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 بسم هللا الرمحن الرحيم
هلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونعوذ اب

مننن يهننده هللا فننل موننل لننه ومننن يوننلل فننل  ننادإ لننه وأشننهد أ  إلننه إ  هللا 
وأشنننهد أن امننندا  عبننننده ورسنننوله لننننل  هللا علينننه وعلننن   لننننه ولننن به وسننننلم 
تسليما كثريا مث أما بعد ، فأنين كنت و زلنت حريصنا علن  صصنيق القواعند 

ح خالنننة منننع امكثنننار منننن ا سنننتد    نننا والتفرينننع املهمنننة يف الشنننريعة بشنننرو 
عليهننا حننه تفهننم فهمننا سننليما وقنند شننرحت قاعنندة التفرينن  بننني ألننل العبننادة 
وولنفها ، وشنرحت أيونا قاعندة افتقننار ااحشناي الشنرعية لحدلنة الصنن ي ة 
الصرحية وقاعدة وجوب البقاء عل  االل حه يرد الناقنل ، وقاعندة وجنوب 

. وإمتاي  ذه السلسلة أحببنت أن أشنرح  نذه القاعندة أعنين اجلمع بني اادلة 
قاعندة   كنل أحنداث يف النندين فهنو رد   فل نا ألنل مننن ألنل  نذه الشننريعة 
املباركة زاد ا هللا شرفا ورفعة ، وسنو  يشنون الشنرح علن  الةريقنة املعتنادة يف 
شنننننروحنا للقواعننننند ننننننذكر ننننننق القاعننننندة أو  ، مث نشنننننرحها شنننننرحا إفنننننراد  مث 

رحها شرحا إمجالينا مث ننذكر منا حونر  ؤنا ي يند ا منن اادلنة منن الشتناب نش
والسنة وكلي السلف مث نستةرد بعد ذلك يف ذكر فروعها ، وقد مجعت منن 
فروعها ، قرابة مائتني ومخسة وأربعني فرعا وقد تزيد إن شاء هللا تعناىل لتشنون 

أسنأله جنل وعنل أن جامعة لشل مسائل  ذا الباب حبنو  هللا تعناىل وقوتنه ، و 
ينفنع انا النفننع العناي و اأننان وأن يننز  فيهنا اللكننة تلنو اللكننة وأن يشنرح  ننا 
الصننندور ويفنننت  فيهنننا اافهننناي ، وأن خعلهنننا رسنننالة خالصنننة لوجهنننه الشنننر  ، 
وأشننهد هللا تعنناىل ومننن حوننرئ مننن امللئشننة ومننن يقننرأ  ننا مننن املسننلمني أ ننا 

أحد من خلقه البتنة ، وإانا أرجنو ثواانا مننه  وقف هلل تعاىل   أرجو ثوااا من
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جل وعل ، وقد أجزت لشل مسلم طباعتهنا وتوزيعهنا اننا  منن غنري احتفنا  
حبقوق الةبع ، فلن  ذا منن العلنم املبنذو  بنل أجنر يف مقابنل بذلنه اننه حن  
للجمينننع وقننند خصننننا هللا تعننناىل بنننه لنبذلنننه لعبننناده ا تننناجني لنننه بنننل  نننن ،   

نعنننوذ ابهلل مننن ذلنننك ، واملقصنننود أ نننا وقننف هلل تعننناىل وقننند أجنننزت نتأكننل بنننه 
طباعتهنننا ولنننو ب نننري اسنننم م لفهنننا ، ان املهنننم عنننندإ  نننو ولنننو   نننذا احلننن  

توفين  قصنود الرسنالة فنأقو  وابهلل الإىل ممخوائ املسلمني ، و لنم معني ا ن 
 ومنه استمد الفول والعون :
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ل وعننل : اعلننم أيهننا الةالنن  رمحننك يقننو  العبنند الفقننري احلقننري الننذليل لربننه جنن
 هللا تعاىل أن الشلي عل   ذه القاعدة مفصل يف مسائل : 

يف معنا ا امفرادإ , فقوله " كنل "  نذه منن أقنو   :املسألة األوىل 
ليغ العموي وقد اتف  عامنة االنوليني فيمنا نعلنم أ نا منن مجلنة لنيغ العمنوي 

علن  العمنوي حننه ينرد الناقننل ,  , وقند تقنرر يف االننو  أن االنل  نو البقنناء
فا شوي عليه يف  ذه القاعندة كلينة عامنة   يشنذ عنهنا شنيء أإ أننه يندخل 
حتتها كل إحداث يف الدين فل جتد أبدا امحنداث يف الندين إ  و نو اشنوي 
علينننه ضقتونننن   ننننذه القاعنننندة ومننننن خصنننق عمومهننننا فلنننننه مةالنننن  ابلنننندليل 

يف االننو  أن االنننل  نننو البقننناء الشننرعي الصننن ي  الصنننري  انننه قننند تقنننرر 
عل  االل حه يرد الناقل , وسيأيت مزيد بينان وتفصنيل  نذا اامنر إن شناء 
هللا تعاىل يف ثنا  الشلي عل   ذه القاعندة إمجنا  , واملهنم أن تعنر   ننا أن 

 قولنا " كل " يدخل حتته كل إحداث ا ا من ليغ العموي . 
داث معننائ ولشننن الننذإ نقصننده  نننا  ننو قولننه " إحننداث " : اعلننم أن ل حنن

ا بتننداء مقيننند بقولنننا " يف الننندين " أإ أمننور التعبننندات إخننااب أو اسنننت بااب , 
و ذا القيد أخرج ما كان من قبيل أمور الندنيا , فنلن امحنداث لنيم منذموما 
, بننل امسننلي قنند فننت  البنناب يف أمننور النندنيا لقبننو  مجيننع امل  عننات وغري ننا 

مننا ت تشنن تتعننارش منع شننيء منن النصننون , وإ  فاالننل  منن أمننور التقندي
يف امحنننداث يف أمنننور الننندنيا اجلنننواز إ  فيمنننا خنننالف الننندليل , والشنننلي  ننننا 
علنن  امحننداث يف أمننور النندين أإ املسننائل الننع  ننا تعلنن  ابلعبننادة , أإ الننع 

 يقصد اا فاعلها املبال ة يف التعبد , فهما أمران : 



  نصر الشرعة بقمع البدعة                                                                       
 

4 

النندنيا , فاالننل يف امحننداث يف أمننور النندين املنننع إ   أمننور النندين , وأمننور
فيمنننا ورد بنننه الننننق , واالنننل يف امحنننداث يف أمنننور الننندنيا اجلنننواز إ  فيمنننا 
خنالف النننق فنالشلي  نننا يف  نذه القاعنندة إانا  ننو علن  امحننداث يف أمننور 
النننندين , فامسننننلي   عنننننع امل  عننننات احلديثننننة وا سننننتفادة منهننننا , و  مننننن 

عما  التقنيننننة احلديثننننة ض تلننننف انا كننننا وأشننننشا ا لشننننن فيمننننا ت  ننننالف اسننننت
الننندليل , و نننذه حقيقنننة الوسنننةية و نننذه الوسنننةية مبننند  ا قولنننه جنننل وعنننل " 
وكذلك جعلناكم أمة وسةا " فنلن منن الننان منن يفنت  ابب امحنداث علن  
 مصننراعيه سنننواء يف أمننور الننندنيا أو النندين و  فنننرق عنننده بنننني اامننرين , ومنننن
النننننان مننننن يقفننننل ابب امحننننداث يف النننندنيا والنننندين , فننننل يقبننننل شننننيئا مننننن 
انند ت اامننور مةلقننا و ننذان املننذ بان علنن  طننريف نقنني  وكننل طننريف قصنند 
اامور ذميم واحل  يف ذلك  نو الوسنو وا عتندا  فنل إفنرات و  تفنريو و نو 
ر املذ   الثالث و و مذ   السلف واائمة وخللته أن ااحداث يف أمو 

الدين مرفوش مردود غري مقبو  ، وأما ااحنداث يف أمنور الندنيا فهنو مقبنو  
إ  فيمنننا خنننالف الننندليل ، و نننذا جنننار علننن  وسنننةية أ نننل السننننة وجنننار علننن  
وسننةية  ننذه اامننة املرحومننة زاد ننا هللا شننرفا  ورفعننه كمننا قننا  تعنناىل " وكننذلك 

تقلة ، جعلننننناكم أمننننة وسننننةا  " وقنننند شننننرحنا قاعنننندة الوسننننةية يف رسننننالة مسننننن
واملقصننود  نننا أن تقيينند  ننذا امحننداث بقولنننا   يف النندين    ننرج امحننداث 
فيما كان من قبينل أمنور الندنيا ، وقولننا   فهنو رد    نذا فينه بينان حشنم  نذا 
امحننداث أإ أن  ننذا امحننداث يف النندين مننردود علنن  لنناحبه غننري مقبننو  

لسننة وشنهد يف الشتناب وا نأإ ابطل غنري مقبنو  كمنا وردت بنذلك النصنو 
بنننذلك ا عتبنننار الصننن ي  وأقنننوا  اائمنننة رحنننم هللا أمنننواكم وثبنننت أحيننناء م ، 
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فهذا ما قصد ه منن شنرح القاعندة منن ابب الشنلي علن  معنهت مفرداكنا وهللا 
 ربنا أعل  وأعلم .

اعلننم وفقننك هللا تعنناىل للهنند  وديننن احلنن  وجعلننك  :املسأأألة الناةيأأة 
ك املسلمني يف مشنارق اارش وم ارانا أن مباركا  حيثما كنت ونفع هللا بعلم

 ذه القاعدة العظيمنة النع حننن بصندد شنرحها يتون  معنا نا ابلنظنر يف عندة 
قواعنند أسننوقها لننك قاعنندة قاعنندة مننع الشننلي علنن  معانيهننا ابختصننار شننديد 
ليشمل العقد وتشون  نذه الرسنالة جامعنة مانعنة يف ابانا فنأقو  وابهلل التوفين  

 والعون وحسن الت قي  :ومنه أستمد الفول 
النندين مبننين علنن  ركنننني علنن  أن   يعبنند إ  هللا ،  القاعأأدة األوىل :

وأن   يعبنند إ  ضننا شننرعه رسننوله لننل  هللا عليننه وسننلم ، قننا  تعنناىل " فاعبنند 
هللا خملصننننا  لننننه النننندين أ  هلل النننندين اأننننالق " وقننننا  تعنننناىل " ومننننا أمننننروا إ  

حنفنناء " وقننا  تعنناىل " قننل هللا أعبنند خملصننا  لننه ليعبنندوا هللا خملصننني لننه النندين 
ديين " واادلة يف  ذا املعهت كثرية ، وقا  تعناىل " ومنا  مكنم الرسنو  ف نذوه 
ومنننا  ننناكم عننننه فنننانتهوا " وقنننا  تعننناىل " لقننند كنننان لشنننم يف رسنننو  هللا أسنننوة 
حسنة " وقا  تعناىل " قنل   أيهنا الننان إئ رسنو  هللا إلنيشم مجيعنا  النذإ لنه 
ملننك السننموات واارش   إلننه إ   ننو حينني وعيننت فننهمنوا ابهلل ورسننوله الننن  
اامنني الننذإ ينن من ابهلل وكلماتننه واتبعننوه لعلشننم كتنندون " وقننا  تعنناىل " وإن 
تةيعنننوه كتننندوا " وقنننا  تعننناىل " قنننل إن كننننتم حتبنننون هللا فننناتبعوئ حيبنننبشم هللا 

" الننذين يتبعننون الرسننو   غفننور رحننيم " وقننا  تعنناىل وي فننر لشننم ذنننوبشم وهللا
الن  اامي الذإ خدونه مشتواب  عند م يف التنوراة عنند م يف التنوراة وام ينل 
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" وقننا  تعنناىل " ومننا ينةنن  عننن ا ننو  إن  ننو إ  وحنني يننوح  " وا  ت يف 
 نذا املعنهت كثنرية جندا  " ويف احلنديث " كنل أمنع يندخلون اجلننة إ  مننن أ  ، 

: " مننن أطنناعين دخننل اجلنننة ومننن عصننائ فقنند أ  "  قننالوا : ومننن    ، قننا 
و ذا فيه دليل عل  أن العبادات وأمور الدين   تص  إ  إذا توفر شنرطان : 
امخنننلن هلل تعننناىل كن   يشنننون الباعنننث علننن  التعبننند إ  وجنننه هللا والننندار 
ا خرة ، وكذلك املتابعة ، كن يقع منك العمل عل  وف  ما بل ه الن  لنل  

 لل  هللا عليه وسلم وبه تعلم أن كل عبنادة صلنف عنهنا شنرت امخنلن هللا
فل ننا   تقبننل ، وكننذلك كننل عبننادة صلننف عنهننا شننرت املتابعننة فل ننا   تقبننل 
أيونا ، فهنذه القاعنندة  ني قةن  رحننا الشنريعة امسنلمية وعليهننا يندور فلننك 

بعن  السنلف الرسالة ، و ي او السن ا  ينوي القيامنة  وهللا املسنتعان ، قنا  
: منا مننن فعلنة وإن دقننت إ  وينشنر  ننا دينوا ن ، ت ، وكيننف ، فنحو  سنن ا  
عننن امخننلن والثننائ سنن ا  عننن املتابعننة ، فشننل تعبنند قننو  أو فعلنني صلننف 
عنننه شننرت املتابعننة فلنننه غننري مقبننو  ، انننه ادثننة يف النندين وكننل إحننداث يف 

 الدين فهو رد .
ادات الوقننف علنن  النندليل ، أإ أن االننل يف العبنن القاعأأدة الناةيأأة :

ابب العبنننادات لنننيم مفتوحنننا لشنننل أحننند يثبنننت مننننه منننا يشننناء علننن  منننا كنننواه 
نفسنه ويست سنننه عقلننه ،   ، بننل  ننو ابب تننوقيفي علنن  إثبننات النصننون ، 
فما أثبته النق من العبادات فهو العبادة وما   فل ، ان العقنو    تسنتقل 

لننذلك احتاجننت البشننرية مرسننا  الرسننل إبدراك الشننرع علنن  وجننه التفصننيل و 
وإننننزا  الشتننن  لتعنننرفهم منننا حيبنننه هللا وير ننناه منننن العبنننادات القولينننة والعملينننة 
فالعبادة  بد فيهنا منن الندليل النذإ  ذن انا كمنا قنا  تعناىل " أي  نم شنركاء 



 7  نصر الشرعة بقمع البدعة    

شننرعوا  ننم مننن النندين مننا ت  ذن بننه " فمننن قننا  إن  ننذا الشننيء عبننادة فلنننه 
الدعو  بندليل شنرعي لن ي  لنري  فنلن جناء بنه قبلنا نا مةال  عل   ذه 

وعل  العني والرأن وإن ت  ت به فقوله مردود علينه مونروب بنه يف وجهنه ، 
ان االنننننل وقنننننف العبنننننادات علننننن  الننننننق ، فعنننننند  ابب العبنننننادات وابب 
العننننادات فاالننننل يف العبننننادات املنننننع إ  مننننا ورد النننندليل  ننننوازه واالننننل يف 

 إ  ما ورد الدليل ضنعه .  العادات اجلواز
االننل يف العبننادات امطننلق عننن الصننفة والزمننان  القاعأأدة النالنأأة :

واملشان واملقدار والشرت ، فمن قيد عبادة بصفة معينة ير  عني  ذه الصنفة 
مننن التعبنندات والقننرابت فننلن  ننذا التقيينند الولننفي يتوقننف قبولننه علنن  النندليل 

ف علنن  النننق ، ومننن قينند العبننادة بوقننت ان االننل يف لننفة العبننادة التوقينن
معننني يننر  أن عننني فعلهننا يف  ننذا الننزمن امل صننون أفوننل منننه يف غننريه مننن 
سائر اازمننة فنلن  نذا التقييند الزمنائ يتوقنف قبولنه علن  الندليل امل يند لنذلك 
ان االننل يف زمنننن العبنننادة الوقنننف علننن  الننننق ، ومنننن قيننند ا ضشنننان معنننني 

ان امل صون أفونل مننه يف غنريه فنلن  نذا التقييند ير  أن فعلها يف  ذا املش
املشائ بتوقف قبوله عل  الدليل امل يد لنذلك ، فنلن جناء بنه لنرحيا لن ي ا 
قبلناه وإن ت  ت بذلك فل قبو  ومن قيد العبادة بقدر معنني ينر  أ نا انذا 
املقنندار أفوننل فلنننه مةالنن  علنن  التقيينند ابلنننق املصنن   لننه ان االننل يف 

امطننلق عننن  ننذا املقنندار واالننل  ننو البقنناء علنن  االننل حننه يننرد  العبننادة
الناقننل , وكننون  ننذه العبننادة اننذا املقنندار أفوننل عننند هللا تعنناىل  ننو مننن ابب 
ال ي  وابب ال ي  وقف عل  النق الص ي  الصري  . ومنن قيند ا بشنرت 

بنت معني وقا  إ ا   تص  أو   تشون كاملة إ  به فلنه مةال  ابلننق املث
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 نننذا الشنننرت ان االنننل يف شنننرت العبنننادة الوقنننف علننن  الننندليل , فبنننان لنننك 
بنذلك أن االنل يف ألننل العبنادة الوقننف , واالنل يف لننفة العبنادة الوقننف 
, والنننل يف توقينننت العبنننادة الوقنننف , واالنننل يف مشنننان العبنننادة الوقنننف , 

االنل واالل يف مقدار العبادة الوقف , واالنل يف شنرت العبنادة الوقنف و 
يف ربننو العبننادة بسننب  الوقننف , و ننذه ااشننياء  نني جهننات التعبنند السننت , 
الع   يت قن  شنرت املتابعنة إ  بت قيقهنا , و ني : اجلننم والسنب  والصنفة 
والزمنان واملشننان واملقندار . وبننه تعلنم أن العبننادة وكننل منا يتعلنن  انا مبننناه علنن  

 التوقيف وهللا حيفظنا وإ ك .
  يسننتد  علنن  شننرعية الولننف بشننرعية االننل  :القاعأأدة البابعأأة 

وقنند شننرحنا  ننذه القاعنندة يف رسننالة مسننتقلة , أإ أنننه   بنند للولننف الزائنند 
علنننن  االننننل منننننن دليننننل خنننننان و  حينننن  احنننند أن يعمنننننل العبننننادات علننننن  
الولننف امل نن ع الننذإ   دليننل عليننه , بننل  ننذا الولننف يتةلنن  دلننيل زائنندا 

الذإ يثبتنه االنل شنيء , والولنف الزائند  عل  انرد دليل االل , فالدليل
 شيء  خر والعبادة   بد أن تشون مشروعة كللها وبولفها وهللا أعلم . 

ااحشاي الشرعية تفتقر بثبوكا لحدلنة الصن ي ة  القاعدة اخلامسة :
الصننننرحية وذلننننك انننننه   حينننن  احنننند أن حيشننننم علنننن  شننننيء مننننن ااقننننوا  أو 

عية إ  وعل  ذلك احلشم دلينل منن الشنارع اافعا  بشيء من ااحشاي الشر 
ومن شرت قبوله أن يشون لرحيا ل ي ا ,فلذا  قلت :  ذا واجن  أو  نذا 
مسننت   أو  ننذه مننن الشننرع فقولننك  ننذا موقننو  علنن  النندليل ولنننا رسنننالة 
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مستقلة يف شرح  ذه القاعدة ذكر  عليها مخسني فرعا فنارجع إلينه إن شنئت 
 . وهللا أعلم . ا ستزادة من معرفة تفاليلها 
كنننننل فهنننننم يف مسنننننائل ا عتقننننناد  نننننالف فهنننننم   القاعأأأأأدة السا  أأأأأة :

السننننلف فهننننو ابطننننل وذلننننك أن احلنننن  يف مسننننائل ا عتقنننناد إاننننا  ننننو مننننا قننننرره 
السلف رمحهم هللا تعاىل فأإ مذ    الف منذ بهم فهنو ابطنل منردود علن  
ه لنناحبه , وذلننك ان السننلف يف مسننائل ا عتقنناد سنناروا علنن  مننا سننار علينن

النندليل وقننالوا ضقتونناه , ومننن خننالفهم فلاننا قننا  ب ننري مقتونن  النندليل فقولننه 
مننردود عليننه فنناحل  يف ابب الصننفات  ننو بعينننه مننا قالننه السننلف الصننا  وأمننا 
مننذ   املمثلننة واملعةلننة واملفو ننة فهننو ابطننل واحلنن  يف ابب القنندر  ننو بعينننه 

طنل , واحلن  يف ابب ما قاله السنلف الصنا  وأمنا منذ   القدرينة واجللينة فبا
مرتش  الشبرية  و بعينه ما قالنه السنلف وأمنا منذ   املرجئنة والوعيدينة فهنو 
ابطننل , واحلنن  يف ابب الصنن ابة و   البيننت  ننو بعينننه مننا قالننه السننلف وأمننا 
منننذ   الرافوننننة واأننننوارج فباطننننل و شنننذا يف مسننننائل ا عتقنننناد , فننننأإ فهننننم 

وكنل إحنداث يف الندين فهنو   الف فهم السنلف فلننه بدعنة وادثنة يف الندين
 رد . 

كننل تعبننند قننو  أو فعلننني   يعننر  عنننن السنننلف   القاعأأدة السأأأابعة :
فهنننو بدعنننة , وسنننيأيت أن سنننائر البننندع وا ننند ت إانننا  ننني ؤنننا   يعنننر  عنننن 
السنلف وسننيشون منن أجوبتنننا علن  فاعليهننا أن  نذا فعننل   يعنر  عننن أحنند 

هم وأئمة الندين املعتند كقنوا م من السلف ونعين ام الص ابة والتابعني ومبعي
 يف اامة . 
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كل فعل توفر سببه عل  عهد النن  لنل  هللا علينه   القاعدة النامنة :
 وسلم وت يفعله فلن املشروع تركه , و ي من الردود القوية عل  أ ل البدع .

  مننندخل للعنننادات والتقاليننند والنننر   واملنامنننات  القاعأأأدة العا أأأعة :
الرجننا  يف التشننريع ان التشننريع وقننف علنن  النننق و   وا ست سننا ت و راء

 شأن  ذه ااشياء يف إثباته فانتبه  ذا . 
الشننريعة كاملننة , و ننذا مننأخوذ مننن قولننه تعنناىل "  القاعأأدة العاشأأبة :

اليوي أكملت لشم دينشم وأمتمت عليشم نعمع ور يت لشم امسلي دينا " 
. 

  ا ند  وامتبناع ,   علن  الدين مبناه علن القاعدة احلا ية عشبة :
 ا و  وا بتداع و ذا وا   ومسلم به و  أظن مسلما ينازع فيه .

كننل بدعننة  ننللة , و ننذا مننأخوذ مننن قولننه   القاعأأدة الناةيأأة عشأأبة :
لننل  هللا عليننه وسننلم " وكننل بدعنننة  ننللة " كمننا سننيأيت سننياقه إن شننناء هللا 

 تعاىل وهللا املستعان عل  تو ي  ذلك . 
ا بتننداع تنننقق يف النندين , أإ أن املبتنندع  النالنأأة عشأأبة : القاعأأدة

ا نندث يف النندين قننو  أو فعننل  ننو يف حقيقتننه ينندعي أن النندين كننان  قصننا 
حننه أكملننه ببدعتننه  ننذه , و ننذا وإن ت يقلننه بلسننان مقالننه لشننن قالننه بلسننان 

 حاله .
اقتصاد يف سنبيل وسننة خنري منن اجتهناد يف  القاعدة البابعة عشبة :

الفة وبدعة , وقد نق السلف عل   ذا , فهو من مجلنة ألنو م , أإ أن خم
مشنروعية ااعمنا    تعننر  بشثركنا و  ابجتهناد ألنن ااا و  ضشنقتها علنن  
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النفنننون وإانننا تعنننر  مشنننروعيتها ضوافقتهنننا للننننق الصننن ي  الصنننري  . فنننحن 
يتعن  يقتصر امنسان عل  ما  و مشنروع لنه وإن كنان قلنيل خنري لنه منن أن 

نفسه ويش  عليها بفعنل أمنور   خةناي  نا و  زمناي , و  بر نان عليهنا وإانا 
  و الت رن وا و  , نعوذ ابهلل من ذلك .  

الندين مبنناه علن  الوسنةية فنل إفنرات و   القاعدة اخلامسأة عشأبة :
تفننريو , وذلننك ان احلنن  وسننو بننني طننرفني و نند  بننني  ننللتني كمننا قننا  

هم , فالبدعة   أتيت إ  ض الفنة مننها الوسنةية إمنا إىل السلف ر ي هللا عن
إفرات وإما إىل تفريو وأما احل  فهو طري  الوسةية , الذإ  و طري   الذين 
أنعننم هللا علننيهم مننن النبيننني والصننديقني والشننهداء والصنناحلني وحسننن أولئننك 

 رفيقا  , جعلنا هللا وإ ك منهم ضنه وكرمه . 
اجلماعة منا وافن  احلن  وإن كننت وحندك  : القاعدة السا  ة عشبة

,  شذا قا  السلف ر وان هللا علنيهم , فناحل    يعنر  بشثنرة و  قلنة وإانا 
يعر  ضوافقة الدليل فما واف  الدليل فهو احل  ولرضا يشون الواحد أمة كاملة 
انه مواف  لل   كما قا  تعاىل " إن إبرا يم كان أمة " فحننه لناح  احلن  

نننه لننار  ننو اامننة وحننده , فننل ت نن  بشثننرة ا نندثني وإاننا العننلة ضوافقننة يف زما
 عملهم ملقتو  النق من الشتاب أو السنة الص ي ة . 

منا   دلينل علينه منن التعبندات فهنو ابطنل  القاعدة السابعة عشبة :
و نو مونمون القواعند السننابقة ولشنن لن نا ا بعبننارة أخنر  منن ابب التوسننع 

  أنننه عبنادة كنننه لنيل , أإ أنننه يسنتد  علن  بةننلن منا يندعيف التقعيند والتأ
   دليل عليه .
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امحنداث يف الندين مبنين علن  إتبناع ا نو   القاعدة النامنأة عشأبة :
واملتشااات ومورو ت ا ابء وااسل  . عل  غرار قولنه تعناىل " إ  وجند  

ن يف قلنوام زينغ  ابء  عل  أمة وإ  عل    ر م مقتندون " وقولنه " وأمنا النذي
 فيتبعون ما تشابه منه ابت اء الفتنة وابت اء أتويله " .

امحنننداث يف الننندين يتونننمن القننندح يف  القاعأأأدة العا أأأعة عشأأأبة :
 ولو تفشر املبدع يف  ذا لوجد أنه ل ي  وح  .  الن  

كلما ازداد نور النبوة وأشرق كلما قل امحنداث   القاعدة العشبون :
إ  حينمننا يوننعف  عشننم ولننذلك   جتنند كثننرة ا نند تواحنن ق والعشننم ابل

 العلم ابلدليل .
فهنننذه عشنننرون قاعننندة تو ننن  لنننك منننا أرد  منننن بينننان  نننذه القاعننندة 
العظيمنة فنأرجو مننك إعنادة قراءكننا والتفشنر يف تفالنيلها لعلننا أن نشنون ؤننن 

و ننو  أراد هللا اننم ا دايننة وهللا حيفظنننا وإ ك مننن زلننل البنننان واللسننان واجلنننان
 أعل  وأعلم .
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 فصل
يف سنننياق اادلنننة الدالنننة علنن  لننن ة  نننذه القاعننندة  :املسأأألة النالنأأأة 

 -و ي كثرية ونذكر لك بعوها فأقو  :
منها : قوله تعاىل " اليوي أكملت لشم دينشم وأمتمنت علنيشم نعمنع 
ور نننيت لشنننم امسنننلي ديننننا " و نننذا فينننه بينننان أن هللا تعننناىل قننند أكمنننل  نننذا 

امكما  ورد مةلقا واالل بقاء املةلن  علن  إطلقنه و  يقيند الدين , و ذا 
إ  بننندليل ، فهنننذا الننندين كامنننل الشمنننا  املةلننن  واملشمنننل لنننه  نننو هللا تعننناىل ، 
فشلياته كاملة وجزئياته كاملة وعقائده كاملة وشرائعه كاملة وأدلته كاملة وكنل 

يف عهنننده  مننا يتعلنن  بنننه فهننو كامنننل الشمننا  املةلنن  ، فمنننا ت يشننن منننن النندين
لنل  هللا علينه وسنلم فلننيم منن الندين بعنند عهنده بنل  ننو ادثنة وبدعنة وكننل 
إحنداث يف الندين فهننو رد ، ان  نذا امحننداث معنارش  ننذا التشمينل و ننذا 
التشمينل حنن  منن هللا تعنناىل ومنا عننارش احلن  فهننو ابطنل فنند  ذلنك علنن  أن  

 كل إحداث يف الدين فهو ابطل . 
ي  نننم شنننركاء شنننرعوا  نننم منننن الننندين منننا ت ومنهنننا : قنننو  هللا تعننناىل " أ

 ذن بننه هللا " و ننذا فيننه دليننل علنن  أن النندين  بنند فيننه مننن امذن أإ أن يننرد 
بشوننه مننن النندين دلينل مننن هللا تعنناىل إمنا مننن الشتنناب وإمنا مننن السنننة فمننا   
دلينننل علينننه فنننل خنننوز أن يولنننف كننننه منننن الننندين ، بنننل  نننو بدعنننة وادثنننة ، 

 منن هللا فمننا قنرره النندليل أننه مننن الندين فهننو منن النندين ، فالندين   ي خننذ إ 
ومننا   دليننل عليننه فهننو مننن تشننريع شننياطني امنننم واجلننن ، فمننن فعننل شننيئا 
يرإ أنه من الدين و و ؤا   دليل عليه فقد فعل شيئا ت  ذن به هللا تعاىل ، 
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ه ، ان فهو رد عل  لاحبه ان هللا تعاىل   يقبل من ااعما  إ  ما أذن بن
 ما ت  ذن به يولف كنه ادث وكل إحداث يف الدين فهو رد .

ومنهنننا : قولنننه تعننناىل " و  تقولنننوا ملنننا تصنننف ألسننننتشم الشنننذب  نننذا 
حل  و ذا حراي لتف وا عل  هللا الشذب إن الذين يفن ون علن  هللا الشنذب 

الت لينل   يفل نون " و نذا حتنذير منن هللا تعناىل أن ينتشلم العبند يف الت نر  و 
وامخنناب والنننندب والشرا يننة بنننل علننم و  بر نننان مننن هللا تعننناىل وولننف منننن 
فعننل ذلننك كنننه ؤننن يفنن إ علنن  هللا الشننذب وأخننل أن فاعننل ذلننك   يفلنن  
و ذا فيه دليل عل  أن  ذه ااحشاي إاا ت خذ عن الشارع وأن من تشلم يف 

فلنننه اننندث  ذلننك بننل علننم وحلننل أو حننري أو جنناء حبشننم شننرعي بننل بر ننان
ومتبننننع طرينننن   ننننللة وخسننننارة وإحننننداث مننننردود عليننننه غننننري مقبننننو  ان كننننل 

 إحداث يف الدين فهو رد .
ومنهنننا : قولنننه تعننناىل " ورمحنننع وسنننعت كنننل شنننيء فسنننأكتبها للنننذين 
يتقننون وي تننون الزكنناة والننذين  ننم و تنننا ي منننون ، الننذين يتبعننون الرسننو  الننن  

التنننوراة وام ينننل .... إىل قولنننه ... اامننني النننذإ خدوننننه مشتنننواب عنننند م يف 
فالنننذين  مننننوا بنننه وعنننزروه ونصنننروه واتبعنننوا الننننور النننذإ أننننز  معنننه أولئنننك  نننم 
املفل ننون " ومثلهننا قولننه تعنناىل يف سننورة ااعننرا  " واتبعننوه لعلشننم كتنندون " 
و ذا أمر اب تباع و نو متونمن للنن  عنن امحنداث وا بتنداع ، فنلن ا ندث 

اثننه رد عليننه غننري مقبننو  ان اامننر ابلشننيء  نني عنننه وكننل لننيم ضتبننع ، وإحد
 أحداث يف الدين فهو رد عل  لاحبه .    

ومنهننننا : قولننننه تعنننناىل " قننننل إن كنننننتم حتبننننون هللا فنننناتبعوئ حيبننننبشم هللا 
وي فننر لشننم ذنننوبشم وهللا غفننور رحننيم " و ننذا فيننه الفيصننل بننني املتبننع واملبتنندع 
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لمننة  ننذه ا بننة إتبنناع  ننذا الننن  الشننر  فمننن زعننم أنننه حينن  هللا تعنناىل فننلن ع
لننننل  هللا عليننننه وسننننلم فعلنننن  قنننندر امتبنننناع تشننننون ا بننننة , فا بننننة مصننننداقها 
وبر ا ا امتباع فد  ذلك عل  أن ا دث واملبتدع كاذب يف دعواه أنه حين  
هللا وحيننن  رسنننوله لنننل  هللا علينننه وسنننلم وإتباعنننه يشنننون يف طاعتنننه فيمنننا أمنننر 

عنه وزجر وتصنديقه فيمنا أخنل وأن   يعبند هللا إ  ضنا شنرع واجتناب ما    
, وا دث خمالف يف ذلك كله انه لو كان لادقا يف ا بة وامتباع  جتنن  
امحداث وا بتداع , و ذا كله يفيند النهني عنن امحنداث ان امحنداث يف 
 الننندين انانننن  لةريننن  سنننيد املرسنننلني لنننل  هللا علينننه وسنننلم وخمنننالف للمننننها

ك أن كنل إحنداث يف الندين فهنو القو  ومنا خنالف ذلنك فهنو رد , فأفناد ذلن
 رد .

الرسنو  " ومنها : قوله تعاىل "   أيها الذين  منوا أطيعوا هللا وأطيعنوا 
يف   ت كثنننرية و نننذا أمنننر ابلةاعنننة وقننند تقنننرر يف االنننو  أن اامنننر ابلشنننيء 

حننداث وا بتننداع عننن  ننده , و نند الةاعننة امل الفننة ومننن امل الفننة ام منهنني
يف النندين , وحينننث ورد اامنننر بةاعنننة هللا ورسننوله لنننل  هللا علينننه وسنننلم فهنننو 
 ي عن امحداث فأفاد ذلك أن امحداث انان  لةري  الةاعة وخمالف ملا 
 و الواج  عل  العبد يف دينه , ومنا خنالف احلن  فهنو ابطنل فامحنداث يف 

 ل ابطل فهو رد .الدين ابطل وك
عنناىل " فمننناذا بعنند احلننن  إ  الوننل  " واحلننن  كننل منننا ومنهننا : قولنننه ت

وافننن  الشتننناب والسننننة , فمنننا وافنننن  الننننق يف منةوقنننه أو مفهومنننه فهنننو حنننن  
ولنندق وعننند  وحشمننة , ومنننا خالفهمننا فهنننو الوننل  وامحنننداث يف الننندين 
خمنننالف ملقتوننن  الننندليل منننن لنننزوي امتبننناع والنهننني عنننن ا بتنننداع وحينننث كنننان 
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فامحنننداث منننن الونننل  , والونننل  رد فأفننناد  خمالفنننا لل ننن  فهنننو إذا  نننل 
 ذلك أن كل إحداث يف الدين فهو رد انه  ل  وكل  ل  فهو رد .

ومنهنننا : قولنننه تعننناىل " وأن  نننذا لنننراطي مسنننتقيما فننناتبعوه و  تتبعنننوا 
السننبل فتفننرق بشننم سننبيله " و ننذا أمننر إبتبنناع لننرات سننيد املرسننلني لننل  هللا 

واأري انه الصرات املستقيم الذإ   عنوج  عليه وسلم ان لراطه  و ا د 
فيننه و   ننل  , و ننذا أمننر ابمتبنناع وقنند تقننرر يف االننو  أن اامننر ابلشننيء 
 ي عن  ده من جهة املعهت فأفاد  ذا اامر النهي عن امحداث وا بتنداع 
وقنند تقننرر يف االننو  أن النهننني يفينند الفسنناد , فامحنننداث فاسنند ومننا كنننان 

وغننري مقبننو  فننأنتا ذلننك أن امحننداث يف النندين رد انننه  فاسنندا فهننو مننردود
منننن الفسننناد وامفسننناد ، ونقنننو  أيونننا : لقننند ولنننف هللا تعننناىل لنننرات امننند 
لنننل  هللا علينننه وسنننلم كننننه الصنننرات املسنننتقيم فأفننناد ذالنننك أن منننا عنننداه منننن 
الصرات املعوج الفاسد التالف الوا  ، وامحنداث يف الندين خمنالف للصنرات 

فهننو مننن الصننرات املعننوج الوننا  الفاسنند التننالف ومننا كننان كننذلك املسننتقيم ، 
فهننو رد علنن  لنناحبه ، ونقننو  أيوننا : لقنند  نن  هللا تعنناىل عننن أتبنناع السننبل 
املعوجننننننة ا ننننننا سننننننب  للفرقنننننننة وا خننننننتل  وسننننننب  للوننننننياع وا حننننننننرا  ، 
وامحداث يف الدين داخنل يف  نذا النهني اننه منن السنبل املعوجنة عنن طرين  

هننني يقتوننني الفسننناد فأفننناد ذلنننك أن امحنننداث فاسننند ومنننا كنننان ا ننند ، والن
  فهو رد عل  لاحبه الذإ أحدثه .فاسدا  

ومنهنننا : قولننننه تعنننناىل " ومنننا  مكننننم الرسننننو  ف نننذوه ومننننا  نننناكم عنننننه 
فننانتهوا " وؤننا  م  بننه اامننر ابمتبنناع ، فالواجنن  علينننا أن نشننون متبعننني لننه 

اث وا بتننداع فالواجنن  علينننا أن   فيمننا شننرعه وقننرره ، وؤننا  ننا  عنننه امحنند
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نشننون انندثني و  مبتنندعني ، فا نندث يف النندين ت  خننذ مننا  مه الرسننو  وت 
ينزجر عما  اه عنه فهو متق م يف مهاوإ الردا وغارق يف مستنقعات اجلهنل 
والوللة واأرافة وا حنرا  والشنهوات والشنبهات ، ومنن كاننت  نذه حالتنه 

مننننه إىل اجلننننة ، نسنننأ  هللا تعننناىل أن يلهمننننا رشننند  وأن  فهنننو إىل الننننار أقنننرب
  لق املسلمني من كل ادثة .

ومنها : قوله تعاىل " ومن يشناق  الرسنو  منن بعند منا تبنني لنه ا ند  
ويتبننننع غننننري سننننبيل املنننن منني نولننننه مننننا تننننوىل ونصننننله جهنننننم وسنننناءت مصننننريا  " 

بيل ملننن منني ، وا ننندث مشننناق للرسنننو  لنننل  هللا علينننه وسنننلم ومتبنننع غنننري سننن
ذلك أن املبتدع ير  أن بدعتنه  نذه منن مجلنة الندين والقنرابت ، والنن  لنل  
هللا عليننه وسننلم ت  ت اننا و  أمننر اننا و  شننرعها فهننذا املبتنندع مننتهم لرسننو  
هللا لل  هللا عليه وسلم كنه ت يبلنغ النبلا املبنني وأن ديننه  قنق و  يشمنل 

ظننم مننن  ننذه املشنناقة وان  ننذا املبتنندع جنناء وأإ مشنناقة أع ةإ  اننذه البدعنن
بشننيء خمننالف لسننبيل الصنن ابة والسننلف الصننا  وأئمننة احلنن  وا نند  ، فهننو 
انانننن  لسنننبيل املننن منني يف  نننذه البدعنننة فأفننناد ذلنننك أن امحنننداث يف الننندين 
مشاقة للنن  لنل  هللا علينه وسنلم وإتبناع ل نري سنبيل املن منني ومنن فعنل ذلنك 

بة البلي ة الع   يقوي  نا شنيء نعنوذ ابهلل منن ذلنك . فلنه يست    ذه العقو 
فهننننذه عشننننر   ت مننننن القننننر ن الشننننر  تفينننندك أن امحننننداث ؤنننننوع وأن كننننل 
إحنداث يف النندين فهننو رد وأن الواجنن  علنن  العبند يف دينننه  ننو سننلوك طرينن  
احلننن  املوافقنننة وامتبننناع وتنننرك سنننبل امل الفنننة وا بتنننداع وأننننه منننا أفلننن  يف دنيننناه 

إ  مننننن كننننان متبعننننا   مبتنننندعا , فننننلن كنننننت ذا عقننننل فشننننن متبعننننا    وأخننننراه
مبتدعا , ومقتفيا   مبتدءا , وسالشا ا ا السلف ااوائل شلا بشنل وذراعنا 
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بذراع , وأن حتذر من سبل ال واية والول  وأن تتفقه يف دينك حنه   تنز  
ذا   امل تلنة بك القدي و  تعصنف بنك اا نواء املونلة واافشنار املعتلنة واملن

, جعلنننننا هللا وإ ك مننننوفقني حيننننث مننننا كنننننا وعصننننمنا وإ ك مننننن زلننننل اجلنننننان 
 واللسان والبنان إنه و  ذلك والقادر و و أعل  وأعلم .
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 فصل
واعلنننم رمحنننك هللا تعننناىل أن السننننة الصننن ي ة قننند  :املسأأأألة البابعأأأة 

دلنننت علننن  منننا قنننرره القنننر ن ووردت أحادينننث كثنننرية تنهننن  عنننن امحنننداث يف 
النندين ضنةوقهنننا ومفهومهنننا ولوازمهنننا فنندونك بعونننها وفقننننا هللا وإ ك للهننند  

 ودين احل  ورزقنا الثبات عليه إىل املمات فأقو  :
منننن ذلنننك : منننا يف الصننن ي ني منننن حنننديث عائشنننة ر ننني هللا عنهنننا 
قالنننت قنننا  رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم " منننن أحننندث يف أمنننر   نننذا منننا 

" من عمل عمل ليم عليه عملنا فهو رد " و ذا ليم منه فهو رد " وملسلم 
احلديث ألل يف  ذه القاعدة املباركة وألفاظه  ني ألفاظهنا تقريبنا و نو مينزان 
لحعمننا  الظنننا رة كمنننا نننق علينننه كثنننري منننن أ ننل العلنننم . ويننندخل يف قولنننه " 
أحنندث" كننل أنننواع امحننداث ان قولننه   مننا   يف احلننديث ضعننهت الننذإ فهنني 

تقننرر يف االننو  أن ااانناء املولننولة مننن لننيغ العمننوي , اسننم مولننو  وقنند 
أإ ما ليم منه جنسا وما لنيم مننه سنببا ومنا لنيم مننه شنرطا ومنا لنيم مننه 
زما  وما ليم منه لفة ومنا لنيم مننه مشنا  ومنا لنيم مننه مقندارا , كنل منن 
أحنندث يف النندين شننيئا مننن ذلننك فننلن ادثتننه  ننذه ردا عليننه ومننن ذلننك : مننا 

يف لن ي ه منن حننديث جنابر ر ني هللا عنننه قنا  كنان رسننو  هللا رواه مسنلم 
لل  هللا عليه وسلم إذا خة  امحرت عيناه وعنل لنوته واشنتد غونبه حنه  
كنننأنه منننذر جنني  يقننو  لننب شم ومسنناكم , ويقننو  : إن ألنندق احلننديث  
كتنننناب هللا وخننننري ا نننندإ  نننندإ امنننند لننننل  هللا عليننننه وسننننلم وشننننر اامننننور 

لة " فقننند حشنننم الرسننو  لنننل  هللا علينننه وسنننلم كن انند كا وكنننل بدعنننة  ننل
ا نند ت  نني شننر اامننور , فمننن أحنندث شننيئا يف النندين قوليننا كننان أو فعليننا 
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فلاا أحدث شرا وبلء وفسادا وفتنة و ل  حبشنم رسنو  هللا لنل  هللا علينه 
وسلم : وولف ادثته  ذه ك ا بدعة مث أعة  حشما عاما وكلينة مسنت رقة 

 ا عل   ذه ا ند ت والبندع ك نا  نللة , و نذا فينه دلينل علن  جلميع أفراد
ااربنننة الشنننرع لشنننل ا ننند ت والبننندع وأننننه لنننيم يف الننندين شنننيء منننن البننندع 
يولننف كنننه حسننن , وأن مننن قننرر مننن أ ننل العلننم وجننود البدعننة احلسنننة يف 
الدين فقد أخةأ وهللا يعفو عنه وي فر له  ذا الزلنل , فنأن لفظنة   كنل   منن 

قننو  لننيغ العمننوي وقنند تقننرر يف االننو  أن االننل  ننو البقنناء علنن  العمننوي أ
حننه يننرد امل صننق و  نعلننم خمصصننا  نننذه الشليننة البتننة , وعنندي علمنننا  ننننا 
أنتجه ا ستقراء الشلي لشل ما يدعيه الفري  ا خنر منن خمصنق كقنو  عمنر 
" نعمنننت البدعنننة  نننذه " فنننلن  نننذا لنننيم منننن امل صصنننات ان املقصنننود انننا 

بدعنة الل وينة   الشنرعية , منن أجنل ذلنك فنلنين سنو  أعقند فصنل خالنا ال
إن شاء هللا تعاىل يف بيان  ذه املسألة , وت يشنن  نذا الفصنل يف ألنل خةنة 
الرسننالة ولشننن رأيننت ا ن أن أو نن   ننذه املسننألة للقننراء الشننراي حننه يشمننل 

ة العويصنة إننه العقد ويزو  امششا  وهللا يعيننا عل  تفهيم النان  ذه املسأل
و  ذلنك والقنادر علينه واملهننم  ننا أن تعلنم أن النن  لننل  هللا علينه وسنلم قنند 
أعةنن  حشمننني ونننا مننن ااحشنناي الشليننة الننع   خمصننق  ننا ونننا : أن كننل 
ادثة فهي شر , بل  ني شنر اامنور , وأن كنل بدعنة يف الندين فهني  نللة 

شنريعة كمنا قندمناه لنك يف , من أجل ذلك جعلنا  ذه الشليتني منن قواعند ال
 مسألة سرد القواعد وهللا املستعان وحده   شريك له .

ما رواه الب ارإ ومسنلم عنن ابنن مسنعود ر ني هللا عننه  ومن ذلك :
قننننننا  قننننننا  رسننننننو  هللا لننننننل  هللا عليننننننه وسننننننلم " أ  فننننننرطشم علنننننن  احلننننننوش 
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ولي ننتلجن رجننا  دوئ فننأقو    رب ألننن ا  , فيقننا  : إنننك   تنندرإ منننا 
دثوا بعدك " و ذا فيه بينان شنيء منن عقوبنة امحنداث يف الندين و نو أننه أح

يذاد عن الشرب من احلوش والعياذ ابهلل , ذلك ان الشرب منه وقف علن  
أ نل املوافقننة و امتبنناع , وأمنا ألنن اب امل الفننة وا بتنداع فننل م يننذادون عنننه  

اث يف الندين , كما يذاد البعري الوا  و نذه العقوبنة دلينل علن  حتنر  امحند
ان ؤننا يعننر  الت ننر  بننه ترتينن  العقوبننة علنن  الفعننل كمننا شننرحناه يف كتنناب 
ألننو  الفقننه فاحننذروا   مننن أحنندثتم يف النندين أقننوا  وأفعننا    دليننل عليهننا 
و  بر ننان يسننتند ا , احننذروا فننلن اامننر خةننري والعاقبننة وخيمننة ومننن ذلننك : 

يف شننننرح ألننننو  السنننننة وأمحنننند يف مننننا رواه الةيالسنننني يف املسننننند والللشننننائي 
املسنننند وابنننن عالنننم يف السننننة والنسنننائي يف الشنننل  وابنننن حبنننان والب نننوإ يف 
شنرح السنننة واحلناكم يف املسننتدرك والندارمي يف السنننن , وغنري م عننن عبنند هللا 
بنننن مسنننعود ر ننني هللا عننننه قنننا  : خنننو لننننا رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم 

 خنو خةوطنا عنن عيننه وعنن والنه وقنا  : خةا مث قا  :  ذا سبيل هللا , مث
 ننذه سننبل علنن  كننل سننبيل منهننا شننيةان ينندعو إليننه وقننرأ " وأن  ننذا لننراطي 
مسننتقيما " و ننذا حننديث لنن ي  , ومننن لنن  ه احلنناكم والننذ   والب ننوإ 

  م رحم هللا اجلميع رمحة واسعة .وغري 
منننا رواه أمحننند وال منننذإ وأبنننو داوود وابنننن ماجنننه وابنننن  ومأأأن ذلأأأك :

والنندارمي والب ننوإ وابنننن أ  عالننم واحلنناكم وغنننري م عننن العننرابش بنننن  جريننر
سننارية ر نني هللا عنننه قننا  " لننل  بنننا رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم ذات 
يننوي مث أقبننل علينننا بوجهننه فوعظنننا موعظننة بلي ننة ذرفننت منهننا العيننون ووجلننت 

تعهنند منهنا القلننوب , فقننا  رجننل :   رسننو  هللا كأ ننا موعظننة مننودع , فمنناذا 
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إلينا ؟ فقا  : أولنيشم بتقنو  هللا والسنمع والةاعنة وإن كنان عبندا حبشنيا , 
فلننننه منننن يعننن  مننننشم بعننندإ فسنننري  اختلفنننا كثنننريا , فعلنننيشم بسننننع وسننننة 
األفننننناء الراشننننندين املهنننننديني متسنننننشوا انننننا وعونننننوا عليهنننننا ابلنواجنننننذ وإ كنننننم 

ديث واننند ت اامنننور فنننلن كنننل ادثنننة بدعنننة وكنننل بدعنننة  نننللة " و نننو حننن
ل ي  , وؤن ل  ه ال مذإ واحلاكم والبزار وابن عبند النل واالبنائ رحنم 
هللا اجلميع رمحة واسعة . ومن ذلك : ما يف الصن ي  عنن أ  سنعيد اأندرإ 
ر ي هللا قا  لل  هللا عليه وسلم " لتتنبعن سننن منن كنان قنبلشم شنلا بشنل 

  رسننننو  هللا  وذراعننننا بننننذراع حننننه لننننو دخلننننوا ج ننننر  نننن  لنننندخلتموه " قلنننننا
اليهننود والنصننار  ؟ قننا  " فمننن " و ننذا فيننه حتننذير مننن امحننداث يف النندين 
ان امحداث يف الدين من مجلة ما فعلته اليهنود والنصنار  يف دينهنا ، فنل م 
حرفننوا وبنندلوا واخ عننوا أقننوا  وأفعننا  ليسننت  نني مننن ألننل دينننهم , ف يننث 

دينهنننا كمنننا أحننندث اليهنننود فعلنننوا ذلنننك فنننلن  نننذه اامنننة  بننند وأن حتننندث يف 
والنصار  يف دينهم فنورد  نذا الت نذير منن النن  لنل  هللا علينه وسنلم لعمنوي 
اامة أن يفعلوا يف دينهم كمنا فعلنت اليهنود والنصنار  يف دينهنا , فهنذا ننق 
يف النهني عنن امحنداث يف النندين , فهنذا امتبناع وإن كننان سنيقع قندرا لشننننا 

السنننة وتعلننيم النننان تفالننيل دينننهم وااربننة مننأمورين شننرعا أن ندافعننه بنشننر 
 ا د ت والبدع و ذا من ابب دفع القدر ابلقدر .

قولنه لننل  هللا علينه وسننلم يف أحادينث مننن طنرق كثننرية  ومأن ذلأأك :
"اف قت اليهود علن  إحند  أو اثنتنني وسنبعني فرقنة ,وتفرقنت النصنار  علن  

ث وسبعني فرقة , كلها إحد  أو اثنتني وسبعني فرقة وستف ق أمع عل  ثل
يف النننار إ  واحننندة قنننالوا منننن  ننني   رسنننو  هللا , قنننا  "  ننني اجلماعنننة " ويف 
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لفنن" " مننن كننان علنن  مثننل مننا أ  عليننه اليننوي وألنن ا  " و ننو حننديث يصنن  
ضجموع طرقه وشوا ده , و ذا تنبيه وحتذير من خمالفة منها السلف الصنا  

م واقتفناء   ر نم يف العقيندة والعمنل , ان النجاة قد حصرت يف إتباع سنبيله
ظا را وابطنا , وأن من زاا وحناد عنن  نذا السنبيل السنليم والصنرات املسنتقيم 
فلنه من ا الشني , ومن املعلوي أن من سبيل السنابقني ااولنني منن املهناجرين 
واانصار والذين اتبعو م إبحسنان امتبناع وتنرك امحنداث وا بتنداع , فشنان 

ن أراد النجناة أن ينوافقهم يف امتبناع وعندي ا بتنداع , وفينه دليننل لزامنا علن  من
علننن  أن منننن أحننندث وابتننندع فلننننه انانننن  لةنننريقهم وخمنننالف ملننننهجهم ومنننن 
خالفنننه فهنننو منننن ا نننالشني وأإ حتنننذير أبلنننغ منننن  نننذا الت نننذير , فنشنننهد ابهلل 

شنهيد تعاىل أنه لل  هللا عليه وسلم قد بلغ البلا املبني وهللا عل  منا نقنو  
. 

ومن ذلك : حديث ابن عمر أن عمر ر ي هللا عنه خةن  ابجلابينة 
فقننننا  : قنننناي فينننننا رسننننو  هللا لننننل  هللا عليننننه وسننننلم خةيبننننا فقننننا  " مننننن أراد 
حببوحة اجلنة فليلزي اجلماعة فلن الشيةان مع الواحد و نو منن ا ثننني ابعند " 

ع طرقنه . رواه ال مذإ وأمحد وأبو يعل  وغنري م و نو حنديث لن ي  ضجمنو 
وحيننننث ورد اامننننر بلننننزوي اجلماعنننننة فنننناملراد بننننه لنننننزوي احلنننن  وإتباعننننه وإن كنننننان 
املتمسننك بننه قلننيل وامل ننالف لننه كثننريا ان احلنن   ننو مننا كانننت عليننه اجلماعننة 
ااوىل مننننن عهنننند الننننن  لننننل  هللا عليننننه وسننننلم و  نظننننر إىل كثننننرة أ ننننل البنننندع 

 بعد م , قاله العلماء رمحهم هللا رمحة واسعة . 
مننننن ذلننننك : حننننديث " ينننند هللا علنننن  اجلماعننننة والشننننيةان مننننع مننننن و 

 نننننالف اجلماعنننننة " رواه النسنننننائي والةنننننلائ ورجنننننا  ثقنننننات قنننننا  ال منننننذإ : 
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وتفسري اجلماعة عند أ ل العلم  نم أ نل الفقنه والعلنم واحلنديث ومنن ذلنك : 
حنديث " ينند هللا علنن  اجلماعننة فننلذا شننذ الشنناذ منننهم اختةفننه الشننيةان كمننا 

ئ  الشنناة مننن ال نننم " أخرجننه الةننلائ وابننن أ  عالننم يف السنننة  تةننف الننذ
و و حديث ل ي  ضجموع طرقه . ويقنا  فينه كمنا قينل يف ااحادينث قبلنه 
. أإ أن اجلماعنننة اسنننم   يصننندق إ  علننن  منننن لنننزي طريننن  احلننن  واتبنننع , وت 
يشن ؤن سلك سبل ال واية وابتندع , فناامر بلنزوي اجلماعنة يتونمن الت نذير 

امحننداث انننه   مجاعننة إ  ابلسنننة وامتبنناع , ذلننك ان الفرقننة إاننا  نني  مننن
يف طريننننن  امحنننننداث وا بتنننننداع , فنننننل مجاعنننننة إ  بسننننننة و  فرقنننننة إ  ببدعنننننة 

 وخمالفة عصمنا هللا وإ ك من طري  الول  .
ومن ذلك : حديث أ  واقد الليثي ر ني هللا عننه قنا  : خرجننا منع 

يننننننه وسننننننلم يننننننوي حنننننننني وحنننننننن حنننننند ء عهنننننند بشفننننننر رسننننننو  هللا لننننننل  هللا عل
وللمشننننركني سنننندرة يعشفننننون عننننند ا وينوطننننون اننننا أسننننل تهم يقننننا   ننننا ذات 
أنوات , فمرر  بسدرة فقلنا   رسو  هللا اجعنل لننا ذات أننوات كمنا  نم ذات 
أنننوات فقنننا  : " قلننتم والنننذإ نفسنني بينننده كمننا قالنننت بنننو إسنننرائيل ملوسننن  " 

 ننة قننا  إنشننم قننوي جتهلننون " لتتننبعن سنننن مننن كننان اجعننل لنننا  لننه كمننا  ننم  
قبلشم " رواه ال مذإ و و حنديث لن ي  . فنانظر كينف رد النن  لنل  هللا 

لشنهنا كاننت عنن جهنل  –عليه وسنلم  نذا القنو  النذإ  نو ادثنة يف الندين 
وانظننر كيننف خننرج  ننذا امحننداث علنن  أنننه مننن مجلننة إتبنناع اامننم املا ننية  –

ن ذلنك وااحادينث يف الت نذير منهنا أكثنر منن ذلنك وأمنر ا ند ت أعظنم من
ولشنننن قننند التزمننننا ا ختصنننار يف ا سننننتد   ليصننن ر حجنننم الرسنننالة وتسننننهل 
قراءكننا , وقنند ذكننر   ننا مننن القننر ن عشننرة أدلننة وكننذلك ذكننر   ننا مننن السنننة 
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عشننرة أدلننة , وبننه يتونن  لننك لننن تها وسننلمتها مننن كننل اعنن اش إ  علننن  
ه القاعنندة تنسننف ألننو م وبنندعهم مننن أساسننها مننذ   أ ننل البنندع ان  ننذ

 وهللا ربنا أعل  وأعلم . 
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 فصل
واعلننننم رمحننننك هللا تعنننناىل أنننننه كمننننا د  الشتنننناب  :املسأأأأألة اخلامسأأأأة 

والسنة عل  اامر ابمتباع والنهي عن امحنداث وا بتنداع فشنذلك د  علينه 
نننننك أيونننا كنننلي سننننلفنا الصنننا  ر نننني هللا عننننهم , والنقنننو  عنننننهم كثنننرية ودو 

بعوها فأقو  وابهلل التوفي  ومننه أسنتلهم الفونل وحسنن الت قين  : قنا  ابنن 
مسنعود ر نني هللا عنننه " ا قتصناد يف السنننة خننري منن ا جتهنناد يف البدعننة  " 
و نننو أثنننر لننن ي  . وقنننا  أ  بنننن كعننن  ر ننني هللا عننننه : " علنننيشم ابلسنننبيل 

عيننناه مننن والسنننة فلنننه لننيم مننن عبنند علنن  سننبيل وسنننة ذكننر الرمحننان ففا ننة 
خشننية هللا فتمسننه النننار أبنندا , وإن اقتصننادا يف سننبيل وسنننة خننري مننن اجتهنناد 
يف خل  سبيل وسننة " و نو أثنر لن ي  , وقنا  أبنو العالينة رمحنه هللا تعناىل 

قبنل أن يتفرقنوا "  –أإ الصن ابة  –" عليشم ابامر ااو  النذإ كنانوا علينه 
" الننل نفسننك علنن  السنننة  و ننو أثننر لنن ي  وقننا  ااوزاعنني رمحننه هللا تعنناىل

وقننف حيننث وقننف القننوي وقننل ضننا قننالوا وكننف عمننا كفننوا عنننه واسننلك سننبيل 
 سلفك الصا  فلنه يسعك ما وسعهم " رواه الللشائي يف شرح السنة .
 وقا  سفيان رمحه هللا تعاىل "   يستقيم قو  وعمل إ  ضوافقة السنة " 

 نة كما يذ   احلبل قوة قوة "وقا  عبد هللا بن ارييز "يذ   الدين سنة س
وقا  معاذ بن جبل ر ي هللا عنه " يفت  القر ن علن  الننان حنه تقنرأه املنرأة 
والصنن  والرجننل فيقننو  الرجننل : قنند قننرأت القننر ن فلننم أتبننع , وهللا اقننومن بننه 
فيهم , لعلي أتبع , فيقوي به فيهم فل يتبع ,فيقو  قد قنرأت القنر ن فلنم أتبنع 

لننننم أتبننننع ,  حتوننننرن يف بيننننع مسننننجدا في توننننر يف بيتننننه وقمننننت بننننه فننننيهم ف
مسجدا فل يتبع , فيقو  : لقد قرأت القر ن فلم أتبع , وقمنت بنه فنيهم فلنم 
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أتبع وقد احتورت يف بيع مسنجدا فلنم أتبنع وهللا  تيننهم حبنديث   خدوننه 
يف كتننناب هللا وت يسنننمعوه منننن رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم لعلننني أتبنننع , 

كم ومنننا جنناء بنننه فلاننا جننناء بنننه  ننللة " ويف لفننن" " إن مننن ورائشنننم فتننننا فننل 
يشثر فيها املنا  ويفنت  فيهنا القنر ن حنه  خنذه املن من واملنناف  والرجنل واملنرأة 
والصنن ري والشبننري والعبنند واحلننر فيوشننك أن يقننو  قائننل : مننا للنننان   يتبعننوئ 

ه ,فل كم وما ابتندع فنلن وقد قرأت القر ن ؟ ما  م ضتبعي حه أبتدع  م غري 
وأحنننذركم زي نننة احلشنننيم فنننلن الشنننيةان قننند سنننيقو  كلمنننة  ةمنننا ابتدعنننه  نننلل

الوننللة علنن  لسننان احلشننيم وقنند يقننو  املننناف  كلمننة احلنن  " . و ننو عننند أ  
 داوود وسنده ل ي  . 

