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احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثريا إىل يوم الّدين 

 :أّما بعد
مّوفق الّدين أيب : ُلمَعة االعتَقاد لإلمام :  من شرح  كتابعشرة واألخري فهذه مذاكرة الدرس الثالث 

 .-رمحه اهلل تعاىل-أمحد بن حممد بن ُقدامة املقّدسي حممد عبد اهلل بن 
 

 
 

 : -رمحه اهلل –قال 
 
 
 
 
 

 

 أهل البدع عند أهل السّنة واجلماعة؟ علىمطلقا بالكفر أو باإلسالم حيكم  هل 

 .هذه مسألة مهّمة للحكم على أهل األهواء و البدع 

على أهل  احلكمة واجلماعة على أّن اتفاق أهل السنّ  -رمحه اهلل-حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 خترجه هم من الهم من خترجه بدعته عن دائرة اإلسالم، ومنّ فمنّ خيتلف باختالف بدعتهم، البدع 

 .بدعته عن دائرة اإلسالم

ينِ  َوتَ ْركُ , ِة ُهْجَراُن َأْهِل اْلِبدَِع َوُمَبايَ َنتُ ُهمْ َوِمْن السُّن   َوتَ ْرُك الن َظِر ِفي  , اْلِجَداِل َواْلُخُصوَماِت ِفي الدِّ
 .ِبْدَعة وَُكلُّ ُمْحَدثٍَة ِفي الدِّينِ , اْلُمْبَتِدَعة َواإِلْصَغاِء ِإَلى َكََلِمِهمْ  ُكُتبِ 
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 ؟امجاال ،اذكرهاهل األهواء والبدعألأهل السّنة معاملة ذكر املصنف أحكام  

 
 بالبدعة وُنِسب إليها وانتسب إليهايشمل من ُوِسم و واجب ، :هجران أهل البدع . 
 أي مفاصلتهم،وعدم خمالطتهم و جمالستهم ،وهي من لوازم اهلجر:مباينتهم. 
  جداهلم،واخلّصومة معهمترك. 
 خوفاً من الفتنة هبا ترك النظر يف كتبهم. 
     ،اين وطعاووس أيعوب السعيتيّ :مجع  معن السعلف معنهم كما جاء عن  عدم االصغاء إىل كالمهم

قعال أقعرأ . قال وال كلمعة. ن بعض املبتدعة كان يأيت إليهم ويقول هلم أكلمكأّ ،سان اليماين بن كيّ 
 .ال، إما أن تقوم أو أقوم: قال. عليك القرآن

 

 ما الدليل على وجوب هجران أهل البدع ؟ 
 .الكتاب ،السّنة،اإلمجاع :دّل على الوجوب

 ِمنُ وَن بِاله  ِو َواْلوَ  ْوْل اْرِ  ِر يُ  َوا ُّونَ ََل َتِج ُد ﴿ :قولعه تععاىلكثعرية منهعا ، :من الكتاب ْْ  قَ ْوًم ا يُ 
 ﴾َحا   اله َو َوَرُسوَلوُ َمْن 
   ةمن السن : 
هجعععر كعععب بعععن مالععك وصعععاحبيه حععع  ختلفععوا ععععن  ععع وة  -صعععلى اهلل عليععه وسعععلم  -النععي - 

 .تبوك

الرجععل ليأتيععه  اهلل إنّ  ه فععومععن  عع  بععه فلينععأ عنعع)): لقولععه صععلى اهلل عليععه وسععلم، يف الععدجال -         
 . ((ا يبعث به من الشبهاته مؤمن فيتبعه مّ وهو حيسب أنّ 

َََل َعَهْو َل اْلِكتَ اَب ﴿: تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قالت عائشة عن -         ُه َو ال  ِيأ أَْْ  
َفَأمَّا الَِّذيَن يف قُعُلوهِبِْم َزْيغ  فَعَيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه  َتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَات  أُمُّ اْلكِ  ِمْنُو آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهن  

مِّععْن  اْلِعْه  ِم يَ ُوولُ  وَن آَمن   ا بِ  ِو ُك  ل  يف  َوالر اِس  ُخونَ   اله   وُ  َوَمععا يَعْعلَععُم تَْأِويلَععُه ِإالَّ  نَععِة َواْبِتغَععاَء تَْأِويلِععهِ اْبِتغَععاَء اْلِفتعْ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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م العذين إذا رأيعتّ فع )): قعال رسعول اهلل صعلى اهلل عليعه وسعلمف،﴾ َوَم ا يَ ي ك ُر ِإَل  ُأولُ و اْلَْلبَ ابِ  رَب ِّنَ اِعنِد 
 ((ى اهلل فاحذروهمك الذين  ّ ه فأولئِ عون ما تشابه منّ يتبّ 

 العلم وأحسن من قعال هعذا هعو اإلمعام البغعوي حكاه  ري واحد من أهل : اإلجماع-
عه ى أن هج ران  -أأ ح ديث كع ب ب ن مال ل -وفوو  لول ) "شرح السنة"يف  -رمحه اهلل 

