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 ترمجة اإلمام األكرب

 فضيلة الشيخ

 حممود شلتوت
 شيخ األزهر

 جوختار   (،3981الشقخ حمؿود شؾتوت من موالقد طام   

 ؼلك   أن إغ التدريس يف وتـؼل(  3839 طم   الػيف زهربمأل

 كار   إصالح داطقة وكمن،( 3891 طم   بملؼمهرة العميل لؾؼسم

 زهاراأل إصالح إغ وسعى، االجتفمد بمب بػتح يؼول الػؽرة،

 يف طؿال ومـاموو،، هاو ردوص   ،الشقوخ كبمر بعض فعمرضه

 .(1)مرة أخرى زهراأل إغ طقدأ  ثم  ( 3811 – 3813  ادحمممة

  :مناصبه 

 .الػيعة لؽؾقة وكقاًل  ِع ط  فور إطمدته لألزهر  -

ِع طضًوا هلقئة -  .( 3893 طم  العؾامء كبمر ط 

ِع طضًوا -  .( 3891   طم العربقة الؾغةدجؿع  ط 

ِع طضًوا -  . (3811جؾس اذإذاطة طم   د ط 

                                                           
 (. 1/311لؾزركظ  « األطال »اكظر: ( 3 



 
 
 

 

 ترمجة املؤلف

 

6 

ِع طضًوا -  . (3811ؾؿممتر اذإسالمي طم   ل ط 

 . (3819مشقخة األزهر طم    توغ   -

قه لؾؿشاقخة بعاد اساتؼملة الشاقخ طباد الار ن وكمن تولِ 

قه ادشقخة العممل اذإسالمي كمفة، وضال تمج، وقد رحب بتولِ 

وقام  بارحالت كةارة إغ باالد  يف ادشقخة ساـوات طديادة،

 . (1)العممل اذإسالمي

 مؤلفاته : 

أكةااار مااان ساااتة وطػاااين  P لؾشاااقخ اذإمااام  

 ياتم، ومل ،جمؾاد يف مـاه أجازاء «التفسري» :مـفم ،مممطبوطً مملػً 

 ،«اإلسذم  هذ  هذاا» و «والقتال القرآن»و،«وادرأة القرآن»و

 والتكافذذذذ  اإلسذذذذم »و ،«اإلسذذذذم  يف اخللذذذذ   عنصذذذذ»و

 الرشذعةة حكذ » و «اجتامعوذة رشعوة فص ل»و ،«الجتامعيا

 «ادحمععذة الذعع ة» و حمامةة، «النسذ  تنظو  يف اإلسمموة

                                                           
 –طاممل الؽتاب ، ط ، لؾدكتور طبد اداـعم خػامجي«طم األزهر يف ألف »( 3 

 .  (3/191  الؼمهرة –بروت، ومؽتبة الؽؾقمت األزهرية 
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 اإلسذذم » و «اإلسذذم  ت جوهذذا » و «الفتذذاو »و رسااملة،

 .«العويل وال ج   اإلسم »و «ورشعةة عقوعة

، جفرالصاوت مموهوًبا مخطقًباPوقد كمن الشقخ 

  .لقهجممهًرا بمحلق داطقًم إ

 مواقفه : 

مواقػااه الباامرزة ادشاافودة يف Pكاامن لؾشااقخ اذإماام  

مواجفااة ادبتدطااة وادـحاارفع ماان  أرباامب الطاار  الصااوفقة 

  .والػر  الضملة

   :«بدع األةحة وادشمِهد»طن Pفقؼول 

ل   » الةقذذ  اإلىسذذار وخذذرط عذذل فحذذرة الت حوذذع  مذذا ل 

بذذع  ذذري او، أو أرشه مةذذيف  ذذري  يف  -اخلذذال   الةبذذا ة فة 

ع التذذي اعتقذذع أن   -والتقذذعع 
إال  عذذل يرعذذه هذذا  اداذذاها

  .(1)«ألرباهبا والثاوعل فوها صلة خاصة باو!

يف التحاااذير مااان الصاااالة إغ  Pويؼاااول أيًضااام 
                                                           

 .(98 صدار الػو  ،39كز حمؿود شؾتوت، طلإلمم  األ ،ػتموى(ال3 
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  :الؼبور وبقمن أهنم حمرمة

مم كرا، يف ادسمجد التي فقفم األةحاة، وكارا، يف  إن  »

ممـع عرطة العؿل كػس األةحة، دم يبعث يف كػوس اد

ن مظامهر ال يف ذلك، وقمية لعؼمئد ادسؾؿع وطبمداهتم ِما

ـام ن ه  ق وواجب اذإخالص يف العؼقدة والتوحقد، ومِ ػِ تت  

ا رأى العؾامء أن    ق امفـومماة، ر  م كامن حم  الصاالة إغ الؼاز أي 

طـفم، واساتظفر بعضافم بحؽام الـفاي بطالهنامت فؾقتـباه 

ادساااؾؿون إغ ذلاااك، ولقياااع أولقااامء األمااار يف الااابالد 

 كااااام قاااامل اه:  ،اذإسااااالمقة إغ إخااااالص ادساااامجد ه

  .(1)«[39]اجلن:﴾ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴿

يف فتوى له طن ادوالد واالحتػامالت التاي Pويؼول 

 :تصمحبفم

دمـع رات، بجمكاب حػاالت اد اؼاممرين وادؼاممِ ترى حػاالت اد  »

اكرين والاذاكرات، واخلؾقعاع دمـمت، وبجمكبفام حػاالت الاذ  واد  

                                                           
 .(81السمبق  ص ادرجع (3 
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الراقصااع والراقصاامت، وخااوس خااالل اجلؿقااع وواخلؾقعاامت، 

صـع ي اشمالت، وكل ذلك شملون والـ  ادتسولون وادتسوالت، والـ  

بمسام الوالياة وتؽاريم  مسطؾقه تؼم ، وإلقفام رارع الـ اويف ادوالد، 

!!«ادشميخ
(1)

.   

 :طن مم يسؿى مؼمممت األولقمء وقبورهم Pويؼول 

، «مؼممامت األولقامء»ؼامل لاه: ين احلق ال يعرف شقئًم ي  الدِ »

ام ن درجامت، وإك اسوى مم يؽون لؾؿممـع ادتؼع طـد رهبام ِما

أن هلام قباوًرا، وأن قباورهم كؼباور -كام يعرف الـامس-عرف ي  

تى ادسؾؿع، حير  تشققدهم وزخرفتفم، وإقممة ادؼمصرسمئر مو
 

وطـدهم، وبـمء ادسامجد مان  ،وإلقفم ،طؾقفم، وحتر  الصالة فقفم

ا ا ،ن فقفامأجؾفم، والطواف هبم، ومـمجمة م  ، مح بجادراهنوالتؿس 

وتؼبقؾفم والتعؾق هبم، وحير  وضع أستمر وطامئم طؾقفام، وحيار  

ويتفمفات  ،، وكال ذلاك  ام كارىمت حوهلمري  إيؼمد شؿوع، أو ث  

 ،الـمس طؾقه ويتسمبؼون يف فعؾه طذ أكه قربة ه، أو تؽريم لؾويل

                                                           
 .(319-311السمبق  ص ادرجع (3 
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 اجلمهؾقاة أهال قهطؾ كمن مم إغ ورجوع ين،الدِ  حدود طن خروج

«..األوغ
(1)

. 

ا ن  حمل تؼادير ِما Pوكمن الشقخ  طرفاه، ويف  ن  كال م 

وضع  (3813طم    «الػؾبع»خالل زيمرته األخرة جلؿفورية 

اخلامص حتات  وحمرساهرئقس مجفورية الػؾبع صمئرته اخلمصة 

 ( متؽان 3811طم    «الهمي»ترصفه صوال رحؾته، ويف مممتر 

بلبحمثااه التااي قاادمفم لؾؿااممتر أن حيصاال طااذ قاارار إمجاامطي 

  .بصالحقة الػيعة اذإسالمقة مصدًرا لؾتػيع يف العممل

 وفاته : 

حمؿاود  لشاقخ اذإمام   تاويف ا31/39/3811ويف لقؾة اجلؿعاة 

بؿستشػى العجوزة إثر كوبة قؾبقة مػمجئاة طان  P شؾتوت

   .ر ه اه ر ة واسعة ،سبعع طمًمم

 

 

                                                           
 .(318-319السمبق  صادرجع  (1 
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M 

 اذ الدكتورتبقلم فضيلة األس

 شيعمر عبد العزيز قري
 جامعة األزهر -األستاذ بكلية الدعوة اإلسالمية 

   ،اصىلطػى نوسالم عىلذ عاىله ا الىل   ،احلؿد هلل وكػى

  أمه بعد: 

فنكه حيؿل ه ا العؾم مىلن كىلل خؾىلد عدولىله،   ـػىلو  

وتلو ىلىلىلل  ،عـىلىلىله  ف  ىلىلىلد الغىلىلىلهلل، واكلحىلىلىله  اداطؾىلىلىلل

  Pقؾة اإلمىلهم اليىلقحم وؿىلو  وىلؾلوت اجلههؾل، وفض

 ،من همالء الؼالئىلل اععىلالم الىل  ن كىلهكوا  عىلهة  صىلال 

 - واجفو  ادالدعة وادـح فل، و صدعو  بؽؾؿة احلق 

ي بىلىلل أ ىلىلد ـه ورسىلىلهلله اللىلىل -كحسىلىلاه كىلىل لهلل واهلل حسىلىلقاه

ذلىلهلل  تىل   عىلذ أهىلل الاهاىلل والاىلد    اللة واضحة عذ

 ، بعد أ  اخلؾطت عذاحلق يف كصهبه  وتضعواخل افهت، 

يف ظىلىلىلل اللح  ىلىلىلد واللخ  ىلىلىلد  ،الـىلىلىلهس أمىلىلىلور   ىلىلىلـفم
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مع اجلفل والغؾو والاطال ، ثم أقىلو : جىلز   ،واللز قد

ا أخهكىلىلىله الىلىلىلدكلور وؿىلىلىلد  هللىلىلىل  حػظىلىلىله اهلل، يف اهلل خىلىلىلرر 

ه مـىله عىلذ  خ اجه تؾهلل ال سهلة يف الوقت ادـهسب ح صر 

 عؿل  ،جـد  خػي  ال الادعة، ومه هو  ةهتمكرش السـة و 

وكرشىل السىلـة وبقىله  مىل هب السىلؾد  ،لـرصىلة هىل ا الىلد ن

، فجىلزاا ااهلل أحىلدر  كحساه ك لهلل وال كزكي عىلذ ،الصهلح

 اهلل خر اجلزاء.

 وآخر دعونا أن احلمد هلل رب العاملني.
 