وقا  عبد هللا بن مسعود ر ي هللا عنه " تعلمنوا العلنم قبنل أن يقنب  وقبونه 
وإ كننم والتنةنع والتعمنن  والبندع وعلننيشم ابلعتين  " . أخرجننه  ذ ناب أ لنه أ 

البيهقنني يف الننند ئل والنندارمي وسننننده جينند . ويف رواينننة قننا  : " أيهنننا الننننان 
إنشننننم سننننت دثون وحيننننندث لشننننم فننننلذا رأينننننتم ادثننننة فعلننننيشم ابامنننننر ااو  " 
ول  ه احلاف" بن حجر يف الفت  . وكذلك ابن رجن  وقنا  أبنو داوود يف 

حدثنا امد بن كثري قنا  حندثنا سنفيان قنا  حندثنا أبنو حينت القتنات  سننه :
عن انا د قا  : كنت منع ابنن عمنر ر ني هللا عننه فثنوب رجنل يف الظهنر أو 
العصنر فقننا  : اخنرج بنننا فننلن  نذه بدعننة . ورو  يف سننننه أيونا مننن حننديث 
رجناء عنن أ  الصنلت قننا  : كتن  رجنل إىل عمنر بننن عبند العزينز يسنأله عننن 

ر فشتنن  لننه : أمننا بعنند : أولننيك بتقننو  هللا وا قتصنناد يف أمننره وإتبنناع القنند
سنة نبيه لل  هللا عليه وسلم وترك ما أحدثه ا دثون بعد ما جرت بنه سننته 
وكفنننوا م نتنننه فعلينننك بلنننزوي السننننة فل نننا لنننك إبذن هللا عصنننمة مث اعلنننم أننننه ت 
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عننلة فيهننا فننلن  يبتنندع النننان بدعننة إ  قنند مونن  قبلهننا مننا  ننو دليننل عليهننا أو
السننة إانا سننها منن قند علنم منا خلفهنا , فنارش لنفسنك منا ر ني بنه القنوي 
فنننل م علننن  علنننم وقفنننوا وببصنننر  فنننذ كفنننوا , و نننم علننن  كشنننفها كنننانوا أقنننو  
وبفول هللا ما كنانوا فينه أوىل , فنلن كنان ا ند  منا أننتم علينه لقند سنبقتمو م 

ه إ  مننن اتبننع غننري سننبيلهم إليننه , ولننئن قلننتم إاننا حنندث بعنند م , فمننا أحدثنن
ورغ  بنفسه عنهم , فل م  م السنابقون فقند تشلمنوا فينه ضنا يشفني وولنفوا 
منه ما يشفي فما دو م مقصر وما فوقهم اسنر وقند قصنر قنوي دو نم فجفنوا 

إخل " وقنا   –وطم  عنهم  خرون ف لوا وإ م بني ذلك لعل   د  مستقيم 
سننليمان العسننشرإ قننا  حنندثنا امنند  ابننن ماجننة يف سننننه : حنندثنا داوود بننن

بننن علنني أبننو  اشننم بننن أ  خننداا املولننلي , قننا  حنندثنا امنند بننن اصننن 
عن إبرا يم بن أ  عبلة عن عبد هللا النديلمي عنن حذيفنة أننه قنا  :   يقبنل 
هللا لصاح  بدعة لوما و  للة و  لدقة و  حجنا و  عمنرة و  جهنادا 

سننلي كمننا صننرج الشننعرة مننن العجننني " أ ننن . و  لننرفا و  عنند   ننرج مننن ام
ورو  ال مننذإ يف سننننه مننن حننديث كثننري بننن عبنند هللا بننن عمننرو بننن عنننو  
املزئ عن أبيه عن جده عن الن  لنل  هللا علينه وسنلم قنا  لنبل  بنن احلنرث 
" اعلنم , قننا  مننا أعلننم   رسننو  هللا , قننا  : اعلننم   بننل  , قننا  مننا أعلننم   

  : أعلم أنه من أحيا سنة من سنع قد أميتنت بعندإ فلننه لنه رسو  هللا , قا
من ااجر مثل من عمل اا من غري أن يننقق منن أجنور م شنيئا ومنن ابتندع 
بدعة  للة   تر ي هللا ورسوله كان عليه مثل   ي من عمنل انا   يننقق 

 ذلك من أوزار النان شيئا " .
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 سنننه أخننل  أبننو امل ننرية قنا  ال مننذإ :  ننذا حنديث حسننن وقننا  النندارمي يف
قا  حدثنا ااوزاعي عن حسان قنا  : منا ابتندع قنوي بدعنة يف ديننهم إ  ننزع 
هللا مننن سنننتهم مثلهننا مث   يعينند ا إلننيهم إ  يننوي القيامننة وقننا  أيوننا : أخننل  
مسلم بن إبرا يم قا  حدثنا و ي  قا  حدثنا أيوب عن أ  قلبة قا  : منا 

 ست ل السيف " أ  ن ابتدع رجل بدعة إ  ا
وقا  النسائي يف الص ر  : أخل  عمرو بنن حينت , قنا  حندثنا ابنوب يعنين 
ابننن موسنن  قننا  أنبننأ  أبننو إسنن اق و ننو الفننزارإ عننن ااوزاعنني قننا  : كتنن  
عمر بن عبد العزينز إىل عمنر بنن الوليند كتنااب فينه : وقسنم أبينك لنك اأمنم  

مني : وفينننه حننن  هللا وحننن  كلنننه , وإانننا سنننهم أبينننك كسنننهم رجنننل منننن املسنننل
الرسننو  وذإ القنننر  واليتنننام  واملسننناكني وابنننن السنننبيل , فمنننا أكثنننر خصنننماء 
أبينننك ينننوي القيامنننة فشينننف ينجنننو منننن كثنننرت خصنننما ه , وإظهنننارك املعننناز  
واملزامننر  بدعننة يف امسننلي ولقنند نمننت أن أبعننث إليننك مننن خننز مجتننك مجننة 

 السوء . أ  ن 
ة بننن قدامننة الثقفنني أنننه كننان   حينندث قنندر  ورو  أبننو عوانننة يف مسنننده زائنند

و  لنناح  بدعننه يعرفننه , ويف احلننديث املتفنن  عليننه " فمننن رغنن  عننن سنننع 
فلننيم مننين " وقننا  امنند بننن النوننر احلننارثي :مننن ألنن   اعننه إىل لنناح  

 بدعة و و يعلم أنه لاح  بدعة نزعت منه العصمة ووكل إىل نفسه أ ن 
 سلةا  و  لاح  بدعة وقا  يونم بن عبيد :   جتالم 

وقا  سفيان : املسلمون كلهم عند  عل  حالة حسننة إ  رجلنني , لناح  
 بدعة أو لاح  سلةان . 
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وقنا  قتننادة : إن الرجننل إذا ابتنندع بدعننة ينب نني  ننا أن تننذكر حننه حتننذر وقننا  
حيت بن أ  كثري : إذا لقيت لاح  بدعة يف طري  ف ذ يف غريه وقا  أبنن 

شن انلسك مع املساكني وإ ك أن جتالم لاح  بدعنة ، وقنا  املبارك : لي
الفويل بن عياش :   جتلم مع لاح  بدعة فلئ أخا  أن تنز  علينك 
اللعنننة . وقننا  الفوننيل أيوننا : مننن أمه رجننل فشنناوره فدلننه علنن  مبتنندع فقنند 
غ  امسلي واحذروا الدخو  عل  ألاح  البدع فنل م يصندون عنن احلن  

  جتلنم منع لناح  بدعنة فلننه قند أحنبو هللا عملنه وأخنرج ، وقا  أيونا : 
نننور امسننلي مننن قلبننه وإذا أحنن  هللا عبنندا طينن  لننه مةعمننه . وقننا  أيوننا : 
لنناح  البدعنننة   أتمننننه علنن  ديننننك و  تشننناوره يف أمننرك و  جتلنننم إلينننه ، 
فمنننن جلنننم إىل لننناح  بدعنننة ورثنننه هللا العمننن  . وقنننا  أيونننا : إن علمنننة 

الرجنل مننع لناح  بدعننة . وقنا  احلسننن : لناح  البدعننة  النفناق أن يقعنند
  يقبننل هللا لننه لننلة و  لننياما و  حجننا و  عمننرة و  جهننادا و  لننرفا و  
عد  . وقا  أبن املبارك : ت أر ما  أا  من ما  لاح  البدعة ، وقنا  : 
اللهننننم   جتعننننل لصنننناح  البدعننننة عننننندإ ينننندا في بننننه قلنننن  . وقننننا  إبننننرا يم 

: ليم لصاح  البدعة غيبة ، وقا  احلسنن : ثلثنة لنيم  نم حرمنة  الن عي
يف ال يبننة أحننند م : لننناح  بدعنننة ال نننا  ببدعتنننه . وقنننا  الفونننيل : املننن من 
يقننف عننن الشننبهة ومننن دخننل علنن  لنناح  بدعننة فليسننت لننه حرمننة . وقننا  
عةننناء اأراسنننائ : منننا يشننناد هللا أن  ذن لصننناح  بدعنننة بتوبنننة . وقنننا  ابنننن 

لاح  البدعة عل  وجهه الظلمة وإن أد ن كنل ينوي ثلثنني منرة .  املبارك :
وكان السلف حيذرون من اجللون عند أل اب البدع وعنند ألن اب الندنيا 
الننذين أترفننوا فيهننا . وقننا  اممنناي أمحنند رمحننه هللا تعنناىل : ألننو  السنننة عننند  



 31  نصر الشرعة بقمع البدعة    

بندع  التمسك ضا كان عليه أل اب رسو  هللا وا قتداء ام وترك البدع وكل
فهننني  نننللة وتنننرك اأصنننومات واجللنننون منننع ألننن اب اا نننواء وتنننرك  املنننراء 
واجلندا  واأصننومات يف الندين أه وقننا  الفونيل بننن عيناش رمحننه هللا تعنناىل : 
منن جلننم مننع لناح  بدعننة فاحننذروه ، ومننن جلنم مننع لنناح  البدعننة ت 
يعو احلشمة ، وأح  أن يشون بيين وبني لاح  البدعة حصن من حديند 

عننند اليهننودإ والنصننرائ أحنن  إ  مننن أن  كننل عننند لنناح  بدعننة  ،  كننل
أ ننننن , وسننننئل عبنننند هللا بننننن سننننهل عننننن القنننندر فقننننا  : امعننننان ابلقنننندر فننننرش 
والتشذي  به كفنر والشنلي فينه بدعنة والسنشوت عننه سننه أ نن , ورو  ااثنري 
عن أمحد أنه قيل له : رجنل قندرإ أأعنوده ؟ قنا  : إذا كنان داعينة إىل ا نو  

، فقينننل لنننه : ألنننلي علينننه ؟ فلنننم خننن  ، فقنننا  لنننه إبنننرا يم بنننن احلنننارث  فنننل
العبننادإ وأبننو عبنند هللا يسننمع : إذا كننان لنناح  بدعننة فننل تسننلم علينننه و  
تصننلي خلفننه و  تصننلي عليننه ، قننا  أبننو عبنند هللا : كافننأك هللا   أاب إسنن اق 

 وجزاك خريا أ ن , وقا  أبن سيدين : أكره ذبي ة القدرية . 
امماي املروزإ رمحه هللا  تعاىل يف السنة : ومدحهم النن  لنل  هللا علينه وقا  

وسنننلم فقنننا  :                خنننري الننننان   وأمنننر إبتبننناع سننننته وسننننة األفننناء 
الراشدين املهدين بعده وحنذر أمتنه ا ند ت النع أحندثت بعند م وأخنل أ نا 

 ذن بنه هللا ف نذر  أن  بدعة وذي من أحدث اامم املا نية يف دينن هللا منا ت
نشون مثلهم أ نن , وقنا  حذيفنة ر ني هللا عننه :   معشنر القنراء خنذوا طرين  
مننن كننان قننبلشم فننو هللا لننئن اسننتقمتم لقنند سننبقتم سننبقا  بعينندا  ولنننن تركتمننو م 
وننا  وعينننا  ننللتم  ننل  بعينندا   أ ننن , وقننا  السننلف رمحهننم هللا تعنناىل : مننا 

دعة إ  أ اعت مثلها من السنة فالتمسنك ابلسننة من أمة حتدث يف دينها ب
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أح  الننان منن إحنداث البدعنة أه وقنا  ابنن مسنعود ر ني هللا عننه : كينف 
أننننتم إذا ظهنننرت فنننيهم البننندع وعمنننل انننا حنننه يربنننو فيهنننا الصننن ري ويهنننري فيهنننا 
الشبننري ويسننلم فيهننا ااعنناجم حننه يعمنننل فيهننا الرجننل ابلسنننة فيقننا  بدعنننة ، 

أاب عبند النرمحن ؟ قنا  : إذا كثنرت أمنرا كم وقلنت أمننا كم  قالوا: منه ذلنك  
وكثنننرت قنننرا كم وقلننننت فقهنننا كم ، وتفقننننه ل نننري الننندين وابت يننننت الننندنيا بعمننننل 
ا خرة أ ن , ويرو  يف األ : أن هللا تعاىل عثل لشم قوي ما كانوا يعبندون يف 
النندنيا منننن حجننر أو شنننجر أو ونننم أو قمننر أو غنننري ذلننك مث يقنننو  : ألنننيم 
عنند  مننين أن أو  كننل إنسننان مننا يتننو ه يف النندنيا ، مث يقننو  : لتتبننع كننل أمننة 
منننا كاننننت تعبننند يف الننندنيا فيتبعنننو م حنننه يهنننوو م يف الننننار ، قنننا  السنننلف : 
فشننذلك كننل مننن اتبننع إمامننا  يف النندنيا يف سنننة أو بدعننة أو خننريا  أو شننر كننان 

ن يشننون موعننودا  معننه يف ا خننرة فمننن أحنن  الشننون مننع السننلف يف ا خننرة وأ
ضنننا وعننندوا منننن اجلننننات والر نننوان فليتنننبعهم إبحسنننان ومنننن اتبنننع غنننري سنننبيلهم 
دخل يف عمنوي قولنه تعناىل " ومنن يشناق  الرسنو  منن بعند منا تبنني لنه ا ند  
ويتبع غنري سنبيل املن منني نولنه منا تنوىل ونصنله جهننم وسناءت مصنريا  " وكنلي 

ل منننا قننندمناه كنننا  ابامنننر ااوائنننل يف ذلنننك كثنننري جننندا    يشننناد حيصنننر ولعننن
  بتداع وهللا ربنا أعل  وأعلم .ابمتباع والنهي عن امحداث وا
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 فصل
 فلن قلت وما أسباب نشأة ا د ت والبدع ؟  :املسألة السا  ة 

 فأقو  : ااسباب كثرية و مل أنها فيما يلي : 
الشرع ، و نذا وا ن  جلني ، فنلن الشنرع جناء  ةااو  : اجلهل حبقيق

ي ا نند ت والبنندع علنن  وجننه اممجننا  والتفصننيل ، فا نندث جا ننل بننذلك بننذ
 نننذا النننذي، وعنننلج ذلنننك  يوينننر  أن بدعتنننه  نننذه ليسنننت داخلنننة حتنننت عمنننو 

يشون بنشر السنة وتعليم النان والسعي يف رفع ااسنباب املوجبنه  نذا اجلهنل 
ننننور ، فلنننه مننا انتشننرت ا نند ت إ  يف اازمنننة واامشنننة الننع يوننعف فيهننا 

النبننوة , فالواجنن  علنن  أ ننل العلننم أن يبينننوا للنننان شننريعة هللا بشننل الوسننائل 
املتاحة مشافهة وأتليفا , و ذا ؤنا أخنذ علنيهم العهند فينه , كمنا قنا  تعناىل " 
وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا الشتاب لتبيننه للننان و  تشتموننه " فليتن  هللا 

 ننوا عننين ولننو  يننة " فننل خننوز التقصننري أ ننل العلننم يف ذلننك , ويف احلننديث " بل
يف ذلك مةلقا و  يندخرا العنات وسنعه وجهنده يف بينان حقيقنة السننة وحقيقنة 
البدعننة , وكننم مننن البنندع الننع زا  أثر ننا ابلتعلننيم والتنبيننه , فننل خننوز للعننات أن 
يشنن له عننن التعلننيم النننان حتصننيل مننا  و  دنيننا زائلننة و  منالنن  و  خننو  

نعننه مننن الننبلا فمننن    ننافون هللا تعنناىل و  حنن  احنند ألننل سننلةان و  م
أن عنننع العننات مننن تعلننيم النننان وتفقننيههم يف دينننهم فننلذا منننع العننات مننن ذلننك 
منعا جزئيا معينا أإ يف بنلد دون بنلد فليقنف عنند حندود املننع فقنو , وأمنا 

,  سنيما أ نل أن عنع العات من البلا منعا عاما فهنذا   يسنوا لنه ا متنناع 
العلم الراس ني , و سيما يف مثنل املسنائل الشبنار يف الندين كمسنألة التوحيند 
والسنننة وااربننة البنندع واأرافننات وليصننل علنن  مننا يصننيبه يف ذات هللا تعنناىل , 
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فلننه لنن يصننيبه إ  منا كتن  هللا عليننه , واملقصنود أننه  بنند منن رفنع اجلهننل يف 
 ننم االننو  العامننة يف الشننريعة وأن تشننرح  ننذه املسننألة عننن النننان وأن تبننني 

 م املقالد العامنة  نذا الندين حنه تشنون  نم حنزاي أمنان منن الوقنوع يف مثنل 
 ننذه ا نند ت واأرافننات وخنن  كننذلك علنن  العامننة أن يلتزمننوا بعلمنناء أ ننل 
السنننة وأن يسننألوا عننن مننا أشننشل علننيهم يف  ننذه املسننائل وغري ننا , كمننا قننا  

أ ل الذكر إن كنتم   تعلمنون " فنل خنوز للعنامي أن ينتق م تعاىل " فاسألوا 
يف خمالفنننة السننننة حبجنننة أننننه كنننان جنننا ل منننع وجنننود أ نننل العلنننم املقننندور علننن  
سنن ا م , فلبنند مننن احلننرن مننن الةننرفني , في ننرن العننات علنن  الننبلا بشننل 
الوسنائل املتاحننة وحيننرن العننامي علنن  سن ا  العننات وتفهننم مننا يقننو  , وفنن  هللا 

 جلميع للهد  ودين احل  والثبات عليه إنه و  ذلك والقادر عليه . ا
الثننننائ : إتبنننناع املتشننننااات وتننننرك ا شننننم , فننننلن املبتدعننننة ت يعتمنننندوا 
ا شمننات مننن النصننون مننن الشتنناب والسنننة , وإاننا اعتمنندوا إتبنناع املتشننابه 

ز  منهنننا , و نننذا ان يف قلنننوام زي نننا ومنننرش كمنننا قنننا  تعننناىل "  نننو النننذإ أنننن
علينننك الشتننناب مننننه   ت اشمنننات  نننن أي الشتننناب وأخنننر متشنننااات فأمنننا 
الننذين يف قلننوام زينننغ فيتبعننون مننا تشنننابه منننه ابت نناء الفتننننة وابت نناء أتويلنننه ... 
ا ية " ويف احلديث " فلذا رأيتم الذين يتبعون املتشابه فأولئك الذين ا  هللا 

ء البننندع واأرافنننات تعننناىل فاحنننذرو م " و نننذا سنننب  عظنننيم منننن أسنننباب نشنننو 
وا نند ت ومننا   ألننل لننه , و ننو سننب  وا نن  يف علمنناء أ ننل البنندع الننذين 
يذكرون عل  بدعهم أدلة من الشتاب والسنة وحيملو نا علن  منا ي يند بندعهم 
لي ننروا أتبنناعهم بشننرعيتها , و ننذه البليننة العظيمننة تسنند ا عنننا قاعنندة ألننولية 

ج  عل  علمناء أ نل السننة أن يتصنلوا تقو  : املتشابه يرد إىل ا شم , فالوا
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انن  ء العلمنناء الننذين نصننبوا أنفسنننهم للنندفاع عننن البنندع وأتلننيلها يف قلنننوب 
النان و وفو م ابهلل وحيذرو م من م بة الوقوع يف ذلك ا نم بنذلك يسننون 
سنة سيئة فيشون عليهم وزر ا ووزر من عمل انا إىل ينوي القيامنة , وأن يبيننوا 

لننننة الصنننن ي ة ؤننننا  ننننل فهمهننننم عنننننه , وأن يتوالننننلوا معهننننم  ننننم وجننننه الد 
ابملنال ة والتوجيه والتذكري لريجع إىل احل  من أراد هللا  دايتنه وتقنوي احلجنة 
عل  من عنارش وعانند , فالواجن  علن  منن اشنتبهت علينه د لنة شنيء منن 
اادلننة أن يراجننع أ ننل العلننم والراسنن ني يف كشننف  ننذه الشننبهة ليتونن  وجننه 

 وهللا املستعان . احل  فيها
الثالننننث : الوقننننو  عننننند مننننور ت ا ابء وااسننننل  وعننننادات القننننوي 
وكرا يننة خمالفننة املننألو  , و ننو حجننة املشننركني ااوائننل يف قننو م : إ  وجنند  
 ابء  علن  أمننة وإ  علن    ر ننم مهتندون , والنفننون انبولنة علنن  ابنة البقنناء 

مر له حظه الشبنري منن وجنود البندع عل  اامر املألو  وكرا ية ت ريه , و ذا أ
واأرافننات , ويششننف  ننذا اامننر قاعنندة ألننولية و نني الننع تقننو  : ااحشنناي 
الشننرعية   تثبننت إ  ضننا اعتننله الشننرع طريقننا مثبننات ااحشنناي . فااحشننناي 
الشنننرعية وقنننف علننن  الشتننناب والسننننة ومنننا تفنننرع عنهمنننا منننن اممجننناع الثابنننت 

عنننننننادات والتقاليننننننند ومنننننننورو ت ا ابء والقينننننننان الصننننننن ي  , فنننننننل مننننننندخل لل
وااسنننل  يف إثبنننات شننننيء منهنننا . فننننل حننن  احننند أن حيننننتا علننن  خمالفننننة 
الشرع بشونه قد وجد عل  ذلك قومه فهنذا السنب  إانا أنتجنه اجلهنل بةرين  
ا سنتد   و  نقننو  إ  كمننا قننا  هللا تعنناىل عننن نبيننه لننل  هللا عليننه وسننلم " 

دمت علينه  ابءكنم " وقند تقنرر عنند االنوليني قا  أولو جئتشم ك د  ؤنا وجن



  نصر الشرعة بقمع البدعة                                                                       
 

36 

أن العادات امل الفة للدليل غري معتلة , بل الواج  تركها والرجوع إىل احل  
 املواف  للشتاب والسنة . 

الرابننننع : ال لننننو يف الصنننناحلني , وقنننند شننننرحنا  ننننذا يف كتنننناب مسننننتقل 
اء هللا تعناىل يف أايناه تنوير الصدور يف الت ذير من فتنة القل . وسيأتينا إنش

 لو من الصاحلني وهللا املستعان .سياق البدع أنواع كثرية من بدع ال 
اأننننامم : إتبنننناع ا ننننو  , ف النننن  مننننا يصننننر  النننننان عننننن مقتونننن  
الشريعة إتباع ا نو  , قنا  تعناىل " مث جعلنناك علن  شنريعة منن اامنر فاتبعهنا 

و  احننرا  عنن الصنرات و  تتبع أ واء الذين   يعلمون ..." فنالركون إىل ا ن
املستقيم , وقا  تعاىل " إن يتبعون إ  الظن ومنا كنو  اانفنم ولقند جناء م 
من رام ا ند  " , وقنا  تعناىل " أفرأينت منن اصنذ إ نه  نواه وأ نله هللا علن  
علم وختم عل  اعه وقلبه وجعل عل  بصره غشناوة فمنن يهدينه منن بعند هللا 

ش عنننننن ا نننند  واحلننننن  , واادلنننننة يف أفننننل تنننننذكرون " فصنننناح  ا نننننو  معننننر 
 الت ذير من إتباع ا و  كثرية جدا يف الشتاب والسنة .

 السادن : مشاركة علماء السوء يف  ذه البدع والسشوت عنها . 
السننابع : محايننة بعنن  النندو  ملظننا ر  ننذه البنندع وتشننجيع القننائمني 

 عليها . 
 ماد ا .الثامن : إتباع ااحاديث املو وعة وشديدة الوعف واعت

التاسننع : معنناداة أ نننل احلنن  وإسنناءة الظنننن اننم والقنندح يف ننننوا  م ,  
كمننا قننا  تعنناىل " وانةلنن  املننح منننهم أن امشننوا والننلوا علنن    ننتشم إن  ننذا 
لشننننيء يننننراد " وإننننننا لنسننننمع كثننننريا مننننا يولننننف ألنننن اب احلنننن  اباولننننا  

ذير أ نل القبي ة املستهجنة وذلك للتنفري عنن احلن  , فانتشنرت البندع منع حتن
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احل  منها , لشن قد شو ت لورة أ نل احلن  فلنم يقبنل أ نل البندع نصن هم 
 وت يلتفتوا إىل حتذير م لوجود املعاداة السابقة .

العاشننننر : توليننننة املبتدعننننة للمنالنننن  املنننن ثرة يف اامننننة , كننننأن يشونننننوا 
امسنننلمية وحننننو ذلنننك , و نننذا وا ننن   نمفتنننني للنننبلد منننثل أو وزراء للشننن و 

 فاء فيه يف بع  البلد . و وح   خ
احلننادإ عشننر : الرجننوع إىل است سننان النفننون والعقننو  واعتمنناد مننا 
است سنته بل رجوع إ  اادلة , وإاا اعتماد  ذا ا ست سان من غنري نظنر 

 يف موافقة الشرع أو خمالفته . 
الثائ عشر : فت  ابب ا بتداع ابعتماد القو  بوجود البدعة احلسنة 

  سن شيئا اعتمده وجعله من ابب البدعة احلسنة . فشل من است
الثالنننننث عشنننننر : اشنننننت ا  كثنننننري منننننن أ نننننل اأنننننري يف مسنننننائل احلشنننننم 
والسياسة وتنرك مسنائل ا عتقناد وعندي ا  تمناي انا و نذا ظنا ر يف كثنري منن 
اجلماعنات الننع تنتسنن  إىل امسننلي فل نا تعتمنند يف أوائننل ا تماماكننا مسننائل 

الننندخو  يف اللملنننا ت وأمنننا مسنننائل ا عتقننناد فهننني منننن السياسنننة واحلاكمينننه و 
أواخر ا تماماكا إن كانت كتم انا ألنل , فنري  أفراد نا امل الفنات العقدينة 
علنن  أشنند ا يف بلد ننم و  يهتمننون بت ننري ذلننك فوننل عننن مشنناركة بعوننهم 

 فيها .
ويزداد اامر سنوء أن  نذه اجلماعنات حتنارب أ نل السننة وجتعلهنم منن مجلنت 

دائها , فل  ي أنشرت عل  أ ل الباطل ابطلهم و   ي تركت أ ل احلن  أع
يبل ننون احلنن  . فوننل عننن أن كثننريا مننن اجلماعننات  نني ألننل مننن أنشننأ كثننريا 

 من البدع العقدية والعملية و  حو  و  قوة إ  ابهلل العلي العظيم . 
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 الرابنننع عشنننر : أتبننناع سننننن اليهنننود والنصنننار  ، قنننا  تعننناىل "   أ نننل
الشتننناب   ت لنننوا يف ديننننشم " ويف احلنننديث " لتتنننبعن سننننن منننن كنننان قنننبلشم 
حذو القذة ابلقذة حه لو دخلوا ج ر    لندخلتموه قنالوا :   رسنو  هللا 

يف الصننن ي  ، ويف احلننديث ا خنننر  اليهننود والنصنننار  ؟ قننا  : فمنننن "  و ننو
د ل كننس سنننن مننن كننان قننبلشم " رواه ال مننذإ ولنن  ه مننن حننديث أ  واقنن

الليثنني ر نني هللا عنننه، فلنننك لننو سننلت كثننريا مننن البنندع لوجنندكا مننأخوذة ؤننا 
عنند اليهنود والنصنار  ، ان غالن  البندع ، بنل كنل البندع تندور علن  حننافع 
امفنننرات كمنننا  نننو عنننادة اليهنننود أو التفنننريو كمنننا  نننو عنننادة النصنننار  ، ونننن ك 

 .  ز دة التفاليل يف ذلك إىل سل الفروع إن شاء هللا تعاىل
اأننامم عشننر : إحسننان الظننن ك ننل البنندع وخالننة علمنناء البدعننة ، 
فلن العامة حيسنون الظن ام ويقبلون فتاوا م فيما خالف احل  والسنة ومبندأ 
ذلك إحسان الظن ام ، فلنك لو مجعت  ذا السب  مع منا قند منناه سنابقا 

شنت من معاداة أ ل احل  وأساءه الظن ام لتبني لنك كينف نشنأت البندع وف
 . 

السادن عشنر : تسنلو النو ة الظناملني علن  أ نل السننة ومننهم ومننع 
فتننناويهم ومننننع نشنننر كتنننبهم منننع السنننماح ا نننل البننندع بنشنننر منننذ بهم وعننندي 
معار ننة نشننر كتننبهم وفننت  اابننواب أمننامهم يف خماطبننة العامننة بشننل الوسننائل 

 املتاحة .
ننت خبنري السابع عشر : ترمجنة الشتن  اليو نينة يف عهند املنأمون ، وأ

ضننا تنةننوإ عليننه  ننذه الشتنن  مننن القواعنند وا راء املنةقيننة الفلسننفية امل الفننة 
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للمنقنو  املناقونة للمعقنو  ، و ني النع بسنببها أنتشنر علنم الشنلي النذإ  نو 
 الوقود لشل بدع ا عتقاد ، عافا  هللا وإ ك من كل بلء وفتنة.
تنار منا يرينده الثامن عشر : دعو  حرية ااد ن واملنذا   ، فشنل  

من املذا   البدعية امل الفنة للشتناب والسننة ، والسنشوت عنن خمالفتنه انذه 
 احلجة اأبيثة .

التاسع عشر : ا طلع عل  كت  أ ل البدع قبل التونلع منن علنوي 
أ ل السنة ، و ذا داء كثري ؤنن اشنتهروا يف العنات امسنلمي كنال زا  والنرازإ 

رشننند احلفيننند وابنننن سنننينا والفنننارا  وحننننو  ننن  ء ، والشهرسنننتائ واجلنننويين وابنننن 
ولذلك فقد قرر أ ل السننة أن النناظر يف كتن  املبتدعنة   بند فينه منن أمنرين 
: أن يشون متولعا راسن ا يف علنم الشتناب والسننة علن  فهنم سنلف اامنة ، 
وأن يشنننون قصنننده معرفنننة منننا عنننند امل لنننف منننن ااخةننناء للنننرد عليهنننا وكشنننف 

 حجا الشتاب والسنة .عورا ا وكسر ا عل  
العشننننرون : تلبننننيم الشننننيةان وزخرفتننننه . فهننننذه أبننننرز ااسننننباب الننننع   

حورتين حا  الشتابة والعفو أيها القارئ الشنر  إن كنان  نناك منن ااسنباب 
 ما حيسن تسةريه  نا ، فلعلك تنبهين عليه  حقا  إن شاء هللا تعاىل . 
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 فصل
 نننذه القاعننندة ، و ننني و ننني أطنننو  مسنننائل شنننرح  :املسأأأألة السأأأابعة 

مسألة التفريع والتةبين  ، وقند مجعنت لنك حتنت  نذه املسنألة فروعنا  كثنري فنل 
تسننتةل التفريننع ، وإئ أقصنند أن تشننون  ننذه الرسننالة جامعننة ل النن  الفنننروع 

 ل والعون وحسن الت قي  :البدعية فقو  وابهلل التوفي  ومنه أستمد الفو
منن  نذه البدعنة ومفاد نا أن  ااو  : بدعة إنشار القندر ، نعنوذ ابهلل

اامننر أنننف ت يقنندره هللا تعنناىل   بعلننم و  بشتابننة و  ضشننيئة و   لنن  و ننذه 
بدعة القدرية ال لة ااوائل ، وأما القدرية املتأخرون فل م وإن أثبتوا العلم إ  
أ ننم ينشننرون األنن  فيقولننون إن العبنند  ننو الننذإ  لنن  فعلننه ، وكننل البنندعتني  

ذاكننا ، وبدعننة ااوائننل أشنند كفننرا  و نني الننع قننا  فيهننا عبنند هللا ابننن كفننر يف 
عمر ملا عر ت عليه " فلذا لقينت  ن  ء فنأخل م أئ بنرإء مننه و نم بنراء  
مين والذإ حيلف به ابن عمر لو أنف  أحد م مثل أحد ذ با  ما قبل هللا منه 

أن امعنان  ذلك حه ي من ابلقدر " رواه مسنلم ، وقند تقنرر عنند أ نل السننة
ابلقدر يشتمل امعنان بعلنم هللا الشنامل الشامنل بشنل منا كنان ومنا يشنون ومنا 
ت يشن أن لو كان كيف يشون وأنه   يشنون حركنة و  سنشون و  منوت و  
حينناة و  غننهت و  فقننر و  إعننزاز و  إذ   و   زعننة و  نصننر و  أإ شننيء 

لتفالنيله ، ويشنمل امعنان يف  نذا يف  ذا الشون إ  وهللا تعاىل يعلمه بشل ا
الشنننون كننننه   يشنننون يف  نننذا الشنننون منننن شنننيء إ  وهللا تعننناىل قننند كتبنننه يف 
اللننوح ا فننو  ، ويشننمل امعننان ضشننيئة هللا العامننة وقدرتننه الشنناملة ، ويشننمل 
عمننوي خلنن  هللا تعنناىل لشننل شننيء فننل خننال  إ  هللا تعنناىل ، فنناهلل  ننو خننال  

فليه ومننا بينهمننا ، و ننو خننال  العبنناد وخننال  أفعننا م ،  ننذا الشننون علويننه وسنن
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ففعل العبد ينس  هلل تعاىل خلقا  وإخادا  وتقديرا  وينس  للعبد نسبة حتصيل 
واكتسننناب قنننا  تعننناىل " وكنننان أمنننر هللا قننندرا  مقننندورا " وقنننا  تعننناىل " إن كنننل 
 شنننننيء خلقنننننناه بقننننندر " وقنننننا  تعننننناىل " أت تعلنننننم أن هللا يعلنننننم منننننا يف السنننننماء
واارش إن ذلننك يف كتنناب إن ذلننك علنن  هللا يسننري " وقننا  تعنناىل   وعننننده 
مفات  ال ي    يعلمها إ   نو ويعلنم منا يف النل والب نر ومنا تسنقو ورقنة إ  
يعلمها و  حبة يف ظلمات اارش و  رط  و   بنم إ  يف كتناب مبنني "  

 " هللا خال  كنل وقا  تعاىل " وكل شيء أحصيناه يف إماي مبني " وقا  تعاىل
شننيء " وقننا  تعنناىل " وخلنن  كننل شننيء فقنندره تقننديرا ... " وا  ت يف  ننذا 
املعهت كثرية جدا ويف حديث جليل عند مسنلم وغنريه " امعنان أن تن من ابهلل 
وملئشته وكتبه ورسله واليوي ا خر وابلقدر خنريه وشنره " وقنا  علينه الصنلة 

عت علن  أن ينفعنوك بشنيء ت ينفعنوك إ  والسلي " واعلم أن اامة لو اجتم
بشيء قد كتبه هللا لك , ولنو اجتمعنوا علن  أن يونروك بشنيء ت يونروك إ  
بشيء قد كتبه هللا عليك طويت الصن ف وجفنت ااقنلي " وعنن عبنادة بنن 
الصامت ر ي هللا عنه أنه قا   بنه :   بين إنك لن جتند طعنم امعنان حنه 

ن لي ةئننك ومننا أخةئننك ت يشننن ليصننيبك اعننت تعلننم أن مننا ألننابك ت يشنن
رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم يقنننو  " إن أو  منننا خلننن  هللا القلنننم قنننا  لنننه 
أكت  قا  : رب وماذا أكتن  ؟ قنا  : أكتن  مقنادير كنل شنيء حنه تقنوي 
السننناعة "   بنننين اعنننت رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم يقنننو  " منننن منننات 

 رواية امحد " إن أو  ما خل  هللا تعاىل القلنم عل  غري  ذا فليم مين " ويف
فقننا  لننه أكتنن  فجننر  يف تلننك السنناعة ضننا  ننو كننائن إىل يننوي القيامننة " ويف 
رواية ابن و   قنا  رسنو  هللا لنل  هللا علينه وسنلم " فمنن ت ين من ابلقندر 
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خريه وشنره أحرقنه هللا ابلننار " وامحند يف املسنند وأ  داود يف السننن وكنذلك 
بن ماجه واحلناكم عنن ابنن النديلمي قنا  : أتينت أ  بنن كعن  فقلنت : يف  

نفسنني شننيء مننن القنندر ف نندثين بشننيء لعننل هللا يذ بننه مننن قلنن  فقننا  : لننو 
أنفقنننت مثنننل أحننند ذ بنننا منننا قبلنننه هللا مننننك حنننه تننن من ابلقننندر وتقلنننم أن منننا 
ألننابك ت يشننن لي ةئننك ومننا أخةننأك ت يشننن ليصننيبك ولننو مننت علنن  غننري 

ت مننن أ ننل النننار , قننا  : فأتيننت عبنند هللا بننن مسننعود وحذيفننة بننن  ننذا لشننن
اليمنننان وزيننند بنننن  بنننت فشلهنننم حننندثين ضثنننل ذلنننك عنننن النننن  لنننل  هللا علينننه 
وسننلم , حننديث لنن ي  . ويف احلننديث " كتنن  هللا مقننادير األئنن  قبننل أن 
 لنن  السننموات واارش  مسننني ألننف سنننة " واادلننة يف  ننذه املسننألة أكثننر 

صننر . و نني قوننية متننواترة قةعيننة   ينندخلها مةلنن  الرينن  , فبننان مننن أن حت
بنذلك أن امعنان ابلقنندر وإثباتنه ووجن  التصنندي  بنه ؤنا أتنن  بنه الشنرع كتننااب 
وسنة فلنشاره وج ده أو إنشار شيء من مراتبه إحداث يف الدين شيئا لنيم 
مننننه , وكننننل إحننننداث يف الننندين فهننننو رد فلنشننننار القننندر مننننن أعظننننم ا نننند ت 

أخةننر البنندع الننرد ت انننه تشننذي  وج نند ملننا تننواتر مننن اادلننة النقليننات , و 
وإنشننار ممجنناع العلننم علنن  اخننتل  الفنن ات , وتعةيننل حلشمننة وعلننم وقنندرة 
رب اارش والسنننماوات إىل غنننري ذلنننك منننن سنننائر أننننواع املهلشنننات وألننننا  

ام , البليننننات فلنشننننار ؤننننا أحدثننننه الشننننيةان وأوحنننناه إىل أوليائننننه وزينننننه يف قلننننو 
فننأق موا عقنننو م يف كشنننف تفالنننيل القننندر وأوروا علينننه منننن امشنننشا ت منننا 
حنننارت فينننه أفهننناي البقنننر ، فونننلوا وأ نننلوا كثنننريا و نننلوا عنننن سنننواء السنننبيل ، 
فاحننذر رمحننك هللا تعنناىل مننن إنشننار القنندر أو اأننوش فيننه بننل علننم فلنننه مننن 

وبدعننة ومننن بننل  اامننور علنن  مننر العصننور وتصننري النند ور ، فلنشنناره ادثننة 
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أحدث يف أمر   ذا ما ليم منه فهو رد ، وليم إنشار القندر ادثنة فقنو ، 
بننل  نننو مصننادي للمتنننواتر املنصننون علينننه يف املنقننو  ومنننناق  للمتقننرر  عنننند 
ألننن اب العقنننو  فمنشنننر القننندر   نقنننل معنننه و  عقنننل ، وإانننا  نننو النننت شم 

ائفنننة اجللينننة ، والشنننهوة وا نننو  وقننند  نننل فينننه طائفتنننان ، طائفنننة القدرينننة وط
ولور إنشار القدر كثنرية ، فمنهنا : إنشنار حشمنة هللا تعناىل يف فعلنه ومنهنا : 
سننل  العبنند قدرتنننه واختينناره ومنهننا : اعتقننناد أن العبنند  ننو النننذإ  لنن  فعلنننه 
ومنها : نفي ااسباب ومنها : ا عتماد املةلن  علن  السنب  ومنهنا : اعتقناد 

ان كننل  ننذين املننذ بني مبنيننان علنن  أن العبنند مسننري مةلقننا أو خمننري مةلقننا 
امل الفنننننة يف مرتبنننننة منننننن مراتننننن  القننننندر ، ومنهنننننا : ا حتجننننناج ابلقننننندر علننننن  
ارتشاب املوبقات وا  ي ، وقد تشلمنا عنن  نذه التفالنيل يف موا نع أخنر  
واملقصننننود  نننننا  ننننو أن إنشننننار القنننندر ادثننننة وبدعننننة يف الشننننرع فهننننو رد علنننن  

 يف الدين فهو رد . ألاحبه ان املتقرر أن كل إحداث
الفنننرع الثنننائ : بدعنننة الننندعوة إىل اأنننروج علننن  حشننناي الزمنننان ضجنننرد 
ارتشننناام للشبنننائر و نننذه منننن البننندع النننع ورثنننت يف اامنننة ا سنننتهانة ابلننندماء 
و لك الدناء وفسناد نظناي اامنة وعندي اسنتقرار أمنهنا و نعفها أمناي عندو ا 

  ، فهلشننت انذه البدعننة وتفنرق لنفها وشننتات كلمتهنا وغنري ذلننك منن النبل
اانفنننم املعصنننومة وا نننةرب بسنننببها أمنننر اامنننة املرحومنننة ، و ننني منننن أوائنننل 
البدع يف اامة فقتل بسببها األيفة الثائ والثالث ودبرت ا او ت ا  ة من 
اابنندإ امرمنننة لقتننل األيفنننة الرابننع ، و  تنننزا  انناو ت اغتينننا  اائمننة علننن  

و نننني مننننن البنننندع الننننع ألننننلها اأننننوارج املارقننننة ،  أشنننند ا علنننن  مننننر العصننننور ،
واملعتزلة اأارقة لص ي  ا عتقاد وامل الفة لسبيل ا ند  والرشناد ، فهني منن 
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ا ننند ت الشبنننار النننع تنننواترت اادلنننة يف الت نننذير منهنننا وبينننان   ر نننا والزجنننر 
ا عنها فمن ألو  اأوارج واملعتزلة اأروج عل  احلشاي بنل قيند و  شنرت وإان

 نو التأويننل الفاسند والفهننم العاطننل الشاسند ، و نني أثننر منن   ر التشفننري بننل 
عننند  و  بر نننان ، وإانننا متابعنننة ملنننا أمنننله علنننيهم الشنننيةان ، فشنننم وكنننم منننن 

بسنب   نذه البدعنة امللعوننة الب يونة ،  تاانفم وااموا  والد ر النع  لشن
حرمنة اأنروج علن   ولذلك فقد حرن أ نل السننة رمحهنم هللا تعناىل أن يقنرروا

احلناكم وإن ظلنم وفجننر واعتند  وأخننذ املنا  وجلند الظهننر ، إ  أن ننر  كفننر 
بواحننا عننند  فيننه مننن هللا بر ننان منننع غلبننة الظننن اب نتصننار عليننه بننل دمننناء , 
و ننذا مننن ابب دفننع أعننل املفسنندتني ابرتشنناب أد نننا , وكننم مننن النندو  الننع 

ي احلنننراي , فلمنننا ابعننند عنننن خرجنننت علننن  حاكمهنننا لظلمنننه وبعينننه وسنننفشه للننند
احلشنم ازداد الظلننم والقتنل , وذ نن  اامنن وا ننةربت الند ر واخننتلو احلابننل 
ابلنابنننل , حنننه بشنننوا الننندي علننن  أ ي حننناكمهم ااو  ومتننننوا أ نننم منننا فعلنننوا , 
و ت حنننني مننننان , ولنننذلك قنننا  أ ننننل السننننة رمحهنننم هللا تعننناىل : و  نننننر  

ا وب نوا وط نوا إ  ابلشفنر البنواح الظنا ر اأروج عل  اائمة وإن فجروا وظلمنو 
منننع غلبنننة الونننن ابلنصنننر علنننيهم بنننل مفاسننند أعظنننم ، وننننر  وجنننوب السنننمع 
والةاعة إ  أن  منروا ضعصنية فنل انع و  طاعنة وننر  وجنوب إقامنة الصنلة 
خلفهننم و  يت لننف عنهننا وراء ننم إ  مبتنندع مبتننغ يف امسننلي سنننة  ننللة ، 

صننلح واملعافنناة فننلن بصننلحه لننلح غالنن  مننن ونننر  النندعاء للسننلةان ابل
حتته ، وليوي حتت سلةان فاجر خري منن سنبعني سننة بنل إمناي ، وننر  احلنا 
واجلهاد وإقامة اجلمع واجلماعات وراء م أبرارا كانوا أو فجارا ، ونر  وجنوب 
الصنل علن  مننا يصندر منننهم منن أخنذ املننا  واحلنبم ظلمننا وب ينا ، وا سننتئثار 
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دون الرعينة ، و  ننننزع ينندا منن طاعننة ،  شننذا قنا  أ ننل السنننة ،  ضنلذ النندنيا
و  يقصنندون بننذلك الر ننا ابلظلننم والب نني واممث ، حاشننا وكننل ولشنننهم راعننوا 
املصا  واملفاسد واعتمدوا ما ورد بنه النقنل وسنار علينه سنلف اامنة ، ونظنروا 
 يف وجنننوب ا افظننننة علننن   ننننرورات الننندين اأمننننم ، فالسنننلةان يت قنننن  بننننه
اامن وا افظة عل  ا ستقرار وإقامة احلندود والسنلمة منن الفنو ، و  تقنوي 
مصنننا  البلننند إ  بسنننلةان ولنننو كنننان فننناجرا يف نفسنننه ، واملقصنننود أن اأنننروج 
عل  احلشناي منرد ظلمهنم وارتشناام للشبنائر منن البندع وا ند ت امل الفنة ملنا 

ملتننواترات تننواترا معنننو  ، قننا  جنناء عننن الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم يف اادلننة ا
تعنناىل "   أيهننا الننذين  منننوا أطيعننوا هللا وأطيعننوا الرسننو  وأو  اامننر منننشم " 
وعن عبد هللا بنن عمنر ر ني هللا عنهمنا قنا  : قنا  رسنو  هللا لنل  هللا علينه 
وسلم " السمع والةاعة عل  املرء املسنلم فيمنا أحن  وكنره منا ت ين مر ضعصنية 

اعة " متف  عليه وللب ارإ " السنمع والةاعنة حن  " وعنن أ  فل اع و  ط
 ريرة ر ي هللا عنه قا  : قا  رسنو  هللا لنل  هللا علينه وسنلم " منن أطناعين 
فقنند أطنناع هللا ومننن عصننائ فقنند عصنن  هللا ، ومننن يةننع اامننري فقنند أطنناعين 

به  ومن يعص  اامري فقد عصائ وإاا امماي جنة ، يقاتل من ورائه ، ويتق 
فلن أمر بتقو  هللا وعد  فنلن لنه بنذلك أجنرا ، وإن قنا  ب نريه فنلن علينه مننه 
" متفن  عليننه ، وعننن عبنادة بننن الصننامت ر نني هللا عنهمنا قننا  : دعننا  الننن  
لننل  هللا عليننه وسننلم فبايعننناه فقننا  فيمننا أخننذ علينننا :أن ابيعنننا علنن  السننمع  

عليننا ، وأن   نننازع اامنر  والةاعة يف منشةنا ومشر نا وعسر  ويسر  وأثنرة
أ له إ  أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من هللا بر ان " متف  عليه ويف لف" " 
وأن نقو  ابحل  حيثما كنا   خننا  يف هللا لومنة  ئنم " وعنن أننم ر ني هللا 
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عنه قا  : قا  رسو  هللا لل  هللا عليه وسلم " ااعنوا وأطيعنوا وإن اسنتعمل 
زبيبة " رواه الب ارإ ، وعن أ   ريرة ر ي هللا عنه قنا  :  حبشي كأن رأسه

قننننا  رسننننو  هللا لننننل  هللا عليننننه وسننننلم " عليننننك السننننمع والةاعننننة يف عسننننرك 
ويسرك ومنشةك ومشر ك وأثنرة علينك " رواه مسنلم وعنن أ  ذر ر ني هللا 
عنه قنا  : إن خليلني أولنائ أن أانع وأطينع وإن كنان عبندا انندع ااطنرا  

سننلم ، وعننن حيننت بننن احلصننني عننن جدتننه أي احلصننني قننا  : اعتهننا " رواه م
تقو  : حججت مع رسو  هللا لل  هللا عليه وسلم حجنة النوداع ، قالنت : 
فقا  رسو  هللا لل  هللا علينه وسنلم " إن أمنر علنيشم عبند انندع ، ويقنودكم 
بشتنننناب هللا فننننااعوا لننننه وأطيعننننوا " رواه مسننننلم ، وعننننن ابننننن عبننننان ر نننني هللا 

همننا قننا  : قننا  رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم " مننن كننره مننن أمننريه شننيئا عن
فليصننل فلنننه مننن خننرج مننن السننلةان شننلا مننات ميتننة جا ليننة " متفنن  عليننه ، 
ويف رواية  ما " فلننه منن فنارق اجلماعنة شنلا فمنات إ  منات ميتنة جا لينة " 

عنن النن   وعن أ  حازي قا  : قاعدت أاب  ريرة مخم سنني فسمعته حيدث
لل  هللا عليه وسلم قا  "كانت بنو إسرائيل تسوسهم اانبياء ، كلما  لنك 
ن  خلفه ن  ، وإننه   نن  بعندإ ، وسنيشون خلفناء فيشثنرون " قنالوا : فمنا 
أتمننر  ؟ قننا  : " فننوا ببيعننة ااو  فننااو  ، أعةننو م حقهننم فننلن هللا سننائلهم 

د ر ننني هللا عننننه قنننا : قنننا  عمنننا اسننن عا م " متفننن  علينننه ، وعنننن ابنننن مسنننعو 
رسو  هللا لل  هللا عليه وسلم " ستشون أثرة تنشرو ا " قنالوا :   رسنو  هللا 
فمننا أتمننر  ؟ قننا  : " تنن دون احلنن  الننذإ علننيشم وتسننألون هللا الننذإ لشننم " 
متف  عليه ، وعنن النزبري بنن عندإ قنا  : أتيننا أننم بنن مالنك ر ني هللا عننه 

احلجنناج ، فقننا  : ألننلوا ، فلنننه    يت علننيشم فشننشو  إليننه مننا يلقننون مننن 
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زمان إ  والذإ بعده شر منه ، حه تلقوا ربشم ، اعته من نبنيشم لنل  هللا 
عليه وسلم ، وعن عبند هللا بنن عمنرو بنن العنان قنا  : قنا  رسنو  هللا لنل  
هللا عليننه وسننلم " ومننن ابيننع إمامننا ، فأعةنناه لننفقة يننده و ننرة قلبننه فليةعننه مننا 

ع ، فلن جاء  خر ينازعه فا نربوا عنن  ا خنر وعنن ااشنعث بنن قنيم استةا 
قننا  : قننا  رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم " ااعننوا وأطيعننوا فلاننا علننيهم مننا 
محلننوا وعلننيشم مننا محلننتم " روانننا مسننلم . عننن حذيفننة ر نني هللا عنننه قننا  :  

أسننأله كننان النننان يسننألون رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم عننن اأننري وكنننت 
عنننن الشنننر خمافنننة أن يننندركين . فقلنننت   رسنننو  هللا إ  كننننا يف جا لينننة وشنننر 
فجنناء  هللا اننذا اأننري فهننل بعنند  ننذا اأننري مننن شننر ؟ قننا  " نعننم " فقلننت : 
و ل بعد ذلك الشر من خري ؟ قا  " نعم " وفينه دخنن " قلنت : ومنا دخننه 

:  نننل بعننند ؟ قنننا  " قنننوي يهننندون ب نننري  نننديي , تعنننر  مننننهم وتنشنننر " قلنننت 
ذلننك اأننري مننن شننر ؟ قننا  : " نعننم دعنناة إىل جهنننم مننن أجااننا إلننيهم قننذفوه 
فيهنننا " قلنننت   رسنننو  هللا لنننفهم لننننا ؟ فقنننا  "  نننم منننن جلننندتنا ويتشلمنننون 
كلسننتنا " قلننت : فمننا أتمننرئ إن أدركننين ذلننك , قننا  " تلننزي مجاعننة املسننلمني 

قنننا  " فننناعتز  تلنننك  وإمنننامهم " قلنننت : فنننلن ت يشنننن  نننم مجاعنننة و  إمننناي ؟
الفنرق كلهنا ولننو أن تعن  علنن  ألنل شنجرة حننه يندركك املننوت وأننت علنن  
ذلك " متف  عليه وملسلم " يشون بعدإ أئمة   يهتدون اداإ و  يسنتنون 
بسنننع وسننيقوي فننيهم رجننا  قلننوام قلننوب الشننياطني يف جثمننان إنننم " قنننا  

" تسننمع وتةيننع قلننت : فشيننف ألنننع   رسننو  هللا إن أدركننت ذلننك ؟ قننا  
لحمري وإن  رب ظهرك وأخذ مالك فااع وأطع . وعن أ   ريرة ر ني هللا 
عنننه عننن الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم أنننه قننا  " مننن خننرج عننن الةاعننة وفننارق 
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اجلماعننة فمننات , مننات ميتننة جا ليننة , ومننن قاتننل حتننت رايننة عميننة ي وننن  
تلنة جا لينة , ومنن ل وبها أو يدعوا إىل عصبية أو ينصر عصبية , فقتل , فق

خنرج علنن  أمننع يونرب بر ننا وفاجر ننا و  يت نناا منن م منهننا و  يفنني لننذإ 
عهد عهده , فليم مين ولست منه " رواه مسلم , وعن ابن  عمر ر ي هللا 
عنهمنا قنا  قننا  رسنو  هللا لنل  هللا عليننه وسنلم " منن خلننع يندا منن طاعننة , 

يف عنقنه بيعنة منات ميتنة  لقي هللا يوي القيامنة   حجنة لنه , ومنن منات ولنيم
اجلا لية " رواه مسلم وعن عرفجة ر ي هللا عنه قا  اعنت رسنو  هللا لنل  
هللا عليه وسلم يقنو  : " منن أمكنم وأمنركم مجينع علن  رجنل واحند , يريند أن 
يش  عصاكم ويفرق مجاعتشم فاقتلوه " رواه مسلم . ويف رواية " إنه سنتشون 

ر  ذه اامة و ي مجيع فا ربوه ابلسيف   نات و نات فمن أراد أن يفرق أم
كائنا من كان " وعن أي سلمة ر ي هللا عنها عن الن  لل  هللا عليه وسنلم 
أنه قا  " إنه يستعمل عليشم أمراء , فتعرفون وتنشنرون , فمنن كنره فقند بنرئ 
, ومن أنشر فقد سلم ولشن من ر ي ومبع " قنالوا   رسنو  هللا أ  نقناتلهم 

ا لننلوا " وعننن عننو  بننن مالننك ااشننجعي ر نني هللا عنننه قننا  ؟ قننا  "   منن
اعننت رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم يقننو  " خيننار أئمننتشم الننذين حتبننو م 
وحيبننونشم وتصنننلون علنننيهم ويصنننلون علنننيشم وشنننرار أئمنننتشم النننذين تب ونننو م 
ويب وننونشم وتلعنننو م ويلعنننونشم " قننالوا :   رسننو  هللا ، أفننل ننابننذ م عننند 

قنا  : "   مننا أقناموا فننيشم الصنلة ،  منا أقنناموا فنيشم الصننلة ، أ   ذلنك ؟
مننن و  عليننه و   فننر ه  يت شننيئا مننن معصننية هللا فليشننره مننا  يت مننن معصننية 
هللا و  ينننزعن ينندا مننن طاعننة "رواه مسننلم ويف روايننة   وإذا رأيننتم مننن و تشننم 

وااحاديننث يف  ننذا شننيئا تشر ونننه فشر ننوا عملننه و  تنزعننوا ينندا مننن طاعننة   
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املعننننننهت كثننننننرية واقتصننننننر  علنننننن  أحاديننننننث الصنننننن ي ني لنمنننننننع تشنننننندير لننننننفو 
ا سننننتد   علنننن   ننننذه املسننننألة بشثننننرة املناقشننننة يف أسننننانيد ا ، فهننننذه اادلننننة 
تفيدك إفادة لرحية ل ة ما قاله أ ل السنة يف  ذه املسألة وأنه احل  النذإ 

لك كلهنا ابطلنة ، وانذا يتبنني   خوز العدو  عنه ، وأن املذا   امل الفة لذ
لنننننك إن الننننندعوة إىل اأننننننروج علننننن  احلشنننننناي منننننن ا نننننند ت يف الشنننننرع ومننننننن 
امل الفننننات  ننننذه اادلننننة القواطننننع يف د لتهننننا فهنننني رد علنننن  ألنننن ااا ا ننننا 
إحننننداث يف النننندين واملتقننننرر أن كننننل إحننننداث يف النننندين فهننننو رد ، فأولننننيشم 

م ابلسمع والةاعة ابملعنرو  امنري رمحشم هللا تعاىل أين كنتم ويف أإ زمن كنت
البلنند الننذإ أنننتم فيننه وأن   تنزعننوا ينندا مننن طاعننة وأن تشننو  مهننم علنن  اأننري 
واحلننننن  يننننندا واحننننندة وسنننننفا واحننننندا وأن   تسنننننم وا  نننننذه املنننننذا   الفشرينننننة 
الفاسدة واملعتقدات الب يوة الشاسدة أن تفرق لفشم و  أن تشتت ولشم 

الشنرعية وادعنوا  نم ابلصنلح والرشناد والتوفين  ، و ل وا و تشم ابلووابو 
، واللوا علن  منا يصندر مننهم جتنا شم منن التقصنري يف حقنوقشم فنلن اامنر 
يسننننري والنننندنيا زائلننننة وااعمننننار قصننننرية ، وإن املصننننل ة يف بقننننائهم مننننع احتنننناد 
الشلمة ووفور اامن أعظم ؤا ترجونه من متاع الدنيا وادرسوا مذ   السلف 

تعامنننل منننع اامنننراء ، وانشنننروه يف بلدكنننم وعلمنننوه او دكنننم و نننم يف كيفينننة ال
لننن ار حنننه يرسنننا يف قلنننوب العامنننة واأالنننة فنننلن اأنننروج علننن  احلشننناي منننن 
اد ت اامنور النع   ننزا  نعناي    ر نا إىل  نذا الزمنان ، فنالفرق والقصند 
تبل ننننوا وهللا يننننرمحشم ويصننننل  قلوبنننننا وقلننننوبشم وأسننننأ  هللا جننننل وعننننل بسننننمه 

اعظم إن يهدإ قادة املسلمني وأن يصنل  أعمنا م ويشنرح لندور م لل ن  ا
ويرزقهم العد  يف لقوية واحلشم ابلشريعة بني الرعية والقسمة ابلسوية ، وأن 
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يوفقهم ملا فيه للح البلد والعباد إنه خري مسئو  و و حسنبنا ونعنم الوكينل 
 . 