أه  ل الب  دع عه  ى التوبو  د, وك  ان رس  ول ص  هى اف عهو  و وس  هم    ا  عه  ى كع  ب وأص  حابو 
َل اف ت  وبتهم , وع  ر  النف  اح ح  ون تخهف  وا ع  ن الخ  رو  مع  و ف  ومر بهج  راْهم إل  ى أن أْ  

رس   ول اف ص   هى اف عهو   و وس   هم ب   راءتهم, وق   د مع   و الص   حابة والت    ابعون وأتب   اعهم 
 (ون عهى معا اة أهل البدعة ومهاجرتهمعون متفو  وعهماء السنة عهى هيا مجم  

  
صععلى اهلل عليععه - النععيّ  ينععكيععف اجلمعع  بعع  وجععوب هجععران أهععل البععدع وبعع   
 عن هجران املسلم فوق ثالث؟ -وسّلم

فععإذا كععان اهلجععران يف أمععور الععّدين فععإّن املبتععدع يُهجععر علععى .يننيا ال الععدّ ا هععو يف أمععور الععدّ ا النهععي إّ ععهععذ
 . التأبيد حّّت يرج  عن بدعته،وأّما إذا كان يف أمور الّدنيا فإنّه حُيمل على هذا احلديث

 
  ما احلكمة من هجران املبتدع؟  

 .مغمورا ال قيمة لهتأديبه حّت يرج  عن بدعته وخيجل ويكون  -
 .اس منهحتذير النّ  -
 .حفظ الّدين والعقيدة واملنهج-
 

 ؟اهلجر أو اإلئتالف  األصل يف معاملة املسلمّ  هل 
ولكععن خُيععر  عععن هععذا األصععل .   هععو عععدم هجععرهم بععل االئععتالف واالجتمععاعاألصععل يف معاملععة املسععلمّ 

 .ة بسبب البدعة وامليالفة الشرعيّ 
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 ن أهل البدع؟كيف يكون هجرا 

قصعة هجعر كععب بعن مالعك وصعاحبيه حع   ملا جاء يف ،له أصل اهلجر وأوّ وهو :ترك السَلْل  
 . ون عليهمختلفوا عن   وة تبوك، مل يكن الصحابة رضي اهلل عنهم يردّ 
 :قال القحطاين يف نونيته

 إال بعبسة مالك الغضبان *********ال تلق مبتدعا وال مت ندقا
 .طتهموعدْل مخال مباينتهم 

 
 

 م جواز جمادلة أهل البدع ؟دما الدليل على ع 

 :ال أصل مهّم من أصول أهل السّنة دّل عليه ترك اجلدّ 
   قَاَل َرُسوُل اللَّعِه َصعلَّى اللَّعُه َعَلْيعِه َوَسعلَّمَ : َأيب أَُماَمَة، قَاَل  ُرِوي َعنْ  :  ةالكتاب والسن 

 َما َضعَربُوُه لَعَك ِإالَّ ﴿ : ، ُُثَّ قَعرَأَ  (( أُوُتوا اجلََْدلَ َلْيِه ِإاّل َما َضلَّ قَعْوم  بَعْعَد ُهًدى َكانُوا عَ  ((
  ﴾َبْل ُهْم قَعْوم  َخِصُمونَ  َجَدالً 

  ((ما أويت قوم اجلدل إال ضلوا)): لى اهلل عليه وسلموقال ص  
  اإلجماع : 

 إن: فقعال لعه مالعك! أريعد أن أجادلعك: فقعال -رمحه اهلل-بن أنس جاء رجل ملالك -
فععإن جععاء ثالععث فغلبنععا؟ : أتبعععكق قععال: إن  لتبععك؟ قععال: تتبععع ق قععال:  لبتعع ؟ قععال

 . "على يق  بدي إيّن إذهب إىل شاّك مثلك ف " :نتبعهق فقال له مالك: قال
 . "من جعل دينه عرضة لليصومات أكثر التنقل": وكان يقول-
لععوس معع  أصععحاب وتععرك اخلصععومات وتععرك اجل": ةوقععال اإلمععام أمحععد يف أصععول السععنّ -

 ."ينال واخلصومات يف الدّ األهواء وترك املراء واجلدّ 
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 كيف يتعامل أهل السّنة م  كتب املبتدعة؟  
 ترك النظر يف كتبهم خوفاً من الفتنة هبا. 
 ولعذلك ملعا . اس فاالبتععاد ععن معواطن الضعالل واجعببع  النّع عدم اقتناءها وال تروجيها

ا جععععاءهم هععععذه إّ عععع)): رابيسععععي وعععععن كتبععععه قععععالُسععععئل اإلمععععام امحععععد عععععن احلسعععع  الك
والععععذهي رمحععععه اهلل ملععععا ذكععععر كّشععععاف . ((مععععن هععععذه الكتععععب بععععدعالالت وهععععذه الالّضعععع