 

 أ.د/ عمر عبد العزيز 
 أستاذ العقيدة بكلية الدعوة 

 رـــــة األزهـــجامع

  م02/20/0222 - ه02/20/2201
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 الدكتورفضيلة الشيخ بقلم 

 حممـد يسـري إبراهيـم
 اجلامعة األمريكية املفتوحةنائب رئيس 

وسىلؾم وبىلهرع عىلذ  اهللوصىلذ احلؿد هلل رب العىلهدل 

اعمىلىلل، وعىلىلذ ولىلىله وصىلىلحاه وسىلىلؾم   كاقـىلىله وؿىلىلدا ا ىلىله 

 :أمجعل، وبعد

ة مىلىلىلن  رر فضىلىلىلقؾة اليىلىلىلقحم اإلمىلىلىلهم رم وؿىلىلىلو   ففىلىلىل ا  ة

ة، وىلىلىلؾلوت، وىلىلىلقحم اعزهىلىلىل ، صىلىلىلهحب الؽؾىلىلىل ت الـىلىلىلِر 

الصىلىله قة،   سىلىلل يف هىلىل ا   وادواقىلىلد ادرشىلىلقة، والػلىلىلهو

هبىله ظىلالم الاىلد   لقاىلِد ة القلقؿة أوعة السـة الوضقئة الدرم 

 ،الؽهحلة، و ؼيض عذ ألوا  مىلن ادخهلػىلهت وادجهزفىلهت

وهو يف هىل ا الصىلػحهت الؼؾىلقالت  اىلل أ  مىلن أسىلاهب 

اجلفىلىلل بؿصىلىله ر اعحؽىلىلهم، وبط ائىلىلق اسىلىللـاهافه،  :الاىلىلد 

 ذ هىلو ا  ىلق   سهئل ففؿفه، و ـفىلى عىلن اتاىله  ا ىلو وو
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هرب الغؾىلىلو يف تعظىلىلقم العؼىلىلل وتؼد ؿىلىله عىلىلذ ، وحيىلىل الىلىل  

ا عىلن مضىلهر االبلىلدا  يف الىلد ن،  ،الـؼل ثم  ؽيىلد أخىلرر

 ل. ـه اد ضقِ وومم االعوجهج عن ا  ق أصحهب كاقِ 

د  يف اعذا  والصىلىلىلؾوات ويف الثـه ىلىلىله فىلىلىل    مىلىلىلن بىلىلىل

من مسهلهلل ادالىلدعل،  وف   واعذكهر وسهئ  الؼ بهت، 

 ومـههج ادخهلػل. 

ق اهلل ادسؾؿل لؾزوم جه ة السـة، وأزا  عـفم كل وفم 

ىل هكقل ال محىلة،  كىله خىلر فلـة، وأكز  عذ قاىلور عؾ ئـىله ال بم

 مسئو  وأك م ملمو ، واحلؿد هلل رب العهدل. 

 

 وكـتب

 

  

 م0221-2-21 -  ه2202 /3/2
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احلمددهلل ر را افملددَدغل وافوددسال واف ددسم ظددذ خددَ ؿ 

 ادرشلغل ىبونَ حممهلل وآفف أمجملغ. 

ـثددر  ددـ إحَدلددْ افوددحوحِ  ^افنَّبددل ُروي ظددـ 

و دـ أصدهر  لدؽ  ل هللور ـلهَ حقل افتحذلر  دـ آتتدهللاع

ويف  « من أحدث يف ديننا ما لوس منه فهوو دد» إحَدلْ:

 .  (1)«َمْن َأحَدَث دِم َأمِرَكا هَذا َما َلْقَس مـُه فُفَو َرد  »:لفظ

يف واؿملهَ إػ اخساع ظبَدال مل  كـ  افبهللظِو رجع 

وٓ  هللل  لوحومل لرد هبَ ىقؾ صح ل^افنَّبل  ملروؾِ ظـ 

ًٓ خَصِ تام لتملبهلل تف وهلظلوهَ أدفِ ذظوِ ُ ملتَزالل  ل أو

وٓ يف وشَئؾ  لوٓ يف افونَظَت لؾس اتتهللاع يف افملَدات

 احلوَال افملَ ِ. 

لـ فدف أشدبَا  قِؿدع ؾودفل و  دَر  إنَّ آتتهللاع يف افدهللي
                                                           

 .  (  ـ حهلللْ ظَئش1617ِو  لؿ ) ل(7586( أخرجف: افبخَري )1)



 
 
 

 

 أسباب االبتداع

51 

أن  خلطدِ  دَ ن افملَؿؾ إذا ظدر    دَرَّ  س ُ ظلوفل وصي

ف ظنهدَل وجيملدؾ توندف وتدغ افقؿدقع يف جيتههلل يف إتملَد ىف د

افقؿددقع ؾوهددَل   ددـأشددبَهبَ اُدف ددوِ إفوهددَ وؿَلددِ  ملوددمف 

 ولنملقهلل فذفؽ ؾوسن: 

ويف  ليف توَن إشبَا افتل  قؿع يف آتتهللاع أحدمها:

 .اىتشَر افبهللع

يف توددَن اد ددَر افتددل  س ددُ ظددذ آتتددهللاع  واآلخررر:

 وافملمؾ تَفبهللظِ. 

 

* * * 
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 بتداعأسباب اال

ًِ فكددؾ ذلملددِ ُلددٓ ُتددهللَّ  ٓ لملسهيددَ  راد هلددَ افبقددَم ـَ لدد

 ًِ أن ُ ملنددك تمملرؾددِ   ددـ ٓ للحقهددَ يرلددٌػ  ىقدد ل شددلوم

افنقاؾددذ افتددل لتنددا  نهددَ اخلَلددؾ إػ افؼددائع ؾت ددهللهَ 

 ٍِ إذا ـَىددّ هددذه افؼددلملِ ؿددهلل  وُيِكددؿ ؽلقهددَل وتخَصدد

افملمدقم فتنيدوؿ صدملقا فتلدػ   دـجَمت ظدذ أشدَس 

و تبددَلـ ظَدا،ددَل و تملددهللد دلَىَ،ددَ افتددل ـَىددّ أف ددنتهَل 

 ؿبؾ.   ـظلوهَ 

ر ^افنَّبل وهكذا ؾملؾ   -يف ذلملتف ادطهرالل ؾَقهللَّ

افتل ادهللاخؾ  -وهق يف أول  راحلف ظلوف افوسال واف سم

لمكـ أن لنفذ  نهَ اخللؾ إفوهَ ولنتؼل ؾنهك ظنهَل 

 وحذر  نهَ وتَفغ يف افنكر ظذ  ـ حَم حقهلَ.

ادقؿملِ يف أن ادهللاخؾ  -تملهلل آشتقرام-ألنَ وؿهلل ر

ظهَل و نهَ  َ لقؿع يف اافبهللظِل  نهَ  َ لقؿع يف اتتهلل



 
 
 

 

 أسباب االبتداع

51 

افملمؾ هبَ واىتشَرهَل وأنَّ افؼلملِ ُظنِوّ تَٕ رلـ 

وأصَرت إػ أشبَا ـؾ  نهامل ووضملّ هلذه إشبَا 

لـ وىجّ  افملسج افذي فق ُأحِ ـ اشتملامفف فَ ِلَؿ افهللي

لـ ىقوًَّ شلواًم ـام ذظف ارل وـام إ ِ  نهَل و طؾ افهللي

 ل ودرج ظلوف إصحَا  ـ تملهلله.  تلَّغف رشقفف

 ويرجع االبتداع إىل أسباب ثالثة: 

 ملللل همهللللا بمصللللاألح ام وللللال فبف للللا     الجهلللل   - 1
 مصاألحها. 

 الهفى  ي ام وال. اتِّباع  -2
 بالعق   ي الشحعيات. ت  ي  الظ   -3

* * * 
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ر إحكددددَم افؼددددظوِ ـتددددَا ارل وُشددددنِ  وددددَد

اإلمجَع وافقوَسل وإصؾ   ـل و َ ُأحِلؼ هبام ^ رشقفف

يف هذه ادودَدر افتدل َكُكدؿ ظدذ شدَئرهَ هدق ـتدَا ارل 

نِل ُثؿَّ اإلمجَعل ُثؿَّ افقودَسل وافقودَس ٓ ُلرَجدع  و لوف اف ُّ

أرـَىف أن لكدقن احلكدؿ   ـإفوف يف أحكَم افملبَدات9 ٕنَّ 

ًٓ تمملنك لقجدهلل يف ؽدرهل و بندك افملبدَدال يف  إصؾ  مللق

 ظذ افتملبهلل ادحض وآتتسم اخلَف .

 رجددع إػ هددذه اةهددِ   ددـو ددهللاخؾ اخللددؾ افنَصدد ِ  

ددنِل وإػ اةهددؾ تمحددؾ افقوددَسل وإػ اةهددؾ  اةهدؾ تَف ُّ

 تيشَفوُ افلُّغِ افملرتوِل وإػ اةهؾ تمر بِ افقوَس. 

ـة:أم  ا اجلفل بالسُّ

ؾ اةهدددؾ تَٕحَدلدددْ افودددحوحِل واةهدددؾ ؾوشدددم

 اجلهل مبصادر األحكام وبوسائل فهمها -1
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نِ   ِتمكَى ـ افتؼلعل وؿهلل لس ُ ظدذ إول إهدهللار اف ُّ

ّ هبَ أحَدلْ ـام لس ُ ظدذ افثدَ   لإحكَم افتل َصحَّ

إههللار إحَدلْ افوحوحِ وظدهللم إخدذ هبدَل وإحدسل 

ف ظدذ تهللع  كَهنَ ٓ لشههلل هلَ أصؾ  ـ افتؼدلعل وؿدهلل ىبَّد

 ِمرنَ  َتِزُعرهُ َيـ َزاًعراتاك الِعؾمَ  بُِض َيؼ ال اهلل إِن  » :ذفؽ حهلللْ

 َق َيب لَ  اإِذ حت ى، الُعَؾََمءِ  بَِؼْبضِ  الِعؾمَ  بُِض َيؼ َلؽِنو ؛الـ اسِ 

َذ   َعالٌ  ااًل  اءَ ُرؤس الـ اُس  اَّت  ، ِعؾرمٍ  بَِغررِ  َتْوافَلف ُؾوافُسئ، ُجف 

 .(1)« َوَأَضؾُّوا، َفَضؾُّوا

رٍة دم ُه اهللَما ِمن َكبِري  َبع ر » :وجَم ؾوف ألً َ حهلللْ   ُأم 

روَن وأ ر   َكاَن َلُه ِمرنَقبيل إاِل   تِرِه َحواِريُّ يلُخرذوَن  ؛اٌب ُأم 

ا ََّتُؾُف ِمن َبعِدهم ،ِرهِ وَن بَِلمُد تؼوي ،هِ بُِسـ ت  ،ُخُؾروٌ   ُثم  إَِّن 

فَؿررن  ،َمُرونَ َيػَعُؾرروَن َمررا اَل ُيررمو ،َعُؾررونَ يؼوُلرروَن َمررا اَل َيػ

ِه َفُفررَو َسرراكبِؾِ  َدُهمَجاَهرر وَمررن، ِمنٌ و ُمررمبَِقررِدِه َفُفرر َدُهمجاَهرر

                                                           
ـ ظمر7562(ل و  لؿ )111( أخرجف: افبخَري )1) ْ ظبهلل ار ت ـ حهللل  .  و(  
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راَء ذلرَك َس وَ وَلق ،ِمنٌ وَمن َجاهَدُهم بَِؼؾبِِه فُفَو ُمم ،ِمنٌ ُمم

 .(1)«َدلٍ ِمن اإِليَمِن َحب ُة َخر

ا اجلفل بؿ ل الؼقاس دم الترشيع  : وأم 

 ي تديخر  دـأْن ؿدََس افنَّدَس  -ألً دَ-ؾقهلل ىشي ظندف

لـ  َ مل  رد تدف ُشدنَّ  لَم يف افملبَداتاففقه ِ وأثبتقا تف يف افهللي

وٓ ظمؾل  دع  دقؾير احلَجدِ إػ ظملدف وظدهللم اددَىع  ندفل 

إشقَط افودسالل ؾدٌنَّ أصدحَهبَ ؿَشدقهَ ظدذ  :ذفؽ  ـو

ؾهلللددِ افوددقم افتددل ورد افددنَّ  هبددَل ومل لقفددقا ظنددهلل هددذا 

احلكددؿ تددَةقازل تددؾ  قشددملقا ؾؼددظقا هلددَ  ددـ احلوددؾ  ددَ 

 جيمللهَ صقرال ٓ روح ؾوهَل وٓ أثر هلَ. 