و  شنرت و  بر نان بدعة تشفري املسلم بعينه بل قيند  الفرع الثالث :
حاكمننا كنننان أو اشومننا ,و ننني منننن ا نند ت القدعنننة يف اامننة والنننع بسنننببها 
خنننرج اأنننوارج علننن  لننن ابة رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم وأعملنننوا فنننيهم 
السيف وجعلوا د ر املسلمني د ر كفر واست لوا اانفم املعصومة وانتهشنوا 

وح الت ننري  بننني أفننراد اامننة فننلن اامننوا  وااعننراش ا  مننة و نني مننن بننث ر 
النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم قنننا  " إن الشنننيةان أينننم أن يعبنننده املصنننلون يف 
جزيرة العرب ولشن يف الت ري  بينهم " وقد زينها الشيةان يف قلنوب الشثنري 
حنننه لنننارت منننن ألنننو  بعننن  الفنننرق كننناأوارج واملعتزلنننة والرافونننة املرفو نننة 

شننرر  ننذه ا دثننة وتةننايرت ألسنننة  يبهننا حننه  عقننل وشننرعا وفةننرة وقنند ازداد
أكلننت ااخوننر واليننابم و  تننزا  اامننة تعننائ مننن   ر ننا السننيئة ومننن أعظننم 
  ر ا  ذه التفجريات الع حتصل من التشفرييني بني الفيننة وااخنر  فشفنروا 
ابلشبننائر وابلتهمننة وضجننرد املظنننة وبننل تننرو و  قواعنند و  بر ننان حننه ألننب  

منننهم يشفننر عمننوي اامننة إ  أفننراد قلئننل  ننم مننن كننانوا علنن  شنناكلته  ال النن 
وبنوا عل  ذلك است ل  الدماء وااموا  وااعراش و ذا كله بسنب  الفهنم 
الفاسنند والتأوينننل الباطنننل وااخنننذ ؤنننن   يعرفنننون بفقنننه و  د ننننة, والقننندح يف 

الفتننننة و  أ نننل العلنننم الراسننن ني وعننندي اننناع النصننن  وال نننرور والشنننل وابت ننناء 
خلن من  ذه ا دثة إ  كخذ كلياكا وتفاليلها عنن علمناء أ نل السننة , 
أ ننننل العلننننم والتقنننن  والد نننننة واامانننننة , حفنننن" هللا أحينننناء م وغفننننر امننننواكم 
وجننزا م هللا خننري مننا جننز  عاملننا عننن أمتننه , فننل م قنند راننوا اأةننوت العريوننة 
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شفري معني ضا  يدع اننا  لخخنذ وأللوا القواعد وقرروا الووابو يف مسألة ت
عننهم أن يونل السنبيل فمنن سنلك مننا سنلشه أ نل السننة يف  نذه املسنألة بننل 
ويف كل مسألة فهنو املهتندإ , ومنن يهندإ هللا فنل مونل لنه ومنن يونلل فنل 
 نادإ لننه وأمنا أن ت خننذ  نذه املسننألة منن ااغننرار ااحنداث سننفهاء ااحننلي 

فنا يننك حينئنذ مننن الفسناد والننبلء الننذإ ؤنن   يرقبننون مصنل ة و  مفسنندة 
سننننني ل ابامنننننة أفنننننرادا ومجاعنننننات والعجيننننن  أن كبنننننار م يف الفتنننننو  لنننننارت 
عننننند م نزعننننة شننننيةانية يف تلبننننيم احلنننن  ابلباطننننل وتزوينننن  االفننننا  وزخرفتهننننا 
وإخراجهنننننننا يف قالننننننن  النصننننننن  هلل ورسنننننننوله ولحمنننننننة وأن  نننننننذه ا غتينننننننا ت 

شننرعا , وكننانوا قبننل ذلننك قنند نزعننوا  والتفجننريات  نني عننني اجلهنناد املننأمور بننه
 يبة العلماء من قلوب أتباعهم ك م علماء منال  وأتباع دنيا , ذلنك لعلنم 
   ء السفلة أن أ ل العلم لن يسشتوا وسريدون وينص ون ويششفون الشبه 
, ف ننذرا مننن توبننة أحنند أتبنناعهم قننالوا :   بنند أن نشننششه أو  يف مصننداقية 

فلنك تر  أن ااتباع   يرجع منهم إ  الننادر , ان     ء العلماء , ولذلك
أذا ننم وقننولبهم قنند ملئننت مننن القنندح يف أ ننل العلننم , و ننذه اأنندع يف التنفننري 
عن احل  ليست جديدة , بل  ي مدرسة شيةانية يتعلم فيها أحباب إبلنيم  
كيفينننة تنننرويا  نننذه العقائننند الفاسننندة , فمنننن عوامنننل نفاذ نننا القننندح يف ذات 

لن   نننت وإ  فينقلنننون إىل القننندح يف حامنننل احلننن  , فنننلن   نننت احلننن  , فننن
وإ  فينتقلون ملرتبة إيذاء حامل احل  ملنعه من بلا احل  إمنا ابلوشناية بنه إىل 
السلةان وتلفي  التهم الشاذبة والدعاو  الباطلة به , وإما بقتله أو بنفينه منن 

ئنل إن الننان  نري البلد أو سجنه ومنعنه منن خماطبنة الننان , ولقند لندق القا
مننا اح مننوا جننناب العلمنناء واامننراء , فننلن القنندح يف العلمنناء يوجنن  ذ نناب 
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 يبة العلم , والقدح يف جناب اامنراء يوجن  ذ ناب  يبنة اامنن , وأإ بلند 
ابهلل عليننك تقننوي مصنناحلها يف العاجننل وا جننل بننل علننم و  أمننن , واملقصننود 

والبدعنة ااثيمنة قند  نربت كطناانا  أن  ذه ا دثة العظيمة والةامة الوخيمة
يف اامننة مننن القنندي , ولقننند وردت اادلننة ا ننذرة منننن إطننلق حشننم التشفنننري 
عل  أحد من املسلمني بل علم و  قيد , فاحلشم عل  الرجل املسلم  روجنه 
مننن ديننن امسننلي ودخولننه يف دائننرة الشفننر   ينب نني ملسننلم ينن من ابهلل واليننوي 

ه إ  بل نان أو نن  مننن ونم النهننار , ففنني الصنن ي ني ا خنر أن يقنندي علينن
مننن حنننديث ابنننن عمننر ر ننني هللا عنهمنننا أن رسننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم 
قا  " أعا رجل قا  اخيه   كنافر فقند ابء انا أحندنا " وملسنلم " أعنا امنرئ 
قا  اخيه   كافر فقد ابء انا أحندنا إن كنان كمنا قنا  وإ  رجعنت علينه " 

الب ارإ يف الص ي ني عن أ  ذر ر ني هللا عننه أننه انع النن  لنل   ورو 
هللا عليننه وسننلم يقننو  "   يرمنني رجنننل رجننل ابلفسننوق و  يرميننه ابلشفنننر إ  
ارتنندت عليننه إن ت يشننن لنناحبه كننذلك " وللب ننارإ أيوننا يف لنن ي ه عننن 

قننا   أ   ريننرة ر نني هللا عنننه قننا  قننا  رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم " إذا
الرجل اخيه   كافر فقد ابء أحدنا " ففي  ذه ااحاديث ومنا ورد مورد نا 
أعظننم زاجننر وأكننل واعنن" عننن التسننرع يف التشفننري , فلتننن  هللا تعنناىل يف  ننذا 
اللسننان فننلن  فاتننه كثننرية و  ر ننا خةننرية , وابجلملننة فننلن  نننا ألننو   بنند مننن 

 ي :فهمها حه تت دد معات  ذه املسألة و ي كما يل
االل ااو  : التشفري حشم شرعي وقد تقنرر أن ااحشناي الشنرعية 
تفتقر يف ثبوكا لحدلنة الصن ي ة الصنرحية ، فنالتشفري   ي خنذ إ  منن الننق 
، فلننيم تشفننري املسننلم حشمننا مرجعننه ا ننو  والتشننهي والتشننفي ودرك ال نني" 
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و ننا  وإطفنناء  ر ال ونن  ، نعننوذ ابهلل مننن ذلننك ، فننلن  ننذه الشلمننة عظيمننة
  ر ننا املعروفننة عننند أ ننل العلننم فننل ت خننذ إ  مننن الشتنناب والسنننة فننل نشفننر 
عينننا إ  منننن كفننر م هللا كفنننر م رسننوله لنننل  هللا عليننه وسنننلم أو أرتشنن   منننا 
نصننت اادلنننة علننن  كفنننر مرتشبننه بعننند التأكننند التننناي مننن حتقننن  شنننرت التشفنننري 

مننن ا عتمنناد عليننه  وانتفنناء موانعننه ، و ننذا ألننل عظننيم يف  ننذه املسننألة   بنند
ولذلك ففي احلديث " إ  أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من هللا بر ان " فل 
بد من إقامة الل نان علن   نذا التشفنري و  بند منن فهنم  نذا الل نان علن  منا 
فهمننه السننلف الصننا  واملقصننود مننن  ننذا االننل أن تعلننم أن التشفننري حشننم 

 كا لحدلة الص ي ة الصرحية . شرعي وااحشاي الشرعية تفتقر يف ثبو 
االننل الثننائ : أن التشفننري نوعننان : تشفننري عنناي و ننو تشفننري ااقننوا  
واافعننا  الننع ثبننت النندليل ك ننا كفننر ، وتشفننري للمعننني ، فأمننا التشفننري العنناي 
فيش ت فيه شرت واحد و و ثبوت النق كن  نذا القنو  أو  نذا الفعنل كفنر 

، و نننذا التشفنننري ينصننن  علننن  ذات القنننو   ، و نننو جنننائز ابتفننناق أ نننل السننننة
وذات الفعننل ب نن  النظننر عننن قائلننه و ننو الننذإ يسننميه أ ننل العلننم : التشفننري 
ابلولف ااعم كقو م : من شبه هللا  لقه كفنر ، ومنن ج ند منا ولنف هللا 
بنننه نفسنننه كفنننر ومنننن قنننا   لننن  القنننر ن فقننند كفنننر وحننننو ذلنننك وإطنننلق  نننذا 

 الل الثالث و و : التشفري  بد أن يشون موبوطا اب
االننل الثالننث : أن التشفننري ابلولننف العنناي   يسننتلزي تشفننري املعننني 
إ  بعنند ثبننوت الشننروت وانتفنناء املوانننع ، أإ أنننك إذا أردت أن تعنندإ حشننم 
التشفننري مننن القننو  أو الفعننل إىل قائلننه أو فاعلننه فننل بنند مننن النظننر مننن تننوفر 

تفنناء املوانننع ، فننلذا ثبتننت كننل شننروت انةبنناق تشفننري املعننني مننع التأكنند مننن ان
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الشنروت وانتفنت كنل املواننع ثبنت حشنم تشفنري املعنني ، وبنه تعلنم أننه   خنوز 
التسرع يف تشفري أحد من أ ل القبلة ضجرد قو  الشفر أو فعله قبل النظر يف 
ثبنوت الشننروت وانتفناء املوانننع ، وقنند ننق عليهننا أ ننل السننة فأو ننا العقننل أإ 

أو فاعلننه ذا عقننل تشليفنني وبننناء عليننه فلننو كننان القائننل أن يشننون قائننل الشفننر 
أو الفاعننننل لننننذلك اننننننو  فننننلن حشننننم التشفننننري   يتعنننند  إليننننه ان التشليننننف 
مرفننوع عننن امنننون ، فالعقننل شننرت واجلنننون مننانع ، ويف احلننديث " رفننع القلننم 
عن ثلثة ... وذكر منهم " وعن امنون حه يفي  و و حديث جيد و نيهنا 

، إإ أن يصنندر القننو  والفعننل الشفننرإ ؤننن حتققننت فيننه علمننة مننن  : البلننوا
علمنننات البلنننوا  ننند الصننن ر ، فنننالبلوا شنننرت والصننن ر منننانع , ويف احلنننديث 
السنناب  " وعننن الصنن ري حننه حيننتلم " و لثهننا : العلننم ابلت ننر  أإ أن يشننون 

غ " القائل أو الفاعل للشفنر عاملنا ابلت نر  , قنا  تعناىل " اننذركم بنه ومنن بلن
وقننا  تعنناىل " ومننا كنننا معننذبني حننه نبعننث رسننو  " واادلننة مننن السنننة علنن  
اشننن ات العلنننم كثنننرية قننند ذكركنننا يف كتنننا  قواعننند يف احلشنننم علننن  ا خنننرين , 
وذكنننرت طرفننننا منهنننا يف كتنننناب حتريننننر القواعننند وانمننننع الفرائننند وكتنننناب تلقنننني  

رمحنه هللا تعنناىل "  اافهناي العلميننة بشنرح القواعنند الفقهينة قننا  اممناي الشننافعي
فلن خالف بعد ذلك , بعد ثبوت احلجة فهو كافر , فأمنا قبنل ثبنوت احلجنة 
عليننه فمعننذور ابجلهننل " أ نننن , وقننا  أبننو العبنننان رمحننه هللا تعنناىل " إن تشفنننري 
املعني وجواز قتله موقو  عل  أن تبل ه احلجة النبوينة النع يشفنر منن خالفهنا 

يشفننر " وقنننا  أيوننا عننند كلمننه عنننن وإ  فلننيم مننن جهننل شنننيئا مننن النندين 
بعنن  املشفننرات " لشننن مننن النننان مننن يشننون جننا ل بننبع   ننذه ااحشنناي 
جهل يعنذر بنه فنل حيشنم بشفنر أحند حنه تقنوي علينه احلجنة منن جهنة بنلا 
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الرسالة " وقا  الشنيا امند بنن عبند الو ناب رمحنه هللا تعناىل " وأمنا منا ذكنره 
 ة أو أكفنننر اجلا نننل النننذإ ت تقنننم علينننه ااعنننداء عنننين أئ أكفنننر ابلظنننن واملنننوا

 احلجة فهذا اتان عظيم " أ ن 
قلت : لشن  بد أن يقيد  ذا اجلهنل ابجلهنل النذإ يعنذر بنه لناحبه , و نو 
اجلهنننل النننذإ تعننننذرت أسنننباب رفعننننه وعجنننز املشلننننف عنننن كشننننفه لعنننذر مننننن 
ااعنذار كمننن نشننأ يف ابديننة بعينندة عنن العلننم والعلمنناء أو أسننلم حننر  يف دار 

رب منننثل و  يسنننتةيع ا جننرة إىل د ر امسنننلي وحننننو ذلننك , فأمنننا اجلهنننل حنن
الننننذإ يسننننتةيع املشلننننف كشننننفه مننننه شنننناء لشننننن اشننننت ل عننننن رفعننننه ابلنننندنيا 
وشننهواكا فهننذا اجلهننل   يعننذر بننه لنناحبه , فالعبنند مننأمور برفننع اجلهننل عننن 
نفسنننه و نننذا اامنننر منننننات ابلقننندرة حلنننديث " إذا أمنننرتشم كمننننر فنننأتوا منننن مننننا 

تةعتم " وقد تقرر يف القواعد أن الواجبات تسقو ابلعجز عنها , وكنذلك اس
  يشون اجلهل عذرا يف مسائل الدين الشبار كما نق عل  ذلك أ ل العلنم 
رمحهنننننم هللا تعننننناىل , فمسنننننائل التوحيننننند الشبنننننار كوحدانينننننة هللا تعننننناىل ولننننندق 

لننع انتشننرت الرسننالة وحنو ننا ,  ننذه   يعننذر ابجلهننل فيهننا ا ننا مننن املسننائل ا
برا ينهننا يف اامننة ولننار العلننم اننا مننن الوننرور ت الننع   ينندعي ابجلهننل اننا 
إ  معانند مشنابر , وابجلملنة فنالعلم ابلت نر  شنرت واجلهنل ابلشنروت السننابقة 

 مانع . 
ورابعهننا : القصنند , و ننده اأةننأ فالقصنند شننرت واأةننأ مننانع , فننلن 

م   يقصنندون اننا معنا ننا بعنن  املشفننرات قنند جتننرإ علنن  ألسنننة الننبع  و نن
وإانا جنرت علن  لسنا م خةنأ فهن  ء   ينةبن  علنيهم حشنم  نذه الشلمنات  
ك نديث ذاك الرجنل النذإ قنا  " اللهنم أننت عبندإ وأ  ربنك " فقنا  علينه 
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الصنننلة والسنننلي " أخةنننأ منننن شننندة الفنننرح " فلنننم يرتننن  علينننه احلشنننم لفنننوات 
 شرت و و القصد ووجود مانع و و اأةأ 

: ا ختيار و ده امكنراه , فا ختينار شنرت وامكنراه منانع وخامسها 
فمن قا  الشفر أو فعله مشر ا فنل شنيء علينه إذا كنان قلبنه مةمئننا ابمعنان 
قا  تعاىل " من كفر ابهلل من بعد إعانه إ  من أكره وقلبه مةمنئن ابمعنان " 

سننننيان ومننننا ويف احلننننديث " إن هللا تبننننارك وتعنننناىل جتنننناوز عننننن أمننننع اأةننننأ والن
 استشر وا عليه " وإسناده جيد وقد تلقته اامة ابلقبو  . 

وسادسها : عدي التأويل فهذا شرت ووجنود التأوينل منانع , واملنراد بنه 
أن يرتشننن  املسننننلم أمنننرا كفننننر  معتقننندا مشننننروعيته أو إابحتنننه لننننه بننندليل يننننر  

قند ل ته أو امنر ينراه عنذرا لنه يف ذلنك و نو خمةن  يف ذلنك كلنه . فنلذا اعت
املسنلم أو فعنل أو قننا  أمنرا خمرجننا عنن امللنة وكننان عننده شننبهة أتوينل يف ذلننك 
و ننو ؤننن عشننن وجننود  ننذه الشننبهة لديننه , وكانننت يف مسننألة حيتمننل التأويننل 
فيهننا فلنننه يعننذر بننذلك ولننو كانننت  ننذه الشننبهة  ننعيفة , وقنند حشنن  بعنن  

ه هللا تعناىل أ ل العلم إمجاع أ ل السننة علن  ذلنك املنانع قنا  أبنو العبنان رمحن
" إن املتأو  الذإ قصد متابعة الرسو  لل  هللا عليه وسنلم   يشفنر بنل و  
يفس  إذا اجتهد فأخةنأ و نذا مشنهور عنند الننان يف املسنائل العملينة , وأمنا 
مسننائل العقائنند فشثننري مننن النننان كفننر امل ةئننني فيهننا و ننذا القننو    يعننر  

و  عن أحد من أئمنة املسنلمني عن أحد من الص ابة والتابعني  م إبحسان 
وإاا  نو يف االنل منن أقنوا  أ نل البندع" أ  نن , فلهنذا ينب ني للمسنلم أن   
يتعجل يف احلشم عل  الش ق املعني أو اجلماعة املعينة ابلشفنر حنه يتأكند 
مننن وجننود مجيننع الشننروت وانتفنناء املوانننع , فالتجاسننر علنن  تشفننري مننن ظننا ره 
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ي و  بر نان مر ني  نالف منا علينه أئمنة العلنم امسلي من غنري مسنتند شنرع
مننن أ ننل السنننة واجلماعننة و نني طريقننة أ ننل البنندع والوننل  , و نني ادثننة يف 
الننندين فتشنننون منننردودة علننن  ألننن ااا ان كنننل إحنننداث يف الننندين فهنننو رد , 
فالتسننرع يف التشفننري بننل بر ننان و  مراعننناة للوننوابو املقننررة ابادلننة يف ذلنننك 

شننرع وولننوج يف دائننرة ا بتننداع وامحننداث ومننن أحنندث خننروج عننن مقتونن  ال
 يف أمر   ذا ما ليم منه فهو رد . وابجلملة فتشفري املعني يفتقر إىل أمرين : 
أحنندنا : قينناي النندليل علنن  أن مننا قالننه أو فعلننه كفننر , والثننائ : التأكنند مننن 
 قيننناي شنننروت التشفنننري وانتفننناء املواننننع , فننناحف" لسنننانك عنننن  نننذا الزلنننل فلننننه
 عظيم , عصمنا هللا وإ ك من اد ت اامور إنه خري مسئو  وهللا أعلم .   
الفننرع الرابنننع : احلشنننم ب نننري منننا أنننز  هللا تعننناىل , و نننذه منننن ا ننند ت 
العظيمننننة الننننع لنننننادموا اننننا شنننننريعة هللا تعنننناىل , فقنننننرر ألنننن ااا يف تفالنننننيل 

دو ا منن ال نرب القوا  أحشاما صالف ما أنز  يف الشتاب والسننة قند اسنتور 
الشننننافر فجننننا ا بقوانينننننه وحشمو ننننا يف املسننننلمني وعينننننوا  ننننا القونننناة وفت ننننوا 
لتقرير ا ا اكم القانونية و ذه من البدع الوخيمة الشفرينة يف كثنري منن لنور ا  
كما سيأيت تفصنيله إن شناء هللا تعناىل وقند وردت أدلنة الشتناب والسننة بلنزوي 

كم شننرعا وقننندرا إ   نننو جنننل وعنننل , قنننا  احلشننم ضنننا أننننز  هللا تعننناىل فنننل حنننا 
تعناىل " إن احلشننم إ  هلل " وقنا  تعنناىل " فننلن تننازعتم يف شننيء فننردوه إىل هللا 
والرسو  إن كننتم ت مننون ابهلل والينوي ا خنر ذلنك خنري وأحسنن أتوينل " وقند 
أمجنع أ ننل العلننم علن  أن الننرد إىل هللا  ننو النرد إىل كتابننه وأن الننرد إىل الرسننو  

لننرد إليننه بنفسننه يف حياتننه والننرد إىل سنننته بعنند ؤاتننه , وقننا  تعنناىل " ومننا  ننو ا
اختلفننتم فيننه مننن شننيء ف شمننه إىل هللا " وقننا  تعنناىل " وأن أحشننم بينننهم ضننا 
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أننننز  هللا " يف   تنننني متنننواليتني وقنننا  تعننناىل " أف شنننم اجلا لينننة يب نننون ومنننن 
 حيشنم ضنا أننز  هللا أحسن من هللا حشما لقنوي يوقننون " وقنا  تعناىل " ومنن ت

فأولئننك  ننم الشننافرون " وقننا  يف ا يننة الثانيننة " الظنناملون " وقننا  يف الثالثننة " 
الفاسنقون " وقننا  تعنناىل " أت تنر إىل الننذين يزعمننون أ ننم  مننوا ضننا أنننز  إليننك 
وما أننز  منن قبلنك يريندون أن يت ناكموا إىل الةناغوت وقند أمنروا أن يشفنروا 

يونلهم  نل  بعيندا , وإذا قينل  نم تعنالوا إىل منا أننز  به ويريد الشنيةان أن 
هللا وإىل الرسنننو  رأينننت املننننافقني يصننندون عننننك لننندودا " وقنننا  تعننناىل " إ  
أنزلننا إلينك الشتناب ابحلنن  لنت شم بنني النننان ضنا أراك هللا و  تشنن لل ننائنني 

رجعنون خصيما " وقا  تعاىل " له احلمد يف ااوىل وا خرة ولنه احلشنم وإلينه ت
" وقننا  تعنناىل يف بيننان لننفات املنن منني " إاننا كننان قننو  املنن منني إذا دعننوا إىل 
هللا ورسوله لي شم بينهم أن يقولوا اعنا وأطعنا " ومن املتقرر عند أ ل العلم 
أن عبننادة هللا تعنناىل تقتونني إفننراده ابلت ليننل والت ننر  , كمننا قننا  تعنناىل ذامننا 

م ور بننا م أراباب مننن دون هللا واملسنني  ابننن اليهننود والنصننار  " اصننذوا أحبننار 
مننر  " وملننا قننا  عنندإ بننن حننامت :   رسننو  هللا إ  لسنننا نعبنند م , قنننا  : " 
أليسوا حيلون ما حري هللا فت لونه وحيرمون ما أحل هللا فت رمونه " قا  : نعنم 
, قنننا  : " فتلنننك عبننننادكم " رواه ال منننذإ , وقنننا  تعنننناىل " أف نننري هللا أبت نننني 

شما و و الذإ أننز  إلنيشم الشتناب مفصنل " وقنا  " فالنلوا حنه حيشنم ح
هللا بيننننا و ننو خنننري احلنناكمني " وقننا  تعننناىل " ألننيم هللا كحشننم احلننناكمني " 
وقنند تقننرر يف الفةننر السننليمة والعقننو  املسننتقيمة  أن مننن لننه احلشننم   بنند أن 

شنريك لنه ,  يتصف بصفات ينفرد اا عن غنريه وذلنك لنيم إ  هللا وحنده  
فمنننن ذلنننك أن يشنننون  نننو النننذإ فةنننر السنننموات واارش و نننو النننذإ خلننن  
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األن  وبنرأ م كمننا قنا  تعننا  بعند قولننه " ومنا اختلفننتم فينه مننن شنيء ف شمننه 
إىل هللا ذلشنننم هللا ر  عليننننه توكلننننت وإليننننه أنينننن  , فنننناطر السننننموات واارش 

يم كمثلننه جعننل لشننم مننن أنفسننشم أزواجننا ومننن اانعنناي أزواجننا يننذر كم فيننه لنن
شيء و و السميع البصري " وكذلك يشون له مقاليد السنموات واارش كمنا 
قنننننا  " لننننننه مقاليننننند السننننننموات واارش " فهننننننل يف الشفنننننرة املشننننننركني للنننننننظم 
الشيةانية من يست   أن يولنف كننه النرب النذإ تفنوش لنه اامنور وتتوكنل 

لسنننموات علينننه وأننننه فننناطر السنننموات واارش وخنننال  البشنننر وأن لنننه مقاليننند ا
واارش ؟ ابلةبع   وألف   , فلما صلفت فهم لفات من له احلشنم بةنل 
تشننريعهم إذ   حنن   ننم فيننه ,ومننن لننفات مننن لننه احلشننم أيوننا أن لننه غينن  
السنننموات واارش كمنننا قنننا  تعننناىل " لنننه غيننن  السنننموات واارش أبصنننر بنننه 

علينك  وأاع ما  م من دونه منن و  و  يشنرك يف حشمنه أحندا " فهنل ابهلل
يف الشفنرة املشنرعني منن لنه غين  السنموات واارش , ومنن لنفاته أيونا أننه 
امله الواحد املست   لشل أنواع العبادة وأنه الباقي بعد  لك كل شيء كما 
قا  تعاىل " و  تدع مع هللا إ ا  خر   إله إ   و له احلشم وإلينه ترجعنون " 

وانني مننن يسنننت   أن يشننون إ نننا فهننل يف الشفنننرة والفجننرة املشنننرعني  ننذه القننن
ابقيا    اية له , ومنن لنفاته أيونا أننه يقنق احلن  وأننه خنري الفالنلني كمنا 
قننننا  تعنننناىل " إن احلشننننم إ  هلل يقننننق احلنننن  و ننننو خننننري الفالننننلني " فهننننل يف 
الشفننننرة امللحنننندة املعار ننننني لشننننريعة هللا تعنننناىل مننننن يقننننق احلنننن  وأنننننه خننننري 

قننق لسننانه وفصننل رقبتننه عننن عنقننه , أمننا الفالنلني ؟ نعننم فننيهم مننن يسننت   
قنننق احلننن  واحلشنننم الفصنننل فلانننا  نننو هلل وحنننده   شنننريك لنننه , ومنننن لنننفاته 
أيونننا إننننزا  النننرزق كمنننا قنننا  تعننناىل " قنننل أرأينننتم منننا أننننز  هللا لشنننم مننننن رزق 
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فجعلننتم مننننه حرامنننا وحننل  قنننل  هلل أذن لشنننم أي علنن  هللا تفننن ون " فهنننل يف 
يسننت   أن يولننف كنننه  ننو الننذإ ينننز  الننرزق ؟   نن  ء القننردة واأنننازير مننن

سننب انه جنننل وعننل أن يشنننون لنننه شننريك يف حشمنننه , ويف احلنننديث " إن هللا 
 و احلشنم وإلينه احلشنم " فاحلناكم علن  احلقيقنة منن يتصنف انذه الصنفات , 
فلنننيم منننن قنننرر حشمنننا أو قنننانو   نننالف الشنننرع يقبنننل حشمنننه فت شنننيم  نننذه 

حنننداث يف الننندين فهنننو رد , وااعننني أيتهنننا القنننوانني اننندث يف الشنننرع وكنننل إ
الننندنيا إىل قنننو  هللا جنننل وعنننل " فنننل وربنننك   ي مننننون حنننه حيشمنننوك فيمنننا 
شجر بينهم مث   خدوا يف أنفسهم حرجا ؤا قونيت ويسنلموا تسنليما " فنلذا  
كنان التسننليم والر ننا وعنندي وجننود احلنرج يف النننفم ضننا حشننم هللا تعنناىل شننرت 

نسف الشرع مجلة وتفصيل وقرر القوانني الةاغوتينه يف يف امعان فشيف ضن 
بلده وفت   ا ا اكم وت    جهدا يف ااربنة النداعني إىل تةبين  الشنريعة يف 
بلده وغري بلده ؟ إن اامر عظيم واملصيبة وخيمة و  حو  و  قوة إ  ابهلل 

ونفسني بتقنو   العلي العظيم , فيا و ة اامر يف سائر بلد امسلي أوليشم
هللا تعننناىل يف أنفسنننشم ويف رعنننا كم , اتقنننوا هللا فنننيهم و  حتشمنننوا فنننيهم غنننري 
شنننرع هللا , احنننذروا رمحشنننم هللا تعننناىل منننن  نننذه القنننوانني الو نننعية وارفونننو ا 
الننرف  الشامننل , وقننرروا يف بلدكننم احلشننم ضننا أنننز  هللا , و  حيملنننشم حنن  

فل نا لنو بقينت ل نريكم منا ولنلت لشنم  املنال  عل  خمالفة مر اة هللا تعناىل
, وأنتم عن قري  مفارقو نا , وبنني يندإ هللا واقفنون وعنن أعمنالشم ورعينتشم 
ااسننبون وكلشننم راع وكلشننم مسننئو  عننن رعيتننه , وإن مننن اسنن عاه هللا رعيننة 
فلم حيةها بنص ه ومات و و غاا لرعيته إ  حري هللا علينه اجلننة وأإ غن  

قنوانني الشنرق وال نرب النع صنالف شنريعة هللا , وهللا أعظم منن احلشنم بيننهم ب
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  و ة اامر إئ لشم  ل  , ومن عذاب هللا عليشم ملشف  , فناتقوا هللا و  
حتشمننننوا بننننني رعننننا كم إ  بشننننريعته فل ننننا الننننل والصننننلح واأننننري والفننننلح يف 
ر العاجل وا جل و ي سب  ملر اة هللا علنيشم وازد نار اقتصنادكم وثبنات أمن

و يتشم واندحار عدوكم ودفاع هللا عنشم وعنن بلدكنم , أسنأ  هللا تعناىل أن 
يوف  الو ة لل شم بشريعته والفقه يف دينه وأن يقيهم الشرور والفنو منا ظهنر 
منها وما بةن , واملقصود من ذلك أن تعلم ابرك هللا فيك أن اادلة الشرعية 

حتشنيم القنوانني الو نعية ادثنة جاءت بوجنوب احلشنم ضنا أننز  هللا تعناىل وأن 
 يف الشرع فهي رد عل  أل ااا ان كل إحداث يف الدين فهو رد .

فنننلن قلنننت : ومنننه تشنننون  نننذه ا دثنننة موجبنننة لشفنننر لننناحبها ؟ فنننأقو  : إن 
احلشم ب ري ما أنز  لنا فيه نظران : نظر ابعتبار احلاكم ونظنر ابعتبنار ا شنوي 

لنو : أمنا وا نع  نذا القنانون ااو  والنذإ إانا له , فأما ابعتبار احلاكم فل  
و عه من ابب التشريع ليعارش به حشم هللا تعناىل فهنذا كنافر الشفنر ااكنل 
و  يشننن ت يف تشفنننريه النظنننر إىل  نننو مسنننت ل أو  و نننو منننن مجلنننة طواغينننت 
 ذه اامة , وأما احلاكم اذا القنانون احلشنم املةلن  أإ أننه قند قنرر يف بنلده 

ذا القننانون احلشننم املةلنن  فننل حيشننم ابلشننريعة مةلقننا , بننل   حيشننم احلشننم انن
إ  اننننذا القنننننانون يف كنننننل مصننننادره ومنننننوارده وزاد علننننن  ذلننننك تقرينننننر تننننندريم 
تفالننيل  ننذا القننانون يف منننا ا بننلده ووظنننف احلشنناي بننه وفننت   ننم ا ننناكم 

بنه , ورفن  أن حيشمنوا ب نريه وأخنذ علنيهم العهنود واملواثين  أن   حيشمنوا إ  
وحارب الدعاة إىل تةبي  الشريعة يف بنلده , فهنذا أيونا كنافر الشفنر ااكنل 
من غري نظر  ل مست ل أو  فلن الفعل و د لة احلنا  أقنو  يف  نذه احلالنة 
من ألف مقا  , وأما اجلاحد احقية احلشم ضا أنز  هللا , أعنين أن خ ند أو 
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 تعناىل فهنذا أيونا كنافر الشفنر ينشر احلناكم ب نري منا أننز  هللا أحقينة حشنم هللا
ااكننل انننه جاحنند ومشننذب  ننذه النصننون القر نيننة الشثننرية وممجنناع اامننة 
املعلوي منن الندين ابلونرورة , وكنذلك أيونا منن حيشنم ب نري منا أننز  النه تعناىل 
مفول حشم الةواغيت عل  حشم هللا تعاىل سواء كان  ذا التفونيل مةلقنا 

د أن حشننم غننري هللا تعنناىل أفوننل مننن حشمنننه أو بعنن  املسننائل , فمننن اعتقنن
ولو يف مسألة واحدة فلنه كنافر الشفنر ااكنل امل نرج عنن امللنة , وكنذلك منن 
يعتقند جننواز احلشنم ب ننري منا أنننز  هللا وأن احلشننم ب نري مننا أننز  هللا تعنناىل لننيم 
بواج  وأنه ابأيار بني أن حيشم ضا أنز  هللا أو حيشم ب ري ما أنز  هللا تعناىل 
فهنذا أيوننا كننافر الشفنر ااكننل امل ننرج عنن ملننة امسننلي , وذلنك لتجننويز مننا 

ابلصنن ي ة الصننرحية حترعننه ,وكننذلك مننن تننرك احلشننم ضننا  نقنند علننم ابلنصننو 
أنز  هللا إابء وامتناعنا عنن احلشنم بنه فهنو أيونا كنافر الشفنر ااكنل وكنل  نذه 

لن النظننر يف املسنائل السنابقة   ننظننر فيهنا  ننل  نو مسنت ل لننذلك أو   , فن
مثنل ذلنك يف  نذه املسنائل كأنننه ننوع إرجناء , وأمنا الننذإ حيشنم ب نري منا أنننز  
هللا يف مسألة أو مسألتني أو أكثر حبيث   يبلغ ولف الشثرة والدعومة و و 
مقننر بوجننوب احلشننم ضننا أنننز  هللا تعنناىل ومعتقنند حرمننة مننا حشننم بننه وعننات كنننه 

أو غنرش منن عصنبية أو محينة أو عالي يف  ذا احلشم ولشنن دفعنه لنه رشنوة 
شنننهوة وحنو ننننا فهنننذا   يصننننل إىل حننند الشفننننر ااكنننل بننننل  نننو ابق يف دائننننرة 
الشفننر االنن ر فهننو مننن ألنن اب الشبننائر وكننأن تشفننري  ننذه النننوع مننن نزعننة 
التشفريينننني وابجلملنننة فهنننذا منننا قنننرره علمننناء أ نننل السننننة فصنننارت احلنننا ت يف 

 ي : احلاكم ب ري ما أنز  هللا تعاىل كما يل
 .ااوىل : وا ع النظاي أو  فهذا كافر 
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 .الثانية : احلشم اذا القانون احلشم الشلي الدائم فهذا كافر 
 .الثالثة : اجلاحد احقية احلشم ضا أنز  هللا تعاىل فهذا كافر 

الرابعة : املفول احشاي الةواغيت علن  حشنم هللا تعناىل فهنذا كنافر 
. 

لةواغيت وحشنم هللا تعناىل فهنذا كنافر اأامسة : املساوإ بني حشم ا
. 

السادسننة : املعتقنند  ننواز احلشننم ب ننري مننا أنننز  هللا تعنناىل وأنننه خمننري يف 
 .ذلك فهذا كافر 

 تعاىل إابء وامتناعا فهذا كافر . السابعة : من   حيشم ضا أنز  هللا
الثامنة : من حشم ب ري ما أنز  هللا تعناىل يف بعن  املسنائل حبينث   

 ولف الشثرة والدعومة و و مقنر بوجنوب احلشنم ضنا أننز  هللا تعناىل تصل إىل
ومقننر كنننه عالنني وظننات يف  ننذا احلشننم فهننذا   يشفننر بننل  ننو مننن ألنن اب 

 .الشبائر 
وأمنننا ابلنسنننبة للم شنننوي انننذه القنننوانني فنننلن كفنننره يتعلننن  بقبولنننه ل نننري 

معتقنندا جننواز شنريعة هللا ور نناه اننا , فننلن حتنناكم إىل  ننذه القننوانني راش اننا و 
الت اكم إليهنا أو مفونل  نا علن  حشنم هللا ورسنوله لنل  هللا علينه وسنلم أو 
معتقدا أ ا  ي وحشنم هللا ورسنوله سنواء فينذ    نذه القنوانني و نو مريند  نا 
إرادة ر ا وقبو  فهذا كنافر الشفنر ااكنل امل نرج عنن امللنة , وأمنا منن أجلنيء 

إ  بننذلك و ننو كنناره  ننا ومعتقنند عنندي إىل الت نناكم إليهننا و ننو   يظهننر حقننه 
جنننننواز الت ننننناكم إليهنننننا ولنننننو ت تدفعنننننه احلاجنننننة والونننننرورة  سنننننت راج حقوقنننننه 
للت نناكم إليهننا ملننا حتنناكم إليهننا ولشننن لننيم يف بننلده إ   ننذه ا نناكم فأقنندي 
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عل  ذلك و و كاره ومب   فهذا   حنشم عليه كنه كافر بل و  فاس  انه 
وانه كافر اا ومب    ا وان قلبه مةمئن ابمعان ضنا قد أجلأته الورورة  ا 

أنننننز  هللا تعنننناىل  سننننيما وأن أنظمننننة ا جننننرة مننننن بلنننند إىل بلنننند ابتننننت معقنننندة 
واملقصنننود منننن إثبنننات  نننذا الفنننرع حتنننت  نننذه القاعننندة  نننو أن تعلنننم أن  نننذه 
ااحشاي امل الفة يف الشريعة  ي ؤا أحدثه الفجنار يف الندين فهني رد علنيهم 

 كل إحداث يف الدين فهو رد وهللا املوف  وا ادإ إىل سواء السبيل .ان  
الفننرع اأنننامم : تشفننري ألننن اب الشبننائر كمنننا  ننو منننذ   اأنننوارج 
واملعتزلنة فأمننا اأننوارج فقند لننرحوا كنننه كنافر وأمننا املعتزلننة فنل م قننالوا   منن من 

افر وبينان  نذه و  كافر بل  و يف منزلة بني املنزلتني وحقيقة قنو م  نذا أننه كن
احلقيقنننة تتوننن  إذا فهمنننت أمنننرين : أحننندنا : أن تقابنننل امعنننان منننع الشفنننر 
ااكننل تقابننل نقنني  والنقيوننان نننا اللننذان   يرتفعننان و  ختمعننان يف وقننت 
واحد , و م قد نفوا امعان عن مرتش  الشبائر وحيث نفوا امعان عنه فلنه 

لنننيم  نننناك مشلنننف يف الننندنيا   يثبنننت نقيونننه و نننو الشفنننر شنننا ا أي أبنننوا إذ 
يشون م منا و  كافرا بنل إمنا من من وإمنا كنافر فنلذا ثبنت امعنان ارتفنع الشفنر 
ااكننل وإذا ثبننت الشفننر ااكننل ارتفننع امعننان وقينندت ذلننك ابلشفننر ااكننل 
ان االنن ر ختمننع مننع امعننان ويتونن   ننذا ابلوجننه الثننائ : و ننو أن املعتزلننة 

لشبننرية إن منات مصننرا عليهننا فلننه خالنند خملنند يف النننار ذ بنوا إىل أن مرتشنن  ا
أبدا    رج منها أبد ا ابد و نذا  نو شنأن الشنافر يف ا خنرة واملهنم أن تعلنم 
أن مننن البنندع وا نند ت يف العقينندة تشفننري ألنن اب الشبننائر كمننا  ننو حننا  
 نننذه الةوائنننف املبتدعنننة و نننذا املنننذ   ابطنننل مبتننندع اننندث يف الننندين وكنننل 
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النندين فلنننه رد كمنا تقننرر يف قاعنندتنا وبيننان وجنه كونننه ادثننة عنندة  إحنداث يف
 :أمور 

ااو  : أنننه خمننالف ملننا جننر  عليننه سننلف اامننة وأئمتهننا فننلن السننلف 
رفنننع هللا قنننندر م ومننننناز م يف ا خننننرة يعتقنننندون أن مرتشنننن  الشبننننرية يف النننندنيا 

شامنننل و  مننن من إبعاننننه فاسننن  بشبريتنننه أإ أ نننم   يعةوننننه امعنننان املةلننن  ال
يسلبونه مةل  امعان و ذا أمر متفن  علينه بيننهم علن  منر التناريا وت  نالف 
يف ذلك منهم أحد  ذا  و سبيل امل منني وقد تقرر أن اممجاع حجة شرعية 
خ  قبو ا واعتماد ا واملصري إليها وحتري خمالفتها والعلة  ننا  نو إمجناع أ نل 

قننرر أن  ننذا  ننو سننبيلهم فالواجننن  السنننة ان  ننذه املسننألة عقديننة ف يننث ت
إتباعه وحتري خمالفته بدليل قوله تعاىل " ومن يشناق  الرسنو  منن بعند منا تبنني 
له ا د  ويتبع غري سبيل امل منني نوله منا تنوىل ونصنله جهننم وسناءت مصنريا 
" وقد تقرر أيوا أن كل فهم يف مسائل ا عتقاد و الف منها السنلف فلننه 

اأننوارج واملعتزلنة خمننالف لفهننم السنلف فلنننه يشننون ابطنل وحيننث كنان مننذ   
 ابطل .

الثننننائ : قولننننه تعنننناىل " وإن طائفتننننان مننننن املنننن منني اقتتلننننوا فألننننل وا 
بينهما فلن ب ت إحدانا عل  ااخنر  فقناتلوا النع تب ني حنه تفنيء إىل أمنر 
هللا فلن فاءت فألل وا بينهما ابلعد  وأقسةوا إن هللا حي  املقسنةني , إانا 
امل منون إخوة فألل وا بني أخويشم واتقوا هللا لعلشم ترمحون " فهننا طائفتنان 
قننند قتنننل بعونننهم بعونننا ومعلنننوي أن قتنننل املننن من منننن عظنننائم اامنننور والنننذنوب 
واجلنننرائم ومنننع ذلنننك فقننند انننا م هللا تعننناىل " املننن منني " وولنننفهم ك نننم إخنننوة 

معنان فنلذا كنان و ذا يفيد أن من ارتش   ذه الشبنرية    نرج عنن مسنم  ا
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ذلك يف قتل املسلم الذإ  و منن أعظنم النذنوب فنحن يندخل منا دوننه حتنت 
 حشمه من ابب أوىل كالز  والسرقة وحنو ا , والقيان ااولوإ حجة .

الثالث : قوله تعناىل "   أيهنا النذين  مننوا كتن  علنيشم القصنان يف 
عفني لنه منن أخينه شنيء القتل  احلر ابحلر والعبد ابلعبد واانث  ابانث  فمن 

فلتبننناع ابملعنننرو  وأداء إلينننه إبحسنننان ... ا ينننة " والشنننا د أن هللا تعننناىل قننند 
ا  القاتنل أخنا للمقتنو  منع أننه قند قتلنه والقتنل عظيمنة منن عظنائم النذنوب 
وا  ي ومع ذلك فقد ولف هللا تعناىل القاتنل كننه أل للمقتنو  و نذا يفيندك 

ان مننننع أنننننه كبننننرية مننننن الشبننننائر فلننننو كننننان أن  ننننذا القتننننل ت يقةننننع أخننننوة امعنننن
ارتشاب الشبرية  رج العبد من مةل  امعان ملا كان  ناك مةل  ااخنوة بنني 
القاتل واملقتو  فلما ولفهما اباخوة د  ذلك عل  أن امعنان   ينزا  ابقينا 
يف حننن  القاتنننل فأفننناد ذلنننك أن ارتشننناب الشبنننرية    نننرج منننن امعنننان ولشننننه 

 ن فقو ينقق امعا
الرابننع : اتفنناق الفقهنناء رمحهننم هللا تعنناىل علنن  أن مننن ز  فعليننه جلنند 
مائة إن كان بشرا وعليه الرجم إن كان اصنا وأن من سرق فعليه القةنع وأن 
من شرب اأمر فعليه اجللد و ذا لار من املعلوي من الندين ابلونرورة ولشنن 

فننلن مب وإ  قتننل , قنند اتفقننوا مجيعننا أن مننن وقننع يف  ننذه ااشننياء يسننتتاب 
 ننذا ت يقلننه أحنند منننهم فلننو كنننان مرتنندا كننافرا لوجنن  اسننتتابته لشننن الفقهننناء 
رمحهم هللا تعاىل اكتفنوا إبقامنة احلند علينه منن غنري اسنتتابة و  قتنل فند  ذلنك 
علنن  أ ننم يعتقنندون أنننه   يننزا  م منننا و ننذا إمجنناع منننهم و  عننلة ابلةوائننف 

  ذا الذإ بعده  املبتدعة يف  ذه املسألة ويو  
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اأامم : أن الن  لل  هللا عليه وسلم ت  مر حاط  بنن أ  بلتعنة 
بتجدينند إسنننلمه ملننا فعنننل مننا فعنننل ر ننني هللا عنننه منننن إخبننار املشنننركني ضقننندي 
رسنو  هللا لننل  هللا عليننه وسنلم حلننرام و ننذا كبننرية منن الشبننائر وقنند يصننل يف 

بسب  فعنل ذلنك وت يتعنرش بع  لوره إىل الشفر ولشن عفا عنه ملا أخله 
لننه بشننيء بننل  نن  الصنن ابة أن يتعر ننوا لننه بشننيء وقننا  : " ومننا أدراك لعننل 
هللا أطلننع علننن  أ ننل بننندر فقننا  " اعملنننوا منننا شننئتم فقننند غفننرت لشنننم " فننند  
ذلننك علنن  أن انننرد الوقننوع يف الشبننرية    ننرج مننن امعننان فلننو كننان مننا فعلننه 

شنهوده بندرا مشفنرة لنذلك و نذا  حاط  ر ي هللا عنه كفرا ملنا كاننت حسننة
دليننل علنن  أن  ننذه الفعلننة كانننت مننن الشبننائر يف حقننه ومننع ذلننك فقنند أخننل 
الن  لل  هللا عليه وسنلم ضنا يفيند أننه   ينزا  علن  امعنان , و نو رد لنري  
علنن  منننذ    ننن  ء السنننقةة ويبنننني أن مننا اعتقننندوه ادثنننة وبدعنننة يف الشنننرع 

 وكل إحداث يف الدين فهو رد 
ادن : يف حننديث زينند بننن خالنند وأ   ريننرة ر نني هللا عنهمننا يف السنن

حديث العسيف الذإ ز  ابمرأة سيده وأن الن  لل  هللا عليه وسلم قون  
بينهمنننا كن علننن  العسنننيف جلننند مائنننة جلننندة وت ريننن  عننناي وأن علننن  زوجننننة 
السننيد الننرجم و ننذا  ننو قونناء الشننريعة مننع أ مننا قنند وقعننا يف جرعننة الننز  و ننو 

اق منن الشبنائر ومنع ذلنك فلنم يقنل : قند كفنرا وعليهمنا التوبنة أو القتننل اب تفن
ردة وكفرا وإاا قو  عليهما ابحلد املقنرر شنرعا ؤنا يند  علن  أ منا   ينزا ن 
يف دائنننرة امعنننان فلنننو كنننان ارتشننناب الشبنننرية خمنننرج منننن امللنننة ملنننا كنننان  نننذا  نننو 

وإ  قتننل , وانظننر   القونناء احلنن  ان القونناء يف املرتنند أن يسننتتاب فننلن مب
كيننننف قننننا  عليننننه الصننننلة والسننننلي " والننننذإ نفسنننني بيننننده اقوننننني بينشمننننا 
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بشتنناب هللا " أإ بشننرعه وحشمننه , فأفنناد ذلننك أن كتنناب هللا وحشمننه عنندي 
تشفنري مرتشن  الشبنرية فتندبر  ننذا فلننه وا ن  الد لنة يف أن مرتشن  الشبننرية 

 .  يزا  م منا لشنه  قق امعان 
أ   ريرة يف الص ي  يف عقوبة مانع زكاة املا  منع  السابع : حديث

امقننرار بوجواننا وفيننه " مننا منننن لنناح  ذ نن  و  فوننة   ينن دإ زكاكنننا إ  
لف ت لنه ينوي القيامنة لنفائ  منن  ر فيشنو  انا جلنده وجنبنه وظهنره ومنا 
من لاح  إبل   ي دإ زكاكا إ  بة   نا بقناع قرقنر ... احلنديث" وفينه " 

ه بعنند ذلننك إمننا إىل جنننة وإمننا إىل  ر " ووجننه ا ستشننهاد بننه أنننه مث يننر  مهلنن
منننن املعلنننوي أن مننننع الزكننناة منننن كبنننائر النننذنوب اننننه إخنننل  بنننركن منننن أركنننان 
امسلي والن  لنل  هللا علينه وسنلم قون  علن  املنانع كن علينه  نذه العقوبنة 

ار " فند  ذلنك يوي القيامة لشنه قا  " مث ينر  مالنه إمنا إىل اجلننة وإمنا إىل النن
علنن  أنننه ت يشفننر ابرتشنناب  ننذه الشبننرية إذ لننو كننان  كننافر لشننان مصننريه إىل 
النار حتما ان اجلنة   يدخلها إ  نفم مسنلمة ، فلمنا قنا  " إمنا إىل اجلننة 
" علمنا علمنا أن مانع الزكاة مع ارتشابه  ذه الشبرية موته عليها ت  نرج عنن 

 لنة علن  أن مرتشن  الشبنرية   ينزا  مسننلما دائنرة امعنان و نذا فينه أو ن  د
 لشنه  قق امعان .

الثنامن : حنديث عبنادة بنن الصننامت قنا  ، قنا  لننا رسنو  هللا لننل  
هللا علينه وسنلم وحولنه عصنابة منن ألن ابه " ابيعنوئ علن  أن   تشنركوا ابهلل 

ه بننننني شننننيئا و  تسننننرقوا و  تزنننننوا و  تقتلننننوا أو دكننننم و  أتتننننوا ببهتننننان تف وننننن
أيديشم وأرجلشم و  تعصنوا يف معنرو  فمنن ون مننشم فنأجره علن  هللا ومنن 
ألاب من ذلك شيئا فعوق  به يف الدنيا فهنو إىل هللا إن شناء عفنا عننه وإن 
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أن يقنننا  : إن السنننرقة والنننز   هشننناء عاقبنننه " متفننن  علينننه ووجنننه ا ستشنننهاد بننن
منن النذنوب الشبنرية فمنن  والقتل وامتيان ابلبهتنان واملعصنية يف املعنرو  كلهنا

فعننل مننن ذلننك شننيئا فهننو دائننر بننني حننالتني : إمننا أن  خننذ عقوبتننه يف النندنيا 
وإمننا أن يسنن ه هللا فننل ينندرإ عنننه أحنند ويشننون حتننت املشننيئة ، فننلن عوقنن  
علن  فعلتنه يف الندنيا فهني مشفنرة جلرمنه ، ومنن سن ه هللا فهنو إىل هللا إن شنناء 

عفننا عنننه "دليننل علنن  أنننه مننع ارتشابننه  ننذه عفننا عنننه إن شنناء عذبننه، فقولننه " 
الشبرية ت يشفر إذ لو كان كافر ملا دخنل يف دائنرة العفنو لقولنه تعناىل " إن هللا 
  ي فننر أن يشننرك بننه وي فننر مننادون ذلننك ملننن يشنناء " والشننرك إذا أطلنن  عننن 
الشفنر دخنل معننه الشفنر تبعننا ، فهنذا احلننديث دلينل علنن  أن مرتشن  الشبننرية 

كبريتنه إ  أنننه لنيم بشننافر حبيننث جتن  لننه الننار مةلقننا فهننو   وإن عوقن  علنن 
 دليل وا   بني يف أن مرك  الشبرية   يشفر بل  و م من  قق امعان .

التاسع : حديث معمنر عنن  بنت عنن أننم ر ني هللا عننه عنن النن  
لننننل  هللا عليننننه وسننننلم أنننننه قننننا  " شننننفاعع ا ننننل الشبننننائر مننننن أمننننع " رواه 

وابنن حبنان وإسنناده لن ي  علن  شنرت مسنلم ، و نو ننق  ال مذإ واحلاكم
فالل يف  ذه القوية الع طا  حو ا اجلد  ، و و دلينل علن  أن ألن اب 
الشبائر من محلة الذين يدخلون حتت شنفاعته لنل  هللا علينه وسنلم إبذن هللا 
ور اه ، فلو كان أل اب الشبائر كفار ملا حلت فيهم الشنفاعة لعمنوي قولنه 

ا تنفعهم شفاعة الشافعني " وقد اتفن  أ نل السننة علن  أن الشنافر تعاىل " فم
  ي ذن فيه ابلشفاعة من أحد إ  شفاعة الن  لل  هللا عليه وسلم يف عمه 
أ  طالنن  خالنننة و نني شنننفاعة صفينننف   إخننراج ، وأمنننا سننائر الشفنننار فنننل 
ه يشفع فنيهم البتنة فلمنا ننق رسنو  هللا لنل  هللا علينه وسنلم علن  أن شنفاعت
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يف أ ل الشبائر من أمتنه د  ذلنك علن  أننه بقني معهنم شنيء منن امعنان أإ 
أ نننم ت  رجنننوا منننن دائنننرة امعنننان ابلشلينننة ومنننن قنننا  غنننري ذلنننك فقننند رد علننن  
رسو  هللا لل  هللا عليه وسلم قوله ، فهنذا يفيندك أن منا ذ ن  إلينه اأنوارج 

هم منن امننم واجلنن واملعتزلة إاا  و اعتقاد منن عنند أنفسنهم وإمنلء شنياطين
 فهو اعتقاد ادث يف الدين وكل إحداث يف الدين عقيدة وشريعة فهو رد .

العاشننر : حننديث أي حبيبننة ر نني هللا عنهننا عننن الننن  لننل  هللا عليننه 
وسننلم أنننه قننا  " أرينند مننا تلقنن  أمننع بعنندإ ، وسننفك بعوننهم دمنناء بعنن  ، 

أن يننوليين شننفاعة وسننب  ذلننك مننن هللا كمننا سننب  علنن  اامننم قننبلهم ، فسننألته 
يننوي القيامننة فننيهم ففعننل " رواه احلنناكم وابننن أ  عالننم يف السنننة والةننلائ يف 
ااوسننو وإسننناده لنن ي  ، وسننفك النندي احلننراي مننن الشبننائر ومننع ذلننك فقنند 
أعةنن  ربنننا جننل وعننل لنبيننه لننل  هللا عليننه وسننلم الشننفاعة فننيهم تفوننل  منننه 

الشبرية ملا أذن لنه ابلشنفاعة فنيهم ،  جل وعل وامتنا   فلو كانوا يشفرون اذه
فننأإ دليننل ألننرح وأو نن  مننن  ننذه اادلننة الةيبننة املباركننة ، واحلمنند هلل علنن  

 نننذه ابانننه ااعظننم أن يهنندإ كنننل املسننلني  ننذه ا دايننة والتوفيننن  وأسننأ  هللا 
 ليها إنه و  ذلك والقادر عليه .املعتقدات الص ي ة وأن يثبتهم ع

اعمنننن  عننننن أ  لنننا  عننننن أ   ريننننرة احلنننادإ عشننننر : يف حنننديث ا
ر ننني هللا عننننه قنننا  قنننا  رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم " لشنننل نننن  دعنننوة 
مستجابة فتعجل كل ن  دعوته ، واختبأت دعنويت شنفاعة امنع ينوي القيامنة 
، فهي  ئلة إن شاء هللا تعناىل منن منات مننشم   يشنرك ابهلل شنيئا  " حنديث 

تفنناق مننن أ ننل السنننة ت يصننلوا إىل درجننة الشننرك لنن ي  ، وأ ننل الشبننائر اب 
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فهننم داخلننون يف عمننوي  ننذه الشننفاعة إن شنناء هللا تعنناىل فنند  ذلننك علنن  أنننه 
 قد بقي معهم شيء من امعان .

