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احلمد هلل باري الربيات خالق األرض والسموات ،الذي أنزؿ مع رسلو ادليزاف واآليات البينات ،فأخرج الناس ّٔم من
الظلمات ،وكشف اهلل ّٔم من العماية ،وىدى ّٔم من الضاللة ،ورفعوا للجهاد كل راية ،وحازوا من الكماؿ كل غاية.
مجع اهلل ّٔم القلوب ادلفرقة ،ودللم ّٔم الصدور ادلشققة ،فاجتمعت بعد البعد والتفرقة.

وصار الناس بعد مبعثهم حزبني ،وانقسموا قسمني :إىل حزب اهلل ادلفلحني الفائزين ،وحزب الشياطني اخلاسرين.
قاؿ اهلل تعاىل :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [ادلائدة.]٘ٙ :
وقاؿ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﭼ [آّادلة.]ٕٕ :
وقاؿ :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ
[آّادلة.]ٜٔ :
 أيَّا بعذ /فقد سألين غري واحد من إخواننا األفاضل عن بعض األحزاب السياسية ىل ىم داخلوف يف البدعة ،وىل
يطلق القوؿ َّ
بأف احلزبية بدعة أـ ال ،ودلا كثر يف ىذه ادلسألة اللبس ،وكاف اجلواب حيتاج إىل تفصيل أحببت أف أكتب يف
ذلك رسالة سلتصرة لعل اهلل أف ينفع ّٔا من شاء من عباده.
فأقوؿ مستعيناً باهلل تعاىل:
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فصل :فً بٍان التحزب الشرعً
 أقٌل :التحزب الشرعي ىو أف يكوف العبد من حزب اهلل تعاىل.
 قاؿ اهلل تعاىل :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [ادلائدة.]٘ٙ :
 وقاؿ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﭼ [آّادلة.]ٕٕ :
 قلت :وحزب اهلل ىم جنده وأنصاره ،وىم أىل توحيده ،وأىل طاعتو ادلستقيموف على شرعو الذين ال يقدموف
أىواءىم على طاعة رّٔم سبحانو.

 قال انعالية انقشطيب رمحو اهلل يف [تفسريه] (:)ٕٕٖ-ٕٕٕ /ٙ
(( قاؿ احلسن :حزب اهلل جند اهلل .وقاؿ غريه :أنصار اهلل قاؿ الشاعر:
وكيف أضوى وبالؿ حزيب أي ناصري ،وادلؤمنوف حزب اهلل ،فال جرـ غلبوا اليهود بالسيب والقتل واإلجالء وضرب اجلزية.
واحلزب الصنف من الناس ،وأصلو من النائبة من قوذلم :حزبو كذا أي نابوَّ ،
فكأف احملتزبني رلتمعوف كاجتماع أىل النائبة
عليها ،وحزب الرجل أصحابو ،واحلزب الورد ،ومنو احلديث" :فمن فاتو حزبو من الليل" .وقد حزبت القرآف .واحلزب
الطائفة .وحتزبوا اجتمعوا .واألحزاب :الطوائف اليت جتتمع على زلاربة األنبياء .وحزبو أمر أي أصابو )).
ً قال انعالية انشٌكاَِ رمحو اهلل يف [فتح انقديز] (ٕ:)ٖٕٖ /
(( واحلزب :الصنف من الناس ،من قوذلم حزبو كذا ،أي :نابوَّ ،
فكأف ادلتحزبني رلتمعوف كاجتماع أىل النائبة اليت تنوب،
وحتزبوا :اجتمعوا .واألحزاب :الطوائف
وحزب الرجل :أصحابو ،واحلزب :الورد .ويف احلديث" :فمن فاتو حزبو من الليل" ّ

)).
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فصل :فً بٍان من هم حزب الشٍطان
 أقٌل :ذكر اهلل حزب الشيطاف يف آيتني من كتابو ومها:
 قوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﭼ [آّادلة.]ٜٔ :
 قوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [فاطر:
.]ٙ
 قال احلافظ ابٍ كثري رمحو اهلل يف [تفسريه] (:)ٖ٘ /ٛ
(( مث قاؿ تعاىل :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﭼ يعين :الذين استحوذ عليهم الشيطاف فأنساىم ذكر اهلل )).
 فحبٍَّْ يٍ ىزا َّ
أف حزب الشيطاف ىم أىل الغفلة عن ذكره سبحانو فيدخل يف ذلك الكافروف وادلشركوف ومن
دوهنم.
 وروى أمحد ( ،)ٕٚ٘٘ٗ ،ٕٔٚ٘ٛأبو داود ( ،)٘ٗٚوالنسائي ( )ٛٗٚمن طريق زائِ َدة ،ح َّدثػَنَا َّ ِ
ب بْ ُن
َ
َ
السائ ُ
وؿ ا ِ
ي ،عن أَِيب الدَّرد ِاء ،قَ َ ِ
ُحبَػْي ٍ
وؿَ (( :ما ِم ْن
هلل صلى اهلل عليو وسلم يَػ ُق ُ
ت َر ُس َ
َْ
اؿََ :س ْع ُ
شَ ،ع ْن َم ْع َدا َف بْ ِن أَِيب طَْل َح َة الْيَػ ْع ُم ِر ّْ َ ْ
ِ
ٍ
ٍِ
اع ِة فَِإنَّ َما يَأْ ُكل ِّ
استَ ْح َو َذ َعلَْي ِه ُم َّ
ب
ام فِي ِه ُم َّ
الش ْيطَا ُن ،فَ َعلَْي َ
ْج َم َ
الصالَةُ إِالَّ قَد ْ
ثَالَثَة في قَ ْريَة َوالَ بَ ْد ٍو الَ تُ َق ُ
ك بِال َ
الذئْ ُ
ُ
الْ َق ِ
اصيَةَ )).
اؿ َّ ِ
اع ِة.
الصالََة ِيف ْ
ب :يَػ ْع ِين بِ ْ
اؿ َزائِ َدةُ :قَ َ
قَ َ
اع ِةَّ :
اجلَ َم َ
اجلَ َم َ
السائ ُ
 قهث 0ىزا حذّث حسٍ ،والسائب ذكره ابن حباف يف "الثقات" ووثقو العجلي ،وقاؿ الدارقطين صاحل احلديث،

 وقاؿ احلاكم رمحو اهلل يف [املستدرك] (ٔ  (( :)ٖٖٓ /وقد عرؼ من مذىب زائدة أنَّو ال حيدث َّإال عن الثقات )).
 قهث 0فبًجًٌع ىزا ّشجقِ حذّثو إىل االححجاجً .اهلل أعهى.
 قال شْخ اإلسالو ابٍ جًْْة رمحو اهلل كما يف [جمًوع انفتبوى] (ٓٔ:)ٗٗٚ /
ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
استَ ْح َوذَ َعلَْي ِه ْم َال ِم ْن أ َْولِيَ ِاء
َي ثََالثٍَة َكانُوا ِم ْن َى ُؤَال ِء َال يػُ َؤذَّ ُف َوَال تػُ َق ُاـ فِي ِه ْم َّ
(( فَأ ُّ
ين ْ
الص َالةُ َكانُوا م ْن ح ْزب الشَّْيطَاف الذ َ
َّ َّ ِ
ين أَ ْكَرَم ُه ْم )).
الر ْمحَ ِن الذ َ
ًّ ذخم يف حضب انشْطاٌ أىم انبذع ًاألىٌاء.

 قال شْخ اإلسالو ابٍ جًْْة رمحو اهلل كما يف [جمًوع انفتبوى] (ٓٔ:)ٗٗٛ /
ِ
ِ
ت ِمن ِحز ِب الشَّيطَ ِ
الر ْمحَ ِن )).
اف َال ِم ْن أ َْولِيَ ِاء َّ
(( فَػ َه ُؤَالء أ َْى ُل الْبِ َد ِع َوالض ََّالَال ْ ْ
ْ
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ًّ ذخم يف حضب انشْطاٌ يٍ َصش اخلطأ ًمل ّنحصش نهصٌاب جعًذاً.
 قال انعالية ابٍ بطة رمحو اهلل يف [اإلببنت انكربى] (ٕ:)٘ٗٚ /
(( فاعلم يا أخي َّ
أف من كره الصواب من غريه ونصر اخلطأ من نفسو مل يؤمن عليو أف يسلبو اهلل ما علمو ،وينسيو ما
ذكره ،بل خياؼ عليو أف يسلبو اهلل إديانوَّ ،
ألف احلق من رسوؿ اهلل إليك افرتض عليك طاعتو ،فمن َسع احلق فأنكره بعد
علمو لو فهو من ادلتكربين على اهلل ،ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان )).
يتبني َّ
أف حزب الشيطاف ال ينحصر بأىل الكفر والشرؾ والنفاؽ.
 قلت :ؤّذا َّ
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فصل :فً بٍان التحزب اللغىي
 سبق أٌ ركشَا قال انعالية انقشطيب رمحو اهلل يف [تفسريه] (:)ٕٕٖ-ٕٕٕ /ٙ
(( واحلزب الصنف من الناس ،وأصلو من النائبة من قوذلم :حزبو كذا أي نابوَّ ،
فكأف احملتزبني رلتمعوف كاجتماع أىل
النائبة عليها ،وحزب الرجل أصحابو ،واحلزب الورد ،ومنو احلديث" :فمن فاتو حزبو من الليل" .وقد حزبت القرآف.
واحلزب الطائفة .وحتزبوا اجتمعوا .واألحزاب :الطوائف اليت جتتمع على زلاربة األنبياء .وحزبو أمر أي أصابو )).