داعيععععة االعتععع ال فُكععععْن علعععى حععععذر مععععن  ال خمشععععري ابععععن عمعععرو )): ال خمشعععري قععععال عنعععه
قععععععععععراءة كتععععععععععبهم و ععععععععععاع أشععععععععععرطتهم  )) :-حفظععععععععععه اهلل–وقععععععععععال الفععععععععععوزان .((كّشععععععععععافه

 ((. كمجالستهم

 
 وما الشروط ؟مّت جيوز النظر يف كتب أهل البدع؟ 

فال ،وكشعف ععوارهم، و بيعان ضعاللتهم،عليهعا  إن كان الغرض من النظر يف كتبهم معرفة بعدعتهم للعردّ 
 :ط و بشر ،لكن بأس بذلك 

 .و ميكنه من رّد شبههمما يتحصن به  له من العلم:العلم -
 .عليهم كان قادراً على الردّ إذا  -
 

 على املبتدعة؟ أهل السّنة رّد علماءملاذا ي 
 .البدعة واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ردّ  ألنّ  -
 .و ضالهلم عوارهم كشف -
 .كما قال الذهي رمحه اهلل   (ةفالقلوب ضعيفة والشَُّبَه خطّا إنّ ف)فيه صيانة للقلوب،  -
 .اخلمسةمقاصد الشريعة العظيمة الذي هو من ين فيه صيانة للدّ  -

 
 كل  محدثة في الد ين بدعة,وكل  البدع منهي عنها بدون استثناء           
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 :-رمحه اهلل–قال 
 
 

 
 

ْساَلِم َوالسُّنَِّة ُمْبَتدِع :"اشرح قول املصنف    ؟"وَُكلُّ ُمتَِّسٍم ِبَغرْيِ اإْلِ
السعّنة و ، ري اإلسالم  ،مجاعة أو ،أو ح ب  ،أو طائفة،انتسب إىل بدعة ،و أي إذا تسمى :وكّل متسم

 .مبتدعفهو 

ف ما كان عليه الني صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه من عقيدة ين على خالأحدث يف الدّ هي ما : البدعة
 .أو عمل
 .حرام  :حكمها
 : الدليل
 الكتاب:  

َ لَُه اهْلَُدى َويَعتَِّبْ  َ يعْرَ ﴿:قوله تعاىل َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَ  نُعَولِِّه َما تَعَوىلَّ َوُنْصِلِه  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَعْعِد َما تَعبَع َّ
 .﴾نََّم َوَساَءْت َمِصرياً َجهَ 

يِن َما ملَْ يَْأَذْن ِبِه اللَّهُ  ِمنَ  أَْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُمْ ﴿:وقوله  . ﴾الدِّ
ْساَلَم ِديناً  اْليَعْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ ﴿:وقوله  ﴾َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

 السن ة: 

 ((. وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة)): هلل عليه وسلموقوله صلى ا
 ((من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ )) :وقوله صلى اهلل عليه وسلم

 

ْسََلْل َوالسُّن ِة ُمْبَتدِع , َواْلَوَدرِي ةِ , رِ ِ َواْلَخَوا, َواْلَجْهِمو ةِ , َكالر اِفَعةِ , وَُكلُّ ُمت ِسٍم ِبَغْوِر اإْلِ
ََِلةِ , َواْلُمْرِجَئةِ  بِو ةِ , َواْلَكر اِمو ةِ , َواْلُمْعَت َوَطَواِئُف , فَ َهِيِه ِفَرُح اَلع ََللِ , َوَْظَاِئرِِهمْ , والُكَل 

َها, اْلِبدَعِ   .َأَعاَذَْا اله ُو ِمن ْ
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العذين لعيس هلعم إسعم ينتسعبون إليعه ): معن أهعل السعّنة ؟ فقعال:-رمحعه اهلل–وهلذا ملّعا سعئل اإلمعام مالعك 
 .-(السّنة إاّل 
 

 هل هناك تسمّيات أخرى ألهل السّنة؟ما الضابط هذه التسميات؟ 
هعععل السععّنة واجلماعععة ،هعععم أهععل األثععر ،هعععم هععم أ:نعععم ، فكععّل تسععمية حتقعععق هععذا الوصععف تسعععّموا هبععا 

 .السلفيّيون، هم الطائفة املنصورة ،هم الفرقة الّناجية ،هم أهل احلديث ،هم أهل العلم
 . وما كان عليه سلف األّمة -عليه الصالة و السالم–إذا الت موا كتاب اهلل و سّنة رسوله : الضابط

 
 

 ت إليها؟سبوملا نُ ؟ما سبب تسمّي الفرق مبا  يت به  
 :يُنسب أهل البدع إىل  

 ( بسعععععععععبب كالمهعععععععععم يف القعععععععععدر)مثعععععععععل القدريعععععععععة  :إىل املقالعععععععععة العععععععععِت قالوهعععععععععا
  .(بسبب كالمهم يف إرجاء العمل عن مسمى اإلميان)واملرجئة

