
  لؾشقخ يقسػ الغػقص -الؿـفجقة يف دراسة العؼقدة                       

تؼسقؿ الديـ إىل أصقل وفروع أمر مشفقر وشائع يف كالم أهؾ العؾؿ، ولؽـ هذا الؽالم ٓ 

يعـل بحال أن الشريعة فقفا أصقل مفؿة وفروع غقر مفؿة، بؾ إن مسائؾ الشريعة كؾفا 

مفؿة، سقاء كاكت مسائؾ طؾؿقة أو طؿؾقة، وهذه مـ الؿسائؾ التل يؾزم كؾ صالب طؾؿ 

ىل صالب العؾؿ طـد دراستف لؾعؼقدة أن يسقر طىل مـفجقة صحقحة يف كؿا أن ط. التـبف إلقفا

دراستف: ٕكف دراسة العؼقدة مـ أطز العؾقم وأشرففا، ففل تبقـ الؿـفج القسط الذي يـبغل 

  .أن يؽقن طؾقف الؿسؾؿ

  الؿؼدمــة

الحؿد هلل الذي أرسؾ رسقلف بالفدى وديـ الحؼ لقظفره طىل الديـ كؾف وكػك باهلل 

ًا، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف إقرارًا بف وتقحقدًا، وأشفد أن محؿدًا شفقد

فؾقس الؿؼصقد :أما بعد. طبده ورسقلف صىل اهلل طؾقف وطىل آلف وصحبف وسؾؿ تسؾقؿًا مزيداً 

وضع مشروع مؼترح لطالب العؾؿ يف قراءة طؾؿ أصقل الديـ طؾؿ العؼقدة : مـ هذا البحث

ر يف أثـائف إىل بعض الؿصـػات والؽتب، وبعض الؿصـػقـ والؽاتبقـ يف وإن كـا سـشق-

ٕن الحديث يف هذه الؿشاريع الؿؼترحة ربؿا كاسب جقالً مـ صؾبة  ؟ لؿاذا -هذا العؾؿ

العؾؿ ومل يـاسب جقالً، وربؿا كاسب بقئة ومل يـاسب بقئًة أخرى: وذلؽ ٕن الـاس 

ففذا .إىل غقر ذلؽ.. ويف مؼاصدهؿ مـ التحصقؾ يختؾػقن يف قدراهتؿ وأحقالفؿ وبقئاهتؿ،

فقف تـقع واصراد واختالف، وطىل كؾ حال فثؿة متقن وكتب قد اشتفر  -يف الجؿؾة-شلن 

وشاع بقـ صؾبة العؾؿ أهنا مـ الؽتب التل ُيؼصد إىل قراءهتا ودراستفا يف تحصقؾ هذه 

الؿتعؾؼة بالؿـفج بقان بعض الؿسائؾ : العؾقم، وإكؿا الذي قصد يف هذا البحث هق

أطؿ وأشؿؾ، ٕن الشرطل يتضؿـ ( الشرطل)العؾؿل، فنن كؾؿة : الشرطل، وٓ أققل



هذا البحث هق بقان لعشر مسائؾ يف تؼرير الؿـفج الشرطل يف .العؾؿل وما زاد طىل ذلؽ

ًٓ :دراسة العؼقدة، كجؿؾفا يف ما يظ تؼسقؿ : ثاكقاً .إسؿاء التل يسؿك هبا هذا العؾؿ: أو

طدم : خامساً .تؼسقؿ البدطة: رابعاً . مسللة السـة والبدطة: ثالثاً .ـ إىل أصقل وفروعالدي

الػرق بقـ : سادساً .التالزم بقـ كقن الؿؼالة بدطة وبقـ تسؿقة الؼائؾ مبتدًطا، طىل اإلصالق

: ثامـاً .ثالثة أصقل يف الحؽؿ طىل خطل الؿعقـ: سابعاً .خطل الؿتلول الؿجتفد وبقـ الؿعاكد

كسلل اهلل تعاىل .ما يضاف إىل مذهب السؾػ: طاشراً .آمتقاز والشؿقل: تاسعاً .القسطقة

  ..اإلطاكة والتقفقؼ

ك هبا هذا العؾؿ: الؿسللة إوىل   إسؿاء التل يسؿَّ

: إذا كظركا إىل الؿصـػقـ مـ أئؿة السـة رمحفؿ اهلل، ومـ درج طىل صريؼتفؿ مـ أهؾ العؾؿ

قا ما كتبقه يف مسائؾ آطتؼاد مـ الػؼفاء، وأصحاب الحديث  وكحقهؿ: كجد أهنؿ سؿَّ

ل: ومسائؾ أصقل الديـ بعدة أسؿاء: فسؿل هذا العؾؿ بعؾؿ : بعؾؿ أصقل الديـ، وسؿِّ

ل ل: العؼقدة أو بآطتؼاد، وسؿِّ ل: باإليؿان، وسؿِّ ل: بالتقحقد، وسؿِّ بالػؼف : بالسـة، وسؿِّ

 كالم أهؾ العؾؿ، وفقؿا كتبقه وصـّػقه مـ إكبر، وكجد أن كؾ هذه إسؿاء متداولة يف

الرسائؾ والؽتب، وأن بعض هذه إسؿاء قد يؽقن كقطًا مـ آصطالح، كؿا كجد بعضفا 

ًٓ مـ جفة إسؿاء الشرطقة إوىل   .مـؼق

  العؼقدة: التسؿقة إوىل  

قـ بف مـ طؾؿاء السـة و أن : الجؿاطةفلما تسؿقة هذا العؾؿ بالعؼقدة، فؾقس مؼصقد الؿسؿِّ

هذا العؾؿ هق طبارة طـ الؿسائؾ التل محؾفا الؼؾب وٓ صؾة لفا بالعؿؾ، وهل ما قد 

ك يف اصطالح بعض الؿصطؾحقـ بالؿسائؾ العؾؿقة، التل يؼابؾفا الؿسائؾ العؿؾقة فال .يسؿَّ

ك هذا العؾؿ بآطتؼاد طىل هذا الؿراد، ومـ  ُيعؾؿ أن أحدًا مـ طؾؿاء السـة الؿعروفقـ سؿَّ



إن تسؿقة : هـا كجد أن الذيـ يشرئبقن أحقاكًا طىل بعض كالم أهؾ العؾؿ رمحفؿ اهلل، يؼقلقن

وٓ شؽ أن . العؾؿاء لفذا الباب بعؾؿ العؼقدة، أو بآطتؼاد، ٓ أصؾ لفا يف الؽتاب والسـة

هذا آطتراض اطتراض ساقط: ٕن هذه التسؿقة هل مـ باب الترتقب العؾؿل، الذي ُبـل 

طؾؿ -أن هذا العؾؿ : فنن مـ كطؼ بؽؾؿة آطتؼاد، إما أن يريد. صقد صحقحطىل مؼ

إذا -هق طؾؿ الؿسائؾ العؾؿقة، ويخرج بذلؽ الؿسائؾ العؿؾقة، فعىل هذا الؿراد  -آطتؼاد

ٓ تؽقن التسؿقة مـاسبة: ٕن ثؿة مسائؾ  -أخرج الؿسائؾ العؿؾقة مـ مجؾة هذا إصؾ

: مـ مسائؾ أصقل الدياكة الؽبرى: كاختالف أهؾ السـة طؾؿقة محؾفا الؼؾب، وهل لقست

هؾ الؿـافؼقن والؽػار يرون رهبؿ يقم الؼقامة، أم ٓ يروكف؟ ففذه الؿسللة مسللة طؾؿقة 

وكذلؽ ثؿة مسائؾ طؿؾقة وهل مع .محؾفا الؼؾب، ومع ذلؽ فؾقست مـ مسائؾ إصقل

مـ كطؼ : إذاً .سللة طؿؾقةذلؽ تعد مـ مسائؾ أصقل الديـ: كالصؾقات الخؿس، فنهنا م

أكف طؾؿ بالعؾؿقات الؿجردة طـ : هبذه التسؿقة مـ أهؾ السـة والجؿاطة، لقس مؼصقدهؿ

أكف تالزم بقـ العؾؿ : أن مػفقم اإليؿان طـد أهؾ السـة والجؿاطة: العؿؾ، بؾ إن التحؼقؼ

ـ أهؾ فؿا مؼصقد مـ تؽؾؿ هبذه التسؿقة م.اإليؿان ققل وطؿؾ: والعؿؾ، ولذلؽ يؼقلقن

أن ما سؿقه اطتؼادًا، أو ما جعؾقه مـ الؿسائؾ مـ باب العؼائد، هق : العؾؿ إذًا؟ مؼصقدهؿ

أن الؼؾب طؼد طؾقفا وجزم هبا، كؿا يف ققل اهلل : مـ باب أهنا أمقر ٓزمة يف الؼؾب، أي

ـْ ُيَماِخُذُكؿْ : تعاىل
ُف بِالؾَّْغِق فِل َأْيَؿاكُِؽْؿ َوَلؽِ ْدُتُؿ إَْيَؿاَن  ٓ ُيَماِخُذُكُؿ الؾَّ بَِؿا َطؼَّ

تسؿقة هذا : إذاً .فؿا كان مـ القؿقـ طؼده الؼؾب وجزم بف، فنكف يؽقن ٓزماً [ 225:البؼرة]

العؾؿ هبذا آسؿ مـ باب أكف أمقر طؼدها الؼؾب، وجزم هبا، وطزم طؾقفا: لبقاهنا وضفقرها 

  .يف الؽتاب والسـة، وطؾقف: تؽقن هذه التسؿقة تسؿقة سائغة

 



  أصقل الديـ: التسؿقة الثاكقة  

أهنا : أن هذه الؿسائؾ هل إصقل يف ديـ اإلسالم، أي: وهذه التسؿقة بقـة أيضًا، بؿعـك

الؽؾقات إوائؾ التل اكضبط دلقؾفا وكصفا مـ كتاب اهلل سبحاكف وتعاىل، ومـ سـة كبقف 

بنحسان، فسؿقت  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ، وأمجع طؾقفا إئؿة مـ الصحابة والتابعقـ لفؿ

أهنا هل أوائؾف، وهل كؾقاتف، وهل ضرورياتف، وما إىل ذلؽ مـ : أصقل الديـ بؿعـك

وتسؿقة هذا العؾؿ بلصقل الديـ فقف كقع مـ .أصقل الديـ: الؿعاين، ففذا وجف تسؿقتفا

أكف إشارة إىل أن ثؿة مسائؾ ٓ تعد مـ مسائؾ أصقل الديـ، وهذا يـبـل : اإلضافة، بؿعـك

للة تؼسقؿ الديـ إىل أصقل وفروع، وسقليت الحديث طـف يف الؿسللة الثاكقة مـ طىل مس

يف الصػات، واإليؿان، والشػاطة، : وتسؿقة هذه الؽؾقات مـ الؿسائؾ.مسائؾ هذا البحث

تسؿقتفا بلصقل الديـ، قد درج  -والؼدر، ويف التقحقد العبادي، وتقحقد العؾؿ، وكحقها 

والجؿاطة، بؾ وغقرهؿ مـ الطقائػ، فنن سائر الؿسؾؿقـ  طؾقف الؿسؾؿقن مـ أهؾ السـة

  .مسائؾ أصقل الدياكة: متػؼقن طىل أن هذه الؿسائؾ تسؿك

  التقحقد: التسؿقة الثالثة  

كتاب : لؼد صـػ اإلمام ابـ خزيؿة رمحف اهلل كتابًا يف العؼقدة وأصقل الدياكة، وسؿاه

ًا، كؿا يف صحقح البخاري ، فنكف وضع التقحقد، ومثؾ هذا كجده يف كتب الؿحدثقـ أحقاك

فتسؿقة هذا العؾؿ بالتقحقد، هل .وهؾؿ جرا... كتاب التقحقد: كتابًا يف صحقحف سؿاه

ك بؿسائؾ العؼائد، والؽؾقات  تسؿقة لف بلشرف مسائؾف ومؼاصده، فنن ما يسؿَّ

يصح لؽ أن تحؼقؼ تقحقد اهلل سبحاكف وتعاىل ، فنكف : والضروريات مـ الدياكة، الؿراد مـفا

تحؼقؼ التقحقد هلل سبحاكف وتعاىل : : إن حؼقؼة اإلسالم كؾف مـ أولف إىل آخره هل: تؼقل

َّٓ ُهَق : ٕن اهلل يؼقل َّٓ ُهَق َواْلَؿالئَِؽُة َوُأْوُلقا اْلِعْؾِؿ َقائًِؿا بِاْلِؼْسِط ٓ إَِلَف إِ ُف ٓ إَِلَف إِ َشِفَد اهلل َأكَّ



ِف اإِلْسالُم  إِنَّ * اْلَعِزيُز اْلَحؽِقُؿ  ـَ ِطـَْد الؾَّ ي اْلَقْقَم َأْكَؿْؾُت : ويؼقل[ 89-88:آل طؿران]الدِّ

ويؼقل يف سقاق [ 3:الؿائدة]َلُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأْتَؿْؿُت َطَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضقُت َلُؽُؿ اإِلْسالَم ِديـًا 

ـْ فِ : آخر  َيْبُغقَن َوَلُف َأْسَؾَؿ َم
ِ
ـِ اهلل َؿَقاِت َوإَْرِض َصْقًطا َوَكْرًها َوإَِلْقِف َأَفَغْقَر ِدي ل السَّ