وؿ ِ
ِ
ِ
َف نِساء رس ِ
اهلل صلى اهلل عليو
ً يٍ ىزا انباب ما رواه البخاري (َٔ )ٕ٘ٛع ْن َعائ َشةََ ،رض َي اللَّوُ َعْنػ َها (( :أ َّ َ َ َ ُ
وسلم ُك َّن ِحزب ي ِن فَ ِحزب فِ ِيو عائِشةُ وح ْفصةُ و ِ
ِ
ب اآلخر أ ُُّـ سلَمةَ وسائِر نِس ِاء رس ِ
وؿ اهللِ صلى اهلل
ٌْ
ْ َْ
َ َ ََ َ َ َ
صفيَّةُ َو َس ْوَدةُ َوالْح ْز ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ
وؿ اهللِ صلى اهلل عليو وسلم عائِشةَ فَِإ َذا َكانَت ِعْند أ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب رس ِ
يد أَ ْف
َحدى ْم َىديَّةٌ يُِر ُ
َ َ
ْ َ َ
عليو وسلمَ ،وَكا َف الْ ُم ْسل ُمو َف قَ ْد َعل ُموا ُح َّ َ ُ
وؿ اهللِ صلى اهلل عليو وسلم ِيف بػي ِ
يػه ِديػها إِ َىل رس ِ
ث
َخَرَىا َح ََّّت إِ َذا َكا َف َر ُس ُ
وؿ اهللِ صلى اهلل عليو وسلم أ َّ
ت َعائِ َشةَ بػَ َع َ
َْ
ُْ ََ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احب ا ْذلديَّة إِ َىل رس ِ
وؿ اهلل صلى
ب أ ُّْـ َسلَ َمةَ فَػ ُق ْل َن َذلَا َكلّْمي َر ُس َ
وؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ِيف بػَْيت َعائ َشةَ فَ َكلَّ َم ح ْز ُ
ص ُ َ
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وؿ من أَر َاد أَ ْف يػهدي إِ َىل رس ِ
ّْ
ث َكا َف م ْن
وؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َىديَّةً فَػ ْليُػ ْهده إِلَْيو َحْي ُ
ُْ َ َ ُ
َّاس فَػيَػ ُق ُ َ ْ َ
اهلل عليو وسلم يُ َكل ُم الن َ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ت َما قَ َ
اؿ ِل َشْيئًا فَػ ُق ْل َن َذلَا فَ َكلّْميو قَالَ ْ
بػُيُوت ن َسائو فَ َكلَّ َمْتوُ أ ُُّـ َسلَ َم َة ِبَا قُػ ْل َن فَػلَ ْم يَػ ُق ْل َذلَا َشْيئًا فَ َسأَلْنَػ َها فَػ َقالَ ْ
ت فَ َكلَّ َمْتوُ
ِِ
ِ
ِ
ت َما قَ َ
ضا فَػلَ ْم يَػ ُق ْل َذلَا َشْيئًا فَ َسأَلْنَػ َها فَػ َقالَ ْ
ني َد َار إِلَْيػ َها أَيْ ً
حَ
اؿ ِل َشْيئًا فَػ ُق ْل َن َذلَا َكلّْميو َح ََّّت يُ َكلّْ َمك فَ َد َار إِلَْيػ َها فَ َكلَّ َمْتوُ
شةَ فَِإ َّن ال َْو ْحي لَ ْم يَأْتِنِي َوأَنَا فِي ثَ ْو ِ
وب إِ َىل اهللِ ِم ْن
فَػ َق َ
ب ْام َرأَةٍ إِالَّ َعائِ َ
اؿ َذلَا" :الَ تُ ْؤ ِذينِي فِي َعائِ َ
ت فَػ َقالَ ْ
شةَ" قَالَ ْ
ت أَتُ ُ
َ
وؿ ِ
ِ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم فَأَرس ْلن إِ َىل رس ِ
اطمةَ بِْنت رس ِ
أَذَ َاؾ يا رس َ ِ ِ
وؿ اهللِ صلى اهلل عليو وسلم
َْ َ َُ
وؿ اهلل ُمثَّ إنػ َُّه َّن َد َع ْو َف فَ َ َ َ ُ
َ َُ
ِ
ِ
تَػ ُق ُ ِ
ك اللَّو الْع ْد َؿ ِيف بِْن ِ
ت
ت أَِيب بَ ْك ٍر فَ َكلَّ َمْتوُ فَػ َق َ
ت بػَلَى فَػَر َج َع ْ
ين َما أُحب" قَالَ ْ
وؿ إِ َّف ن َساءَ َؾ يػَْن ُش ْدنَ َ َ َ
اؿ" :يَا بُنَ يَّةُ أَالَ تُحبِّ َ
ِ
ِِ ِ
ت َج ْح ٍ
ك
ت إِ َّف نِ َساءَ َؾ يػَْن ُش ْدنَ َ
ت َوقَالَ ْ
ش فَأَتَػْتوُ فَأَ ْغلَظَ ْ
َخبَػَرتْػ ُه َّن فَػ ُق ْل َن ْارجعي إِلَْيو فَأَبَ ْ
إِلَْي ِه َّن فَأ ْ
ب بِْن َ
ت أَ ْف تَػ ْرج َع فَأ َْر َس ْل َن َزيْػنَ َ
وؿ ِ
ت اب ِن أَِيب قُحافَةَ فَػرفَػعت صوتَػها ح ََّّت تَػنَاولَت عائِ َشةَ وىي قَ ِ
ِ
اهلل صلى اهلل
اع َدةٌ فَ َسبَّْتػ َها َح ََّّت إِ َّف َر ُس َ
َ ْ َ
اللَّوَ الْ َع ْد َؿ ِيف بِْن ْ
َ َ َ ْ َْ َ َ
َْ َ
ِ
َّيب صلى اهلل عليو
عليو وسلم لَيَػْنظُُر إِ َىل َعائِ َشةَ َى ْل تَ َكلَّ ُم قَ َ
َس َكتَْتػ َها قَالَ ْ
اؿ فَػتَ َكلَّ َم ْ
ت فَػنَظََر النِ ُّ
ب َح ََّّت أ ْ
ت َعائ َشةُ تَػ ُرُّد َعلَى َزيْػنَ َ
ت أَبِي بَ ْك ٍر" )).
وسلم إِ َىل َعائِ َشةَ َوقَ َ
اؿ" :إِنَّ َها بِْن ُ
 قلت :فاحلزب ادلذكور يف ىذا احلديث ىو احلزب اللغوي ِبع ى َّ
كن
كن صديقات لعائشة ،وطائفة َّ
منهن َّ
أف طائفة َّ
عنهن.
صديقات ألـ سلمة رضي اهلل َّ

والتحزب اللغوي ليس زلالً للمدح وال القدح من حيث األصل ،وقد تعرض لو أشياء يصري ّٔا مذموماً.
واالحتجاج بالتحزب اللغوي على مشروعية التحزب ادلبتدع من التلبيس الذي يسلكو أىل البدع واألىواء ويضلوف بذلك
كثرياً من اجلاىلني.
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فصل :فً بٍان التحزب البدعً
 اعلم وفقك اهلل َّ
أف احلزبية بدعة ما أنزؿ اهلل ّٔا من سلطاف ،فهي أمر زلدث مل يكن يف زمن رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلمَّ ،
وإَّنا جاءت من جهة أعداء اإلسالـ ،وأقصد باحلزبية احلزبية ادلعهودة يف ىذه األزماف ،وىي عبارة أف جيتمع
رلموعة من الناس وجيعلوف ذلم أمرياً يبايعونو على السمع والطاعة ،ورِبا عينوا نائباً لو ،ويضعوف بطائق ٍ
انتماء ألفراد احلزب،
َ
وجيعلوف ذلم مب ادئ يسريوف عليها ،ويوالوف من كاف معهم ولو كاف من أفجر الناس ،ويعادوف من مل يكن معهم وإف كاف
من أتقى الناس.
ىذه احلزبية على ىذه الصورة من األمور احملدثة يف اإلسالـ  ،وسواء يف ذلك األحزاب السياسية أو األحزاب اليت تسمي
أنفسها بالدينية.
 ومن البدع التً فٍها:

 -1البيعة يف احلضر لغري ول أمر ادلسلمني.
وىذا أمر زلدث َّ
وإَّنا شرعت البيعة يف احلضر لول أمر ادلسلمني.
 -2االلتزاـ بالطاعة العمياء لرئيس احلزب والبيعة لو على ذلك.