الثنننائ عشنننر : حنننديث "  نننرج منننن الننننار منننن قنننا    إلنننه إ  هللا ويف 
ويف قلبنه وزن  قلبه وزن شعرية منن خنري و نرج منن الننار منن قنا    إلنه إ  هللا

بره من خري و رج من النار منن قنا    إلنه إ  هللا ويف قلبنه وزن ذرة منن خنري 
" ونقق إعان    ء جاء بتفويت بع  الواجبات وارتشناب بعن  املوبقنات 
ومننع ذلننك فالنندليل نننق علنن  أ ننم  رجننون مننن النننار و   لنندون فيهننا فأفنناد 

ارتشنننناام  ننننذه الشبننننائر .  ذلننننك أ ننننم   يننننزا  معهننننم شننننيء مننننن امعننننان مننننع
وابجلملنننة فنننلن أحادينننث الشنننفاعة قننند بل نننت مبلنننغ التنننواتر وكلهنننا قا نننية كن 
أل اب الشبائر    لدون يف النار خلود الشفنار ؤنا يفيند أ نم   يزالنون يف 
دائرة امعان و ذا  و احل  الذإ ندين هللا جل وعل به , وننلأ إىل هللا تعناىل 

ملعتزلة فيمنا خنالفوا بنه الشتناب والسننة . فبنان لنك بنذلك من منها اأوارج وا
أن تشفننري ألنن اب الشبننائر مننن ا نند ت والبنندع يف النندين فهننو مننردود علنن  
ألنن ابه ان املتقننرر يف قاعنندتنا إحننداث يف النندين فهننو رد فننانظر كيننف بركننة 
 ننذه القاعننندة العظيمننة والنننع  ننني ألننل منننن ألنننو  امسننلي وهللا ربننننا أعلننن  

 وأعلم .
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 فصل
بدعننة امرجنناء و نني بدعننة خسيسننة   خننري فيهننا  الفأأبا السأأا   :

و ي مقابلة لبدعة تشفري أل اب الشبائر ومفاد ا أن من قنا    إلنه   إلنه 
إ  هللا فهنو ذو إعنان كامنل مهمنا عمننل منن النذنوب وا  ي منا عندا الشننرك , 

عتقندون أن فارتشاب املعالي والذنوب عنند  ن  ء   يننقق امعنان , فهنم ي
مرتشنن  الشبننرية كامننل امعننان وأن ارتشابننه للشبننائر   ينن ثر مةلقننا يف م شننر 

 ننو  انعلننون امعننإعانننه , وأقننذر إرجنناء عرفتننه النندنيا إرجنناء اجلهميننة الننذين خ
املعرفنننة فمنننن عنننر  هللا بقلبنننه فهنننو مننن من كامنننل امعنننان فامعنننان عنننند م  نننو 

هم منننن خعنننل امعنننان  نننو ا عتقننناد املعرفنننة القلبينننة , واملرجئنننة فنننرق شنننه فمنننن
وامقننرار فقنننو و نننرون العمنننل ومننننهم مننن خعنننل امعنننان اننننرد ا عتقننناد القلننن  
فقنننو و رجنننون القنننو  والعمنننل , ومننننهم منننن خعنننل امعنننان قنننو  فقنننو و نننرج 
ا عتقنناد والعمننل ومنننهم مننن خعلننه انننرد املعرفننة وكننل  نن  ء قنند  ننلوا يف  ننذا 

ملعتزلننة , فهنن  ء  ننلوا يف تشفننري ألنن اب الشبننائر البناب كمننا  ننل اأننوارج وا
ابعتقننناد م أننننه لنننيم معنننه مةلننن  امعنننان , واملرجئنننة  نننلوا فينننه حينننث أعةنننوه 
امعننننان املةلنننن  وكلنننننا مننننذ بان فاسنننندان نننننلأ إىل هللا تعنننناىل منهمننننا ,و ننننذا 
املذ   أعين منذ   املرجئنة منذ   اندث مبتندع يف الندين خمنالف لقواطنع 

املسنألة فهننو رد علن  أ لنه ان كننل إحنداث يف الندين فهننو النصنون يف  نذه 
 رد , وبيان وجه كونه ادث وبدعة من عدة وجوه : 

ااو  : قولنننه تعننناىل " ومنننن يقتنننل م مننننا متعمننندا فجنننزا ه جهننننم خالننندا فيهنننا 
وغون  هللا عليننه ولعننه وأعنند لننه عنذااب عظيمننا " وقتننل الننفم ظلمننا وعنندوا  

توعننده هللا تعنناىل اننذا الوعينند العظننيم ؤننا ينند   مننن كبننائر الننذنوب وا  ي وقنند
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عل  أن قتلنه  نذا أثنر يف إعاننه وأنقصنه عنن كمالنه الواجن  وإ  فبناهلل علينك 
لنننو كنننان قتلنننه ت يننن ثر يف إعاننننه و  ينننزا  إعاننننه علننن  حالتنننه ت يننننقق فلمننناذا 
يتوعده هللا تعاىل اذا الوعيند العظنيم و نو من من كامنل امعنان ؟ سنب ان منن 

 .أعم  عيون اأفافي  عن إبصار نور احل  ووم ا د  
الثنننائ : حنننديث أ   رينننرة يف الصننن ي ني قنننا  , قنننا  رسنننو  هللا لننننل  هللا 
عليننه وسننلم "   ينننزئ الننزائ حنننني يننزئ و نننو منن من و  يسنننرق السننارق حنننني 
يسننرق و ننو منن من و  يشننرب اأمننر حننني يشننراا و ننو منن من و  ي ننل حننني 

 ينتهن   بننة ذات شننر  يرفننع امل مننون إليننه أعينننهم حننني ي نل و ننو منن من و 
ينتهبهنننا و نننو مننن من فنننل كم إ كنننم " و نننذا ننننق قننناطع يف أن مرتشننن   نننذه 
الشبننائر قنند أتثننر إعاننننه ونقننق فشيننف  تيننننا مننن يقننو  بنننل  ننو منن من كامنننل 
امعننننان , لشننننن انظننننر مننننن جنننناء  مننننن بعينننند يونننن ك فرحننننا مسننننرورا ؟ إ ننننم 

واملعتزلننة جننا ا وقننالوا :  ننذا النندليل لنننا   لشننم , فقلنننا الوعيديننة مننن اأننوارج 
وكينننف ذلنننك ؟ قنننالوا : إن النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم قننند نفننن  امعنننان عنننن 
فاعننل  ننذه الشبننائر فهننو دليننل علنن  مننذ بنا كن مرتشنن  الشبننرية كننافر خننارج 
  عن امعان فقا  أ ل السنة : إن املتقرر يف القواعد أننا   أنخنذ معتقند  إ

من الشتاب والسنة عل  فهم سلف اامة والسلف رمحهم هللا تعاىل ت يفهمنوا 
من  ذا النق أن فاعل  ذه ااشياء خنراج عنن دائنرة امعنان وإانا فهمنوا أننه 
  يشون معه كما  امعان الواجن  كمنا قنا  الب نارإ رمحنه هللا تعناىل :  نذا 

وبعننن  السنننلف فهنننم أن    يشنننون م مننننا كنننامل و  يشنننون معنننه ننننور امعنننان
امعننان حننا  مزاولننة  ننذه الشبننائر يشننون فننوق رأن لنناحبه كالظلننة فننلذا نننزع 
عننن  ننذه ااشننياء عنناد إليننه امعننان ويننرو  يف ذلننك بعنن  املننرو ت املرفوعننة 



  نصر الشرعة بقمع البدعة                                                                       
 

74 

قا  :  ذا من نصون الوعيد الع ار نا   –و م ااكثر  –واملوقوفة وبعوهم 
أويننل ان املقصننود منهننا التهدينند كمنا جنناءت علنن  ظا ر ننا و  نتعننرش  ننا بت

والت وينننف والوعيننند لشنننن اجلمينننع اتفقنننوا علننن  أننننه   ينننزا  م مننننا فهنننذا فهنننم 
سنننلفنا الصنننا  , وقننند تقنننرر يف القواعننند أن كنننل فهنننم  نننالف فهنننم السنننلف يف 
مسنننائل ا عتقننناد فلننننه ابطنننل , وسنننو  أفنننرد  نننذه القاعننندة بشنننرح خنننان إن 

املننذكور يفينند أن مرتشنن  الشبننرية قنند  شنناء هللا تعنناىل , واملقصننود أن احلننديث
نقنننق إعاننننه الواجننن  النننذإ   حتصنننل النجننناة إ  بنننه , و نننذا يفيننندك أن منننا 
فهمننننه املرجئننننة إاننننا  ننننو انننندث وبدعننننة فهنننني رد علننننيهم ان املتقننننرر أن كننننل 

 إحداث يف الدين فهو رد وهللا أعلم .
ن النميمنة  الثالث : حديث "   يدخل اجلنة قتات " أإ ااي , ومن املعلوي أ

كبرية والن  لل  هللا عليه وسنلم  ننا يثبنت أن منن فعنل  نذه الشبنرية فلننه   
يدخل اجلنة و ذا دليل عل  نقق إعانه النقق الذإ   ي  له لدخو  اجلنة 
, فهو دليل عل  أن مرتش  الشبرية  قنق امعنان إذا لنو كنان   ينزا  إعاننه  

باشنرة و نذا موناد لد لنة  نذا الننق كامل كمنا يقولنه املرجئنة لندخل اجلننة م
الننننذإ اتفنننن  اائمننننة علنننن  لنننن ته , و  خملننننق مننننن ذلننننك إ  أن نقننننو  إن 
النميمة أنقصت إعانه عن كماله الواج  فلن قلت :أولنيم  نذا الننق ي يند 
مننذ   الوعيديننة ؟ فننأقو  :   , و  بوجننه مننن الوجننوه , فننلن قلننت : وكيننف 

النمنناي   ينندخل اجلنننة مننا دامننت  ذلننك ؟ فننأقو  :إن احلننديث أثبننت أن  ننذا
 ذه الشبرية يف ل يفته لشن إذا اينت عننه ابمل فنرة أو ابلتعنذي  فلننه ينزو  
أثر ننا فننل يولننف بعنند امل فننرة أو التعننذي  عليهننا كنننه انناي فينندخل اجلنننة بعنند 
ذلنننك فهنننو   يننندخلها منننا داي يولنننف بنننذلك , وقننند زا  أثر نننا وولنننفها إمنننا 
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ذي  يف النننار بقنندر ا وقنند تقننرر يف القواعنند أن احلشننم ابمل فننرة ابتننداء أو ابلتعنن
ينندور مننع علتننه وجننودا أو عنندما فالولننف املننانع  ننو النميمننة فننلذا زالننت العلننة 
ابمل فرة أو ابلتعذي  فقد انتف  املانع فيندخل بعند ذلنك اجلننة و نذا وا ن  , 
وقا  بع  السلف إن احلرمان من اجلنة نوعان : احلرمان املةل  أإ املستمر 
الندائم و نو خنان ابلشفننار الشفنر ااكنل واملشننركني الشنرك ااكنل واملنننافقني 
النفاق ااكل فه  ء ارومون منن اجلننة احلرمنان املةلن  أإ   يندخلو ا أبندا 

. 
الثائ : مةل  احلرمان , أإ احلرمان من دخو ا يف الزمن دون زمن و ذا  نو 

ق الننذإ فيننه إثبننات حرمننان حننا  ألنن اب الشبننائر كالنمنناي وحنننوه ، فننلن الننن
النمنننناي مننننن دخننننو  اجلنننننة   يقصنننند بننننه احلرمننننان املةلنننن  وإاننننا يقصنننند مةلنننن  
احلرمننان ، ومننن السننلف مننن قننا  : بننل  ننذا مننن نصننون الوعينند الننذإ خننر  
علنن  ظننا ره بننل أتويننل مننع ا عتقنناد اجلننازي كن لنناح  الشبننرية لننن  لنند يف 

ت فقد صرج عن مقصود ا النار إن عذب فيها ، ان نصون الوعيد أن أول
و نننو الزجنننر والت وينننف والتهديننند ، لشنننن اتفننن  السنننلف مجنننيعهم علننن  أننننه   
يفهم منه األود اابدإ يف النار ك لود الشفار ، واملقصود أن حرمان النماي 
مننن دخننو  اجلنننة نننق قنناطع النند   يف أن إعانننه قنند نقننق أإ أن النمنناي   

ةلنن  امعنننان ، الرابننع : حنننديث ابنننن يعةنن  امعنننان املةلنن  و  يسنننل  عننننه م
مسنننننعود مرفوعنننننا "   يننننندخل اجلننننننة منننننن يف قلبنننننه مثقنننننا  ذرة منننننن كنننننل .... 
احلديث " و و عند مسلم فيما أظن ، بل  و عند مسنلم جزمنا ، و نذا ننق 
وا ن  يف أن وجننود  نذا املقنندار يننقق امعننان ان الشنل مننن كبنائر الننذنوب 

ينننل علننن  بةنننلن منننذ   املرجئنننة النننذين وا  ي ، ومنعنننه منننن دخنننو  اجلننننة دل
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يقولون   يور مع امعان كبرية ، فهذا احلديث ينق أن وجود  نذه الشبنرية 
يف القلننن  قننند  نننرت امعنننان وأنقصننننته عنننن كمالنننه الواجننن  ، ومنننا قلننننناه يف 
تفسري السلف حلديث النماي  و بعيننه منا نقولنه فنل داعني لن  طالنة إبعادتنه 

وذ بننك مننن الشننل كبننريه ولنن ريه , أعننوذ بننك مننن ، فيننا رب   رب   رب أعنن
الشننل كبننريه ولنن ريه أعننوذ بننك مننن الشننل كبننريه ولنن ريه , اللهننم إئ أسننألك 
ابانننك ااعظنننم أن جتعلنننين منننن عبنننادك املتوا نننعني , ولشنننن أت  نفوسننننا إ  

 الشل و  حو  و  قوة إ  ابهلل العلي العظيم وإ  هلل وإ  إليه راجعون . 
حنننديث ابنننن مسنننعود يف الصننن ي  " منننن حلنننف علننن  عنننني لنننل  اأنننامم :

يقتةننع انننا حننن  امنننرئ مسنننلم لقننني هللا و ننو علينننه غونننبان " و نننذه كبنننرية منننن 
الشبائر توج  لصناحبها غون  هللا تعناىل , وأإ خملنوق يقنو  علن  غون  
هللا جل وعنل , فلنو كنان احلنالف  نذه اليمنني ت يننقق إعاننه فلمناذا ي ون  

كامنننل امعنننان ؟   رجنننل أ ننن  ء عقنننو  ؟ ابهلل علينننك    جنننل وعنننل علننن  عبننند
كيننف يفشنننر  نن  ء ؟ لشنهنننا اا ننواء املونننلة واملننذا   امل تلنننة املعتلننة املبنينننة 
علنن  القواعنند اليو نيننة امل الفننة للمنقننو  واملناقوننة للمعقننو  . واملهننم أن  ننذا 
الننننق يثبنننت أن مرتشننن   نننذه الشبنننرية  قنننق امعنننان وبنننه تعلنننم أن منننذ   

رجئنة إاننا  ننو وسوسننة مننن عننند أنفسنهم وشننياطينهم وأنننه لننيم مننن احلنن  يف امل
 لدر و  ورد . 

السنننادن : حنننديث " ثلثنننة   يشلمهنننم هللا و  ينظنننر إلنننيهم ينننوي القيامنننة و  
يزكيهم و م عذاب أليم املسبل واملنان واملنف  سنلعته ابحللنف الشناذب " و نو 

اء كبنننرية وتنفيننن  السنننلعة ابحللنننف يف الصننن ي  , فامسنننبا  كبنننرية واملنننن ابلعةننن
الشنننناذب كبننننرية , فارتشنننناب  نننن  ء  ننننذه الشبننننائر أنقننننق إعننننا م عننننن كمالننننه 
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الواجنن  حبيننث اسننت قوا  ننذه العقننوابت البلي ننة الننع   تقننوي النندنيا لواحننندة 
منها فشيف اا انتمعة , فشيف يقو  قائل إن ارتشاب  نذه الشبنائر وغري نا 

ان فاعلهنا ومركهنا سنواء   يزيند ب كهنا و  يننقق   ي ثر يف امعنان , بنل إعن
 بفعلها ؟ نعوذ ابهلل من  ذا املذ   الوا  . 

السابع : أحاديث الشفاعة كلها دليل علن  أن املوحند ذا الشبنائر إذا ت ت فنر 
لنننه فلننننه يننندخل الننننار في نننرج منهنننا كسنننباب , منهنننا شنننفاعة الشنننافعني فهنننذه 

د أن املوحنند املننذن  قنند ينندخل النننار ودخولننه اادلننة املتننواترة يف الشننفاعة تفينن
 ننذا دلينننل علنن  نقنننق إعانننه بسنننب  ارتشابننه للنننذنوب وا  ي , وإ  فلمنننا ذا 
يننندخل الننننار لنننو كنننان إعاننننه كنننامل بعننند ارتشننناب الشبنننرية ؟ و نننذا وا ننن  يف 

 بةلن مذ   املرجئة . 
وزن شنعرية الثامن : حديث "  نرج منن الننار منن قنا    إلنه إ  هللا ويف قلبنه 

مننن خنننري ... احلننديث " و نننذا دلينننل علنن  أن قائنننل  نننذه الشلمننة قننند يننندخل 
الننننار بسنننب  تفوينننت واجننن  أو ارتشننناب انننري إذا ت ي فنننر لنننه ذلنننك , و نننذا 
الدخو  دليل عل  نقق يف كمنا  إعاننه الواجن  النذإ   حتصنل النجناة يف 

 ا خرة إ  به , فبةل بذلك مذ   املرجئة البةلن الشامل .
لتاسنننع : خمنننع ذلنننك حنننه   نةينننل كنننل فعنننل رتننن  الشنننرع علينننه عقوبنننة يف ا

ا خرة فلنه دليل عل  أتثنريه يف امعنان ابلننقق , ذلنك ان لناح  امعنان 
الشامنننل   عننننذاب عليننننه يف ا خنننرة فلمننننا توعنننندوا ابلعنننذاب يف ا خننننرة علنننن  

إن شناء  ارتشاام  ذه الشبرية أفاد ذلنك أتثري نا يف نقنق إعنا م و نذا وا ن 
أعننين اادلننة  –هللا تعنناىل , و نني مننن الشثننرة ضننا   مزينند عليننه يف ا سننتد   

 املبةلة ملذ   املرجئة .
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العاشننر : اتفنناق السننلف رمحهننم هللا تعنناىل علنن  أن ارتشنناب املعصننية منن ثر يف 
امعان ابلنقق , فهذا منهجهم و ذا فهمهم ادلة الشتاب والسنة وقد تقرر 

واملقصننود  نننا إمجنناع أ ننل السنننة إذ   اعتننداد ابملننذا    أن اممجنناع حجننة ,
البدعيننة , تقننرر أيونننا أن كننل فهنننم  ننالف فهننم السنننلف يف مسننائل ا عتقننناد 
فلنه ابطل , واذه اادلة تعر  إن شاء هللا إن ما ذ ن  إلينه املرجئنة إانا  نو 
ادثننة يف النندين وبدعننة فهننو رد علننيهم ان كننل إحننداث يف النندين فهننو رد . 

ذكر دائما عند دراسة  ذا البناب قولنه تعناىل " أفنجعنل املسنلمني كنامرمني وت
مننا لشننم كيننف حتشمننون " وقولننه تعنناىل " أي حسنن  الننذين اج حننوا السننيئات 
أن  علهنننم كالنننذين  مننننوا وعملنننوا الصننناحلات سنننواء اينننا م وؤننناكم سننناء منننا 

وا وعملننوا حيشمننون " وقولننه تعنناىل " ومننا يسننتوإ ااعمنن  والبصننري والننذين  مننن
الصنناحلات و  املسنننيء قلنننيل مننا تتنننذكرون " فنننلن قلننت : ومنننا السنننب  النننذإ 
أوقع الوعيدينة واملرجئنة يف  نذه امل الفنة ؟ فنأقو  :  ني أسنباب كثنرية , منهنا 
عننندي ااخنننذ ابلشتننناب والسننننة ومنهنننا : اخنننتلت النبنننع , ومنهنننا : القننندح يف 

منهننننا : القواعنننند مننننذا   السننننلف ومنهننننا إحسننننان الظننننن بفلسننننفة اليننننو ن و 
امل الفنة للشتناب والسنننة, ومنهنا : حتشننيم العقنل وتقدعنه علنن  النقنل ومنهننا : 
التعصنن  للننرأإ ومنهننا : اعتقنناد م أن امعننان جننزء واحنند   يزينند و  ينننقق 
وغري ذلك ويزداد اامر و وحا بت صيق  ذا السب  ااخري بفصل خان 

بائر من البدع ا دثنة فهني واملهم عندإ ا ن أن تعلم أن تشفري أل اب الش
رد ان كل إحداث يف الدين فهو رد , وأن امرجاء بشل أنواعه بدعنة ادثنة 
فهنني رد ان كننل إحننداث يف الننندين فهننو رد , وأن احلنن  يف مرتشنن  الشبنننرية 
 ننو مننا جننر  عليننه السننلف مننن أنننه منن من  قننق امعننان يف النندنيا وأنننه حتننت 
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ا عننه وأدخلننه اجلنننة ابتنداء وإن شنناء عذبننه املشنيئة يف ا خننرة فنلن شنناء هللا عفنن
يف النار بقدر ذنوبه مث  رجه إىل اجلنة انتقنا  وأننه    لند أحند يف الننار منن 
أ ل التوحيد . فأرجو منك أن حتف"  ذا فلننه قند زلنت فينه أقنداي كثنرية وهللا 

 املستعان  .
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 فصل
  يننننقق بدعنننة ا عتقننناد يف امعنننان كننننه   يزيننند و  الفأأأبا السأأأاب  :

وأننه جنزء واحند   يتجنزأ و نو منذ   املرجئنة والوعيدينة منن اأنوارج واملعتزلننة 
فشننل  نن  ء يننرون أن امعننان جننزء واحنند   يزينند و  ينننقق و ننذا انندث يف 
الننندين وبدعنننة فهنننو رد علننن  ألننن ابه ان كنننل إحنننداث يف الننندين فهنننو رد , 

عنننان وبنقصنننه , وذلنننك ان اادلنننة منننن الشتننناب والسننننة قننند وردت بنننز دة ام
و ي كثرية جدا فمذ      ء يف  ذه القوية ادث يف الشنرع وبدعنة فهنو 
 مردود عليهم ان كل بدعة يف الدين  للة . وبيان كو ا ادثة من وجوه : 
ااو  : أ نننا خمالفنننة للمتقنننرر يف مننننها السنننلف ومنننا وقنننع علينننه اتفننناقهم فنننلن 

معنان اعتقنناد وقنو  وعمنل يزينند السنلف رمحهنم هللا تعناىل قنند اتفقنوا علن  أن ا
ابلةاعة وينقق ابملعصية , وقد استقرت كلمة املتأخرين من أ ل السنة علن  
أننه يننقق , والواجن  إتبنناع سنبيل السنابقني مننن املهناجرين واانصنار والننذين 

 اتبعو م إبحسان من أل اب القرون املفولة 
 نق يف  ذه املسألة . الثائ : قوله تعاىل : ويزداد الذين  منوا إعا   ذا

 الثالث : قوله تعاىل " ويزيد هللا الذين ا تدوا  د  ".
الرابع : قولنه تعناىل " لينزدادوا إعنا  منع إعنا م " وكنل شنيء يقبنل النز دة فلننه 

 يقبل النقق .
اأننامم : حننديث " مننا رأيننت مننن  قصننات عقننل وديننن أذ نن  للنن  الرجننل 

قلنننا وديننننا , قننا  " ألننيم شننهادة اجلننازي مننن إحننداكن " قلننن ومننا نقصننان ع
امننرأتني بشننهادة رجننل ؟ قلننن بلنن  فقننا  : فننذلك مننن نقصننان عقلهننا , ألننيم 
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إذا حا ننت ت تصننل وت تصننم ؟ قلننن بلنن  قننا  : فننذلك مننن نقصننان دينهننا " 
 و و نق يف النقق و و متف  عليه .

السننننادن : حننننديث " منننننن رأ  منننننشم منشنننننرا فلي ننننريه بينننننده فننننلن ت يسنننننتةع 
 فلن ت يستةع فبقلبه وذلك أ عف امعان " رواه مسلم .فبلسانه 

فقولنه " أ ننعف " دليننل علن  أن امعننان مراتنن  ودرجنات ففيننه أقننو  امعننان 
وأكملننه وفيننه املتوسننو وفيننه الوننعيف وفيننه اا ننعف  شننذا يفهننم العننرب مننن 

  ذا احلديث .
رينننون السنننابع : حنننديث " منننا منننن نننن  بعثنننه هللا يف أمنننة قبلننني إ  كنننان لنننه حوا

 خذون بسنته ويقتدون كمره مث إ ا صلف منن بعند م خلنو  يقولنون منا   
يفعلون ويفعلون ما   ي مرون فمن جا ند م بينده فهنو من من ومنن جا ند م 
بلسنننانه فهنننو مننن من ومنننن جا ننند م بقلبنننه فهنننو مننن من ولنننيم وراء ذلنننك منننن 

 .امعان حبة خرد  " رواه مسلم و و نق يف أن امعان يزيد وينقق 
الثننننامن : حننننديث : " أكمننننل اامننننة إعننننا  أحاسنننننهم أخلقننننا " و ننننو وا نننن  

 الد لة عل  املةلوب .
التاسع : حديث "  رج من الننار منن قنا    إلنه إ  هللا ويف قلبنه وزن شنعرية 
مننن خننري و ننرج مننن النننار مننن قننا    إلننه إ  هللا و يف قلبننه وزن بننره مننن خننري 

إ  هللا و يف قلبنننننه وزن ذرة منننننن خنننننري " رواه و نننننرج منننننن الننننننار مثقنننننا    إلنننننه 
الب نننارإ " ويف رواينننه منننن إعنننان " ويف رواينننة " أد  أد  أد  ذرة منننن إعنننان 

 و و وا   الد لة عل  أن امعان يتفاوت يف القل  .
العاشر : قوله تعاىل : " إذ قا   م النان إن النان قد مجعوا لشم فاخشنو م 

 بنا هللا ونعم الوكيل . فزاد م إعا  وقالوا حس
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احلنننادإ عشنننر : يف الصننن ي ني "   ينننزئ النننزائ حنننني ينننزئ و نننو مننن من ... 
احلديث بتمامه .... وقد سب  سياقه كامل . أإ   يشون  ذا م مننا كنامل 

 و  يشون له نور امعان . 
الثائ عشر " يف الصن ي ني " امعنان بونع وسنتون أو بونع وسنبعون شنعبة 

و قننننا  :فأعل ننننا قننننو    إلننننه إ  هللا وأد  ننننا إماطننننة ااذ  عننننن فأفوننننلها أ
الةريننن  واحليننناء شنننعبة منننن امعنننان " و نننذا دلينننل علننن  أن امعنننان شنننعبا فمنننن 
اسنننتجمعها فقنننند اسننننتشمل امعننننان ومننننن نقنننق منهننننا فقنننند نقننننق مننننن إعانننننه 
بقندر ا فهننذه اادلننة تفيندك إفننادة قةعيننة أن امعنان يزينند وينننقق , فيزينند إذا 

عنننل العبننند موجبنننات ز دتنننه منننن فعنننل الةاعنننات وتنننرك ا رمنننات والتفشنننر يف ف
ا  ت الشونية والشرعية ومعرفة هللا تعاىل كاائه ولفاته . وينقق إذا غفنل 
عنن ذلنك فنن ك الةاعنة وارتشن  املعصننية وبنه تعلنم أاننا يعتقنده املبتندع مننن أن 

عنوه منن عنند أنفسنهم امعان   يزيد و   ينقق إاا  و شنيء ابتندعوه واخ  
فهنننو ادثنننة وبدعنننة فيشنننون ردا علنننيهم ان كنننل إحنننداث يف الننندين عقيننندة و 

 شريعة فهو رد .
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 فصل
بدعة رد خل ا حاد يف املسائل ا عتقاد أن املبتدعة  الفبا النامن :

علننن  خمتلنننف ألننننافهم يقولنننون : إن خنننل ا حننناد   يقبنننل يف ابب ا عتقننناد 
تقادات   يقبل فيها إ  املتواترات , و ذه بدعنة ان القاعدة عند م أن امع

اجنننة وادثنننة ابطلنننة ابادلنننة منننن الشتننناب والسننننة , وأقسنننم ابهلل تعننناىل علننن  
بةل نننا , وأاب نننل علننن  ذلنننك , والقنننوي يتسننن ون ورائهنننا وإ  فننناحل  أ نننم   
يريدون إثبات الصفات ألنل وبر نان ذلنك أن اادلنة املتنواترة ت يقبلو نا معننا 

حرفو نننا وسنننامو ا تعةنننيل وحتريفنننا وإحلنننادا ، فهنننم إذا كاننننت العقيننندة قننند  بنننل
ثبتنننت ابلننندليل املتنننواتر قبلو نننا ظنننا را وحرفو نننا يف الد لنننة ، وإن كاننننت  نننل 
 حنناد قننالوا :   نقبننل أخبننار ا حنناد يف ابب العقائنند ، فهننل ابهلل عليننك قنند 

ة وال ون  وغري نا ؤنا قبلوا عقيدة إثبات الوجه واليدين والر   والعلنو والرمحن
ثبننننت ابادلننننة املتننننواترة ؟ و ننننل قبلننننوا عقينننندة إثبننننات الر يننننة واحلننننوش مننننع أن 
أحاديثهننا قنند بل ننت مبلننغ التننواتر ؟ و ننل قبلننوا عقينندة إثبننات النننزو  يف ثلننث 
الليل ا خر مع أن أحاديثها قد بل ت مبلغ التواتر ؟ فالقوي ألنل   يريندون 

دروا علنن  خننل ا حنناد مبننهت ومعننهت وأمننا إثبننات شننيء مننن العقائنند ، لشنننهم قنن
املتننواترات فننل م لوردو ننا مبننهت   فتونن وا ، فنناجلبوا  ننيلهم ورجلهننم علنن  رد 
د  كا الص ي ة ابملعائ ال ربية والتأويلت املستشر ه ، أ  فشا ت وجوه 
أ ننل البنندع وخننابوا وخسننروا ومننا  ننذه ا دثننة كو  انند كم و   ننذه البدعننة 

 كم علنن  الشننريعة امسننلمية زاد ننا هللا شننرفا ورفعننة ، واملهننم أن رد كو  جنننا
خل ا حاد يف أبواب ا عتقاد منن ا ند ت والبندع ، فاحنذره ابرك هللا فينك 
وأعلننم رعننناك هللا تعنناىل أن القاعننندة املتقنننررة عننند أ نننل السنننة أن خنننل ا حننناد 
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لعمليننات أإ يف الصن ي  حجنة مةلقنا ، أإ سنواء كنان يف العلمينات أو يف ا
العقائنند أو الشننرائع ، واملهننم عننند  معاشننر أ ننل السنننة  ننو لنن ة النننق فننلذا 
ر ه الصريفيون من ف و  أ ل احلنديث العنارفون بةنرق التصن ي  والتونعيف 
وحشمننننوا عليننننه ابلصننننن ة فالواجنننن  علنننن  اامنننننة قبولننننه وامذعننننان لنننننه وأن   

قننو  اعنننا وأطعنننا يعننارش   بقننو  و  مننذ   و  رأإ و  أإ شننيء وإاننا ن
ولننندقنا وسنننلمنا ، ف نننل ا حننناد الصننن ي  حجنننة يف ابب العقائننند ، وعلننن  
ذلك دلت اادلة الشثرية من الشتاب والسنة واممجناع وبينان ذلنك منن وجنوه 

 : 
ااو  : قولنه تعناىل " ومنا كننان امل مننون لينفنروا كافنة فلننو   نفنر منن كنل فرقننة 

وا قومهم إذا رجعنوا إلنيهم لعلهنم حينذرون منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذر 
" والةائفننة أسننم يصنندق علنن  الرجننل فمننا فوقننه كمننا قالننه ابننن عبننان وانا نند 
واممنناي أمحنند وغننري م مننن العلمنناء ، فأوجنن  هللا تعنناىل علنن  الةائفننة اما نندة 
إذا رجعننوا أن يقبلننوا إخبننار الةائفننة الباقيننة ؤننا حيصننل  ننل م البشننارة والنننذارة 

وه مننن القنننر ن والسنننة ، وت يشننن ت التننواتر ، و نننذا نننق يف أن خنننل وؤننا اعننن
 الواحد حجة ، و ذا وا   . 

الثنننائ : قولنننه تعننناىل "   أيهنننا النننذين  مننننوا إن جننناءكم فاسننن  بنبنننأ فتبيننننوا أن 
تصننيبوا قومننا  هالننة فتصننب وا علنن  مننا فعلننتم  دمننني " فلمننا أمننر ابلتثبننت يف 

 العننند   لفنننة فيقبنننل و  ينننرد وإ  ت خنننل الفاسننن  ، د  ذلنننك علننن  أن خنننل
يشن لت صيق الفاس  معنهت وملنا كنان فينه فنرق بنني العند  والفاسن  ، وخنل 
ا حاد كل رجاله ثقنات أ نل أماننة وعند  أ نل  نبو وحفن" ، فمنا املوجن  

 لرد خل م ؟ إن  و إ  ا و  وأتباع الشهوات . 
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  تعلمننون " فننأمر منننن   الثالننث : قولننه تعنناىل فاسننألوا أ ننل الننذكر إن كنننتم 
يعلنننم بسننن ا  أ نننل النننذكر ، و نننم أولنننو الشتننناب والعلنننم ولنننو  أننننه خننن  قبنننو  
خننل م ملننا أمنننر بسنن ا م و ننو سنننب انه ت يقننل : سننلوا عننندد التننواتر ، بننل أمنننر 
بسننن ا  أ نننل النننذكر مةلقنننا فيننندخل فينننه سننن ا  الواحننند وا ثننننني والثلثنننة ان 

قينند إ  بندليل فند  ذلنك علن  الواحنند االنل بقناء املةلن  علن  إطلقنه و  ي
منن أ نل الننذكر إذا سنئل فنأفه وجنن  علن  العنامي السننائل قبنو  خنله وفتينناه 
 سواء يف املسائل العلمية أو العملية و ذا نق يف وجوب قبو  خل ا حاد . 
الرابع : قوله تعاىل " إن الذين يشتمون ما أنزلنا منن البيننات وا ند  منن بعند 

يف الشتنناب أولئننك يلعنننهم هللا ويلعنننهم اللعنننون ، إ  الننذين  مننا بيننناه للنننان
مبنننوا وألنننل وا وبيننننوا ... ا ينننة " فقننند أوجننن  هللا تعننناىل بينننان منننا أننننز  منننن 
البينات وا د  وحذر من كتمه و ذا حتذير منن كنتم شنيء منن  نذه البيننات 

أمننر  وا ند  و ني مةلقننة عامنة يندخل فيهننا بينان ا حناد وبيننان التنواتر ، فلمنا
هللا تعننناىل كنننل أحننند ببينننان  نننذه ااشنننياء وحنننذره منننن كتما نننا د  ذلنننك علننن  
وجوب العمل  ل ا حاد انه   خ  عليه البيان إ  وقد وج  قبنو  قولنه 
، ولذلك قا  " وبينوا " ف شم بوقوع البيان  ل م ، أفناده القنرط  رمحنه هللا 

 تعاىل . 
  يف بينوتشن منن   ت هللا واحلشمنة " اأامم : قوله تعناىل " واذكنرن منا يتلن

و ذا أمر من هللا تعاىل لنساء الن  لنل  هللا علينه وسنلم أن ينذكرن للننان منا 
نز  يف بيتهن من القر ن ومنا يسنمعنه أو يريننه منن النن  لنل  هللا علينه وسنلم 
ؤا له تعل  ابلتشريع و ذا أمر مةل  فيندخل فينه خنل الواحندة علن  انفراد نا 
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تمعنننات ويننندخل فينننه اأنننل يف العقائننند ويف الشنننرائع واالنننل بقننناء وخنننل ن ان
 املةل  عل  إطلقه و  يقيد إ  بدليل .

السادن قوله تعاىل " و  تقف ما ليم لك به علم " قا  ابن القنيم رمحنه هللا 
أإ   تتبعه و  تعمل به ، وت يز  املسلمون يف عهند الصن ابة يقفنون أخبنار 

، ويثبتنون هلل تعناىل انا الصنفات فلنو كاننت   تفيند علمنا ا حاد يعملون اا 
لشان الص ابة والتابعون ومبعو م وأئمة امسنلي كلهنم قند قفنوا منا لنيم  نم 

 به علم   أ ن 
السنننابع : يف الصننن ي ني منننن حنننديث ابنننن عبنننان ر ننني هللا عنهمنننا أن النننن  

قومنننا منننن  لننل  هللا علينننه وسننلم بعنننث معنناذا إىل النننيمن فقننا  لنننه : إنننك أتيت
ويف  –أ نننل الشتننناب فلنننيشن أو  منننا تننندعو م إلينننه شنننهادة أن   إلنننه إ  هللا 

فلن  م أطاعوك لنذلك فنأعلمهم أن هللا تعناىل قند  –رواية إىل أن يوحدوا هللا 
اف ش عليهم مخم للوات يف اليوي والليلة فلن  م أطاعوك لذلك فأعلمهم 

غنيننائهم وتننرد علنن  فقننرا م أن هللا تعنناىل قنند افنن ش علننيهم لنندقة ت خننذ مننن أ
فل م أطاعوك لذلك ف نذ مننهم وتنوق كنرائم أمنوا  الننان واتن  دعنوة املظلنوي 
منهم فل ا ليم بينها وبني هللا حجاب " فالن  لنل  هللا علينه وسنلم  ننا قند 
بعننث اننذه االننو  واحنندا فقننو ، فلننو كننان خننل الواحنند   يقبننل يف أبننواب 

وسلم قد بلغ البلا املبني ، وملا كاننت احلجنة  العقيدة ملا كان لل  هللا عليه
قد قامت عل  أ ل اليمن ضجرد خل معاذ انه خل  حاد ،لشن ملا بعثنه إىل 
اليمن و و واحد اذه االنو  الشبنار أفناد ذلنك وجنوب العمنل  نل ا حناد 

. 
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الثنننامن : منننا رواه الب نننارإ يف لننن ي ه منننن أن النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم 
بشتابه إىل كسر  وأمره أن يدفعه إىل عظيم الب رين فدفعه عظيم بعث رجل 

الب نرين إىل كسنر  فلمننا قنرأه مزقننه فندعا عليننه النن  لننل  هللا علينه وسننلم أن 
عنننزق ملشنننه " والشنننا د  نننو أننننه لنننل  هللا علينننه وسنننلم اكتفننن  إبقامنننة احلجنننة 
ن ابلنننبلا إبرسنننا  الواحننند انننذا الشتننناب إىل كسنننر  ؤنننا يفيننند أن كسنننر  كنننا

خنن  عليننه قبننو  خننل  ننذا الواحنند وأن احلجننة قنند قامننت عليننه  ننل الواحنند 
ولننذلك اسننت   أن ينندعو عليننه الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم فلننو كانننت أخبننار 
ا حاد   تفيد العلم و  تقبل يف أبواب العقائد ملا كانت احلجة مامنت علن   

املبننني ، فتأمننل  كسنر  ، وملننا كننان الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم قنند بلننغ الننبلا
 ننذا النندليل وانظننر كيننف دعننا عليننه الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم فننذلك يفينندك 
أن احلجة قد قامت عليه وسيلة النبلا خنل الواحند فند  ذلنك علن  وجنوب 

 قبو  خل ا حاد الص ي  . 
التاسع : ما رواه الب ارإ أيوا من حديث ابن عبان منن أن النن  لنل  هللا 

ة الشل  بشتابه إىل عظيم بصر  أن يدفعه إىل قيصر ، عليه وسلم بعث دحي
 ووجه الشا د منه  و بعينه ما ذكر ه يف الذإ قبله .

فقننند بعنننث رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم سنننرا ه وعلننن  كنننل سنننرية واحننند 
وبعننث رسننله إىل امللننوك، إىل كننل ملننك واحنند ، وت تننز  كتبننه تنفننذ إىل الننو ة 

حند مننن و تنه ينن ك تنفينذ أمننره وكنذا كننان األفنناء ابامنر والنهنني ، فلنم يشننن أ
 بعده ، قاله الشافعي رمحه هللا تعاىل .

العاشنر : عنن عبند هللا بنن مسنعود ر ني هللا عننه قنا  : قنا  رسنو  هللا لننل  
هللا عليننه وسننلم " نوننر هللا إمننرءا اننع منننا حننديثا فبل ننه كمننا اعننه فننرب مبلننغ 
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بننننن ماجننننه وابننننن حبننننان ، ووجننننه أوعنننن  مننننن سننننامع " رواه أمحنننند وال مننننذإ وا
ا سننتد   بننه أن قولننه " اننع منننا حننديثا "  ننو مةلنن  ينندخل فيننه أحادينننث 
العقينندة وكننذا أحاديننث الشننرائع ، وقولننه " إمننرءا " اأةنناب  نننا متجننه لشننل 
واحننند بعيننننه إذا انننع احلنننديث أن يبل نننه ، وتبلينننغ املنننرء الواحننند لل نننديث  نننو 

لن  لل  هللا عليه وسلم ابلنونارة ومنا الذإ نسميه خلا  حاد ، وقد دعا له ا
ذلك إ  لوجوب قبو  خله ان املقصنود انذا احلنث علن  نشنر الشنريعة فلنو  
كان خل الواحد ابحلديث   يقبل ملا كان يف ذلك فائدة ، فلما حنث ودعنا 

 علمنا أن خل ا حاد الص ي  مقبو  خ  العمل به و ذا وا   .
من حندث ابنن عمنر ر ني هللا عنهمنا قنا  احلادإ عشر : ما يف الص ي ني 

: بينمنننا الننننان بقبننناء يصنننلون لنننلة الصنننب  إذ جننناء م  ت  فقنننا  : إئ قننند 
لليت مع الن  لل  هللا علينه وسنلم وقند أمنر أن يسنتقبل القبلنة فاسنتقبلو ا 
فاستداروا كما م إىل الشعبة " ووجه الشا د منه أن    ء قد قبلوا خل  نذا 

قبلننة ، و ننذا مننن أعظننم وأروع لننور ا متثننا  ومثننل ذلننك الواحنند يف حتويننل ال
عل  الن  لل  هللا عليه وسنلم وأمنر م علن  قبنو  خنل  نذا الواحند وت ينشنر 
عليهم ، بنل وأعظنم منن ذلنك أن قبنو م أنل  نذا الواحند لنو كنان خةنأ لننز  
الوحي من هللا تعاىل بتص ي  مسار اامور إىل وجهتها الشرعية ، فالص ابة 

سننجد قبنناء قبلننوا خننل الواحنند يف حتويننل القبلننة فاسننتداروا بننناء علنن  خننله يف م
إىل الشعبنننة ، وأقنننر م النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم وسنننشت النننوحي عنننن ذلنننك 
فشننل ذلننك يفينند أن خننل ا حنناد الصنن ي  خنن  قبولننه واعتمنناده والعمننل بننه 

 وامذعان له .
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الننننان ا نننل   الثنننائ عشنننر : عنننن ابنننن عمنننر ر ننني هللا عنهمنننا قنننا  : تنننراء 
فأخلت الن  لل  هللا عليه وسلم أئ رأيته فصاي وأمر الننان بصنيامه " رواه 
أبو داوود ول  ه ابن حبان واحلاكم ، فنالن  لنل  هللا علينه وسنلم قند قبنل 
خننل الواحنند يف إثبننات  ننذا اامننر الننديين ؤننا يفينند أن خننل ا حنناد الصنن ي  

 مقبو  .
هللا عنننهم كننانوا  ننابرون أربعننني سنننة فلمننا  الثالننث عشننر : أن الصنن ابة ر نني

جننناء رافنننع ر ننني هللا عننننه وأخنننل م أن النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم  ننن  عنننن 
امل ابرة ، تركو ا لقو  رافع واحلديث يف الصن ي  ، ووجنه ا ستشنهاد بنه أن 
الذإ  ابرون من الص ابة تركو ا مع أ ا كانت مصدر عيشهم بسب  خل 

ؤا يفيند أن املتقنرر يف أذ نا م وقلنوام  نو وجنوب قبنو   رافع و و خل  حاد
 خل ا حاد إذا جاء من وجه يص  .

الرابع عشر : يف الص ي  أن الن  لنل  هللا علينه وسنلم يف قصنة العسنيف ، 
قننا  " واغنند   أنننيم إىل امننرأة  ننذا فننلن اع فننت فارمجهننا فاع فننت فرمجهننا " 

 أننننيم و نننو واحننند يف إقامنننة احلننند فقننند قبنننل النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم خنننل
 وإز اق الروح فأفاد ذلك أن خل ا حاد الص ي  خ  قبوله واعتماده .

اأامم عشر : أن الن  لل  هللا عليه وسنلم بعنث أاب بشنر لوحنده إىل مشنة 
سنننة تسننع أن يبلننغ النننان : أ    حيننا بعنند العنناي مشننرك و  يةننو  ابلبيننت 

أردفننننه بعلنننني ر نننني هللا عنننننه ، واحلننننديث يف  عننننر ن وإببننننلا سننننورة التوبننننة مث
الصنن ي  مننن  نن  ء عبنند القيننوي بننن زينند هللا الرمحننائ و ننو يننروإ عننن مجاعننة 
أجلهنم أمحند هللا بنن أمنري هللا القرشني عننن ننذير حسنني الند لوإ وحسنني بننن 

 اسن اانصارإ .
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فننااو  عننن امنند إسنن اق النند لوإ عننن عبنند العزيننز بننن أمحنند النند لوإ عننن 
 هللا الننند لوإ ضنننا يف إثباتنننه كامرشننناد إىل مهمنننات امسنننناد والقنننو  والنننده و 
 اجلميل .

والثننائ عننن امنند بننن  لننر احلننازمي وأمحنند بننن أمحنند الشننوكائ واحلسننن عبنند 
البننارإ اا نند  ثلثننتهم عننن عبنند الننرمحن بننن سننليمان اا نند  ضننا يف النننفم 

كائ عننن والننند اليمننائ ورو  امنند بنننن  لننر احلننازمي وأمحننند بننن امنند الشنننو 
 الثائ امد بن علي الشوكائ ضا يف إحتا  ااكابر .

ومننننهم امننند إسنننرائيل السنننلفي عنننن عبننند احلشنننيم اجلينننورإ عنننن ننننذير حسنننني 
 الد لوإ ابمسناد املتقدي.

ورو  عبنننند احلشننننيم اجليننننورإ عننننن وننننم احلنننن  العظننننيم أابدإ ضننننا يف معجننننم 
 الشيول وغريه 

مياطي عنننن أ  النصنننر اننناء الننندين بنننن ومننننهم امننند بنننن سنننعد بنننن بننندران الننند
امد القاوقجي عن والنده ضنا يف إثباتنه املتعندة و نو عنن امند عابند السنندإ 

 ضا يف حصر الشارد .
ومنننهم امنند بننن عبنند الننرمحن بننن إسنن اق    الشننيا عننن أبيننه عننن جننده عننن 

 والده عبد الرمحن بن حسن عن إماي الدعوة .
عن محد بن فارن عن عبد الرمحن بنن  ورو  امد بن عبد الرمحن    الشيا

 حسن . 
ووجه الشا د منه أن خل أاب بشر خل  حناد , وحنه منع إردا  علني ر ني 
هللا عنننه فلنننه خننل اثنننني فهنننو خننل  حنناد أيوننا ومنننع ذلننك فقنند اكتفنن  النننن  
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لنننل  هللا علينننه وسنننلم يف النننبلا  لننننا ؤنننا يفيننند أن خنننل ا حننناد الصننن ي  
 اده والعمل به .حجة خ  قبوله واعتم

السنننننننادن عشنننننننر : يف الصننننننن ي  أن املهنننننننناجرين واانصنننننننار اختلفنننننننوا فقننننننننا  
املهاجرون خ  عل  امامع ال سنل وإن ت يننز  وقنا  اانصنار بنل   بند منن 
امنننزا  فبعثننوا أاب موسنن  إىل عائشننة ر نني هللا عنهننا فقالننت : قننا  رسننو  هللا 

ع ومنم اأتنانا اأتنانق فقنند لنل  هللا علينه وسنلم "إذا جلنم بنني شننعبها ااربن
وج  ال سل " فانتهت اأصومة بقبو م أل نا و نو خنل  حناد ؤنا يفيند أن 

 املتقرر يف قلوام وعقو م  و وجوب قبو  خل ا حاد .
السابع عشر : يف الص ي  أن  ماي بن ثعلبنة جناء إىل النن  لنل  هللا علينه 

ة والصننوي , ويف  خننره قننا  وسننلم وسننأله عننن امسننلي فننأخله ابلصننلة والزكننا
 ماي : وأ  رسنو  منن ورائني منن قنومي ..... احلنديث " و نذا  نو الشنا د 
, أإ أن  ننننماما لننننار كاملرسننننل مننننن الننننن  لننننل  هللا عليننننه وسننننلم إىل قومننننه 
ليعلمهم ألو  امسلي , ويدعو م إىل هللا تعاىل , و و واحند فااخبنار النع 

د ومننع ذلننك أقننره الننن  لننل  هللا عليننه سننينقلها إىل قومننه إاننا  نني أخبننار  حننا
وسننلم وإقننراره دليننل علنن  قبننو  إرسنناله إىل قومننه و ننذا يفينند أن البيننان الننبلا 
لقننننوي  ننننماي حيصننننل  ننننله , و ننننو خننننل  حنننناد فأفنننناد ذلننننك أن خننننل الواحنننند 

 الص ي  حجة خ  قبوله والعمل به . 
 ننني هللا الثنننامن عشنننر : إمجننناع الصننن ابة ر نننوان هللا علنننيهم فنننلن الصننن ابة ر 

عنهم كانوا يقبلون خنل الواحند مننهم إذا حندثهم بنه عنن النن  لنل  هللا علينه 
وسننلم و ننذا يف لننور كثننري , ومننا ورد عنننهم يف رد خننل الواحنند بعنند حتديننه بننه 
إانننا  نننو لةنننروء جهنننة منننن جهنننات الونننعف علننن   نننذا اأنننل فشنننانوا يةلبنننون 
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يةلبنون منن يشنهد أحيا  من ا دث به أن حيلنف علن  لندقه وأحينا  كنانوا 
له ولشن حه لو طلبوا شا دا  خر أو عينا فلن اأنل منع الشنا د واليمنني   
يزا  يف دائرة خنل ا حناد و نذا معنرو  ابسنتقراء الصنور و نو إمجناع لن ي  
  مةعننن فيننه البتننة , وقنند سننار علنن   ننذا اممجنناع سننادات اامننة بعنند م مننن 

اعنة حنه نب نت ر ون الونل  مننن التنابعني ومبعنيهم وأئمنة أ نل السننة واجلم
املعتزلة وغري م ففرقوا بنني املتنواتر وا حناد يف العقائند والشنرائع ,و نذا التفرين  
ابطنل إبمجناع أ نل السننة , واملقصنود أن الصن ابة قند أمجعنوا علن  قبنو  خنل 
ا حنننناد قننننا  ابننننن القننننيم رمحننننه هللا تعنننناىل : وأمننننا املقنننناي الثننننامن : و ننننو انعقنننناد 

لوي املتيقن عل  قبو   ذه ااحاديث وإثبنات لنفات النرب انا , اممجاع املع
فننلن الصن ابة  ننم الننذين رووا ’ فهنذا   يشننك فيننه منن لننه أقننل خنلة ابملنقننو  

 ننذه ااحادينننث وتلقا نننا بعونننهم عنننن بعنن  ابلقبنننو  وت ينشر نننا أحننند مننننهم 
علننن  منننن  روا نننا مث تلقا نننا عننننهم مجينننع التنننابعني منننن أو نننم إىل  خنننر م ومنننن 

ها منهم تلقا نا ابلقبنو  والتصندي   نم, ومنن ت يسنمعها مننهم تلقا نا عنن اع
التابعني كذلك وكذلك مبع التابعني مع التابعني و ذا أمر يعلمه  رورة أ نل 
النندين   أ.  ننن. أيوننا غننريه مننن ا ققننني فهننو إمجنناع لنن ي   بننت وقنند تقننرر 

وحيننري خمالفتهننا,  عننند أ ننل العلننم أن اممجنناع حجننه خنن  قبو ننا واملصننري إليهننا
فلن قبو  أخبار ا حاد يف العقائد والشرائع من سنبيل املن منني فاحلنذر احلنذر 
من إتباع غري سبيلهم فنلن هللا تعناىل يقنو  " ومنن يشناق  الرسنو  منن بعند منا 
تبنني لنه ا نند  ويتبنع غنري سننبيل املن منني نولننه منا تنوىل ونصننله جهننم وسنناءت 

يم ملننا قننا  :   إن  نننذه ااخبننار ن أإ أخبنننار مصننريا " وهلل در اممنناي ابننن القننن
ا حنناد ن لننو ت تفنند اليقننني فنننلن الظننن ال النن  حالننل منهننا و  عتنننع إثبنننات 
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ااااء والصنفات انا , كمنا   عتننع إثبنات ااحشناي الةلبينة انا, فمنا الفنرق 
بنني ابب الةلن  وابب اأننل , حبينث حيننتا انا يف أحنندنا دون ا خنر و ننذا 

طننل إبمجنناع اامننة   وقننا  أيوننا   فتقسننيم النندين إىل مننا يثبننت  ننل التفرينن  اب
الواحد وما   يثبت به تقسيم غري مةرد و  مننعشم و  علينه دلينل لن ي  

   
التاسننع عشننر : أن املتقننرر عننند أ ننل العلننم أن إعمننا  الشننلي أوىل مننن إنالننه 

لن ي   و ذه ااخبار قد وردت عن املعصنوي لنل  هللا علينه وسنلم منن وجنه
وطري   بنت فاالنل إعما نا و  ينتم ذلنك إ  ابلقنو  ك نا حجنة وأمنا علن  
القنو  ك نا ليسنت حبجنة فنلن  نذا إبةنا   نذه النقنو  وإننا   نا واحلن  فيهننا 

 امعما    امنا  .
العشننرون : أن املتقننرر عننند أ ننل العلننم أن غلبننة الظننن كافيننة يف التعبنند والعمننل 

نا أ ننا   تفينند اليقنننني فل ننا   تنننز  عنننن إفننادة غلبنننة وأخبننار ا حنناد إن سنننلم
الظننن فيعمننل اننا ويتعبنند هلل تعنناىل ضننا دلننت عليننه أ ننا تفينند غلبننة الظننن وغلبننة 

 الظن كافية يف العمل .
احلنادإ والعشننرون : أن املتقننرر شننرعا أن الشنريعة   تفننرق بننني متمنناثلني كمننا 

كخبننار ا حنناد  يف ابب  أ ننا   جتمننع بننني خمتلفننني ف يننث ثبننت ا حتجنناج
العملينننننات فشنننننذلك  ننننني يف ابب العلمينننننات ان الشنننننل ينننننندرج حتنننننت ابب 
امثبات ابلوحي , ومن فرق بني  ذا و ذا فقد تناق  وفرق بنني متمناثلني , 
وابجلملننة فاادلننة علنن   ننذه املسننألة كثننرية ولعننل  ننذا كننا  إن شنناء هللا تعنناىل 

و  حبجينة خنل ا حناد مةلقنا سنواء وبه تعلم أن احلن  احلقين  ابلقبنو   نو القن
يف العقائننند أو الشنننرائع وأن رد خنننل ا حننناد يف ابب العقائننند إانننا  نننو ادثننننة 
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وبدعة فهو رد عل  أل ابه ان كل إحداث يف الدين عقيدة أو شريعة فهو 
رد , فالزي جادة املذ   احل  املتواف  مع الشتاب والسننة وإن رفونك الننان 

حو  و  قوة إ  ابهلل العلي العظنيم، فبنان لنك أن رد فاحل  أح  أن يتبع و  
خنننل ا حنننناد يف ابب العقائنننند إانننا  ننننو  لوسننننة وخرافنننات   بر ننننان عليهننننا ، 
فاسننننتعذ ابهلل تعنننناىل مننننن زيننننغ القلننننوب بعنننند  نننندايتها ، ومننننن انتشاسننننتها بعنننند 

 استقامتها وهللا حيفظنا وإ ك. 
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 فصل
 بصنفات خلقنه ، أعنوذ بدعة متثيل لنفات هللا تعناىل الفبا العا   :

ابهلل منننن  نننذه البدعنننة مث أعنننوذ بنننه منهنننا مث أعنننوذ بنننه منهنننا ،   رب أشنننهدك 
وأشهد محلة عرشنك وملئشتنك وأنبيناءك ومجينع خلقنك أئ بنرإء منهنا ومنن 
القائلني اا ، وأشهد أئ يف  ذه املسألة جار عل  ما جر  علينه أ نل السننة 

خننرة فأثبننت لننك مننن ااانناء والصننفات رفننع هللا قنندر م ومننناز م يف النندنيا وا 
منننا أثبتنننه لنفسنننك يف كتابنننك أو أثبتنننه لنننك رسنننولك لنننل  هللا علينننه وسنننلم يف 
لنن ي  سنننته مننن غننري حتريننف و  تعةيننل ومننن غننري تشيننف و  متثيننل وأنفنني 
عنننك مننا نفيتننه عننن نفسننك يف كتابننك أو نفنناه عنننك رسننولك لننل  هللا عليننه 

د الصنفة املنفينة ، و نذا  نو احلن  وسلم يف ل ي  سنته مع إثبايت لشما   ن
النننذإ   خنننوز القنننو  ب نننريه ولشنننن أبنننت عقنننو  املبتدعنننة إ  الوقنننوع يف حفنننرة 
التمثيل وا رتواء من ابلوعات التشنبيه ، أكرمنك هللا ، فقنالوا : حننن نثبنت هلل 
الصننننفات لشننننن علنننن  وجننننه عاثننننل لننننفات ا نننند ت فننننأثبتوا هلل الوجننننه لشننننن 

بتوا اليدين ولشن اعتقدوا أ ا كأيدينا وأثبتنوا ا سنتواء اعتقدوا أنه كوجو نا وأث
والعننني والرمحننة وال ونن  والر ننا ولشننن قننالوا : إ ننا كاسننتوائنا وأعيننننا ورمحتنننا 
وغوننبنا ور ننا  و لننم جننرا يف سننائر الصننفات وحجننتهم يف ذلننك أن ا تفنناق 

 ائننن  يف اااننناء يسنننتلزي ا تفننناق يف املسنننم  ، وأن هللا تعننناىل أخنننل  عنننن ال
كااء  ا حقائ  يف الشا د فوج  علينا محل ما غاب علن  منا  نو مشنا د 
وصبةننننوا يف ذلننننك خننننبو عشننننواء ورويننننت عنننننهم عبننننارات يف ذلننننك   يشنننناد 
يصنندق العقننل لنندور ا مننن عاقننل ، لشننن  نن  ء   عقننو   ننم ، وحقهننم أن 
يو عوا يف املص ات العقلية وعنعوا من ا ختلت ابلنان منن ابب سند ابب 
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الفتنننة ، ومننن ابب احلجنننر الصنن ي لسننلمة ا عتقننناد ، فاحننذر   أخنني منننن 
 نذه البدعننة امللعونننة املذمومنة الرديئننة السنن يفة التافهنة الشننيةانية ، واعلننم أنننه 
  سننننلمة مننننن  ننننذه البليننننة إ  اب لتننننزاي الشامننننل ضنننننها أ ننننل السنننننة يف ابب 

شنننف  منننن  نننذه ااانناء والصنننفات ، وهللا   أخننني إئ لنننك لنالننن  وعلينننك مل
البدعة الوخيمة وا دثة العظيمة وأقسم ابهلل إ ا ادثنة وأقسنم ابهلل إ نا بدعنة 
فهي رد عل  أل ااا ان كل إحداث يف الندين عقيندة أو شنريعة فهنو رد . 

 والدليل عل  كو ا ادثة وبدعة عدة أمور : 
د نفني ااو  : قوله تعاىل : " ليم كمثلنه شنيء " والشنا   ننا زيندت لتأكين

املثنننل , وقولنننه :   لنننيم   نفننني وقولنننه   شنننيء   نشنننرة فهنننو نشنننرة يف سنننياق 
النفنني وقنند تقننرر يف القواعنند أن النشننرة يف سننياق النفنني تعننم فينندخل يف ذلننك  
كنل شننيء , فيندخل امللئشننة والسننماوات وامننم واجلننن وكنل شننيء فننلن هللا 

القواعنننند أن تعنننناىل   عاثلننننه شننننيء , و ننننذا النفنننني ورد مةلقننننا وقنننند تقننننرر يف 
االنننل  نننو بقننناء املةلننن  علننن  إطلقنننه و  يقيننند إ  بننندليل فيننندخل يف ذلنننك 
الننذات وااانناء والصننفات واافعننا  , فلننيم كمثننل هللا تعنناىل شننيء يف ذاتننه 
و  يف أاائننه و  يف لننفاته و  يف أفعالننه جننل وعننل فبنناهلل عليننك أإ و ننوح 

ار نننننور احلنننن  غننننري  ننننذا الو ننننوح ولشننننن عميننننت عيننننون اأفننننافي  عننننن إبصنننن
 وا د .

الثننائ : قولننه تعنناىل : " فننل توننربوا هلل اامثننا  " فقولننه   فننل توننربوا    ننذا 
 ي وقد تقرر يف القواعد أن النهي املةل  عن القرينة يفيند الت نر  , وقولنه   
اامثننا    مجننع دخلننت عليننه االننف والننلي ا سننت راقية وقنند تقننرر يف القواعنند 

سننت راقية إذا دخلننت علنن  اجلمننع أفننادت العمننوي , و ننذا أن االننف والننلي ا 
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يفيد النهي ااكيند القناطع عنن  نرب اامثنا  هلل تعناىل فمنن قنا  : وجنه هللا  
كوجه األ  فقد  رب هلل اامثا  ومن قا  : يد هللا كيند األن  فقند  نرب 
هلل اامثننننا  , ومننننن قننننا  : اسننننتواء هللا تعنننناىل كاسننننتواء األنننن  فقنننند  ننننرب هلل 

ثنننا  و شنننذا , فيشنننون متق منننا يف النهننني , فونننرب اامثنننا  هلل تعننناىل   اام
خنننوز البتنننة اننننه جنننل وعنننل لنننيم لنننه مثينننل يف ذاتنننه و  لنننفاته و  أاائنننه و  

 أفعاله .

الثالث : قوله تعاىل " فل جتعلنوا هلل أنندادا " و نذا  ني قناطع يف أن  عنل لنه 
ل وعنل  نو ااحند يف ربوبيتنه جل وعل أنداد   أإ أشباه ونظراء   , انه ج

فل معني و  ظهري له , و و ااحد يف ألو يته فنل شنريك لنه و نو ااحند يف 
أاائه ولفاته فنل مثينل لنه , فمنن قنا  : عنني هللا كعنني خلقنه فقند جعنل هلل 
ندا يف  ذه الصفة , ومن قا  رمحة هللا كرمحة خلقه قد جعنل هلل نندا يف  نذه 

 ك ونننن  خلقنننه فقنننند جعنننل هلل ننننندا يف  ننننذه الصنننفة , ومننننن قنننا  غونننن  هللا
الصننننفة , و شننننذا , و  خننننلن مننننن ذلننننك إ  كن تثبننننت هلل تعنننناىل ااانننناء 
والصفات وتنفي ؤاثلتها لصفات ا د ت , بل  ني أولنا  كاملنة منن كنل 
وجه , قد بل ت يف الشمنا   ايتنه وحنده و  يع يهنا نقنق بوجنه منن الوجنوه 

 تعنناىل وعظمتننه , فننل متاثننل شننيئا مننن لننفات و نني علنن  مننا يلينن   ننل  هللا
 امل لوقات ان هللا تعاىل ليم كمثله شيء و و السميع البصري .