فالؿسائؾ القاجبة: بؾ حتك الؿسائؾ الؿستحبة هل مـ تحؼقؼ [ 83:آل طؿران]ُيْرَجُعقَن 

طبادة اهلل سبحاكف وتعاىل ، واإلقبال طىل صاطتف، واإلخالص : التقحقد: ٕن التقحقد معـاه

أو ققل يؼقم بف العبد طىل جفة التديـ هلل، ففق ومعؾقم أن كؾ فعؾ .لف، واتباع ما أكزلف

هق العبقدية هلل، فنذا فعؾ العبد مستحبًا، فضالً طـ : تحؼقؼ لفذه العبقدية، فنن التقحقد

القاجب، أو ما إىل ذلؽ مـ سبؾ الخقر: ففق مـ تقحقد الباري سبحاكف وتعاىل ، ولذلؽ 

، زاد ( يؿان بضع وسبعقن شعبةاإل: )قال الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ كؿا يف الصحقحقـ

فلطالها ٓ إلف إٓ اهلل، وأدكاها إماصة إذى طـ الطريؼ، والحقاء شعبة مـ : )اإلمام مسؾؿ 

ل هذا العؾؿ هبذا : إذاً .، فؽؾ هذه الؿسائؾ تدخؾ يف تحؼقؼ التقحقد ومعـاه(اإليؿان ُسؿِّ

هذا العؾؿ إذا ُذكر فلول ما آسؿ مـ باب التسؿقة لف بلشرف مؼاصده، وأوائؾ مسائؾف، فنن 

التؼرير لربقبقة اهلل وكؿالف يف أفعالف وصػاتف، والتؼرير لػرداكقتف ووحداكقتف يف : يؼرر فقف

وهذا هق معـك .العبقدية، وأكف الؿعبقد وحده بالحؼ، وأكف ٓ ُيصرف شلء مـ العبادة لغقره

سؾقـ، فنن اهلل قد بعث كؾؿة التقحقد التل هل فاتحة ديـ الؿسؾؿقـ، بؾ فاتحة ديـ الؿر

وهذه الؽؾؿة متضؿـة لإلقرار هلل سبحاكف وتعاىل ( ٓ إلف إٓ اهلل)مجقع الؿرسؾقـ بالدطقة إىل 

بالربقبقة، وهل أيضًا تحؼقؼ وتؼرير بلكف سبحاكف وتعاىل هق الؿعبقد وحده بحؼ، فال إلف إٓ 

  .سؿقة تسؿقة مـاسبةهذه الت: إذاً .ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل سبحاكف وتعاىل: اهلل، أي

 



  اإليؿان: التسؿقة الرابعة  

جاء ذكرها يف كتاب اهلل سبحاكف وتعاىل ، ويف كالم الرسقل : إن اإليؿان كؾؿة شرطقة، أي

صىل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ ، وما دام أهنا كؾؿة شرطقة، فنن مجرد ذكرها يف الؼرآن طىل مثؾ 

ولؽـ الؿصـػقـ يف .ة مـاسبة صحقحة: بؾ شرطقةهذا الؿؼام، يؽقن كافقًا يف بقان أهنا تسؿق

آسؿ : اإليؿان، ويؼصدون بف: هذه الؿسائؾ، يسؿقن ما يؽتبقكف يف مسائؾ أصقل الديـ

ويف [ 8:الؿممـقن]َقْد َأْفَؾَح اْلُؿْممِـُقَن : الشرطل العام، الذي ذكره اهلل يف مثؾ ققلف تعاىل

ـَ : مثؾ ققلف ِذي َؿا اْلُؿْممِـُقَن الَّ والذي ذكره الـبل صىل اهلل طؾقف [ 2:إكػال]إَِذا ُذكَِر اهلل  إِكَّ

...( اإليؿان أن تممـ باهلل، مالئؽتف وكتبف ورسؾف والققم أخر: )وسؾؿ يف مثؾ ققلف

الحديث، فقؼصدون اإليؿان، وتحت هذه التسؿقة ُتذكر سائر مسائؾ إصقل 

حقحف لؽتاب اإليؿان، فؼد وضع ومـ هذا تسؿقة اإلمام مسؾؿ رمحف اهلل يف ص.العؼدية

أن : ومؼصقد اإلمام مسؾؿ . كتاب اإليؿان: الصحقح يف كتبًا، ومـ أوائؾ هذه الؽتب: كتابف

يذكر تحت هذا الؽتاب إحاديث التل فقفا تؼرير مسائؾ أصقل الدياكة، سقاء تعؾؼت هذه 

ف وطؾقه وكحق إحاديث بؿسللة العبقدية وإلقهقة هلل، أو تعؾؼت بصػات اهلل ورؤيت

ذلؽ، أو تعؾؼت بشػاطة الـبل صىل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ وحؽؿ أهؾ الؽبائر مـ الؿسؾؿقـ، 

أو ما إىل ذلؽ، فؽتاب اإليؿان طـد .. أو تعؾؼت هذه إحاديث بؿا يتعؾؼ بؿسائؾ الؼدر

اإلمام مسؾؿ ، مل يؼصد بف الرد طىل الؿرجئة، وأن يبقـ أن اإليؿان ققل وطؿؾ فحسب، بؾ 

ك ما صـػف باإليؿان، .ق كتاب جامعه وربؿا صـػ بعض أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسائؾ، وسؿَّ

ك : دراسة مسللة واحدة مـ مسائؾ أصقل الديـ، وهل مسللة: ويؽقن مؼصقده مسؿَّ

وهذه الؿسللة هل أول مسللة حصؾ فقفا كزاع بقـ أهؾ الؼبؾة مـ الؿسؾؿقـ، فؾؿا . اإليؿان

اإليؿان ققل وطؿؾ، وضفرت الؿرجئة الذيـ يخرجقن : قنكان الصحابة ومـ بعدهؿ يؼقل



ك اإليؿان، وضفرت الخقارج الذيـ يبالغقن وُيغؾقن يف مسللة اإليؿان، لؿا  العؿؾ طـ مسؿَّ

اه كتاب اإليؿان، ومل يؽـ مؼصقده الؽالم طـ سائر : حدث ذلؽ صـػ بعض إئؿة ما سؿَّ

ك اإليؿان، وأكف ققل : ة وهلمسائؾ أصقل الدياكة، وإكؿا الؽالم طـ مسللة واحد مسؿَّ

وكحق .. وطؿؾ، يزيد ويـؼص، وكقػ يرد طىل الؿرجئة الذيـ أخرجقا العؿؾ طـ اإليؿان

ك البخاري يف صحقحف ومـ هـا يتبقـ الػرق بقـ تسؿقة .كتاب اإليؿان: ذلؽ، ومـ هـا سؿَّ

ذكر : ب اإليؿاناإلمام البخاري ، وبقـ تسؿقة اإلمام مسؾؿ ، فؿؼصقد اإلمام البخاري بؽتا

أن اإليؿان ققل وطؿؾ، والرد طىل الؿرجئة يف : مسللة مـ مسائؾ اإليؿان، وهل مسللة

يؾحؼ هبؿ إلحاق مخالػة، وأما اإلمام : ذلؽ، ومـ ُيؾحؼ هبؿ مؿـ قابؾفؿ مـ القطقدية، أي

كتاب اإليؿان لـلبل طبقد الؼاسؿ بـ : ومثؾ ذلؽ أيضاً .مسؾؿ فنكف قصد الشؿقل كؿا تؼدم

  .م ، وكتاب اإليؿان لـابـ أبل شقبة ، إىل غقر ذلؽ مـ الؿصـػات إخرىسال

  الػؼف إكبر: التسؿقة الخامسة  

أن ثؿة فؼفًا دون ذلؽ، فنن الشريعة فؼف، وقد قال الـبل صىل اهلل : وهذه تسؿقة أضافقة، أي

ففذا الػؼف يف الديـ ، ( مـ يرد اهلل بف خقرًا يػؼفف يف الديـ: )-كؿا يف الصحقح-طؾقف وسؾؿ 

يتضؿـ الػؼف يف مسائؾ أصقل الدياكة، والػؼف يف مسائؾ التشريع، وقد درج أهؾ العؾؿ مـ 

كتب الػؼفاء مـ الحـابؾة : الػؼفاء طىل تسؿقة مسائؾ الشريعة فؼفًا، فتجدهؿ يؼقلقن مثالً 

اه.والشافعقة والؿالؽقة والحـػقة، وما إىل ذلؽ بعض العؾؿاء  وما يتعؾؼ بلصقل الديـ، سؿَّ

أكف إذا كان الؼقل يف تػصقؾ مسائؾ : الػؼف إكبر، أي: -كؿا كؼؾ طـ أبل حـقػة وغقره-

الشريعة فؼفًا، فنن الؼقل يف مسائؾ أصقل الدياكة ُيعدُّ الػؼف إكبر، وهذه تسؿقة سائغة 

لف، وإكؿا  الػؼف إكبر، الؿـسقب إىل اإلمام أبل حـقػة ، لقس كتاباً : مـاسبة، وإن كان كتاب

  . كتبف بعض الحـػقة مـ بعده، ثؿ شرحف بعض إحـاف طىل غقر صريؼة اإلمام أبل حـقػة



  السـة: التسؿقة السادسة  

إن كؾؿة السـة كؾؿة شرطقة، فنكف يؼصد هبا ما سـف رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ ، 

أكثر مـ مراد، فربؿا ذكرت  أهنا قد تطؾؼ طىل: وإن كاكت هذه الؽؾؿة كؾؿة مشتركة، بؿعـك

أن : إن السقاك سـة، فالؿؼصقد هـا: السـة وقصد هبا الؿستحب، أو الؿـدوب، كؿا يؼال

هذا سـة، وهذا : ما قابؾ البدطة، فُقؼال: السقاك مستحب، وربؿا ُذكرت السـة طىل معـك

ه، بدطة، وقد تذكر السـة طىل معـك مؼارب لذلؽ، وربؿا كان أخص مـف مـ بعض القجق

أن مـ تؿسؽ هبا صار سـقًا، ومـ تركفا فنكف : الؿسائؾ الالزمة مـ الدياكة، بؿعـك: وهق

وكجد أن الؿتؼدمقـ مـ أوائؾ الػؼفاء والؿحدثقـ: .يخرج طـ هذه التسؿقة واإلضافة

مالؽ ، والشافعل ، وأمحد ، وابـ مفدي ، والبخاري ، وأمثال همٓء، كثقرًا ما : كاإلمام

السـة : السـة الالزمة، فقؼقل اإلمام أمحد مثالً : ف يف هذا الباب مـ الؿسائؾيسؿقن ما يؼرروك

إىل غقر ذلؽ، .. أن اإليؿان ققل وطؿؾ، وأن أفعال العباد مخؾققة: الالزمة طـدكا هل

  .أهنا أصقل الدياكة العامة: السـة الالزمة، أي: فقسؿقن ذلؽ

  تؼسقؿ الديـ إىل أصقل وفروع: الؿسللة الثاكقة

وتؼسقؿ الديـ إىل أصقل وفروع، أمر .أصقل الديـ: د ذكر سابؼا أن هذا العؾؿ يسؿكلؼ

مشفقر وشائع يف كالم أهؾ العؾؿ، وٓسقؿا الؿتلخريـ، وقد أشؽؾ طىل كثقر مـ صالب 

أكف ورد يف كالم بعض  -وٓسقؿا الؿعتـقـ بؽالم إئؿة الؿؼتديـ بؽالم السؾػ-العؾؿ 

اطتراض طىل هذا التؼسقؿ، فؼد تؽؾؿ  -ابـ تقؿقة رمحف اهلل  وأخص مـفؿ اإلمام-الؿحؼؼقـ 

ابـ تقؿقة رمحف اهلل يف الؿجؾد التاسع طشر مـ مجؿقع الػتاوى ويف غقره، تؽؾؿ بـقع مـ 

الـؼد وآطتراض طىل هذا التؼسقؿ، وأكف تؼسقؿ أحدثف بعض الـظَّار والؿتؽؾؿقـ، مع أكؽ 

قبؾف مـ إئؿة: وجدت أهنؿ يسؿقن الؿسائؾ إذا قرأت يف كتب شقخ اإلسالم ، بؾ ومـ 



مسائؾ أصقل : العؼائد إوىل، يسؿقن هذا الـقع مـ الؿسائؾ مـ الديـ: التل كسؿقفا كحـ

إكـا كجد يف كالم اإلمام ابـ تقؿقة .الديـ، وهذا شائع كثقر متقاتر يف كالم اإلمام ابـ تقؿقة 

ائؾ الػروع، وقد كص اإلمام ابـ التصريح بلن هذا مـ مسائؾ أصقل الديـ وهذا مـ مس

تقؿقة يف غقر مقضع مـ كتبف أن هذه مـ مسائؾ الػروع وأن هذه مسائؾ إصقل، أما 

تسؿقتف لباب الصػات والؼدر وما إىل ذلؽ بلصقل الدياكة، ففذا شائع ٓ حصر لف يف 

آصطالح  أكف ٓ يعترض طىل: ما معـك آطتراض الذي ذكره رمحف اهلل ؟ معـاه: إذاً . كالمف

ؾة مـ  كاصطالح طام، فنكف ُيعؾؿ بالبديفة الشرطقة والعؼؾقة الشائعة طـد أهؾ العؾؿ، الؿحصَّ

أن مسائؾ الدياكة لقست بدرجة واحدة، فنن مـفا ما لفا ققة وضفقر، : دٓئؾ الؽتاب والسـة

ؾ بآجتفاد، أو الؼقاس، أو إدلة  التل قد ولفا تقاتر يف الؽتاب والسـة، ومـفا ما تحصَّ