وىذا أمر زلدث فال يطاع الطاقة ادلطلقة أحد من البشر غري رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

 -3جعل مبادئ يلتزموف ّٔا غري كتاب اهلل تعاىل وسنة رسولو عليو الصالة والسالـ.
وىذا أمر زلدث.

 -4الوالء والرباء لغري الكتاب والسنة.

وىذا أمر زلدث وال يكوف الوالء والرباء َّإال على وفق الكتاب والسنة.
فهذه البدع متعلقة بالدينَّ ،
فإف أمور البيعة والطاعة والوالء والرباء من أمور الدين ،وليست من أمور الدنيا فاإلحداث
ادلتعلق ّٔا من اإلحداث يف الدين.

 إرا جبٍَّْ نك ىزا فاعهى َّ
أف ىذه البدع يشرتؾ فيها من يدعي أنَّو من دعاة اخلري والدين واإلصالح كحزب اإلخواف
ادلسلمني ،ومن مل يدع ذلك من سائر األحزاب السياسية ادلوجودة يف بلداف ادلسلمني.
وقد نص علماء السنة على بدعة احلزبية مطلقاً:

 فيزا انعالية احملقق اننجًِ رمحو اهلل يقوؿ يف [املورد انعذة انزالل] (ص:)ٛٛ-ٚٛ :
(( أوالًَّ :
أف احلزبية بدعة منكرة دلا سربناه من النهي عنها يف القرآف الكرمي والسنة ادلطهرة وكالـ السلف رضواف اهلل عليهم

ثانياً :ذـ اهلل عز وجل احلزبية والتحزب وذمها رسولو  -صلى اهلل عليو وسلم  -وذمها سلف األمة الذين عرفوا اإلسالـ

معرفة حقيقية ألهنا خروج على وحدة األمة ا ٍإلسالمية اليت أمرىا اهلل عزوجل أف تكوف أمة واحدة فقاؿ :ﭽ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ [ادلؤمنوف ]ٕ٘ :وانقساـ منها وجتزأة ذلا ومسامهة يف إضعافها.
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ثالثاًَّ :
أف ادلنتمني إىل احلزبيات واألحزاب جيعلوف حزّٔم ىو زلور الوالء والرباء واحلب والعداء وذلك مشاقة هلل ولرسولو

وزلادة هلل ولرسولو حيث جعل اهلل عز وجل زلور الوالء والرباء ىو اإلدياف باهلل ورسولو قاؿ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [آّادلة.]ٕٕ :
مث يأيت قائد مجاعة يف فكر معاصر فيقعد قاعدة تتناىف مع ىذه اآلية وما يف معناىا من آيات الوالء والرباء فيقوؿ( :نجتمع
فيما اتفقنا فيو ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيو) قاؿ الشيخ بكر بن عبداهلل أبو زيد يف حكم االنتماء" :وىذا تقعيد
حادث فاسد إذ ال عذر دلن خالف يف قواطع األحكاـ فإنَّو بإمجاع ادلسلمني ال يسوغ العذر وال التنازؿ عن مسلمات
االعتقاد ،وكم من فرقة تنبذ أصالً شرعياً وجتادؿ دونو بالباطل" اىػ.

قلت  :ىذا ىو الفهم لإلسالـ ال ما سلكو بعض الزعماء يف العمل اإلسالمي من سياسة التجميع والتكثري لقوـ عقائدىم
سلتلفة واجتاىاهتم متباية وقناعاهتم متضادة فماذا كاف َّإهنم ما زالوا منذ ما يقارب تسعني سنة يدوروف يف حلقة مفرغة.
رابعاً :يلزـ من احلزبية اختاذ ادلبتدعني أئمة حيتذى قوذلم ويقتدى بأفعاذلم ويتخذوف قدوة وأسوة ،ويكوف قوذلم وتقعيدىم
وتنظريىم مسلماً ،وإف خالف احلق ،وتلك ىي قاصمة الظهر واهلل.

قاؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [احلجرات.]ٔ :
وسبب نزوؿ ىذه اآلية وما بعدىاَّ :
أف أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما دتاريا عند رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -حني
قدـ وفد دتيم فيمن يؤمر رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -عليهم فأشار أبو بكر باألقرع بن حابس وأشار عمر
بالقعقاع بن معبد بن زرارة فقاؿ أبو بكر لعمر :ما أردت َّإال خاليف ،وقاؿ عمر ما أردت خالفك ،فتماريا عند رسوؿ اهلل
 صلى اهلل عليو وسلم  -حَّت ارتفعت أصواهتما فأنزؿ اهلل عزوجل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ [احلجرات.]ٕ – ٔ :
فأدب اهلل عز وجل عباده ادلؤمنني أف يتقدموا بني يدي رسولو.
روى البخاري يف صحيحو عن رلاىد تعليقاً" :ال تقدموا :ال تفتاتوا على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -حَّت يقضي

اهلل على لسانو .قاؿ احلافظ :وصلو عبد بن محيد من طريق بن أيب صليح عن رلاىد" اىػ.
وقد أدب اهلل عباده ادلؤمنني أف يقدموا آرائهم على حكمو وأقواذلم على قولو أو يقدموا أحداً سوى أنفسهم على رسوؿ
اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -فيقدموا حكمو على حكم رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -أو قولو على قولو أو ىديو
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على ىديو وقد توعد اهلل عزوجل من فعل ذلك بإحباط العمل ذلذا فقد روى البخاري يف صحيحو عن ابن أيب مليكة أنَّو
قاؿ :كاد اخلرياف أف يهلكا.
قلت :ليت من يتخذوف فالناً وعالناً قدوة ذلم يأخذوف أقواذلم بال دليل وجيعلوهنا أصوالً يب ى عليها يراجعوف أمرىم قبل
فوات األواف وقبل أف يأيت تأويل قولو تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [الفرقاف .]ٕٛ - ٕٚ :وىاتني اآليتني وإف كانت قد نزلت فيمن رفض
شرعو رفضاً كلياً َّإال َّ
أف من رفض بعض شرعو رفضاً جزئياً سينالو نصيب منها وال سيما إذا كاف ادلرفوض ىو من أصوؿ
الدين وقواعده أو قل :ىي األسس والقواعد اليت يكوف منها ادلبدأ وعليها ادلدار ومن خالذلا ادلنطلق .فإنا هلل وإنا إليو
راجعوف.
وبإلقاء نظرة على الفئات ادلبتدعة نراىم مجيعاً قد اتفقوا كلهم على شيء واحد وإف اختلفت مشارّٔم وتباينت عقائدىم
اتفقوا كلهم على نبذىم الكتاب والسنة اليت أمر اهلل باتباعها وجعل النجاة يف اقتفائها ،فقاؿ جل من قائل :ﭽ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ [اجلاثية .]ٜٔ – ٔٛ :فأصحاب احلزبيات والعقائد ادلبتدعة قد
اتفقوا على نبذ السنن وجعلوا تأصيالت شيوخهم ىي األصل فمثالً ادلعتزلة قد عطلوا القدر وأنكروا رؤية اهلل يف اآلخرة
وزعموا َّ
أف القرآف سللوؽ مستندين يف ذلك إىل ما أصلو شيوخهم.
واجلهمية عطلوا الصفات الثابتة يف الكتاب والسنة فراراً من لزوـ ادلشأّة بني اخلالق وادلخلوؽ كما زعموا ،وقل يف األشاعرة
ويف سائر الطوائف ادلبتدعة مثل ذلك ،وإذا نظرت إىل السبب الذي من أجلو ردوا النصوص جتد َّأهنا ىي الشبهة اليت