ٓتتدهللاع9 ؾهدق اتتدهللاع أؽدرا أىدقاع ا  دـوآتتهللاع هنَ 

ؿ واحتوَل إلشقَط  كلوػ احلُكؿ ادبتدهلَلعل ُثد ٕصؾ احلُكؿ

لـ  ـوآحتوَل يف إشقَضهَ  افبهللظِتبَر إ رلـ9 اظ  -افدهللي

ُظهددهللال   ددـخيرجددَن  -ادرـبددِ َفبهللظددِوجيددهلُلر تنددَ   ددموتف ت
                                                           

 . قد (  ـ حهلللْ ظبهلل ار تـ   مل41( أخرجف:   لؿ )1)
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ل ولس ُ ظلوهام ثقاا ار افذي أظهلله فلذلـ آ نقا افتكلوػ

 . افبهللظِوهذا ىقع خَص  ـ  لوظملقا افوَحلَت

ا اجلفل بلسالقب الؾغة العربقرة : ؾقدهلل ىشدي ظندف أْن وأم 

ُؾِهَمّ تملدض افنودقص ظدذ ؽدر وجههدَل وـدَن ذفدؽ 

ؿدقل  :شبًبَ يف إحهللاث  َ ٓ لملرؾدف إوفدقنل و دـ ذفدؽ

س: إنَّ حهلللْ َن فُؼوُلروا ِم رَل  » تملض افنََّ إَِذا َسِؿْعُتْم اُدمذِّ

  دـل لطلُ افوسال ظدذ افنَّبدل (1)« ُؼوُل ُثم  َ ؾُّوا َعيَل  َما ي

ادًذن ظقُ إذانل ومل لطلُ  نف أْن  كدقن تغدر ـوفودِ 

إذانل وهددل اةَهددر9 ؾددهلَللَّ ظددذ  ؼددوظوتهَ تَفكوفوددِ 

اددًذن   دـادملروؾِ! ووجهقا دٓفِ احلدهلللْ ظدذ ضلبهدَ 

ةموع اد لمغل وادًذن داخدؾ  ^تينَّ اخلطَا يف ؿقفف 

ددف ُل ددِمع  9لتنَوفددف «ُتمإَِذا َسررِؿع» ؾددوهؿل أو تددينَّ ؿقفددف: ٕىَّ

ىف فل وـس افتيوللغ جهؾ تيشَفوُ افلغدِ يف  ثدؾ هدذا9 

ؾَوهلْلر احلهلللْ مل لتنَول اددًذن ؿطمًلدَل وآخدره جدَم ظدذ 
                                                           

 .(  ـ حهلللْ ظبهلل ار تـ ظمرو273( أخرجف:   لؿ )1)
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 أوفف ؾس لتنَوفف ألً َ.

أنَّ   ـ:  َ لزظمف تملٌض آخر -ألً َ-ذفؽ   ـو

م  م   ـادُحرَّ اخلنزلر حلمف دون صحمف9 ٕنَّ افقرآن إىَّام حرَّ

ْحؿل وهق اتتهللاع ىشي  اةهؾ تين ـلمِ   ـافلحؿ دون افشَّ

حؿ «افلَّحؿ»  ظكس.  ٓو ليف افلغِ افملرتوِ  طلؼ ظذ افشَّ

-ًبدَ نْ إنَّ ر َج  :: ؿقل تملدض ادتكلمدغ-ألً َ-و نف 

 ؿقفددف  ملددَػ: تددهللفوؾ  -ا ـبددًرا ملددَػ ار ظددـ ذفددؽ ظلددقًّ 

وهددق  ل[٦٥الزمرر   ]﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿

يف  «اةَنْدُ»اتتهللاع ىشي  ـ اةهدؾ تدين افملدرا ٓ  ملدِر  

ؾهدل  قدقل:  لافمل دق ادملدرو  ك ثؾ هذا افسـوُ تمملن

ُِ ذاكل  رلهلل ؿَل اإل َم  لتَإلضَؾِ إفوف :هذا لوغر يف َجنْ

 ف ره:افرازي يف  

افقددَئلقن تٌثبددَت إظ ددَم ر  ملددَػ اشددتهللفقا ظددذ » 

إثبددَت اةنددُ هبددذه ألددِل واظلددؿ أنَّ دٓئلنددَ ظددذ ىفددل 
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ُثرت ؾس ؾَئهللال يف اإلظَدال ـَ  . (1)«إظ َم ؿهلل 

وتملهلل أن شَق اديثقر ظنهلل ادتقهلل غ ظـ اددراد تَةندُ 

هدذه افملبدَرات ٓ لفودهلل ذح   دـواظلؿ أنَّ اإلـثَر »ؿَل: 

ُُ ُشدا هللور وصدفَم افمللودؾ ؾنقدقل: اةَنْد جنًبدَ ٕىدف  لمي فوُّ

فدقازم   دـجقاىُ افقمل وافقم افذي لكقن   ـجَىُ 

جقاىبفل ؾلامَّ حولّ   ـافقم و قاتملف لكقن ـيىَّف جَىُ 

اةنُ افذي هق افمُلْ دقل وتدغ  دَ لكدقن   ـهذه ادشَهبِ 

ضدسق ٓزً َ فلقم و َتمًلَ فف صح اإلضسقل وٓ جرم يف إ

 .(2)ففظ اةنُ ظذ احلؼ وإ ر تَفطَظِ

                                                           
 7117-هد 1372 -تروت -دار اففكر  /ط ل( افتف ر افكبر فلرازي1)

  .(6/12)ل افهلللـ ادنوس حمولمل   قهلللؿ  خلوؾ 

و ع أن أهؾ اف نِ واةامظِ لثبتقن  ـ افوفَت  َ أثبتف ار  ملَػ فنف دف  (7)

ّٓ ^ يف شنَّ ف ىبوف يف ـتَتف و َ أثبتف ف أن أحهلًلا  نهؿ مل لثبّ اةنُ ر  تفل إ

    . ملَػ ظذ أىف صفتف

 أهنؿ ؿقم ظذ- ازورً  - ضادملَرِ  ظكوادَّ » :Pالدارمي سعقد بن ع َمن قال

 إهندؿ  ﴾ار جندُ يف ؾرضدّ  دَ ظذ حن ك لَ﴿ : ار ؿقل  ف ر يف لققفقن

 ؿدَل«! لتقمهقىدف  دَ ظدذ ذفدؽ وفدوس  دقافملُ  هدق افدذي اةنُ تذفؽ لملنقن

  =   ظدذ وأخفدف ظندهللك افكدذا أرخد   َ :-ادملَرض هلذا -ؾوقَل» :افهللار ل
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 :  (1)ؿَل افشَظر

 َ  َ  ٍؼ واِ د ُِ نْ يف َج  ارَ غَ تقِ أ 
 

ـَ    «عُ طَّدقَ  ُ  ى ظلودِؽ رَّ َح  هللٌ بِ فف 
 

آتتدهللاع  إ ثلِ لت دح هبدَ ـودػ لديي  ـهذه مجلِ 

وأشَفوبهَل وؿدهلل  لجهِ اةهؾ تَفلغِ افملرتوِ: ُ فردا،َ  ـ

 ملرؾِ  َ لتقؿػ ظلوف َؾْهؿ افكتدَا  أمجع إوفقن ظذ أنَّ 

نِ  خوَئ  افلغِ افملرتوِ ذٌط أشَد يف جقاز   ـواف ُّ

 وآؿساا  نهَ.  لو ملَةِ افنوقص افؼظوِ لآجتهَد

ا اجلفل بؿرتبة الؼقاس دم مصادر الترشيع: وهل  وأم 
                                                           

َّ  ؾٌن ف َىؽ=  َّٓ  لؿَفدف آدم تندل  ـد أحدهلل إػ ؾيذهبَ دظقاك يفَ صَدؿً  ـن  وإ

 ـتدَا تتيولدؾ وأتكد  نؽ افتف ر هبذا أظلؿ ؿهُ  ؿقم ظذ تَفكذا  شنع ؾلؿ

د ظندهللهؿ  ف درهَ امإىَّد لإ َ دؽ و ـ  نؽ ار  يف ؾرضدقا  دَ ظدذ افكفدَر ينُّ

 واف دخرلِ افكفدر ظلوهدَ واختدَروا لار ذات إػ  دهللظق افتل وافف َئؾ اإللامن

 أهندؿ أىبديك ؾمـد.ظندهللهؿ اةندُ  ف در ؾهدذا لاف َخرلـ هؿؾ امَّ  ار تيوفوَم

 اد دلمغ ظدقام  ـد ـثدر ادملندك هدذا جيهدؾ ٓ ؾٌىدف لاةندقا  ـ جنُ ؿَفقا

 «ظلامئهؿ ظـ ؾ ًس 

مؽتبرة  -ط  « العـقرد يكؼض اإلمام أيب سرعقد عر َمن برن سرعقد عرذ ادريمر اجلفؿر»اكظر:  

 .(2/108) رشقد بن حسن األدعي/حتؼقق: دم(، 8991 )الطبعة األوىل  ،الرياض ،دالرش

 .«مجوؾ ُتثَونِ»ل مجوؾ تـ ظبهلل ار افق َظلل وادشهقر تد : أتق ظمروهق ( افقَئؾ1)
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نِل ؾقهلل  ر ُ ظلوف أْن ؿَس ؿقٌم  ع وجقد  افتيخر ظـ اف ُّ

ل افبهللظِؾقؿملقا يف ل ا أْن لرجملقا إفوهَقْ تَ ُشنِ ثَتتِ وأَ 

وادتتبع ٔرام اففقهَم جيهلل أ ثلِ ـثرال هلذا افنقعل وأؿرهبَ 

ؿوَس ادًذن ظذ اد تمع يف افوسال   ـ َ ؿَفف افبملض 

نِ افزـوِ افتل  افنَّبل ظذ  ظقُ إذان  ع وجقد اف ُّ

َّ حكمه َ  قهلل ِ ظذ افقوَسل  ع أن َؿهلل َظِلْم ل وأهنَّ

نَ ُدما إَِذا َسِؿعُتم»ْ حهللل لهللل تيشلقتف ظذ اختوَص  «ذِّ

 . (1)اد تمملغ تَفوسال ظقُ إذان

 