 يعة امّ والكرّ ( م بعن صعفواننسعبة إىل اجلّهع)ة مثعل اجلهميّع: ةعععععععععععإىل قائل هذه املقال
 (ابن سامل: أتباع رجل يقال له)ةوالسامليّ ( وىفأتباع حممد بن كرام املت)
 والروافض ( خروجهم على األمراءبسبب )مثل اخلوار   :إىل الفعل الذي فعلوه
ضهم الشيي  ولرفضهم زيد بن بن احلس  بن علعي بعن أيب طالعب حع  رفل)

سعععألوه ععععن أيب بكعععر وعمعععر رضعععي اهلل عنهمعععا فعععيحم عليهمعععا وقعععال  عععا وزيعععرا 
أتبعععاع واصعععل بعععن عطعععاء العععذي اعتععع ل )واملعت لعععة ( بععععدوا عنعععهجعععدي فرفضعععوه وأ

 .(جملس احلسن البصري
 

وأّما أهل السّنة ينتسبون إىل الكتاب والسّنة وما أّدى إليهما، فال ينتسبون إىل قائل وال 
 .إىل قول وال إىل فعل
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 الرافضة ؟ نبذة عنهات  
  الصحابة، أو يفسقونم، رون من عداهم من الذين يغلون يف آل البيت ويكفّ هم

 .عوا أن علّياً إله ومنهم دون ذلكوهم فرق شّت فمنهم الغالة الذين ادّ 
  ّ حد أمرين ،وال مان  أن يكون السبب راج  إليهما معاوا رافضة أل: 

 . خالفة الشيي رفضوا  -          
أن يربأ ألوه بن علي بن أيب طالب ح  س  يد بن علي بن احلس و قيل لرفضهم ل-         

 .أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما فيحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه من
 فهعم قبوريعة يف بعاب  .ال خيلو باب من أبعواب العقيعدة إاّل والرافضعة خمعالفون فيعه ألهعل اإلسعالم

و يتولعون جعل وععال  فيعتقدون أن األئمة يساعدون العربّ )ة ون يف باب الربوبيّ ومشركّ ،لوهية األ
 .فمنهم املشبه، ومنهم املعطل، ومنهم املعتدل: ومذهبهم يف الصفات خمتلف(. الكونأمور 

 الرافضة االث  عشرية كّفار باالمجاع. 
  ال  :لبسوا على أهل اإلسالم بعوالئهم ألهعل البيعت وحمبعتهم وهعم كعاذبون يف هعذا فهعم يقولعون

 . سلماءة من أصحاب الرسول صلى اهلل عليه و الرب  بوالء آلل البيت إاّل 
  رضي اهلل عنه و أرضاه–فحرّقهم أول ما ظهرت بدعتهم يف خالفة علي بن أيب طالب- 
  اليهوديّ عبداهلل بن سبأ : سلفهم. 
  ّه كلّ   أهل البدع اجتم  فيهم الشرّ  هم شر. 

 
 
 
 
 

 ة                            عالراف 
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 ة ؟هات نبذة عن اجلهميّ  
 

 أحععوز نسععبة إىل اجلهععم بععن صععفوان السععمرقندي الععذي قتلععه َسععْلم بععن   ّععوا جهميّععة
 .هع121سنة 

 أخععذ اجلهععم  التعطيععل عععن اجلعععد بععن درهععم الععذي  )مععذهبهم يف الصععفات التعطيععل
 .والنفي(.قتله خالد بن عبد اهلل القصري

   يف القدر القول باجلربمذهببهم. 
   يف اإلميععان القععول باإلرجععاء وهععو أن اإلميععان جمععرد اإلقععرار بالقلععب ولععيس مععذهبهم

الكبرية عنعدهم معؤمن كامعل اإلميعان فهعم معطلعة،  القول والعمل من اإلميان ففاعل
 . جربية، مرجئة وهم فرق كثرية، وهم أصحاب اجليمات الثالث

 يف ذكععر شععيخ اإلسععالم  ألنّ ،ة اخلالصععة ة الععِت ذكععرهم املصععّنف هععم اجلهميّععاجلهميّعع
  :أّنم ثالث درجاتالتسعينية 

 .الصة الذي نفوا األ اء والصفات مطلقا اخلة هميّ اجل-  
             لعععععععععذين أثبتعععععععععوا األ عععععععععاء دون الصعععععععععفات توسعععععععععطة وهعععععععععم املعت لعععععععععة ااجلهميّعععععععععة امل- 
اخلفيفعععة وهعععم العععذين أثبتعععوا األ عععاء وبععععض الصعععفات علعععى طعععريقتهم يف اجلهميّعععة -

: الكعععالم ونفعععوا بقيعععة الصعععفات، خاصعععة منهعععا الفعليعععة، وهعععم أيضعععا علعععى درجعععات
 (ة املتأخرونّية واألشعريّ ة املتقدمة الِت كانت ُأصوهلم ُكالَّباألشعريّ 

 
 
 
 

و                 ة   الجهم 
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 ؟ هات نبذة عن اخلوار  
 العذين خرجعوا لقتعال علعي بعن  وهعم.فهعم خيرجعون علعى والة األمعر.نسبوا إىل الفعل