أخذوىا عن شيوخهم وزعمهم َّ
أف شيوخهم أعلم باحلق منهم وىكذا األحزاب ادلعاصرة إذا سربنا حاذلم صلد أف السبب
عندىم ىو السبب الذي محل ادلعتزلة واخلوارج واجلهمية واألشعرية على أخذىم تقعيد شيوخهم على أنَّو ىو األصل وما
عداه فمشكوؾ فيو يتبني ذلك من اآليت:
خامساًَّ :
أف احلزبية تقوـ على التسليم بآراء اجلماعة وتوزيعها ونشرىا وجعلها قطعية الثبوت غري قابلة للنقد وال للنقاش،
فادلؤسسوف ذلا أجل من أف ينتقدوا ،وأكرب من أف خيطئوا يف نظر أتباعهم فيتخذوهنم بذلك أرباباً ومشرعني وينطبق عليهم
قوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﭼ [التوبة.]ٖٔ :
ويف حديث عدي بن حامت رضي اهلل عنو أنَّو دخل على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ويف عنق عدي صليب من فضة ػ
وذلك حني قدـ عليو أوؿ قدمة ػ ورسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – يقرأ :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ
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ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯱ ﭼ قاؿ :فقلتَّ :إهنم مل يعبدوىم .قاؿ" :بلى ،إنَّهم حرموا عليهم الحالل وأحلوا لهم
الحرام فتلك عبادتهم إياىم".
ولقد خربنا أصحاب احلزبيات خربة جتربة ومعرفة لواقعهم بسبب احتكاكنا ّٔم فوجدناىم يأخذوف ما جاء من قادة حزّٔم
ومؤسسيو وادلنظرين فيو ِبنظار احلصانة عن النقد ولو انتقد أحد من خارج حزّٔم عادوه وجعلوا نقده ظلماً وجتنياً حَّت ولو
كاف نقداً يف الصميم ،وأذكر ّٔذه ادلناسبة أنَّو دلا انتشر كتاب (وقفات مع كتاب للدعاة فقط) حملمد بن سيف العجمي

أخذت نسخة منو وأعطيتها لواحد من ادلنتمني إىل مجاعة اإلخواف رجاء أف يتأثر بو ويرى ما فيو من نقد لالجتاه اإلخواين
مدعماً بأرقاـ من كتبهم ،ودلا ناولتو علقت عليو تعليقة بسيطة مثنياً على صاحب الكتاب أنَّو بذؿ جهداً يف تتبع أخطاء
اإلخواف من كتبهم وباألخص األخطاء يف العقيدة مبيناً اسم الكتاب الذي وردت فيو ورقم الصفحة ،لكن الرجل عبس
وبسر ،وقلب يف النظر ،مستغرباً لألمر الذي بدر ،وأخذ حياورين يف ادلنهج اإلخواين قليالً مث ذىب ..وبعد بضع سنوات

إل نسخة منو فقرأهتا متأمالً ومستغرباً ىل سريد على العجمي شيئاً من
ظهر كتاب (جلسات) جلاسم مهلهل فوصلت َّ
ذلك الكالـ ،وتلك األرقاـ ويكذبو فيو ،ولكين بعد أف قرأت كتاب جلسات من فاحتتو إىل خادتتو مل أره رد شيئاً من
احلقائق اليت ساقها زلمد بن سيف العجمي جزاه اهلل خرياً.

وبعد ذلك لقيت صاحيب الذي مشخر من كتاب "وقفات" لكونو نقد رؤسائهم فيما كتبوا وبيده بضع نسخ من كتاب
جلسات يوزعها فناولين نسخة منها وىو يضحك فرحاً وسروراً يكاد يطري فرحاً ،وظن َّأهنا مل تصلين ،وحسب َّأهنم انتصروا
على العجمي ،فقلت يف نفسي :قاتل اهلل اجلهل.

أقول :ىذا وأنا ال أعرؼ العجمي وال ادلهلهل ،ولكين عرفت احلق واحلمد هلل.
وقد أخربين رئيسو فيما بعد ومل يسمو ،فقاؿ :أعطيت أحد اإلخواف نسخة من كتاب (وقفات) فجاء ّٔا إل وقاؿ :ىذا
الكتاب أعطاين فالف ومل أقرأه وأُأَكد َّ
أف الرئيس وادلرؤوس كالمها من طاليب فبدؿ ما يأخذوف كتاب العجمي وادلهلهل
ويأتوف ّٔما إل ويستشريوين فيهما بدالً من ىذا وقفوا من كتاب العجمي موقف العداء ،ألوؿ مرة وأخذوا كتاب ادلهلهل
على أنَّو احلق الذي ال شك فيو ،وإذا نظرنا يف السبب احلامل ذلم على ذلك ال صلد شيئاً سوى َّ
أف ىذا يتخاطب معهم
من داخل دائرة احلزب ،وذلك يتخاطب معهم من خارجها ،وما جاء من داخل احلزب فهو احلق عندىم الذي ال شك
فيو جيب أف نغمض أعيننا ونأخذه كما نأخذ الدواء معتقدين فيو النفع وإف كاف مراً ،فاحلزبية جتعل ادلر حلواً ،والباطل
حقاً ،وىذا أكرب دليل على َّ
أف احلزبية شر وأي شر.
إف اإلخوانيني يف ادلملكة غري اإلخوانيني يف مصر والشاـ وغريمها َّ
وليعلم الذين يقولوفَّ :
ألف ىؤالء درسوا التوحيد يف
ادلدارس وادلعاىد والكليات منذ نعومة أظفارىم وإىل أف خترجوا ،وقد كنا نصدؽ ىذا الكالـ إىل حد كبري ،ونقوؿَّ :
إف
الذين غذوا بالتوحيد من الصغر ال ديكن أف يفرطوا فيو مهما كاف األمر ،ولكن دلا رأينا موقف اإلخوانيني من كتاب
"الوقفات" الذي مجعو صاحبو من بطوف كتب اإلخواف غرية على التوحيد وغرية على الدعوة أف يتبناىا من ىو غارؽ يف
الشركيات والبدعيات ويغرت الناس بو نظن ظناً يشبو اليقني َّ
أف ىذه ىي الدوافع إىل ما كتب وبدالً من أف يشكره ىؤالء
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ادلوحدوف ويثنوا عليو بعملو العظيم وجهده ادلضين من أجل بياف احلق بدالً من ذلك تنكروا لو وأبغضوا حَّت من وزع كتابو
وإف كاف لو عليهم حق األستاذية وادلريب فحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
ومع َّ
أف أخطاء ىؤالء يف العقيدة ؛ بل بعضها يهدـ اإلسالـ بالكلية كمن يستغيث بالنيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ومن
أف دعوة أصحاب األضرحة واالستغاثة ّٔم تذوؽ ومن يثين على الطريقة الرفاعية ويقوؿَّ :
يزعم َّ
إف ادلنتمني إليها يضرب
أحدىم بالشيش من ظهره حَّت خيرج من صدره فال يضره ،سبحاف اهلل .النيب الكرمي وخامت الرسل وأفضل اخللق عند اهلل
وأقرّٔم إليو وسيلة وأعالىم عنده مقاماً يضرب يوـ أحد على رأسو فتغوص حلقتا ادلغفر يف وجنتيو فساؿ الدـ وقاؿ:

"كيف يفلح قوم خضبوا وجو نبيهم بالدم" فأنزؿ اهلل عزوجل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ [آؿ عمراف.]ٕٔٛ :