                                                           
 يف إذان تهللظِ حمر ِ. « ^افوسال ظذ افنبل »دملنك: أن إضَؾِ ادًذن وا( 1)
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كهددؿ إهددقامل ؿددهلل لكددقن افنددَطر يف إدفددِ  َّددـ  لِ 

ؾتهللؾملف إػ  قرلر احلكؿ افذي كقدؼ ؽرضدفل ُثدؿَّ ليخدذ يف 

ل وهدذا يف (1)فوؾ افذي لملتمدهلل ظلودف وجيدَدل تدفس افهللَّ  لمُّ 

كدؿ تدف وُك  لظلودف مدؾ إدفدِملؾ اهلقى أصًس ُي ؿع جَي افقا

ظذ إدفِل وهق ؿلُ فق دوِ افتؼدلعل وإؾ دَد فغدرض 

َرع   .َىوُ إدفِ  ـافشَّ

لغ ظدـ ااط ار اد دتقوؿل   و تَتملِ اهلقى أصؾ افزَّ
                                                           

 «يف   دددَر آتتدددهللاع اإلتدددهللاع» ـتَتدددف لقدددقل افشدددوف ظدددع حمفدددقظ  يف(1)

ىَّام ضؾ يف أدفتهَ حوْ أخدذهَ إ -ِ ـ هذه إ ِ -ؾَدبتهللع»  :(111ص)

َد يددّ أحكددَم ارل وهددذا هددق ٓ  يخددذ آىقودد ل يخددذ اهلددقى وافشددهقال

رق تغ ادبتهللع وؽدره9 ٕنَّ ادبتدهللع جملدؾ اهلدقى أول  طَفبدفل وأخدذ فاف

إدفِ تدَفتبعل وِ دـ صدين إدفدِ أن لًخدذ ؾوهدَ تدَفيقاهرل وـدؾ طدَهر 

ك  ظـ  قت َه يف افيدَهر ادقودقدل ولتديول ظدذ ؽدر  دَ لمكـ أن لُ 

ؿوهلل ؾوفل ؾٌذا اى ؿ إػ ذفؽ اةهؾ تيصقل افؼلملِ وظدهللم آضدطسع 

عل إَل ـَن إ ر أؿرا تمقَصهلله ػ افتحرلػ واخلروج ظـ  قَصهلل افؼَّ

نِ وأْ َكـ يف ضسل   .«افبهللظِؾكَن ادبتهللع أ رق يف اخلروج ظـ اف ُّ

 متابعــة اهلـوى يف األحكــام -2
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وؿدهلل ، [٦٥القصص  ]﴾ېئ ېئ ېئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿

ا ملِوا ال ُيؤِمن أحدكم حتى يكون َهَواُه َتبع  » :جَم يف افوحوح

ٓتتهللاع تف ل(1)«ِجئُت بِهِ  ِ   (2)وا ا ادطَد ع يف ِخهلل د َلْكثُر ظندهلل أرتَد

ـثدر احِلَودؾ  لادلقك َل وفملؾ أ َ وحطَ ه ىو واحلوقل ظذ َظَرض افهللُّ

ـل ِ إػ افهللي َ  ن قت َ تريم  -افتل ىراه ـ  نه ل لرجع إػ هدذال   -وافهللي

لطَ  وىحدقه  نوٓ لبملهلل أن لكقن  ذان اف ُّ افتدل مل  هللعافبد  ـدف ٕا

 َّٓ ل (3) يف صسال ادلقك واف سضغل وـدذفؽ تهللظِد ادحمدؾىرهَ إ

ي م تملدض افلوَد جتامع إلحَو ِ ٓا ُ أن  لوتهللظ َ لغلد وؽدر ذفدؽ  د

                                                           
« ذح اف دنِ»(ل وافبغدقي يف 14« )اف دنِ»أخرجدف: اتدـ أع ظَصدؿ يف  (1)

 ل وػتٌشددنَد ضددمل وؽددرهؿل(ل 718« )ادددهللخؾ»(ل وافبوهقددل يف 113)

 .هلل فف ىوقص افكتَا واف نِصحوح  شه  ملنَهو

 لملنل: اهلقى. ( 7)

ولدزلـ  مجؾ لنوُ ظلودف هدقدج كمدؾ افك دقال فلكملبدِ ادؼدؾِل هل:و(2)

تيىقاع افزلنِ وليي إػ  كِ يف  قـُ  ـ افطبقل وادزا رلولققم تملدض 

افنَس تَفتم ح تفلو قبولف زلدَدال يف  مليومدفلوجمللقا ذفدؽ ـلدف ـَف دنِ 

هؿ تملدض افملَ دِ أن ادحمدؾ جدزم  دـ ؾرل دِ تدؾ  دق ادتبملِ ادفروضِل

لوطلّ هذه افبهللظِ إػ أن لّن ار أئمِ افدهللظقال يف  كد واحلجدَز احلٓ 

 ور احلمهلل.  إػ افق َم ظذ هذه افبهللظِ
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ل جوَد َ ٕا ا إفودفل ثدؿ  قارثتهد ِ دلؽ أو  شقرال دُقرَّ ل (1)لكقن رؽب

ـ أىكره َ لنكرون ظذ َ  ّ اةامهرل وصَرت ظنهللهؿ دلنً    .(2)وظمَّ

                                                           
 P( وؿددهلل ىدد َّ ظددذ تهللظوددِ ذفددؽ ـلددف ؾ ددولِ افشددوف ظددع حمفددقظ 1)

يف  م(1837-هددد1251)ت   ـبددَر ظلددامم إزهددر افؼددلػ ظ ددقه وِ

   .ؾلراجع« اإلتهللاع يف   َر آتتهللاع»افنَؾع  ـتَتف

حمؿود   فضقؾة اإلمام األكزيؼول ل«فهلل افنبقيتهللظِ آحتفَل تَدق»( و ـ ذفؽ: 7)

ـ هددذه ادقافددهلل -شررقا األزهررر –شررؾتو   ددَق ادقافددهللل »  :ظدد و هددام ؿددَل ُظشَّ

ت  ـ أنَّ ؾوهَ ذِـر ار واددقاظظل وؾوهدَ افودهللؿَ-وادتك بقن هبَ و روجقهَ 

ـ أفدقان افُف دققل  -وإضملَم اففقرام س9 ِ د ؾ افنََّ َ ولراهـ  ؾٌنَّ تملض  َ  راه ؾوه

َ ُكد ؿ ظدذ رجددَل تي وأىدقاع ادخدَزيل وصدقر افتَّهتدؽل واإليفا  يف ادددَل9  د

لنل ادبدَدرال تَفملمددؾ ظددذ  ل وؿدَدال اإلصددسح اخلُلقدل وافددهللي افشد قن آجتامظودِد

َ و نملهددَل ووضددع حددهلل دخَزهيددَل و ط ـ وصددمتهَل وفقددهلل إتطَهلدد هددر افددبسد ِ دد

 بدَمال -فُ كقت افمللامم ظنهَل و شَرـِ رجَل احلكدؿ ؾوهدَ  -تحؼ -صَرت 

 َ ظَ َِّ ُ نتهؽ ؾوهَ احلُر َتل وُ راق يف جقاىبهدَ د دَم إظدراضل وُ  دف ؾوهد

وجقه افملبَدالل وُ  تبَح افبهللع وادنكراتل وٓ لقػ ؾوهَ أرتدَا افدهللظَرال ظندهلل 

يَهر افهللظَرال افملَ 9َِّ وإىام لبتكرون ولبتهللظقن  َ صدَم  يهر أو  يهرلـ ِ ـ  

ِ فلُخُلدؼ وافف دولِ.  ضد ـ صدقر افدهللظَرال ادققي ل «اففتدَوى»اىيدر: هلؿ اهلدقى  د

 =.(158-156)ص فإل َم إـز حممقد صلتقت  ط دار افؼوق
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ِ إػ أوف ؽ وادبت ِ اف و  ِ اهلقى لنت بقن هبذه اخلط َتمل هللظقن تمت

ل ار ؾوهؿ:   ل[١٤البق ة  ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿افذـل َؿ

ل: ﮲ ﴿ وَؿ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮳﮴ 

   ى ى ائ ائ ەئ 
                                                           

 -مػتري الرديار ادنرية األسربق – خمؾرو  ويؼول فضقؾة الشقا  حسـني =

اء وِ ـ افملجُ أن ل كّ تملض ادنت دبغ فلمللدؿ ظدـ إىكدَر  » :عن هذا الد 

افبهللع و َ إفوهَ ِ ـ افشملقذال وافتهللجوؾ افذي اظتَده تمل هؿل لشههللوهنَ   هذه

ظدـ  ولقروهنؿ ظلوهَ وجيَروهنؿ يف ؾمِللهَل تؾ لهللاؾملقن ادنكرلـ هلَ افذائهلللـ

اظغ إػ شبوؾ راي  لـ وافهللَّ ى ديل ار  افملَدغ وههللي إ َم افملَتهلللـل محك افهللي

غ حممدهلل نح دفف دولِ افشدوف ل «ؾتدَوى ذظودِ» .«شقام اف بوؾ أن هيهللهيؿ

 . دار آظتوَم .ط (158-157خملق  )ص

وزيرر األوقرا  –ويؼول فضقؾة األسرتاذ الردكتور حمؿرد حسرني الرذهبي 

  الذي كتَج إ ر إػ جرأالل ٕنَّ »  :حغ ُش ؾ ظـ إفغَم هذه ادقافهلل -األسبق

م إللغ ا ِمرن ادعارضرة؛ ِمرن َيتؼد  اء هذه ادوالِد سو  ُيواَجه بعا ػة قوية جردا

 .«ادـتػعني هبذه ادوالد، وادروجني لؾبِّدع، واددافعني عـفا

 .م1864دل مز 18 :جرلهللال إهرام افقَهرلِل اةمملِ اىير: 
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ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 .[٤٧٥-٤٧١البق ة  ]﴾ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

تدؾ قْ ف تمتَتملدِ اهلدقى ُ كَتَ دح إدلدَنل ولُ وافقاؿع أىَّ 

ـؾ خرل وآتتهللاع تف أصدهلل أىدقاع آتتدهللاع إثداًم ظندهلل ارل 

ذائدع   دـرً َ ظذ احلدؼل ؾكدؿ َحدرَّ  اهلدقى وأظيؿ ُج 

ل   دلَىَتل وأوؿع اإلى َن يف ضسل  بغ.   ـوَتهللَّ

* * * 
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ا  نتهددل يف اإلدراك إفوددفل  ومل إنَّ ار جملدؾ فلملقددقل َحدهللًّ