 .بسبب التحكيم -رضي اهلل عنه-أيب طالب
 (.كما هو حال القعديّة)اإلعتقاد-الفعل-يق  اخلرو  بالقول 
  ة   على اإلمام إذا خالف السنّ مذهبهم التربؤ من عثمان، وعلي، واخلرو 
  ار، يف النّععع م، وختليعععدهأصعععحاب املعاصعععي والععذنوب تكفععري اخلععورا  مّتفقعععون علعععى

وهعم أول معن كّفعر أهعل .وهناك طائفة منهم ال تكفّر اخلوار  إذا وقعوا يف العذنوب
  .القبلة بالذنوب

 اختلف أهل العلم يف أّول خروجهم: 
:  صععلى اهلل عليععه وسععلمِد ذي اخلَُوْيِصععَرة ملععا قععال للنععّي مععن قائععل بععأن أولععه كععان علععى يَعع -     

  .اعدل يا حممد
 .ومن قائل بأن خروجهم كان يف زمن عثمان رضي اهلل عنه ملا خرجوا عليه-      
ومععن قائععل بععأن أول خععروجهم كععان ملععا كانععت هلععم منعععة وشععوكة وذلععك يف زمععن علععي  -       

 . رضي اهلل عنه
كمعععا قتلعععوا مععع  بععع  الثالثعععة فعععاألول خعععرو  بعععالقول، والثعععاين خعععرو  بالقتلويصعععل اجل           

وقد أمجعل . -رضي اهلل عنه–كما قاتلوا علي   ، والثالث خرو  باملقاتلة-رضي اهلل عنه-عثمان
ومععععن وافععععق اخلععععوار  مععععن إنكععععار التحكععععيم، وتكفععععري ): ابععععن حعععع م رمحععععه اهلل القععععول فععععيهم فقععععال

ار، ون يف النّعععلععى أئمععة اجلععور، وأن أصععحاب الكبععائر خملععدّ أصععحاب الكبععائر، والقععول بععاخلرو  
  .(اإلمامة جائ ة يف  ري قريش فهو خارجي وأنّ 

  :مالحظة

 الخ             وار 
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هذا حُيمعل علعى اجلعواز وإال، إن اسعتتب احلكعم  (وأن اإلمامة جائ ة يف  ري قريش فهو خارجي): قوله 
  .له والطاعة ا وجب السم ألحد وإن مل يكن قريشيّ 

 
 وأصععععحاب صععععف  ،وأصععععحاب اجلمععععل ،وعلععععي،فقععععوا علععععى كفععععر عثمععععان تقععععدمون اتّ اخلععععوار  امل .

كعععذلك .هعععم علعععى معععنهج املعت لعععة يف بعععاب األ عععاء والصعععفات وكاإلباضعععية   أخرينواخلعععوار  املتععع
 .فهم يرون خبلق القرآن ،و ينكرون عذاب القرب،وينكرون رؤية اهلل يف اآلخرة.املتقدّمون منهم 

 

 
 

 ؟ هات نبذة عن القدرية 
 

  بنفعي القعدر ععن أفععال العبعد، وأن للعبعد ينتسعبون إىل املقالعة ألّنعم قعالوا هم الذين
إرادة وقدرة مستقلت  عن إرادة اهلل وقدرته، وأول من أظهعر القعول بعه معبعد اجلهع  

 . يف البصرة يف أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل جموسيّ 
  وهم فرقتان: 

ينكرون علم اهلل، وإرادته، وقدرتعه، وخلقعه   أفعاله،سلبوا اهلل: الة وهم املعت لة-   
 .ألفعال العبد وهؤالء انقرضوا أو كادوا

يشة  جعلوا العبد كالرّ الذي  لوا يف إثبات القدر حّّت اجلربية، :وهم القدريّة املثبتة:و ري  الة -       
 .يف مهب الريل

 
 
 
 
 

 الودري                                 ة
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 ؟ هات نبذة عن املرجئة 
 
  فلععيس العمععل اإلميعان مسععّمى العمععل ععن  أي تععأخري .إىل اإلرجععاء و التعأخرينسعبة

 . عندهم من اإلميان
 هم طوائف كثر منهم : 

وييتععب عنعععه أن )ة القلعععب كاجلهميّعع معرفععة اإلميعععان جمععرد مععن يقععول أنّ  -         
 .وهذه أشهر طوائف املرجئة(ابليس من أول املؤمن 

وييتععب )سععان كمععا هععو قععول الكرّاميععة و جمععرد نطععق اللّ ومععنهم مععن يقععول هعع-               
 .(املنافق  من أول املؤمن  عنه أنّ 

ومنهم من قال هو قول اللسان واعتقاد القلب وال دخل للعمل كمعا هعو -       
وييتعب عنعه أن املسعته ا والتعارك للعمعل بعأمور )قول معن ُيسعمَّْون مبرجئعة الفقهعاء 

 .(ين يكون من املؤمن الدّ 
 
 
 

 ؟ هات نبذة عن املعت لة 
  الفاسعق  أتبعاع واصعل بعن عطعاء العذي اعتع ل جملعس احلسعن البصعري، وقعرر أنّ هم