َّأم ا أصحاب الطريقة الرفاعية فيضرب بالشيش يف ظهره حَّت ينفذ من صدره فال يضره أىذا منطق داعية ومؤلف ومنظر أو
منطق شيطاف مضل يريد أف يضل الناس يفضل أصحاب الطرؽ ادلنحرفة على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم –
فأقول :أين الغرية على التوحيد من ىؤالء الذين درسوه منذ نعومة أظفارىم ،وأين الوالء والرباء الذي ىو من أسس اإلدياف
وقواعده حَّت نفي اهلل عزوجل اإلدياف عمن يوال أعداءه ويوادىم ،وأتوقع َّ
أف الذين يعتنقوف ادلنهج اإلخواين سيقولوف :إ َّف
الذين نتوالىم من خرية ادلسلمني ،فقد بذلوا جهداً مضنياً يف الدعوة إىل اهلل فوقفوا يف وجو ادلد الشيوعي الناصري رغم ما
القوه من تعذيب وقتل وتشريد ،وأقولَّ :
إف أي دعوة ال تكوف مبنية على األسس والقواعد اليت سنها الرسوؿ  -صلى اهلل
عليو وسلم  -فهي غري مرضية عند اهلل عز وجل حسب ما علمنا من شرعو ادلطهر الذي جاءت بو ادلصادر الشرعية من
كتاب وسنة ،وقد قاؿ عز وجل منوىاً بذلك يف كتابو :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [يوسف.]ٔٓٛ :
فالضمري يف :ﭽ ﮀ ﭼ يعود على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قل يا زلمد ىذه سبيلي ىذه طريقي فاإلشارة إىل ما
كاف يسري عليو يف دعوتو وىي طريقتو اليت مشى عليها يف دعوتو حيث دعا إىل نبذ مجيع اآلذلة اليت تعبد مع اهلل عزوجل.
قاؿ ابن جرير يف تفسري ىذه اآلية من تفسريه" :يقوؿ تعاىل ذكره لنبيو زلمد  -صلى اهلل عليو وسلم  -ﭽ ﮀ ﭼ يا
زلمد :ﭽ ﮁﭼ الدعوة اليت أدعوا إليها والطريقة اليت أنا عليها من الدعاء إىل توحيد اهلل وإخالص العبادة لو دوف اآلذلة
واألوثاف واالنتهاء إىل طاعتو وترؾ معصيتو :ﭽ ﮂﭼ وطريقيت ودعويت :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅﭼ وحده ال شريك لو:
ﭽﮇ ﮈﭼ بذلك ويقني علم مين :ﭽﮉ و ﭼ يدعوا إليو على بصرية أيضاً ﭽ َمن ﮋﮌ ﭼ وصدقين وآمن يب" اىػ.
فتبني من ىذا َّ
أف اإلشارة إىل الطريقة اليت سار عليها يف دعوتو  -صلى اهلل عليو وسلم  -من نبذ مجيع اآلذلة اليت تعبد مع
اهلل عزوجل فمن اختذ لنفسو طريقاً غري طريقة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فتغاضى عن الوثنية القائمة وظن َّ
أف من
يتطوفوف باألضرحة ويذحبوف ذلا ويدعوف أصحأّا معتقدين فيهم القدرة على ما ال يقدر عليو َّإال اهلل عزوجل فاعتقد َّأهنم
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مسلموف َّ
فإف دعوتو ىذه باطلة من أساسها ومردودة عليو ،دليلنا على ذلك قوؿ اهلل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [النساء.]ٛٓ :
وقولو :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ [النساءَّ .] ٙٗ :
إف أوؿ شيء جيب أف
يطاع فيو ىي طريقة الدعوة إىل اهلل وكم يف القرآف من آيات عاجلت الشرؾ وفندت مزاعم ادلشركني وبينت بطالهنا.
وإف ثناء ادلؤسس للمنهج اإلخواين على ادلرغين وىو أحد أقطاب الصوفية القائلني بوحدة الوجود وتغاضيو عن األضرحة
القائمة يف مصر ،بل وزلاضرتو يف بعضها وتبنيو لدعوة التقريب بني أىل السنة والشيعة ألعظم دليل على َّ
أف دعوتو بعيدة
كل البعد عن هنج النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -؛ بل جيب أف نقوؿَّ :إهنا مناقضة ذلا وسأنقل يف ادلآخذ على اإلخواف
ما يبني ذلك.
فإف إقرار الوثنية أمر يهدـ كل عمل وجيعل كل جهد ولو كاف زلاربة للشيوعية غري مقبوؿ عند اهلل َّ
وأخرياً َّ
ألف اهلل ال يقبل
من أعماؿ العباد َّإال ما كاف خالصاً لو صواباً على طريقة نبيو  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ تعاىل :ﭽ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ [الكهف .]ٔٔٓ :فهل فهم ىؤالء َّأهنم قد أعطوا قيادىم دلن
ال جيوز أف يعطوه لو وباهلل التوفيق.

سادساً :وإذا كانت احلزبية سبباً للفرقة والفرقة أوؿ معوؿ يضرب يف وحدة األمة ودتاسكها َّ
فإف تعدد األحزاب سبب يف
تعدد مناىجها الفكرية وتعدد ادلناىج الفكرية سبب يف اضطراب األحزاب ،واالضطراب سبب يف اذلزائم اليت حتل
بادلسلمني ،وىل ديكن ألمة منقسمة على نفسها أف تصمد أماـ العدو؟.
سابعاً :ومن مضار احلزبية َّ
أف أداء الشعائر التعبدية ادلأمور ّٔا شرعاً يتحوؿ األداء فيها من واجب تعبدي إىل واجب حزيب
فيخدش اإلخالص إف مل يهدمو ويكوف ادلالحظ يف األداء ىو إرضاء احلزب ال إرضاء اهلل.
ثامناً :أنَّو إذا أمر قائد احلزب باحلرص على أي عمل مستحب وأكد عليو بالغ التابعوف حَّت حيولوه إىل واجب فيصري
ادلستحب واجباً عند ادلتحزبني فيو وبذلك يكونوف قد جعلوا لو حكماً غري احلكم الشرعي الذي وضعو اهلل ورسولو.
تاسعاً :ومن مساوئ احلزبية اإلنقساـ ،فرِبا انقسم احلزب إىل حزبني أو أحزاباً كما يقاؿ عن اجلرثومة َّأهنا تنشطر ،مث
الشطر ينشطر وىكذا ،أما اجلماعة السلفية أتباع السنة احملمدية فهم مازالوا منذ بزوغ فجر اإلسالـ على عقيدة واحدة إىل

يومنا ىذا ،أما االختالؼ يف الفروع فهو أمر مسلم بو وقد حصل بني الصحابة والتابعني ومل يؤد إىل خالؼ وال تباغض
وال تناحر وال تقاتل ،فافهم رعاؾ اهلل ومحاؾ من شر احلزبية ووفقك لألخذ بالطريقة السلفية فهي النجاة ،نسأؿ اهلل أف
يثبتنا عليها حَّت نلقاه وضلن إمامنا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -ومن سار على هنجو واقتفى أثره من أئمة اذلدى
ومحلة احلديث رضي اهلل عنهم أمجعني.)) .
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 أقٌل :لقد شفى انعالية اننجًِ رمحو اهلل وكفى يف بياف بدعية احلزبية ،وما فيها من ادلفاسد واألضرار ،وادلخالفات
الكثرية لشريعة اإلسالـ.
 وشلن أفَّت ببدعة احلزبية :عالية انًٍْ انشْخ حيَْ بٍ عهِ احلجٌسُ سدده اهلل تعاىل فقد قاؿ يف "أسئهت أهم
جدة" (( :فعلى ىذا إذا درست يف اجلامعة اإلسالمية فكن على حذر جداً من أولئك آّالسني للحزبيني .واحلمد هلل
يوجد مدرسوف سلفيوف ،ويوجد طالب سلفيوف جتلس معهم إف شاء اهلل ،وما ال يدرؾ كلو ال يرتؾ جلو ،ودراستك يف
اجلامعة اإلسالمية مع احلذر الشديد من احلزبيني خري من اجلهل ،ودراستك يف اجلامعة اإلسالمية مع الوقوع يف احلزبية
والبدع واخلرافات اجلهل خري من ذلك ،اجلهل الذي أنت فيو برباءتك من احلزبية؛ الحزبية بدعة ،وأنت على سنة )).
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 قهث :وىنا شبهتاف قد تعرضاف يف أذىاف بعض طلبة العلم يف مسألة بدعة احلزبية:
الشبهة األولى
وىيَّ :
أف احلزبية قد هنى عنها اهلل تعاىل يف كتابو ،وهنى عنها النيب صلى اهلل عليو وسلم يف صحيح سنتو وما كاف من ىذا
القبيل فإنَّو يكوف من احملرمات وليس من البدع كسائر احملرمات من شرب اخلمر والزنا والقتل وغري ذلك.
ً اجلٌاب أٌ ّقال :قد جاءت األدلة الكثرية بالنهي عن التفرؽ والعصبية.
 ومن ذلك قوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [آؿ عمراف.]ٖٔٓ :
 وقوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
ﭼ [آؿ عمراف.]ٔٓ٘ :
 وقوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽
﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﭼ [ادلؤمنوف.]ٖ٘ – ٕ٘ :
 وقوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [الروـ.]ٖٕ – ٖٔ :
 وقوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﭼ [الشورى.]ٔٗ – ٖٔ :
اؿ :يَا أَيػُّ َها
اؿَ (( :خطَبَػنَا عُ َم ُر بِاجلَابِيَ ِة فَػ َق َ
 وروى الرتمذي (٘ ،)ٕٔٙوالنسائي يف [انكربى] (َٕٕ٘ )ٜع ِن ابْ ِن ُع َمَر قَ َ
النَّاس ،إِ ّْين قُم ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
اؿ" :أ ِ
ُوصي ُكم بِأ ْ ِ
ين يَلُونَ ُه ْم ،ثُ َّم
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فِينَا فَػ َق َ
ْ ُ
ْ
ت في ُك ْم َك َم َقاـ َر ُسوؿ اهلل َ
َص َحابي ،ثُ َّم الذ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
فَ ،ويَ ْش َه َد َّ
الشاى ُد َوالَ يُ ْستَ ْش َه ُد ،أَالَ الَ يَ ْخلُ َو َّن
ف َّ
الر ُج ُل َوالَ يُ ْستَ ْحلَ ُ
ب َحتَّى يَ ْحل َ
ين يَلُونَ ُه ْم ،ثُ َّم يَ ْف ُ
شو ال َكذ ُ
الذ َ
الشيطَا َن مع ِ
ِ
ٍ
الشيطَا ُنَ ،علَي ُكم بِالجم َ ِ
اح ِد و ُىو ِمن ِ
االثْنَ ْي ِن
اعة َوإِيَّا ُك ْم َوال ُف ْرقَةَ فَِإ َّن َّ ْ
َر ُج ٌل بِ ْام َرأَة إِالَّ َكا َن ثَالثَ ُه َما َّ ْ
ْ ْ ََ
الو َ َ َ
ََ َ
اد بحبوح َة ِ
ك ال ُْم ْؤِم ُن" )).
اءتْوُ َسيِّئَتُوُ فَ َذلِ َ
الج َم َ
الجنَّة فَ لْيَ ل َْزُم َ
أَبْ َع ُدَ ،م ْن أ ََر َ ُ ْ ُ َ َ
سنَتُوُ َو َس َ
اعةََ ،م ْن َس َّرتْوُ َح َ