فلما تسؿقة مسللة إفراد اهلل سبحاكف وتعاىل بالعبادة، ومسللة .تسؿك بإدلة الؿختؾػ فقفا

الصػات، ومسللة الؼدر، والؿسائؾ التل مـ هذا الـقع، بلصقل الديـ، ففذه ٓ يعترض 

طؾقفا أحد مـ أهؾ العؾؿ، وقد سبؼ أن أشركا إىل أكف حتك مـ خالػ أهؾ السـة والجؿاطة 

قائػ، فنهنؿ ٓ يعترضقن طىل تسؿقة هذه الؿسائؾ بؿسائؾ أصقل الديـ، وإن كاكقا مـ الط

-يخالػقن إئؿة مـ أهؾ السـة يف صريؼة تؼرريفا، لؽـفؿ يتػؼقن طىل أن باب الصػات 

إكؿا الؿلخذ الذي .يعد مـ مسائؾ أصقل الديـ، وإن كاكقا يخالػقن يف تؼريره وترتقبف -مثالً 

قة ، هق أن كثقرًا مـ الـظَّار والؿتؽؾؿقـ، أصحاب طؾؿ الؽالم ومـ أخذه اإلمام ابـ تقؿ

مـ شاركفؿ مـ إصقلققـ: ٕن كثقرًا مؿـ كتب وصـػ : شاركفؿ مـ إصقلققـ، وأققل

الؿعتؿد لـلبل : يف أصقل الػؼف هؿ مـ أطقان طؾؿاء الؽالم، فنن مـ كتب أصقل الػؼف

كتاب الؿستصػك لـلبل حامد الغزايل ، الحسقـ البصري ، وهق متؽؾؿ معتزيل حـػل، و

وهق رجؾ متؽؾؿ طىل صريؼة أبل الحسـ إشعري ، وكتاب البرهان لؾجقيـل ، وهق أيضًا 



أن ملخذ : الؿؼصقد.إلخ، وٓ يعـل هذا أن كؾ مـ صـػ يف أصقل الػؼف كذلؽ... متؽؾؿ

ام ٓ إشؽال فقف إن الديـ يـؼسؿ إىل أصقل وفروع، وهذا قدر ط: أهنؿ قالقا: ابـ تقؿقة هق

التعريػ، فؿا هل الؿسائؾ التل تسؿك : مـ حقث هق، لؽـفؿ أخطئقا مـ جفة الحد، أي

ار ومـ  بإصقل، وما هل الؿسائؾ التل تسؿك بالػروع؟لؼد شاع يف كالم همٓء الـظَّ

أن مسائؾ أصقل الديـ هل الؿسائؾ العؾؿقة، : شاركفؿ مـ إصقلققـ والػؼفاء الؿتلخريـ

إن مسائؾ أصقل الديـ هل ما : روع الديـ هل الؿسائؾ العؿؾقة، ومـفؿ مـ يؼقلومسائؾ ف

ومسائؾ فروع الديـ هل ما  -والسؿع هق دلقؾ الشرع الؽتاب والسـة-طؾؿ بالعؼؾ والسؿع 

فؾؿثؾ هذه الحدود والتعريػات لألصقل والػروع، .طؾؿ بالسؿع وحده دون العؼؾ

إن مسائؾ الديـ هل العؾؿقات دون :  ققلفؿاطترض اإلمام ابـ تقؿقة : ٕكف يؼقل يف

إن هـاك : ما معـك أكف غؾط يف الؿؼامقـ؟ يؼقل. هذا غؾط يف الؿؼامقـ: العؿؾقات، يؼقل

مسائؾ طؾؿقة وٓ تعتبر مـ مسائؾ أصقل الديـ، وقد سبؼ أن أشركا إىل مسللة رؤية الؽػار 

قت ببؽاء أهؾف طؾقف، أو سؿاع الؿقت صقت الحل، وهؾ يعذب الؿ: لرهبؿ، ومثؾفا مسللة

إن الؿقت يعذب ببؽاء أهؾف طؾقف، أو : ٓ يعذب؟ فنن هذه مسائؾ طؾؿقة تصقرية، فنذا قؾـا

ٓ، ومع ذلؽ فؼد : ٓ يعذب، هؾ لفذا تطبقؼ فعظ يف أفعال الؿؽؾػقـ؟ الجقاب: قؾـا

: هؾ يعذب الؿقت ببؽاء أهؾف طؾقف، أو ٓ يعذب؟ طىل أققال معروفة: اختؾػ الصحابة

رؤية الؽػار، واختؾػقا : لـعائشة ، وابـ طباس ، وغقرهؿ، واختؾػ إئؿة مـ بعد يف مسللة

إن ثؿة مسائؾ طؾؿقة ٓ تعد مـ مسائؾ : يف سؿاع الؿقت صقت الحل، فقؼقل ابـ تقؿقة 

: إن الؿسائؾ العؿؾقة هل مسائؾ فروع الديـ، قال: لؿا قال همٓء: وبالؿؼابؾ.أصقل الديـ

أن الزكاة، والصالة، والحج، والصقم، هل : ، ووجف كقكف غؾطًا شرطقاً هذا غؾط شرطل

: أفعال طؿؾقة، وإن كاكت مرتبطة بالؿؼاصد الؼؾبقة، لؽـفا أفعال وحركات، فالحج حركة



وققف بعرفة، وصقاف بالبقت، إىل غقر ذلؽ، وكذلؽ الصالة، مع أن الحج والصالة 

ل سؿاها الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مباين وأمثالفا مـ العبادات الؽبرى أو إوىل الت

هذا هق مؼصقد ابـ تقؿقة مـ : إذاً .لإلسالم، وٓ شؽ أهنا تعد مـ مسائؾ أصقل الديـ

ففا ققم مـفؿ فؼالقا.آطتراض هل ما دل طؾقف السؿع والعؼؾ، : إصقل: كذلؽ لؿا طرَّ

لعؼؾ يدرك كقهنا مـاسبة: أن ا: إن ثؿة فروًطا دل طؾقفا السؿع والعؼؾ، أي: قال ابـ تقؿقة 

صالقة القجف، وإماصة إذى طـ الطريؼ، : كإمر بالصدقة مثالً، أو بذل الؿعروف، مثؾ

إن هذا الحؽؿ مدرك بالشرع: ٕن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ كدب إىل إماصة : أٓ كؼقل

أكف ثؿ ألقس إماصة إذى طـ الطريؼ مدرك بالعؼؾ .. بىل: إذى طـ الطريؼ؟ الجقاب

أكف مـ أصقل الديـ؟ : بىل، ففؾ معـك هذا: إىل آخره؟ الجقاب.. حسـ وأكف خقر وبر

هـاك مسائؾ مل يدل طؾقفا العؼؾ، وإكؿا قضك هبا الشرع وأخبر : ويف الؿؼابؾ.ٓ: الجقاب

هبا، وهل تعد مـ مسائؾ أصقل الديـ، كـزول الرب سبحاكف وتعاىل ، فؾق مل يحدث الـبل 

إن اهلل يـزل إىل : م هبذا الحديث، لؿا كان ٕحد  مـ بـل آدم أن يؼقلطؾقف الصالة والسال

ؾ : إذاً .ففـاك مسائؾ خبرية مبـقة طىل خبر اهلل أو خبر رسقلف. إلخ.. السؿاء الدكقا فؿحصَّ

أكف إذا استعؿؾ كؿصطؾح طىل معـًك مـاسب، ففق تؼسقؿ سائغ، وأما إذا : هذا التؼسقؿ

ًٓ وفروطًا طىل هذا الحد الؽالمل، الذي يخالػ أن يف الدي: استعؿؾ طىل معـك ـ أصق

مؼاصد الشريعة وأحؽامفا، ففذا مرفقض، وكذلؽ إذا استعؿؾ هذا التؼسقؿ طىل أن معـك 

أهنا مسائؾ لقس لفا أمهقة يف اإلسالم، أو كؿا قد يسؿقفا بعض الؿتلخريـ : الػروع

مسائؾ الؼشقر، وأمثال هذه أن هـاك مسائؾ الؾب، و: الؿعاصريـ لؿا يسؿك بعصر الـفضة

التعبقرات السطحقة التل استعؿؾفا بعض الؽتاب، فال شؽ أن هذه تسؿقات لقست 

 صحقحة، بؾ إهنا مخالػة لشرع اهلل، فنن الديـ كؾف لف جاللف ولف قدره، مفؿا كان قدر



  .مسللتف

  السـة والبدطة: الؿسللة الثالثة

بدطة، وآبتداع ٓ شؽ : ما يؼابؾفا يسؿكإذا كاكت الؿسللة مـ مسائؾ أصقل الديـ فنن 

ع  أكف مذمقم، وذمف ثابت بالـص واإلمجاع، فنن اهلل سبحاكف وتعاىل قد طاب طىل مـ شرَّ

ُف : فؼال ـِ َما َلْؿ َيْلَذْن بِِف الؾَّ ي ـَ الدِّ
ومثؾف ققلف [ 28:الشقرى]َأْم َلُفْؿ ُشَرَكاُء َشَرُطقا َلُفْؿ مِ

وقد كذلؽ ثبت ذم الـبل صىل [ .27:الحديد]ْبَتَدُطقَها َما َكَتْبـَاَها َطَؾْقِفْؿ َوَرْهَباكِقًَّة ا: تعاىل

اهلل طؾقف وسؾؿ لؾبدع كؿا تقاتر طـف، فؼد جاء يف حديث جابر بـ طبد اهلل أن الـبل صىل اهلل 

فنن خقر الحديث كتاب اهلل، وخقر : أما بعد: )طؾقف وسؾؿ كان إذا صعد الؿـبر قال يف خطبف

ف ( هدي محؿد، وشر إمقر محدثاهتا، وكؾ محدثة بدطة، وكؾ بدطة ضاللةالفدي  ، فذمُّ

: وقد تؼدم.ققلقفا، وفعؾقفا، فضالً طـ طؼديفا أمر متػؼ طؾقف: طؾقف الصالة والسالم لؾبدع

الذي أذكت بف الشريعة، : أن كؾؿة السـة كؾؿة فقفا اشتراك، فربؿا ذكرت السـة بؿعـك

ما كدب إلقف الشارع، : ملذون فقف شرطًا، وربؿا ذكرت السـة بؿعـك :إن هذا سـة، أي: فقؼال

كؿا هق -أكف مـدوب إلقفا، وربؿا ُقصد بالسـة : إن طقادة الؿريض سـة، بؿعـك: فقؼال

هؾ كؾ ما لقس سـة يؽقن بدطة، أم أن : وهـا يليت سمال.إصؾ مـ الدياكة -الحال هـا

إن التعبقر إول صحقح، : بدطة؟لؽ أن تؼقلأن ما خالػ السـة يؽقن : التعبقر الصحقح

ر تػسقرًا صحقحًا، فؿثالً  إذا ُقصد بالسـة ما أذكت بف الشريعة، فضالً طؿا : بشرط أن ُيػسَّ

إن ما لقس سـة يؽقن بدطة، وأما إذا ُقصد بالسـة ما أمر اهلل : كدبت إلقف، فؾؽ هـا أن تؼقل

لـدب إلقف، ففؾ يؾزم أن يؽقن ما خالػ بف، أو أمر بف الرسقل، طىل جفة التخصقص لف، وا

وكضرب .ما أذكت بف الشريعة: هذا إمر الخاص بدطة؟ ربؿا كان وسطًا وهق ما يسؿك

ما كان الـبل صىل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ يزيد يف : )تؼقل طائشة :لذلؽ مثالً يف باب العؿؾ



ؿـ صؾَّك ، والحديث يف الصحقحقـ ، ف(رمضان وٓ يف غقره طىل إحدى طشرة ركعة

إكف أصاب السـة، : كصالة الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ إحدى طشرة ركعة مـ الؾقؾ، فـؼقل

أكف فعؾ ما كدب إلقف: ٕكف اقتدى بالـبل صىل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ ، ولؽـ مـ صؾَّك : بؿعـك

، أكف صؾَّك طددًا مل يرد دلقؾ بخصقصف: مـ الؾقؾ ثالثقـ ركعة أو أكثر مـ ذلؽ أو أقؾ، أي

ففؾ أصاب سـة خاصة هبذا العدد، كؿا أصاهبا مـ قصد أن يصؾِّل إحدى طشرة ركعة، أم 

ما دام أكف مل يػعؾ سـة معقـة، : أكف فعؾ بدطة؟ إن مـ يضقِّؼ الػفؿ يف هذه الؿسائؾ، ربؿا قال

كعؿ، لقس مـ باب  إٓ : فقؾزم أكف فعؾ بدطة: ٕكف لقس مـ باب  إٓ السـة أو البدطة، وكؼقل

ر السـة تػسقرًا طامًا، فنذا فسرت السـة بلهناال ما أذكت : سـة أو البدطة، ولؽـ بشرط أن ُتػسَّ

إذًا ماذا كسؿل طبادة مـ صؾَّك : ولؼائؾ أن يؼقل.بف الشريعة، فال شؽ أن إمر كذلؽ

إكف فعؾ سـة، لزمـا الدلقؾ طىل هذه : إكف فعؾ سـة؟ فنن قؾـا: ثالثقـ ركعة؟ هؾ كؼقل

كقػ كسؿل : إكف فعؾ أمرًا جائزًا شرطًا، وربؿا يشؽؾ هذا طـد البعض فقؼقل: لفـؼق.السـة

لقس معـك ذلؽ أهنا : العبادة أمرًا جائزًا، والجائز هق الؿباح، كإكؾ والشرب؟ كؼقل

أن هذه الصقرة مـ العبادة قد أذن هبا الشارع، : بحؽؿ إكؾ والشرب، وإكؿا الؿعـك

كؿا -بل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا سللف الرجؾ طـ صالة الؾقؾ أن الـ: ووجف إذن الشارع هبا