ار، وتابععععه يف ذلعععك د يف النّعععيف من لعععة بععع  منععع لت  ال معععؤمن وال كعععافر، وهعععو خملّععع
 .عمرو ابن عبيد

  ّ  وا كذلك : 
 .ريجملس احلسن البص واصل بن عطاء و عمرو بن عبيدألجل اعت ال -

 المرجئ                               ة

َل                                ة  المعت
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 .و اجلماعةةوقيل بسبب اعت اهلم لعقيدة أهل السنّ  -    
  ويف القععدر قدريععة ينكععرون يثبتععون أل ععاء أعععالم حمّضععة فشععاهبوا اجلهميّععةمععذهبهم يف الصععفات ،

ار وخعار  معن اإلميعان يف د يف النّعه خملّعتعلق قضاء اهلل وقدره بأفعال العبد، ويف فاععل الكبعرية أنّع
   .ة يف هذين األصل ان والكفر، وهم عكس اجلهميّ من لة ب  من لت  اإلمي

 
 
 

 ؟ هات نبذة عن الكرّامّية 
  هعععم يف بعععاب األ عععاء و الصعععفاتهعععع 222أتبعععاع حممعععد بعععن كعععرام املتعععوىف سعععنة هعععم 

أوصعلها املصعنفون يف الفعرق إىل .دةوهعم طوائعف متععدّ  ،باإلرجاء يقولون، و بهةشم
 .اث  عشرة فرقة

 
 

 
 ّية ؟بكالهات نبذة عن ال 
  وابععن كععالب ": يقععول شعيخ اإلسععالم عنعه. أتبععاع عبعد اهلل بععن سععيد بععن ُكعاّلبهعم

وهععذا "إمععام األشعععرية أكثععر خمالفععة جلهععم، وأقععرب إىل السععلف مععن األشعععري نفسععه
وكل األشاعرة  اليوم ينفون  الب الصفات وال يثبتون من . عليه  الب األشاعرة 

يها ويؤولون معا ععداها وهعي املعذكورة يف لع الصفات إال سبعاً زعموا أن العقل دلّ 
 :هذا البيت

 .إرادة وكذاك السم  والبصر*****حي عليم قدير والكالم له
 
 

 الكر امو                                 ة

بو                                 ة  الكَل 
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 ؟ هات نبذة عن الساملّة 
  مشبهة يف باب األ اء و الصفات ابن سامل وهمهم أتباع. 

 
 ؟ملاذاهل ذكر املصنف هذه الفرق من باب احلصر؟  

 ."همونظائر : "ال ولذلك قال
تَعْفَيُِق أُمَِِّت َعَلى َثاَلٍث َوَسْبِعَ  ِفْرَقًة اثْعَنَتاِن َوَسبعُْعوَن يف النَّاِر َوَواِحَدة  يف  )): قال صلى اهلل عليه وسلم

فسريى إنّه من يعش منكم و )) :وقال أيضا ((اجْلَنَِّة َوِهَي َمْن َكاَن َعَلى ِمْثِل َما أَنَا َعَلْيِه اْليَعْوَم َوَأْصَحايب 
 ...((اختالفا كثريا فعليكم بسنِت

 .فرقة ثالث و سبع ها تفيق على أكثر من هذه أصوهلا ولكنّ  قال أهل العلم أنّ 
 
 
 
 

 ؟ هات نبذة عن األشاعرة 
  مل يذكر املصنف رمحه اهلل األشعرية م  شّدة انتشارها،وهم أتباع أيب احلسن علي بن ا اعيل

ُث صعد على املنرب    -الكالبية  -االعت ال )لبات وتناقضاتاألشعري الذي مّر مبراحل وتق
إىل أن رج  إىل منهج أهل السنة، لكن بقيت عنده بعض ( وقال أنا على مذهب أمحد

 . اليّسبات ر م رجوعه إىل قول اإلمام أمحد يف باب األ اء والصفات
 فعليةألّنم يعطلون الصفات ال. واألشاعرة يف الصفات يسّمون باجلهمّية. 

 
 
 

                      ةالسالم          

 الشاع                                           رة

ه ال ميكن ملن نفى الصفات أن ألنّ ( ةاجلهميّ )ا ُيسّمون بع ل صفات اهلل تعاىل كلّيا أو ج ئيّ من عطّ  كلّ 
يف صل وكّلهم كّلهم متفقون على هذا األ  ةاجلهميّ ف(. القياس الشمويل)وهو ( مأصل جهّ )ينفيها إال بع 
 .الذي ألبسوه ثوب التن يه( التعطيل)بع ( التشبيه)ُث انتفوا من ( هةمشبّ )أصل قوهلم، 
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 :-رمحه اهلل–قال 
 
 

 
 
 

ما مناسبة إيراد املصنف ملسألة االنتساب إىل املذاهب األربعة بعد كالمه عن 
 أهل البدع؟