05

َّاسَ ،علَْي ُك ْم
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َوُى َو يػَ ُق ُ
 وروى أمحد (ٖٖٖٕ٘) َع ْن َر ُج ٍل قَ َ
ت إِ َىل النِ ّْ
اؿ (( :انْػتَػ َهْي ُ
َّيب َ
وؿ" :أَي َها الن ُ
ْج َم َ ِ ِ
ث ِمَرا ٍر.
اع ِةَ ،وإِيَّا ُك ْم َوالْ ُف ْرقَةَ" )) .ثَالَ َ
ْج َم َ
َّاسَ ،علَْي ُك ْم بِال َ
بِال َ
اعةَ ،وإيَّا ُك ْم َوالْ ُف ْرقَةَ ،أَي َها الن ُ
 قهث 0احلذّثاٌ ّقٌُ بعضيًا بعضاً.

ِ
اع ِة َوفَ َار َق
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أَنَّوُ قَ َ
اؿَ (( :م ْن َخ َر َج م ْن الطَّ َ
 وروى مسلم (َ )ٔٛٗٛع ْن أَِيب ُىَريْػَرَة َع ْن النِ ّْ
َّيب َ
ات ِميت ًة ج ِ
ضب لِعصب ٍة أَو ي ْد ُعو إِلَى َع ٍ
اىلِيَّ ًة ومن قَاتَل تَح َ ٍ ِ ٍ
صبَ ًة
اع َة فَ َم َ
ْج َم َ
ََ ْ َ ْ
ص ُر َع َ
صبَة أ َْو يَ ْن ُ
َ
ال َ
ت َرايَة ع ِّميَّة يَ ْغ َ ُ َ َ َ ْ َ
ات َم َ َ َ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ض ِرب ب َّرَىا وفَ ِ
ِ
اج َرَىا َوَال يَتَ َحا َشى م ْن ُم ْؤمنِ َها َوَال يَِفي لِ ِذي َع ْه ٍد َع ْه َدهُ
فَ ُقت َل فَق ْت لَةٌ َجاىليَّةٌ َوَم ْن َخ َر َ
ج َعلَى أ َُّمتي يَ ْ ُ َ َ
ت ِم ْنوُ )).
س ِمنِّي َولَ ْس ُ
فَ لَْي َ
 روى البخاري ( ،)ٖٙٓٙومسلم ( )ٔٛٗٚعن ح َذيػ َف َة ب ِن الْيم ِ
وؿ اهللِ صلى اهلل
َّاس يَ ْسأَلُو َف َر ُس َ
اف ،يػَ ُق ُ
ُ ْ ْ ََ
وؿَ (( :كا َف الن ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
عليو وسلم َع ِن ْ
ت :يَا َر ُس َ
َسأَلُوُ َع ِن الشَّّْرَ ،سلَافَةَ أَ ْف يُ ْد ِرَك ِين ،فَػ ُق ْل ُ
اخلَِْريَ ،وُكْن ُ
وؿ اهلل ،إِنَّا ُكنَّا ِيف َجاىليَّة َو َشر ،فَ َجاءَنَا اللَّوُ
تأْ
ِ
اؿ" :نَ َع ْم َوفِ ِيو َد َخ ٌن"،
ك َّ
اخلَِْري ،فَػ َه ْل بػَ ْع َد َى َذا ْ
َِّٔ َذا ْ
الشّْر ِم ْن َخ ٍْري ،قَ َ
اخلَِْري ِم ْن َشر؟ قَ َ
تَ :وَى ْل بػَ ْع َد ذَل َ
اؿ" :نَ َع ْم" ،قػُ ْل ُ
ِ
اؿ" :قَ وم ي ه ُدو َن بِغَي ِر ى ْديِي ،تَع ِر ُ ِ
ِ
اؿ:
ك ْ
اخلَِْري ِم ْن َشر؟ قَ َ
تَ :وَما َد َخنُوُ؟ قَ َ ْ ٌ َ ْ
ت :فَػ َه ْل بػَ ْع َد ذَل َ
ْ
ْ َ
ف م ْن ُه ْم َوتُ ْنك ُر" ،قػُ ْل ُ
قػُ ْل ُ
وؿ ِ
ِ
ِ
ِ
اؿُ " :ى ْم ِم ْن ِج ْل َدتِنَا،
اهلل ِص ْف ُه ْم لَنَا ،فَػ َق َ
ت :يَا َر ُس َ
َّمَ ،م ْن أَ َجابَ ُه ْم إِلَْي َها قَ َذفُوهُ ف َيها" ،قػُ ْل ُ
"نَ َع ْمُ ،د َعاةٌ إلَى أَبْ َواب َج َهن َ
ِ
ِِ
ِِ
ت :فَِإ ْف َملْ يَ ُك ْن
ك؟ قَ َ
اؿ" :تَل َْزُم َج َم َ
ت :فَ َما تَأْ ُم ُرِين إِ ْف أ َْد َرَك ِين ذَل َ
ين َوإِ َم َام ُه ْم" ،قُػ ْل ُ
َويَتَ َكلَّ ُمو َن بِأَلْسنَتنَا" ،قُػ ْل ُ
اعةَ ال ُْم ْسلم َ
ت َعلَى
ْك ال ِْف َر َق ُكلَّ َهاَ ،ولَ ْو أَ ْن تَ َع َّ
اعةٌ َوالَ إَِم ٌاـ؟ قَ َ
ك ال َْم ْو ُ
َص ِل َش َج َرةٍَ ،حتَّى يُ ْد ِرَك َ
اؿ" :فَا ْعتَ ِز ْل تِل َ
ت َوأَنْ َ
ض بِأ ْ
َذلُ ْم َمجَ َ
ك" )).
َذلِ َ
 قهثً 0ىزه ادلعصْة منها ما يكوف متعلق بأمر الدين كتفرؽ أىل األىواء وىذا ال شك أنَّو بدعة ،ومنو ما ال يكوف
كذلك كالتعصب للعشائر والقبائل وىذا من كبائر الذنوب وال يدخل يف البدع.
نكٍ قضية احلزبية اليت نتحدث عنها ىي أوسع من ذلك ،والتفرؽ والعصبية فرد من أفرادىا ،وقد بينَّا فيما سبق ما
حتملو احلزبية من البدع.