، فجعؾ ( صالة الؾقؾ مثـك مثـك، فنذا خشل أحدكؿ الصبح فؾققتر: )قال -يف الصحقحقـ

فنكف ٓ يستطقع أحد أن ( مثـك مثـك: )الضابط وقتًا ولقس طددًا، ومعؾقم أكف لؿا أصؾؼ وقال

مـ إذن ومباح الشريعة،  -ن كاكت طباداتوإ-هـاك مسائؾ : إذاً .يػرض رقؿًا يف ذلؽ

ولقست مـ الســ التل يؼصد إلقفا، ولؽـفا مع ذلؽ لقست مـ البدع: وقد رخص بعض 

طـدما سئؾ شقخ اإلسالم ابـ : أهؾ العؾؿ يف مسائؾ قد يحتاج فقفا إىل تلمؾ أكثر، فؿثالً 

رسقل اهلل طؾقف الصالة ومـ الؿعؾقم أكف مل ُيـؼؾ طـ -تقؿقة رمحف اهلل طـ التسبقح بالسبحة 



أٓ : بشرط -جائز: أي-إن التسبقح هبا حسـ : )إٓ أن ابـ تقؿقة قال -والسالم يف ذلؽ شلء

أٓ تتخذ اتخاذًا طامًا، ويفجر التسبقح : يؽقن ذلؽ مـ باب الؿباهاة والرياء، وبشرط

أهل مـ : ففذا الـقع مـ الؿسائؾ ٓ بد لف مـ فؼف، فنكف قد يشؽؾ طىل الؿسؾؿ(.بإصابع

لق صىل أحد قبؾ الجؿعة ست ركعات، : باب السـة الؿلذون هبا، أم مـ باب البدطة؟ فؿثالً 

ففؾ هـاك دلقؾ طىل هذا العدد؟ وأيضًا صقام العشر مـ ذي الحجة لؿـ أراد أن يتعبد هلل 

 ما مـ أيام العؿؾ الصالح فقفا أحب إىل: )تعبدًا طامًا: ٕن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل

، كؿا يف حديث ابـ طباس يف صحقح ( يعـل أيام العشر. اهلل طز وجؾ مـ هذه إيام

البخاري ، ومسـد اإلمام أمحد ، فؿـ قصد الصقام فقفا طىل أكف كقع مـ العبادة تـاسبف فال 

لؽـ مـ ضـ أن الصقام طبادة مختصة مشروطة يف هذه العشر مـ بقـ سائر . يـؽر طؾقف

هذا : ـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ إىل صقام العاشر مـ الؿحرم، فقؼال لفالعبادات، كؿا كدب ال

غقر صحقح: ٕن العاشر مـ الؿحرم مسـقن مـ جفة الـدب إلقف، أما صقام العشر مـ ذي 

ربؿا اطتؼد بعض : وقد يؼقل البعض.الحجة ففق مؿا سقغتف الشريعة بإدلة اإلمجالقة

ل، لؽـ ٓ يؾزم مـ ذلؽ أن : لالعقام أهنا سـة خاصة مـدوب إلقفا، فـؼق هذا آطتؼاد ُيعدَّ

م طىل الـاس الصقام، أو أن يؼال إن الصقام يف طشر ذي الحجة مـ البدع، ففق لقس : يحرَّ

إن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مل يػعؾف، ففذه مسللة أخرى، فنن الـبل : مـ البدع، وأما الؼقل

ه إيام، ومعؾقم أن سـتف العامة تثبت بؼقلف، صىل اهلل طؾقف وسؾؿ قد كدب إىل العؿؾ يف هذ

  .هذا التؼسقؿ ٓ بد أن يؽقن طىل جفة مـ الؿراطاة: إذاً .وتثبت بػعؾف، وتثبت بنقراره

 



  تؼسقؿ البدطة: الؿسللة الرابعة

  .هـاك تؼسقؿان لؾبدطة كثر ورودمها يف كالم أهؾ العؾؿ، وٓ سقؿا الؿتلخريـ

  التؼسقؿ إول  

بدطة حسـة، وبدطة سقئة، وقد ذكر هذا التؼسقؿ كثقر مـ الػؼفاء كؿا هق : ة إىلتـؼسؿ البدط

إن البدطة الحسـة قد تؽقن مباحة، وقد تؽقن : معؾقم، وربؿا تسؾسؾ بعضفؿ فؼال

واهلل -وهذا التؼسقؿ فقؿا يظفر .مستحبة، وقد تؽقن واجبة، ويضربقن لذلؽ بعض إمثؾة

بدطة الحسـة وبدطة السقئة، يػسر : سؿ البدطة إىلتؼسقؿ خاصئ: ٕن مـ ق -تعاىل أطؾؿ

البدطة الحسـة بلهنا أمر سائغ، أو ما ُيـدب إلقف بجؿؾة طؿقم ققاطد الشريعة ومصالحفا، 

ك بدطة: ٕن كؾؿة  ، قضك الشارع طؾقف الصالة والسالم أهنا (بدطة)وهذا ٓ يـبغل أن يسؿَّ

فنن خقر الحديث كتاب اهلل، : أما بعد: )هكؾؿة مذمقمة يف رسالتف، فنكف كان يؽرر طىل مـبر

، فؾؿا قال الشارع ( وخقر الفدي هدي محؿد، وشر إمقر محدثاهتا، وكؾ محدثة بدطة

وهذا لػظ طام، مل يسغ ( كؾ بدطة ضاللة: )إن البدطة مذمقمة، وقال: طؾقف الصالة والسالم

وقد يتؿسؽ بعضفؿ .إن مـ البدع ما هق حسـ: ٕحد  مـ أمتف مـ بعده أن يليت ويؼقل

بؽؾؿة لـعؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف يف مسللة التراويح، حقـ قال لؿا اجتؿع الـاس 

، مع أن طؿر رضل اهلل طـف إكؿا سؿك هذا العؿؾ بدطة تسؿقة ( كعؿة البدطة هذه: )طؾقفا

طارضة مـ باب الؾغة، وفرق بقـ التسؿقة العارضة طىل معـك لغقي، وبقـ أن يؾتزم هذا 

قؿ مطرد لتضاف هذه التسؿقة إىل البدطة الحسـة، وكلهنا بؿعـك البدطة الؿشروطة: كتؼس

بدطة حسـة، ففؾ هل حسـة بالعؼؾ، أم حسـة بالشرع؟ إن مـ يؾتزم هبذا : ٕكف إذا ققؾ

البدطة الؿشروطة، وهذا ٓ شؽ أن : إهنا حسـة شرطًا، إذًا كلكف ققؾ: التؼسقؿ ٓ بد أن يؼقل

أكف مخالػ لعؿقم : القجف إول:اجة إلقف: ٕكف ُيشؽؾ مـ وجفقـالؿسؾؿقـ لقسقا بح



حديث الرسقل طؾقف الصالة والسالم، وقبؾ ذلؽ هق مخالػ لؾؼرآن أيضًا، فنن اهلل تعاىل 

فال يرد يف : إذاً [ 27:الحديد]َوَرْهَباكِقًَّة اْبَتَدُطقَها : قد ذكر البدطة طىل معـك الذم، قال تعاىل

ًا وكذلؽ رسقلف صىل اهلل  مسائؾ التعبد بدطة وتؽقن محؿقدة، ٕن اهلل تعاىل قد ذكرها ذمَّ

وكؾ محدثة : )طؾقف وسؾؿ ، بؾ إن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ قد ذكرها ذكرًا طامًا فؼال

أن هذا التؼسقؿ أشؽؾ طىل طقام الـاس: ٕن : القجف الثاين(.بدطة، وكؾ بدطة ضاللة

هذه حسـة وهذه سقئة، : وبدع سقئة، ثؿ ققؾ لف هـاك بدع حسـة: العاصل إذا ققؾ لف

إكؽؿ تتحؽؿقن فتجعؾقن هذه مـ الحسـ : أصبحت إمقر طـده غقر دققؼة، وربؿا قال

وهذه مـ السقئ، ولؿاذا كاكت هذه حسـة وهذه سقئة؟ بخالف ما إذا ققؾ لؾعامة مـ 

ؾقف وسؾؿ وترك إن القاجب هق إخذ بؽتاب اهلل وسـة رسقل اهلل صىل اهلل ط: الؿسؾؿقـ

هذا التؼسقؿ وإن : إذاً (.وكؾ بدطة ضاللة: )آبتداع: ٕن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل

استعؿؾف بعض أهؾ العؾؿ، فؾقس مـ باب التراتقب العؾؿقة السائغة: ٕكف يعارض لػظًا 

درج كبقيًا وسقاقًا قرآكقًا، فضالً طؿا يتضؿـف مـ اإلشؽال طىل العامة مـ الؿسؾؿقـ، وقد 

اها بعض الؿترخصقـ بالبدطة  بعض الؿسؾؿقـ طىل بعض البدع الؿذمقمة شرطًا لؿا سؿَّ

  .الحسـة

  التؼسقؿ الثاين  

بدع : تـؼسؿ البدع إىل: وهق تؼسقؿ شائع يف كالم كثقر مـ أهؾ العؾؿ الؿحؼؼقـ، يؼقلقن

قلقة والعؿؾقة إحقال، وبدع العؼائد، وبدع إفعال، وإصؾ أهنؿ يؼركقن بقـ البدع الؼ

بدع إققال وإفعال، فقجعؾقن لفا كقطًا مـ الؿقزان، : دون البدع العؼدية، فقؼقلقن

بدع العؼائد، فـجد أن ابـ تقؿقة مثالً لؿا تؽؾؿ طـ رأي اإلمام أبل حـقػة رمحف : ويؼقلقن

ك وأبق حـقػة إمام مـ أئؿة أهؾ السـة والجؿاطة، وإن كان قد أخطل يف مسللة مس -اهلل  ؿَّ



اإليؿان خطًل كؼؾف طـ محاد بـ أبل سؾقؿان وصائػة مـ فؼفاء الؽقفة، هذا هق الخطل 

الؿضبقط يف شلن اإلمام أبل حـقػة ، أما ما ُكسب إلقف يف تاريخ بغداد، أو يف السـة لـعبد اهلل 

بـ أمحد ، مـ كؾؿات، بؾ بعضفؿ أضافقه إىل كقع مـ الزكدقة، أو أكف كان قدريًا، أو يؼقل 

خؾؼ الؼرآن: ففذه كؾفا ٓ يصح مـفا شلء طـ هذا اإلمام، بؾ هق إمام مـ أئؿة الػؼفاء، ب

أن اإلمام ابـ تقؿقة : الؿؼصقد.وأئؿة أهؾ السـة والجؿاطة، وإن كان أخطل يف هذه الؿسللة

ك : قال طـ كؾؿة أبل حـقػة أو محاد بـ أبل سؾقؿان ، لؿا قالقا إن العؿؾ ٓ يدخؾ يف مسؿَّ

مع أهنؿ يقافؼقن مجفقر إئؿة يف بؼقة الؿسائؾ أو يف أكثر الؿسائؾ، قال ابـ تقؿقة  اإليؿان،

وبدطة محاد هل بدطة طـ السؾػ وإئؿة، لؽـفا مـ بدع إققال ولقست مـ بدع : )

فؽلكف أشار إىل أن البدع الؼقلقة والبدع الػعؾقة، شلهنا (. العؼائد التل ُيضؾَُّؾ فقفا الؿخالػ

أن البدطة الؼقلقة والػعؾقة ٓ تمدي يف الغالب إىل : لعؼدية، وكلن هذا يتضؿـدون البدع ا

ك سـقًا، فضالً طـ  خروج صاحبفا طـ السـة والجؿاطة خروجًا مطؾؼًا كؾقًا، بحقث ٓ يسؿَّ

هذا التؼسقؿ تؼسقؿ صحقح، : إذاً .أن يحؽؿ طؾقف بؿا هق أشد مـ البدطة: كالؽػر وكحقه

إكف يشؽؾ طىل : وقد يؼقل قائؾ.اصطالح طىل معـًك مـاسب وصحتف ملخقذة مـ جفة أكف

هذا التؼسقؿ ما إذا أشقر إىل أن البدع الؼقلقة والعؿؾقة أو الػعؾقة شلهنا دون البدع العؼدية، 

ًٓ طـد الؼبقر، وهذه إطؿال مـ البدع، وٓ  فنكـا كرى مثالً بعض الـاس، يعؿؾقن أطؿا

ل ٓ ُيضؾَُّؾ فقفا الؿخالػ، مؿا يدل طىل أن مسللة إهنا مـ الؿسائؾ الت: يؿؽـ أن يؼال

بدع : أن هذا السقاق حقـؿا كؼقل: البدطة الػعؾقة لقست فؼط مـ هذا القجف؟والجقاب

إققال وإفعال أو البدطة الػعؾقة، لقست العبرة بؽقن هذه البدطة يف الجاكب الػعظ أو 

أن مسائؾ أصقل : ، وقد سبؼ معـاالحركل أدمل فتؽقن طؽس الؿسللة الصقرية الـظرية

مـفا مسائؾ طؾؿقة، ومسائؾ : الديـ مـفا مسائؾ طؾؿقة ومـفا مسائؾ طؿؾقة، وكذلؽ الػروع