الرابع : قوله تعاىل " وت يشن له كفنوا  أحند " فقولنه " وت "  نذا نفني وقولنه " 
أحد " نشرة ، وقد تقرر يف القواعد أن النشرة يف سياق النفي تعنم أإ أن هللا 

شاف  له يف ذاتنه و  يف لنفاته و  يف أاائنه وأفعالنه ، فمنن قنا  : تعاىل   م
إن نزو  هللا كنزو  خلقه فقد جعل هلل مشافئنا  ومنن قنا  إن سناق هللا كسناق 
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خلقه قد جعل هلل مشافئنا  ، ومنن قنا  أن ر نا هللا كر نا خلقنه فقند جعنل هلل 
 مشافئا  ، و ذا   خوز البتة .

اأننامم : قولننه تعنناىل "  ننل تعلننم لننه ايننا " والسننمي مننن تفسننرياته املثيننل أإ 
 ل  ناك أحد يست   أن يساوإ هللا تعاىل يف أاائنه ولنفاته واجلنواب :   
، انه جل وعل  و املنفرد بشل معنائ الربوبينة واالو ينة والشمنا  املةلن  يف 

 اننني لنننه يف أاائنننه و  أاائنننه ولنننفاته ، فنننل اننني هلل جنننل وعنننل يف ذاتنننه و 
لنو أن املمثلنة تندبروا  نذه ا  ت العظيمنة ملنا  اي له يف لفاته وأفعالنه فنوهللا

قنالوا ابلتمثيننل فل نا تقةننع دابننر املماثلنة بننني لننفات هللا تعناىل ولننفات خلقننه 
فالواجنن  املقةننوع بننه  ننو اعتقنناد أن هللا تعنناىل لننيم كمثلننه شننيء يف ذاتننه و  

  أفعالنه جننل وعننل ومهلل إن  نذا  ننو احلن  الننذإ    نناة أاائنه و  لننفاته و 
للعبنننند إ  ابعتقنننناده ، ووهللا إن متثيننننل بصنننننفات البننننارإ لصننننفات خلقننننه  نننننو 
الباطل بعينه والشفر الصراح اننه تشنذي  للنقنو  املتنواترة القاطعنة وإنشنار ملنا 

  و معلوي من الدين ابلورورة .
رحننم هللا أمننواكم وثبننت أحينناء م  السننادن : لقنند تقننرر عننند عامننة أ ننل السنننة

أن ا تفننناق يف اااننناء   يسنننتلزي ا تفننناق يف املسنننم  أإ لنننيم كنننل شنننيئني 
اتفقننننا يف ا سننننم اتفقننننا يف الصننننفة ،  ننننذا ابطننننل واحلنننن  خلفننننه فا تفنننناق يف 
اااننناء   يسنننتلزي ا تفننناق يف املسنننم  و نننذا إبمجننناع أ نننل السننننة ، فصنننفات 

لنفاتنا يف اننرد ا سنم فنلن  نذا ا تفناق   البارإ جل وعل وإن اتفقت مع 
 يستلزي ا تفاق يف كيفية الصفة ويو    ذا الوجه الذإ بعده .

السننابع : لقنند تقننرر عننند أ ننل السنننة رمحهننم هللا تعنناىل ابتفنناق املتننأخرين منننهم 
أن ا تفننننننناق يف ا سنننننننم الشلننننننني املةلننننننن    يسنننننننتلزي ا تفننننننناق بعننننننند التقييننننننند 
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ة ينند ، مننن غننري إ ننافة شننيء  نني اسننم مةلنن   والت صننيق وام ننافة ، فلفظنن
كلنني ، لشننن إذا قلننت : ينند هللا ، أو قلننت ، ينند امل لننوق فقنند خرجننت عننن  
كو ا ااا  مةلقا  ، ولارت ااا  مونافا  والصنفة املونافة صنتق ضنن أ نيفت 
إليه ، فليم قولنا : يد هللا  و بعينه قولنا : يد امل لنوق ، وإانا بينهمنا اتفناق 

شلي ، أإ ا سم قبل ام نافة أإ قولننا : يند ،  شنذا بندون أإ يف ا سم ال
إ نننافة ، وا تفننناق يف ا سنننم الشلننني املةلننن    يسنننتلزي ا تفننناق بعننند التقييننند 
والت صيق وام نافة فناحف"  ناتني القاعندتني فل نا تقن  قوناء  كلينا علن  

 .  ذه البدعة القبي ة اأبيثة الشيةانية . ويو    ذا الوجه ما  يت بعد
ينن دإ  تالثننامن : لقنند تقننرر عننند عامننة عقننلء بننين  دي أن اخننتل  ام ننافا

إىل اخننتل  املوننافات، فننلذا قلنننا إ نناءة الشننمم ، وإ نناءة الشننمعة ، فقنند 
أ ننننفناه ام نننناءة ااوىل إىل الشننننمم، وأ ننننفنا ام ننننافة الثانيننننة إىل الشننننمعة 
 فاتفقنننت الشنننمم والشنننمعة يف أن كنننل منهمنننا مونننيء فهنننل  نننناك عاقنننل يف
النندنيا يقننو  : إن إ نناءة الشننمم  نني بعينهننا إ نناءة الشننمعة ؟ ابلةبننع   ، 
ذلك ان ام افة اختلفت فلما اختلفت ام افات اختلفت املوافات ولنو 
قلنننا : فلننو قلنننا جننناح الصننقر وجننناح البعننوش ، فنناتف  الصننقر والبعننوش أن  

املونا   كل  منهما له جناح فهل اجلنناح املونا  للبعنوش  نو بعيننه اجلنناح
للصنقر ؟ ابلةبننع   ، ذلنك ان اجلننناح اختلفننت إ نافته ففنني ااوىل أ ننفناه 
للصننننقر ويف الثانينننننة أ ننننفناه للبعنننننوش ،فلمننننا اختلفنننننت ام ننننافات اختلفنننننت 
املوافات ، و شذا نقو  : يد الفيل ويند امنسنان فناتف  الفينل وامنسنان أن  

اجلنننواب   ، كنننل منهمنننا لنننه يننند ، فهنننل يننند الفينننل كيننند امنسنننان   شنننك أن 
ذلننك ان الينند ااوىل قنند أ ننيفت للفيننل ، وأمننا الينند فقنند اختلفننت إ ننافتها 
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انننننا أ نننفنا ا ل نسنننان فاختلفنننت ام نننافات  خنننتل  املونننافات ، و نننذا 
وا نن  ، فينند هللا ليسننت  نني ينند امل لننوق  خننتل  ام ننافات ، ووجننه هللا 

هللا تعنننناىل تعنننناىل لننننيم كمثننننل وجننننه امل لننننوق  خننننتل  ام ننننافات ، وعننننني 
ليست كمثل عني امل لوق  ختل  ام نافات ، وسناق هللا ليسنت كسناق 
امل لوق  ختل  ام افات ، واستواء هللا تعاىل ونزولنه يف ثلنث اللينل لنيم  
كاستواء امل لوق ونزوله  ختل  ام افات ، و شذا يف سائر لفاته جنل 

ر مةلقننة وإاننا ذكننرت وعننل ذلننك ان الصننفات املننذكورة هلل يف القننر ن ت تننذك
موافة إىل هللا تعاىل وكذلك لفات امل لوق املنذكورة يف القنر ن أيونا   ني ت 
تننذكر مةلقننا  وإاننا ذكننرت موننافة إىل امل لننوق ، فتشننون لننفة كننل مولننو  
عل  ما يلي  به ويناسبه ، فلذا أ يفت الصفة هلل تعاىل لارت  ئقة به جنل 

حلالنه ، و  عشنن البتنة أن تتفن   وعل وإذا أ يفت للم لوق لنارت مناسنبة
الصننفات مننع اخننتل  ام ننافات ، و ننذا وا نن  عننند مننن أراد احلنن  متجننردا  
عن ا و  والتعص  . فلذا كنان اخنتل  ام نافات بنني امل لوقنات يوجن  
اختل  الصفات املوافة إليهم فحن يشون اختل  ذلك يوجن  اخنتل  

  ، بل من ابب أوج  .الصفات بني اأال  وامل لوق من ابب أوىل
التاسنع : لقند تقنرر ابتفناق أ نل السنننة أن القنو  يف الصنفات فنرع عنن القننو  
يف النذات ، فنالشلي فيهمنا واحند    تلنف ، أإ أن النذإ نقولنه يف الننذات 
 و ما نقولنه يف الصنفات والعشنم ابلعشنم وإثباتننا ابلنذات إثبنات وجنود   

إثبننات وجنود   تشييننف ، وكننذلك تشيينف فننذلك أيونا  إثباتنننا للصننفات  نو 
فشنذلك أيونا  نقنو  : نثبنت  تأيوا  حنن نثبنت هلل تعناىل ذام  ليسنت كالنذوا

هلل تعاىل لفات ليست كالصفات ، وكذلك أيوا  فلنننا نقنو  : إن ذات هللا 
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تعنناىل مننن ابب ال ينن  فننل عشننن إدراك كيفيتهننا و  منندخل للعقننل يف معرفننة  
الصنننفات أيوننا   ننني مننن ابب ال يننن  و   كنننه حقيقتهننا فشنننذلك نقننو  : يف

عشننننن إدراك كيفيتهننننا و  منننندخل للعقننننل يف معرفننننة كنننننه حقيقتهننننا ، فننننالشلي 
فيهما واحند ، و ن  ء املمثلنة ي مننون كن هللا تعناىل ذام  وكنذلك ي مننون ك نا 
ليسنت كالنذوات وإاننا اأنل  معهننم يف تشيينف الصننفات ، فيقنا   ننم ، إن 

ات خنن  علننيشم أن تعتقندوه يف الصننفات ان الشننلي يف منا تعتقدونننه يف النذ
الصننفات فننرع عننن الشننلي يف الننذات ومننن فننرق بينهمننا فهننو متننناق  خمننالف 
ل مجننننناع متنشننننن  طريننننن   نننننللة انانننننن  لل ننننن  لنننننيم معنننننه إ  القرمةنننننة يف 
النقليات والسفسةة يف العقليات فهذه القاعندة املتفن  عليهنا بنني أ نل السننة 

امعننان اجلننازي كن هللا تعنناىل لننيم كمثلننه شننيء يف مجيننع  توجنن  وجننواب  قةعيننا
لفاته . كما أنه تعاىل ليم كمثله شيء يف ذاتنه و نذا وا ن  عنند ألن اب 
العقننو  السننليمة ، وأمننا العقننو  املتلوثننة بعفننن علننم الشننلي اليننو ئ فننل أخا ننا 

طننل تقبننل  ننذا الشننلي ، لشنننه احلنن  وإن تقبلننه عقننو م ، ومتثننيلهم للصننفات اب
 وإن ر يته عقو م وهللا املوف  وا ادإ إىل سواء السبيل .

العاشنننر : إن املتقنننرر عنننند العقنننلء أن ابب ال يننن  مبنننناه علننن  التوقينننف فنننل 
مدخل للعقو  فيه ، ذلك ان هللا تعاىل ملا خل  العقل جعنل لنه طاقنة وقندرة 

ج عننن فننل يننزا  تفشننري العقننل سننليما  منناداي يف  ننذه احلنندود لشننن مننه مننا خننر 
حننندوده وطاقاتننننه فلننننه لننننن يرجنننع إ  ابلوننننل  واحلنننرية والشننننشوك والتونننننات 
الباطلننة ، وابب الصننفات مننن أبننواب ال ينن  وحيننث كننان اامننر كننذلك فلنننه 
يشنون منن اابنواب التوقيفيننة علن  الننق الصن ي  ، ومننن املعلنوي املتقنرر عننند 

يف السننننننة  مننننن لنننننه أد  معرفنننننة ابلشتننننناب والسنننننة أننننننه ت ينننننرد يف الشتننننناب و 
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الصنننن ي ة تفسننننري كيفيننننات الصننننفات املوننننافة هلل جننننل وعننننل ، فنننناأوش يف  
كيفيننة الصننفات مننن التقننو  علنن  هللا تعنناىل بننل علننم ، ومننن قفننو مننا  بر ننان 
عليننه، فبنناب ال ينن    منندخل للعقننو  فيننه فننل سننلمة إ  ابلتسننليم وإمسنناك 

تصنرة يتبنني لنك اللسان عن اأوش فيما   علنم لنك بنه ، وانذه ااوجنه امل 
أن متثيننل لننفات هللا تعنناىل بصننفات خلقننه ادثننة يف النندين وبدعننة يف الشننرع 
وغلنننو يف امثبنننات فهنننو رد علننن  أ لنننه ان املتقنننرر أن كنننل إحنننداث يف الننندين 

 عقيدة أو شريعة فهو رد .
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 فصل
 بدعة تعةيل الرب جل وعل عن أاائه ولفاته . الفبا العاشب :

قبلهننا ، فبننئم البنندعتني نننا ، وإ  نننلأ إىل هللا و نني   تقصننر يف شننر ا عمننا 
تعنناىل منهمننا ونعننوذ بننه جننل وعننل مننن شننرنا ، و ننذه ا دثننة فقنند تق ننم فيهننا  
كثنري مننن أ نل البنندع ، وقند عننر  أ نل العلننم التعةينل ل ننة ابلتفرينع وامخننلء 
ومنننه قولننه تعنناىل " وبئننر معةلننة " أإ تركهننا أ لهننا حللننو  العننذاب اننم ، ومنننه 

م : جيند معةنل ، أإ خننا  منن احللينة ، وأمنا شننرعا  فهنو إنشنار منا خنن  قنو 
هلل تعاىل من ااااء والصفات ، إنشار  كليا  أو جزئيا  ، و ذا التعةيل  تلنف 
ابختل  فرق املبتدعة ، فأما غنلة ال نلة منن امللحندة امااعيلينة القرامةنة 

فيقولنون :   حني و  مينت  الباطنية فل م يسنلبون عنن هللا تعناىل النقيونني ،
و  عات و  جا ل و  يتشلم وليم كبشم و  يسمع وليم كلم و  يت رك 
ولنيم بسناكن و  فنوق و  حتنت و شننذا و ن  ء منن أكفنر خلن  هللا تعنناىل ، 
وأمننا الفلسننفة ال ننلة فننل م يعةلننون هللا تعنناىل لننفات امثبننات ، فيقولننون : 

فة واحنندة ، وأمننا اجلهميننة أتبنناع اجلهننم لننفوان إمننح النندنيا نفيننا  و  تثبننت لنن
املل نند الشننافر فننل م يعةلننون هللا تعنناىل عننن أاائننه ولننفاته ، فينفننون ااانناء 
وينفننون الصننفات ، وأمننا املعتزلننة أتبنناع والننل بننن عةنناء فننل م يثبتننون ااانناء 
فقنننننو وأمنننننا الصنننننفات فيعةلو نننننا كلهنننننا ، وأمنننننا ااشننننناعرة أتبننننناع أ  احلسنننننن 

ل م يثبتنننون اااننناء والصنننفات السنننبع فقنننو وأمنننا ابقننني الصنننفات ااشنننعرإ فننن
فيعةلو ا ، وكذلك الشلبية معةلة وكنذلك املاتريدينة معةلنة وكنذلك الشنيعة 

معةلننة وكننذلك الزيديننة معةلننة ، ف النن  فننرق اامننة يف ابب ااانناء  ةالرافونن
والصنننفات  نننم منننن املعةلنننة ، فبدعنننة التعةينننل ادثنننة قننند  نننربت كطناانننا يف 
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النن  فننرق اامننة ، وأقسننم ابهلل تعنناىل أ ننا ادثننة وبدعننة وأ ننا ابطننل انن  ، غ
والننذإ أوجبهننا  ننو إتبنناع اا ننواء وتعظننيم قواعنند اليننو ن وتقنند  العقننل علنن  
النقننل وااخننذ مننن زاب ت أذ ننان الفلسننفة ، وبيننان كو ننا ادثننة وبدعننة مننن 

 وجوه : 
ابة والتننابعني ومبعننيهم ااو  : أنننه خمننالف ممجنناع السننلف الصننا  مننن الصنن 

واائمة املقتد  انم ؤنن  نم لسنان لندق يف اامنة ، فنلن السنلف رمحهنم هللا 
تعنناىل كننانوا يثبتننون مننا أثبتننه هللا لنفسننه يف كتابننه ومننا أثبتننه لننه رسننو  هللا لننل  
هللا عليننه وسننلم يف لنن ي  سنننته ، و  يعننر  عنننهم كلمننة واحنندة يف تعةيننل 

ن اااننناء احلسنننهت والصنننفات ، بنننل حفننن" النننرب جنننل وعنننل عمنننا خننن  لنننه مننن
عنهم اب تفناق امنشنار الشنديد املتشنرر علن  معةلنة اااناء والصنفات ، بنل 
وثبنننت عنننن بعونننهم أننننه كفنننر منننن ج ننند منننا ولنننف هللا بنننه نفسنننه ، فلثبنننات 
ااانناء والصنننفات  نننو سننبيل املننن منني علينننه ، وتعةيلهننا خمنننالف  نننذا السنننبيل 

 ورسننوله ويتبننع غننري سننبيل املنن منني نولننه مننا وقنند قننا  تعنناىل " ومننن يشنناق  هللا
توىل ونصله جهنم وساءت مصريا " فقد اتفقوا عل  إثبات ما خن  هلل تعناىل 
من ااااء والصفات ، واتفقنوا علن  حرمنة التعةينل وامنشنار علن  منن أنشنر 
شيئا ؤا ان  وولنف هللا بنه نفسنه ، وقند تقنرر يف القواعند أن اممجناع حجنة 

و ننا واعتماد ننا واملصننري إليهننا وحتننري خمالفتهننا وأنننت خبننري ابرك شننرعية خنن  قب
هللا فيننك وزادك هللا علمننا وشننرفا ورفعننة أن اممجنناع املعتننل يف مسننائل العقينندة 
 و ما علينه السنلف الصنا  و  عنلة  نل  غنري م منن املبتدعنة ، فبنان لنك 

بنندع ا نند ت اننذا اممجنناع أن تعةيننل ااانناء والصننفات كننل  أو بعوننا  مننن ال
 فهو رد عل  أل ابه ان كل إحداث يف الدين فهو رد .
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خمننننالف ومننننناق  لةريقننننه الشتنننناب  –أإ مننننذ   التعةيننننل  –الثننننائ : أنننننه 
والسنننننة ، ا مننننا ؤلننننوءان إبثبننننات ااانننناء والصننننفات هلل تعنننناىل ومننننن املعلننننوي 

لنك املتقرر أن ما جاء بنه الوحينان  نو احلن  ومنا خالفهمنا فهنو الباطنل فند  ذ
علنن  بةننلن مننذ   التعةيننل انننه خمننالف لل نن  ، فهننو ابطننل و ننل  قننا  

 تعاىل " فماذا بعد احل  إ  الول  " .
الثالننننث : أن مننننذ   التعةيننننل خمننننالف لةريقننننة الرسننننل ، فننننلن الرسننننل علننننيهم 
الصلة والسلي قد عرفوا الرب النذإ أرسنلهم كاائنه ولنفاته ، ولنذلك فقند 

لنفنني اممننل كمننا قننا  تعنناىل عننن إبننرا يم أنننه قننا  جننا ا ابمثبننات املفصننل ، وا
ابيننه "   أبننت ت تعبنند مننا   يسننمع و  يبصننر و  ي ننين عنننك شننيئا " و ننذا 
إثبننننات للسننننمع والبصننننر ، وقننننا  تعنننناىل " قالننننت رسننننلهم أيف هللا شننننك فنننناطر 
السننموات واارش " وقننا  تعنناىل "  ننو هللا الننذإ   إلننه إ   ننو عننات ال ينن  

لنننرمحن النننرحيم ،  نننو هللا النننذإ   إلنننه إ   نننو امللنننك القننندون والشنننهادة  نننو ا
السنلي املن من املهنيمن العزيننز اجلبنار املتشنل سننب ان هللا عمنا يشنركون  ننو هللا 

ا ينة " و نذا إثبنات مفصنل يف …. اأال  البارئ املصور له ااااء احلسنهت 
  " التعرينننف ابلنننرب جنننل وعنننل وتبنننارك وتقننندن . وقنننا  هللا تعننناىل عنننن لنننا

اعبننندوا هللا منننا لشنننم منننن إلنننه غنننريه  نننو أنشنننأكم منننن أارش واسنننتعمركم فيهنننا 
فاسننت فروه إن ر  قرينن  انينن  " وا  ت يف  ننذا املعننهت كثننرية ، و نني تفينند 
أن الرسننننل لنننننلوات هللا وسنننننلمه عننننيهم عرفنننننوا األننننن  بننننرام ضقتوننننن  أاائنننننه 

قننة الرسننل ولننفاته فمننذ   التعةيننل خمننالف لةريقننة الرسننل ، ومننا خننالف طري
فهننننو ابطننننل فأفنننناد ذلننننك بةننننلن مننننذ   التعةيننننل مل الفتننننه لةريقننننة الرسننننل 

 ومنهجهم . 
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الرابنننع : أن منننذ   التعةينننل خمنننالف للعقنننل الصنننري  ، فنننلن العقنننل الصننننري  
يفرش فر ا قةيعا أن من سنلبت عننه لنفاته الشمنا  وعةنل عنهنا ثبتنت يف 

ئه ور ناه ورمحتنه حقه لفات النقق ، فنلذا عةنل هللا تعناىل عنن علنوه واسنتوا
وقدرته وحياته واعه وبصره ووجهه وعينه وكلمه وغري ذلنك فنلن  نذا سنل  
للشما  ، وهللا تعاىل   خنوز يف حقنه إ  أن يشنون متصنفا بصنفات الشمنا  
ومنعنننوم بنعنننوت اجلنننل  واجلمنننا  منننن كنننل وجنننه و نننذا   يتفننن  منننع منننذ   

ةنننلن منننذ   التعةينننل ان تعةينننل الشمنننا  ولنننف ابلننننقق فبنننان بنننذلك ب
 التعةيل مل الفته للعقل الصري  ان ما خالف العقل الصري  فهو ابطل . 

اأننننامم : أن مننننذ   التعةيننننل خمننننالف للفةننننرة السننننليمة الصننننافية فلنننننه مننننن 
اامنننور املتقنننررة يف الفةنننر السنننليمة وجنننوب اتصنننا  اأنننال  بصنننفات الشمنننا  

وث بعلننوي الينننو ن واجلننل  واجلمننا  ، و نننذا أمننر راسنننا يف الفةننرة الننع ت تتلننن
التافهنننة السننناقةة امل الفنننة للمنقنننو  واملناقونننة للمعقنننو  ، فلنننو تركنننت الفةنننرة 
علنن  حا ننا وأبعنندت عننن املنن ثرات لنشننأت و نني مع فننة كانناء راننا ولننفات  
كماله ، فالفةرة السليمة تقر إقنرارا قةعينا أن رانا وخالقهنا النذإ   يسنت   

العلنني احلنني القيننوي السننميع البصننري  العبننادة إ   ننو ،  ننو ذلننك الننرب العظننيم
السننبوح القنندون السننلي املهننيمن ذو ااانناء احلسننهت والصننفات العليننا فأفنناد 
ذلك أن مذ   التعةيل خمالف للفةرة السليمة الصافية النع فةنر هللا الننان 

 عليها ، وما خالف الفةرة السليمة فهو ابطل . 
 ابملعندومات واملمتنعنات ، السادن : أن مذ   التعةيل يلزي عليه تشنبيه هللا

فلننا إذا أرد  أن نعر  املعدوي قلنا :  و ما   لفات له ، فلذا عةل الرب 
عننننن أاائننننه ولننننفاته لننننزي مننننن ذلننننك تشننننبيهه ابملعنننندومات ، وإذا سننننلبنا عنننننه 
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النقيوننني فقلنننا :  حنني و  ميننت و  عننات و  جا ننل لننزي مننن ذلننك تشننبيهه 
العقنننننلء أن رفننننع النقيوننننني كجمننننع النقيونننننني  ابملمتنعننننات ان املتقننننرر عننننند 

كلنننا مننن املمتنعننات ، فنظننر كيننف فننروا مننن تشننبيهه ابمل لوقننات ووقعننوا يف 
تشنننبيهه ابملعننندومات واملمتنعنننات و نننذا يفيننندك أن منننذ   التعةينننل منننذ   

 فاسد متناق  مبناه عل  التقو  عل  هللا بل علم .
منننننن املعلننننوي املتقننننرر عننننند عامنننننة السننننابع : أن املعةلننننة ي منننننون أن هلل ذام ، و 

إ  و  بنننند أن  –أإ خننننارج الننننذ ن  –العقننننلء أنننننه مننننا مننننن ذات يف اأننننارج 
يشون  ا لفات ، إذ ما من ذات و ا لنفات ، فنلذا سنلبت  نذه الصنفات 
عن الذات لار ذلك تعةيل  نذه النذات فتعةينل الصنفات يلنزي مننه تعةينل 

، فننل م إذا قننالوا لننيم لننه اسننم الننذات ، و ننذا إنشننار لوجننود الننرب جننل وعننل 
و  لنننفة ، فشنننأ م قنننالوا :   ذات لنننه ، فنننانظر كينننف يفوننني  نننذا املنننذ   
اأبينث الباطنل الفاسند إىل تعةينل هللا تعنناىل عنن ذاتنه ، وإفونا ه إىل النتيجننة 
الباطلة الفاسدة دليل عل  بةلنه وفساده ان ما أفو  إىل الباطل والفسناد 

ابهلل العظنننيم أن منننذ   التعةينننل منننذ   ابطنننل فهنننو ابطنننل فاسننند : وأقسنننم 
 فاسد .

الثنننننامن : أن منننننذ   التعةينننننل حقيقتنننننه اجل ننننند وامنشنننننار   ت الصنننننفات 
وأحاديثهنننا سنننواء ج ننند مبنا نننا أو ج ننند معنا نننا ، فمبنننناه علننن  معار نننة هللا 
تعننننناىل ورسنننننوله لنننننل  هللا علينننننه وسنننننلم يف خلننننننا وإنشنننننار تشنننننذي  وج ننننند 

ديثها و ذا كفرو إحلاد وزندقة ومعارش حلقيقة ملدلو ت   ت الصفات وأحا
امعنان ابهلل وامعنان برسنوله لنل  هللا عليننه وسنلم ان منن مقتونيات امعننان 
ابهلل تصننندي  خنننله ، ومنننن مقتونننيات امعنننان كن امننندا رسنننو  هللا تصنننديقه 
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فيمنننا أخنننل ، فتعةينننل هللا تعننناىل عنننن أاائنننه ولنننفاته يفوننني إىل تشنننذي  هللا 
ج ند أخبارننا ومعار نتهما فيهنا ، و نذا  نو الشفنر بعيننه والونل  ورسوله و 
 برمته .

التاسننننع : أن املتقننننرر عننننند أ ننننل العلننننم أن مننننا بننننين علنننن  الفاسنننند فهننننو فاسنننند 
ومذ   التعةيل مبين عل  ألنو  فاسندة ، فقند بنين علن  أن إثبنات اااناء 

اد ، والصنننفات يسنننتلزي متثينننل هللا ابمل لوقنننات و نننذا االنننل فاسننند كنننل الفسننن
ومبنننين أيونننا علننن  أن إثبنننات الصنننفات يسنننتلزي تعننندد القننندماء ، و نننذا ألنننل 
أفسننند مننننن الفاسنننند ، ومبننننين أيوننننا علننن  أن إثبننننات الصننننفات يسننننتلزي القننننو  
ابل كي  و و ألل فاسد أيوا ، فهذه االو   ي الع انبثن  منهنا منذ   

 التعةيل و ي فاسدة كل الفساد وما بين عل  الفاسد فهو فاسد .
ر : أن املتقننرر عننند أ ننل العلننم أن االننل يف الشننلي احلقيقننة فننل خننوز العاشنن

العنندو  عنهننا إىل امنناز إ  بقرينننة ، و  ت ااانناء والصننفات املوننافة إىل هللا 
تعنناىل خنن  محلهننا علنن  حقائقهننا ، و ننذا ابتفنناق أ ننل احلنن  رحننم هللا أمننواكم 

واااناء علن  وثبت أحيناء م ، ومنذ   التعةينل حيملنون نصنون الصنفات 
اناز نننا و  قريننننة تقتوننني ذلنننك ف ينننث   قريننننة توجننن  ذلنننك فاالنننل  نننو 
البقننناء علننن  االنننل حنننه ينننرد الناقنننل ، فبنننان لنننك انننذه ااوجنننه أن منننذ   
التعةيننل خمننالف ملنننها السننلف وخمننالف لةريقننة الننوحيني كتننااب وسنننة وخمننالف 

 ننو يف ذاتننه ملنننها الرسننل وخمننالف العقننل الصننري  وخمننالف للفةننرة السننليمة و 
مبين عل  ألو  فاسدة ويلزي عليه لوازي ابطلة فشل ذلك يفيندك أن منذ   
التعةيننل انندث يف الشننرع وبدعننة فهننو رد علنن  ألنن ابه ان كننل إحننداث يف 

 الدين عقيدة وشريعة فهو رد . 



 109  نصر الشرعة بقمع البدعة    

 فصل
بدعنننة ا حتفنننا  ضولننند النننن  لنننل  هللا علينننه  الفأأأبا احلأأأا : عشأأأب :
دعة بننو عبيند القنداح النذين يسنمون أنفسنهم وسلم وأو  من أحدث  ذه الب

ابلفاطميني و م الباطنية القبوريون امللحدة و م من أفس  الننان ومنن أكفنر 
النننان كمننا حشنناه أبننو العبننان بننن يتميننة ، وليسننت  نني كو  بنند م الباطننل، 
فنننل م أرادوا إشنننن ا  النننننان ابلبنننندع لقصنننند إماتننننة السنننننة والبعنننند عننننن الشننننريعة 

ا  ضولننده لننل  هللا عليننه وسننلم ادثننة وبدعننة كمننا حشننم السننم ة ، وا حتفنن
 عل  ذلك علماء أ ل السنة واجلماعة وبيان ذلك من وجوه : 

ااو  : أن املتقرر عند عامة علماء امسلي أن االل يف العبادات التوقينف 
فل يشرع منها إ  ما عليه نق من الشتاب ول ي  السنة ، و  دلينل علن  

و  منن السننة الصن ي ة وحينث   دلينل علينه فاالنل  ذلك   من الشتناب
منعنننه ان التعبننندات مبنا نننا علننن  التوقينننف وااتبننناع   علننن  ا نننو  والشنننهوة 

 وا بتداع .
الثائ : أن الن  لل  هللا عليه وسنلم قند عناا بعند مولنده ثنل  وسنتني سننة 

سننلم يف وعنناا بعنند نبوتننه ثننل  وعشننرين سنننة وت يثبننت عنننه لننل  هللا عليننه و 
حديث واحند أننه احتفنل يف سننة منن السننوات ضولنده فلنو كنان ا حتفنا  يف 
النندين   احتفننل ضولننده ولننو مننرة  واحنندة لبيننان أنننه مننن الشننرع فلمننا ت يفعننل 
ذلننك علنن  طننو  سننين حياتننه د  علنن  أن ا حتفننا  ضولننده مننن ا نند ت يف 

ممجننناع أن أتخنننري شنننريعته ومنننن البننندع يف دينننن هللا ، وقننند تقنننرر يف القواعننند اب
البينننان عنننن وقنننت احلاجنننة   خنننوز ، وتقنننرر أيونننا أن كنننل إحنننداث يف الننندين 
عقيدة وشريعة فهو رد لقوله لل  هللا عليه وسلم " من أحندث يف أمنر   نذا 
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ما ليم منه فهو رد " متف  عليه ويف رواية " من عمل عمل لنيم علينه أمنر  
 ا " .فهو رد " ويف احلديث " وشر اامور اد ك

الثالث : أن أعظم النان حبا له  م ل ابته الشنراي ، فلننه لنيم  نة فنرد منن 
أفراد اامة أعظم حبا له من ل ابته الشراي ر وان هللا عليهم ومع ذلك فلنه 
ت يثبت عن ل ا  واحد أنه احتفل ضولده لل  هللا عليه وسنلم ، فلنو كنان 

أحنرن الننان علن  تةبيقنه ، ا حتفا  ضولده من الشرع لشان الصن ابة منن 
لشن الص ابة أمجعوا عل  ال ك ، أإ ترك  ذا ا حتفا  ، بنل ت  ةنر ببنا  
واحنند منننهم أن حيتفننل ضولننده لننل  هللا عليننه وسننلم فنند  ذلننك ا تفنناق علنن  
أن ا حتفنننا  لنننيم منننن الشنننرع إبمجننناع لننن ابة رسنننوله لنننل  هللا علينننه وسنننلم 

 يف الدين فهو رد . و ذا يفيدك أنه ادث وبدعة وكل إحداث
الرابع أنه ت يثبت عنن مبعني واحند و  عنن أتبناعهم و  عنن أئمنة أ نل السننة 
و  إماي يقتد  به أنه احتفل ضولده لل  هللا علينه وسنلم فلنو كنان ؤنا عرفنوه 
مننن الشنننرع لفعلنننوه ولنننو منننرة واحننندة لبينننان اجلنننواز لشننننهم ت يفعلنننوه البتنننة فننند  

وكننل إحننداث يف النندين فهننو رد ، فبننان لننك ذلننك علنن  أنننه انندث يف النندين 
بننذلك أن ا حتفننا  ابملولنند النبننوإ شننيء ت يفعلننه رسننو  هللا لننل  هللا عليننه 
وسلم و  أحد منن الصن ابة و  أحند منن التنابعني و  أحند منن سنلف اامنة 
وأئمتها ، بل   يزا  أ ل العلم املقتد  ام ينشرونه وحيشمنون علينه كننه منن 

 .البدع ا دثة 
اأننامم : أن هللا تعننناىل قنننا  " اليننوي أكملنننت لشنننم دينننشم وأمتمنننت نعمنننع " 
قننا  بعنن  السننلف : فمننا ت يشننن يومئننذ دينننا فلننيم مننن النندين ، وا حتفننا  
ضولده ليم من الدين بنق  ذه ا ية ، انه   دليل عليه ، فالذإ يزعم أنه 
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عينه وسنلم كنتم شنيئا  من الدين وأنه عبنادة وقربنة يلنزي علينه أن النن  لنل  هللا
من الشرع و ذا بلية أو أن أنه لل  هللا عليه وسلم ت يبلغ البلا املبنني ، أو 
أن الندين كنان  قصننا حنه متمنوه اننذه ا دثنة يف القنرون املتننأخرة ، وكنل  ننذه 
لنوازي فاسندة وابطلنة ، و  خمنرج منهنا إ  أن نعتقند أن ا حتفنا  ابملولند لنيم 

 ورد وأنه من ا د ت والبدع .  من الدين يف لدر و 
السنننادن : أن املتقنننرر عنننند أ نننل العلنننم أن شنننرعية االنننل   تسنننتلزي شنننريعة 
الولننف ، ف بننه لننل  هللا عليننه وسننلم فننرش عننني علنن  كننل أحنند ، فيجنن  
علنن  كننل مسننلم أن يقنندي ابننة هللا ورسننوله علنن  نفسننه وولننده ووالننده والنننان 

بنة لنيم مفتوحنا أمناي اا نواء والشنهوات أمجعني ، إ  أن التعبنري عنن  نذه ا 
وا ست سنا ت ومننا كنواه العقننو  ومتليننه الشنياطني بننل التعبننري عنن  ننذه ا بننة 
إانننا  نننو ابمتبننناع   اب بتنننداع قنننا  تعننناىل " قنننل إن كننننتم حتبنننون هللا فننناتبعوئ 
حيبنبشم هللا .... ا يننة " فعلمننة ابتننه  ني إتباعننه ، و  هلل العجنن  إن الننذين 

فلنننون ضولنننده جتننند م منننن أبعننند الننننان عنننن سننننته وشنننريعته ، فالننندو  النننع حيت
حتتفننل ضولننده  نني ألننل قنند رفوننت حتشننيم شننريعته الننع جنناء اننا واسننتبدلتها 
بقنوانني الشننرق وال نرب وجتنند يف ا حتفنا  ضولننده ا خنتلت والسننفور والتننلج 
د وتونننننييع الصنننننلوات و  ت املل ننننني ورقنننننق النسننننناء منننننع الرجنننننا  والقصنننننائ

الشركية وغري ذلنك منن امل الفنات لشنريعته لنل  هللا علينه وسنلم , فلنو كنانوا 
لننادقني يف دعننو  ابتننه  تبعننوه لننو كننانوا يعقلننون ويفقهننون , إذا فلننيم كننل 
واحد خوز له أن يعنل عنن ابتنه ضنا يريند , بنل التعبنري عنن  نذه ا بنة تنوقيفي 

بنننه وطاعتنننه فيمنننا أمنننر  علننن  الننننق وقننند ورد الننننق كن ابتنننه تقتوننني امعنننان
واجتناب ما    عنه وزجر وتصديقه فيمنا أخنل وأن   يعبند هلل تعناىل إ  ضنا 
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شرع وتقد  قوله عل  قو  كل أحد وكثرة الصلة والسلي عليه وتقد  ابتنه 
عل  ابة كل أحد , وا عتقناد كننه أفونل األن  وأننه لناح  املقناي ا منود 

عته ورفننن  منننا خالفهنننا منننن القنننوانني اار نننية , واحلنننوش املنننورود وحتشنننيم شنننري
واجلهاد يف نشر دينه ونصر سنته وتعليمها للعامة واأالة , وموا ته ونصنرته 
وغننري ذلننك مننن مقتوننيات ابتننه , وأمننا مننا يفعننل يف ليلننة املولنند فلنننه إعننلن 
لري  عل  ب وه وااربته ولو زعم ا تفلون أ م حيبونه , واملقصنود أن ابتنه 

 هللا عليه وسلم مبنا ا عل  ا د  وامتباع   عل  ا و  وا بتداع . لل 
قنا  الشننيا امنند بنن إبننرا يم رمحننه هللا تعناىل :     شننك أن ا حتفننا  ضولنند 
الن  لل  هللا عليه وسلم منن البندع ا دثنة يف الندين , بعند أن انتشنر اجلهنل 

واميهنناي انننا  عميننت  يف العننات امسننلمي ولننار للتوننليل وام ننل  والننو م
فيننه البصننائر وقننوإ فيننه سننلةان التقلينند ااعمنن  وألننب  النننان يف ال النن    
يرجعننون إىل مننا قننناي النندليل علننن  مشننروعيته وإانننا يرجعننون إىل منننا قالننه فنننلن 
وارتواه علن , فلم يشن  ذه البدعة املنشرة أثر يذكر لد  أل اب رسو  

تابعني ومبعيهم , وقند قنا  الرسنو  لنل  هللا لل  هللا عليه وسلم و  لد  ال
هللا عليننه وسننلم " علننيشم بسنننع وسنننة األفنناء الراشنندين املهننديني مننن بعنندإ 
متسننشوا اننا وعوننوا عليهننا ابلنواجننذ وإ كننم وانند ت اامننور فننلن كننل ادثننة 
بدعننة وكنننل بدعنننة  ننللة " وقنننا  علينننه الصننلة والسنننلي : " منننن أحننندث يف 

هننو رد " ويف روايننة : " مننن عمننل عمننل لننيم عليننه أمننر   ننذا مننا لننيم منننه ف
أمر  فهو رد " وإذا كان مقصد م من ا حتفا  ابملولند النبنوإ تعظنيم رسنو  
هللا لل  هللا عليه وسلم وإحياء ذكره فل شنك أن تعزينره وتنوقريه حيصنل ب نري 
 ذه املوالد املنشرة وما يصاحبها من مفاسد وفنواح  ومنشنرات , قنا  تعناىل 
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رفعنننا ك ذكننرك " فننذكره مرفنننوع يف ااذان وامقامننة واأةنن  والصنننلوات : " و 
والتشننهد والصننلة علنني يف النندعاء وعننند ذكننره فقنند لنن  عنننه لننل  هللا عليننه 
وسلم أنه قا  : " الب يل من ذكرت عنده فلم يصل علي " وتعظيمنه حيصنل 
د بةاعتننه فيمننا أمننر ولننديقه فيمننا أخننل واجتننناب مننا  نن  عنننه وزجننر وأ  يعبنن

هللا إ  ضننا شننرع فهننو أجننل مننن أن تشننون ذكننراه سنننوية فقننو ولننو كانننت  ننذه 
ا حتفا ت خريا اوا أو راج نا لشنان السنلف الصنا  ر ني هللا عننه أحن  
اننا منننا فننل م كننانوا اشنند منننا ابننة وتعظيمننا لرسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم 

مننا ذكننره بنن  و ننم علنن  اأننري أحننرن ولشننن قنند   يتجنناوز أمننر  ننذه املوالنند 
أ نل العلنم منن أن الننان إذا اعنن كم عوامنل الونعف والت ناذ  والنو ن راحننوا 
يعظمنننون أئمنننتهم اب حتفنننا ت الدورينننة دون ترسنننم مسنننالشهم املسنننتقيمة ان 
تعظنننننيمهم  نننننذا   مشنننننقة فينننننه عنننننل الننننننفم الونننننعيفة و  شنننننك أن التعظنننننيم 

 يقننوي انننا أمنننره احلقيقنني  نننو طاعنننة املعظننم والنصننن  لنننه والقينناي اباعمنننا  النننع
ويعتنننز اننننا ديننننه إن كننننان رسننننو  وملشنننه إن كننننان ملشننننا , وقننند كننننان السننننلف 
الصننننا  أشنننند ؤننننن بعنننند م تعظيمننننا للننننن  لننننل  هللا عليننننه وسننننلم مث لل لفنننناء 
الراشنندين مننن بعننده , و  يننك ببننذ  أمننوا م وأنفسننهم يف  ننذا السننبيل إ  أن 

لراشندين ت يشننن كتعظننيم تعظنيمهم رسننو  هللا لننل  هللا علينه وسننلم وخلفننا ه ا
أ ننننل  نننننذه القننننرون املتنننننأخر ؤننننن  ننننناعت منننننهم طريقنننننة السننننلف الصنننننا  يف 
ا  تننننننداء وا قتننننننداء وسننننننلشوا طرينننننن  ال وايننننننة والوننننننل  يف مظننننننا ر التعظننننننيم 
ااجنو  و  رينن  أن الرسنو  لننل  هللا عليننه وسنلم أحنن  األن  بشننل تعظننيم 

ز دة أو نقنق أو تبننديل يناسنبهم إ  أنننه لنيم مننن تعظيمنه أن نبتننع يف ديننه بنن
أو ت يري اجل تعظيمه به كما أنه ليم من تعظيمه عليه الصنلة والسنلي أن 
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نصننر  لنننه شنننيئا ؤنننا   يصننل  ل نننري هللا منننن التعظنننيم والعبننادة ن إىل أن قنننا  ن 
 واأللة أن ا حتفا  ابملولد من البدع املنشرة   ا ن كلمه رمحه هللا تعاىل . 

فقد اتف  علماء السلف الصا  رمحهم هللا تعاىل علن  أن  السابع : اممجاع ,
ا حتفا  ابملولد النبوإ أمر ادث مبتدع يف الدين وت ي ثر ذلك عن أحند ، 
بننل اتفقننت كلمننتهم علنن  إنشنناره وولننفه كنننه انندث وبدعننة قننا  أبننو العبننان 

هر رمحه هللا تعناىل : " وأمنا اصناذ مواسنم غنري املواسنم الشنرعية كنبع  لينا  شن
ربيع ااو  والع يقا  إ ا ليلة املولد أو بع  ليا  رجن  أو  منن عشنر منن 
ذإ احلجننة أو  مجعننة مننن رجنن  , أو  مننن مننن شننوا  الننذإ يسننميه اجلهننا  

ن وإمجناع  نعيد اابرار فل ا من البندع النع ت يسنت بها السنلف وت يفعلو نا " ا
 حتفنا  منن البنندع السنلف علن  الن ك وامنشنار حجنة شنرعية علن  أن  نذا ا

 والعوائد ا دثة يف الشرع .
الثامن : قوله تعناىل " أي  نم شنركاء شنرعوا  نم منن الندين منا ت  ذن بنه هللا " 
فد  ذلك عل  أن التشريع يف الدين   بد فيه من إذنه جنل وعنل أإ   بند 
فيه من دليل يد  علن  أن إذننه عنز وجنل  نواز التعبند لنه انذا القنو  أو  نذا 
الفعننل , و ا حتفننا  ابملولنند النبننوإ لننيم عليننه دليننل   مننن الشتنناب و  مننن 
السننننة الصنننن ي ة فهنننو ؤننننا ت  ذن بنننه هللا , فيشننننون منننذموما وادثننننة وبدعننننة 

 وتشريع ما ت  ذن به هللا تعاىل ابطل اب تفاق .
قا  أبو العبان رمحه هللا تعاىل :   فمن نندب إىل شنيء يتقنرب بنه إىل هللا أو 

جبنه بقولنه أو بفعلنه منن غنري أن يشنرعه هللا فقند شنرع منن الندين منا ت  ذن أو 
بنه هللا ومننن اتبعنه يف ذلننك فقنند اصنذه شننريشا هلل   ا ننن واعلنم رمحننك هللا تعنناىل 
أن البدعنة مهمنا عمننل الننان اننا ومهمنا مننرت عليهنا اازمنننة والعصنور ومهمننا 



 115  نصر الشرعة بقمع البدعة    

يف يننوي مننن اا ي  عمننل اننا أو ر نني اننا مننن ينندعي العلننم   عشننن أن تشننون
 سنة ي جر عل  فعلها فانتبه  ذا .

فنلن قننالوا : إن غالنن  املسنلمني حيتفلننون ابملولنند فهننل كلهنم علنن  اأةننأ وأنننتم 
علن  لننواب فقننل : إن احلنن    يعننر  ابلشثننرة و  ابلقلننة وإاننا يعننر  ضوافقننة 
الننندليل فمنننا وافننن  الننننق فهنننو احلننن  ومنننا خالفنننه فهنننو الباطنننل , وحننننن  ننند أن 

لشثرة مذمومة يف موا ع كثرية كقوله تعاىل : " وما أكثر النان ولو حرلت ا
ض منني " وقا  تعاىل " وإن كثنريا منن الننان عنن   تننا ل نافلون " وقنا  تعناىل 
" وإن تةنننننع أكثنننننر منننننن يف اارش يونننننلوك عنننننن سنننننبيل هللا " وقنننننا  تعننننناىل " 

" ومننا  مننن  فننأعرش أكثننر م فهننم   يسننمعون " والقلننة ؤدوحننة كقولننه تعنناىل
معننننه إ  قليننننل " وقننننا  تعنننناىل " وقليننننل مننننن عبننننادإ الشننننشور " واملقصننننود أن 
الشثننرة والقلننة   اننا يعننر  احلنن  مننن الباطننل وإاننا يعننر  احلنن  ضوافقننة الننوحي 

 فانتبه  ذا .
فننلن قننالوا : أولننيم الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم قننا  عننن يننوي ا ثنننني ملننا سننئل 

وبعثنت فينه " فهنذا دلينل علن  تعظيمنه لينوي  عن لومه " ذاك يوي ولندت فينه
مولده وحنن حنتفل به كنذلك تعظيمنا لينوي مولنده ؟ فقنل : إننه لنل  هللا علينه 

إن لننن  أننننه   –وسننلم ت يصنننم ينننوي و دتنننه و نننو الثننائ عشنننر منننن ربينننع ااو  
وإانا لناي ينوي ا ثننني النذإ يتشنرر انيئنه يف كنل شنهر أربنع منرات  –كذلك 

ينننوي الثنننائ عشنننر منننن ربينننع ااو  بعمنننل منننا دون ينننوي وبنننناء علينننه فت صنننيق 
ا ثنننني مننن كننل أسننبوع يعتننل اسننتدراكا علنن  الشننارع وتصنن ي ا لعملننه و ننذا 
منن عظننائم اامنور ، ويقننا  أيوننا : إن تعظنيم يننوي ا ثنننني إانا يشننون بصننيامه 
فلنو سنلمنا جند  جننواز تعظنيم ذلنك الينوي بعينننه ملنا جناز تعظيمنه إ  ابلصننياي 
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شر النننذإ أولننن  بنننه النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم يف ذلنننك الينننوي ، اننننه الشننن
فلنصننننم كمننننا لنننناي، غننننري أن أرابب املوالنننند   يصننننومونه ان الصننننياي مقاومننننة 
لشهوات النفون حبرما ا من لذة الةعاي والشنراب و نم يريندون ذلنك الةعناي 
والشنننراب فتعنننارش ال ر نننان فنننهثروا منننا حيبنننون علننن  منننا حيبهنننا هلل تعننناىل و نننذا 

عينننه أعظننم الزلننل عننند أ ننل البصننرية ويقننا  أيوننا أن الرسننو  لننل  هللا عليننه ب
وسننننلم ت يوننننف إىل الصننننياي احتفننننا  كاحتفننننا  أرابب املوالنننند مننننن جتمعننننات 
ومندائ  وأن ناي وطعنناي وشنراب أفننل يشفني اامنة مننا كفن  نبيهننا ، ويسنعها مننا 

الصنا  ،  وسعه ؟ ويقنا  أيونا : أن اادلنة   تفهنم إ  علن  منا فهمنه سنلفنا
فلو كان قوله عن يوي ا ثنني " ذاك يوي ولدت فيه يفيد جواز ا حتفا  بيوي 
مولننده لشننان فهمننه الصنن ابة علننن  وجهننه الصنن ي  و متثلننوا ذلننك ال غيننن  
ولقنناوموا عننا خنن  علننيهم جتا ننه لننل  هللا عليننه وسننلم لشنننهم ت يفعلننوا ذلننك 

ن مننن  ننذا النندليل لننيم  ننو ابتفنناقهم فهننذا النن ك دليننل علنن  مننا فهمننه ا تفلننو 
الفهننم الصنن ي  بننل  ننو فهننم أجننن  عننن النننق , وقنند تقننرر يف القواعنند عننند 
الراسنن ني يف العلننم أن الشننرع مبننين علنن  الشتنناب والسنننة علنن  فهننم السننلف 
الصنا  , وقند تقنرر أيوننا أن كنل فهنم  نالف فهننم السنلف يف مسنائل الشننرع 

لنون ضولنده   حجنة فينه وإانا فهو ابطل . وابجلملة فشل ما يتمسك بنه ا تف
 نننو منننن توسنننيع د لنننة الننننق وحتميلهنننا منننا   حتتمنننل والتشلنننف يف   أعنننناق 

 اادلة إىل ما يتواف  مع الرغبة وا و  .
فنننلن قنننالوا : إن ا حتفنننا  ضولنننده لنننار شنننعارا للننندو  ؟ فقنننل : إن احلاكمينننة 

ا ترفونه بنل والتشريع وقف عل  الرب جل وعنل و  يعنر  ضنا تقنره الدولنة ؤن
الننندين  نننو منننا جننناء بنننه الننننق , وإن رفونننته الننندو  كلهنننا , والباطنننل  نننو منننا 
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خنننالف الننننق وإن أقرتنننه الننندو  كلهنننا , فاجلماعنننة منننا وافننن  احلننن  وإن كننننت 
وحدك , وكم عند الدو  من شنعارات  ني يف ذاكنا خمالفنة للشنرع فانتبنه  نذا 

. 
والنذإ نفسني بينده   فلن قنالوا :  نذا شنيء جنر  علينه أسنلفنا ؟ فقنل : قلنتم

كما قا  الشفار لرسنلهم ملنا أمنرو م ابلتوحيند ونبنذ الشنرك " إ  وجند   ابء  
علنن  أمننة وإ  علنن    ر ننم مهتنندون " ومننا أاجهننا مننن مقالننة قنند عننورش اننا 
احلنننننن  وحوربننننننت اننننننا الرسننننننل وكننننننذبت , فنننننناحل    يعننننننر  ضننننننا عليننننننه ا ابء 

احتفلنننت الننندنيا كلهنننا  وااسنننل  وإانننا يعنننر  ضنننا جننناءت بنننه النصنننون فلنننو
 ضولده ملا كان مشروعا لعدي النق .

فلن قالوا : إن ا حتفا  ضولده وإن سلمنا أنه بدعة فهو بدعة حسنة ؟ فقل 
: لقنند تقننرر ابلنندليل أن البدعننة يف الشننرع كلهننا  ننللة وشننر لقولننه لننل  هللا 

وز عليننه وسننلم " وشننر اامننور انند كا " وقننا  " وكننل بدعننة  ننللة " فننل خنن
احد أن  ن ع يف الندين شنيئا يست سننه بعقلنه و نواه ويقنو  بدعنة حسننة , 
ان الشرع قد حشم عل  البندع كلهنا ك نا  نللة , والونل  خنل  ا نو  
و وأمنننا قنننو  عمننننر   نعمنننت البدعننننة  نننذه   فلاننننا يقصننند بننننه البدعنننة الل ويننننة 

هننا شنننيء فالبدعننة يف الل ننة قنند تشننون حسنننة وأمنننا البدعننة يف النندين فلننيم في
حسن بل كلها  للة وسيأتينا مزيد بيان إن شاء هللا تعاىل يف مسألة خالنة 

 إن شاء املوىل جل وعل .
التاسننع : أن املتقننرر عننند أ ننل العلننم أن كننل فعننل تننوفر سننببه علنن  عهنند الننن  
لنل  هللا عليننه وسنلم وت يفعلننه اختينارا فننلن املشنروع تركننه , وا حتفنا  ضولننده 
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دور عليها والع توفر سببها ومع ذلك ت يفعله لنل  هللا علينه من ااشياء املق
 وسلم و  مرة يف حياته ، فأفاد ذلك أن املشروع تركه.

ولعننل اامنننر اتوننن  إن شننناء هللا تعننناىل فبنننان لنننك بنننذلك أن ا حتفنننا  ضولنننده 
لنننل  هللا علينننه وسنننلم منننن ا ننند ت والبننندع فهنننو رد علننن  ألننن ابه ان كنننل 

 رد . إحداث يف الدين فهو
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 فصل
بدعنة إنشنار علنو هللا جنل وعنل ، وحننن معاشنر  الفبا الناين عشأب :

أ نننل السننننة نننن من إعنننا  جازمنننا ونصننندق تصنننديقا قةعينننا كن هللا تعننناىل عنننا  
بذاته عل  خلقه العلو املةل  الذإ   يع يه نقق بوجه منن الوجنوه علن  منا 

ر وعلنو القهنر، كنل يلي   لله وعظمته فله جل وعل علو الذات وعلنو القند
ذلنننك نننن من بنننه علننن  وجهنننه الصننن ي  كمنننا دلنننت علينننه اادلنننة منننن الشتننناب 
والسنننة ، وأمننا املبتدعننة علنن  خمتلننف طننوائفهم فقنند أنشننروه وحصننروه يف علننو 
القننندر فقنننو ، وسنننب  ذلنننك أ نننم منننا أخنننذوا عقيننندكم يف العلنننو منننن الشتننناب 

خنالفوا انا الشتناب  والسنة وفهم سلف اامة فجا ا اذه ا دثنة القبي نة النع
والسننننة وسنننلف اامنننة ، فلنشنننار علنننوه جنننل وعنننل منننن البننندع الظاملنننة امل الفنننة 

 للمنقو  واملناقوة للمعقو  وبيان ذلك من وجوه : 
ااو  : أن إنشار العلو خمنالف ممجناع السنلف فنلن السنلف رمحهنم هللا تعناىل 

 تعناىل بذاتنه علن  قد أمجعوا إمجاعا قةيعا معلوما ابلتنواتر علن  إثبنات علنو هللا
خلقنننه والنقنننو  عننننهم يف ذلنننك أكثنننر منننن أن حتصنننروا أشنننهر منننن أن تنننذكر ، 
وإمجنناعهم  نننذا  نننو احلننن  املبنننين علننن  الشتننناب والسننننة ، ومننناذا بعننند احلننن  إ  
الوننل  فلنشننار علننوه جننل وعننل  ننل  وادثننة وبدعننة انننه خمننالف ممجنناع 

 .الص ابة والتابعني ومبعيهم وسلف اامة وأئمتها 
الثنننائ : أن القنننر ن لنننرح تصنننرحيا قةعينننا إبثبنننات علنننوه جنننل وعنننل وذلنننك يف 
  ت كثننرية كقولننه تعنناىل " و ننو العلنني العظننيم " فننالعلي ااننه والعلننو لننفته ، 
وقننا  تعنناىل " سننب  اسننم ربننك ااعلنن  " وقننا  تعنناىل " و ننو الشبننري املتعننا  " 
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كننا  يف بةننلن وقننا  تعنناىل " إنننه علنني حشننيم " و ننذا التصننري  بلفنن" العلننو  
 مذ   منشرإ العلو وإثبات أنه ادثة يف الدين وبدعة .

الثالث : أن القر ن لرح إبثبنات الفوقينة هلل تعناىل و ني ضعنهت العلنو كمنا قنا  
تعنناىل "  نننافون رانننم منننن فنننوقهم " وقننا  تعننناىل " و نننو القنننا ر فنننوق عبننناده " 

ثبنات أن هللا تعناىل يف وقا  تعاىل " يد هللا فوق أيديهم " و نذه الفوقينة فيهنا إ
 العلو . 

الرابننع : أن القننر ن لننرح كن مننن ااشننياء مننا ينننز  مننن عننند هللا تعنناىل كقولننه 
تعنناىل " إ  حنننن نزلنننا الننذكر " وقننا  تعننناىل قننل نزلننه روح القنندن مننن ربنننك " 
وقنننا  تعننناىل " تنزينننل الشتننناب منننن هللا العزينننز احلشنننيم " وقنننا  تعننناىل " تبنننارك 

ل  عبده " وقا  تعناىل " وأنزلننا إلينك النذكر لتبنني للننان الذإ نز  الفرقان ع
مننا نننز  إلننيهم ولعلهننم يتفشننرون " وا  ت يف  ننذا املعننهت كثننرية ، ومننن املعلننوي 
أن ااشننياء   تنننز  إ  ؤننن  ننو يف العلننو فننأإ  يننة فيهننا نسننبة امنننزا  مننن هللا 

 ملنشرين له .تعاىل فل ا دليل عل  إثبات العلو ، ودليل عل  بةلن مذ   ا
اأنننامم : أن القنننر ن لنننرح كن  نننناك منننن ااشنننياء منننا تصنننعد وترفنننع إىل هللا 
تعنناىل كقولننه تعنناىل " إليننه يصننعد الشلننم الةينن  والعمننل الصننا  يرفعننه " وقننا  
تعناىل "   عيسن  إئ متوفينك ورافعنك إ " وقنا  تعناىل " بنل رفعنه هللا إلينه " 

وكنذلك الرفنع   يشنون إ  ملنن  نو يف والصعود   يشون إ  ملن  و يف العلو 
 العلو .

السادن : أن القر ن لرح كن هللا تعاىل يف السماء وكذلك السنة قنا  تعناىل 
" أأمنتم من يف السماء أن  سف بشم اارش فلذا  ي متور أي أمننتم منن يف 
السماء أن يرسل عليشم حالبا  فستعلمون كينف ننذير " ويف حنديث اجلارينة 
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ين هللا ؟ " قالت يف السنماء ، قنا  " أعتقهنا فل نا م مننة " واملنراد املشهور " أ
ابلسننماء العلننو ، أو يقننا  : إن   يف   ضعننهت   علنن    فعلنن  كننل ا حتمننالني 

 ففي  ذه اادلة وأشبهها إثبات علو هللا تعاىل .
السننننابع : أن القننننر ن لننننرح كن الننننروح وامللئشننننة تعننننرج إليننننه ، والعننننروج  ننننو 

ا  تعنناىل" تعننرج امللئشننة والننروح إليننه يف يننوي كننان مقننداره مخسننني الصنعود ، قنن
 ألف سنة " والعروج   يشون إ  ملن  و يف العلو .

الثننامن : أن القننر ن لننرح ابسننتوائه جننل وعننل علنن  عرشننه يف سننبع   ت مننن 
القننننر ن ، والعننننرا يف العلننننو ، فهننننو سننننقف امل لوقننننات ، وأعل ننننا وأعظمهننننا 

علينننه اسنننتواء يليننن   للنننه وعظمتنننه ، فا سنننتواء علننن  وأكل نننا ، وهللا مسنننتو 
 العرا دليل عل  أن هللا تعاىل يف العلو .

التاسع : ا ستد   ضعراج الن  لل  هللا عليه وسلم ليلة أسرإ بنه وحنديثها 
يف الصن ي ني ، و ننو إاننا عننرج بننه إىل ربنه جننل وعننل ، فعروجننه إىل ربننه جننل 

 لو .وعل دليل عل  أنه عز وجل يف الع
العاشننر : ا سنننتد   برفنننع اليننندين يف الننندعاء فلننننه لنننل  هللا علينننه وسنننلم قننند 
ثبنننت عننننه يف مناسنننبات كثنننرية أننننه دعنننا ربنننه جنننل وعنننل ورفنننع يدينننه إىل جهنننة 
السماء يف دعائه و و إاا يرفعها إىل ربه جل وعل فهنذا دلينل علن  أن النرب 

يهم وبننندعيهم يف عنننز وجنننل يف العلنننو ، بنننل و  ينننزا  املسنننلمون إبمجننناعهم سنننن
 حا  الدعاء   يرفعون أيديهم إ  إىل جهة العلو .

