابة فزاد بعد ذلك حىت أصبحوا فبن خالف السنة
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تكلم : ولما كان قد نسب إلى اإلرجاء والتفضيل قوم مشاىير متبعون : "قال رحمو اهلل تعالى

من قدم عليا : أئمة السنة المشاىير في ذم المرجئة المفضلة تنفيرا عن مقالتهم كقول سفيان الثوري 

. على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين واألنصار ؛ وما أرى يصعد لو إلى اهلل عمل مع ذلك 

وكذلك قول أيوب . قالو لما نسب إلى تقديم على بعض أئمة الكوفيين . أو نحو ىذا القول 

من قدم عليا علي عثمان فقد أزرى بالمهاجرين واألنصار قالو لما بلغو ذلك عن بعض : السختياني 

وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرىم في ذم . وقد روي أنو رجع عن ذلك . أئمة الكوفيين 

. "المرجئة لما نسب إلى اإلرجاء بعض المشهورين 

------------------------------------------------- 

يقوؿ ىذا الكالـ رضبو اهلل تعأب مشَتا إٔب أف اإلرجاء على نوعُت كما أسلفت ، إرجاء العمل كىذا 

عند اؼبتأخرين كىم الذين ىبرجوف العمل عن مسمى اإليباف أم يؤخركف العمل ، كاإلرجاء عند اؼبتقدمُت 

كىو إرجاء الكالـ ُب الصحابة كُب اػبالؼ بينهم ُب الشيخُت ، كلذلك ىناؾ من يقوؿ نرجئ الكالـ فيهم 

كال نتكلم ُب الصحابة،ككببهم، كمنهم من يقّدـ الشيخُت كيرجئ الكالـ ُب التفضيل بُت علي كعثماف 

كىذا منسوب لإلماـ أيب حنيفة لكنو رجع عنو كما " نقدـ أبا بكر ككبب عثماف كعلي: "كقوؿ بعضهم

ذكر ىنا ، فال يركف تفضيل عثماف على علي كال يركف أف ترتيبهم ُب الفضل كًتتيبهم ُب اػبالفة،فيقولوف 

نقر باػبالفة لكن نرجئ أمر التفضيل كال نفضل بينهم،كىذه طائفة من اؼبرجئة األكائل كلذلك يقوؿ اؼبصنف 

كمنهم اإلماـ أبو حنيفة ، قاؿ تكلم " كؼبا كاف قد نسب إٔب اإلرجاء كالتفضيل قـو مشاىَت متبعوف:"ىنا

أئمة السنة اؼبشاىَت ُب ذـ اؼبرجئة اؼبفضلة الذين يرجئوف التفضيل بقوؽبم نقر باػبالفة كنرجئ التفضيل فال 
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من قدـ عليا على أيب بكر : "رد عليهم ىذه اؼبقولة، كقوؿ سفياف الثورم: نفاضل بُت الصحابة، قاؿ

يعٍت من ٓب يعًتؼ بتقدًن الشيخُت على علي رضي اهلل عنو فقد " كالشيخُت فقد أزرل باؼبهاجرين كاألنصار

أزرل ّٔم يعٍت نسبهم إٔب أمر يزدرل ك ال يليق ّٔم فقد أزرل باؼبهاجرين كاألنصار،ألهنم ىم الذين اختاركا 

أككبو ىذه " كما أرل يصعد لو إٔب اهلل عمل مع ذلك: "أبا بكر كعمر بعد النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ

من قدـ عليا : "اؼبقولة اليت قاؽبا ؼبا نسب تقدًن علي إٔب بعض أىل الكوفة ، ككذلك قوؿ أيوب السختياين

الذين قالوا نقدـ أبا بكر كعمر ككبب عثماف كعليا كال نقدـ "  على عثماف فقد أزرل باؼبهاجرين كاألنصار

قالو ؼبا بلغو ذلك عن " فقد أزرل كذلك باؼبهاجرين كاألنصار: "ىذا على ذلك، يقوؿ أيوب السختياين

 .بعض أئمة الكوفة

اإلماـ أبا حنيفة ، فقد رجع عن عدـ تقدًن عثماف على علي " كقد ركم أنو رجع عن ذلك يعٍت: "قاؿ

 () .رضي اهلل ككافق السنة كأىلها ُب ىذا اؼبوضوع

 

 

 

 

 

 
                                 

(  ) 
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وكالم اإلمام أحمد في ىذا الباب جار على كالم من تقدم من : "قال المصنف رحمو اهلل تعالى

أئمة الهدى ليس لو قول ابتدعو ولكن أظهر السنة وبينها ؛ وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاىد 

وجعلنا منهم أئمة  }: عليها ؛ وصبر على األذى فيها لما أظهرت األىواء والبدع ؛ وقد قال اهلل تعالى 

فالصبر واليقين بهما تنال اإلمامة في الدين فلما قام  {يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 

بذلك قرنت باسمو من اإلمامة في السنة ما شهر بو وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبلو 

" .