06

الشبهة الثانٍة
وىيَّ :
أف البدعة تطلق على التعبد هلل بغري ما شرع.
 قال انعالية انشاطيب رمحو اهلل يقوؿ يف [االعتصام] (ٔ:)٘ٓ /
(( فَالْبِ ْدعةُ إِ َذ ْف ِعبارةٌ عن :طَ ِري َق ٍة ِيف الدّْي ِن سلُْتػرع ٍة ،تُض ِ
وؾ علَيػها الْمبالَغَةُ ِيف التػ ِ ِ ِ
اىي الشَّر ِعيَّةَ يػ ْقص ُد بِ ُّ ِ
ََ َ َ
َ
َّعبُّد للَّو ُسْب َحانَوُ
َ
ْ ُ َ
السلُ َ ْ َ ُ َ
ََ َْ
)) اىػ.
وكثري من األحزاب ادلوجودة يف بالد ادلسلمني مل يتعبدوا اهلل تعاىل باحلزبيةَّ ،
وإَّنا أسسوىا ودخلوا فيها من أجل نيل بعض
حضوض الدنيا من ادللك وغريه ،فإذا كاف ىذا حاذلم فما ىو وجو احلكم على حزبيتهم بالبدعة.
ً كشف ىزه انشبية أٌ ّقالَّ :
إف األمر احملدث إذا كاف لو عالقة بالدين سواء كاف من قبيل العمل أو القوؿ أو
االعتقاد فإنَّو يكفينا أف ضلكم على صاحبو بالبدعة ِبجرد حصوؿ ذلك منو إذا وجدت شروط التبديع وانتفت موانعو ،وال
يشرتط أف نعلم من قولو أنَّو أراد بذلك التعبد هلل تعاىل أو ال.
ًاحلضبْة قد ذكرنا فيما مضى ما فيها من احملدثات يف الدين فمن دخل فيها حكم عليو بالبدعة عند توفر الشروط
وانتفاء ادلوانع.
ًادلحأيم يف سري السلف جيد مصداؽ ذلك فقد بدع اإلماـ أمحد الكرابيسي حني قاؿ :لفظي بالقرآف سللوؽ ومل
يسألو ىل قاؿ ذلك تعبداً أو ال ،وبدع ىو وغريه يعقوب بن شيبة حني توقف يف القرآف فلم يقل غري سللوؽ وال سللوؽ ومل
داود الظاىري حني قاؿ :القرآف زلدث ومل يسألو ىل قاؿ ذلك
يسألو ىل توقف تعبداً أو ال ،وبدع الذىلي وتبعو أمحدَ :
تعبداً أو ال.

ًأيَّا إذا كاف ذلك األمر شلا يفعل على وجو العادة وعلى وجو العبادة فهنا ضلتاج أف نعرؼ ىل ىذا الشخص الذي
حصل منو ذلك أراد بو التعبد أو ال ،فإف علمنا منو أنَّو أراد التعبد حكمنا عليو بالبدعة إذا وجدت شروط التبديع وانتفت
موانعو ،وإف مل يرد التعبد فال ضلكم عليو بذلك.
 قال شْخ اإلسالو ابٍ جًْْة رمحو اهلل كما يف [جمًوع انفتبوى] (ٔٔ:)ٖٖٙ-ٖٕٙ /
(( ولو سئل العامل عمن يعدو بني جبلني :ىل يباح لو ذلك؟ قاؿ :نعم .فإذا قيل :إنَّو على وجو العبادة كما يسعى بني
الصفا وادلروة قاؿ :إف فعلو على ىذا الوجو حراـ منكر يستتاب فاعلو فإف تاب َّ
وإال قتل .ولو سئل :عن كشف الرأس
بأف ىذا جائز .فإذا قيل :إنَّو يفعلو على وجو اإلحراـ .كما حيرـ احلاج .قاؿَّ :
ولبس اإلزار والرداء :أفَّت َّ
إف ىذا حراـ
منكر .ولو سئل :عمن يقوـ يف الشمس .قاؿ :ىذا جائز .فإذا قيل :إنَّو يفعلو على وجو العبادة .قاؿ :ىذا منكر كما
روى البخاري عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما َّ -
أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم رأى رجالً قائماً يف الشمس .فقاؿ:

"من ىذا؟" قالوا  :ىذا أبو إسرائيل يريد أف يقوـ يف الشمس وال يقعد وال يستظل وال يتكلم فقاؿ النيب صلى اهلل عليو
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وسلم" :مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومو" فهذا لو فعلو لراحة أو غرض مباح مل ينو عنو؛ لكن دلا فعلو
على وجو العبادة هني عنو  .وكذلك لو دخل الرجل إىل بيتو من خلف البيت مل حيرـ عليو ذلك ولكن إذا فعل ذلك على
أنَّو عبادة ،كما كانوا يفعلوف يف اجلاىلية :كاف أحدىم إذا أحرـ مل يدخل حتت سقف فنهوا عن ذلك كما قاؿ تعاىل:
ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯮ ﭼ
[البقرة ]ٜٔٛ :فبني سبحانو َّ
أف ىذا ليس برب وإف مل يكن حراماً فمن فعلو على وجو الرب والتقرب إىل اهلل كاف عاصياً
مذموماً مبتدعاً والبدعة أحب إىل إبليس من ادلعصية؛ َّ
ألف العاصي يعلم أنَّو عاص فيتوب وادلبتدع حيسب أف الذي يفعلو
طاعة فال يتوب .وذلذا من حضر السماع للعب واللهو ال يعده من صاحل عملو وال يرجو بو الثواب ،و َّأما من فعلو على أنَّو
طريق إىل اهلل تعاىل فإنَّو يتخذه ديناً وإذا هنى عنو كاف كمن هنى عن دينو ورأى أنَّو قد انقطع عن اهلل وحرـ نصيبو من اهلل
تعاىل إذا تركو .فهؤالء ضالؿ باتفاؽ علماء ادلسلمني وال يقوؿ أحد من أئمة ادلسلمنيَّ :
إف اختاذ ىذا ديناً وطريقاً إىل اهلل
تعاىل أمر مباح؛ بل من جعل ىذا ديناً وطريقاً إىل اهلل تعاىل فهو ضاؿ مفرت سلالف إلمجاع ادلسلمني .ومن نظر إىل ظاىر
العمل وتكلم عليو ومل ينظر إىل فعل العامل ونيتو كاف جاىالً متكلماً يف الدين بال علم )) اىػ.

 قلت :وغاية حاؿ أصحاب التحزبات أف يكونوا أحدثوا بدعاً من أجل ادللك وبعض حظوظ الدنيا ،ومثل ىذا ال
خيرجهم عن احلكم ببدعية حزبيتهم.
أف من حتزب وأحدث بدعاً وزعم أنَّو يتقرب إىل اهلل تعاىل ّٔذه البدع واحملدثات وأنَّو ال يريد حبزبيتو الدنيا َّ
وال شك َّ
وإَّنا
يريد نصر الدين وىو كاذب يف ذلك حالو أشد من أولئك ،واجلميع مشرتكوف يف البدعة غري َّ
أف البدع تتفاوت.
أسأّث لو َّ
أف رجلني :أحدىما عمل مولداً صوفياً وكاف غرضو من ذلك التكسب ال التقرب.
واآلخر :عمل مولداً وغرضو بذلك التقرب إىل اهلل تعاىل وليس التكسب.
فهل يستقيم أف يقاؿَّ :
إف الثاين حيكم عليو بالبدعة ،و َّأما األوؿ الذي جاء بشيء من عبادة الصوفية لغرض التكسب ال
حيكم عليو بالبدعة ؟!!
وىل تظن َّ
أف إرادة الدنيا بالبدع خترج صاحبها عن االبتداع ؟!!.