 . يف هذا الباب داخل األنتساب إىل أحد املذاهب أنّ   ال يُظنّ أورد املصّنف هذه املسألة حّّت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟الفقه هي املراحل الِت مّر عليها ما 
 :الفقه مبراحل كثرية مرّ 
ا كانت هلم اجتهادات على وإ ّ ، يكن الصحابة والتابعون ينتسبون إىل مدرسة معينة يف الفقه مل -

 . هلل صلى اهلل عليه وسلموملا أفّت به أصحاب رسول ا،ة حسب فهمهم للكتاب والسنّ 

فَِإن  , اْلَْرَبع فَ َهْوَس ِبَمْيُموْل َكالط َواِئفِ , َوَأم ا بِالنِّْسَبِة ِإَلى ِإَماْل ِفي فُ ُروِع الدِّين
 ُمثَابُوَن ِفي, ْخَتِهُفوَن ِفوِو َمْحُموُ وَن ِفي اْ ِتََلِفِهمْ َواْلمُ  ,َاَِلْ ِتََلَ  ِفي اْلُفُروِع رَْحَمة

 .قَاِطَعة َوات َِّفاقُ ُهْم ُحج ةٌ , َواْ ِتََلفُ ُهْم رَْحَمٌة َواِسَعة, ِاْجِتَهاِ ِهمْ 

 :املذاهب األربعة
هععع وتععويف 08وإمامععه أبععو حنيفععة النعمععان بععن ثابععت إمععام أهععل العععراق، ولععد سععنة  :املععذهب احلنفععي

 .هع128نة س
هعععع وتعععويف سعععنة 39وإمامعععه أبعععو عبعععد اهلل مالعععك بعععن أنعععس، إمعععام دار اهلجعععرة، ولعععد سعععنة  :املعععالكي
 .هع173

 .هع282هع وتويف سنة 128وإمامه أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي، ولد سنة  :الشافعي
 .هع221 هع وتويف سنة162وإمامه أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، ولد سنة  :احلنبلي
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اس عنهم، وأخذوا من النّ  التابعون على الصحابة، ورحلوا يف مشارق األرض ومغارهبا وأخذقه تف ُثّ  -
فتاويهم قواعد وأصول أرجعوا إليها أقواهلم، فانتشرت، ومل تكن حمصورة يف هؤالء األئمة األربعة، بل 

قبل أن يكون اإلمام أبو حنيفة فضال عن مالك  ،وخترجيات ،وأصول ،فتاوىاجتهادات ،و ظهرت 
 .أصوال حمررةفضال عن الشافعي فضال عن أمحد، ولكّن هذه املذاهب مل تأخذ 

بعد ذلك ظهرت تلك املدارس الفقهية الِت اعتىن هبا العلماء ومجعوا فتاوى أصحاهبا، وخّرجوا  ُثّ  -
وشروح  ،ومطوالت ،وخمتصرات ،على أصوهلم، فُسّميت هذه املذاهب باملذاهب األربعة، وهلا كتب

 . يُرج  إليها ،وقواعد ،وأصول
ىل ما فهمه أصحاهبا من نصوص الوحي  وأنه راج  إىل هذه املذاهب راجعة إ وال خالف يف أنّ  -

ما تركوه من   ري واألصول وشرح األحاديث على مقتضىأصول وأنه ال مان  من فهم الفقه والتفس
 .كتب فيستفيد احلنبلي من املالكي وحنو ذلك

 
هبا كّل مذهب من املذاهب األربعة؟يف أّي املراحل بدأ  الِت مرّ املراحل  هيما 
 ؟التعصب

 : مبراحل كثرية وتُرج  إىل ثالث مراحلاملذاهب االربعة مّر  كل مذهب من
 .املتقدمون-
 .واملتوّسطون -
 .واملتأخرون -
ومن هنا بدأ اخلالف جينل . مرحلة استقرار املنهج وما عليه الفتوى وما عليه العمل وحنو ذلك ُثّ  -
بعض املقاالت املوجودة يف هذه املذاهب،  وهو التعصب هلذه املذاهب بسبب ا أمر اهلل به ورسولُهعمّ 

رمحهم اهلل إىل أن يتكلموا عن حكم اخلرو  على هذه املذاهب، وحكم –ومن هنا احتا  العلماء 
م  أّنم ال ميانعون على أن يتفقه الطالب على كتاب معّ  من كتب املذاهب م  .االنتساب إليها 

 .هذا يف كتب أصول الفقه يف باب التقليدويتكلمون عن  .التجرّد للحّق و اتّباع الدليل
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 االنتساب إىل املذاهب درجات ماهي؟ 
 :درجات االنتساب للمذاهب

ا مؤّولة أو ا إمّ كل آية أو حديث خالفت مذهبنا فإنّ : املقّلد املتعصب الذي يقول بأنّ  -
 .منسوخة

 .املتفقه الذي تعلم األحكام وفق مذهب معّ  لكن دون تعّصب إال للدليل  -

 
 اخلرو  على املذاهب األربعة ؟جيوز  هل 

مج  من األفاضل من أهل العلم كاحلافظ عمرو بن الصالح واحلافظ ابن رجب  وقد خالف، نعم
مج  كثري من أهل العلم وألفوا الكتب يف  معليه وقد ردّ . وعبد اهلل الشنقيطي صاحب مراقي السعود