------------------------------------------------- 

 :سبب تسمية اإلمام أحمد بإمام أىل السنة

إف اإلماـ أضبد رضبو اهلل تعأب فبن : ؼبا تكلم اؼبصنف عن السنة كعن أىل السنة كتعظيم السنة قاؿ

نصر السنة كقمع البدعة كأكذم من أجل السنة كحبس كُضرب كأكذم كما ىو معركؼ  تتابع أربعة من 

اػبلفاء  كلهم يتواصوف بإيذائو رضي اهلل عنو كرضبو من أجل صدعو باغبق فصرب كصابر حىت صار إماما 

ألىل السنة فسمي اإلماـ أضبد إماـ أىل السنة لتلك اؼبواقف اليت كقفها ُب الذب عن السنة كالدفاع عن 

 .السنة كالصرب عن األذل ُب سبيل نشرىا

يعٍت ٓب يأت بكالـ " ككالـ اإلماـ أضبد ُب ىذا الباب جار على كالـ من تقدـ من أئمة اؽبدل: "قاؿ

جديد لكنو صرب كثبت على إحياء السنة فكالمو ىو كالـ من تقدمو من أئمة اؽبدل،فليس لو قوؿ ابتدعو 

 قلكن: "كلكن أظهر السنة كبّينها كقيل ظبي إماـ أىل السنة ألنو أظهرىا كبينها كصرب على األذل فيها ،قاؿ 

أظهر السنة كبينها ؛ كذب عنها كبُت حاؿ ـبالفيها كجاىد عليها ؛ كصرب على األذل فيها ؼبا أظهرت 
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ):  قاؿ كقد قاؿ اهلل تعأباألىواء كالبدع

 فلما قاـ بذلك قرنت باظبو ،الصرب كاليقُت تناؿ اإلمامة ُب الدينبؼ[ٕٗ:السجدة](   ڍ ڌ ڌ

فاقتدل بو كصار متبوعا ؼبن بعده كما كاف تابعا ؼبن قبلو فاشتهر - إماـ أىل السنة:  أم اإلمامة فقيل –

أنا على : من جاء من بعده حىت من كاف على غَت مذىبو الفقهي مثل اإلماـ أبو حسن األشعرم قاؿ

عقيدة أضبد بن حنبل كىو شافعي اؼبذىب لكن العقيدة بُت األئمة كلها كاحدة فعقيدة اإلماـ الشافعي ىي 

عقيدة اإلماـ أضبد كىي عقيدة اإلماـ أبو حنيفة اللهم إال اؼبسائل اليت أُثرت عنو ُب موضوع اإلرجاء كىناؾ 

 كغَته من األئمة، كإف ٓب يكن رجع عنو فهو ()من ذكر أنو رجع عنها ، ذكره ابن عبد الرب ُب التمهيد

خطأ ؿبض بال شك كال يتابع عليو، كلكنو ُب بقية ما قرره من مسائل العقيدة فهو من أئمة السنة كاعبماعة 

 .اؼبشهورين  ال غضاضة ُب ذلك كىذا مشهور معركؼ كقاؿ بو األئمة قبل ذلك

 

 

 

 

 

 

                                 
(  ) 



 شرح حديث االفرتاق                 عبد اهلل بن عمر الدميجي

ٖٔٗ 

 

وإال فالسنة ىي ما تلقاه الصحابة عن رسول اهلل صلى اهلل عليو : "قال المصنف رحمو اهلل تعالى

. وسلم وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوىم إلى يوم القيامة وإن كان بعض األئمة بها أعلم وعليها أصبر 

. "واهلل أعلم . واهلل سبحانو وتعالى أعلم وأحكم 

------------------------------------------------- 

السنة ليست منسوبة لإلماـ أضبد كال لغَته كإمبا نسب أنو من أىل السنة لألسباب السابق ذكرىا، أما 

السنة فهي ما تلقاه الصحابة من رسوؿ اهلل كتلقاه التابعوف من الصحابة كتلقاه أتباعهم من التابعُت رضواف 

 . اهلل عليهم صبيعا إٔب يـو القيامة

كلذا صارت درجات الناس من حيث القرب كالبعد عنها متفاكتة ، كما ُب العلم كالعمل ّٔا كالدعوة 

 .إليها كالصرب على األخرل فيها ليسوا سواء ، كاؼبوفق من أؽبمو اهلل كأعانو على ذلك 

جعلنا اهلل كإياكم من أىل السنة العاؼبُت العاملُت ّٔا، الداعُت كالّذابُت عن حياضها ، الصابرين على 

ذلك، إنو كٕب ذلك كالقادر عليو ، كما نسألو تعأب أف وبيينا على سنة نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم، 

 .كأف يبيتنا على ملتو، كأف وبشرنا ُب زمرتو، كيوردنا حوضو، كيرزقنا شفاعتو كمرافقتو 

 .كآخر دعوانا أف اغبمدهلل رب العاؼبُت

 
 

 