هق : إكف ٓ يضؾؾ مخالػفا: طؿؾقة، فؿؼصقد ابـ تقؿقة يف بدع إققال وإفعال التل يؼقل

طباديًا فعؾقًا أو ما مل يتضؿـ خروجًا طـ أصؾ مـ إصقل، سقاء كان هذا إصؾ أصالً 

: مـ فعؾ بدطة طـد الؼبقر مـ البدع الػعؾقة الؿـؽرة الؽبرى، فنكف يؼال: فعؾقف.أصالً طؾؿقاً 

إكف أتك بدطة مـ البدع، حؼقؼتفا أهنا بدطة مـ بدع العؼائد: ٕن آطتبار فقفا بالؿؼصقد 

كف لفذا الػعؾ، وهق مؼصقد بدطل خارج طـ أصقل السـة هذا : اً إذ.الؼؾبل الذي حرَّ

  .إكف تؼسقؿ سفؾ: التؼسقؿ إذا ُفؼف طىل هذا الػؼف فنكف يؽقن تؼسقؿًا مـاسبًا، أو لؽ أن تؼقل

طدم التالزم بقـ كقن الؿؼالة بدطة وبقـ تسؿقة الؼائؾ مبتدطًا طىل : الؿسللة الخامسة

  اإلصالق

الؿخالػقـ مـ أهؾ الؼبؾة طدم التالزم بقـ كقن الؿؼالة مـ مؼالة : وتبع لفذا التؼرير أيضاً 

لؼد ذكر الـبل صىل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ أن أمتف ستختؾػ .كػرًا، وبقـ كقن الؼائؾ هبا كافراً 

ٓ تزال صائػة مـ أمتل طىل )أكف : وستػترق، وبقِّـ صىل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ فقؿا تقاتر طـف

إىل ( فترقت القفقدا: )، وهذا حديث ثابت يف الصحقحقـ وغقرمها، أما حديث...(الحؼ

، ففق حديث تؽؾَّؿ فقف بعض أهؾ العؾؿ، وصححف بعضفؿ، ...(وستػترق هذه إمة: )ققلف

وسقاء صح أو مل يصح فنن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أشار إىل الطائػة الؿـصقرة يف حديث 

هؾ والؿخالػقن لسـة الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ مـ أ.صحقح متػؼ طؾقف متقاتر طـد إئؿة

اها أئؿة أهؾ السـة والجؿاطة مـ الػؼفاء  -مـ الؿسؾؿقـ: أي-الؼبؾة  طـدهؿ مخالػات سؿَّ

اها بعض إئؿة كػرًا، ففؾ كؾ ققل قال السؾػ : والؿحدثقـ بدطة، وطـدهؿ بدع ربؿا سؿَّ

إكف بدطة، يؾزم مـف أن مـ قال بف يؽقن مبتدطًا، أو يسؿك مبتدطًا تسؿقة مطؾؼة، : أو إئؿة

أن اإلكسان قد يؼقل : لقس هـاك تالزم، بؿعـك: ـسب إىل السـة والجؿاطة؟الجقابوٓ ي

ك مبتدطًا، كؿـ قال بـػل صػات اهلل، أو مـ قال إن الؼرآن مخؾقق، ففذا قال : بدطة فقسؿَّ



ك مبتدطًا: وذلؽ ٕن هذه البدطة التل خالػ فقفا ُتعدُّ مـ البدع الؿغؾظة، التل  بدطة، ويسؿَّ

-قد يؼقل بعض الـاس : ومـ كاحقة أخرى.بقـة لؿذهب أهؾ السـة والجؿاطةفقفا مػارقة 

بدطًة أو يػعؾ ما هق بدطة، مـ باب آجتفاد، وهق ٓ يعؾؿ أن هذا  -ولق مـ أهؾ العؾؿ

إن فعؾف أو ققلف بدطة، فال : الؼقل أو الػعؾ بدطة، فقؿؽـ أن يصحح فعؾف، ويؿؽـ أن يؼال

ك ما فعؾف بدطة با لدلقؾ الشرطل الصحقح، لؽـ ٓ يجقز أن يسؿك هذا الؼائؾ جدل أن يسؿَّ

مبتدطًا، وذلؽ كؼقل محاد بـ أبل سؾقؿان و أبل حـقػة رمحفؿا اهلل، فال يؾزم مـ ذلؽ أن 

كسؿقفؿ مـ أئؿة أهؾ البدع، لؽقن ما قالقه بدطة، مع أكف قد اتػؼ إئؿة أن كؾؿتفؿ بدطة، 

تدطقـ الخارجقـ طـ السـة والجؿاطة، إٓ أئؿة إهنؿ مـ الؿب: لؽـ مل يؼؾ أحد مـ إئؿة

بؾغتفؿ طـ أبل حـقػة بالغات ٓ تصح، فحؽؿقا طؾقف بؿجؿقع هذه البالغات، التل ضـقا 

كؿا -أن اإلمام أمحد قال : ومـ ذلؽ أيضاً .إذًا ٓ تالزم بقـ هذا وهذا. أهنا بالغات صحقحة

غقر مخؾقق : فق جفؿل، ومـ قاللػظل بالؼرآن مخؾقق ف: مـ قال: )-يف رواية أبل صالب 

أن : وصح طـ البخاري أكف جعؾ الؾػظ بالؼرآن مخؾققًا، ومؼصقد البخاري (. ففق مبتدع

إن : فعؾ العبد مخؾقق، وهذا مؼصقد صحقح، لؽـ كؾؿتف وحرفف لقس مـاسبًا، ففؾ كؼقل

ؾقق مـ قال لػظل بالؼرآن مخ: البخاري جفؿل، أو يسؿك جفؿقًا: ٕن اإلمام أمحد يؼقل

ففذه . إن البخاري مبتدع، أو ما إىل ذلؽ: ٓ، بؾ ٓ يجقز أن كؼقل: ففق جفؿل؟ الجقاب

ومثؾ ذلؽ مسللة .مسائؾ ٓ بد فقفا مـ الػؼف، وٓ سقؿا يف الـؼؾ طـ إئؿة رمحفؿ اهلل

إن الؼقل : فؼد قال إئؿة طـ كثقر مـ الؿسائؾ الؽبرى يف مسائؾ أصقل الديـ: الؽػر

إن إكؽار العؾق كػر، والؼقل بخؾؼ الؼرآن كػر، وتعطقؾ : كؼقلفؿ مثالً بخالففا كػر، 

ففؾ معـك هذا الؼقل الذي تقاتر طـ إئؿة، وكجده يف كالم إئؿة ... الصػات كػر

هؾ معـاه أن الؼائؾقـ بذلؽ  -مالؽ ، والشافعل ، وأمحد ، وأبل حـقػة ، وغقرهؿ: إربعة



فؿ بالؽػر بلطقاهنؿ، كؿا يحؽؿ طىل طبدة إصـام يسؿقن طـد همٓء كػارًا، ويحؽؿ طؾق

ولذلؽ كجد أن كتب السـة مؾقئة بالـؼؾ طـ .ٓ: وإوثان والؿشركقـ وغقرهؿ؟ الجقاب

أن الؼقل بخؾؼ الؼرآن كػر، ولؽـ ٓ كجد يف كتبفؿ التصريح بلن فالكًا : إئؿة الؿتؼدمقـ

قال اإلمام ابـ تقؿقة . ػار بلطقاهنؿك -مع كثرة مـ قال بخؾؼ الؼرآن مـ الطقائػ-وفالكًا 

واإلمام أمحد وغقره مـ أئؿة السـة، وإن تقاتر طـفؿ تؽػقر الجفؿقة، إٓ أهنؿ مل : )رمحف اهلل

يؽقكقا مشتغؾقـ بتؽػقر أطقاهنؿ: ٕن كقن الؿؼالة مـ مؼآت الغالطقـ مـ أهؾ الؼبؾة 

بقـ الؿؼالة التل يؽقن مقجبفا الرد كػرًا، ٓ يؾزم أن كؾ مـ قال هبا أن يؽقن كافرًا، وفرق 

وهؾ يعـل هذا أن مـ صريؼ إئؿة أهنؿ ٓ (.واإلكؽار، وبقـ الؿؼالة التل تؼع طـ تلويؾ

إكف ٓ ُيحؽؿ بؽػره بعقـف إٓ إذا طؾؿ ققام : ٓ، ولؽـفؿ يؼقلقن: يؽػرون الؿعقـ؟ الجقاب

إذا مل كعؾؿ ققام الحجة : قلفنن مل كعؾؿ ققام الحجة طؾقف؟ كؼ: الحجة طؾقف، فنن قال قائؾ

ققلف كػر، والؼائؾ ٓ يعد كافرًا، بؾ يعد طىل إصؾ، وتجري طؾقف أحؽام : طؾقف قؾـا

ًٓ، فنن : فنن ُتردد يف شلن الؼائؾ.الؿسؾؿقـ أهق كافر، أم لقس كافرًا؟ ففذا التردد لقس إشؽا

س يف الدكقا، فؼد قال بعض الـاس قد يؽقن حالف طـد اهلل تعاىل طىل غقر حالف يف حؽؿ الـا

ـْ َأْهِؾ اْلَؿِديـَِة َمَرُدوا َطَؾك الـَِّػاِق ٓ : اهلل تعاىل لـبقف
ـَ إَْطَراِب ُمـَافُِؼقَن َومِ

ـْ َحْقَلُؽْؿ مِ َومِؿَّ

ـُ َكْعَؾُؿُفْؿ  وبعض الـاس يظـ أن مـ ضروريات دياكتف أن يعرف [ 808:التقبة]َتْعَؾُؿُفْؿ َكْح

هؾ هق مسؾؿ أو كافر؟ إن هذا الحؽؿ لقس ضروريًا، ولق كان : دمحؽؿ كؾ واحد مـ بـل آ

ضروريًا لػؼفف الصحابة، بؾ إن الـبل طؾقف الصالة والسالم مل يؽـ يعؾؿ مجقع الؿـافؼقـ يف 

وحتك مـ [ 808:التقبة]ٓ َتْعَؾُؿُفْؿ : الؿديـة ومؿـ حقلفؿ مـ إطراب، بـص الؼرآن

إن فالكًا وفالكًا مـ :  يبقـفؿ لؽؾ الصحابة، ومل يؼؾطؾؿفؿ الرسقل مـ أسؿاء الؿـافؼقـ مل

ولذلؽ يؼقل .الؿـافؼقـ: بؾ ضؾ ذلؽ سرًا بقـف وبقـ حذيػة، مع أهنؿ كاكقا مختؾطقـ هبؿ



ولؿا أجرى رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أحؽام الؿسؾؿقـ طىل الؿـافؼقـ، : )ابـ تقؿقة 

رهؿ بلطقاهنؿ، وإن ضؾقا يف بدطفؿ وفارققا فنجراؤها طىل أهؾ البدع، الذيـ مل ُيحؽؿ بؽػ

ًٓ كػريًا مل يحؽؿ طؾقفؿ بؿقجبف، فنجراء هذه إحؽام  السـة والجؿاطة، أو حتك أتقا قق

 ( طىل همٓء مـ باب أوىل

  الػرق بقـ خطل الؿتلول وبقـ الؿعاكد: الؿسللة السادسة

لؼد : ىل جفة العـاد، فؿثالً هـاك فرق يف الحؽؿ بقـ مؼالة تصدر بالتلويؾ، ومؼالة تصدر ط

ر اهلل سبحاكف وتعاىل مـ قال طـ كتابف وطـ كالمف َّٓ َقْقُل اْلَبَشِر : كػَّ [ 25:الؿدثر]إِْن َهَذا إِ

ومـ الدلقؾ : وربؿا كجد أن بعض أئؿة السـة، يف ردهؿ طىل الؼائؾقـ بخؾؼ الؼرآن، يؼقلقن

َّٓ َقْقُل اْلَبَشِر : مـ كػر بف فؼال أن اهلل قد ذمَّ : طىل أكف كالم اهلل حروفف ومعاكقف إِْن َهَذا إِ

أن الؼرآن كالم اهلل، وأكف لقس مخؾققًا، أم : ففؾ يستدل إئؿة هبذا التؼرير[ 25:الؿدثر]

إن الؼرآن مخؾقق، فحؽؿف طـد اهلل بالضرورة يؽقن كفذا : إن مـ قال: يستدلقن بف لقؼقلقا

إن : ذا مـ باب الدفع لؾبدطة، التل قال أصحاهباأن ه: الؼائؾ؟ٓ شؽ أن الؿراد هق إول

-الؼرآن مخؾقق: ٕكف إن كان مخؾققًا، لزم أن يؽقن ققل بشر، أو أن يؽقن مخؾققًا بعقـف 

لؽـ هذا الؽافر الذي ذكره اهلل يف  -إكف حؽاية طـ كالم اهلل، أو غقر ذلؽ: كؿا قال بعضفؿ

َّٓ َقْقُل اْلبَ : الؼرآن لؿا قال قالفا طىل جفة الجحد لتصديؼ هذا [ 25:الؿدثر]َشِر إِْن َهَذا إِ

الؼقل بلن الؼرآن مخؾقق، مؼالة كػرية يف ذاهتا، لؽـ مـ قالفا طىل قدر مـ : إذاً .الؼرآن

التلويؾ، فنذا ما طؾؿ ققام الحجة طؾقف، وأكف خرج طـ هذا التلويؾ الذي مـع الؼقل بؽػره، 

قف هبذا الؿقجب، وهذا مل يؼع يف تطبقؼات إئؿة إىل العؾؿ بؼقام الحجة طؾقف، فنكف يحؽؿ طؾ