احلننادإ عشننر : ا سننتد   إبشنننارته لننل  هللا عليننه وسنننلم ابلسننبابة عننند منننا 
قنننا  " أ   ننننل بل ننننت " فيقولننننون : نعنننم فريفننننع سننننبابته إىل السننننماء وينشتهننننا 

  العلو . عليهم ويقو  " هللا أشهد " و ذا الرفع دليل عل  أن هللا تعاىل يف
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الثننائ عشننر : قولننه تعنناىل " عننددكم ربشننم ثلثننة     مننن امللئشننة منننزلني " 
 أإ منزلني مددا  من عنده فهو دليل عل  علو من أنز م " .

الثالننث عشنننر : أن املتقنننرر فةننرة  نننو إثبنننات العلنننو ، فلننو تركنننت الفةنننرة علننن  
  ابلعلنننو حا نننا لنشنننأت و ننني عاملنننة كن رانننا وخالقهنننا النننذإ تعبنننده مولنننو 

فامعننننان وامقننننرار بعلننننو هللا جننننل وعننننل مننننن مقتوننننيات الفةننننرة ومننننن علومهننننا 
الورورية الع فةر هللا النان عليها ، و  سنيما يف حنا ت ا  نةرار فلننه منا 
قنا  مونةر للفننرج قنو     هللا   إ  ووجنند منن نفسنه  ننرورة تةلن  العلننو ، 

 فلنشار العلو وج ده مشابرة للفةرة السليمة .
لرابنننع عشنننر : أن العقنننل الصنننري  يفنننرش فر نننا قةعينننا إثبنننات العلنننو هلل جنننل ا

وعنننل ، وذلنننك ان العلنننو يف ذاتنننه كمنننا  وهللا أحننن  بشنننل كمنننا  وان العلنننو 
نقيوه السفل ، والسفل نقق خ  تنزيه هللا تعاىل عنه ف يث انتف  السفل 

 وج  ولفه ابلعلو .
و ننو أن إثبننات العلننو  اأننامم عشننر : أن نفنني العلننو مبننين علنن  ألننل فاسنند

يستلزي أن يشون هللا تعاىل يف جهة واجلهة ؤتنعة عل  هللا تعناىل ، و نذا كنلي 
ابطل وانمل ، و ذا  و شنأن أ نل البندع أن ينردوا منا لن  منن النصنون يف 
ابب ااانناء والصنننفات ابالفننا  امملنننة فلمنننا كننان نفننني العلننو عنننند م مبنننين 

ن منا بنين علن  الفاسند فهنو فاسند . عل   نذا االنل الفاسند لنار فاسندا ا
وانننذا يتبنننني لنننك إن شننناء هللا تعننناىل أن نفننني العلنننو منننن البننندع وا ننند ت يف 
الدين فهو رد عل  أل ابه ان كل إحداث يف الدين عقيندة أو شنريعة فهنو 

 رد .
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الفننرع الثالننث عشننر : بدعننة لننلة الرغائنن  و نني مننن البنندع ا دثننة يف شننهر 
منن رجن  بنني لنلة امل نرب والعشناء ، ويسنبقها  رج  وتشون يف أو  مجعة

لياي اأميم الذإ  و أو  مخيم  يف رج  ، و ي من ا د ت والبندع ، 
ولننننا فيهنننا نظنننران نظنننر ابعتبنننار ألنننلها ونظنننر ابعتبنننار لنننفتها ، فأمنننا ابعتبنننار 
أللها فهي للة وأما ابعتبار لفتها وصصيصنها انذا الزمنان املعنني فهني   

 ا د ت وبيان ذلك من وجوه : شك من البدع و 
ااو  : أن املتقنننننرر عنننننند أ نننننل العلنننننم أن شنننننرعية االنننننل   تسنننننتلزي شنننننرعية 
الولننننف فهنننني وإن كانننننت يف ألننننلها لننننلة إ  أننننننا انعهننننا ابعتبننننار لننننفتها 
ا دثننننننة واعتقنننننناد فوننننننيلتها يف  ننننننذا الزمننننننان املعننننننني دون سننننننائر أ ي العنننننناي , 

شننروعيته بولننفه , فهنني بدعننة وادثننة فمشننروعية الشننيء كلننله   تسننتلزي م
 ابعتبار لفتها وبدعة وادثة ابعتبار تقييد ا بزمان معني . 

الثننائ : أ ننا ليسننت ؤننا عليننه أمننر الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم , فلنننه ت يثبننت 
عنه لنل  هللا علينه وسنلم أننه فعلهنا ولنو منرة يف حياتنه لبينان اجلنواز وقند تقنرر 

لننل يف العبنادات التوقيننف ف يننث   دليننل عليهننا عنند علمنناء امسننلي أن اا
فاالنل أ نا ليسنت منن الشنرع لقولننه تعناىل : " أي  نم شنركاء شنرعوا  نم مننن 
الدين ما ت  ذن بنه هللا " وحلنديث " منن أحندث منن أمنر   نذا منا لنيم مننه 
فهننو رد " وحلننديث " وإ كننم وانند ت اامننور فننلن كننل بدعننة  ننللة " وأمننا 

إثباكننننا فلنننننه حننننديث مو ننننوع فقنننند أورده ابننننن اجلننننوزإ يف حننننديث أنننننم يف 
املو ننوعات وقننا  :    ننذا حننديث مو ننوع علنن  رسننو  هللا لننل  هللا علينننه 
وسننلم وقنند اكمننوا بننه ابننن جهننيم ونسننبوه إىل الشننذب , واعننت شنني نا عبنند 
الو اب احلاف" يقو  : رجاله انهولنون وقند فتشنت علنيهم مجينع الشتن  فمنا 
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الشوكائ يف الفوائد امموعة وقنا  :   مو نوع ورجالنه وجدكم وكذلك ذكره 
انهولننننون وقنننند اتفنننن  احلفننننا  علنننن  أ ننننا مو ننننوعة   وقننننا  الفننننريوز  ابدإ يف 
امل تصننر   إ ننا مو ننوعة اب تفنناق   وكننذا قالننه املقدسنني , وقننا  أبننو العبننان 
رمحننه هللا تعنناىل :   وأمننا لننلة الرغائنن  فننل ألننل  ننا , بننل  نني ادثننة فننل 

    مجاعننة و  فننراد  وااثننر الننذإ ذكنر فيهننا كننذب مو ننوع ابتفنناق تسنت 
العلمنناء وت ينننذكره أحننند مننن السنننلف واائمنننة ألننل   وقنننا  أيونننا :   لنننلة 
الرغائنن  بدعننة ابتفنناق أئمننة النندين ت يسنننها رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم 

يث و  أحد من خلفائه و  اسنت بها أحند منن اائمنة   فقند اتفن  أ نل احلند
علنننن  أن حننننديث أنننننم يف إثباكننننا كننننذب خمتلنننن  , وقنننند تقننننرر يف القواعنننند أن 

 ااحشاي الشرعية تفتقر يف ثبوكا لحدلة الص ي ة الصرحية .
الثالننث : أنننه ت يثبننت عننن أحنند مننن الصنن ابة و  عننن أحنند مننن التننابعني و  
مبعننيهم و  عننن أحنند مننن أئمننة النندين املقتنند  اننم أنننه فعلهننا , فهننذا يفينندك 

 أ ا ادثة وبدعة   ألل  ا . 
الرابع : أ ا خمالفنة لنهني النن  لنل  هللا علينه وسنلم الثابنت يف الصن ي  عنن 
 نني اختصننان ليلننة اجلمعننة بقينناي مننن بننني سننائر اا ي , ففنني الصنن ي  عننن 
أ   ريرة ر ي هللا عننه قنا  قنا  رسنو  هللا لنل  هللا علينه وسنلم "  صتصنوا 

ن بني الليا  و  صتصوا يوي اجلمعنة بصنياي منن بنني اا ي ليلة اجلمعة بقياي م
إ  أن يشون يف يوي يصومه أحدكم " و ذه الصنلة تشنون يف ليلنة أو  مجعنة 
منن رجنن  , و ننذا يفينندك أ ننا ليسننت ؤننا سننشت عنهننا الشننارع , بننل  نني مننا 

 ثبت النهي عنه فبان بذلك أ ا من ا د ت والبدع .
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سننننة السنننشون يف الصنننلة منننن جهنننة أن فيهنننا تعديننند اأنننامم : أ نننا خمالفنننة ل
لسورة امخلن وسورة القندر و  يتنأت  ذلنك يف ال الن  إ  بت رينك بعن  

 أعوائه .
السادن : أ ا مشتملة علن  عندة خمالفنات : منهنا : خمالفنة املعهنود منن نظنم 
الصلة , ومنها : خمالفة السنة ابلتشرار الشثنري لسنورة واحندة يف ركعنة واحندة 
ومنهننا : امل الفننة يف اسننت باب السننجود املفننرد بعنند الفننراا منهننا فننلن  ننذا   
مثيننل لننه يف الشننرع بعنند الفننرائ  والنوافننل . ومنهننا أ ننا خمالفننة لسنننة ا نفننراد 
ابلنوافل . ومنها : أ ا خمالفنة لسننة تعجينل الفةنر ا نم يسنت بون فعنل  نذه 

الفننة يف أذكننار السنننجود , الصننلة بعنند امل نننرب وقبننل امفةننار , ومنهنننا : امل 
فل م يستبدلون االفا  الشرعية املشروعة يف السجود كلفا  أخر    دليل 
عليها . فهذه امل الفات وغري ا يد  عل  أ ا ليست من الشنرع وأ نا ادثنة 

 يف الدين وبدعة .
قننا  اممنناي النننووإ رمحننه هللا تعنناىل ملننا سننئل عننن لننلة الرغائنن  وعننن لننلة 

   ننامن الصننلمن ت يصننلهما الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم و  نصننف شننعبان 
أحد من أل ابه ر ني هللا عننهم و  أحند منن اائمنة ااربعنة و  أشنار أحند 
بصننلكا وت يفعلهننا أحنند ؤننن يقتنند  اننم وت يصنن  عننن الننن  لننل  هللا عليننه 
وسننلم منهننا شننيء و  عننن أحنند ؤننن يقتنند  بننه , وإاننا أحنندثت يف ااعصننار 

تننأخرة ولنننلكما منننن البننندع املنشنننرات واحلنننوادث البننناطلت وقننند لننن  عنننن امل
الن  لل  هللا عليه وسلم أنه قا  : " إ كم واند ت اامنور فنلن كنل بدعنة 
 ننللة " ويف الصنن ي ني عنننن عائشننة ر نني هللا عنهنننا قالننت قننا  رسنننو  هللا 
يف لننل  هللا عليننه وسنننلم مننن أحننندث يف أمننر   نننذا مننا لنننيم منننه فهنننو رد " و 
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ل ي  مسلم أن رسو  اله لل  هللا عليه وسلم قا  : من عمل عمنل  لنيم 
علينننه أمنننر  فهنننو رد "ويشنننيع وينب ننني لشنننل أحننند أن عتننننع عنننن  نننذه الصنننلة 
وحيذر منها وينفنر عنهنا ويقنب  فعلهنا ويشنبع النهني عنهنا فقند لن  عنن النن  

ده فننلن ت لننل  هللا عليننه وسننلم أنننه قننا  ك " مننن رأ  منننشم منشننرا فلي ننريه بينن
يسنننننتةع فبلسننننننانه فنننننلن ت يسننننننتةع فبقلبنننننه " وعلنننننن  العلمننننناء الت ننننننذير منهننننننا 
وامعراش عنها أكثر ؤا علن  غنري م اننه يقتند  انم و  ي ن ن أحند بشو نا 
شننائعة يفعلهننا العنننواي وشننبههم فنننلن امقتننداء إاننا يشنننون برسننو  هللا لنننل  هللا 

ننه   ا نن وقنا  أيونا رمحنه هللا عليه وسلم وضا أمر به ,   ضا    عننه وحنذر م
تعنناىل    نني ن أإ لننلة الرغائنن  ن بدعننة قبي ننة منشننرة أشنند إنشننار مشننتملة 
عل  منشرات فيتعني تركهنا وامعنراش عنهنا وإنشار نا علن  فاعلهنا وعلن  و  
اامر وفقه هللا تعاىل مننع الننان منن فعلهنا فلننه راع وكنل مسنئو  عنن رعيتنه   

هللا تعناىل ملنا سنئل عنهنا :    نذه الصنلة ت يصنلها  ا ن وقا  أبنو العبنان رمحنه
رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم و  أحنند مننن ألنن ابه و  التننابعني و  أئمننة 
املسلمني و  رغ  فيها رسو  هللا لل  هللا عليه وسلم و  أحند منن السنلف 
و  اائمة و  ذكروا  ذه الليلنة فونيلة صصنها واحلنديث املنروإ يف ذلنك عنن 
النن  لننل  هللا عليننه وسنلم كننذب مو ننوع ابتفنناق أ نل املعرفننة بننذلك ، و ننذا 
قا  ا ققون : إ ا مشرو ة غري مست بة   أ ن وقد أكد العز بن عبد السلي 
رمحننه هللا تعننناىل أن لنننلة الرغائننن  مو نننوعة علننن  رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه 

 تعنناىل   وؤننا وسننلم وكننذب عليننه وأ ننا خمالفننة مننن عنندة وجننوه فقننا  رمحننه هللا
أن العلماء النذين  نم  –أإ للة الرغائ   –يد  عل  ابتداع  ذه الصلة 

أعنلي النندين وأئمنة املسننلمني مننن الصن ابة والتننابعني ومبعني التننابعني وغننري م 
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ؤننن دون الشتنن  يف الشننريعة مننع شنندة حرلننهم علنن  تعلننيم النننان الفنننرائ  
لصننلة و  دو ننا يف كتابننه و  والسنننن ت ينقننل عننن أحنند منننهم أنننه ذكننر  ننذه ا

تعرش  ا يف انالسه والعادة حتيل أن تشون مثل  ذه سنة وت ي  عن  ن  ء 
الننذين  ننم أعننلي النندين وقنندوة املنن منني ، و ننم الننذين إلننيهم الرجننوع يف مجيننع 
ااحشاي من الفنرائ  والسننن واحلنل  واحلنراي   أ نن كلمنه و نو كنلي علمني 

 رلني غاية يف الرلانة .
فننلن قننالوا : أت يقنننل الننن  لننل  هللا علينننه وسننلم الصننلة خنننري مو ننوع و نننذه 
لنننلة فنننأقو  : إن  نننذا احلنننديث يف سننننده مقنننا  ، وإن سنننلمنا أننننه حنننديث 
يصنل إىل درجننة احلسننن فننلن ذلننك خمننتق بصننلة   صننالف الشننرع بوجننه مننن 
الوجوه وللة الرغائ  خمالفة للشنرع منن وجنوه كثنرية قند ذكنرت لنك بعونها 

إ خنننننري يف خمالفنننننة الشنننننرع . وقنننننا  ابنننننن القنننننيم رمحنننننه هللا تعننننناىل   وكنننننذلك وأ
أحاديننث لننلة الرغائنن  ليلننة أو  مجعننة مننن رجنن  كلهننا كننذب خمتلنن  علنن  
رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم ، وقننند أفننه علمننا   يف الننبلد النجدينننة كن 

    ذه الصلة من مجلة ا د ت والبندع ، فبنان لنك بنذلك أن  نذه الصنلة
ألل  ا يف الشرع وأ ا ادثة وبدعنة فهني رد ان املتقنرر أن كنل إحنداث يف 

 الدين عقيدة وشريعة فهو رد .
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 فصل
اصنناذ القبنور مسنناجد ، و ننذه منن أعظننم البنندع  الفأبا البابأأ  عشأأب :

وأقب هنا و نني مننن أوسننع أبننواب الشننرك والوثنيننة ، و نني ادثننة وبدعننة ابتفنناق 
ة الصنن ي ة الصننرحية يف النهنني عننن ذلننك وسنند املسننلمني ، وقنند وردت اادلنن

أبوابه والت لي" فيه ، فهنو انري الت نر  القناطع ، فنل خنوز اصناذ أإ قنل كنان 
يف الدنيا مسجدا ب   النظر عن عظمة املدفون ، فالقبور   خنوز أن تت نذ 
مسنناجد مهمننا كانننت ااحننوا  ،   أيهننا النننان ااعننوا وعننوا ، إنننه   خننوز أن 

قبننور مسنناجد ، إنننه اننري الت ننر  الشننديد إنننه ابب واسننع مننن أبننواب تت ننذ ال
الشننرك ، إنننه وسننيلة مننن أعظننم الوسننائل لل لننو يف قبننور الصنناحلني , فاحننذروا 
رمحشم هللا كل احلذر من  ذه البلية اأةرية والةامة الشبرية ,   ت ن وا بشثنرة 

عنة , فنالقبور   خنوز ا الشني يف  ذه ا دثة و  بشثنرة ال نارقني يف  نذه البد
أن تت ننذ مسنناجد وأقسننم ابهلل العلنني العظنننيم إنننه   خننوز أن تت ننذ مسننناجد 
فاادلة عل  ذلك لارمة يف اامة ؤا يعلم من الندين منن ابلونرورة فنل عنذر 
جلا ل انا اننه مقصنر يف تعلمهنا , وأمنا املعانند املصنر وامل نرور املسنتشل فناهلل 

مننر يف بننلد املسننلمني إنننه خنن  علننيشم  نندي مجيننع لننه ابملرلنناد , و  و ة اا
املساجد الع قد بنينت علن  القبنور , و  خنوز لشنم أن تبقنوا يف انل نفنوذكم 
أإ مسنننجد قننند بنننين علننن  قنننل , و نننذا منننن ااماننننة و النصننن  لرعنننا كم وهللا 
سائلشم يوي القيامة عن رعيتشم , و  أيها العلماء  ناعفوا جهنودكم يف بينان 

لبليننة , ونفننروا النننان عنهننا وحننذرو م منهننا وانشننروا أدلتهننا أكثننروا خةننر  ننذه ا
منننننن التنننننأليف يف بينننننان حشمهنننننا , و  أيهنننننا العامنننننة تفقهنننننوا يف أمنننننور ديننننننشم 
و سنننيما أمننننور التوحيننند والعقينننندة واحرلنننوا علنننن  سننن ا  أ ننننل العلنننم عننننن مننننا 
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يشننننننشل علننننننيشم , و  أمننننننة امنننننند لننننننل  هللا عليننننننه وسننننننلم اعلمنننننني حشامننننننا 
كنننننورا وإ   أن اصننننناذ املسننننناجد علننننن  القبنننننور   خنننننوز , و نننننذا واشنننننومني وذ 

الت نننر  واملننننع م كننند ابادلنننة املتنننواترة واملنقنننو  الصنننرحية الصننن ي ة العننناطرة , 
فمننننن ذلننننك : مننننا يف الصنننن ي ني عننننن عائشننننة ر نننني هللا عنهننننا أن أي سننننلمة 
ذكننرت لرسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم كنيسننة رأكننا كرش احلبشننة ومننا فيهننا 

ن الصنور فقننا  " أولئنك إذا كننان فنيهم الرجنل الصننا  فمنات بنننوا علن  قننله من
مسنننجدا ولنننور فينننه تلنننك الصنننور أولئنننك شنننرار األننن  عنننند هللا " و منننا عنهنننا 
ر نني هللا عنهنننا قالنننت ملنننا ننننز  برسننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم طفننن  يةنننرح 

ة هللا لعنن: "  –و نو كنذلك  –مخيصة عل  وجهه فلذا اغتم اا كشفها فقا  
علنن  اليهننود والنصننار  اصننذوا قبننور أنبيننائهم مسنناجد حيننذر مننا لنننعوا , ولننو  
ذلك ابرز قله غري أنه خشي أن يت نذ قنلا " وملسنلم عنن جنندب ر ني هللا 

يف حننديث لننه وفيننه : " أ  وإن  مننن كننان قننبلشم كننانوا يت ننذون قبننور  –عنننه 
 أ نناكم عننن ذلننك " أنبيننائهم مسنناجد , أ  فننل تت ننذوا القبننور مسنناجد فننلئ

وامحند بسنند جينند عنن ابنن مسننعود ر ني هللا عننه قننا  قنا  رسنو  هللا لننل  
هللا علينه وسنلم " إن منن شننرار الننان منن تندركهم السنناعة و نم أحيناء والننذين 
يت ذون القبور مساجد " ورواه ابن خزعنة والةنلائ يف الشبنري وابنن حبنان يف 

حنديث حسنن عنن أ  عبنان ر ني ل ي ه . وا  داود وال مذإ وقا  : 
هللا عنهمننننننا قننننننا  " لعننننننن رسننننننو  هللا لننننننل  هللا عليننننننه وسننننننلم زوارات القبننننننور 
واملت ننننذين عليهننننا مسنننناجد والسننننرج " ورو  مالننننك يف املوطننننأ أن رسننننو  هللا 
لل  هللا عليه وسلم قا  " اللهم   جتعل قلإ وثنا يعبند , اشنتد غون  هللا 

د " وعن أ  عبيندة ر ني هللا عننه قنا  : عل  قوي اصذوا قبور أنبيائهم مساج
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 خننر مننا تشلننم بننه الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم " أخرجننوا يهننود أ ننل احلجنناز و 
أ ل  ران من جزيرة العنرب , واعلمنوا أن شنرار الننان النذين يت نذون القبنور 
مسننننناجد " رواه أمحننننند والةنننننلائ يف ااوسنننننو وإسنننننناده حسنننننن . وقننننند اتفننننن  

 علينه وسنلم علن  تنرك اصناذ القبنور مسناجد فنل أل اب رسو  هللا لنل  هللا
يعلننم يف حينناكم أنننه بننين مسننجد علنن  قننل البتننة , وقنند ذكننر  يف كتابنننا تنننوير 
الصنندور يف الت ننذير مننن فتنننة القبننور الشننبه الننع يسننتد  اننا مننن خننوز اصنناذ 
القبور مساجد مع امجابنة عنهنا فراجعنه إن شنئت ا زد د منن التعنر  علن  

ذه املسألة . فهذه النقو  تفيدكم إفادة لرحية قةعية النهي ااكل تفاليل  
عننن اصنناذ القبننور مسنناجد وأنننه   خننوز مةلقننا علنن  أإ قننل كننان يف النندنيا , 
سواء أكان قل نن  أو لنا  أو غنري ذلنك . واعلنم رمحنك هللا تعناىل أن لنور 

والعيناذ ابهلل اصاذ القبور مساجد كثرية : فمنن ذلنك : مباشنرة السنجود عليهنا 
تعننناىل . ومنننن ذلنننك : الةنننوا  بنننه . ومنننن ذلنننك : الركنننوع بنننني يدينننه .  ومنننن 
ذلك : الصلة إليه نعوذ ابهلل . ومن ذلنك : بنناء املسنجد علينه أإ أن خعنل 
القنل داخنل بننناء وذلنك البننناء  نو املسننجد . واعلنم رمحننك هللا تعناىل أن العلننة 

عظننيم اامننوات قننا  أبننو العبننان يف  ننذا النهنني إاننا  نني لسنند ذرائننع الشننرك بت
رمحنننه هللا تعنننناىل " فأمننننا بننننناء املسنننناجد علنننن  القبننننور فقنننند لننننرح عامننننة علمنننناء 
الةوائننننف ابلنهنننني عنننننه متابعننننة لححاديننننث , ولننننرح ألنننن ابنا وغننننري م مننننن 

فهنذه املسناجد املبنينة  –مث قنا   –أل اب مالك والشافعي وغري م بت رعه 
وغري ا يتعنني إزالتهنا اندي أو ب نريه و نذا  عل  قبور اانبياء والصاحلني وامللوك

ؤننا   أعلننم فينننه خلفننا بننني العلمننناء املعننروفني " أ ننن وقننند نقننل إمجنناع العلمننناء 
عل  النهي عن اصاذ القبور مساجد عندد كبنري منن ا ققنني كنابن تيمينة وابنن 
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القننننيم وغرينننننا , وقننننا  الشنننننقيةي رمحننننه هللا تعنننناىل " وبننننه تعلننننم أن مننننن اصننننذ 
د عل  القبور ملعون يف كتاب هللا جل وعل وعل  لسان رسوله لنل  املساج

هللا علينننه وسنننلم " أ نننن وقنننا  القنننرط  رمحنننه هللا تعننناىل " فاصننناذ املسننناجد علننن  
القبور والصلة فيها والبنناء عليهنا إىل غنري ذلنك ؤنا تونمنته السننة منن النهني 

 " قنا  العلمناء : حينري عنه ؤنوع   خوز " أ نن وقنا  ابنن تيمينة رمحنه هللا تعناىل
بننناء املسنناجد علنن  القبننور وخنن   نندي كننل مسننجد بننين عليننه قننل , وإن كننان 
امليننت قنند قننل يف مسننجد وقنند طننا  مشثننه سننوإ القننل حننه   تظهننر لننورته 
فلن الشرك إاا حيصل إذا ظهرت لورته " أ ن وقا  لاح  عمندة القنارإ " 

لت ننر  كيننف وقنند ثبننت اللعننن وفيننه منننع بننناء املسنناجد علنن  القبننور ومقتونناه ا
عليه " أ ن وقا  املوف  " و  خنوز اصناذ املسناجد علن  القبنور  نذا اأنل وان 
الن  لل  هللا عليه وسلم قا  : لعن هللا اليهود النصار  اصذوا قبور أنبينائهم 
مساجد حيذر مثل ما لننعوا وقالنت عائشنة : إانا ت ينلز قنله لنل  هللا علينه 

يت نذ مسنجدا وان صصنيق القبنور ابلصنلة عنند ا يشنبه تعظنيم وسلم لئل 
االناي ابلسجود  ا والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة االناي تعظيم 
ااموات ابصاذ لور م ومسن ها والصنلة عنند ا " أ نن وقنا  ابنن تيمينة رمحنه 

ري سننائغ هللا تعنناىل " وأمننا بننناء املسنناجد علنن  القبننور وتسننم  مشننا د فهننذا غنن
بل مجيع اامنة ينهنون عنن ذلنك " أ نن وقنا  أيونا " وقند اتفن  أئمنة املسنلمني 
عل  أن الصلة يف املشا د ليم مأمورا اا   أمنر إخناب و  أمنر اسنت باب 
و  يف الصننلة يف املشننا د الننع علنن  القبننور وحنو ننا فوننيلة علنن  سننائر البقنناع 

اعتقد أن الصلة عند ا فيها فول عن املساجد ابتفاق أئمة املسلمني عمن 
فونل علن  الصنلة علنن  غري نا أو أ نا أفونل مننن الصنلة يف بعن  املسنناجد 



  نصر الشرعة بقمع البدعة                                                                       
 

132 

فقد فارق مجاعة املسلمني ومرق من الدين الذإ عليه اامة " أ ن وقنا  أيونا 
" وقد ذكر الشافعي وغريه النهي عن اصناذ املسناجد علن  القبنور وعلنل ذلنك 

عنن بنناء املسناجد علن  القبنور غنري واحند   شية التشبه وقد نق علن  النهني
من علماء املذا   من ألن اب مالنك والشنافعي وأمحند ومنن فقهناء الشوفنة 
أيوننا ولننرح غننري واحنند منننهم بت ننر  ذلننك و ننذا   رينن  فيننه بعنند لعننن الننن  
لل  هللا عليه وسلم ومبال تنه يف النهني عنن ذلنك , واصاذ نا مسناجد يتنناو  

سننجدا أو يصننل  عننند ا مننن غننري بننناء و ننو الننذإ شننيئني : أن يبننهت عليهننا م
خافه  و خافته الص ابة إذا دفنوه ابرزا , خافوا أن يصنل  عننده فيت نذ قنله 
مسننجدا " أ نننن وقننا  أيونننا " بنننل أ ننل املشنننا د يننندعون مننع هللا غنننريه و نننذا ت 
يشننن بنننناء املسننناجد علنن  القبنننور النننع تسنننم  املشننا د . وتعظيمهنننا منننن دينننن 

ديننن املشننركني " أ ننن وقننا  أيوننا " فننلن بننناء املسنناجد علنن  املسننلمني بننل مننن 
القبور ليم من دينن املسنلمني بنل  نو منهني عننه ابلنصنون الثابتنة عنن النن  
لننل  هللا عليننه وسننلم واتفنناق أئمننة النندين , بننل   خننوز اصنناذ القبننور مسنناجد 
سواء كان ذلك ببناء املسجد عليه أو بقصد الصلة عند ا , بل أئمة الندين 
متفقنننون علننن  النهننني عنننن ذلنننك " أ نننن وقنننا  أيونننا " وأمنننا بنننناء املشنننا د علننن  
القبنننور والوقنننف عليهنننا فبدعنننة ت يشنننن علننن  عهننند الصننن ابة و  التنننابعني و  
مبعننيهم و  علننن  عهننند ااربعنننة " أ نننن وقننا  أيونننا " وأمنننا بنننناء املسننناجد علننن  

ف عنند القنل القبور فهو اري ابتفاق اائمة " أ ن وقا  أيوا " وجعنل املصن 
ليقننرأ فيننه بدعننة منشننرة ت يفعلهننا السننلف بننل ينندخل يف معننهت اصنناذ املسنناجد 
عل  القبور و  نزاع يف النهي عن اصاذ ا مساجد " أ ن وقنا  ابنن القنيم رمحنه 
هللا تعاىل " الواجه الثالث عشر : أن الن  لل  هللا عليه وسلم    عنن بنناء 
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لك" أ ن وقد نق عل  النهي عنن اصناذ املساجد عل  القبور ولعن من فعل ذ
القبننور مسنناجد مجننع كثننري مننن اائمننة يصننع  حصننر م وقنند ذكننر  يف كتابنننا 
تنوير الصدور يف الت ذير من فتنة القبور نقو  عن اائمة كثنرية ؤنا أغنهت عنن 
إعادته  نا طلبنا للختصنار ، وانذا تعلنم أن بنناء املسناجد علن  القبنور منهني 

  وابممجاع القةعي الصنري  ، فبنناء املسناجد علن  القبنور عنه ابلنقل الص ي
ادثنننة وبدعنننة فهنننو رد علننن  ألننن ابه ان كنننل إحنننداث يف الننندين عقيننندة أو 

 شريعة فهو رد .
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 فصل
بدعنة ا حتفننا  بليلنة امسننراء واملعننراج ، وأ   الفأبا اخلأأامش عشأأب :

تعناىل أننه أنقل لك ما قاله لناح  كتناب البندع احلولينة ، والنذإ أقسنم ابهلل 
منننن أمجنننل منننا ألنننف يف  نننذه املو نننوع زاد هللا م لفنننه توفيقنننا وسننندادا ، فقنننا  
حيفظه هللا تعاىل " ا حتفنا  ابمسنراء واملعنراج منن اامنور البدعينة النع نسنبها 
اجلهنا  إىل الشنرع وجعلننوا ذلنك سنننة تقناي يف كننل سننة ، وذلننك يف ليلنة سننبع 

نننه يف  ننذه الليلننة مننن املنشننرات وعشننرين مننن رجنن  ، وتفننننوا يف ذلننك ضننا  تو 
وأحننندثوا فيهنننا منننن أننننواع البننندع  نننرواب  كثنننرية كا جتمننناع يف املسننناجد وإيقننناد 

للنذكر  مالشموع واملصابي  فيها وعل  املنارات وامشرا  يف ذلك واجتمناعه
والقنننراءة ، وتنننلوة قصنننة املعنننراج املنسنننوبة إىل ابنننن عبنننان والنننع كلهنننا أابطينننل 

إ  أحر  قليلة ، وكنذلك قصنة ابنن السنلةان الرجنل  وأ اليل وت يص  منها
املسنننر  النننذإ   يصنننلي إ  يف رجننن  ، فلمنننا منننات ظهنننرت علينننه علمنننات 
الصلح ، فسئل عنه رسو  هللا لل  هللا علينه وسنلم فقنا  " إننه كنان ختهند 
ويننندعو يف رجننن  " و نننذه قصنننة مشذوبنننة مفننن اة ، حتنننري قراءكنننا وروايتهنننا إ  

فرشننونه مننن البسننو والسننجادات وغرينننا ، ومنهننا أطبنناق للبيننان وكننذلك مننا ي
الن ان فيها الشيزان وااابري  وغرينا ، كأن بيت هللا تعناىل بينتهم ، واجلنامع 
إمنا جعننل للعبنادة ،   للفننراا والرقناد وااكننل والشنرب ، وكننذلك اجتمنناعهم 
و  يف حلقات ، كل حلقة  ا كبري يقتندون بنه يف النذكر والقنراءة ولينت ذلنك لن

كننننان ذكننننرا أو قننننراءة ، لشنننننهم يلعبننننون يف ديننننن هللا تعنننناىل فالننننذاكر منننننهم يف 
القالنن    يقننو      إلننه إ  هللا   بننل يقننو  :   يننله يللننه فيجعلننون عننوش 
ا مننزة  ء ، و نني ألننف قةننع جعلو ننا ولننل وإذا قننالوا : سننب ان هللا عةو ننا 
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فيزينند فيننه مننا لننيم فيننه  حننه   تشنناد تفهننم ، والقننارئ يقننرأ القننر ن اويرجعو نن
وينننقق منننه مننا  ننو فيننه حبسنن  تلننك الن مننات وال جيعننات الننع تشننبه ال ننناء 
النننذإ النننةل وا علينننه علننن  منننا قننند علنننم منننن أحنننوا م الذميمنننة ، مث يف تلنننك 
الليلة منن اامنر العظنيم أن القنارئ يبتندئ بقنراءة القنر ن وا خنر ينشند الشنعر 

يهمننون بننذلك ، أو ي كننون  نننذا يف أو يرينند أن ينشننده فيسننشتون القنننارئ أو 
شننعره و ننذا يف قراءتننه اجننل تشننو  بعوننهم لسننماع الشننعر وتلننك الن مننات 
املو نننوعة فهنننذه ااحنننوا  منننن اللعننن  يف الننندين ، لنننو كاننننت خنننارج املسنننجد 
منعت فشيف اا يف املسجد ؟  م إ م ت يقتصروا علن  ذلنك بنل  نموا إلينه 

ني ابللينل وخنروج النسنناء منن بيننوكن اجتمناع النسناء والرجننا  يف اجلنامع خمتلةنن
عل  ما يعلم من الزيننة والشسنوة والت لني ، وعنندما حيتناج بعونهم إىل قوناء 
احلاجننننة فلنننننه يفعننننل ذلننننك يف منننن خرة اجلننننامع ، وبعنننن  النسنننناء يسننننت ني أن 
 ننرجن لقونناء احلاجننة فينندور علننيهن إنسننان بوعنناء فيننبلن فيننه ويعةينننه علنن  

 يعنود كننذلك منرارا والبنو  يف املسننجد يف ذلنك شنيئا و رجنه مننن املسنجد ، مث
وعنناء احلننراي ، مننع مننا فيننه مننن القننب  والشننناعة ، وبعوننهم  ننرج إىل السننشك 
القريبنننة منننن املسنننجد فيفعلنننون ذلنننك فيهنننا ، مث  يت الننننان إىل لنننلة الصنننب  
فيمشنننون إىل اجلنننامع فتصننني  أقننندامهم النجاسنننة أو نعنننا م ويننندخلون انننا يف 

  النجاسننة يف املسنجد فيهنا مننا فيهنا منن عظننيم اممث املسنجد فيلوثوننه و دخنو 
وقننند ورد يف الن امنننة يف املسنننجد أ نننا خةيئننننة ،  نننذا و ننني طنننا رة ابمتفنننناق 

و نذه ا حتفنا ت يف ليلنة :  –إىل أن قا   –فشيف ابلنجاسة اممع عليها 
سننبع وعشننرين مننن رجنن  والننع يزعمننون أ ننا ليلننة امسننراء واملعننراج ابطلننة مننن 

نننه ت يثبننت أنننه أسننرإ ابلننن  لننل  هللا عليننه وسننلم يف  ننذه الليلننة أساسننها ا
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ابلننذات   أ ننن كلمننه قلننت : وكننل  ننذه امحتفننا ت يف  ننذه الليلننة وكننل مننا 
 يفعل فيها من ا د ت والبدع وبيان ذلك من وجوه : 

ااو  : أنه ت يثبت عنه لنل  هللا علينه وسنلم أننه احتفنل انذه الليلنة منع أ نا 
حياتننه سنننوات طويلننة وكننان لننل  هللا عليننه وسننلم يعلننم عننني  ننذه  تشننررت يف

الليلة فلو كان ا حتفا  اا من الدين لشرعة ولفعله لشن كل ذلك ت حيصنل 
فهننننذا ا حتفننننا  مننننن ا نننند ت الننننع قننننا  فيهننننا لننننل  هللا عليننننه وسننننلم " مننننن 
أحنندث يف أمننر   ننذا مننا لننيم منننه فهننو رد " متفنن  عليننه ولقولننه " مننن عمننل 

 لننيم عليننه أمننر  فهننو رد " ولقولننه " وإ كننم وانند ت اامننور فننلن كننل عمننل
بدعنة  ننللة " ومننن زعننم أننه لننل  هللا عليننه وسننلم قند احتفننل اننذه الليلننة أو 

 أقر من احتفل اا فهو أجهل من بقرة أ له وأ ل من محار أ له .
ن الثائ : أنه ت ينقل عن ل ا  واحد و  عنن مبعني واحند و  عنن أحند من

أتباعهم و  عن أحد من أئمة الدين املقتد  ام فعل ذلك أو امقرار عليه ، 
و م أشد النان حبا للن  لل  هللا عليه وسلم وأشد األن  تعظيمنا لنه ، فلنو  
كنان ا حتفنا  انذه الليلنة منن مجلننة الشنرع ومنن مجلنة ابتنه وتعظيمنه وتننوقريه 

لننه ، لشنننه ت يثبننت عننن أحنند لننل  هللا عليننه وسننلم لشننانوا  ننم أوىل النننان بفع
منننهم فعننل ذلننك فنند  ذلننك علنن  أن  ننذه ا حتفننا ت ليسننت مننن الشننرع ، 

 بل  ي ادثة وشر اامور اد كا .
الثالنننننث : أن ا تفلنننننني انننننذه الليلنننننة يعتقننننندون أن ا حتفنننننا  انننننا منننننن مجلنننننة 
الةاعننات والعبننادات وأجننل القننرابت ، ومنننا يفعلونننه فيهننا مننن الننذكر والقنننر ن 

ون أنننننه مشننننروع يف  ننننذه الليلننننة  صولننننها وكننننل ذلننننك اعتقنننناد منننننهم يعتقنننند
 سنننننت باب ذلنننننك وا سنننننت باب حشنننننم شنننننرعي وقننننند تقنننننرر يف القواعننننند أن 
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ااحشننناي الشنننرعية تفتقنننر يف ثبوكنننا لحدلنننة الشنننرعية الصنننرحية الصننن ي ة وقننند 
علمت أن  ذه اافعا  وا حتفا ت   دليل عليها ، وحيث يف الندين وكنل 

 ين فهو رد .إحداث يف الد
الرابع : أن ا تفلني انذه الليلنة يعتقندون أ نا منن الندين ، والفنرش أن الندين  
كامننل ضننا جنناء بننه امنند لننل  هللا عليننه وسننلم ، ولننيم ا حتفننا  اننذه الليلننة 

علن  هللا تعناىل يف قولنه " الينوي أكملنت  كؤا جاء به ، فا حتفا  انا اسنتدرا
قلة أدب وسوء خل  انه يتونمن القندح  لشم دينشم " ومثل  ذا ا ستدراك

يف خنننل هللا تعنننناىل يف تشميلننننه  ننننا النننندين ، و ننننو مننننن سننننوء الظننننن ابهلل تعنننناىل 
ومعار نننة لنننه جنننل وعنننل يف خنننله ، و  خمنننرج منننن ذلنننك إ  ابعتقننناد أن  نننذه 
اافعننا  منننن ا حتفنننا ت وغري ننا ؤنننا يفعنننل يف  نننذه الليلننة أننننه منننن ا ننند ت 

 . والبدع وؤا   ألل له
اأننننامم : أنننننه لننننو كننننان يتعلنننن  اننننذه الليلننننة  صولننننها شننننيء مننننن ااحشنننناي 
الشنننرعية لشنننان خننن  علننن  النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم بينننان ذلنننك بقولنننه أو 
بفعله أو إبقرار ، ان املتقرر يف القواعد أن أتخري البيان عنن وقنت احلاجنة   

لشننيء مننن ذلننك خننوز ، فلمننا ت حيصننل مننن الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم بيننان ا
د  علننن  أنننننه لننننيم منننن الشننننرع بننننل ادثنننة يف النننندين وابتننننداع يف شننننريعة رب 

 العاملني وكل إحداث يف الدين فهو رد .
السادن : أن املتقنرر يف القواعند أن، العبنادات توقيفينة علن  الننق فنل يقنا  
العبنننننادات مشنننننروعة إ  بننننندليل منننننن الشتننننناب أو السننننننة أو اممجننننناع ، فبننننناب 

تننوقيفي فننل خننوز لتشننريع شننيء إ  بنننق ، وإ  لشننان ذلننك  العبننادات ابب
من تشريع منا ت  ذن بنه هللا ، وقند قنا  تعناىل " أي  نم شنركاء شنرعوا  نم منن 
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النندين مننا ت  ذن بننه هللا " وحيننث   دليننل علنن   ننذه اافعننا  يف  ننذه الليلننة 
ين فننل يقننا  : إ ننا عبننادة، بننل يقننا   نني ادثننة وبدعننة وكننل إحننداث يف النند

 فهو رد .
السنابع : اممجنناع علن  عنندي املشنروعية ، فقنند أمجنع السننلف رمحهنم هللا تعنناىل 
عل  أن اصاذ موسم غنري املواسنم الشنرعية أننه منن البندع وامحنداث يف الندين 
قا  ابن تيمية رمحه هللا تعاىل : " و  يعر  عن أحند منن املسنلمني أننه جعنل 

علنن  ليلننة القنندر و  كننان الصنن ابة  لليلننة امسننراء فوننيلة علنن  غري ننا  سننيما
والتننابعون  ننم إبحسننان يقصنندون صصننيق ليلننة امسننراء كمننر مننن اامننور و  
يننذكرو ا و ننذا   يعننر  أإ ليلننة كانننت وإن كننان امسننراء مننن أعظننم فوننائله 
لننننل  هللا عليننننه وسننننلم ومننننع  ننننذا ت يشننننرع صصننننيق ذلننننك الزمننننان و  ذلننننك 

اء الننذإ ابتنندئ فيننه بنننزو  الننوحي وكننان املشننان بعبننادة شننرعية , بننل غننار حننر 
يت راه قبل النبوة ت يقصنده  نو و  أحند منن الصن ابة بعند النبنوة مندة مقامنه 
ضشة و  خق اليوي الذإ أنز  فيه الوحي بعبادة و  غري ا و  خنق املشنان 
الذإ ابتدئ فيه ابلوحي و  الزمان بشيء , ومن خق اامشنة واازمننة منن 

جل  نذا وأمثالنه كنان منن جننم أ نل الشتناب النذين جعلنوا عنده بعبادات ا
زمننان أحننوا  املسنني  مواسننم وعبننادات كيننوي املننيلد ويننوي التعمينند وغننري ذلننك 
من أحواله " أ ن وقا  ابن احلاج رمحه هللا تعناىل : " ومنن البندع النع أحندثو ا 

.... أعين شهر رج  ليلة السابع والعشرين منه الع  ي ليلة املعنراج . –فيه 
مث ذكر كثريا من البدع النع تفعنل يف  نذه الليلنة وأنشنر ذلنك وشندد فينه جندا 
رمحننننه هللا تعنننناىل فأجنننناد وأفنننناد . وقننننا  ابننننن الن ننننان رمحننننه هللا تعنننناىل : " إن 
ا حتفنننننا  انننننذه الليلنننننة بدعنننننة عظيمنننننة يف الننننندين واننننند ت أحننننندثها إخنننننوان 
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تعنننننناىل : " إن  الشنننننياطني " أ نننننن وقننننننا  الشنننننيا امنننننند بنننننن إبننننننرا يم رمحنننننه هللا
ا حتفا  بذكر  امسراء واملعراج أمر ابطل وشنيء مبتندع و نو تشنبه ابليهنود 
والنصننار  يف تعظننيم أ ي ت يعظمهننا الشننرع , ولنناح  املقنناي ااانن  رسننو  
هللا لل  هللا عليه وسلم  و الذإ شرع الشرائع و و الذإ و   ما حيل وما 

من الص ابة والتابعني ت يعر  عن حيري مث إن خلفائه الراشدين وأئمة ا د  
واملقصننود أن ا حتفننا  :  –مث قننا   –أحنند منننهم أنننه أحتفننل اننذه الننذكر  

بنذكر  امسننراء واملعننراج بدعننة , فننل خنوز , و  جتننوز املشنناركة فيننه " أه وقننا  
الشيا ابن ابز رمحه هللا تعاىل " و ذه الليلة النع حصنل فيهنا امسنراء واملعنراج 

احاديث الص ي ة تعينها وكل ما ورد يف تعيينها فهو غري  بنت ت  ت يف ا
عن الن  لل  هللا عليه وسلم عند أ ل العلم ابحلديث , وهلل احلشمنة البال نة 
يف إنسنناء النننان  ننا , ولننو ثبننت تعيينهننا ت خننز للمسننلمني أن  صننو ا بشننيء 

وسنلم وألن ابه  من العبادات وت خز أن حيتفلنوا انا ان النن  لنل  هللا علينه
ر ي هللا عنهم ت حيتفلوا اا , وت  صو ا بشيء ولنو كنان ا حتفنا  انا أمنرا 
مشننروعا لبينننه الرسننو  لننل  هللا عليننه وسننلم لحمننة إمننا ابلقننو  أو الفعننل ولننو 
وقع شيء من ذلك لعر  واشتهر ولنقله الص ابة ر ي هللا عنهم إلينا فنل م 

وسلم كل شيء حتتاجه اامنة وت يفرطنوا يف قد نقلوا عن نبيهم لل  هللا عليه 
شنيء منن الندين ، بننل  نم السنابقون إىل كنل خننري ، فلنو كنان ا حتفنا  اننذه 
الليلة مشروعا لشانوا أسب  النان إليه ، والن  لل  هللا عليه سلم  نو أنصن  
النان للنان وقد بلغ الرسالة غاية البلا وأد  ااماننة فلنو كنان تعظنيم  نذه 

 حتفا  انا منن دينن امسنلي ت ي فلنه النن  لنل  هللا علينه وسنلم وت الليلة وا
يشتمه فلما ت يقع شيء منن ذلنك علنم أن ا حتفنا  انا وتعظيمهنا ليسنا منن 
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امسلي يف شيء ، وقد أكمل هللا  نذه اامنة دينهنا وأمت عليهنا النعمنة وأنشنر 
تعننناىل يف كتابنننه علننن  منننن شنننرع يف الننندين منننا ت  ذن بنننه هللا ، قنننا  سنننب انه و 

املبنني منن سنورة املائنندة : " الينوي أكملنت لشنم دينننشم وأمتمنت علنيشم نعمننع 
ور نننيت لنننك امسنننلي ديننننا " وقنننا  عنننز وجنننل يف لنننورة الشنننور  : " أي  نننم 
شننركاء شننرعوا  ننم مننن النندين مننا ت  ذن بننه هللا ولننو   كلمننة الفصننل ليقونن  

رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه بيننننهم وإن الظننناملني  نننم عنننذاب ألنننيم " وثبنننت عنننن 
ك ننننا  ننننللة تنبيهننننا  –وسننننلم يف ااحاديننننث الصنننن ي ة الت ننننذير والتصننننري  
 لحمة عل  عظم خةر ا وتنفريا  م عن اق افها " أ ن .

الثنننامن : أن  نننذه الليلنننة لنننو كنننان يشنننرع فيهنننا شنننيء منننن ااقنننوا  أو اافعنننا  
نزلننننا النننذكر وإ  لنننه  لشاننننت ؤنننا حفظنننه هللا تعننناىل لننننا ، قنننا  تعننناىل : إ  حننننن

حلافظون " وحف" القر ن حف" للسننة ، وحفظهمنا حفن" للشنرع ، فلنو كنان 
إحيا  نا اب حتفننا  منن الشننرع حلفظنت لنننا ، لشنن الواقننع أننه ت حيفنن" النننان 
عنننن  نننذه الليلنننة فهننني ؤنننا نسنننيه الننننان وت حيرلنننوا علينننه بونننبو و  تقييننند ، 

ليننل عليننه ، فعنندي حفنن" هللا والقننو  ك ننا سننبع وعشننرون مننن رجنن  قننو    د
تعنناىل دليننل علنن  أ ننا ليسننت مننن الشننرع ، فننلن النننان قنند اختلفننوا يف تعيينهننا 
اختلفننا كثننريا . فقيننل إ ننا كانننت قبننل املبعننث لشنننه قننو  شنناد وقيننل إ ننا قبننل 
ا جنرة السنننة وقيننل قبننل ا جنرة بسننتة أشننهر وقيننل قبنل ا جننر بثمانيننة أشننهر ، 

قبنل ا جنرة ابثنين عشنر شنهرا وقينل غنري ذلنك  وقيل كحد عشنر شنهرا ، وقينل
يف أقوا  كثرية ، و  نسنتةيع أن  نزي بشنيء منهنا البتنة لعندي النقنل الصن ي  
الصننري  يف ذلننك فننلذا كانننت السنننة والشننهر الننذإ حصننل فيننه امسننراء خمتلفننا 
فيه فما ابلك ابليوي بعينه ، واملقصود أن إننا  الننان لونبو يومهنا منن لندن 
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 عليه وسلم وأل ابه والتابعني إىل زماننا  ذا دليل عل  أننه   الن  لل  هللا
يتعلنن  اننا حشننم شننرعي ، نعننم  نني ليلننة عظيمننة يف ذاكننا لشننن مننع عظمتهنننا 
وعظمة ما حصل للن  لل  هللا عليه وسلم فيها إ  أننه   يتعلن  انا انا أإ 

حتفنا  شيء من ااحشاي الشرعية فبان لنك بنذلك أن إحيناء  نذه الليلنة اب 
وغريه إاا  و ادثة وبدعة يف الشرع فهنو رد علن  ألن ابه ان كنل إحنداث 

 يف الدين عقيدة وشريعة فهو رد .
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 فصل
البنناء علن  القبنور ورفنع بنائهنا وتشنييد أركا نا  الفبا السا   عشب:

وو ع الرخاي يف بنائهنا وزخرفنة بنائهنا ، و نذا منن البندع ا دثنة و شنك ومنن 
ومن الوسائل املوللة للشرك فاحذروا منه أيها املسنلمون رمحشنم البل  الردية 

هللا تعننناىل ، فنننلن القبنننور يف عهننند النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم كاننننت مسنننتوية 
ابارش   ترفننننع إ  بقنننندر شننننل فقننننو، وجننننر  احلننننا  علنننن  ذلننننك يف عهنننند 
الص ابة ر وان هللا عليهم وكذا جر  احلا  يف عهند التنابعني و  يعنر  عنن 

ة أ ننم أجننازوا رفننع القبننور والبننناء علننيهم بننل املعلننوي مننن حننا م اب سننتعراء أئمنن
إنشار ذلك ، ففي حنديث أ  ا يناج ااسندإ رمحنه هللا تعناىل قنا  : قنا    
علي بن أ  طال  ر ي هللا عنه : أ  أبعثنك علن  منا بعثنين علينه رسنو  هللا 

قنلا مشنرفا إ  سنويته لل  هللا عليه وسنلم أن   تندع لنورة إ  طمسنتها و  
" و ذا من سد وسائل الشرك وإز اق ذرائعة ، و ذا متفن  علينه بنني العلمناء 
رمحهننم هللا تعنناىل قننا  الشننوكائ رمحننه هللا تعنناىل : " اعلننم انننه قنند اتفنن  النننان 
سابقهم و حقهم وأو م و خنر م منن لندن الصن ابة ر ني هللا عننهم إىل  نذا 

عليهنننا بدعننة مننن البننندع الننع ثبنننت النهنني عنهنننا الوقننت أن رفننع القبنننور والبننناء 
واشننننتد وعينننند رسننننو  هللا لننننل  هللا عليننننه وسننننلم لفاعلهننننا كمننننا  يت بيانننننه وت 
 الف يف ذلك أحند منن املسنلمني أمجعنني " أ نن وقنا  أيونا : " والظنا ر أن 
رفع القبور ز دة عل  القدر املأذون فيه اري وقد لرح بذلك ألن اب أمحند 

ب الشنننافعي ومالننك " أ نننن ورو  مسننلم يف لننن ي ة عنننن ومجاعننة منننن ألنن ا
جابر ر ي هللا عنه قا  : "    رسو  هللا لنل  هللا علينه وسنلم أن خصنق 
القننل وأن يقعنند عليننه وأن يبننهت عليننه " وقنند تقننرر يف القواعنند أن النهنني امننرد 
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عننن القرينننة يفينند الت ننر  وحتننر  البننناء علنن  القبننور مننن ابب حتننر  الوسننائل ، 
قد تقرر يف القواعند أن سند النذرائع املفونية إىل املمننوع منن ألنو  امسنلي و 

، والبنننناء علننن  القنننل منننن أعننن" النننذرائع املفونننية إىل ال لنننو يف لننناح  القنننل 
وإ ننفاء لننفة القداسننة عليننه وقنند ينن و  اامننر يف غالنن  ااحيننان إىل عبادتننه 

، ولنذلك جنناءت  ابلندعاء وا سنت اثة والنذب  والنننذر واعتقناد أننه ينفننع ويونر
الشننريعة بقةننع  ننذه الذريعننة وحترعهننا ، فرفننع القبننور انندث يف النندين فينندخل 
حتت قوله لل  هللا قلينه وسنلم " منن أحندث يف أمنر   نذا منا لنيم مننه فهنو 
رد " متفن  علينه ، ولنيم علينه عمنل النن  لنل  هللا علينه وسنلم ، فيندخل يف 

عليننه أمنر  فهننو رد " و ننو  قولنه لننل  هللا عليننه وسنلم " مننن عمننل عمنل لننيم
مننن انند ت اامننور فينندخل حتننت قولننه لننل  هللا عليننه وسننلم " وشننر اامننور 
انند كا " فهننو بدعننة و  شننك وكننل بدعننة  ننللة , وان البننناء عليهننا كننان 
مقنننندورا  عليننننه مننننن قبلننننه لننننل  هللا عليننننه وسننننلم ومننننع ذلننننك ت يفعلننننه اختيننننارا  

لقواعنند أن كننل فعننل تننوفر سننببه علنن  عهنند فاملشننروع إذا  تركننه ان املتقننرر يف ا
الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم وت يفعلننه فننلن املشننروع تركننه كيننف وقنند بثننت  يننه 
الصننن ي  الصنننري  عننننهم ؟ واننننه إسنننرا  للمنننا  وتبنننذير فينننه بنننل فائننندة و  
مصنننل ة شنننرعية , وإانننا املينننت يزيننننه عملنننه الصنننا  , وأمنننا إن كنننان منننن أ نننل 

عننن هللا تعنناىل فننل وهللا حننه ولننو بنننوا عليننه سننبعني الننذنوب والعصننيان والبعنند 
طابقننا مننن الرخننناي فلننن ينفعننه ذلنننك البتننة , ان  ننذه اابنينننة دخلننت يف حننند 
املبا ننات ابلقبننور فصننار كننل طائفننة أو عائلننة تبننا ي يف البننناء علنن  قننل قريبهننا 
لتظهننر مشانتنننه فيمنننا بيننننهم , والقبنننور منننن أمنننور ا خنننرة ولشنهنننا لنننارت انننذه 

ة واملبا ننات مننن أمنور النندنيا فصننار الننداخل  نذه القبننور   يتننذكر املننوت اابنين
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والبلنن  و  يتننذكر ا خننرة واملننه  وإاننا يقننف مشنندو ا متعجبننا مننن روعننة  ننذه 
اابنينة والزخنار  , وان البننناء عليهنا تشننبه ك نل الشتناب وحنننن منهينون عننن 

أمورون التشننننبه اننننم ففنننني احلننننديث " مننننن تشننننبه بقننننوي فهننننو منننننهم " وحنننننن منننن
ض الفتهم حه يف ااشياء اليسرية ك ف الشارب وفرق الشعر فشيف احلا  
فيما  و من أعظم شعاراكم و و رفع القبنور ابلبنناء والزخرفنة , فلمنا كنان رفنع 
القبنور البنناء عليهنا  نو  نديهم الفاسند يف القبنور فالواجن  عليننا خمننالفتهم يف 

بننننناء علنننن  القبننننور وتسننننويتها ذلننننك , و شننننذا وردت الشننننريعة ابامننننر انننندي ال
ابارش إ  ضقنندار شنننل وعلنن  ذلنننك جننر  عمنننل املسننلمني إ  منننن فسننندت 
عقيدته , فبان بنذلك أن البنناء علن  القبنور فينه عندة مفاسند , منهنا : خمالفنة 
اممجاع , ومنهنا : خمالفنة الننق الصنري  الصن ي  القا ني ابلنهني عنن ذلنك 

با ننات و املفنناخرة يف شننيء مننن أمننور , ومنهننا : التشننبه ابلنصننار  ومنهننا : امل
ا خرة , ومنها : أنه إسرا  وتبنذير وو نع للمنا  يف غنري مو نعه , ومنهنا : 
أنننننه ذريعننننة لتعظننننيم ألنننن اب القبننننور التعظننننيم املفونننني إىل الشننننرك , وعننننن أي 
سننلمة ر نني هللا عنهننا قالننت "  نن  رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم أن يبننهت 

ه أمحنند وسنننده جينند , وعننن أ  سننعيد اأنندرإ علنن  القبننور أو خصننق " روا
ر ي هللا عنه قا  "  ن  نن  هللا لنل  هللا علينه وسنلم أن يبنهت علن  القبنور " 
رواه ابن ماجه و و حديث ل ي  , وقد أول  أبو موسن  ااشنعرإ ر ني 
هللا عننننه عنننند موتنننه أن   يبنننهت شنننيء علننن  قنننله فقنننا  "   جتعلنننوا يف حلننندإ 

الن اب و  جتعلنوا علن  قنلإ بنناء " رواه أمحند البيهقني  شيء حينو  بينين وبنني
وسننننده حسنننن , وأولننن  أبنننو  رينننرة ر ننني هللا عننننه أن   يونننرب علننن  قنننله 
فسةاطا  , وقا  الشنقيةي رمحه هللا تعاىل " والت قين  النذإ   شنك فينه أننه 
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  خننوز البننناء علنن  القبننور و  جتصيصننها " أ ننن وسننئل الشننيا امنند بننن عبنند 
ب رمحه هللا تعاىل عن البناء عل  القبور فقا  : " أما بناء القبناب عليهنا الو ا

فيج   دمها و  علمت أنه يصل إىل الشرك ااكل " أ نن وقند لنرح بعن  
أ ننل العلننم أن البننناء عليهننا مشننروه , ولشننن أجننزي إن شنناء هللا تعنناىل أن املننراد 

يف السنبل " قنا  الشنارح اذه الشرا ية كرا ة الت ر  , وقا  اامري الصنعائ 
رمحننه هللا تعننناىل و نننذه ااخبننار املعنننل فيهنننا ابللعننن والتشنننبيه بقولنننه "   جتعلنننوا 
قنننلإ وثننننا يعبننند منننن غنننري هللا " تفيننند الت نننر  للعمنننارة والتنننزيني والتجصنننيق 
وو ننع الصننندوق املزخننر  وو ننع السننتائر علنن  القننل وعلنن  اائننه والتمسنن  

مع بعد العهد وفشو اجلهل إىل ما كان عليه  دار القل وأن ذلك قد يفوي 
اامنم السنابقة منن عبننادة ااو ن فشنان يف املننع عنن ذلننك ابلشلينة قةنع  ننذه 
الذريعنة املفونية إىل الفسنناد و نو املناسن  لل شمننة املعتنلة يف شنرع ااحشنناي 
منن جلنن  املصنا  ودفننع املفاسند سننواء كاننت كنفسننها أو ابعتبنار مننا تفونني 

قا  لاح  شرح كتاب التوحيد " وقند أمجنع العلمناء علن  النهني إليه " أ ن و 
عنننن البنننناء علننن  القبنننور وحترعنننه ووجنننوب  دمنننه  نننذه ااحادينننث الصننن ي ة 
الصرحية الع   مةعن فيها بوجه من الوجوه , و  فرق يف ذلك بني البناء يف 

تنأخرين مقلة مسبلة أو ؤلوكة إ  أنه يف اململوكة أشد و  علة ضن شذ منن امل
فأابح ذلك إما مةلقا وإما يف اململوكنة " أ نن وقنا  أيونا " واعلنم أننه قند وقنع 
بسب  البنناء علن  القبنور منن املفاسند النع   حينيو انا علن  التفصنيل إ  هللا 
ما ي ون  هلل منن أحلنه كنل منن يف قلبنه رائ نة إعنان كمنا نبنه علينه ابنن القنيم 

 ا وقد  ن  النن  لنل  هللا علينه وسنلم وغريه , فمنها : اعتياد ا للصلة عند
عننن ذلنننك , ومنهننا : حتنننرإ النندعاء عنننند ا ويقولننون : منننن دعننا هللا عنننند قنننل 
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فلن استجاب له , وقل فلن ال  ق امرب , و ذه بدعة منشرة , ومنهنا : 
ظننهم أن  ننا خصولننيات كنفسننها يف دفننع الننبلء وجلنن  النعمنناء ويقولننون : 

ل البلدان بقبنور منن فيهنا منن الصناحلني , و  رين  أن إن البلء يدفع عن أ 
 ننذا خمننالف للشتننناب والسنننة واممجننناع فالبيننت املقننندن كننان عننننده مننن قبنننور 
اانبينناء والصننناحلني منننا شنناء هللا , فلمنننا عصنننوا الرسنننو  وخننالفوا منننا أمنننر م بنننه 
سننلو هللا علننيهم مننن أنننتقم منننهم وكننذلك أ ننل املدينننة ملننا ت ننريوا بعنن  الت ننري 

عليهم عناي احلنرة منن النهن  والقتنل وغنري ذلنك منن املصنائ  منا ت خنر جر  
عليهم من قبنل ذلنك , و نذا أكثنر منن أن حيصنر , ومنهنا : الندخو  يف لعننة 
رسو  هللا لنل  هللا علينه وسنلم ابصناذ املسناجد عليهنا وإيقناد السنرج عليهنا , 

واقننع , ومنهنا : أن ذلننك يتونمن عمننارة املشننا د وخنراب املسنناجد كمنا  ننو ال
ودينننن هللا تعننناىل بوننند ذلنننك , ومنهنننا : اجتمننناعهم لز ركنننا واخنننتلت النسننناء 
ابلرجننا  , ومننا يتبننع  ننمن ذلننك مننن الفننواح  وتننرك الصننلوات ويزعمننون أن 
لننناح  ال بنننة حتملهنننا عننننهم , بنننل اشنننتهر أن الب نننا  يسنننقةن أجنننركن علننن  

 تعنننناىل بننننذلك , الب نننناء يف أ ي ز رة املشننننايا كالبنننندوإ وغننننريه , تقننننراب إىل هللا
فهننل بعنند  ننذا يف الشفننر غايننة , ومنهننا : كسننوكا ابلثينناب النفيسننة املنسننوجة 
ابحلرير والذ   والفونة وحننو ذلنك , ومنهنا : جعنل اأنزائن واامنوا  ووقنف 
الوقننو  ملننا حيتنناج إليننه مننن ترميمهننا وحنننو ذلننك , ومنهننا إ ننداء اامننوا  ونننذر 

لننذين  ننم ألننل كننل بليننة وكفننر , فننل م النننذور  ننا ولسنندنتها العنناكفني عليهننا ا
الننذين يشننذبون علننن  اجلهننا  والة ننناي كن فننلن دعننا لننناح  ال بننة فأجابنننه 
واسنت اثه فأغاثننه , ومنراد م بننذلك تشثننري الننذور وا نندا   نم , ومنهننا : جعننل 
السنننندنة  ننننا كسنننندنة عبنننناد االننننناي , ومنهننننا : امقسنننناي علنننن  هللا يف النننندعاء 
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: أن كثننريا منن الننزوار إذا رأ  البنناء علنن  قنل لنناح   ابملندفون فيهننا , ومنهنا
ال بة سجد لنه , و  رين  أن  نذا كفنر بننق الشتناب السننة وإمجناع اامنة , 
بل  ذا  و عبادة ااو ن ان السجود للقبة عبادة  ا و ن من جنم عبادة 
النصار  للصور الع يف كنائسهم عل  لور من يعبدونه بنزعمهم الباطنل ... 