الِم األئمة األربعة يف بعض األمور وتابعه يف ذلك جواز التلفيق ب  املذاهب، وقد خالف شيخ اإلس
 . قوم من أهل العلم

 
ما حكم من يعرض أقوال املذاهب يف مسألة على العوام ُث يقول هلم اتبعوا ما 

 شئتم؟
ه هذا صاحب هوى وال جيوز له التكلم يف العلم وال جيوز له الكالم م   ري العلماء يف هذا الباب ألنّ 

فمن يستطي  نصحه أو . الل قد يصل به إىل ال ندقةة بابا من الضّ ام وعلى األمّ عوّ هبذا يفتل على ال
 .نيه، ومن يستطي  تع يره من والّة األمر فليفعل

 
 ؟ وما مراده بذلك؟"االختالف يف الفروع رمحة: "من أين اقتبس املصنف قوله 

 .((اختالف أُّمِت رمحة)): -ال أصل له وهو ضعيف–اقتبسه من حديث 
اس وأمععرهم أن جيتهععدوا يف طلعععب اهلل وسعع  علععى النّعع ألنّ  علععى النّعععاس ، التوسعععة :ومععراده رمحععه اهلل هععو

ومل يضععّيق علععيهم ومل يكّلفهععم باألخععذ بقععول واحععد بععل أمععرهم باالجتهععاد وبععذل الوسعع  يف معرفععة  احلععقّ 
فعإن خعالف فهعو  ة،احلكم الشعرعي ، واالخعتالف يف هعذا رمحعة إذا مل خيعالف دلعيال معن الكتعاب والسعنّ 



 

21 

 -رمحععه اهلل-لشععيخ اإلسععالم ابععن تيميععة و . وكععذلك االخععتالف يف العقيععدة عععذاب ولععيس رمحععة. عععذاب
 رف  املالم عن االئمة األعالم ، ذكر فيه رمحه اهلل أسباب اختالف العلماء يف الفقهيات: كتاب

 
 

 ؟حُيمل على إطالقه" امليتلفون فيه حممودون يف اختالفهم: "قول املؤلف هل 
والعمععل بالععدليل إذا  ،ة بفهععم السععلفوالسععنّ  ،بععاع الكتععابواتّ ،والعععدل  ،ال، بععل هععذا إن ل مععوا االنصععاف

 .ظهر هلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة قاطعة كما قال املصنف؟مة األربعة يُعدُّ حجّ ئهل اتفاق األ
وإذا اتّفعق اجلمهعور علعى " : هذه مسألة خالفيعة، لكعن اإلمعام العذهي قعال يف ترمجعة األوزاععي يف السِّعري

 ." نا ال جْنُسُر على خمالفتهمر فإنّ أ
 .لكن العامل أو طالب العلم إذا تبّ  له الدليل وجب عليه اتباعه

 
 ة؟هل املراد باإلمجاع هنا هو إمجاع األمّ  

بعدهم كثر االختالف وانتشر يف االمجاع الذي ُيضبط هو ما كان عليه السلف الصاحل إذ " ألنّ  ،ال
 .لكن املراد باإلمجاع هنا هو املعروف عند األصولي . الواسطية كما قال شيخ اإلسالم يف" ةمّ األ

واحد  كلّ   ا املراد به نفي الذم عنه، وأنّ االتفاق خري منه، وإ ّ  ليس ثناء على االختالف فإنّ 
فهو حممود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من  فيه مريد للحقّ  ه جمتهدحممود على ما قال، ألنّ 

إن االختالف يف الفروع رمحة وإن اختالفهم رمحة : "، وقولهوإن كان قد ال يصيب احلقّ  احلقّ 
ا يستطيعون ومل يل مهم بأكثر ، أي داخل يف رمحة اهلل وعفوه حيث مل يكلفهم أكثر مّ "واسعة
ذا االختالف، بل هم فيه داخلون حتت رمحة اهلل ا ظهر هلم، فليس عليهم حر  يف همّ 

 .وعفوه، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد

 دلمعة االعتقاشرح 

  -هللارحمه –ابن عثيمين الشيخ 
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  :فائدة
ُيستحسن للطالب وإن درس على مذهب على  ري مذهب بالده أن يُدّرس املذهب املعتمد يف بالده 

 .درء للفتنة لكن م  موافقة الدليل
 
 

والس َنِة, َوَيْجَعهَنا ِمم ن يَتبع َرُسول   َأْن يَ ْعِصَمنا ِمن الِبدِْع والِفتنِة, ويحوونا َعهى اإلْسَلْلِ َْْسَول افَ 
ا في زمرتو بعد الممات برحمتو وفعهو  في -صهى اف عهوو وسهم-اف  ... الحواة, ويحشْر

 .آمون
 

 .تسهوما مد وآلو وصحبو وسهمالمعتود والحمد ف وحده وصهى اف عهى سودْا مح وهيا آ ر
 

 