 ددَ ٓ  :إصددوَم مددـجيملددؾ هلددَ شددبوًس إػ إدراك ـددؾ رمل ؾ

 َ لوؾ إػ طدَهر  ندف دون  :لوؾ افملقؾ إفوف تحَلل و نهَ

تِنََه ـْ اي ٓ  كَد  تفؼ يف َؾْهدؿ  (1)ا ل وهل  ع هذا افقوقر افذَّ

احلقَئؼ افتل أ كـ هلَ إدراـه9َ ؾٌنَّ ؿقى اإلدراك ووشدَئلف 

ُتدهللَّ ؾدوام ٓ  ـثدًرا9 وهلدذا ـدَن ٓ  َفتلػ ظنهلل افنُّيَر اختسؾً 

  ددـشددبوؾ فلملقددقل إػ إدراـددفل وؾددوام فتلددػ ؾوددف إىيددَر 

افرجددقع إػ خُمددِز صددَدق ل ددطر افملقددؾ أ ددَم  ملجز ددف إػ 

دهلل  شدقل ادًلَّ ظندهلل ار   دـ وهلللقفل وفدوس ذفدؽ شدقى افرَّ

 َْ افمللوؿ تكؾ رمل اخلبر تام َخَلَؼل وظذ هدذا إصدؾ َتملد

مـ ْ ددلبونددقن فلنَّددَس  ددَ ُلددر، خددَفقهؿل ولَ  ار ُرشددلف

                                                           
نُْف افقـ افُكنْفل  « تنَهآـ( »1) ـُ  . لُتفُ َم حقوقُتُف وهنو

 الظن بالعقل يف الشرعيات حتسني -3
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ىوَ وأخرال.  يخْر وجيملؾ هلؿ حيًَّ واؾًرا يف  لشملَد،ؿ  افهللُّ

وؿددهلل صددذَّ ظددـ هددذا إصددؾ ؿددقم رؾملددقا افملقددؾ ظددـ 

ده ارل وجمللدقه حجدِ ار ظدذ ظبدَدهل    تقاه افذي حدهللَّ

مقه ؾوام ٓ لهللرـف  ََّ أىدزل ارل ؾرجملدقا يف افتؼدلع وحكَّ 

وأىكددروا يف افنقددؾ ـددؾ  ددَ مل لملهددهلل يف إدراـددفل ثددؿ  لإفوددف

 يف افتؼددلع اإلهلددلل  قشددملقا يف ذفددؽ وجمللددقه أصددًس 

ددف  واشددتبَحقا تملقددقهلؿ  ددَ مل لدديذن تددف ارل و ددَ ٓ ىمللددؿ أىَّ

لدددر، ار أو ُلْغِ دددبفل وفقدددهلل أظدددَهنؿ ظدددذ آتتدددهللاع يف 

ؿ ىيروا ؾوام أدرـف افمللامم  ع أيفار افتؼل  ـافملبَدات أهنَّ

فل وزظمددقا أنَّ هددذه إيفار هددل ادقوددقدال ر يف ِمددكَ وحِ 

دَ داظودِ إفودفلْكد ؼلع احلُ  ؾؼدظقا ظبدَدات ظدذ  ؿل وأهنَّ

 يفار يف تملض  ؼلع ار.  قتٍ هذه إ

شدقل  وهذا هق آشتح َن دف أصدحَا افرَّ افدذي َذ َّ

 و ـ  لوأئمِ اهلهللى وافهلللـل وأىكروا ظذ أخذلـ تف

ل وفق جدَز آشتح َن  لذذ: »Pذفؽ ؿقل افشَؾملل
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لـ ةَز ذفؽ ٕهؾ افملققل  ؽر أهؾ   ـآشتح َن يف افهللي

لـ يف ـؾ تَا وأْن خُيدرِ َؼَّ افمللؿل وةَز أْن لُ  ج ـدؾ ع يف افهللي

 (2)«عوَ ـ اشتح ـ ؾقهلل ذَّ »ل وؿقفف: (1)«أحهلل فنف ف ذًظَ

جهِ ىف دف ذًظدَ   ـإىف َىَوُ »لَ : ول و ملنَه ـام ؿَل افرُّ 

ل وؿهلل وؿع ـثدر  دـ آتتدهللاع هبدذا افطرلدؼل  (3)«ؽر افؼع

إ ددقر افغوبوددِ افتددل   ددـؾددبحكؿ افملقددؾ افقددَا ُردَّ ـثددر 

وحؼددد  لوادودددزان لصدددحّ هبدددَ إحَدلددد9ْ ـَفكددداط

و دَ  لإج َدل وافنملوؿ وافملذاا اة ملل ورؤلِ افبدَري

  دـ َ مل ُلهللرـف افملقؾ وٓ لنهض ظذ إدراـفل و (4)إػ ذفؽ

ّ تف إحَدلْ.  ذفؽ ىزول ظو ك  افذي صحَّ

  دـوتَشتح َن افملقدؾ افقدَا ُ دِرَك افملمدؾ تكثدر 

ؽرهدَ أؿدقى  نهدَ يف يودوؾ  أن زْظداًم إحكَم افؼظوِ 

                                                           
ر.   :يقوؼ ل(1353ترؿؿ )(416ص)فإل َم افشَؾملل  لَِف( اىير: افرش1)  أمحهلل صـَ

 . (263ص)ل وادنخقل (161ص)ل فلغزاي ( اىير: اد توفك7)

 .  (241ص)فلشقـَ  ل( إرصَد اففحقل2)

 .فوهَو ـ إثبَت افوفَت اإلهلوِ ظنهلل  نكرهيَ و ً( 4)
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افتكلوددػل وتَشتح ددَن افملقددؾ   ددـافغددرض ادقوددقد 

افقددَا ِزلددهلَلت ظبددَدات وـوفوددَت  ددَ ـددَن لملرؾهددَ أصددهلل 

س حرًصَ ظذ افتقرا  ـ ار  . (1)افنََّ

ـي ظدذ ظدهللم  لهذا وـدام لس دُ آتتدهللاع تتح دغ افيد

ؽَت فلتؼدلع  إدراك افملقؾل أو ظدذ طدـ أنَّ إيفار   دقي

وداظوِ إفودفل لس دُ ألً دَ ظدذ إرادال َدْؾدع ُ نَكدر أو خمَففدِ 

س هبَ ظدـ  قَرؾدِ  فؼع ثَتّ ؾتُ تح ـ تهللظِ لشتغؾ افنََّ

ػ  دـ ار كدَا وْ أَ  تمؼوظوِ أصلهَ افبهللظِادُنكر تزظؿ أنَّ 

ؿرامال افقرآن تودقت  ر فدع يف  :ادنكر افكلحل و ـ ذفؽ

ـددام -اد ددجهللل وؿددرامال إدظوددِ ـددذفؽ أ ددَم اةنددَئز دؾمًلددَ 

ىوَ يف اد جهلل واةنَئز. -لققفقن  فتحهللث افنَس تكسم افهللُّ

آتتهللاع تقوهلل احلوقل ظذ زلَدال ادثقتدِ ظندهلل  ومـه:

افنَّفس  شقِ يف جنس  دَ ار9 وليـ أنَّ ضرلؼ هذا يموؾ 

ُلَتملبَّددهلل تددف ارل وهددذا  ددَرال لكددقن تٌحلددَق ؽددر ادؼددوع 

                                                           
ـ تهللع افطرق (1) ـ افولقات وإذافوقؾوِ ـكثر      .ـَر وؽرهَيف افملبَدات  
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ـ افتؼدلعل و دـ أ ثلددِ تَدؼدوع9 ٕىدف لزلدهلل يف ادقودقد  د

ٕىددف ل ددَظػ ؿهددر افددنفس  9 ددرك اف ددحقرذفددؽ افتملبددهلل: 

فتملبددهلل تتحددرلؿ افزلنددِ ـَادقوددقد  ددـ  ؼددوظوِ افوددقمل و

لزلهلل يف احلكمِ ادقودقدال  دـ  ٕىف 9ادبَحِ افتل مل كر هَ ار

اختوَر أصهلل إ رلـ  :يرلؿ افذهُ واحلرلرل و ـ هذا افنقع

أىف  ^ظذ افنفس ظنهلل  ملَرض افروالَتل  ع أن اديثقر ظنف 

مُهَا» ومَحْؾ  ل(1) «ما ل يؽن إثًَم  ما ُخرِّ َبنْيَ أمرين إال اْختَار َأْيََسَ

  ع أن ؾوف افتيدي  ظذ افتملبهلل افذي جيُ ^مجوع أؾملَل افنَّبل 

 . وٓ ُلْطَلُ ؾوف افتيدي  لٓ َ مَلبُّهلل ؾوف ـثًرا  نهَ ظَدي  

َرع9  و َرال لكقن تَختوَر ظبَدات صَؿِ مل لي ر هبَ افشَّ

ل وافتدزام افنكدَحو درك  ل(2)ـهللوام افووَم وافقوَم وافتَّبتؾ

ل وؿدهلل جدَم يدذلر (3)افقاجبدَت ـدَفتزام لاف نـ وأداا

                                                           
 .  (  ـ حهلللْ ظَئش7276ِ(ل و  لؿ)5675( أخرجف: افبخَري)1)

  .( افتبتؾ: آىقطَع فلملبَدال و رك افنكَح7)

 أي: جملؾ هذه اف نـ يف  ر بِ افقاجبَت.( 2)
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ُهوَن َعْن »:  يف ؿقفف ـام لظـ ذفؽ ـلف َما َباُل َأْقَواٍم َيتـَز 

هم َلررُه  بِرراهلل إِِّنِّ أَلَعَؾُؿفررم َفررَواهلل ،ِء َأ ررـَُعهُ المرر وَأَشرردُّ

يَن َأَحرٌد إاِل  َلَؾَبرهُ »: وؿقفف ، (1)«ةً َخشق ل (2)«َلْن ُيَشاد  الردِّ

ُدوا َعرَذ َأكُػِسرُؽم»وؿقفف:  ل (3)«ُؽمعَؾرقاهلل َد َفقَشردِّ  اَل ُتَشردِّ

ها افددذلـ    ظددذ اتددـ ُظَمددر ^وؿددهلل َردَّ افنَّبددل  وافددرَّ

  شَق افطَظَت.  وأرادوا أدام ^ قللقا ظبَد ف 

وؿهلل َؽَفؾ ؿقم ظـ هذه افتحذلراتل واخسظقا ٕىفه ؿ 

ظبدددَدات أو ـوفودددَت يف افملبدددَدات أو افتزا دددَت خَصدددِل 

َ ِدلـل ودلـ ؿق و ملبَّهللوا  ي !!هبَ وظلمقهَ ٕ بَظهؿ ظذ أهنَّ

ار إىَّام لكقن تدَفتزام  ؼدلع ار   ـوَجِهلقا أنَّ افُقرا 

وأحكَ ددفل وأنَّ وشددَئؾ افتقددرا إفوددف حموددقرال ؾددوام ذظددف 

                                                           
 . (  ـ حهلللْ ظَئشِ 7245(ل و  لؿ)5111( أخرجف: افبخَري)1)

 . (  ـ حهلللْ أع هرلرال 28( أخرجف: افبخَري)7)

د عؾرقؽم»تلفظ ( 3813( أخرجف: أتق داود )2)   دـ حدهلللْ أىدس«فقَُشد 

   .وإشنَده ضملوػ .
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 افبهللظددِل ؾقؿملددقا تددذفؽ يف  وتلَّغددف ظنددف رشددقفف إ ددغ

 أثمغ.   ـوـَىقا  لوُحر قا ثقاا افملمؾ لوادخَففِ

ؿدهلل أحدَط ستتهللاعل فهذه إشبَا افتل أوردىَهَ هنَ 

كل من ََيِؿل َهَذا الِعؾم » :تيضراؾهَ ومجع أصقهلَ حهلللْ

اُدْبطِؾنِي  الَغالني واْكتَِ اَل  ون َعـْه حتريَف ـػُ ه، يَ ولُ ُد عُ  ٍف ؾَ َخ 

 .(1)«وَتلِويل اجَلاِهؾنِي

د. «غَفغيرلػ اف»ؾد   ُلشر إػ افتملوُ وافتَّشهللُّ

ـي تَ «اىتحَل ادبطلغ»و  د فملقدؾ يف ُلشر إػ ي غ افيَّ

 افؼظوَت و تَتملِ اهلقى.