أن قننننا  ... : ومنهننننا : النننننذر للمنننندفون فيهننننا وفننننرش نصنننني  مننننن املننننا  إىل 
والولننند و نننذا  نننو النننذإ قنننا  هللا تعننناىل فينننه " وجعلنننوا هللا ؤنننا ذرأ منننن احلنننرث 
واانعنناي نصننيبا فقننالوا  ننذا هلل بنننزعمهم و ننذا لشننركائنا " ومنهننا : أن املننندفون 

مننن أحنند م  فيهننا أعظننم يف قلننوب عبنناد هللا مننن هللا وأخننو  و ننذا لننو طلبننت
اليمننني ابهلل تعنناىل أعةنناك مننا شننئت مننن ااعننان كنناذاب أو لننادقا وإذا طلبننت 
منننن أحننند م أن حيلنننف بصننناح  ال بنننة ت يقننندي إن كنننان كننناذاب و  ريننن  أن 
عبنناد ااو ن مننا بلننغ شننركهم إىل  ننذا احلنند بننل كننانوا إذا أرادوا ت لنني" اليمننني 

هنننا : سننن ا  املينننت قوننناء غلظو نننا ابهلل كمنننا يف قصنننة القسنننامة وغري نننا , ومن
احلاجننات وتفننريا الشننرابت وامخننلن لننه مننن دون هللا يف أكثننر احلننا ت , 
ومنهننا : التونننرع عنننند مصنننارع اامنننوات والبشنناء اب يبنننة واأشنننوع ملنننن فيهنننا , 
أعظنننم ؤنننا يفعلوننننه منننع هللا يف املسننناجد والصنننلوات , ومنهنننا : تفونننيلها علننن  

ي املسنننننناجد فيعتقنننننندون أن العبننننننادة خننننننري البقنننننناع وأحبهننننننا إىل هللا تعنننننناىل و نننننن
والعشو  فيها أفول من العبنادة والعشنو  يف املسناجد , ومنهنا : أن النذإ 
شننرعه رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم يف ز رة القبننور إاننا  ننو تننذكرة ا خننرة  
كمنا قننا  " زوروا القبننور فل ننا تننذكركم ا خننرة " وامحسننان إىل املننزور ابلنن حم 

وا ست فار وس ا  العافية له , فيشون الزائر اسنا إىل نفسنه عليه والدعاء له 
وإىل امليت فقل  عبادة القبور اامنر وعشسنوا الندين وجعلنوا املقصنود ابلنز رة 
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الشننرك ابمليننت ودعنناءه والنندعاء بننه وسنن اله حننوائجهم ونصننر م علنن  ااعننداء 
ألن ااا وحنو ذلك فصاروا مسيئني إىل نفوسهم وإىل املينت , ومنهنا : إينذاء 

ضا يفعله عباد القبور اا , فلنه ي ذيهم ما يفعلونه عند قبور م ويشر ونه غاينة 
الشرا ة كما أن املسني  علينه السنلي يشنره منا يفعلوننه النصنار  وكنذلك غنريه 
منننن اانبيننناء وااوليننناء يننن ذيهم منننا يفعلنننه أشنننباه النصنننار  عنننند قبنننور م وينننوي 

ة هللا ورسننوله ومناقوننة مننا شننرعه فيهننا , القيامننة يتننل ون منننهم , ومنهننا : انناد
ومنهننا : التعننن  العظنننيم مننع النننوزر الشبنننري واممث العظننيم , وكنننل  نننذه املفاسننند 
العظيمنة وغري ننا ؤننا ت يننذكر إانا حنندثت بسننب  البننناء علن  القبننور و ننذا جتنند 
القبور الع ليم عليها قباب    تيها أحد و  يعتاد ا لشيء ؤا ذكنر إ  منا 

 "أ ن كلمه و و كلي طي   فع كتبته مع طوله لعظنم فائدتنه فجنز  شاء هللا
هللا علمائننا خنري اجلنزاء يف الندنيا وا خنرة وقنا  ابنن حنزي رمحنه هللا تعنناىل " و  
حيننل أن يبنننهت علنن  القنننل و  أن خصننق و  أن ينننزاد ترابننه شنننيء ويهنندي كنننل 

و ناب رمحهمنا هللا ذلك "أ ن وقا  الشيا عبد هللا بن الشنيا امند بنن عبند ال
تعاىل : " أما بناء القبناب علن  القبنور فهنو منن علمنات الشفنر وشنعائره ان 
هللا أرسل امد لنل  هللا علينه وسنلم اندي ااو ن ولنو كاننت علن  قنل رجنل 
لننا  ان الننلت رجنننل لننا  فلمنننا مننات عشفننوا علننن  قننله وبننننوا عليننه بنينننة 

أن ينن ك  نندي الننلت شننهرا لننئل عظيمنة فلمننا أسننلم أ ننل الةننائف وطلبننوا منننه 
يروعوا نساء م ولنبيا م حنه يندخلوا الندين فنأ  ذلنك علنيهم وأرسنل معهنم 
امل ننرية بننن شنننعبة وأاب سننفيان بنننن حننرب وأمرنننا اننندمها , قننا  العلمننناء : ويف 
 نذا أو نن  دليننل كنننه   خننوز إبقنناء شننيء مننن  ننذه القبنناب الننع بنيننت علنن  

ا واحدا , فل ا شعائر الشفر "أ ن وقنا  الشنافعي القبور واصذت أو   و  يوم
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رمحننه هللا تعننناىل " رأيننت اائمنننة ضشننة  منننرون اننندي مننا يبنننهت علنن  القبنننور "أ نننن 
وقننا  ألنن اب الفوننيلة يف اللجنننة الدائمننة يف اململشننة العربيننة السننعودية : " 
البننناء علنن  القبننور بدعننة منشننرة فيهننا غلننو يف تعظننيم مننن دفننن يف ذلننك و ننو 

إىل الشرك فيج  عل  و  أمر املسنلمني أو  ئبنه اامنر إبزالنة منا علن   ذريعة
القبنننور منننن ذلنننك وتسنننويتها ابارش قوننناء علننن   نننذه البدعنننة وسننندا لذريعنننة 
الشنرك "أ نن فبنان لنك بنذلك أن البننناء علن  القبنور أمنرا اندث وبدعنة خةننرية 

دين منشننرة  ننا   ر ننا السننيئة فهنني رد علنن  ألنن ااا ان كننل إحننداث يف النن
 عقيدة أو شريعة فهو رد . 
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 فصل
الصلة إىل القبور , و نو منن ا ند ت والبندع  الفبا الساب  عشب :

املوللة إىل إحياء الشرك والوثنية , وقد اتف  الصن ابة علن  النهني عنن ذلنك 
والتشديد فيه و ذا اممجاع ؤا يعلم من الندين ابلونرورة , ويف لن ي  مسنلم 

إ قنا  قنا  رسنو  هللا لنل  هللا علينه وسنلم : "   من حديث أ  مرثد ال نو 
تصلوا إىل القبور و  جتلسوا عليها " وكل حديث فينه النهني عنن اصناذ القبنور 
فلنننننه نننننق يف حتننننر  الصننننلة عننننند ا ان الصننننلة أعظننننم مقصننننود تت ننننذ لننننه 
املسنناجد , وقننا  لننل  هللا عليننه وسننلم " اجعلننوا يف بيننوتشم مننن لننلتشم و  

ا " فننند  ذلنننك علننن  أن القبنننور لنننيم فيهنننا و  عنننند ا لنننلة , تت ننذو ا قبنننور 
وعن أنم ر ني هللا عننه أن النن  لنل  هللا علينه وسنلم  ن  عنن الصنلة بنني 
القبور , ورجاله رجا  الص ي  , وعن أ  سعيد اأندرإ ر ني هللا عننه قنا  
قنننننا  رسنننننو  هللا لنننننل  هللا علينننننه وسنننننلم " اارش كلهنننننا مسنننننجدا إ  املقنننننلة 

ي " رواه أمحنند وأبننو داود وال مننذإ وابننن ماجننه والبننزار وغننري م كسننانيد واحلمننا
جيننده ولنن  ه االبننائ وقننا  : و ننذا إسننناد لنن ي  علنن  شننرت الشنني ني 
ول  ه احلاكم والنذ   . وروإ عنن عمنر ر ني هللا عننه أننه رأ  أننم ابنن 

فن" مالك يصلي عنند قنل فقنا  : القنل القنل , ذكنره الب نارإ تعليقنا , وت حي
عنه طيلة حياته لل  هللا عليه وسلم أنه لل  للة ذات ركنوع وسنجود إىل 
قل أو عند قل وكذلك ت حيفن" ت حيفن" عنن أحند منن لن ابته الشنراي , و  
عننن أحنند مننن مبعننيهم و  عننن أحنند مننن سننلف اامننة وأئمتهننا . وثبننت النهنني 

جبنري  نصا  عن عمر وعلي وابن عبان وكذلك ثبت النهني نصنا عنن  فنع بنن
بن مةعم وعةاء والن عي وأ  حنيفة والثورإ وااوزاعي والشافعي وإسن اق 
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وأ  ثنننور وأمحننند وغنننري م ؤنننا   حيصننن  كثنننرة , وأمنننا النقنننو  عنننن أ نننل العلنننم 
ا ققني فهي كثرية جدا , قا  أبو العبان رمحه هللا تعناىل " و  تصن  الصنلة 

سننند ذريعنننة الشنننرك " أ نننن ويف يف املقنننلة و  إليهنننا والنهننني عنننن ذلنننك إانننا  نننو ل
احلديث : " إن شرار النان الذين يت ذون القبور مساجد " والصلة عنند ا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 وإليهنننننننا مننننننننن اصاذ ننننننننا مسنننننننناجد , وقنننننننا  ابننننننننن القننننننننيم رمحننننننننه هللا تعنننننننناىل " و                                                                 
أمنا إذا قصنند الرجننل الصننلة عننند القبنور متلكننا ابلصننلة يف  ننذه البقعننة فهننذا 

ولرسننوله لننل  هللا عليننه وسننلم وامل الفننة لدينننه وابتننداع ديننن ت عننني ا ننادة هلل 
 ذن به هللا " وقا  أيوا " واشنتد  ينه يف ذلنك حنه لعنن فاعلنه , و ن  عنن 
الصلة إىل القبنور و ن  أمتنه أن يت نذوا قنله عيندا ولعنن زوارات القبنور وكنان 

هننا, و  تعظننم  ديننة أن   كننان القبننور وتوطننأ وأ  خلننم عليهننا و  يتشننأ علي
حبينث تت ننذ مسنناجد فيصننل  عننند ا وإليهنا وتت ننذ أعيننادا وأو   " أ ننن وقننا  
لاح  الزواجر رمحنه هللا تعناىل " الشبنرية الثالثنة والرابعنة واأامسنة والسادسنة 

السنننرج  دوالسننابعة والثامننننة والتاسننعة والتسنننعون : اصنناذ القبنننور مسنناجد وإيقنننا
ا واسنتلمها والصنلة إليهنا , أخنرج الةنلائ عليها واصاذ ا أو   والةنوا  ان

بسننند   كن بننه عننن كعنن  بننن مالننك ر نني هللا عنننه قننا  : عهنندإ بنبننيشم 
لل  هللا عليه وسلم قبل وفاته  مم ليا  فسمعته يقو  : " إنه ت يشن ن  
إ  ولنننه خليننننل مننننن أمتنننه وإن خليلنننني أبننننو بشنننر بننننن أ  ق افننننة وإن هللا اصننننذ 

وإن اامننم قننبلشم كننانوا يت ننذون قبننور أنبيننائهم مسنناجد لنناحبشم خلننيل أ  
مث قا  : اللهم اشنهد  –ثلث مرات  –وإئ أ اكم عن ذلك , اللهم بل ت 

والةنلائ "   تصنلوا إىل قنل و  تصنلوا علن  قنل  –احلنديث  –ثلث منرات 
" وأمحد وأبو داود وال مذإ والنسائي وابن ماجنه وابنن حبنان عنن ابنن عبنان 
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 عنهما لعن رسو  هللا لل  هللا عليه وسلم زائرات القبور واملت نذين ر ي هللا
عليهنننا املسننناجد والسنننرج " ومسنننلم " أ  وأن منننن كنننان قنننبلشم كنننانوا يت نننذون 
قبور أنبيائهم مساجد أ  فل تت ذوا القبور مساجد فنلئ أ ناكم عنن ذلنك " 

ذين يت نذون وأمحد " إن من شرار الننان منن تندركهم السناعة و نم أحيناء والن
القبننور مسننناجد " وابننن حبنننان عننن أننننم : "  نن  لنننل  هللا عليننه وسنننلم عنننن 
الصننلة إىل القبننور " ... إخل كلمننه الةينن  املتننني جننزاه هللا خننري . وقننا  ابننن 
املنننذر " الننذإ عليننه ااكثننر مننن أ ننل العلننم كرا يننة الصننلة يف املقننلة وكننذلك 

ا  ألنن ابنا : وكننل مننا دخننل يف نقننو  " وقننا  ابننن تيميننة رمحننه هللا تعنناىل " قنن
اسننم املقننلة ؤننا حننو  القبننور   يصننل  فيننه فهننذا يعننني أن املنننع يشننون متننناو  
حتننر  القننل املنفننرد وفنائننه املوننا  إليننه , وذكننر ا منندإ وغننريه : إنننه   جتننوز 

حنننه يشننون بنننني احلننائو وبنننني  –أإ املسنننجد الننذإ فينننه قننل  –الصننلة فيننه 
بعوهم أن  ذا منصون امحد " أ ن وقا  ابنن حنزي املقلة حائل  خر وذكر 

و  إىل قنل و   –إىل أن قنا   –رمحه هللا تعاىل : " و  حتل الصنلة يف محناي 
عليننه وأنننه قننل ننن  أو غننريه , فننلن ت خنند إ  مو ننع قننل أو مقننلة أو محامننا أو 
عةننننا أو مزبلنننة أو مو نننعا فينننه شنننيء أمنننر ابجتنابنننه فلريجنننع و  يصنننلي  نننناك 
مجعننة و  عينندا " أ ننن وقننا  ابننن القننيم رمحننه هللا تعنناىل " فقنند رأيننت أن سننب  
عبنننادة ود وي نننوث ونسنننر والنننلت إانننا كاننننت منننن تعظنننيم قبنننور م مث أصنننذ  نننا 
التماثيل وعبندو ا " أ نن قنا  أيونا " فنلن املسنلمني قند أمجعنوا علن  منا علمنوه 

لة عننند القبننور اب  ننةرار مننن ديننن رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم أن الصنن
منهننني عنهنننا وأننننه لعنننن منننن اصنننذ ا مسننناجد فمنننن أعظنننم ا ننند ت وأسنننباب 
الشننرك الصنننلة عننند ا واصاذ نننا مسننناجد وبننناء املسننناجد عليهننا وقننند تنننواترت 
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النصون عن النن  لنل  هللا علينه وسنلم ابلنهني عنن ذلنك والت لني" فينه وقند 
عنننة مننننهم للسننننة لنننرح عامنننة الةوائنننف ابلنهننني عنننن بنننناء املسننناجد عليهنننا متاب

الصنننن ي ة الصننننرحية ولننننرح ألنننن اب أمحنننند وغننننري م مننننن ألنننن اب مالننننك 
والشافعي بت ر  ذلك وطائفنة أطلقنت الشرا نة والنذإ ينب ني أن حتمنل علن   
كرا يننة الت ننر  إحسننا  للظننن ابلعلمنناء وأن   يظننن أن خننوزوا فعننل مننا تننواتر 

أ نن وقنا  ااحنة  عن رسو  هللا لل  هللا عليه وسلم لعن فاعله والنهني عننه "
الشننيا العلمننة عبنند العزيننز بننن ابز رمحننه هللا تعنناىل " الصننلة عننند القبننور مننن 
البدع ومن وسنائل الشنرك أيونا النن  لنل  هللا علينه وسنلم قنا    اجعلنوا منن 
للتشم يف بيوتشم و  تت ذو ا قبورا   فد  ذلك علن  أن القبنور   يصنل  

يف املساجد ويف البيوت , أمنا القبنور فنل فيها و  يصل  عند ا , إاا الصلة 
ان الصننلة عنننده مننن وسننائل الشننرك والعبننادة  ننا مننن دون هللا " أ ننن وبننذلك 
تعلم   أخي املبنارك أن الصنلة إىل القبنور وعنند ا منن ا ند ت والبندع فهني 

 رد عل  أل ااا ان كل إحداث يف الدين عقيدة أو شرعة فهو رد . 
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 فصل
جتصيق القبور , أو تلوينها ابلبوية أو زخرفتهنا  عشب : الفبا النامن

ابلرخاي أو ا جر أو البلستيك وحنو ذلنك , و نذا منن ا ند ت والبندع اننه 
خمالف للهدإ النبوإ يف لفة القل الشرعية فلن القبور عل  عهده لل  هللا 
عليننننه وسنننننلم ت يشنننننن يفعننننل انننننا شنننننيء مننننن الزخرفنننننة , وان  نننننذه الزخنننننار  

صنيق وحننوه مننن املبا ناة واملفناخرة يف أمننر  نو منن أمننور ا خنرة , وانننه ابلتج
إسنرا  للمننا  وتبننذير لننه وو ننع لنه يف غننري مو ننعه , وانننه موجنن  لل لننو يف 
ألنننن اب القبننننور وانننننه وسننننيلة مننننن وسننننائل تعظننننيم لنننناح  ال بننننة التعظننننيم 

ا علينه املفوي إىل الشرك واصاذه وثنا يعبد من دون هللا تعاىل , واننه لنيم ؤن
عمل الن  لل  هللا عليه وسلم و  من عمل الص ابة و  منن عمنل التنابعني 
و  منن عمنل أحنند منن أئمننة ا ند  املقتنند  انم يف اامننة ويف احلنديث " مننن 
أحدث يف أمر   ذا ما ليم منه فهو رد " ويف رواينة " منن عمنل عمنل لنيم 

ري  الثابنت عننه لنل  عليه أمر  فهو رد " واننه خمنالف للنهني الصن ي  الصن
هللا عليننه وسننلم فقنند رو  مسننلم يف لنن ي ه عننن جننابر ر نني هللا عنننه قننا  " 
 نن  رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم عننن جتصننيق القبننور " ويف روايننة "  نن  
عن جتصيق القل " وقد تقنرر يف االنو  أن النهني املةلن  عنن القريننة يفيند 

ر منننن جتصنننيق القبنننور , فعننننون لنننه الت نننر  , ولقننند تتنننابع العلمننناء يف الت نننذي
مسلم يف ل ي ه يف ابب " النهي عن جتصيق القل والبناء عليه " وكذلك 
فعل ابن ماجنه , وملنا سنئل مالنك رمحنه هللا عنهنا قنا  " أكنره جتصنيق القبنور 

أإ  –" أإ كرا ة حتر  و  شك . وقا  الشافعي : " أح  أن   خصنق 
نصننار انصصنننة " أ ننن و نن  أبنننو حنيفننة عنننن وت أر قبننور املهننناجرين واا –قننل 
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جتصيق القبور كما نقل ذلك تلمذته . وقا  امماي ابن حنزي : و  حينل أن 
خصق القبور " و   عمر بن عبد العزيز أن يبهت عل  القنل وجنر , كنذلك 
أول  ااسود بن يزيد فقا  :   جتعلوا علن  قنلإ  جنر , وقنا  ابنن القنيم : 

صنيق القننل " وقنا  الشننيا امند بننن عبند الو نناب " و  " ورد النهني عننن جت
خوز جتصيصه " وانه لو كان جتصيق القل من أكراي امليت بعد دفنه لشان 
الننننن  لننننل  هللا عليننننه وسننننلم وألنننن ابه الشننننراي أوىل بفعلننننه إكرامننننا ملننننوم م , 
لشنننهم ت يفعلننوه فنند  علنن  أنننه لننيم بشننيء , بننل  ننو ادثننة وبدعننة فهننو رد 

 ليه ان املتقرر أن كل إحداث يف الدين عقيدة أو شريعة فهو رد . عل  فاع
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 فصل
قننراء الفاحتنننة عننند إرادة اأةوبنننة , فننلذا وافننن   الفأأبا العا أأأ  عشأأب :

أ ل املرأة عل  الرجنل زوجنا  بننتهم فنل م يفتت نون  نذا العقند بقنراءة الفاحتنة 
املثننائ والقننر ن  و  شننك أن سننورة الفاحتننة أعظننم سننورة يف القننر ن وأ ننا السننبع

العظننيم وقراءكننا حبنند ذاكننا مشننروعة و  شننك إ  أن اعتقنناد فوننيلة قراءكننا يف 
 ذا الوقت وعند  ذا الظر  بعينه بدعة ادثة فهذه بدعة ولنفية   ألنلية 
, وقننند تقنننرر عننننند  نننذا الراسننن ني يف العلننننم كن مشنننروعية الشنننيء كلننننله   

ن الزائنند علنن  االننل يتةلنن  تسننتلزي مشننروعيته بولننفه , بننل الولننف اأننا
دليل زائدا ان دليل االل لحلنل والولنف منن ا يئنة أو الزمنان أو املشنان 
 بنند فيننه مننن دليننل خننان , فلمننا رجعنننا إىل الشتنناب والسنننة وعمننل السننلف 
وجنند  أن  ننذا الفعننل   ألننل لننه , فلنننه ت يفعلننه الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم 

تزوج عليه الصلة والسنلي كثنريا , وزوج بناتنه , و  مرة واحدة يف حياته فلنه 
وحونننر عقننند النننزواج لنننبع  ألننن ابه , وعقننند  نننو بنفسنننه لنننبع  ألننن ابه , 
وكننان الصنن ابة علنن  عهننده يتزوجننون ويصننله خننل زواجهننم ومننع ذلننك ت ينن ثر 
عنه لل  هللا عليه وسلم ولو منرة واحندة أننه قنرأ الفاحتنة عنند بداينة العقند و  

عليها ولو كان مشروعا لفعله فلما ت يفعله د  علن  أننه لنيم أمر اا و  أقر 
ضشروع ان أتخري البيان عن وقنت احلاجنة   خنوز , بنل  نو اندث يف ديننه 
وليم عليه أمره ويف احلديث " من أحدث يف أمر   ذا منا لنيم مننه فهنو رد 
" ويف روايننننة " مننننن عمننننل عمننننل لننننيم عليننننه أمننننر  فهننننو رد " ويف احلننننديث " 

كم واد ت اامور فنلن كنل ادثنة بدعنة وكنل بدعنة  نللة" وان قنراءة وإ 
الفاحتة يف  ذا الوقت امل صون من اافعا  النع كنان لنل  هللا علينه وسنلم 
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قننادرا علنن  فعلهننا وسننببها كننان مت ققننا , فنند  ذلننك النن ك مننع القنندرة علننن  
فعنل تنوفر الفعل عل  أن املشنروع  نو الن ك اننه قند تقنرر يف القواعند أن كنل 

سببه عل  عهد الن  لل  هللا عليه وسلم وت يفعله اختيارا فنلن املشنروع تركنه 
, وان النذين يفعلونننه يعتقندون أنننه منن الةاعننات والعبنادات والقننرابت فلبنند 
فيهننننا منننننن دلينننننل يثبنننننت كو نننننا عبنننننادة ان املتقنننننرر يف القواعننننند أن االنننننل يف 

ن مننن يفعلهننا يعتقنند أ ننا واجبننة أو العبننادات املنننع إ  مننا ورد فيننه دليننل , وا
مست بة , والوجوب وا ست باب حشمان شرعيان وقد تقنرر يف القواعند أن 
ااحشناي الشنرعية تفتقنر يف ثبوكنا لحدلنة الصن ي ة الصنرحية وحينث   دليننل 
عليهنننننا فنننننل تشنننننون مشنننننروعة   شنننننرع إخننننناب و  شنننننرع اسنننننت باب , وأمنننننا 

ة ااكثننننننر وإتبنننننناع مننننننا عليننننننه ا ابء ا ست سننننننان والرغبننننننات واا ننننننواء وموافقنننننن
وااسننل  فننل منندخل لننذلك يف ابب معرفننة املشننروع مننن عدمننه . وانننه   
يعلم ذلك عن ل ا  واحدا   فعل و  إقرارا , و  يعر  عن مبعني واحند 
  فعل و  إقرارا , و  يعر  عن أحد منن أئمنة الندين املقتند  انم يف اامنة 

بنننان لنننك بنننذلك أن قنننراءة الفاحتنننة عنننند ابتنننداء اأةوبنننة   فعنننل و  إقنننرارا , ف
ادث يف الدين وبدعة فهو رد عل  أل ابه ان كل إحداث يف الدين فهنو 
رد . وقنننند سننننئل الشننننيا امنننند بننننن عثيمننننني عننننن ذلننننك فقننننا  : " لننننيم  ننننذا 
ضشروع , بل  نذا بدعنة وقنراءة الفاحتنة أو غري نا منن السنور املعيننة   تقنرأ إ  

لننع شننرعها الشننرع فننلن قرئننت يف غننري اامنناكن تعبنندا فل ننا تعتننل يف اامنناكن ا
من البدع وقد رأينا كثريا من النان يقر ون الفاحتة يف كل املناسنبات حنه إنننا 
اعنننا مننن يقننو  : اقننر وا الفاحتننة علنن  امليننت , وعلنن  كننذا وعلنن  كننذا , و ننذا  

ر   تقننرأ يف أإ كلننه مننن اامننور املبتدعننة املنشننرة , فالفاحتننة وغري ننا مننن السننو 
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حننا  ويف أإ مشننان ويف أإ زمننان إ  إذا كننان ذلننك مشننروعا بشتنناب هللا أو 
 بسنة رسو  هللا سل  هللا عليه وسلم و إ  فهي بدعة ينشر عل  فاعلها " .
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 فصل
أعينناد املنيلد ,و نني أعينناد يفعلهنا بعنن  النننان يف  الفأبا العشأأبون :

ل عناي يف ينوي منيلد م , واينت اليوي النذإ ولندوا فينه , أإ أ نم حيتفلنون كن
 نننذه كعيننناد ا نننا تعنننود وتتشنننرر كنننل عننناي . و نننذه ااعيننناد ادثنننة يف الننندين 
وبدعة وأكتفي  نا بنقل عن ااحة الوالند العلمنة الشنيا عبند العزينز بنن ابز 
رمحننه هللا تعنناىل فلنننه قنند اسننتون امجابننة عننن  ننذه ا دثننة مننن كننل جوانبهننا , 

أعياد امليلد يف امسلي فقا  ااحتنه "   رين   فقد سئل ااحته عن حشم
أن هللا سب انه وتعاىل شرع للمسلمني عيندين ختمعنون فيهمنا لنذكر والصنلة 
ونننا عينند الفةننر واا نن   بنند  مننن أعينناد اجلا ليننة , وشننرع أعيننادا تشننتمل 
عل  أنواع من الذكر والعبادة كيوي اجلمعنة وينوي عرفنة وأ ي التشنري  وت يشنرع 

ا سننب انه وتعنناىل عينندا للمننيلد ,   مننيلد الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم و  لننن
غنننريه بنننل قننند دلنننت اادلنننة الشنننرعية منننن الشتننناب والسننننة علننن  أن ا حتفنننا  
ابملوالنننند مننننن البنننندع وا دثننننة يف الننننندين ومننننن التشننننبه كعننننداء هللا مننننن اليهنننننود 

منه وإنشناره والنصار  وغري م فالواج  عل  أ ل امسلي ترك ذلك واحلذر 
علنن  مننن فعلننه وعنندي نشننر أو بننث مننا يشننجع علنن  ذلننك أو يننو م إابحتننه يف 
إذاعننننة أو لنننن افة أو تلفنننناز لقننننو  الننننن  لننننل  هللا عليننننه وسننننلم يف احلننننديث 
الص ي  " من أحدث يف أمر   ذا ما لنيم مننه فهنو رد " متفن  علينه وقولنه 

د " أخرجنننه لننل  هللا علينننه وسنننلم " منننن عمنننل عمنننل لنننيم علينننه أمنننر  فهنننو ر 
مسلم يف لن ي ه وعلقنه الب نارإ جازمنا بنه , ويف لن ي  مسنلم عنن جنابر 
ر ي هللا عنه عن الن  لل  هللا علينه وسنلم أننه كنان يقنو  يف خةبنة اجلمعنة 
" أمننا بعنند فننلن خننري احلننديث كتنناب هللا وخننري ا نندإ  نندإ امنند لننل  هللا 
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ادينننث يف  نننذا علينننه وسنننلم وشنننر اامنننور اننند كا وكنننل بدعنننة  نننللة " وااح
املعننهت كثننرية ويف مسننند أمحنند إبسننناد جينند عننن ابننن عمننر ر نني هللا عنهمننا أن 
الن  لل  هللا عليه وسلم قا  " من تشبه بقنوي فهنو مننهم " ويف الصن ي ني 
عن أ  سعيد ر ي هللا عنه عن الن  لنل  هللا علينه وسنلم أننه قنا  " لتتنبعن 

لفننن" " شنننلا بشنننل وذراعنننا  سننننن منننن كنننان قنننبلشم حنننذو القنننذة ابلقنننذة " ويف
بننذراع حننه لننو دخلنننوا ج ننر  نن  لننندخلتموه " قننالوا   رسننو  هللا : اليهنننود 
والنصننار  ؟ قننا  " فمننن " ويف  ننذا املعنننهت أحاديننث أخننر  كلهننا تنند  علننن  
وجننننوب احلننننذر مننننن مشننننااة أعننننداء هللا يف أعينننناد م وغري ننننا وأشننننر  األنننن  

تفننل بولنند يف حياتننه وت حيتفننل وأفوننلهم نبينننا امنند لننل  هللا عليننه وسننلم ت حي
به أل ابه بعنده ر ني هللا عننهم و  التنابعون  نم إبحسنان يف القنرون الثلثنة 
املفوننلة ولننو كننان ا حتفننا  ضولننده لننل  هللا عليننه وسننلم أو مولنند غننريه خننريا 
لسننبقنا إليننه أولئننك ااخيننار ولعلمننه الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم أمتننه وحننثهم 

فلمننا ت يقننع شننيء مننن ذلننك علمنننا أن ا حتفننا  ابملولنند  عليننه أو فعلننه بنفسننه
منننن البننندع ا دثنننة يف الننندين النننع خننن  تركهنننا واحلنننذر منهنننا امتثنننا  امنننر هللا 
سننب انه وأمننر رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم " أ ننن وقنند سننئل عنهننا الشننيا 
امنند بننن عثيمننني فقننا  " ا حتفننا  ضننيلد الةفننل    لننوا مننن حننالتني , إمننا 
أن يشنون عبنادة وإمنا أن يشنون عنادة فنلن كنان عبنادة فهنو منن البندع يف دينن 
هللا وقنند ثبنننت عنننن النننن  لنننل  هللا علينننه وسننلم الت نننذير منننن البننندع وأ نننا منننن 
الول  قنا  لنل  هللا علينه وسنلم " وإ كنم واند ت اامنور فنلن كنل بدعنة 

كان من العنادة  للة وكل  للة يف النار " وأما أن يشون من العادة , فلذا  
ففينه اننذوران , أحنندنا : اعتبننار منا لننيم بعينند عينندا , و نذا مننن التقنندي بننني 
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يدإ هللا ورسوله حيث أثبتنا عيدا يف امسلي ت خعلنه هللا ورسنوله عيندا , وت 
قننندي رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم املديننننة وجننند لحنصنننار ينننومني يلعبنننون  

  هللا علينننه وسنننلم " إن هللا أبننندلشم  نننري فيهمنننا ويعتلو منننا عيننندا  فقنننا  لنننل
: فنننلن فينننه تشنننبيها   منهمنننا عيننند الفةنننر وعيننند اا ننن   ، وأمنننا ا نننذور الثنننائ

كعنننداء هللا فنننلن  نننذه العنننادة ليسنننت منننن عنننادات املسنننلمني وإانننا ورثنننت منننن 
غري م وقد ثبت عنه لنل  هللا علينه وسنلم أن منن تشنبه بقنوي فهنو مننهم ، مث 

رء ليسنننت امنننودة إ  يف مر ننناة هللا عنننز وجنننل وطاعتنننه إن كثنننرة السننننني للمننن
ف ننري النننان مننن طننا  عمننره وحسننن عملننه وشننر النننان مننن طننا  عمننره وسنناء 
عملننه .... " أ ننن وقننا  فوننيلته أيوننا  : " لننيم يف امسننلي أعينناد سننو  يننوي 
اجلمعة عيد ااسبوع وأو  يوي من شوا  عيد الفةر من رمونان والعاشنر منن 

ا ا نل عرفنة وأ ي  شهر ذإ احلجة عيند اا ن   وقند يسنم  ينوي عرفنة عيند 
التشري  أ ي عيد تبعا  لعيد اا    وأما أعياد امليلد للش ق وأو ده وأما 
مناسبة زواج وحنو ا فشلها غري مشروعة و ي للبدعة أقرب من امابحة " أ نن 
وقنند سننأ  عنهننا الشننيا ابننن جننلين فقننا  فوننيلته "  ننذه عننادة سننيئة وبدعننة 

رة مننا أنننز  هللا اننا مننن سننلةان فااعينناد توقيفيننة كالعبننادات وقنند ورد يف منشنن
احلديث أن أ ل املدينة كان  م عيدان يف اجلا لينة يلعبنون فيهمنا فأبند م هللا 
امننا العينندين الشننرعيني ، وحيننث ت يننرد يف الشننرع مننا يسننم  بعينند املننيلد وت 

شنرعا  ا حتفنا  اننذه  زو يفعلنه أحند منن الصنن ابة و  سنلف اامنة فلننه   خنن
ااعينناد و  حوننور ا و  تشننجيع أ لهننا و  كنئننتهم وحنننو ذلننك ؤننا فيننه إعانننة 
علنن   ننذا املنشنننر أو إقننرار عليننه " أ نننن فبننان لننك بنننذلك أن أعينناد املننيلد منننن 
ا د ت والبندع لعندي الننق علن  مشنروعيتها وا نا تشنبه ابليهنود والنصنار  
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لنن  جننواز الفنرح بننه شننرعا  فننلن مننن أسننباب عننذاب ، وا نا فننرح ضننا   دليننل ع
هللا تعاىل الفرح ب ري احل  كما قا  تعاىل " ذلشنم ضنا كننتم تفرحنون يف اارش 
ب ننري احلنن  وضننا كنننتم مترحننون " وان فيهننا بننذخا  وإسننرافا    مننلر لننه شنننرعا  ، 

دعنة وان ااعياد توقيفية ، فهي اذه ا عتبارات واملفاسد ادثة يف الندين وب
 أو شريعة فهو رد . ةفهي رد عل  فاعليها ان كل إحداث يف الدين عقيد
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 فصل
اعتقناد فونيلة خالنة لعمنرة يف رجنن  ،  الفأبا احلأا : والعشأبون :

أقو  : لقد تقرر يف قواعد الشريعة أن االل يف العبنادات امطنلق ، وتقنرر 
 بنندليل ، وبننناء أيوننا  أن املةلنن  خنن  بقننا ه علنن  إطلقننه و  خننوز تقييننده إ 

عليننه فمننن قينند فوننيلة عبننادة لصننفة معينننة أو بزمننان معننني أو ضشننان معننني أو 
ضقندار معنني فنلن خمنالف لحلنل النذإ  نو امطنلق ، وقند تقنرر يف القواعنند 
أن الندليل يةلنن  مننن الناقننل عننن االنل   مننن الثابننت عليننه ، أإ أن تقيينند 

بد فينه منن دلينل , وقند وردت العبادات بصفة أو زمان أو مشان أو مقدار  
اادلة املرغبة يف العمرة عل  وجنه امطنلق وت تقيند  نذا الفونل بزمنان معنني 
إ  يف رموننان فلننننه قنند ورد يف ذلنننك دلينننل خننان و نننو قولننه لنننل  هللا علينننه 
وسنلم " عمننرة يف رموننان تعند  حجننة " وأمننا غننريه منن اازمنننة فننلن ا عتمننار 

عمننرة زمننا  يعتقنند أ ننا يف  ننذا الزمننان فيهننا سننواء يف الفوننل ومننن خصننق لل
بعينننه أفوننل مننن غننريه فلنننه ينندعي قينندا زائنندا علنن  ألننل الفوننل العنناي و ننذا 
القيد الزائد عل  االل  بد له من دليل خان , فاملعتمر يف رج  اعتقنادا 

  -أن العمرة فيه أفول من غريه عنده أمران نا :
و نذا   ننزاع معنه فينه معنه فينه  ااو  : اعتقاد فول العمرة عل  وجنه العمنوي

, فن ن نقر بذلك لثبوت ااحاديث الص ي ة الصرحية بنه , وحننن   ننشنر 
 عليه ذلك البتة .

الثنائ : اعتقناد فونيلة زائندة يف ا عتمنار يف رجن  , و نذا  نو النذإ نةلنن  
الدليل عليه و  ح  له أن يستد  ابادلة الدالة علن  فونل العمنرة ان  نذه 

اننا تثبننت اامننر ااو  فقننو وحنننن   خنالفننه فيننه , وإاننا نةلنن  النندليل اادلننة إ
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عل  اعتقاد الفول الزائد يف ا عتمار يف شهر رج   صولنه وقند تقنرر يف 
القواعد أن شرعية االل   تستلزي شرعية الولف , فلن قلت : و نل  بند 

ا عتقنناد جلننواز اعتقنناد  ننذا الفوننل الزائنند مننن دليننل ؟ فننأقو  : نعننم ان  ننذا 
داخننل يف حنند التعبنند وقنند تقننرر يف القواعنند أن االننل يف العبننادات التوقيننف 
علنننننن  النننننندليل , وان  ننننننذا الفوننننننل الزائنننننند ز دة يف اعتقنننننناد ا سننننننت باب , 
وا ست باب حشنم شنرعي وقند تقنرر يف القواعند أن ااحشناي الشنرعية تفتقنر 

هللا عليه وسلم رغن  يف ثبوكا لحدلة الص ي ة الصرحية , و  يعلم أنه لل  
يف ا عتمننار يف رجنن   صولننه يف دليننل لنن ي  , فت صننيق شننهر رجنن  
ابلعمرة ليم له ألل , وت يثبت عنه لل  هللا عليه وسلم من وجه يص  أنه 
اعتمنننر يف شنننهر رجننن  ,وقننند ورد عنننن بعننن  الصننن ابة وبعننن  السنننلف أننننه 

  اعتمنننر يف رجننن  , ولشنننن لنننيم عنننن اعتقننناد مننننهم فونننيلة العمنننرة يف رجنننن
 صولننننه وإاننننا حصننننل ذلننننك مننننن ابب املوافقننننة , أو مننننن ابب إفننننراد العمننننرة 
بسننفرة خالننة , ليفننرد احلننا أيوننا بسننفرة خالننة , و ننذا أكمننل , وحنننن أيهننا 
اال املبنننارك   اننننع العمنننرة يف رجننن  , وإانننا النننذإ ننننناق  فينننه  نننو اعتقننناد 

رن فويلة العمرة فينه  صولنه علن  سنائر الشنهور , بنل إن بعن   ن  ء حين
علنن  ا عتمننار يف شننهر رجنن  أشنند مننن حرلننه علنن  ا عتمننار يف رموننان , 
في ك فعل ما ثبت به الدليل الص ي  الصري  ويفعل ما   دليل عليه , وقد 
ذكننر الشننيا امنند بننن إبننرا يم رمحننه هللا تعنناىل : أن العلمنناء أنشننروا صصننيق 

: " وؤنا بل نين  شهر رج  بشثرة ا عتمار , وقا  ابنن العةنار رمحنه هللا تعناىل
عننن أ ننل مشننة زاد ننا هللا شننرفا اعتينناد كثننرة ا عتمننار يف رجنن  , و ننذا ؤننا   
أعلم له ألل " أ ن واملهم  نا أيها احلبي  الفا ل أن تفنرق بنني ألنل فونل 
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العمننرة علنن  وجننه العمننوي , وبننني اعتقنناد فوننيلة خالننة  ننا يف شننهر رجنن  , 
ئ لعنندي النقننل , وحيننث ت يثبننت بننه فننن ن   خنننالف يف ااو  وإاننا انننع الثننا

النقننننل فيشننننون ادثننننة وبدعننننة و  ألننننل لننننه فهننننو رد علنننن  ألنننن ابه ان كننننل 
 أحداث يف الدين فهو رد وهللا أعلم . 
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 فصل
قراءة القر ن يف املقلة وو نع املصناحف يف  الفبا الناين والعشبون :

عتبننار اعتقنناد املقننابر و ننذا لنننا فيننه نظننران : نظننر ابعتبننار ألننل القننراءة ونظننر اب
فوننننيلتها يف  ننننذا املشننننان امل صننننون , فأمننننا القننننراءة ابعتبننننار االننننل فهنننني 
مشننروعة , وأمننا تقيينند فوننيلتها اننذا املشننان امل صننون فل ننا ادثننة وبدعننة , 
اادلننة الننع تثبننت فوننل القننراءة إاننا يسننتد  اننا علنن  فوننل ألننل القننراءة و  

ان خمصنون , وبنناء علينه تعل   ا بتقييد  ذا الفول بزمان خمصنون أو مشن
فمنن قينند القنراءة ضشننان خمصننون فلنننا نةالبننه ابلنندليل علن   ننذا التقيينند ان 
االننل وجننوب بقنناء املةلنن  علنن  إطلقننه و  يقينند إ  بنندليل , وان النندليل 
يةلنن  مننن الناقننل عننن االننل   مننن الثابننت عليننه , وان شننرعية االننل   

لعبنادات امطنلق , وان االنل يف تستلزي شرعية الولف وان االل يف ا
العبننادات التوقيننف وان ااحشنناي الشننرعية تفتقننر يف ثبوكننا لحدلننة الصنن ي ة 
الصننرحية , وانننه ت يثبننت عنننه لننل  هللا عليننه وسننلم أنننه قننرأ القننر ن يف املقننلة 
ولو منرة واحندة لبينان اجلنواز وقند تقنرر يف القواعند أن أتخنري البينان عنن وقنت 

وز , وانه لل  هللا علينه وسنلم قنا  " منن أحندث يف أمنر   نذا احلاجة   خ
ما ليم منه فهو رد " ويف رواينة " منن عمنل عمنل لنيم علينه أمنر  فهنو رد " 
ويف احلننديث " وشننر اامننور انند كا وكننل ادثننة بدعننة وكننل بدعننة  ننللة " 
وسنئل الشننيا بنن ابز عننن ذلنك فقننا  " القنراءة علنن  اامنوات لننيم  نا ألننل 

تمنند عليننه و  تشننريع وإاننا املشننروع القننراءة بننني ااحينناء ليسننتفيدوا ويتنندبروا  يع
كتنناب هللا ويتعقلننوه , أمننا القننراءة علنن  امليننت عننند قننله أو بعنند وفاتننه قبننل أن 
يقنننل أو القنننراءة لنننه يف أإ مشنننان مث كننند  لنننه فهنننذا   نعلنننم لنننه ألنننل وقننند 
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, مننهم منن أجناز القنراءة لنف العلماء يف ذلك وكتبوا يف  ذا كتناابت كثنرية 
ورغنن  يف أن يقننرأ للميننت ختمننات وجعننل ذلننك مننن جنننم الصنندقة ابملننا  , 
ومننن أ ننل العلننم مننن قننا  "  ننذه أمننور توقيفيننة , يعننين أ ننا مننن العبننادات فننل 
خوز أن يفعل منهنا إ  منا أقنره الشنرع والنن  لنل  هللا علينه وسنلم قنا  " منن 

لنيم  نناك دلينل يف  نذا البناب فيمنا عمل عمنل لنيم علينه أمنر  فهنو رد " و 
نعلمنه ينند  علنن  مشننروعية القننراءة للمنوت  , فينب نني البقنناء علنن  االننل و ننو 
أ ننا عبننادة توقيفيننة , فننل تفعننل لحمننوات  ننل  الصنندقة عنننهم والنندعاء  ننم 
واحلننننا والعمننننرة وقونننناء النننندين فننننلن  ننننذه اامننننور تنننننفعهم وقنننند جنننناءت اننننا 

لينننه وسنننلم أننننه قنننا  " إذا منننات امنسنننان النصنننون , وثبنننت عننننه لنننل  هللا ع
انقةع عمله إ  من ثلث لدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد لنا  يندعوا 
له " وقا  هللا سب انه وتعاىل " والذين جا ا من بعد م يقولنون ربننا اغفنر لننا 
ومخواننا الذين سبقو  ابمعان و  جتعل يف قلوبنا غل للذين  منوا ربننا إننك 

رحننننيم " فقنننند أثننننهت هللا سننننب انه علنننن   نننن  ء املتننننأخرين بنننندعائهم ملننننن  ر و 
سننبقهم وذلننك ينند  علنن  شننرعية النندعاء لحمننوات مننن املسننلمني وأنننه ينننفعهم 
و شننذا الصنندقة تنننفعهم لل ننديث املننذكور , ويف اممشننان أن يتصنندق ابملننا  

ت , النذإ يسننتأجر بنه مننن يقنرأ لحمننوات علنن  الفقنراء وا نناويا بنينة  ننذا املينن
فينتفع املينت انذا املنا  ويسنلم ابذلنه منن البدعنة , وقند ثبنت يف الصن ي  أن 
رجنننننل قنننننا    رسنننننو  هللا إن أمننننني ماتننننننت وت تولننننني وأظنهنننننا لنننننو تشلمننننننت 
لتصندقت أفلهنا أجنر أن تصندقت عنهننا , فقنا  النن  لنل  هللا علينه وسننلم " 
 إن الصننندقة عنننن املينننت تنفعنننه " و شنننذا احلنننا عننننه وقننند جننناءت ااحادينننث
بنننذلك و شنننذا قوننناء الننندين ينفعنننه , أمنننا كوننننه يتلنننو لنننه القنننر ن ويثوبنننه لنننه أو 
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يهديه أو يصلي له أو يصوي لنه تةوعنا فهنذا كلنه   ألنل لنه , والصنواب أننه 
غري مشروع " أ ن وقد سئل الشيا امد بن عثيمني رمحه هللا تعاىل عنن قنراءة 

بدعنة ت تننرد عننن الننن  القنر ن علنن  القبننور فقننا  : " قنراءة القننر ن علنن  القبننور 
لننل  هللا عليننه وسننلم و  عننن ألنن ابه , فلنننه   ينب نني لنننا حنننن أن نبتنندعها 
مننن عننند أنفسنننا ان الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم قننا  فيمننا لنن  عنننه : " كننل 
ادثننننة بدعننننة وكننننل بدعننننة  نننننللة " زاد النسننننائي " وكننننل  ننننللة يف الننننننار " 

منننن الصننن ابة والتنننابعني  نننم  والواجننن  علننن  املسنننلمني أن يقتننندوا ضنننن سنننلف
إبحسننان حننه يشونننوا علنن  اأننري وا نند  ملننا ثبننت عننن الننن  لننل  هللا عليننه 
وسنلم أنننه قننا  " خنري احلننديث كتنناب هللا وخننري ا ندإ  نندإ امنند لننل  هللا 
عليننه وسننلم " أ ننن وقننا  الشننيا الفننوزان حفظننه هللا تعنناىل : " قننراءة القننر ن يف 

 ننللة واملشننروع ملننن زار مقننابر املسنننلمني أن املقننابر بدعننة ادثننة وكننل بدعننة 
يسننلم علننيهم وينندعوا  ننم كمننا كننان الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم يفعننل إذا مننر 
ابلقبننور أو زار ننم وت يشننن لننل  هللا عليننه وسننلم يقننرأ القننر ن عننند ا وقنند قننا  
عليه الصلة والسلي   من عمل عمل ليم عليه أمر  فهنو رد   " أ نن وانذا 

قراءة القر ن عل  ااموات ليم علينه أمنر النن  لنل  هللا علينه وسنلم تعلم أن 
فهنننو رد ان املتقنننرر يف القواعننند أن كنننل إحنننداث يف الننندين عقيننندة أو شنننريعة 

 فهو رد . 
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 فصل
غنرن ااغصنان الرطبنة علن  القبنور و نذا  الفبا النالث والعشأبون :

قين  ابلقبنو   نو من الفروع الع ثبت خل  أ ل العلم فيه , ولشن احلن  احل
 القو  كن ذلك الفعل ادثة وبدعة وبيان ذلك من وجوه : 

ااو  : أن الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم ت يفعننل ذلننك إ  يف قننلين فيمننا نعلننم 
ففننني الصننن ي ني منننن حنننديث ابنننن عبنننان ر ننني هللا عنهمنننا قنننا  : منننر النننن  

يف كبنري , أمنا  لل  هللا عليه وسلم بقنلين فقنا  " إ منا ليعنذابن ومنا يعنذابن
أحننندنا فشنننان   يسنننت  منننن البنننو  أمنننا ا خنننر فشنننان عشننني ابلنميمنننة فننندعا 
 رينندة رطبننة فشنننقها ابثنتننني ف نننرز كننل قننل واحننندة , فقننالوا :   رسنننو  هللا ت 
فعلت  ذا ؟ فقا  " لعلنه  فنف عنهمنا منا ت ييبسنا " و  نعلنم أننه لنل  هللا 

ل قنل عنر علينه , ولنو كنان ذلنك عليه وسلم كان يونع اجلريند الرطن  علن  كن
ؤنا وقنع لتنوفرت ا منم والندواعي علنن  نقلنه , لشننه ت ينقنل شنيء منن ذلننك , 
و ذا الو ع منه لل  هللا عليه وسلم إاا كان من ابب اأصولية انه ليم 
منننن ابب الفعنننل املةلننن  وإانننا  نننو منننن ابب الفعنننل املعلنننل , و نننذه العلنننة منننن 

ان انناع تعننذي  امليننت يف قننله كننان مننن  خصولننياته لننل  هللا عليننه وسننلم
مجلة خصائصه لل  هللا عليه وسلم , فلما كانت العلة خالة به , فشنذلك 

 نقو  يف معلو ا أنه من خصولياته لل  هللا عليه وسلم ويو   ذلك . 
الوجه الثنائ : و نو أن الصن ابة قند شنا دوا ذلنك الفعنل مننه لنل  هللا علينه 

لننك الفعننل ومننع ذلننك فلنننه ت يثبننت عننن أحنند مننن وسننلم وبعوننهم نقننل إليننه ذ
األفاء ااربعة أنه اقتد  بنه يف ذلنك و  عنن أحند منن بقينة العشنرة املبشنرين 
ابجلنة و  عنن أحند منن املشنهورين منن الصن ابة ابلفقنه والفتنو  كنابن عبنان 
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وابنننن عبنننان وابنننن عمنننر ومعننناذ وزيننند و  عنننن أحننند منننن ألننن اب رسنننو  هللا 
, فلننو كننان ذلننك الفعننل مننن ابب التشننريع العنناي لشننان   لننل  هللا عليننه وسننلم

الصن ابة ر نني هللا عنننه وأر ننا م أوىل النننان ابمتثالننه فننل م أحننرن منننا علنن  
ا د  وفعل اأري , ف كهم لفعل ذلك دليل عل  أ م فهمنوا أن ذلنك الفعنل 
من خصولياته لل  هللا علينه وسنلم وفهمنه حجنة ر ني هللا عننهم وأر نا م 

مبيننين علنن  الشتنناب والسنننة وفهننم سننلف اامننة , فننلن قلننت : أو ت  ان ديننننا
يثبنننت عنننن بريننندة بنننن احلصننني  ر ننني هللا عننننه أننننه أولننن  أن يو نننع يف قنننله 
جريننندمن ؟ فنننأقو  : نعنننم قننند ثبنننت ذلنننك عننننه ,ولشنننن أ نننل العلنننم رمحهنننم هللا 
تعننناىل محلنننوا ذلنننك علننن  أننننه اجتهننناد مننننه ر ننني هللا عننننه وا جتهننناد يصننني  

فهنننم األفننناء الراشننندين والشبنننار الصننن ابة أوىل ابلتقننند  منننن فهنننم و ةننن  , و 
بريننندة ر نننني هللا عنننننهم وأر ننننا م ومجعننننا اننننم يف اجلنننننة , وان  ننننذا ااثننننر   
يفيند م شننيئا ان بريندة أولنن  أن يو نع اجلرينند يف قنله أإ داخلننه ولنو كننان 

لنل  قصده امقتداء لشنان أولن  أن يو نع اجلريند علن  القنل   فينه , فأننه 
هللا علينننه وسنننلم ت يونننع اجلريننند يف القنننل , بنننل علينننه , وي يننند ذلنننك أن بريننندة 
ر نني هللا عنننه أولنن  أن يو ننع يف قننله جرينندمن , ولننو كننان يقصنند امقتننداء 
 كتفن  بواحنندة انننه لننل  هللا عليننه وسننلم ت يوننع جرينندتني علنن  كننل قننل , 

ة الواحنندة وغننرز وإانا و ننع علن  كننل قنل جرينندة واحندة , بننل إننه شنن  اجلريند
علنن   ننذا نصننفها وعلنن   ننذا نصننفها , فهننذا يبننني أن ولننيته  ننذه إاننا  نني 
اجتهاد منه ر ي هللا عننه وأر ناه ورأإ لنه واحلنديث   يند  علينه , حنه لنو  
كان عاما فشينف وقند أثبتننا أننه خنان ابلنن  لنل  هللا علينه وسنلم , وكينف 

لم أن  نننننذا منننننن وقننننند فهنننننم عامنننننة ألننننن اب رسنننننو  هللا لنننننل  هللا علينننننه وسننننن
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خصولنننياته لنننل  هللا علينننه وسنننلم ولنننذلك ت يثبنننت عنننن أحننند مننننهم مباشنننرة 
و ع ااغصان الرطبة و  أقر عليه و  أول  به أن يو نع علن  قنله , فهنذا  
كله يفيدك أن بريدة ر ني هللا عننه اجتهند ولنيم كنل انتهند مصني  ابعتبنار 

  هللا عليننه وسننلم إلننابة عننني احلنن  , ولننه أجننر علنن  اجتهنناده ان الننن  لننل
قنننا  " إذا حشنننم احلننناكم فاجتهننند فألننناب فلنننه أجنننران وإذا أخةنننأ فلنننه أجنننر 
واحند " فنلن قلنت : أولنيم قند أولن  أبنو بنرزة ااسنلمي أيونا أن يو ننع يف 
قنله جريندمن ؟ فنأقو  :   , إن  نذا ااثنر ت يثبنت منن وجنه لن ي  , فننلن 

يقنا  لنه الشناه , وننا  إسناده  عيف ان فينه رجنل يقنا  لنه النونر , ورجنل
انهنو ن وان فيننه عنعننه قتننادة فننل م ت ينذكروا لننه روايننة عنن أ  بننرزة , مث  ننو 
مننننذكور ابلتنننندليم في شنننن  مننننن عنعنتنننننه يف مثننننل إسننننناده  ننننذا , قالننننه إمننننناي 
احلديث يف زمانه ا دث الشيا العلمة االبائ رمحه هللا تعاىل وجزاه هللا عنن 

جلزاء , ويقنا  فينه أيونا منا قند قلنناه يف امجابنة عنن امسلي واملسلمني خري ا
أثر بريدة ر ي هللا عنه سائر أل اب رسو  هللا لل  هللا علينه وسنلم " ربننا 
اغفر لنا ومخواننا الذين سبقو  ابمعان و  جتعنل يف قلوبننا غنل للنذين  مننوا 

 ربنا إنك رءو  رحيم " .
لرطبننننة علنننن  القننننل إاننننا ظنننننوا أن الثالننننث " أن الننننذين أجننننازوا و ننننع اجلرينننندة ا

الت فيف كان منرد الننداوة النع يف العسني  و نذا ظنن خناط  , وبينان ذلنك 
أن سنننب  الت فينننف إانننا كنننان بفعنننل شنننفاعة رسنننو  هللا لنننل  هللا عينننه وسنننلم 
حيننث قننا  كمننا عننند مسننلم مننن حننديث جننابر " إنننين مننررت بقننلين يعننذابن 