أن اإلمام أمحد حؽؿ : مع الؼائؾقـ بؿثؾ هذه الؿؼآت إٓ يف حآت يسقرة، مثؾ ما كؼؾ

بذلؽ طىل ابـ أبل دؤاد ، لؽـ كؿ كان الؿعتزلة إذ ذاك؟ وكؿ كان طؾؿاء الجفؿقة؟ هذا إذا 



لؿاذا حؽؿ اإلمام أمحد بالؽػر : د سمال آخروهـا ير.استؼام اإلسـاد إىل مسللة ابـ أبل دؤاد 

طىل ابـ أبل دؤاد ، ومل يحؽؿ طىل الؿعتصؿ ، مع أن الؿعتصؿ العباسل كان يؼقل بخؾؼ 

الؼرآن، وأجبر العؾؿاء بالسقػ والسـان طىل الؼقل بخؾؼ الؼرآن؟ بؾ كان اإلمام أمحد يدطق 

إن اإلمام أمحد صىل خؾػ  بؾ: )لف، ويستغػر لف، ويصظ خؾػف؟ ولذلؽ قال ابـ تقؿقة 

صؾَّك خؾػف ودطا لف : )وهق يؼصد بذلؽ الؿعتصؿ ، يؼقل(. بعض مـ يؼقل هبذه الؿؼآت

مسللة العؾق، فنن إكؽار : ومثؾ ذلؽ أيضاً (.واستغػر لف، ولق كان كافرًا طـده لؿا فعؾ ذلؽ

ففق كافر،  العؾق كػر: ٕكف تؽذيب لؾؼرآن، فؿـ أكؽر طؾق اهلل طىل جفة الرد والتؽذيب،

وذلؽ كؿا أكؽره فرطقن فقؿا ذكره اهلل يف شلكف، لؽـ مـ تؽؾَّؿ هبذه الؿسللة طىل كقع مـ 

أهنا كػر، لؽـ : الشبف التل طرضت لف، ففؾ يتغقر حؽؿف، أو ٓ يتغقر؟ الؿؼالة حؽؿفا واحد

ؾزم الؼائؾ هبا، لؿا دخؾت طؾقف هذه الشبف والتلويالت، وضـ أن هذا هق تحؼقؼ الحؼ، فال ي

أن يؽقن كافرًا، وقد كاضر ابـ تقؿقة ققمًا مـ الؿتؽؾؿقـ الذيـ يـػقن طؾق اهلل تعاىل، حتك 

أكا أمفؾ مـ يخالػـل يف هذه : )اكؼطعقا معف يف الؿـاضرة، حتك قال لفؿ بحضرة السؾطان

مـ باب ثؼتف بؿا قال، فؿع مـاضرتف لفؿ، ومع اكؼطاطفؿ، (. الؿسللة وكحقها ثالث سـقـ

ففذا الػؼف (. أكا لق أققل بؼقلؽؿ كػرت، لؽـؽؿ لستؿ كػارًا طـدي: )قجة فؼال لفؿخرج بـت

يف صريؼة إئؿة الؿرضققـ رمحفؿ اهلل: كاإلمام أمحد ، وكحقه مـ الؿتؼدمقـ، وكذلؽ مـ 

بعدهؿ مـ إئؿة: كـابـ تقؿقة وكحقه، ٓ بد أن يؽقن كؿقذجًا مبصرًا لطالب العؾؿ، فقؼقل 

هذا التػريؼ ٓ بد أن : إذاً .بغقر كؼص، ولؽـ ٓ يعتدي طىل الخؾؼ أيضاً  الحؼائؼ الشرطقة

  .يؽقن بقِّـاً 

 



  ثالثة أصقل يف الحؽؿ طىل خطل الؿعقـ: الؿسللة السابعة

 -.هـاك ثالثة أصقل ذكرها شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل يف مسللة الحؽؿ

، وقد حؽك (يؾزم أن يؽقن قائؾفا كافراً إن الؿؼالة قد تؽقن كػرًا، وٓ : )قال :إصؾ إول 

إن الؿؼالة تؽقن كػرًا، وٓ يؾزم أن يؽقن : اإلمجاع طـ السؾػ طىل هذه الؼاطدة، وإذا قؾـا

أكف : أكف ٓ يؿؽـ أن يؽقن كافرًا؟ قطعًا ٓ، إكؿا الؿؼصقد: قائؾفا كافرًا، ففؾ معـك ذلؽ

  -.لقس هـاك تالزم وٓ اصراد بقـ الؼقل وحؽؿ قائؾف

مؿـ يؼقؿ الصالة، والشعائر : ، أي(أن ُيعؾؿ أن القاحد مـ أهؾ الصالة: )قال :ٕصؾ الثاينا

الظاهرة، فقصقم رمضان، ويحافظ طىل الصؾقات الخؿس، ويحج البقت، وكحق ذلؽ، 

يف حؽؿ اهلل : أي-أن ُيعؾؿ أن القاحد مـ أهؾ الصالة ٓ يؽقن كافرًا يف كػس إمر : )قال

وقد شرح هذا (.  إذا كان ما يظفره مـ الصالة وكحقها طىل جفة الـػاقإٓ -سبحاكف وتعاىل 

شرحف لحديث آفتراق، ولعؾف : إصؾ يف أكثر مـ مقضع مـ كتبف، ومـ أقرهبا وأيسرها

إما مشركقـ يعبدون : ٕن الـاس لؿا بعث الـبل كاكقا: )قال.يف الؿجؾد الثالث مـ فتاويف

، ولؿا هاجر إىل الؿديـة ضفر صـػ ثالث، وهؿ إصـام، أو مسؾؿقـ متبعقـ لؾـبل

ضامل : إما مـافؼ، وإما كافر، وإما مممـ، والؿممـ أحد درجات ثالث: الؿـافؼقن، فالـاس

  -(.لـػسف، ومؼتصد، وسابؼ بالخقرات

ذكره اإلمام ابـ تقؿقة يف الؿجؾد السابع مـ الػتاوى ويف درء التعارض  :إصؾ الثالث

ـ أراد الحؼ، واجتفد يف صؾبف مـ جفة الرسقل، فلخطله، فنن خطله إن كؾ م: )وغقره، قال

ٓ بد مـ تحؼقؼ إرادة الحؼ، وهذا الشرط يخرج بف الذيـ يؽقن : إذاً (. مغػقر لف

مؼصقدهؿ آكتصار لؿذاهبفؿ، فنن همٓء مل يحؼؼقا إرادة الحؼ: بؾ إكف قد خالط هذه 



شرك، وهق التعصب لفذه الؿذاهب اإلرادة وشاهبا كقع مـ الـؼص، وربؿا كقع مـ ال

بذل وسعف يف تتبع الؽتاب : ، أي(واجتفد يف صؾبف)الباصؾة، أما مـ سؾؿت إرادتف لؾحؼ، 

مـ جفة الؽتاب والسـة : ، أي(مـ جفة الرسقل)الؽريؿ، ودٓئؾ السـة، وآثار الصحابة، 

أو الشروط فال بد مـ هذه إصقل (.فلخطله، فنن خطله مغػقر لف)وما جاء بف الرسقل، 

الشرط (.واجتفد يف صؾبف) :الشرط الثاين(.أن كؾ مـ أراد الحؼ) :الشرط إول: الثالثة

فلخطله فنن خطله مغػقر : )، قال(مـ جفة الرسقل صىل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ ) :الثالث

وأما مـ ذمفؿ السؾػ مـ : )ولؿا تؽؾؿ طـ أهؾ البدع الذيـ ذمفؿ السؾػ قال(.لف

لجؿؾة مؼصرون يف باب اإلرادة، مؼصرون يف باب آجتفاد، فنن كثقرًا الطقائػ ففؿ يف ا

والؿؼصرون يف مؼام آجتفاد لعدم : )، قال(مـفؿ يؽقن مـ مؼصقده آكتصار لؿذهبف

ولذلؽ فنن الطقائػ الخارجة طـ السـة والجؿاطة لقسقا أهؾ طؾؿ (. طؾؿفؿ بالسـة

مـ ذمفؿ السؾػ وإئؿة مـ صقائػ : إذاً .بؿػصؾ سـة الـبل صىل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ

فنن طـدهؿ تؼصقًرا وكؼًصا .الؿخالػقـ فنهنؿ يف الجؿؾة مؼصرون يف هذه الؿؼامات الثالثة

يف باب اإلرادة، لؽثرة ما يعـقن بف مـ التعصب ٕئؿتفؿ، وصقائػفؿ، وشققخفؿ، 

قؾة طـايتفؿ  وأما يف باب آجتفاد، فنهنؿ مؼصرون يف هذا الباب مـ جفة.وآكتصار لفؿ

وهذا أمر بقِّـ، فنن طؾؿاء الؽالم . بآثار الـبل صىل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ ، وآثار أصحابف

كلئؿة الؿعتزلة إوائؾ، وكحقهؿ، لقسقا مـ أهؾ الرواية، بؾ إن الذيـ طرفقا بلهنؿ أئؿة 

وهق  -وأما الؿؼام الثالث: )قال.الحديث وأئؿة الرواية هؿ طؾؿاء أهؾ السـة والجؿاطة

فنن هذه الطقائػ مؼصرون يف هذا  -مـ جفة الرسقل صىل اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ : ققلف

الؿؼام مـ جفة ما استعؿؾقه مـ إصقل الؽالمقة وكحقها، التل حصؾقا هبا، أو بؽثقر مـ 

مقه طىل الؼرآن، وزطؿقا أن هذا مـ  مؼاماهتا، ما يعتبروكف هق مؼام أصقل الدياكة، وربؿا قدَّ



هذا إصؾ ٓ يؼقد إىل تعطقؾ الحؼ، وٓ يؼقد إىل تعطقؾ : إذاً (.ض العؼؾ والـؼؾباب تعار

الذم لؾؿخالػقـ، وإكؿا هق أصؾ مـ أصقل العدل والشريعة التل يقزن هبا الؿخالػ، دون 

وقد أشار اإلمام ابـ تقؿقة إىل خطقرة هذا الـؼص الذي يعرض .أن تـؼص الحؼائؼ الشرطقة

الثالثة، فذكر أكف قد يصؾ إىل حد الؽػر، وقد يؽقن مـ باب  لفمٓء يف هذه الؿؼامات

وهذا الـؼص قد يؽقن كػرًا، وقد يؽقن فسؼًا، : )الػسؼ، وقد يؽقن مـ باب الؿعصقة، قال

 ( وقد يؽقن معصقة، بحسب قدر الؿؼالة وحال قائؾفا

  القسطقة: الؿسللة الثامـة

ًة َوَسًطا َوَكَذلَِؽ َجَعْؾـَاكُ : يؼقل اهلل سبحاكف وتعاىل قال اإلمام ابـ تقؿقة [ 843:البؼرة]ْؿ ُأمَّ

وكؿا أن هذه إمة وسط بقـ إمؿ، فؽذلؽ أهؾ السـة والجؿاطة وسط بقـ : )وغقره

أهنؿ طدول، يؼضقن : ومعـك القسطقة التل ذكرها اهلل يف الؼرآن(. صقائػ هذه إمة

ـْ َشِفَد بِا: ويشفدون بالحؼ: ٕن اهلل يؼقل َّٓ َم بالصدق وإماكة : أي[86:الزخرف]ْلَحؼِّ إِ

أهنؿ صادققن يف إرادهتؿ، صادققن يف : أي[86:الزخرف]َوُهْؿ َيْعَؾُؿقَن : والعدل

فؿسللة القسطقة مـ مسائؾ الؿـفج الؿعروفة طـد أهؾ السـة والجؿاطة، فؼد قرر .مداركفؿ

مـ هذا الؿعـك، وإكؿا  وإن كان اسؿفا لقس مشتؼاً -اإلمام ابـ تقؿقة يف رسالتف القاسطقة 

قرر يف هذه الرسالة مسللة  -ٕكف كتبفا لؼاض مـ قضاة واسط، وهل بؾد يف العراق

أن القسطقة : فالؿؼصقد.القسطقة، يف كالم معروف شائع بقـ صؾبة العؾؿ، وكثقر مـ العامة

أصبحت يف هذا العصر مصطؾحًا ُيجادل طؾقف يف أكثر مـ مؼام، فنن بعض الذيـ لقس 

طقن أن ما  طـدهؿ ضبط وطـاية ببعض الؿسائؾ الشرطقة أو الؿـفج الشرطل، كجدهؿ يدَّ

يذكروكف هق مـ باب القسطقة، فؼد أصبحت القسطقة مصطؾحًا يدخؾف آشتراك والتداول 

يف أكثر مـ مقدان وأكثر مـ ديقان، ولذلؽ ٓ بد مـ فؼف هذه الؽؾؿة، وأهنا كؾؿة تدل طىل 



  .مجؾة مـ الؿعاين

  لقسطقة طـد أهؾ السـة والجؿاطةمقارد ا

فتؼع القسطقة يف إققال، وتؼع يف : إن القسطقة طـد أهؾ السـة والجؿاطة لفا أربعة مقارد

صريؼة ومـفج التؼرير لعؼقدهتؿ وأصقلفؿ، وتؼع يف مـفج الرد طىل مخالػقفؿ، وتؼع يف 

  .الحؽؿ طىل مخالػقفؿ

  يف إققال: الؿقرد إول  

سطقة هل إققال الشرطقة التل دل طؾقفا كتاب اهلل وسـة كبقف صىل اهلل طؾقف إن إققال الق

أهنا مؼتدية : وآلف وسؾؿ ، فلهؾ السـة والجؿاطة أققالفؿ يف مسائؾ أصقل الديـ وسط، أي

إهنا طىل الؽتاب والسـة، كان هذا كافقًا طـ التعؾقؼ بلهنا : بالؽتاب والسـة، وإذا قؾت