ُلشر إػ اةهؾ تمودَدر إحكدَم  «: يولؾ اةَهلغ»و 

 وتيشَفوُ ؾهمهَ  ـ  وَدرهَ. 

* * * 

                                                           
افبوهقل ظنهلل هق و (ل488/ح1/233( )ا  يف )  نهلل افشَ وغافطز :أخرجف( 1)

 .حوصحت نهلل ل تلفظ )لرث هذا افمللؿ( (11/718يف شننف افكزى )
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ـ صهلللهلل افبهللظِلرجع ذلقع  َ تغ افنَس إػ أ رل  يواىتشَره

ِ إدلَن   افتحرلػ وافزلَدال وافنق :   ـاخلطر ظذ شس 

 . (1)ادملوقم اظتقَُد افمِلومِ يف ؽر أوهلَم:

لملِ ظذ افقجف افذي تف  اآلخر:و افتَّهَون يف توَن افؼَّ

 .^ُىِقلّ ظـ افرشقل 

وك رررًرا مرررا تررررى األول فرررقؿن يـتسررربون إىل صرررر  

ررم يؼررر  مررنون عررن شررقا صررريؼتفم شررقًئا ؤالت صررو  وأَّن 

را   مرناألحوال التي تـادم األحؽام الرشعق ة، فقعتؼردون أَّن 

بني، وأن شقخفم ال  به عباده ادؼر  اهلل الترشيع الذي خص  

ا، وال يؼول إال  ِ دًقا، والػؼه لؾعؿوم وهرذه  يػعل إال حؼا

قول أو  منصريؼة اخلصوص، فقتبعوكه دم كل ما ُيمثر عـه 

                                                           
ظقن  ـَفراؾ ددِ افددذلـ افبددهللعوؿددهلل وؿددع يف هددذا ضقائددػ  ددـ أهددؾ  (1) لددهللَّ

وجيمللدقن هلدؿ  دَ ر ورشدقفف ِ دـ حقدقق  لظؼد إ ًَ دَ لافملومِ يف اثند

   .افتؼلع واف مع وافطَظِ

 األسباب املفضية إىل ذيوع البدعة
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ب إىل اهلل ادو ل إىل رضاه فعل عذ أك ه الطريق اُدؼرِّ
(1) . 

ون ظددنهؿ يف ؤيف أ بددَع اففقهددَم لقددر -ألً ددَ- و ددراه

فؾل ؾوتم دكقن تكدؾ   ـهؿل ولملتقهللون ظومتهؿ ـتب افزَّ

وإن وصلتهؿ افروالِ افودحوحِ ظدـ رشدقل ار  لآرائهؿ

تخددس  رأي أئمددتهؿل وؿددهلل أؾددرط افنَّددَس يف رؾددع  ^

  دـ  تقى افمللامم و ًففل افكتُ تَفن بِ إػ  َ َخلَّفدقه 

 قظف هق احلؼ.حكَمل واظتقهلل ـؾ ؾرلؼ أن رأي  تبآرام وأ

َ اشتقر ظذ  قاي افملوقرل إىَّف  وقالوا: ـ ؽره د ل َن افهللي فقـ 

َ   دـدوٕىكددره  ل   دـدؿبلندد َ يف وافشددوقخ وإئمدِد ٓ َحددؼَّ فندد ددف  أىَّ

ن يف  ِ وادددهللوَّ ْ لددروى تخددس  رأي إئمدد افتم ددؽ تَحلددهللل

ٓ  9افكتُ ؿ أظلؿ  نَ تَحلهلللْ وتمملنَهل ؾس صين فنَ تدفل و ٕهنَّ

ـ ا للوح أن ىملهللل إفوف َ أففنَه    .(2)فملبَدال وـوفوتهَوىسك  

                                                           
 :وؿهلل ضفحّ ـتُ افققم تتيصوؾ هذا ادملندك افبَضدؾل واىيدر إن صد ّ( 1)

  .فلشملرا  ل«ـرا َت إوفوَم»

إن » : َ  ردد ظذ أف نِ تملض ادتملودبِ فلمدذاهُ  دـ ؿدقهلؿ ـ ذفؽ:  (2)

 .«ولًآلِ أو حهلللْ خَفػ ادذهُ ؾهق  ن قخ أو   ـؾ
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س ؾمَلِملقا ت َئهلل افنََّ ى ذفؽ يف ظق ل  َفبهللظِيَفَ دِن و رـدقا اف ُّ

ٓتتدهللاع فتكدقن  ا ا  زرـل أظامهلؿ تكلمِ  ديثقرال وضدملهَ أرتَد

دًَ» :شبوًس إػ  روٓل تهلَِلِظِهؿل وهل دهلل ظًَدَد فقدل ار شَد  ل«َ ـ َؿلَّ

ح ادطلدقا ش وؿهلل ؾَت هًٓم أنَّ افتقلوهلل ادَب تؼدا  ذضدف ٓا

َ إػ احلددؼل وافرجددقع إفوددف تبوي  ددف  دد ل وأىَّ ر   دـدندِد ٓ َحددذَّ م إ   دـدإ دَد

ع ٓ يَب ْ إذا صح  (1)ا ِ ؿدهلل  (2)و رك احلهللل ل وؾَ،ؿ أنَّ هذه افطرلق

َتف افكرلؿ ظذ َ ـ جملؾ اأىكرهَ ار ـت شس   ي  يف  م وٕا َٔت ع ا َب

ن افري  ـ ُلرجع إفوف دون شقاهل حتك ردوا ترهَد ل ِ أصًس يف افهللي ف شَد

ِ افقددددرآن تقددددقهلؿ:  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿وحجدددد

ُ  -ألً َد-وؾَ،ؿ  [٣٢الزخ ف  ] ﴾ٿ  ٿ   أنَّ افتملود

 ؽر ار َرتًَّ.  افَذِ   ـاحلهللي ىقع  افرأي افمللامم إػ هذ

ۇ  ﴿ بدَع إحبدَر وافرهبدَنل أوـَن ذفدؽ ُشدنِ 

                                                           
ّٓ وحّذر أ بَظف  ـ ا يبَظف ظذ ؽدر دفودؾ صدحوح 1) ( لملنل: أىف  َ  ـ إ َم إ

 .  ل أو ا يبَظف فشخوف و رك افهللفوؾ ـ افؼع احلنوػ

ُْ ؾهق  »ظـ إئمِ إرتملِ ؿقهلؿ:   قا ر ( وؿهلل7)  .«ذهبلإذا صحَّ احلهللل
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 .[٢٤التوبة  ] ﴾ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ

 وَدر افتؼلع   ـي ُظهللَّ  وهللًرا وؾَ،ؿ أنَّ اإلمجَع افذ

اخلطي يف َؾْهؿ  ملندك اإلمجدَع  :جيُ ا بَظفل ولتوؾ هبذا ألً َ

 وَدر افتؼلع اإلشس ل9 ؾقدهلل لقدع يف أؾهدَم   ـافذي ُظهللَّ 

س أنَّ ظمؾ اةمهقر   ــثر  وتخَصِ إذا ا فؼ  قارثدف -افنََّ

 افملمؾ تف مجوع افطبقدَت يف اد دَجهلل ظـ أجوَل شَتقِل وظؿَّ 

دَ  -وادجتمملَت وأىهلللِ افمللامم  ـ إمجدَع إ دِ افتدل َوَرَد أهنَّ

تَِؿررع َعررَذ َضررَ لَة» ؾددس جيددقز خمَففتددف وفددق طهددر  ددَ   (1)«اَل ََتْ

ِ  لَفبهللعخيَففف9 و ـ هنَ لشتهلل   كهؿ ت تؾ تَدحر َت تُحجَّ

ددَ أصددوَم  دديثقرالل وؿددهلل رآهددَ افمللددامم وخددَفطقا أهلهددَ ومل  أهنَّ

عل وؽرهَ اف سل ادبغلنكروهَل ؾهلَللَّ ظذ َ افؼَّ  .(2) أهنَّ

بردع ادسراجد  مرنن هرذا الطريرق ك رر مروقد اكترش  

                                                           
  .(  ـ حهلللْ أىس 2841) اتـ  َجف :( أخرجف1)

^ ؾكلام ُأىِكرت ظلوهؿ تهللظِ خمَففِ فن  ـتَا ار أو شنِ رشقفف ( 7)

 !  جَموا  ـ تطقن افكتُ واحلقار تققل ؾسن أو ؾسن !
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وادوالررد، وإحقرراء الؾقرراس، واالسررتئخلار عررذ اخلررتَم ، 

ره  والتفالقل، والتسابقح، إىل لر ذلك ممرا هرو معررو  بلك 

ين  .دين  . (1)ه بريءمـوالدِّ

ا ال  اِّن: توَن افؼدلمل9ِ ؾٌثمدف ظدذ  وهق ،َون افمللامم يف أم 

َ افمللامم افذلـ أَخَذ ار ظلوهؿ افملههلل وادوثَق أْن ُلبوي  س  د نقا فلنََّد

  ـد -إٓ  ـد رحدؿ ار-ل إفوهؿل وؿهلل أمهدؾ مجهدقر افمللداممزي ىُ 

م  لنل افمليوؿ افذي لتقؿػ ظلودف تقَد ز ـ تملوهلل هذا افقاجُ افهللي

ًِ ىقوِ  َ إ َد ضدمل -أمهلدقه-دران إ  ـافؼلملِ شلوم ًفَ وخقًؾد

ِ فلمليددامم   دـد َ ُظَ لدد دد ل وإ َّ ُ اخلَصدِد ِ وؽ دد دد ُ افملَ َّ  يفدد

َ تيصددؾ افقا َ ،َوًىدد دد مل وإ َّ َ ظددذ ؿَظددهللالجددواحلكدَد   :ُ وجرًلدد

َ  «اخلؾق لؾخالق دع» افتل لزرون هبَ إحجَ هؿ ظـ افبوَنل وإ َّ

فَئل ؿوَم افبملض تدف لُ  ًس9 ىيًرا إػ أنَّ افبوَن واجُـ  ا  دقِ  قـا

                                                           
ؾَر  ملَػ ى يل أن لتقا ظذ اد لمغ  ـ هذه افبهللع اديلمِل وأن ( 1)