 صننننان رطبنننني " و نننذا احلنننديث  فأحببنننت بشنننفاعع أن يرفنننه عنهمنننا منننا داي ال
كالتفسننري حلننديث ابننن عبننان فالتننأثري يف الت فيننف لننيم لنننداوة ال صننن وإاننا 
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لشنننفاعته لنننل  هللا علينننه وسنننلم  منننا كن  فنننف عنهمنننا وإانننا رطوبنننة ال صنننن 
ذكننرت لبيننان منندة  ننذا الت فيننف كمننا  ننو مصننرح بننه يف حننديث جننابر وقنند 

 ني السننة , وي يند ذلنك أننه لنو   تقرر يف القواعد أن خري ما فسرت به السننة
كان السب   و نداوة ال صنني ملا شقه الن  لل  هللا علينه وسنلم طنو  ان 
 ذا الش  يوجن  ذ ناب ننداوكما بسنرعة . و نذه الشنفاعة يف  نذا املو نوع 

 من خصولياته لل  هللا عليه وسلم .
 نننذين  الرابنننع : أن النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم إانننا و نننع  نننذه اجلريننندة علننن 

القلين انه اعهما يعذابن , و ذا ؤنا أخنتق بنه النن  لنل  هللا علينه وسنلم 
, وبننناء علنن  ذلننك فو ننع اجلرينند علنن  القننل مننن قبلنننا فيننه إسنناءة ظننن ابمليننت 
والواجنن  عليننننا إحسنننان الظنننن كخيننننا املننن من ف ينمنننا تو نننع ااشنننجار علننن  

ي  انه حيشنم علن  القبور بقصد الت فيف , فل شك أن  ذا يعد رمجا ابل 
أن من يف القل يعذب , إذ كينف علنم وا نعها كن لناح   نذا القنل بعيننه 
يعذب فلن تعذي  امليت يف قله من أمور ال ي  الع   مدخل للعقو  فيهنا 
, وبناء عل  ذلك فل خوز لنا حنن أن نونع شنيئا منن ااغصنان الرطبنة علن  

لنم رمحهنم هللا تعناىل قنا  ااحنة القبور لعدي الدليل ,وعل  ذلك نق أ نل الع
الوالننند الشنننيا عبننند العزينننز بنننن ابز رمحنننه هللا تعننناىل " و شنننذا   يشنننرع غنننرن 
الشجر عل  القبور   الصبار و  غريه , و  زرعها بشنعري و  حنةنة و  غنري 
ذلننك ان الرسننو  لننل  هللا عليننه وسننلم ت يفعننل ذلننك يف القبننور و  خلفننا ه 

م , أمننا مننا فعلننه مننع القننلين اللننذين أطلعننه هللا علنن  الراشنندون ر نني هللا عنننه
عذااما من غرن اجلريدة فهذا خان به لل  هللا عليه وسلم وابلقنلين اننه 
ت يفعنننل ذلنننك منننع غريننننا ولنننيم للمسنننلمني أن حيننندثوا شنننيئا منننن القنننرابت ت 
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يشننرعه هللا لل ننديث املننذكور ولقننو  هللا سننب انه " أي  ننم شننركاء شننرعوا  ننم 
لننندين منننا ت  ذن بنننه هللا " أ نننن وقنننا  الشنننيا امننند بنننن عثيمنننني رمحنننه هللا منننن ا

تعاىل " و ع الشيء الرط  من أغصنان أو غري نا علن  القنل لنيم بسننة بنل 
 و بدعة وسوء ظن ابمليت ان الن  لل  هللا عليه وسلم ت يشن يوع علن   

سننلي كننل قننل , وإاننا و ننع علنن   ننذين القننلين حيننث علننم عليننه الصننلة وال
أ ما يعذابن , فو ع اجلريدة عل  القل جناية عظيمة عل  امليت وسنوء ظنن 
بننننه , و  خننننوز احنننند أن يسنننن  الظننننن كخيننننه املسننننلم ان  ننننذا الننننذإ يوننننع 
اجلرينندة علنن  القننل يعننين أنننه يعتقنند أن لنناح   ننذا القننل يعننذب إذ أن الننن  

 منننا يعنننذابن لنننل  هللا علينننه وسنننلم ت يونننعهما علننن  القنننلين إ  حنننني علنننم أ
وخللنننة اجلنننواب : أن و نننع اجلريننندة وحنو نننا علننن  القنننل بدعنننة وسنننوء ظنننن 
ابمليت حينث يظنن الوا نع أننه يعنذب فرييند الت فينف علينه , مث لنيم عنند  
علننم كن هللا تعننناىل يقبننل فينننه شننفاعتنا فينننه إذا فعلنننا ذلنننك كمننا فعلنننه الرسنننو  

ل ادثننة يف النندين لننل  هللا عليننه وسننلم " أ ننن فنند  ذلننك علنن  أن  ننذا الفعنن
 وبدعة فهو رد عل  أل ابه وكل إحداث يف الدين فهو رد .
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 فصل
و نو قرين  منن ااو  , و ني بدعنة و نع  الفبا البابأ  والعشأبون :

الز ور عل  القبور , و ي منن ا ند ت النع   ألنل  نا وت يثبنت فعلهنا عنن 
حد منن سنلف الن  لل  هللا عليه وسلم و  عن أحد من الص ابة و  عن أ

اامة وأئمتها و ي من ا د ت املستوردة منن الشفنار , فنلن  نذا بعيننه عنادة 
النصنار  وأنننت خبننري كن مننن مقالنند شنريعتنا خمالفننة أ ننل الشتنناب فيمننا  ننو 
مننننن عبننننادكم وعنننناداكم حلننننديث " مننننن تشننننبه بقننننوي فهننننو منننننهم " وقنننند سننننئل 

بقننو م "  ننذا  ألنن اب الفوننيلة يف اللجنننة الدائمننة عننن حشننم ذلننك فأجننابوا
العمننننل بدعننننة وغلننننو يف اامننننوات و ننننو شننننبيه بعمننننل أولئننننك أإ النصننننار  يف 
لاحليهم من جهة التعظيم واصاذ شعار  م و ش  منه أن يشون ذريعة علن  
مر اا ي إىل بناء القباب علنيهم والتنلك انم واصناذ م   نة منع هللا سنب انه , 

لل فيمنا يفعنل ابملينت وفيمنا يفعنل فالواج  تركه سدا للذريعة " أ ن وان اا
معه التوقيف , فليم الباب مفتوحا أماي  من    ودب ليفعل منع اامنوات 
منننا يشنننناء بننننل البننناب تننننوقيفي علنننن  النننننق فنننل يقبننننل أإ فعننننل وأإ قننننو  إ  
ابلدليل فو ع الز ور عل  القبور وكذلك و ع احلناء مع امليت , أو تةيين  

 القنل وحننو ذلنك كنل ذلنك منن البنندع القنل وتدخيننه وكنذلك و نع الفنرا يف
وا نننند ت الننننع   ألننننل  ننننا يف الشننننريعة فهنننني رد علنننن  ألنننن ااا ان كننننل 

 إحداث يف الدين عقيدة أو شريعة فهو رد. 
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 فصل
قنراءة الفاحتنة عنند ورود ذكنر اسنم املينت  الفبا اخلامش والعشبون :

ع   ألنل  نا , , و ذا يفعله كثري من املسلمني و نو منن ا ند ت والبندع الن
انننه   يعنننر  عنننن النننن  لننل  هللا علينننه وسنننلم شنننيء مننن ذلنننك فقننند كاننننت 
أانناء املننوت  تةننرق اعننه كثننريا وت يننك لننل  هللا عليننه وسننلم يقننرأ الفاحتننة فلننو  
كان ذلك من الشرع الذإ أمر ببلغه لبينه الن  لل  هللا علينه وسنلم بفعلنه 

ان أتخننري البيننان عننن وقننت احلاجننة   أو بقولننه أو إبقننراره وملننا جنناز لننه كتمننه 
خنننننوز و  يعنننننر  عنننننن أحننننند منننننن لننننن ابته منننننع منننننرور أاننننناء اامنننننوات علننننن  
مسامعهم فلو كان من الدين وؤا ينتفع به امليت لشانوا أحرن النان علينه , 
وكذلك   يعر   ذا عن أحد من سلف اامنة وأئمتهنا وإانا  نو است سنان 

يت و ذا ظن خاط  وعمنل غنري لنائ  من بع  النان ظنا منه أنه ينفع امل
, وا ننم يفعلونننه علنن  أنننه عبننادة وقنند تقننرر يف القواعنند أن العبننادات توقيفيننة 
علننن  النننندليل وا نننم يعتقنننندون اسنننت بابه يف  ننننذا الوقنننت بعينننننه ا سننننت باب 
حشننننم شننننرعي وقنننند تقننننرر يف القواعنننند أن ااحشنننناي الشننننرعية تفتقننننر يف ثبوكننننا 

 ننم يعتقنندون أن قننراءة الفاحتننة عننند ذكننر اسننم لحدلننة الصنن ي ة الصننرحية وا
أحد ااموات ؤا يصل امليت ثوابه وؤنا ينتفنع بنه , وولنو  ثنواب عمنل احلني 
للميننت مننن أمننور ال ينن  و  منندخل للعقننل و  للست سننان فيننه , وقنند تقننرر 
يف القواعنننند أن أمننننور ال ينننن  مبنا ننننا علنننن  النننننق وان االننننل يف العبننننادات 

 باب عبننادة بزمننان أو مشننان أو لننفة فلنننه مةالنن  امطننلق فمننن قينند اسننت
ابلدليل انه خمالف لحلل وقد تقرر يف القواعد أن الدليل يةل  من الناقنل 
عننن االننل   مننن الثابننت عليننه , وتقننرر أيوننا أن االننل  ننو وجننوب إجننراء 
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املةل  عل  إطلقه و  يقيد إ  بدليل , فيتقيند اسنت باب قنراءة الفاحتنة انذا 
ملعنننني وانننذا السنننب  املعنننني   يقبنننل إ  بننندليل وقننند تقنننرر أن شنننرعية الوقنننت ا

االننل   تسننتلزي شننرعية الولننف وا ننم يعتقنندون أن ذكننر اسننم امليننت مننن 
ااسنباب الشننرعية لقننراءة الفاحتنة وقنند تقننرر يف القواعند أن االننل يف السننب  

ت الشنرعي التوقيننف علن  النننق فاسننت باب قنراءة الفاحتننة عننند ذكنر اسننم املينن
ادث يف الشرع وبدعة و للة حلديث " منن أحندث يف أمنر   نذا منا لنيم 
فيه فهو رد " وحلديث " وكل بدعة  للة " وحيث   دليل عليه فهو بدعنة 
وادثننة فهننو رد علنن  فاعليننه ان املتقننرر أن كننل إحننداث يف النندين عقينندة أو 

 شريعة فهو رد . 
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 فصل
للقننر ن يقننرأ يف العنننزاء اسنننتئجار قننارئ  الفأأبا السأأا   والعشأأبون :

وعند تشييع اجلنازة و و من ا د ت والبدع الع ليم عليهنا أمنر النن  لنل  
هللا علينننه وسنننلم و  لننن ابته و  أحننند منننن التنننابعني فيمنننا نعلنننم , والعبنننادات 
توقيفية وقد مات يف حيناة النن  لنل  هللا علينه وسنلم مجنع كثنري منن ألن ابه 

  هللا عليننه وسننلم أنننه قننرأ القننر ن  ننو أو أمننر رجننا  ونسنناء وت يعننر  عنننه لننل
أحنندا مننن ألنن ابه أن يقننرأ فلننو كننان ذلننك ؤننا يشننرع لوجنن  عليننه لننل  هللا 
عليننه وسنننلم بيننان ذلنننك ان أتخنننري البيننان عنننن وقننت احلاجنننة   خنننوز , وان 
النندين كامننل , و ننذا الفعننل   دليننل عليننه فلننيم  ننو مننن النندين , وانننه لننيم 

 عليننه وسننلم وقنند قننا  لننل  هللا عليننه وسننلم " مننن عليننه عمننل الننن  لننل  هللا
عمل عمل ليم عليه أمر  فهو رد " واننه اندث يف الندين فهنو شنر وبدعنة 
و للة حلديث " وشر اامور اد كا وكل بدعة  للة " وانه من اافعا  
الع ت  ذن اا هللا فيشون من تشنريع الشنركاء فهنو داخنل يف قولنه تعناىل " أي 

م شننركاء شننرعوا  ننم مننن النندين مننا ت  ذن بننه هللا " وانننه قنند تقننرر أن مننن  نن
مقتوننيات شننهادة أن امنندا رسننو  هللا أن   يعبنند هللا إ  ضننا شننرع , فالتعبنند 
هلل تعننناىل بعبنننادة لنننيم  ننني ؤنننا علينننه شنننرع رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم 

اوإ ا بتنداع وان خمالف  ذا الواج  وقادح يف كما  امتباع وتق م يف مهن
منن اعتقند ز دة أفوننلية عبنادة يف زمنان أو مشننان معنني   بند أن  يت بنندليل 
ينند  علنن   ننذه الننز دة و  حننن  لننه أن يسننتد  علنن  ز دة اافوننلية ابادلنننة 
الدالننة علنن  ألننل املشننروعية ان شننرعية االننل   تسننتلزي شننرعية الولننف , 

الع قد توفر سنب  فعلهنا علن  عهنده  وان قراءة القر ن يف العزاء من اافعا 
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لننل  هللا عليننه وسننلم وت يفعلهننا وقنند تقننرر يف القواعنند أن ااشننياء الننع تننوفر 
سنب  فعلهننا علنن  عهنده لننل  هللا عليننه وسننلم وت يفعلهنا اختيننارا فننلن املشننرع 
تركها فالواج  عل  من يفعل ذلك أن يدعنه تعبندا هلل تعناىل ان  نذا الفعنل 

رد علننن  فاعلينننه غنننري مقبنننو  ان كنننل إحنننداث يف الننندين ادثنننة وبدعنننة فهنننو 
 عقيدة أو شريعة فهر رد .

 فصل
وقننند سنننئل الشنننيا امننند  ، إقامنننة املنننهمت الفأأأبا السأأأاب  والعشأأأبون :

رمحنننه هللا تعننناىل فقنننا  : " املنننهمت كلهنننا بدعنننة سنننواء كاننننت ثلثنننة أ ي أو علننن  
ا  ر نني هللا أسننبوع أو علنن  أربعننني يومننا ا ننا ت تننرد عننن فعننل السننلف الصنن

عننننهم ولنننو كنننان خنننريا لسنننبقو  إلينننه وا نننا إ ننناعة منننا  وإتنننل  وقنننت ورضنننا 
حيصل فيهنا شنيء منن املنشنرات منن النندب والنياحنة منا يندخل يف اللعنن فنلن 
الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم لعننن النائ ننة واملسننتمعة , مث إنننه إن كننان مننن مننا  

ننه لنر  لنه يف غنري الةاعنة فلنه جناينة علينه ا –أإ من ثلثه أعين  –امليت 
, وإن كنننان منننن أمنننوا  الورثنننة فنننلن كنننان فنننيهم لننن ار أو سنننفهاء   حيسننننون 
التصنر  فهننو جناينة علننيهم أيوننا ان امنسنان منن متن يف أمنوا م فننل يصننرفها 
إ  فيمننننا يننننننفعهم وإن لعقننننلء ابل نننننني راشنننندين فهنننننو أيوننننا بدعنننننة ان بنننننذ  

نتفننع بننه املننرء يف دنينناه مننن اامننور الننع اامننوا  فيمننا   يقننرب إىل هللا أو   ي
تعتننل سننفها ويعتننل بننذ  املننا  فيهننا إ نناعة لننه وقنند  نن  الننن  لننل  هللا عليننه 
وسلم عن إ اعة املا  " أ ن وقنا  الشنيا لنا  الفنوزان حفظنه هللا تعناىل : " 
لننيم مننن الشننرع إقامننة املننهمت بننل  ننذا ؤننا  نن  عنننه هللا تعنناىل انننه مننن اجلننزع 

وا بتننداع الننذإ لننيم لننه ألننل يف الشننريعة , وأمننا املشننروع يف العننزاء  والنياحننة
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فهو إذا لقيت املصاب أن تدعو له وتدعو للمينت فتقنو  : أحسنن هللا عنزاك 
وجنننل هللا مصنننيبتك وغفنننر هللا مليتنننك إذا كنننان املينننت مسنننلما  نننذا  نننو العنننزاء 

 املشروع " أ ن 
موناءة ليسنت منن عمنل النن  فهذه املهمت الع تقاي يف سرادقات كبرية واسنعة 

لنل  هللا علينه وسنلم و  منن عمنل الصن ابة و  منن عمنل سنلف  نذه اامنة 
فهنننو اننندث يف الننندين وبدعنننة وقننند تقنننرر أن كنننل إحنننداث يف الننندين فهنننو رد 
وأسألك ابهلل  ل أقامها الن  لل  هللا عليه وسلم ملا ماتت زوجنه خدخنة أو 

ن عمننه جعفننر بننل إن أبننناءه كلهننم ملننا مننات عمننه محننزة أو أقامهننا ملننا مننات ابنن
ماتوا ر ي هللا عنهم و نو   ينزا  حينا , ومنات كنذلك بعن  بناتنه يف حياتنه 
, ومنات مجنع كبنري منن  لن ابته و ننو حني فهنل ابهلل علينك أقناي النن  لننل  
هللا عليه وسلم بعد موته شيئا من املهمت لينوي أو ينومني أو أكثنر أو أقنل ؟  نل 

يئا منننن ذلنننك ؟ فهنننل ابهلل علينننك ملنننا تنننرك النننن  تعلنننم يف السننننة الصننن ي ة شننن
لل  هللا عليه وسلم إقامة املهمت احد من    ء يشنون مولنوفا ابلتقصنري يف 
حنن  ميتننه الننذإ مننات ؟  ننل يسننتةيع مسننلم أن يقننو  بننذلك ؟   وهللا , بننل 
املقصننر يف حنن  ميتننه  ننو الننذإ خعننل جنازتننه مننن أو ننا إىل  خر ننا وحننه بعنند 

د ت املنشرة وللبدع املستنشرة ؤا لنيم علينه بر نان و  أ رة دفنها ال للم 
من علم , وما ظنك ابهلل علينك ابألفناء الراشندين وسنائر الصن ابة ملنا منات 

فهنننل ابهلل  –أعنننين رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم  –أحننن  األنننف إلنننيهم 
 نم عليك أقاموا ملوته مأمتا ؟  ل تعر  عنهم شيئا من ذلك ؟ فهل تقو  : إ

قصننننروا يف حنننن  رسننننو  هللا لننننل  هللا عليننننه وسننننلم ؟   وهللا   أظنننننك تقننننو  
ذلك انك م من لنادق خملنق تعنر  قندر رسنو  هللا لنل  هللا علينه وسنلم 



  نصر الشرعة بقمع البدعة                                                                       
 

180 

وتعنننننر  قننننندر لننننن ابته الشنننننراي ااطهنننننار ااخينننننار اابنننننرار ر ننننني هللا عننننننهم 
دليل علينه وأر ا م , فمالك إ  تقو  بصوتك الرفيع : إن إقامة املهمت ؤا   

فهننو ادثننة يف النندين وبدعننة فهننو رد علنن  فاعليننه ان كننل إحننداث يف النندين 
عقيندة أو شننريعة فهننو رد و ننذا  ننو احلنن  احلقينن  ابلقبننو  وهللا املوفنن  وا ننادإ 

 إىل سواء السبيل . 



 181  نصر الشرعة بقمع البدعة    

 فصل
جتزئة القر ن وقراءته للمينت , وقند سنئلت  الفبا النامن والعشبون :

ة العربيننننة السننننعودية عننننن ذلننننك فقننننالوا : " ت يشننننن اللجنننننة الدائمننننة يف اململشنننن
الصننن ابة يقسنننمون القنننر ن بيننننهم , كنننل مننننهم يقنننرأ جنننزءا يشنننون منننن انمنننوع 
قراءكم ختمة يهبون ثوااا لروح املينت , إانا كنان كنل مننهم يقنرأ منا يتيسنر لنه 
منننن القنننر ن أو يقنننرءوه كلنننه يف عننندة لينننا  أو أ ي , حنننه  تمنننه حرلنننا علننن  

نننه ورجنناء الثننواب مننن هللا لنفسننه , وت يعننر  عننن الننن  لننل  هللا ا سننتفادة م
عليه وسلم أنه كان يقرأ القر ن عل  روح ااموات و  أننه و ن  ثنواب قراءتنه 
لحمننوات واأننري كننل اأننري يف إتباعننه والتمسننك بسنننته و ديننه و نندإ األفنناء 

أن  نننذا الراشننندين " أ نننن وان االنننل يف العبنننادات التوقينننف و  دلينننل يثبنننت 
عبنننننادة , وان االنننننل يف ولنننننو  ثنننننواب عمنننننل احلننننني للمينننننت وانتفاعنننننه انننننا 
التوقينننف علننن  الننننق و  دلينننل منننن الشتننناب و  منننن لننن ي  السننننة و  منننن 
عمننل الصنن ابة فيمننا نعلننم يفينند أن  ننذه القننراءة اننذا التجننزإء ؤننا ينتفننع بننه 
امليننننت وأمننننور ال ينننن  توقيفيننننة علنننن  النننننق الصنننن ي  الصننننري  , و  منننندخل 
لح ننواء و  ل ست سننا ت و  للمننذا   وأراء الرجننا  يف إثبننات شننيء مننن 
ذلننك وان اسننت باب الشننيء وولننفه كنننه مشننروع   بنند فيننه مننن دليننل ان 
املتقنننرر أن ااحشنننناي الشننننرعية تفتقننننر يف ثبوكننننا لحدلننننة الصنننن ي ة الصننننرحية , 
وحيننث كننان اامننر كننذلك فهننو يولننف حينئننذ كنننه انندث يف النندين وبدعننة 

 هو رد عل  فاعليه ان كل إحداث يف الدين عقيدة أو شريعة فهو رد . ف
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 فصل
ااذكننار اجلماعيننة املةلقننة أو الننع تفعننل  الفأأبا العا أأ  والعشأأبون :

يف أدابر الصلوات وأعين به الذكر الذإ تنف  فيه ألفا  النذاكرين وأحينا  منا 
 ، والتةريننن  لتماينننل والنن ن  والتصنننفي  والصننراليشننون مصننن واب ابلنندفو  وا

و ذا   نشك يف أنه ادثنة وبدعنة وأننه منن تشنريع شنيء ت  ذن بنه هللا وأننه 
مننن املنشننرات القبي ننة والبنندع وا نند ت الشنننيعة وأنننه   خننوز ولننفه ابلقربننة 
والعبننادة بنننل  نننو  نننون شنننيةائ وصننبو إبليسننني وتنننزيني منننن شنننياطني امننننم 

اننا نننتشلم عننن الصننفات الننع واجلننن وحنننن   نننتشلم  نننا عننن ذات ااذكننار وإ
توقننع عليهننا  ننذه ااذكننار وشننرعية الشننيء كلننله   تسننتلزي شننرعيته بولننفه 
وان املتقنرر يف قواعند املسنلمني أن االنل يف العبنادات التوقينف علن  الننق 
وحنننن   نعلننم دلننيل يفينند جننواز التعبنند هلل تعنناىل ابلننذكر اجلمنناعي علنن   ننذه 

شرة وانه   يعلم أن الن  لل  هللا عليه وسلم قد الصفة املنشرة وا يئة املستن
فعل ذلك و  منرة يف حياتنه منع كثنرة قولنه لحذكنار فسنب  الفعنل متنوفر ومنع 
ذلك ت يفعله فاملشروع حينئذ تركه انه قد تقرر أن كل فعل توفر سب  فعله 
ننه عل  عهد الن  لنل  هللا علينه وسنلم وت يفعلنه اختينارا فاملشنروع تركنه , وا

لو كانت  ذه ااذكنار علن   نذه ا يئنات والصنفات منن الشنرع لوجن  علينه 
لنل  هللا علينه وسنلم بيا نا وملنا جناز لنه كتمهنا فلمنا ت يفعنل ذلنك علمننا أ نا 
ليسننت مننن الشننرع ان املتقننرر ابتفنناق أ ننل العلننم أن أتخننري البيننان عننن وقننت 

ي  ت  نند  نننذه احلاجننة   خننوز , وانننه بعنند الب ننث العمينن  والننتف ق النندق
ااذكنننار اجلماعينننة حسنننا و  خنننلا عنننن النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم و  عننننن 
ل ابته الشراي فد  ذلك عل  أ ا ليسنت ؤنا علينه أمنر النن  لنل  هللا علينه 
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وسننلم بنننل  ننني ؤننا أحدثنننه املتنننأخرون فهنني داخلنننة حتنننت قولننه لنننل  هللا علينننه 
رد " ويف رواينة " منن عمنل وسلم " من أحدث يف أمر   ذا ما ليم فيه فهو 

عمننننل لننننيم علينننننه أمننننر  فهنننننو رد " وقولننننه لننننل  هللا علينننننه وسننننلم " وإ كنننننم 
واند ت اامننور فنلن كننل بدعنة  ننللة " وفيمنا شننرعه هللا تعناىل غنيننة وكفايننة 
عنننن  نننذه ا ننند ت والبننندع , فنننلن قلنننت : أو  تريننند  أن ننننذكر هللا تعننناىل ؟ 

فلننننه قنند ورد للننذكر مننن الفوننائل العظيمنننة فننأقو  :   , بننل أذكننر هللا تعنناىل 
وااجننور الننع   حنند  ننا مننا  ننو معلننوي عننند أ ننل العلننم , لشننن   توقننع  ننذا 
الننذكر علنن  لنننفات مننا أننننز  هللا اننا مننن سنننلةان , وإاننا  ننني مننن اخ اعنننك 
واخ اع شياطينك . فالذكر يف حد ذاته ليم ضنشر منن القنو  , بنل  نو منن 

يف قولنننه و  فونننله ولشنننن النننذإ ننشنننره  ننننا  نننو أطيننن  القنننو  , و  ننننناق  
إيقاعننه علننن   ننذه الصنننفات املعيننننة وعلنن   نننذه ا يئنننات املعلومننة ؤنننا   دلينننل 
علينننه , فنننل بننند منننن التفريننن  بنننني االنننل والولنننف , وإن أردت معرفنننة  نننذه 
القاعدة فارجع إىل كتابنا املسنم  " رسنالة التفرين  بنني ألنل العبنادة وولنفها 

 بنند مننن التفرينن  بينهمننا , فننلن قننالوا : و ننل   بنند للصننفة مننن " واملهننم أنننه  
دليننننل خننننان ؟ فننننأقو  نعننننم , فالعبننننادات مبنا ننننا كلهننننا علنننن  التوقيننننف بشننننل 
متعلقاكنننا , فنننذات العبنننادة ألنننل مبنا نننا علننن  التوقينننف وسنننببها مبنننناه علننن  
التوقينف وشننروطها مبنا ننا علنن  التوقيننف , ومبةلكننا مبنا ننا علنن  التوقيننف , 

 ننا مبنا ننا علنن  التوقيننف ، وواجباكننا مبنا ننا علنن  التوقيننف ، ومننا يسنننن وأركا
فيهننا مبنا نننا علننن  التوقيننف ، وربةهنننا ابلزمنننان مبنا ننا علننن  التوقينننف، وربةهنننا 
ابملشنننان مبنننناه علننن  التوقينننف ، وربةهنننا ضقننندار معنننني مبنننناه علننن  التوقينننف ، 

يتعلن  انا ألنل فقو  أ ل العلم " العبادة مبنا ا التوقيف " يعننون بنه كنل منا 
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وولننفا وسننببا وشننرطا ومننبةل وزمننا  ومشننا  ومقنندارا وغننري ذلننك ؤننا ذكننر ه 
سننابقا ، فانتبننه  ننذا ، فألفننا  الننذكر   كننلي لنننا فيننه مننا ت يشننن مننن ااذكننار 
الشنننركية البدعينننة النننع تشثنننر عنننند القنننوي ، وإانننا الشنننلي علننن  الصنننفة فلننننه إذا  

ونننا أن تشنننون لنننفته مشنننروعية و  كاننننت ذات النننذكر مشنننروعية فنننل بننند أي
يسننننتد  علنننن  شننننرعية الصننننفة ابلنننندليل املفينننند لشننننرعية االننننل ، ان شننننرعية 
االنننل   تسنننتلزي شنننرعية الولنننف . وابجلملنننة فنننلن إيقننناع النننذكر علننن   نننذه 
الصفات املعينة عند الصنوفية والرافونة وغنري م اندث يف الندين وبدعنة ، و  

وت يفعلننه رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه  يعننر  لنننه أ رة منننن علننم تفيننند شنننرعيته ،
وسننلم و  أحنند مننن لنن ابته و  أحنند مننن سننلف اامننة وأئمتهننا وإاننا  ننو ؤننا 
أحدثننه املبنندلون للشنننرع واملبت ننون فينننه سنننن الوننللة فهنننو رد علننيهم ان كنننل 
إحداث يف الدين فهو رد . وقد سئل أل اب الفويلة عن حشم الذكر منع 

: "   خوز انه اذه الشيفية بدعة ادثة وقد قنا   التمايل عينا ووا  فقالوا
الن  لل  هللا عليه وسلم " منن أحندث يف أمنر   نذا منا لنيم مننه فهنو رد " 
ا نننن وقننند سننننئلوا أيونننا عننننن حشنننم الصنننلة علنننن  النننن  لننننل  هللا علينننه وسننننلم 
والدعاء مجاعة بعند الصنلة؟ فأجنابوا بقنو م : " الصنلة علن  النن  لنل  هللا 

وسلم أجر نا عظنيم وقند أمنر هللا تعناىل انا يف القنر ن الشنر  ورغن  فيهنا عليه 
الن  لل  هللا علينه وسنلم وحنث عليهنا وبنني أن أجر نا موناعف فقنا  علينه 
الصلة والسلي " من لل  علي مرة لل  هللا عليه اا عشنرا " وقند شنرعت 

شنننناح عننننند ذكننننر ااننننه ، وبعنننند التشننننهد يف الصننننلة ، ويف خةبننننة اجلمعننننة والن
وحنونا ، وت يثبت عن الن  لنل  هللا علينه وسنلم و  عنن ألن ابه ر ني هللا 
عننننهم و  عنننن اائمنننة منننن السنننلف، مالنننك وأبنننو حنيفنننة واللينننث بنننن سنننعد ، 
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والشافعي وااوزاعي وأمحد رمحهم هللا تعاىل أ نم كنانوا يصنلون علينه لنل  هللا 
تباع  ديه لنل  هللا علينه عليه وسلم بعد الصلة جهرا " واأري كل اأري يف إ

وسنلم و نندإ األفناء الراشنندين ، وسنائر الصنن ابة ر ني هللا عنننهم وقند ثبننت 
عنه لل  هللا عليه وسلم أنه قنا  منن أحندث يف أمنر   نذا منا لنيم مننه فهنو 
رد والننندعاء عبنننادة ولشنننن ت يثبنننت عنننن النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم و  عنننن 

هللا عننننهم أ ننننم دعنننوا مجاعننننة بعنننند األفننناء الراشنننندين وسنننائر الصنننن ابة ر نننني 
الصنلة فشنان اجتمنناع املصنلني بعنند السنلي مننن الصنلة للنندعاء مجاعنة بدعننة 
ادثننة وقنند ثبننت عنننه لننل  هللا عليننه وسننلم أنننه قننا  : " مننن أحنندث يف أمننر  
 ذا ما لنيم مننه فهنو رد " ويف رواينة " منن عمنل عمنل  لنيم علينه أمنر  فهنو 

يلة يف اللجنننننة الدائمننننة أيوننننا  :   ذكننننر هللا رد "   أ ننننن وقننننا  ألنننن اب الفونننن
بصفة مجاعية وختمه ابحلور وتلوة كتناب هللا بلسنان واحند يف املسناجد ويف 
البينننننوت واحلفنننننلت واملنننننهمت   نعلنننننم لنننننه ألنننننل  شنننننرعيا يعتمننننند علينننننه مثبنننننات 
مشروعيته عل   نذه الصنفة والصن ابة ر ني هللا عننهم  نم أوىل الننان إبتبناع 

عننننهم ذلنننك وكنننذلك بقينننة القنننرون املفونننلة واأنننري يف اتبننناع الشنننرع وت يعنننر  
 دإ رسو  هللا لل  هللا عليه وسلم وقد ثبت عنه لنل  هللا علينه وسنلم أننه 
قا  : " من عمل عمل  ليم علينا أمره فهو رد " وقا  لنل  هللا علينه وسنلم 
" مننن أحنندث يف أمننر   ننذا مننا لننيم منننه فهننو رد " وضننا أنننه ت يثبننت يف ذلننك 

نة عن الن  لل  هللا عليه وسنلم وت يعملنه أحند منن الصن ابة فيمنا نعلنم ، س
فلنه يشون بدعة ، يتناوله الدليل الساب  فهو منردود علن  لناحبه وكنذا أخنذ 
ااجنننننرة علننننن  مثنننننل  نننننذا العمنننننل " اه وقنننننالوا أيونننننا : " االنننننل يف ااذكنننننار 

ا أو توقيتهنننا والعبنننادات التوقينننف وأ  يعبننند هللا إ  ضنننا شنننرع وكنننذلك إطلقهننن
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وبيننان كيفياكننا وحتدينند عنندد ا فيمننا شننرعه هللا مننن ااذكننار واادعيننة وسننائر 
العبادات مةلقا عن التقييد بوقت أو عدد أو مشان أو كيفينة   خنوز لننا أن 
نلتزي فيه بشيفيه أو وقت أو عدد ، بنل نعبنده بنه مةلقنا كمنا ورد ، ومنا ثبنت 

وقنت أو عندد أو حتديند مشنان لنه أو كيفينة ابادلة القولية أو العملية تقييده ب
عبنند  هللا بننه علنن  مننا ثبننت مننن الشننرع لننه وت يثبننت عننن الننن  لننل  هللا عليننه 
وسننلم قننو  أو فعننل أو تقريننرا النندعاء اجلمنناعي عقنن  الصننلوات أقننراءة القننراءة 
مباشننرة أو عقنن  كننل درن سننواء كننان ذلننك بنندعاء اممنناي وأتمننني املننأمومني 

بنندعائهم كلهننم مجاعننة وت يعننر  ذلننك أيوننا عننن األفنناء  علنن  دعائننه أي كننان
الراشدين وسائر الص ابة ر ي هللا عنهم فمنن التنزي ابلندعاء اجلمناعي عقن  
الصنننلوات أو بعننند كنننل قنننراءة للقنننر ن أو بعننند كنننل درن فقننند ابتننندع يف الننندين 
وأحدث فيه ما ليم منه وقد ثبت عنن النن  لنل  هللا علينه وسنلم أننه قنا  : 

عمل ليم عليه أمر  فهو رد " وقا  عليه الصلة والسلي " منن " من عمل 
أحدث يف أمر   ذا ما ليم منه فهو رد " اه وقد وجه س ا  لسماحة الوالد 
الشننننيا عبنننند العزيننننز بننننن ابز  ننننذا نصننننه : لنننننا مجاعننننة  ننننم ألنننن اب الةريقننننة 

 إلنه التيجانية ختمعون كل ينوي مجعنة وينوي أثننني وينذكرون هللا  نذا النذكر    
إ  هللا   ويقولننننون يف النهايننننة :   هللا , هللا , هللا   بصننننوت عننننا  فمننننا حشننننم 
عملهنننم  ننننذا ؟ فأجننناب ااحتننننه بقولننننه  نننذه العقينننندة التيجانينننة مننننن العقائنننند 
املبتدعة والةرق املنشرة وفيها منشرات كثرية وبدع كثرية وارمات شركية خن  

هنننر النننذإ جننناء بنننه نبيننننا امننند تركهنننا و  ي خنننذ منهنننا إ  منننا وافننن  الشنننرع املة
لننل  هللا عليننه وسننلم وا جتمنناع علنن  الننذكر بصننوت مجنناعي   ألننل لننه يف 
الشننننرع و شننننذا ا جتمنننناع بقننننو  : هللا ، هللا ، أو :  ننننو ،  ننننو ، إاننننا الننننذكر 
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الشرعي أن يقو  :   إله إ  هللا ، فهذا  و الذكر الشرعي ، أو سنب ان هللا 
 و  و  قوة إ  ابهلل ، أست فر هللا ، اللهم اغفنر  واحلمد هلل وهللا أكل و  ح

، أمننا ا جتمنناع بصننوت واحنند بقننو  :   إلننه إ  هللا ، أو : هللا ، هللا ، أو : 
 نننو ،  نننو ، فهنننذا   ألنننل لنننه بنننل  نننو منننن البننندع ا دثنننة ، فالواجننن  علننن  
املسلمني تنرك البندع ان الرسنو  لنل  هللا علينه وسنلم يقنو  : " منن أحندث 

أمر   ذا ما ليم منه فهو رد " يعين منردود ، ويقنو  : " منن عمنل عمنل يف 
لننننيم عليننننه أمننننر  فهننننو رد " ويقننننو  أيوننننا عليننننه الصننننلة والسننننلي " وإ كننننم 
وانند ت اامننور فننلن كننل ادثننة بدعننة وكننل بدعننة  ننللة " وكننان  ةنن  يف 
 اجلمعنة لنل  هللا علينه وسننلم فيقنو  : " أمنا بعند فننلن ألندق احلنديث كتنناب
هللا وخري ا ندإ  ندإ امند لنل  هللا علينه وسنلم وشنر اامنور اند كا وكنل 
بدعننة  ننللة " فالواجنن  علنن  املسننلمني أن حيننذروا البنندع كلهننا سننواء كانننت 
تيجانينننة أو غري نننا وأن  يلتزمنننوا ضنننا شنننرعه هللا تعننناىل علننن  لسنننان نبينننه ورسنننوله 

 اللجننة الدائمنة امد عليه الصلة والسلي " ا نن وسنئل ألن اب الفونيلة يف
يف اململشة العربية السعودية س ا    ذا نصه : إذا خرج بع  امخنوان لرحلنة 
أو لعمرة أو حنونا  مرون أحد م أو بعوهم يوميا لباحا ومسناء بقنراءة ورد 
الصننننباح واملسنننناء الننننوارد عننننن الرسننننو  لننننل  هللا عليننننه وسننننلم وبقيننننة اجلماعننننة 

ألن اب الفونيلة بقنو م : " كنان يسنتمعون إلينه فمنا حشنم ذلنك ؟ فأجناب 
لرسو  هللا لل  هللا عليه وسلم أذكار وأدعية ينذكر هللا ويندعوه انا ، لنباحا 
ومسنننناء يف نفسننننه ، واعهننننا منننننه ألنننن ابه وتعلمو ننننا وذكننننروا هللا ودعننننوه اننننا 
لنباحا ومسناء كنل مننهم يف نفسنه منفنردا ، اقتنداء برسنو  هللا لنل  هللا علينه 

 –هللا علينه وسنلم و  عنن ألن ابه ر ني هللا عننهم  وسلم وت ينقل عنه لنل 
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أ ننم كنننانوا يقولننون تلنننك ااذكننار واادعينننة انتمعننني ، يقر و نننا  –فيمننا نعلنننم 
مجيعنننا أو يقر و نننا بعونننهم ويسنننتمع ا خنننرون ، فينب ننني للمسنننلم أن يهتننندإ 
اننندإ الرسنننو  لنننل  هللا علينننه وسنننلم ، وألننن ابه ر ننني هللا عننننهم يف ذكنننره 

ذلننك ويف سننائر مننا شننرعه عليننه الصننلة والسننلي فننلن اأننري يف ودعائننه وكيفيننة 
إتباعه ، والشر كل الشر يف خمالفته ، وامجتماع لنذلك واصناذه طريقنة وعنادة 
من البدع ا دثة وقد قا  لل  هللا عليه وسلم " من أحدث يف أمر   نذا منا 

ور فنلن  ليم منه فهو رد " وقا  لنل  هللا علينه وسنلم " إ كنم واند ت اامن
كل ادثة بدعة وكل بدعة  للة " ا نن فبنان لنك بنذلك أن النذكر اجلمناعي 
يف أدابر الصننلوات أو غنننري م منننن ا ننند ت والبنندع فهنننو رد علننن  فاعلينننه ان 

 املتقرر شرعا أن كل إحداث يف الدين عقيدة أو شريعة فهو رد .
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 فصل
شنركية ، الذب  ال اب القبور ، و و من البدع ال الفبا النالثون :

وذلك ان الذب  عبادة وقد تقرر يف القواعد أننه   خنوز لنر  العبنادة ل نري 
هللا تعنننناىل ، فالعبننننادات كلهننننا حنننن  انننن  هلل تعنننناىل   خننننوز لننننرفه   مللننننك 
مقننننننرب و  لننننننن  مرسننننننل و  لننننننو  لننننننا  ، فوننننننل عننننننن القبننننننور وااحجننننننار 

اب القبننور وااشننجار والشهننو  والعيننون واجلننن وغننري ذلننك ، فالننذب  النن 
منن الشنرك ااكنل امل ننرج عنن ملنة امسنلي ابلشليننة اننه لنر  للعبنادة ل ننري 
هللا تعنننناىل ، وقننننا  تعنننناىل " قننننل إن لننننليت ونسننننشي واينننناإ وؤننننايت هلل رب 
العناملني   شننريك لننه وبننذلك أمنرت وأ  أو  املسننلمني " وقننا  تعنناىل " فصننل 

سنو  هللا لننل  هللا عليننه لربنك وأحنننر " وعنن علنني ر ني هللا عنننه قنا  : قننا  ر 
وسلم لعن هللا من ذب  ل ري هللا ، لعن هللا من لعن والديه ، لعنن هللا منن  و  
اد  لعن هللا من غري منار اارش " وامحد يف الز د عنن طنارق بنن شنهاب 
ر ي هللا عننه أن رسنو  هللا لنل  هللا علينه وسنلم قنا  " دخنل اجلننة رجنل يف 

ابب " قنالوا وكينف ذلننك   رسنو  هللا ؟ قننا  : ذابب ودخنل الننار رجننل يف ذ
" مننر رجنننلن علننن  قننوي  نننم لننننم   خننوزه أحننند حنننه يقننرب لنننه شنننيئا فقنننالوا 
احنندنا قننرب قننا  : لننيم عننندإ شننيء أقننرب ، قننالوا : قننرب ولننو ذابب ، 
فقنرب ذاباب ف لنوا سنبيله فنندخل الننار وقنالوا لخخنر : قننرب ، فقنا  منا كنننت 

 عننز وجننل فوننربوا عنقننه فنندخل اجلنننة " وان مننا اقننرب احنند شننيئا دون هللا
ذبنن  لصنناح  القنننل تقننراب وتعظيمنننا لننه  نننو ؤننا أ نننل ل ننري هللا بنننه ، وقنند قنننا  
تعنناىل " حرمننت علننيشم امليتننة والنندي وحلننم اأنزيننر ومننا أ ننل ل ننري هللا بننه .... 
ا ية " وان ما ذب  عل  تربة القل شبيه متاما ضا ذب  عل  النص  وقد قا  
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ىل يف سنننياق ا رمنننات يف ا ينننة السنننابقة " ومنننا ذبننن  علننن  نصننن  " قنننا  تعنننا
القرط  : " والنص  حجر كنان ينصن  فيعبند وتصن  علينه دمناء النذابئ  " 
ا ن وان الن  لنل  هللا علينه وسنلم مننع  بنت بنن الون اك منن النذب  ببواننه 
د إ  بعنننند اسننننتثباته لننننل  هللا عليننننه وسننننلم أنننننه ت يشننننن فيهننننا عينننند مننننن أعيننننا

املشننركني ان الننذب  لننحو ن مننن أعظننم مراسننم عينند املشننركني واحلننديث رواه 
أبنننو داوود بسنننند لننن ي  علننن  شنننرت مسنننلم فنننلذا كاننننت اننننرد مشنننااتهم يف 
مشنننان النننذب  ؤنوعنننة فشينننف حنننا  النننذاب  للنننوثن ألنننل ؟ فهنننذا يفيننندك أن 
 النذب  للقبنور مننن أعظنم ا رمننات ومنن أقننب  وأشننع املنشننرات واننه لننل  هللا
عليننه وسننلم قننا  "   عقننر يف امسننلي " رواه أبننو داوود وابننن ماجننه وإسننناده 
ل ي  عل  شرت الشي ني والعقر  و قةع إحد  قنوائم البعنري أو الناقنة أو 
الشنناة ابلسننيف اجننل حنننره ، يفعننل بننه ذلننك كننيل يشننرد عننند الن ننر ، واملننراد 

ور فشان من سننتهم من احلديث النهي عما كان يفعله أ ل اجلا لية عند القب
أ م يعقرون امبل عل  قبور املوت  أإ ين رو ا ويقولنون : إن لناح  القنل  
كننننان يشننننري اا ننننيا  يف حياتننننه فنشافئننننه ضثننننل لنننننيعه بعنننند وفاتننننه ، فجنننناء 
امسلي بت ر  ذلك وامخبار كنه من الشرك وكن فاعلنه ملعنون أإ مةنرود 

ورو  أبننو داوود يف سننننه أن امننرأة ومبعنند عننن رمحننة هللا تعنناىل إ  أن يتننوب ، 
جاءت إىل الرسو  لل  هللا عليه وسلم فقالت : إئ ننذرت أن أذبن  ضشنان  
كذا وكذا ، مشان كان يذب  فينه أ نل اجلا لينة ، فقنا  : " لصننم " قالنت : 
  ، فقنننا  : " لنننوثن " ؟ فقالنننت :   ، فقنننل  نننا " أويف بننننذرك " ولننن  ه 

  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم الوفنناء بنننذر ا إ  بعنند االبننائ ، فلننم خننز  ننا رسننو 
امسنننتيثاق ك نننا لنننن تنننذب    لصننننم و  لنننوثن ، والقنننل إذا ذبننن  عننننده تقنننراب 
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وتعظيمننا وتعبنندا لننه فلنننه يشننون مننن ااو ن كمننا قننا  لننل  هللا عليننه وسننلم " 
اللهنننم   جتعنننل قنننلإ وثننننا يعبننند " فننند  ذلنننك علننن  حتنننر  النننذب  عنننند القبنننور 

، و نذه الذبي نة  نا حشننم امليتنة فنل خنوز أكلهننا ولنو ذكنر عليهنا اسننم  مةلقنا
هللا تعننناىل ، وان القبنننور كاننننت موجنننودة يف عهنننده لنننل  هللا علينننه وسنننلم وت 
يشن لل  هللا عليه وسلم يقصد قلا منن القبنور ابلنذب  عننده فلنو كنان ذلنك 

خننري البيننان مشننروعا لفعلننه فلمننا ت يفعلننه د  علنن  أنننه لننيم مننن الشننرع ان أت
عن وقت احلاجة   خوز وان الذاب  للقل إاا فعل ذلك و عتقاده أنه انذا 
الننذب  يسنننتجل  خنننريا منننن لننناح  القننل أو يسنننتدفع بنننه شنننرا وجلننن  اأنننري 
ودفع الور من خصائصه جل وعل ومن مقتويات ربوبيته ، فمن اعتقند أن 

خنري أو دفنع شنر فقند غري هللا تعاىل يتصر  يف ملشه تصرفا استقلليا  لن  
أشرك يف الربوبية والعياذ ابهلل تعاىل ، وان االل يف العبادات التوقيف علن  
النندليل و  دليننل يثبننت جننواز الننذب  عننند القبننور ، قننا  أبننو العبننان رمحننه هللا 
تعننناىل : " وجتنننوز اا نننن ية عنننن املينننت كمننننا خنننوز احلنننا عنننننه والصننندقة عنننننه 

ند القل أ  ية و  غري نا فنلن يف سننن ويو ي عنه يف البيت ، و  يذب  ع
أ  داوود عننن الننن  لننل  هللا عليننه وسننلم  " أنننه  نن  عننن العقننر عننند القننل " 
حنه كنره أمحند ااكنل ؤننا ينذب  عنند القنل اننه يشننبه منا ينذب  علن  النصنن  
فلن الن  لل  هللا عليه وسلم قا  : " لعن هللا اليهنود والنصنار  اصنذوا قبنور 

سننناجد " حينننذر منننا فعلنننوا وثبنننت عننننه يف الصننن ي  أننننه قنننا  : "   أنبينننائهم م
جتلسوا علن  القبنور و  تصنلوا إليهنا " وقنا  " اارش كلهنا مسنجد إ  املقنلة 
واحلماي " فنه  عن الصنلة عننده لنئل يشنبه منن يصنلي  نا ، وكنذلك النذب  

القنرابني  عند ا يشبه من ذب   ا ، وكان املشركون يذحبون للقبور ويقربون  نا 
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وكانوا يف اجلا لية إذا مات  م عظيم ذحبوا عند قله اأيل وامبنل وغنري ذلنك 
تعظيمنننا للمينننت ، فنهننن  النننن  لنننل  هللا علينننه وسنننلم عنننن ذلنننك كلنننه ، وقنننا  
لاح  تسلية أ ل املصنائ  : " البناب الثنائ عشنر : يف النذب  عنند القبنور 

مالك ر ي هللا عننه قنا   وكرا ة لنع الةعاي من أ ل املصيبة ، عن أنم بن
: قنننا  رسنننو  هللا لنننل  هللا علينننه وسنننلم "   عقنننر يف امسنننلي " رواه اممننناي 
أمحند يف حننديث طويننل ، وأبنو داوود وال مننذإ وقننا  حنديث حسننن لنن ي  
غرينن  ، ورواه ابننن حبننان البسننع ويف روايننة عبنند الننرزاق : كننانوا يعقننرون عننند 

لقبننور فهنننو الننذب  عنننند ا و ننذا الفعنننل القننل بقنننرة أو شننيئا ، أمنننا العقننر عنننند ا
عنند ا  ننو بعينننه فعننل اجلا ليننة و ننو فعننل اننري علنن   ننذه اامننة ، وقولننه عليننه 
الصلة والسلي "   عقر يف امسلي " قا  خةا  :  و منا كنان علينه أ نل 
اجلا لية من عقر امبل عل  قبور املوت  كانوا إذا منات الشنريف اجلنواد عقنروا 

يقولننون إن لناح  القنل كننان يعقر نا لح نيا  يقننريهم أ ي  عنند قنله وكنانوا
حياتنننه فيشافنننأ علينننه ضثنننل لننننيعه ، اه وقنننا  قنننوي : كنننانوا يعقنننرون امبنننل عنننند 
القبننور لتةعمهننا السننباع والةننري عننند قننل امليننت فينندع  مةعمننا ، حيننا وميتننا ، 
وقيننل : بنننل كنننان منننذ بهم أن لننند  امليننت يصننني  منننن ذلنننك الةعننناي فجننناء 

فم ا ذلك كله " ا ن كلمه رمحنه هللا تعناىل . وقنا  أبنو العبنان رمحنه امسلي 
هللا تعاىل : "   يشرع احد أن يذب  اا  ية و  غري ا عند القبور بنل و  
يشنرع شننيء منن العبننادات االنلية كالصننلة والصنياي والصنندقة عنند القبننور ، 

ل  نننا  فمننن ظننن أن التونن ية عننند القبننور مسنننت بة وأ ننا أفوننل فهننو جا نن
خمننالف ممجنناع املسننلمني ، بننل قنند  نن  رسننو  هللا لننل  هللا عليننه وسننلم عننن 
العقر عند القل ، كما كان يفعل بع  أ ل اجلا لية إذا مات  م كبري ذحبنوا 
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عننند قننله والننن  لننل  هللا عليننه وسننلم  نن  أن تت ننذ القبننور مسنناجد ، فلعننن 
ني الننذين يعظمننون القبننور الننذين يفعلننون ذلننك حتننذيرا امتننه أن تتشننبه ابملشننرك

حه عبدو م ، فشيف يت ذ القل منسشا يقصند النسنك فينه فنلن  نذا أيونا 
مننن التشننبه ابملشننركني وقنند قننا  األيننل لننلة هللا وسننلمه عليننه " إن لننليت 
ونسنننشي هلل ، وايننناإ وؤنننايت هلل رب العلمنننني " فيجننن  امخنننلن والصنننلة 

د القنننل ، لشنننن الشنننريعة سننندت والنسنننك هلل، وإن ت يقصننند العبننند النننذب  عنننن
الذريعة " ا ن وقا  لاح  سبل السلي : " وؤنا حينري بعند املنوت العقنر عنند 
القل لورود النهي عنه فلنه أخنرج أبنو داوود وأمحند منن حنديث أننم أن النن  
لل  هللا عليه وسلم قا  "   عقر يف امسلي " ا ن وقد عد الشيا امد بنه 

عنند القننل مننن املسننائل النع خننالف فيهننا رسننو  هللا  عبند الو نناب حتننر  الننذب 
لل  هللا عليه وسلم أ ل اجلا لية فقا  : " اأامسة والثمنانون : النذب  عنند 
القبننننور " ا ننننن أإ أن  ننننذا الفعننننل مننننن أفعننننا  اجلا ليننننة الننننع حرمتهننننا الشننننريعة 
وسندت أبوااننا ومنعتهنا املنننع املةلن  . واعلننم رمحنك هللا تعنناىل أن منن السننلف 

ن لرح ابلشرا ة ، لشن اعلم أن املنراد ابلشرا نة  ننا كرا نة الت نر  إحسنا  م
للظنن ابلعلمناء ، واننه غالنن  إطنلق الشرا نة عننند السنلف وقنا  يف موا نن  
اجللينننل : " أمنننا عقنننر البهنننائم وذحبهنننا علننن  القنننل فمنننن أمنننر اجلا لينننة " وقنننا  

اد بننه أن ينذب  ابسننم غننري الننووإ رمحننه هللا تعناىل : " وأمننا النذب  ل ننري هللا فناملر 
هللا تعاىل كمن ذبن  للصننم أو للصنلي  أو ملوسن  أو لعيسن  عليهمنا السنلي 
أو للشعبة وحنو ذلك فشل  ذا حراي و  حتل  ذه الذبي ة سواء كان الذاب  
مسلما أو نصنرانيا أو يهنود  ، ننق علينه الشنافعي واتفن  علينه ألن ابنا فنلن 

 هللا تعنناىل والعبننادة لننه كننان ذلننك كفننرا قصنند مننع ذلننك تعظننيم املننذبوح لننه غننري
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فننلن كننان الننذاب  مسننلما قبننل ذلننك لننار ابلننذب  مرتنندا " ا ننن وقننا  ابننن كثننري 
رمحننه هللا تعنناىل : " وقولنننه " ومننا أ ننل ل نننري هللا بننه " أإ مننا ذبننن  فننذكر علينننه 
اسم غري هللا فهو حراي ، ان هللا أوجن  أن تنذب  خملوقاتنه علن  اانه العظنيم 

اننا عننن ذلننك وذكننر عليهننا اسننم غننريه مننن لنننم أو طنناغوت أو  ، فمننه عنند 
وثننننن أو غننننري ذلننننك مننننن سننننائر امل لوقننننات فل ننننا حننننراي ابممجنننناع " ا ننننن وقننننا  

لصاح  القل   –إإ الذب  -ا دث االبائ رمحه هللا تعاىل : " وأما إذا كان
كما يفعله بع  اجلها  فهو شرك لري  وأكله حنراي وفسن  كمنا قنا  تعناىل 

أتكلوا ؤنا ت ينذكر اسنم هللا علينه وإننه لفسن  " ا نن قلنت : واعلنم رمحنك  " و 
هللا تعننناىل أن العلمننناء رمحهنننم هللا تعننناىل قننند أمجعنننوا أن منننن ذبننن  للقنننل متقنننراب 
ومعظمننا لننه فلنننه كننافر الشفننر ااكننل امل ننرج عننن امللننة ، وأمننا الننذب  هلل تعنناىل 

ن ا ند ت الشننيعة والبندع عنند القنل   منن ابب التقنرب والتعظنيم لنه فلننه من
القبي نة ومننن وسنائل الشننرك وذرائعنه ، نعننوذ ابهلل تعناىل ، فالننذب  عنند القبننور 
اننري مةلقننا ، لشنننه يشننون شننركا أكننل إذا كننان املقصننود بننه التقننرب والتعظننيم 
لصننناح  القنننل، ويشنننون منننن البننندع ووسنننائل الشنننرك إذا كنننان هلل ألنننل لشننننه 

وت  ةنننر ببالنننه تعظنننيم لننناح  ذلنننك القنننل اعتقننند فونننيلة النننذب  عنننند القنننل 
ابلذب  لنه ، وابجلملنة فالواجن  احلنذر كنل احلنذر منن النذب  عنند القبنور فلننه 
منهي عنه ابتفاق أ نل العلنم . وقنا  ألن اب الفونيلة يف اللجننة الدائمنة يف 
اململشننة العربيننة السننعودية : الننذب  هلل عننند القبننور تلكننا ك لهننا وحتننرإ النندعاء 

النننة املشنننث عننند ا رجننناء بركنننة أ لهننا والتولنننل  نننا هم أو حقهنننم عننند ا وإط
وحنننو ذلننك بنندع ادثننة بننل ووسننائل مننن وسننائل الشننرك ااكننل في ننري فعلهننا 
وخنن  نصنن  مننن يعملننه ، أمننا الذبي ننة عننند القبننور حتننر   للكننات أ لهننا فهننو 
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منشر عظيم وبدعة   خوز أكلها حسما  ملادة الشنرك ووسنائله وسندا  لذرائعنه 
إن قصد ابلذبي ة التقرب إىل لاح  القل لار شنركا  ابهلل أكنل ولنو ذكنر و 

اسنننم هللا عليهنننا ان عمنننل القلنننوب أبلنننغ منننن عمنننل اللسنننان و نننو ااسنننان يف 
العبننادات   ا ننن ، وقننند سننئلوا أيوننا  عنننن حشننم السننجود علننن  املقننابر والنننذب  

ة وشرك أكنل عليها فقالوا :   السجود عل  املقابر والذب  عليها وثنية جا لي
فلن كل  منهما عبادة والعبنادة   تشنون إ  هلل تعناىل وحنده فمنن لنرفها ل نري 
هللا تعاىل فهو مشرك قا  هللا تعاىل :   قل إن لليت ونسشي واياإ وؤنايت 
هلل رب العناملني   شنريك لنه وبننذلك أمنرت وأ  أو  املسنلمني    وقنا  تعنناىل 

واحننر   إىل غنري ذلنك منن ا  ت الدالنة  :   إ  أعةيناك الشوثر فصل لربنك
عل  أن السنجود والنذب  عبنادة وإن لنرفها ل نري هللا شنرك أكنل و  شنك أن 
قصننند امنسنننان للمقنننابر للسنننجود عليهنننا أو النننذب  عنننند ا إانننا  نننو لعظمهنننا 
وإجل نا للسنجود والقننرابني النع تننذب  أو تن نر عنند ا ومث سنناقوا اادلنة الننع 

فنننرع   ا نننن . وقنننالوا أيونننا  :   النننذب  عنننند القبنننور انننري وإن ذكر  نننا يف أو  ال
قصد به التقرب إىل لاح  القل فهو شرك أكل   ا ن . وقا  ااحنة الوالند 

مننن املعلننوي ابادلننة مننن :      –رمحننه هللا تعنناىل  –بننن ابز  زالشنيا عبنند العزينن
اجلنننن أو  الشتننناب والسننننة أن التقنننرب ابلنننذب  ل نننري هللا تعننناىل منننن ااوليننناء أو

االنننننناي أو غنننننري ذلنننننك  منننننن امل لوقنننننات شنننننرك ابهلل ومنننننن أعمنننننا  اجلا لينننننة 
واملشننركني ، قننا  هللا عننز وجننل :   قننل إن لننليت ونسننشي واينناإ وؤننايت هلل 
رب العننناملني   شنننريك لنننه وبنننذلك أمنننرت وأ  أو  املسنننلمني   والنسنننك  نننو 

ك ابهلل كالصنننلة النننذب  ، بنننني سنننب انه يف  نننذه ا ينننة أن النننذب  ل نننري هللا شنننر 
ل نننري هللا ، قنننا  تعننناىل :   إ  أعةينننناك الشنننوثر فصنننل لربنننك واحننننر   أمنننر هللا 
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سننب انه نبيننه يف  ننذه السننورة الشرعننة أن يصننلي لربننه وين ننر لننه خلفننا  ا ننل 
 زالشرك الذين يسجدون ل ري هللا ويذحبون ل ريه   ا ن وكلي الشيا عبندا لعزين

 سألة كثري جدا  يف  ذه امل –رمحه هللا تعاىل  –
وبنننذلك تعلنننم ويتقنننرر عنننندك إن شننناء هللا تعننناىل أن النننذب  الننن اب القبنننور 
اد   يف الدين وبدعة شركية فهنو رد علن  فاعلينه ان كنل إحنداث يف الندين 

 عقيدة أو شريعة فهو رد . 
 

 انته  القسم ااو  وهلل احلمد واملنة
 ويعقبه القسم الثائ إن شاء هللا تعاىل