لؾعدل، متضؿـة لـحق ذلؽ: ٕكف مـ ضرورة أن يؽقن الشلء مـ متضؿـة لؾعؾؿ، متضؿـة 

  .كتاب اهلل أو سـة كبقف أن يؽقن متضؿـًا لتؾؽ إمقر

  يف مـفج التؼرير: الؿقرد الثاين  

الؿصـػقن يف العؼائد، أو الؽاتبقن يف هذا الباب، تارة يؽتبقن مـ باب التؼرير لؾعؼقدة 

طىل الؿخالػ، وتارة كجد أن بعض مـ أهؾ العؾؿ  الصحقحة، وتارة يؽتبقن مـ باب الرد

مؼام التؼرير، ومؼام : ففـاك مؼامان. ربؿا كتب كتابًا هق متضؿـ لؾتؼرير ومتضؿـ لؾرد

أكف طـد : الرد، وهذان الؿؼامان بقـفؿا فرق، ولعؾ مـ أخص هذه الػروق وأمهفا يف الؿـفج

لؾؿسؾؿقـ، والدطقة إىل هذه العؼقدة الؽالم أو الؽتابة يف مسائؾ العؼقدة مـ باب التؼرير 

أن : إول: الصحقحة، فنكف يـبغل أن تراطك يف هذا التؼرير مجؾة مـ إمقر، أمهفا أمران

الؽؾؿات التل كطؼ هبا الؼرآن، وجاء هبا : ُتستعؿؾ الؽؾؿات الشرطقة يف هذا التؼرير، أي

ء الؿسؾؿقـ إوائؾ، الرسقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، أو التل اشتفرت وشاطت طـد طؾؿا



وطـد أئؿة السـة مـ الػؼفاء والؿحدثقـ، أما الؽؾؿات الؿخترطة، والؽؾؿات الؿجؿؾة، 

أن يضبِط هذا التؼرير استدٓل : إمر الثاين.والؽؾؿات الحادثة: فنكف يـبغل أن ُيباطد طـفا

الحؼ، وإن إن هذا هق : بالؽتاب والسـة، فؾقس مـ الحؽؿة أن كسرد تؼريرًا طؼديًا وكؼقل

غقره ضالل أو بدطة أو خطل، دون أن ُيضؿـ هذا التؼرير ما يـاسبف مـ الدٓئؾ، فنن كتب 

الؿتؼدمقـ التل صـػت، كلن الؿؼصقد إكبر مـ تصـقػفا هق التؼرير، فؿا سؿل بؽتب 

كالسـة لـعبد اهلل بـ أمحد ، والسـة لؾخالل ، واإلباكة لـابـ بطة ، والسـة لـابـ أبل : السـة

أيضًا . طاصؿ ، والشريعة لمجري ، هذه الؽتب وغقرها فقفا رد، لؽـفا طـقت بالتؼرير أكثر

إذا قرأكا تؼريرهؿ لؿسللة الؼدر، أو لؿسللة الصػات، أو لؿسللة اإليؿان: ربؿا كجد أن 

غالب هذا التؼرير لقس مـ كالمفؿ، وإكؿا كصقص يستعؿؾقهنا، كؿا هق واضح مـ فعؾ 

فال .أن اإليؿان يؽقن بالعؿؾ: فنكف ذكر أكثر مـ مخسقـ آية تحت كؾؿة أجري يف الشريعة،

بد مـ العـاية بؿسللة ربط الؿعتؼد الصحقح بدٓئؾ الؽتاب والسـة، أما أن تؽقن العؼقدة 

مـ جـس طؾقم ألة، فقؽقن الفؿ هق أخذ ألػاظ يتزوق الؿتزوق يف كظؿفا، أو يف 

ل والؼصقر، وقد يؽقن مـ باب التسفقؾ لؾطالب صقاغتفا، أو ما إىل ذلؽ: ففذا مـ الخط

أو كحقه، لؽـف لقس بالضرورة، والؿـفج الػاضؾ هق الذي كان طؾقف الؿتؼدمقن، ولذلؽ 

كتب : فنن الؼدماء مل يصـػقا رسائؾ مختصة يف آطتؼاد، وإكؿا كتبقا كتبًا مسـدة، وسؿقها

كتاب اإليؿان، : ما سؿاه أصقل الديـ، فـالبخاري مثالً لؿا صـػ صحقحف، استقدع فقف

ٓ بد أن تؽقن هذه الصقرة مـ صريؼة تؼرير : إذاً .كتاب التقحقد، وما إىل ذلؽ: وما سؿاه

إئؿة الؿتؼدمقـ واضحة، وٓ بد أن يتؽؾؿ يف تؼرير العؼقدة بؽالم بقِّـ لؾعامة مـ 

حة، كؿا الؿسؾؿقـ، وذلؽ بلن تختار الؽؾؿات الشرطقة، والؽؾؿات البقـة الؿػصحة القاض

أكف ٓبد أن ُيضؿـ هذا التؼرير مسللة الدٓئؾ الؿػصؾة مـ الؽتاب والسـة، ولعؾ مـ 



الرسالة القاسطقة، لإلمام ابـ تقؿقة ، ففل رسالة : الرسائؾ الؿتلخرة الؿـاسبة يف هذا الباب

جامعة ومػقدة يف هذا الباب، وقد بـاها طىل حديث جبريؾ يف تػسقر الـبل صىل اهلل طؾقف 

  .ؾؿ لؿسللة اإليؿانوس

  يف مـفج الرد: الؿقرد الثالث  

مـفج الرد يختؾػ طـ مـفج التؼرير، ولذلؽ فنن صريؼة العؾؿاء مـ أئؿة السـة يف باب 

الرد، تختؾػ طـ صريؼتفؿ يف باب التؼرير، وربؿا خؾط البعض أحقاكًا حتك مـ صؾبة العؾؿ 

ا أقحؿ العامة أو الؿبتدئقـ يف صؾب العؾؿ ومل يػرق بقـ مؼام الرد وبقـ مؼام التؼرير، وربؿ

يف مؼام أو أكثر مـ مؼامات الردود طىل الشبف الػؾسػقة، أو الشبف الؽالمقة، أو الشبف 

وباب .الؿـغؾؼة، التل ٓ يحتاجفا العامة مـ الؿسؾؿقـ، الذيـ صؾحت أمقرهؿ وطؼائدهؿ

اىل إذا ذكر يف كتابف الؽريؿ هق باب يؼصد مـف دفع الشر، ويالحظ أن اهلل سبحاكف وتع: الرد

وإئؿة يف مؼام الرد .مؼام الدطقة إىل الحؼ، اختؾػ السقاق طـ مؼام إبطال وإكؽار الباصؾ

يستعؿؾقن الؾقازم، فربؿا ألزمقا بعض الطقائػ بلققال لقست هل مـ أققالفؿ، ولقس 

لزم طـ ذلؽ مـ باب أهنؿ يؽذبقن طؾقفؿ، وإكؿا مـ باب أن هذه أققال تؾزمفؿ، وإذا 

إكف : وذلؽ كؼقلفؿ مثالً .الباصؾ ما هق أضفر مـف بطالكًا: كان ذلؽ دلقالً طىل الحؽؿ بػساده

اق، هذا مـ باب الالزم، : يؾزم بعض صقائػ الؿرجئة أن يؽقن إيؿان جبريؾ كنيؿان الػسَّ

أن الؿرجئة مـ الػؼفاء وكحقهؿ مـ الؿؼاربقـ يؼقلقن بؿثؾ هذا الؼقل، : ولقس مـ باب

ٓزم لفؿ، وٓزم الؿذهب لقس بؿذهب، لؽـف ُيستعؿؾ يف مؼام الرد، مـ باب اإلبطال ففذا 

َّٓ َقْقُل اْلَبَشِر : ومثؾ هذا ما سبؼ ذكره مـ آستدٓل بؼقلف تعاىل.لؼقل الؿخالػ إِْن َهَذا إِ

أن : إن الؼرآن مخؾقق، ففذا مـ باب الالزم، أي: إلبطال ققل مـ يؼقل[ 25:الؿدثر]

ومؿا يشقر .ء يؾزم أن تؽقن كتقجتفا مشتركة مع مؼالة أولئؽ الؼقم مـ الؽػارمؼالة همٓ



الذم، فـجد أن يف كالم إئؿة ذمًا لؿخالػقفؿ، وهذا الذم إذا ذكر : إلقف إئؿة يف باب الرد

طىل قدر مـ العدل وآقتصاد، فنكف ٓ بد مـف، وقد ذم اهلل يف كتابف مـ خالػ أمره أو أمر 

  .بعث بف طباده الؿرسؾقـ رسقلف أو ما

  يف الحؽؿ: الؿقرد الرابع  

آكػؽاك طـ اإلفراط وطـ التػريط، ومـذ أن حدثت الؿحدثات : القسطقة بقجف طام تعـل

ويف هذا الؿؼام لـ يؽقن . يف إمة، ُوجد ققم طـدهؿ قدر مـ اإلفراط وقدر مـ التػريط

عض الؿـتسبقـ لؾسـة والجؿاطة مـ الحديث طؿـ طرفقا باإلفراط أو التػريط، لؽـ طـ ب

الػؼفاء، وبعض الؿعاصريـ، فنكف يقجد طـدهؿ بعض اإلفراط، كؿا يقجد طـد آخريـ 

إما يف تؼرير إققال، وإما يف صريؼة الرد طىل الؿخالػ، وإما يف باب : مـفؿ بعض التػريط

ؿك بالؾسان وكؿا يقجد يف همٓء مـ طـده تػريط وتؼصقر، أو ما ُيس.الحؽؿ طىل الؿخالػ

مـ يؿقعقن الػروق بقـ الحؼائؼ الشرطقة وإشقاء البدطقة، أو : التؿققع، أي: الدارج

يؿقعقن إحؽام التل كطؼ هبا أئؿة السؾػ رمحفؿ اهلل، هذا الذي كسؿقف تؿققعًا هق يف 

فؽذلؽ يقجد أحقاكًا مـ بعض الصادققـ الصالحقـ، الؼاصديـ كصر  -حؼقؼتف تػريط 

ؿ، وٓ تضبط، وٓ السـة، يقجد ف قفؿ قدر مـ اإلفراط، فقظـقن أن الحؼ والسـة ٓ ُتحؽَّ

يـتصر لفا، إٓ بؿثؾ هذا إسؾقب مـ الشدة، التل فقفا قدر مـ الزيادة والظؾؿ لؼقم مـ 

الـاس، وهذا ضـ خاصئ: ٕن اهلل تعاىل قد حرم الظؾؿ طىل كػسف وجعؾف بقـ سائر طباده مـ 

آكػؽاك طـ اإلفراط وطـ : فؿسللة القسطقة تعـل.حرماً الؿسؾؿقـ وغقر الؿسؾؿقـ م

اإلمام ابـ : أن أشفر مثال لؾؿعتدلقـ القسطققـ مـ الؿتلخريـ هق: التػريط، ويف كظري

تقؿقة رمحف اهلل ، ومـ هـا أوصل صالب العؾؿ بالـظر يف كتب هذا اإلمام: لؿا فقفا مـ 

  .الؿؼقمات الشرطقة لؾقسطقة الشرطقة



  الشرطقة لؾقسطقة الشرطقةالؿؼقمات 

   ًٓ   القضقح العؾؿل: أو

: إن كثقًرا مـ الـاس يؽقن طـده إفراط أو تػريط بسبب كؼص يف طؾؿف، فقستر هذا الـؼص

إما بالتخػقػ لألمقر، أو يستره بلسؾقب مـ أسالقب الشدة والعدوان، حتك ٓ يراجع يف 

قضقح العؾؿل، واهلل تعاىل يؼقل ال: مـ مؼقمات القسطقة الشرطقة: إذاً .حؼقؼة طؾؿقتف

ـْ ِطَباِدِه اْلُعَؾَؿاُء [. 89:محؿد]َفاْطَؾْؿ : لـبقف
َوُقْؾ َربِّ ِزْدكِل [ 28:فاصر]إِكََّؿا َيْخَشك اهلَل مِ

  .إىل غقر ذلؽ مـ إدلة التل تحث طىل التزود مـ العؾؿ، والرسقخ فقف[ 884:صف]ِطْؾؿًا 

  إماكة والعدل: ثاكقاً   

فالعدل ٓ بد مـف، وقد قال الـبل [ 90:الـحؾ]إِنَّ اهلَل َيْلُمُر بِاْلَعْدِل :  سبحاكف وتعاىليؼقل اهلل

فؿـ أحب أن يزحزح طـ الـار ويدخؾ الجـة فؾتلتف : )صىل اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا ذكر الػتـ

د مـ ، فال ب( مـقتف وهق يممـ باهلل والققم أخر، ولقلِت إىل الـاس الذي يحب أن يمتك إلقف

ٓ بد مـ العدل مع : وقد يػفؿ البعض أكـا حقـؿا تؼقل. العدل وإماكة مع الؿخالػ

التـازل يف الحؽؿ، أو التخػقػ يف إمقر، طىل غقر وجففا : الؿخالػ، أن الؿؼصقد

  .هق إصابة حؽؿ الشريعة: ٕن اهلل أمر بف، ففق أمر شرطل: كال، إكؿا العدل.. الشرطل

  آقتداء: ثالثاً   

إن هذا الديـ لقس فؽرًا أو اجتفادًا، وإن كان فقف مساحة لؾتػؽقر، مساحة لالجتفاد بال 