 «ع يف   َر آتتهللاعاإلتهللا»: فزاً َ اىيرلقطع تغ اد لمغ داترهَ. و

  .Pفلشوف ظع حمفقظ
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ـ افبَؿ  .(1)غ وجقتف ظ

س  نهؿ ذفدؽ اف دكقت  َّ افمللامم وَأفَِػ افنََّ ودَ َشك

ِ أنَّ  َ لفمللقىدف ِدلدـ وذعل  َـّ افملَ َّ ظـ ـؾ  َ لفمللقنل َط

افمللددامم ؾددوام -تحكددؿ اإلفددػ وافملددَدال-ورتددام جددَراهؿ 

إػ  دَ   افبدهللع  دـهدؿ ظدامَّ َأفِفدقا لفمللقنل وتدذفؽ صدَر ردُّ 

نِ صَؿًَّ ظذ َ ـ كَو  ـ رـقا  دؿ لروىدف إحدهللاًثَ اف ُّ فف9 ٕهنَّ

لـ مل لملرؾقهل ؾس حقل وٓ ؿقال إٓ تَر.   جهلللهلًلا يف افهللي

افبوَن وإمهَل إ ر  يذلر ار  ركَ   ـوفقهلل ـَن فلمللامم 

 افبدهللعتَدملرو  وافنَّهل ظـ ادُنكر  َ لهللؾع هبؿ إػ  كَؾحِ 

دنِ ـلدام هبَّدّ ظلوهدَ  ـلام ذرَّ  ؿرهنَل وافملمؾ ظدذ حفدظ اف ُّ

 لهذا  َ لنبهنَ إػ واجبنَ  ـح ظَصػل وىرجق أن لكقن رل

 ولنقذىَ  ـ هقل  َ ىحـ ؾوف. 

* * *  

                                                           
َ فكدز ؾتندِ صدهللي و قفوًّد لوإ َ شققًضَ يف محيال افبهللظِل و  تنقع اف دسفِ( 1)

 اخللؼ ظـ ضرلؼ احلؼ.
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 مضار االبتداع

فو أنَّ مضار االبتداع تؼف ظـد ادبتدِدع وال تتعدداه  ػ 

ؽره هلَاَن األمر وشدفل اخلَطبد : وفؽدنَّ مضدار االبتدداع 

ما يصقبه ويصدق  أتباظده  :ما ُيصق  اُدبتدع، ومـفا :مـفا

ين كػسه، ومـفدا :يف افعؿل بافبدظة، ومـفا  :ما يصق  افدِّ

 االبتداع يف ديـفا. ما يصق  األمة افتي وؿع 

ا ما يصق  ادبتِدع ؾفو اؽتصاب حق افتؼيع افدذي  أمَّ

ال يؽددون  ال و وحددده، وأفددك أنَّ ادبتددِدع يددرى أنَّ افـَّدداس 

ظوة  فقفا واحلثِّ  :ػون ببدظتهمؽؾَّ  ظؾقفا،  وفذفك يؼوم بافدَّ

ع افذي َيتعبَّد  منوهو  هذه افـاحقة يضع كػسه موضع ادُؼِّ

ه وهنقه، وهذا بعقـه اؽتصاب حق افتؼيع افذي افـَّاس بلمر
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 . (1)ؿصده ادبتدع أم مل يؼصده ،ال يؽون  ال و

ام وؿع األحبار وافرهبان  ـو افعربـ   منوؿد وؿع ؾقه ُمؼب

 أهل افؽتاب، وكعى افؼرآن افؽريم ظذ افػريؼغ مسؾؽفم، وؿصَّ 

ـا صقئًا مما رشظه ادؼـون بغر حق، ؿال تعاػ يف شو  ةرظؾق

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿األكعام: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 

 ،[٨٣١ - ٨٣١األنعام: ]﴾ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ

ھ ھ ھ ے ے  ﴿وؿال تعاػ يف شورة افـحل: 

                                                           
ؾادبتدع  كام حمصول ؿوفه بؾسان حافده أو مؼافده: »: Pؿال افشاضبي( 1)

 اـفا:كده بؼدي مـفدا أصدقا  ود  أو يسدتح  اشدتدر  ن افؼيعة مل تتم، و

ك فدا مدن ـدل وجده مل يبتددع وال اشدتدرألكه فو ـدان معتؼدًدا ـامهلدا و ام

   .(1/49) «االظتصام» .«ظؾقفا 
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﮾  ﮽   ﮼  ﮻  ﮺  ﮸﮹ ﮷   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ۓ

﯀﯁   .[٨٨1]النحل: ﴾﮿ 

ۆ ۇ ﴿ وؿد وَرد يف تػسر ؿوفه تعاػ:

يؽوكوا أهنم مل  ،[٣٨التوبة: ] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

ـاكوا حيؾ   مون، وهذه افربوبقة هي ون وحيرِّ يعبدوهنم: وفؽـفم 

 ربوبقة افتؼيع افتي تتحؼق باؽتصاب حق افتحؾقل وافتحريم. 

نَّ مسؾك ادبتِدع يف حتؾقل ما حيل وحتريم وال  َصكَّ أ

 ػ ، ويف دظوة افـَّاس يؽر َشـد رشظ من (1)رمما حي

بدظته هو بعقـه مسؾك همال  افذين اؽتصبوا ألكػسفم 

 حق افتؼيع افذي ال يؽون  ال و. 

وهلذا ـان ادبتدع يف هذه افـاحقة واضًعا كػسه موضع 

                                                           
 .ـذا باألصل ادطبوع، وفعل صواهبا يف حتؾقل ما حيرم وحتريم ما حيل( 1)
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، وواضًعا  (1)ق افتؼيع افذي ال يؽون  ال وادغتِص  حل

كػسه موضع َمن يرى أنَّ احلدود افتدي رشدؿفا او فقتؼدرب 

فقدده،  مددا كاؿصددة وهددو بابتداظدده يسددتدرك أفددك هبددا افعبدداد  

شدافة: ألن او يؼدول:  ^افـؼص، و ما أنَّ حمؿدًدا  خدان افرِّ

ا ؾد  ، ؾام مل يؽن يومئذ ديـًد[٣املائدة: ]﴾چ چ چ ڇ﴿

  P يؽون افقوم ديـًا، وجا  يف ـتاب ظؿر بن ظبد افعزيز

ـة،  كَّام شـَّفا َمن ؿدد َظدرِ » ػ ظدي بن أرضاة:  ف ظؾقك بافس 

                                                           
دع وُمَشدال فده: ألن  ادبتدع ُمعاكِدٌ » :Pافشقخ ظع حمػوظ ( ؿال1) فؾؼَّ

ارع ؿد ظدغَّ د د طافد  افعبدد ُضرًؿدافشَّ ا خاصدة ظدذ وجدوه خاصدة وَؿَكَ

اخلؾق ظؾقفا باألمر وافـفي، وافوظد وافوظقد، وأخز أنَّ اخلر ؾقفدا، وأنَّ 

ألنَّ او يعؾدم وكحدن ال كعؾدم، وأكَّده  كَّدام  : ػ ؽر أفدك ،افؼ يف تعديؾفا

أن َثدمَّ هلذا ـؾه، ؾنكه يزظم  ل ^ رمحة فؾعادغ، ؾادبتدع راد  أرشل افرشو

ا ُأَخر وفقس ما حكه افشارع بؿحصور، وال ما َظقَّـه بؿتعدغ، ـدلنَّ ُضرؿً 

ا كعؾم، بل ربام ُيػفم من اشدتدراـه افط درل ظدذ افشارع يعؾم وكحن أيًض 

ارع، وهذا  ن ـان مؼصوًدا فؾؿبتددع ؾفدو  افشارع أكَّه َظِؾَم ما ال َيعؾم افشَّ

 .(99ص)«اإلبداع »«و ال ؾض ل مبغ ،ـػر
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فل واحلؿق، ؾا منما يف خ ؾفا  رض فـػسك بدام اخلطل وافزَّ

 . (1)«ريض به افؼوم ألكػسفم: ؾنهنم ظذ ظؾم وتؼوى

ؾنأا ـان ادبتِدع يرى أنَّ ابتداظه مل يؽن  ال خلر افـَّاس 

 منيف ديـفم، ؾام أجدره باحلُزن افعؿقق ظذ كػسه بؿوؿػه 

 زفل ومحق!. افبدظة افتي ظرف افشارع ما ؾقفا من خطل و

 منو أا ـان االبتداع يتضؿن هذا افوضع افسقئ 

هاتغ افـاحقتغ: اؽتصاب حق او يف افتؼيع، وافوؿوف 

من افتؼيع موؿف من يعتؼد ؾقه افـؼص وظدم افتامم: 

 منجفة ثافثة يوؿع افـَّاس يف اظتؼاد أنَّ ما فقس  منؾنكَّه 

ين دين، وهو  أهل  من افتؾبقس افذي أضل به ـثر منافدِّ

 ىافـَّاس ظن ضرل اهلد منافؽتاب ورصؾوا به ـثًرا 

                                                           
 .(222ص)فًجري  ،«افؼيعة»( اكظر: 1)

ثر ل ؾعل وؿول مل »:Pؿال ابنـ  وأما أهل افسـة واجلامظة ؾقؼوفون يفـ 

ان خًرا فسبؼوكا  فقه :هو بدظة  يثبت ظن افصحابة  ألهنم مل  :ألكه فوـ 

ثر ) .« بادروا  فقفايسـوا خصؾة من خصال اخلر  الَّ    .(4/157تػسر ابنـ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ :ؿال تعاػ ،وافرصاد

ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿، [١٨]آل عمران:  ﴾پ پ پ ڀ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .[٨١ - ١]احلج:  ﴾گ گ گ 

ضً   ظؾقه وزر ظؿؾه، ومُهـا ـان ادبتدع ضااًل  منو

ۈ ﴿ظؾقه أوزار افذين اتبعوه يف بدظته، ؿال تعاػ: 

       ﴾ېې ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ۈ ٴۇ

وَمن َسنَّ ُسنَّة َسيِّئة َكاَن » (1)، ويف افصحقحغ[٥٢النحل: ]

، وؿد أصار  ػ أفك «َعَليِه وْزُرَها َووْزُر َمن َعِمَل ِِبَا

َعَذ اْبِن آَدَم  َكْػٍس ُتْؼَتُل ُظؾًما إَِّلا َكانَ  ِمنوَما »احلديث: 

ِل كِْػٌل ِمـَْفا ُل َمنب  .األَوا ُه َأوَّ َقاُن ِمنب َدِمَفا أِلَكَّ اَم َؿاَل ُشػب َوُربَّ

                                                           
  .. ( من حديث جرير بن ظبد او1117ؾم )( أخرجه مس1)
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 . (1)«َشنَّ افَؼتبَل 

وؾقه دالفة واضحة ظذ أنَّ َمن شنَّ ما ال يرضاه او 

ورشوفه ؾفو ـابن آدم األول يف حتؿل ؿتل افـَّػس افتي 

م مل يتعؾق بافؼتل خلصوص ـوكه ُتؼتل طؾاًم: ألنَّ اإلث

ؿتً ، و كَّام ألكَّه ظؿل ما ال يرضاه او، وشنَّ ُشـة ال يؼرها 

ين، و أا ؽاب ظن ادبتدع يش   تي هذه ادضار اف منافدَّ

فا، ؾنكَّه ال يغق  ظـه  سَّ  ل افعؼقدة وتوصك أنحَتوم حو

ـَن: ؾؼد ثبت أنَّ   منأكَّه بابتداظه يعؿل ظذ  ماتة افس 

ـة ترك  : ؾ  يؿؽن  ؿامة أحدمها مع افعؿل افبدظةافس 

أكَّه أخذ حجرين »: باألخرى، وؿد جا  ظن حذيػة 

ؾوضع أحدمها ظذ اآلخر، ثم ؿال ألصحابه: هل ترون 

افـ ور؟ ؿافوا: يا أبا ظبد او، ما  منما بغ هذين احلجرين 

                                                           
ٍس » ال أنَّ روايته  ،(وهذا فػظه7321أخرجه افبخاري) (1) َفقبَس ِمنب َكػب

 . ( من حديث ظبد او بن مسعود 1677، ومسؾم )..«.ُتؼَتُل 
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 كرى بقـفام  ال ؿؾقً ، ؿال: وافذي كػيس بقده فَتظفرنَّ 

 ؿدر ما بغ هذين احلق  الَّ  منحتى ال يرى  افبدع

 .  (1)«افـور مناحلجرين 

 منَما َيلِِت َظَذ افـَّاس »ؿال:  وظن ابن ظباس

َظة وأماتوا ؾقه ُشـة حتى حَتقا   افبدعَظاٍم  الَّ َأحَدثوا ؾقه بِدب

ـَن  .  (2)«و وت افس 

ين صحا  ت وهبذه ادعاين التي تؾزم اَّلبتداع يف الدِّ

األحاديث يف َردِّ عؿل ادبتدع عؾقه، وحرماكه من الثواب، وقد 

ورد عن حيقى بن حيقى أكه ذكر األعراف وأهؾه فتوجع 

ا  اخلر فؾم يصقبوه،  منواسرتجع، ثم قال: قوم أرادوا وجفا

فؼقل: يا أبا حمؿد، أفرجى هلم مع ذلك لسعقفم ثواب؟ فؼال: 

ـة رجاء ثواب.   لقس يف خالف السُّ
                                                           

  .(149البن وضاح، برؿم ) ،«افبدع»  (1)

، «افسـة»و ،(1/92، ف فؽائي)«رشح اظتؼاد أهل افسـة»اكظر: ( 2)

    .(98برؿم ) (32ص)فؾؿروزي 
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ـال  ال جه ؾقه طاهر: ؾننَّ افتَّؼرب  ػ او ال يُ وافو

ا ما مل  ظه، أمَّ ع او وظذ افوجه افذي رَشَ بػعل ما رَشَ

 وشائل افتؼرب  فقه ؾنكه ال ُيثق  ظؾقه. منيؼظه 

ا يف استحؼاقه الؾعـة وحرماكه  وصحت األحاديث أيضا

َدَث َحوَدثاا أْو َأحو َمون »: ، ؿال ^من شػاعة الرسوول 

ََ وادالئَِؽِة والـااِس َأجَ  ـَُة اهللِدثاا َفعؾقِه َلعآوى حُم   .(1)« ِع

ؿدد هدذه افؾعـدة و »: «االظتصدام»يف Pؿال افشاضبي 

َػر بعد  يامكه، وؿدد  افبدظةصاح  ؾقفا اصسك  ـَ صدفد مع َمن 

ال َصكَّ ؾقفا، وجدا ه اهلددى مدن او وافبقدان  ^أنَّ بعثة افـَّبي 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿: افشددايف، وأفددك ؿوفدده تعدداػ

ک گ گ گ ﴿ - ػ ؿوفدده- ﴾ڌ ڎ ڎ   ڍ ڌ

 .[١١ - ١1]آل عمران:  ... فخ  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ

                                                           
 ، ( من حديث ظع122، 1/119) «ادسـد»( أخرجه أمحد يف 1)

  .وأصؾه يف افصحقحغ
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مع َمن ـتم ما أكزل او وبقَّـه يف  -أيًضا-واصسك 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ـتابه، وأفك يف ؿوفه تعاػ: 

﮲   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ

 .[٨٢١]البقرة: ﴾﮳﮴ 

ؾقه مع هاتغ افػرؿتغ،  ؾتلمؾوا ادعـى افذي أرشك ادبتِدع

وأفك مضادة افشارع ؾقام رشع: ألنَّ او أكزل افؽتاب ورَشع 

افبقان،  منافؼائع وبغ افطريق فؾسافؽغ ظذ ؽاية ما ُيؿؽن 

ػس دجحدها جحًدا، وضا ؾضادها افؽاؾر بلن ـا فا ـب ها 

ارع ُيبغِّ وُيظِفر، وهذا يؽتم وخيػي، و  ضادهاافؽتامن: ألن افشَّ

 . (1)«فرأط و خػا  ما غَّ بتِدع بلن وضع افوشقؾة فسك ما بَ اد

م  منأمَّا ما ُيصق  أتباع ادبتدع ؾفو احلرمان  افثواب: ألهنَّ

ـًا ومل وعؾفا ضريًؼا فؾعبادة،  افبدعيعبدون او ب افتي مل يؼرها دي

                                                           
  .( 1/115، فؾشاضبي )«االظتصام»( 1)
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م يسـون بؽل بدظة يعؿؾوهنا ُشـًة  ـن افتي جا  هبا  منوألهنَّ افس 

ِػل افرشول و ـ  افعؿل يف هدم  منحث ظؾقفا، وهلم بذفك

ين افدِّ
ـا صقئًا  (1)  من، ظؾقه وازون وبه يعاؿبون، وؿد حؽى او ف

ظاؿبة األتباع افذين أخذوا بلباضقل ادبتدظغ، وأفؼوا بلكػسفم يف 

ـان مقسورً  أهؾه، وأن  منا هلم أنب يعرؾوا احلق أحضاهنم وؿد 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿افبؼرة: يرجعوا  فقه، ؿال تعاػ يف شورة 

﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸ ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲

     ﯁  ، وؿال يف شورة [٨1١]البقرة: ﴾﯀

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿األحزاب: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ ژ 

[1١ - 11]األحزاب: ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک 
(2) . 

                                                           
 ازداد ما ازداد صاح  بدظة اجتفاًدا  الَّ »: Pؿال أيوب افسختقاين( 1)

 .(3/9)، أليب كعقم «حؾقة األوفقا »، «من او ُبعًدا

، خد  افؼدكبؽدل أكدٍ   ألن يؾؼى او افعبدُ »: Pؿال اإلمام افشاؾعي (2)

 .(1/217، فؾبغوي )«رشح افسـة»، «خر فه من أن يؾؼاه بق  من األهوا 
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ين كػسوه  اَّلبتوداع، ففوو خػواء  مونأما ما ُيصقب الودِّ

 كثر من أحؽامه وتشويه جاله.

 أشباب اكدراس افؼائع. منشب   ول:واأل 

 وظدم احسامفا. ،أشباب اإلظراض ظـفا منشب   والثاين: 

ين ويتجذا  ر الودِّ  هذا يف بدع أهل الطُّر  ويرها َّماا ُيصوِّ

ين  ا يلباه ما لؾدِّ  افبدع، وـثًرا ما ُتـبؼ جال وجالل منتصويرا

ين يف افـػوس وُتصبح هي افدِّ  ين ادُتبَع ظـد وتلخذ مؽاكة افدِّ

ين، وهددذا هددو اكدددراس افـَّدداس، وبؼدددر أيوظفددا يؽددون  افدددِّ

دائع افسدابؼة، واكحدرف ظـفدا افطريق افذي اك دَرَشت به افؼَّ

ؾدوا افؽؾدم  :ادُتديـون وهلذا َكَعى افؼرآن افؽدريم ظدذ َمدن حرَّ

 ظن مواضعه وأخػوا ـثًرا من األحؽام.

ا َما ُيصقب األمة التي دخؾت  يف ديـفا؛ ففو إلؼاء  البدعأما

: وأفك أنَّ صاح  العداوة والبغضاء بَ أهل اإلسالم
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ـة ال افبدظة ضائػة ُتبَقـفا وتؼوم  منُبدَّ هلا  يـتك فبدظته، وافس 

زاًبا، ظؾقفا، وبذفك تـؼسم األمَّة ظذ كػسفا وتصبح صقًعا وأح

رل ؾقؼع بقـفم افتؽػر واشتح ل وؿد يشتد اخلصام بغ افػ

ما  ، وتـؼؾ  األمَّة َيرضب بعضفا ِرؿاب بعض، ؿافت افدِّ

تََزب، وَتَؾتب  ل ديـهظائشة: أال  ن كبقؽم ؿد برئ ممن ؾرَّ  واحب

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ﴿ ؿوفه تعاػ:

  .[٨٢١]األنعام: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

وؿد جا  يف افوصايا افعؼ بآخر شورة األكعام ؿوفه 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿تعاػ: 

 .[٨٢٣]األنعام:﴾ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڌ ڌ 

ا خطً  خطَّ » ^أنَّ رشول او  (2)، وافـسائي (1)وروى أمحد 

، ُثمَّ َخطَّ ُخطوضًا ظن يؿغ هذا سبقل اهلل مستؼقًما  :بقده ثم ؿال

                                                           
  .من حديث ابن مسعود  (1/435) «ادسـد»أمحد يف أخرجه: ( 1)

 . من حديث ابن مسعود  (6/343« )ىافؽز»افـسائي يف أخرجه: ( 2)
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وهذه السبل لقس فقفا سبقل ُثمَّ ؿال:  ،أفك اخلط وظن صامفه

چ چ چ چ ﴿، ثم ؿرأ: إَّل عؾقه شقطان يدعو إلقه

 .[٨٢٣]األنعام: ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڇڇ ڇ ڇ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿وؿال تعاػ:  

افؼرآن ـثًرا  َي ـِ وؿد ظُ .[٨١٢]آل عمران:  ﴾ے ے

ألكَّه افدا  افوبقل  :افتَّػرل واالخت ف منبتحذير األمة 

 .  افذي ُيٌع بافػـا   ػ األمم

ز الؼوول يف بقوان األرار ادرتتبوة عوذ وَبْعُد: ففذا مووَج 

كرجو أن جيد فقفا ادبتدعون ما َيْرَدعفم عون خطوة  اَّلبتداع،

ـن والتؿسك هبا.   اَّلبتداع، ويدفع هبم إىل تعرف السُّ

 هدانا اهلل إىل صراطه املستقيم

* * * 
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