شؽ، لؽـ أصقلف ومبادئف إوىل مبـقة طىل آقتداء، حتك يف مؼام آجتفاد ومؼام التػؽقر 

 ُأْوَلِئَؽ : فلكت تـطؾؼ مـ ققاطد آقتداء وآتباع، وقد أمر اهلل تعاىل كبقف بآقتداء، فؼال

ـَ َهَدى اهلل َفبُِفَداُهُؿ اْقَتِدِه  ِذي فؿسللة آقتداء مسللة مفؿة، واهلل تعاىل [ 90:إكعام]الَّ

ْكِر إِْن ُكـُْتْؿ ٓ َتْعَؾُؿقَن : يؼقل   .[43:الـحؾ]َفاْسَلُلقا َأْهَؾ الذِّ



  الصدق العبادي: رابعاً   

مؽ يف تؼرير العؼقدة، أن ٓ يؽقن مؼصقدك مـ كال: الصدق العبادي الذي هق اإلخالص

أن ٓ يؽقن الؿؼصقد هق العؾق يف  -أو يف الرد طىل الؿخالػ، أو يف مـاضرتف وكحق ذلؽ 

إرض: ٕن العؾق يف إرض ما ذكره اهلل إٓ شلكًا مـ شئقن الؽػار، ولقس لؽؾ الؽػار، 

وتعاىل قد  وإكؿا لبعض الغالة مـ الؽػار: كػرطقن وغقره، أما الؿممـقن، فنن اهلل سبحاكف

َوٓ َتِفـُقا : وصػفؿ بـقع مـ العؾق، لؽـف العؾق اإليؿاين، ولقس العؾق السػظ، قال اهلل تعاىل

إِنَّ فِْرَطْقَن َطال فِل إَْرِض : وقال طـ فرطقن[ 839:آل طؿران]َوٓ َتْحَزُكقا َوَأْكُتُؿ إَْطَؾْقَن 

رير لؾعؼقدة، أو مـ الرد طىل فقـبغل أن يؽقن مؼصقدك لؿا تؼقلف مـ التؼ[.4:الؼصص]

الؿخالػ اإلخالص والصدق العبادي، وأن يفتدي الـاس بذلؽ، ولذلؽ فنن الؿخالػقـ 

ومـ العجب أن .لؾسـة والجؿاطة كؿا أكف يشرع الرد طؾقفؿ، يشرع كذلؽ يف حؼفؿ الدطقة

ًٓ لدطقة أهؾ  كرى بعض الـاس يؼرر مسللة دطقة غقر الؿسؾؿقـ إىل اإلسالم، وٓ يؾؼل با

البدع، وردهؿ طـ ضاللفؿ، وإذا كان غقر الؿسؾؿقـ ُيدطقن إىل اإلسالم، واهلل تعاىل قد 

بعث الرسؾ يدطقن الـاس إىل ديـف، ويدطقن الؽػار، فؿـ باب أوىل أن يؽقن لؿـ ضؾ مـ 

طباد اهلل الؿسؾؿقـ مـ أهؾ الؼبؾة بشلء مـ البدع، أن يؽقن لفؿ مؼام مـ الدطقة: ٕن 

يـ اهلل مـ تحؼقؼ العبقدية هلل، بغض الـظر طـ درجة استجابتفؿ، أما مـ الدطقة إىل د

أن الؿبتدع ٓ يستجقب، وٓ : إهنؿ ٓ يستجقبقن، ويلتقؽ بؽؾؿة طـ زيد أو طؿرو: يؼقل

ص طىل الدياكة فؽؾ مـ أخطل الحؼ، فنكف يجب دطقتف، .يرجع طـ بدطتف، فنن هذا تخرَّ

قف وآلف وسؾؿ طؾقف، سقاء كان مسؾؿًا ضؾ، أو كان وإقامة حجة اهلل ورسقلف صىل اهلل طؾ

  .غقر مسؾؿ

   



  آقتصاد: خامساً 

هق ترك التؽؾػ، وقد ورد يف الؼرآن الؽريؿ يف سقاق كالم الؿرسؾقـ لؼقمفؿ : آقتصاد

ـَ : أهنؿ يؼقلقن ِػق ـَ اْلُؿَتَؽؾِّ
وهذا الديـ يسر: لؼقلف طؾقف الصالة [ 86:ص]َوَما َأَكا مِ

، فؿسللة ( إن الديـ يسر، ولـ يشاد الديـ أحد إٓ غؾبف: )ا يف البخاري وغقرهوالسالم، كؿ

: آقتصاد يف إققال، فؿثالً : آقتصاد هل يف الحؼقؼة مسللة مـ مسائؾ العدل، ومـف

إققال التل مل تػصؾفا الشريعة، وإكؿا ذكرهتا مجؿؾة، فؿـ السـة هـا أن كؼتصد، فال كسعك 

ض حؼائؼ الققم أخر التل ذكرها اهلل تعاىل مجؿؾة، وقد كجد أن لتػصقؾفا: وذلؽ كبع

بعض الؿتلخريـ مـ أهؾ العؾؿ، وحتك مـ بعض أهؾ السـة الؿتلخريـ، مـ يذهبقن 

لؾتػؼف والتػسقر يف مسائؾ مجؿؾة مـ مسائؾ الققم أخر، وكلهنؿ يـظرون يف مسللة مـ 

س، وآجتفاد، وآستحسان، والؿصؾحة مسائؾ الػؼف وفروع الديـ، التل يؼال فقفا بالؼقا

الؿرسؾة، وكحقها مـ الدٓئؾ الؿختؾػ فقفا، وهذا مـ الغؾط والتؽؾػ: ٕن باب 

الخبريات وباب أصقل الديـ ٓ يؼال فقفا بآستػصال، إٓ إذا كان هذا آستػصال أو 

طة، ولذلؽ لؿا ذكر ابـ تقؿقة هدي أهؾ السـة والجؿا.التػصقؾ قد كطؼت بف الـصقص

فحتك لق كان الحؼ معؽ (. مـ هديفؿ ترك آستطالة طىل الخؾؼ، بحؼ أو بغقر حؼ: )قال

  .فال تستطؾ أو تظؾؿ مـ جفة أن الحؼ معؽ: بؾ يجب العدل وآقتصاد

  آمتقاز والشؿقل: الؿسللة التاسعة

 مذهب السؾػ، ففؾ كؾؿة السؾػ مقجقدة: إذا ذكر مـفج أهؾ السـة والجؿاطة فنكف يسؿك

ٓ، لؽـفا تسؿقة مـاسبة: ٕكف لؿا ضفرت البدع يف هذه إمة بعد كبقفا : يف الؼرآن؟ الجقاب

صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ، يف آخر طصر الخؾػاء الراشديـ وما بعد ذلؽ، أصبحت هذه التسؿقة 

أن أصحاب هذه الؽؾؿة أو هذه : مـ التسؿقات التل يؼصد هبا التؿققز، أي -السؾػ: أي-



دون بسؾػ هذه إمة، الذيـ هؿ صحابة رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ : ٕن العؼقدة يؼت

َبُعقُهْؿ : اهلل شرع ذلؽ فؼال ـَ اتَّ ِذي ـَ َوإَكَصاِر َوالَّ ـَ اْلُؿَفاِجِري
ُلقَن مِ ابُِؼقَن إَوَّ َوالسَّ

: ؾػ هذا الؿعـكإذًا يؼصد بالس[ .800:التقبة]بِنِْحَسان  َرِضَل اهلُل َطـُْفْؿ َوَرُضقا َطـُْف 

: كؿا يـبغل أن ُيعـك بالتؿققز، أي.طؼقدة السؾػ، ففل طؼقدة الصحابة: الصحابة، وإذا ققؾ

تؿققز السـة وأهؾفا مـ غقر السـة، فقـبغل أيضًا أن ُيعـك بالشؿقل: ٕن الؿؾتزمقـ هبذه 

: مسؾؿقـ: سؾػققـ، فنهنؿ يسؿقن كذلؽ: العؼقدة، الؿستؼقؿقـ طؾقفا، كؿا أهنؿ يسؿقن

ا َوٓ َكْصَراكِقًّا : ٕن هذا اسؿ شرطل، واهلل تعاىل يؼقل طـ إبراهقؿ َما َكاَن إِْبَراِهقُؿ َيُفقِديًّ

ـْ َكاَن َحـِقًػا ُمْسؾًِؿا 
ففذا اسؿ شرطل ٓ يجقز تركف، ففؿ مسؾؿقن، [ 67:آل طؿران]َوَلؽِ

ا أهنؿ يسؿقن إلخ، فإسؿاء الشرطقة ٓ يجقز هدم شلء مـفا، فؽؿ... مممـقن، صالحقن

أتباع السؾػ، أو أتباع الصحابة، فنهنؿ يسؿقن كذلؽ بالؿسؾؿقـ، : أهؾ السـة، أو يسؿقن

وإن كاكت بعض هذه إسؿاء يشركفؿ فقفا غقرهؿ، ففذا ٓ يقجب تعطقؾ .وما إىل ذلؽ

ٓ تتسؿقا بالؿسؾؿقـ: ٕن السـل والبدطل يسؿك : آسؿ الشرطل، كؿا يؼقل بعض الـاس

ٓسؿ الشرطل لتضؿـف حؼقؼة شرطقة: ٓ يجقز إسؼاصف أو هجره لؿجرد أن مسؾؿًا، فا

  .الؿخالػ تسؿك بف

  ما يضاف إىل مذهب السؾػ: الؿسللة العاشرة

مـ مذهب السؾػ كذا وكذا، فنكف : فنذا ققؾ طـ مسللة ما:وهذه الؿسللة لفا قدر مـ إمهقة

ٕوىل، وأهنا مسللة مدرجة يف باب أن هذه مسللة مدرجة يف مسائؾ إصقل ا: ُيػفؿ مـ هذا

: ولؽـ، ألسـا كرى يف تاريخ الؿسؾؿقـ ويف طؾؿفؿ، أن الؿسائؾ. السـة التل يؼابؾفا البدطة

إما مسائؾ مجؿع طؾقفا، وإما مسائؾ مختؾػ فقفا، كالؿسائؾ التل اختؾػ فقفا إئؿة 

ُتعؿؾ فقف طـد تحصقؾ مذهب السؾػ اس: )إربعة وغقرهؿ مـ الػؼفاء؟يؼقل ابـ تقؿقة 



ؾقن ما يسؿقكف مذهبًا لؾسؾػ .. الؿتلخريـ أحد صريؼقـ أما محؼؼقهؿ فنهنؿ ُيحصِّ

باإلمجاع، فنما أن يؽقن هذا اإلمجاع قد كص طؾقف طؾؿاء اإلسالم الؽبار، وإما أن يؽقن 

اإلمجاع معروفًا، لؽقن هذه الؿسللة قد تقافر ققل إئؿة الؿتؼدمقـ مـ السؾػ فقفا ومل 

، فنذا اكضبطت الؿسللة بالتقاتر صح أن تـسب إىل مذهب السؾػ، مثال (فقفا مخالػيـؼؾ 

اإليؿان ققل : لؼقت أكثر مـ ألػ طامل يف شتك إمصار، كؾفؿ يؼقل: )ققل البخاري : ذلؽ

مـ : ففذه الؿسللة لؿا تقاترت هبذه الصػة، وكؼؾ مـ كؼؾ أهنا إمجاع، صح أن كؼقل(. وطؿؾ

وهذا الطريؼ هق الذي طؾقف الؿحؼؼقن كؿا يؼقل .ؿان ققل وطؿؾأن اإلي: مذهب السؾػ

أما .ابـ تقؿقة ، وهق صريؼ الؿتؼدمقـ مـ الػؼفاء والؿحدثقـ، أئؿة أهؾ السـة والجؿاطة

واستعؿؾ بعض الؿتلخريـ مـ الػؼفاء، مـ الؿـتسبقـ لؾسـة، : )الطريؼ الثاين فؼال طـف

أيضًا، استعؿؾقا صريؼًا آخر، فصار ما وبعض الؿتؽؾؿقـ الؿـتسبقـ لؾسـة والجؿاطة 

يحصؾقكف ففؿًا يف مسائؾ الدياكة، وهؿ ٓ يجدون فقف إمجاطًا، يضقػقكف إىل مذهب السؾػ: 

وهؿ ضـقا أن هذا الػفؿ يؾزم أن يؽقن (.ٕن السؾػ طـدهؿ ٓ يخرجقن طـ الحؼ

: ا ققؾصحقحًا، فصاروا يضقػقن بعض مسائؾ الخالف وآجتفاد إىل مذهب السؾػ، فنذ

هذا مـ مذهب السؾػ، ففؿ البعض أن ما خالػف يؽقن خروجًا طـ مذهبفؿ، وخروجًا طـ 

وهذا الطريؼ الثاين، الذي اطترض طؾقف ابـ تقؿقة وأبطؾف، ٓ .السـة والجؿاطة، إىل غقر ذلؽ

شؽ أكف باصؾ بديفة: ٕكف لق كان مؿؽـًا وسائغًا لؾزم أن كؾ فؼقف يـتفل إىل كتقجة ما 

، فنكف يحؽؿ طىل ققلف بلكف مذهب لؾسؾػ، وهذا يستؾزم تعارض مذهب باجتفاده

هذا .واهلل مـا ومـفؿ أطؾؿ. صريؼ الؿتؼدمقـ هق إطؾؿ وإسؾؿ وإحؽؿ: إذاً .السؾػ

وكسلل اهلل سبحاكف وتعاىل بلسؿائف وصػاتف أن يقفؼـا لؾعؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح، وأن 

 ..لعالؿقـوالحؿد هلل رب ا.يفديـا سقاء السبقؾ