ًنٌ افرتضنا َّ
أف رجالً يف أوساط أىل التصوؼ ،وأراد الرئاسة فيهم واجلاه وحظوظ الدنيا فوافقهم على مجيع بدعهم
اليت ال تصل إىل حد الكفر األكرب والشرؾ األكرب.
وآخر وافقهم على ذلك تقرباً ،فهل يا ترى حيكم على الثاين بالبدعة دوف األوؿ؟!
ال شك َّأهنما مشرتكاف يف البدعة وحيكم عليهما ّٔا.
ًأقٌل أّضاًَّ :
إف أئمة السلف كانوا حيكموف على الرجل بالبدعة ِبجرد نزولو عند أىل البدع وجلوسو معهم وإف مل
يعلموا عنو بدعة من البدع ومل ينظروا يف مقصوده ِبجالستهم ىل الدين أو الدنيا فكيف ال حيكموف بالبدعة يف حق من
زاد على ذلك الوقوع يف البدع من أجل حظوظ الدنيا.
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 قال احلافظ أبٌ ّعهَ سمحو اهلل يف [طبقات احلنابلة] (ٔ :)ٔ٘ٛ /
(( أخربنا عبد الصمد اذلامشي قراءة قاؿ :أخربنا الدارقطين حدثنا عثماف بن إَساعيل بن بكر السكري قاؿَ :سعت أبا
داود السجستاين يقوؿ قلت :أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل أرى رجالً من أىل السنة مع رجل من أىل البدعة أترؾ كالمو
أف الرجل الذي رأيتو معو صاحب بدعة فإف ترؾ كالمو فكلمو َّ
قاؿ :ال أو تعلمو َّ
وإال فألحقو بو )).
ً قال اإلياو انربهباسُ سمحو اهلل يف [شرح السنة] ص (ٕٔٔ:)ٖٔٔ-
(( وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أىل األىواء فحذره وعرفو ،فإف جلس معو بعد ما علم فاتقو ،فإنَّو صاحب ىوى
)).
ً سًٍ انعالية ابٍ بطة رمحو اهلل يف [اإلبانة الكربى](ٕ  :)ٖٗٚ /عن ابٍ عٌٌ أنَّو قاؿ (( :من جيالس أىل
البدع أشد علينا من أىل البدع )).
ً سًٍ أّضاً (ٕ )ٗٚٙ/عن أٌّب انسخحْاَِ ،أنَّو دعي إىل غسل ميت ،فخرج مع القوـ ،فلما كشف عن وجو
ادليت عرفو ،فقاؿ (( :أقبلوا قبل صاحبكم ،فلست أغسلو ،رأيتو دياشي صاحب بدعة )).
ً قال اإلياو األًصاعِ رمحو اهلل (( :من سرت عنَّا بدعتو مل ختف علينا ألفتو )) .رواه ابن بطة رمحو اهلل يف [اإلبانة
الكربى] (ٕ .)ٕٗ٘ /
ً سًٍ رمحو اهلل (ٕ  )ٜٗٚ/عن حمًذ بٍ عبْذ اهلل انغالبِ قاؿ :كاف يقاؿ (( :يتكامت أىل األىواء كل شيء َّإال
التآلف والصحبة )).
ً قال رمحو اهلل (ٕ (( :)ٗٛٓ/قاؿ أبو حامت :وقدـ موسى بن عقبة الصوري بغداد ،فذكر ألمحد بن حنبل ،فقاؿ:
انظروا على من نزؿ ،وإىل من يأوي )).
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فصل :فً بٍان أن االنتساب إلى أحد األمئةة أو الةشاٌخ أو العشامئر والقبامئل مع الىالء والبراء
داخل فً التحزب الةبتدع
 أقٌل :الواجب على ادلسلم أف ينتسب االنتساب الشرعي وىو االنتساب إىل اإلسالـ ،واإلدياف ،والعبودية هلل تعاىل،
والسنة ومذىب السلف.
 وقد دلَّت على االنتساب إلى اإلسالم األدلة المتكاثرة منها:
 قوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   
           ﯓ ﭼ [احلج.]ٚٛ :
َّ 
ودل إلى االنتساب إلى اإلسالم ،واإليمان ،والعبودية هلل تعالى:
َف نَِ ِ
آم ُرُك ْم بِ َخ ْم ٍ
 ما رواه والرتمذي (َٖ )ٕٛٙع ِن ْ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
احلَا ِر ِث األَ ْش َع ِر ّْ
س اللَّوُ
ي ،أ َّ َّ
اؿَ (( :وأَنَا ُ
يب اهلل َ
اعةُ و ِ
اع َة قِي َد ِش ْب ٍر فَ َق ْد َخلَ َع ِربْ َق َة ا ِإل ْسالَِم
أ ََم َرنِي بِ ِه َّنَّ ،
الج َم َ
الج َم َ
الج َه ُ
اعةُ ،فَِإنَّوُ َم ْن فَ َار َق َ
اد َوال ِه ْج َرةُ َو َ
الس ْم ُع َوالطَّ َ َ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
اؿ رجل :يا رس َ ِ
ص َاـ؟
م ْن عُنُ ِق ِو إِالَّ أَ ْن يَ ْرِج َعَ ،وَم ْن اد َ
َّعى َد ْع َوى َ
صلَّى َو َ
وؿ اهلل َوإِ ْف َ
َّم ،فَػ َق َ َ ُ ٌ َ َ ُ
الجاىليَّة فَإنَّوُ م ْن ُجثَا َج َهن َ
اهلل الَّ ِذي س َّما ُكم الْمس ِل ِمين الْم ْؤِمنِ ِ
اؿ :وإِ ْن صلَّى وصام ،فَا ْدعُوا بِ َد ْعوى ِ
اد اللَّ ِو )).
ين ،عبَ َ
قَ َ َ َ َ َ َ
َ ُ ُْ َ ُ َ
َ
قهث 0ىزا حذّث صحْح.

وأما االنتساب إلى السنة فاحتيج إليو عند ظهور البدع للتمييز بني أىل احلق والباطل ،وذلك َّ
أف أىل البدع ينتسبوف
َّ 
إىل اإلسالـ غري َّأهنم عارضوا السنة بأىوائهم فمن كاف متمسكاً بالسنة عند ظهور البدعة قيل ذلم أصحاب السنة.

ِ ِ
ِ
الصبَّ ِ
 وقد روى مسلم يف [يقديت صحيحت] (ٔ )ٕٔ/فقاؿَ :ح َّدثػَنَا أَبُو َج ْع َف ٍر ُزلَ َّم ُد بْ ُن َّ
يل بْ ُن َزَكريَّاءَ
اح َح َّدثػَنَا إ َْسَع ُ
اؿَ (( :مل ي ُكونُوا يسأَلُو َف عن ِْ ِ
عن ع ِ
اص ٍم ْاأل ِ
ِِ
ت الْ ِفْتػنَةُ قَالُوا ََسُّوا لَنَا ِر َجالَ ُك ْم فَػيُػْنظَُر
ين قَ َ
اإل ْسنَاد فَػلَ َّما َوقَػ َع ْ
َْ َ
ْ
َْ
َْ
َْ
َح َوؿ َع ْن ابْ ِن سري َ
السن َِّة فَػيُػ ْؤ َخ ُذ َح ِديثػُ ُه ْم َويػُْنظَُر إِ َىل أ َْى ِل الْبِ َد ِع فَ َال يػُ ْؤ َخ ُذ َح ِديثػُ ُه ْم )).
إِ َىل أ َْى ِل ُّ
 وىكذا دلا أظهر أىل البدع فهم األدلة على أىوائهم وحرفوا الكلم عن مواضعو وأحدثوا أموراً مل يعرفها سلف األمة
وىم الصحابة رضي اهلل عنهم فمن عارضهم يف ذلك وسار بسري السلف قيل لو سلفي.
والتمسك بالسنة وما كاف عليو السلف من الصحابة رضي اهلل عنهم ومن سار بسريىم ال سيما عند حصوؿ االختالؼ
شلا أمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم.
 فروى أمحد (ٕٕ٘ ،)ٔٙوأبو داود (ٔ ،)ٖٜٜوابن ماجة (ٖٗ) من حديث العرباض بن سارية رضي اهلل عنو قاؿ:
ٍ
ِ ِ
(( صلَّى بِنَا رس ُ ِ
ت ِمْنػ َها الْعُيُو ُف،
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ُّ
ات يَػ ْوـُ ،مثَّ أَقْػبَ َل َعلَْيػنَا ،فَػ َو َعظَنَا َم ْوعظَةً بَليغَ ًة َذ َرفَ ْ
الصْب َح َذ َ
وؿ اهلل َ
َ
َُ
ووِجلَ ِ
اؿ" :أ ِ
وؿ اهللَِ ،كأ َّ
ُوصي ُك ْم بِتَ ْق َوى
َف َى ِذهِ َم ْو ِعظَةُ ُم َوّْد ٍع ،فَ َما َذا تَػ ْع َه ُد إِلَْيػنَا؟ فَػ َق َ
اؿ قَائِ ٌل :يَا َر ُس َ
وب ،فَػ َق َ
ََ ْ
ت مْنػ َها الْ ُقلُ ُ
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السم ِع والطَّاع ِة ،وإِ ْن َكا َن عب ًدا حب ِشيًّا ،فَِإنَّو من ي ِع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سنَّتِي
ُ َْ َ ْ
َْ َ َ
اهللَ ،و َّ ْ َ َ َ
سيَ َرى ا ْختالَفًا َكث ًيرا ،فَ َعلَْي ُك ْم ب ُ
ش م ْن ُك ْم بَ ْعدي فَ َ
ِ
وسن َِّة الْ ُخلَ َف ِاء َّ ِ ِ
اج ِذ ،وإِيَّا ُكم وم ْح َدثَ ِ
س ُكوا بِ َها ،و َعضوا َعلَْي َها بِالنَّو ِ
ات األ ُُموِر ،فَِإ َّن ُك َّل ُم ْح َدثٍَة
ين ،تَ َم َّ
َ ْ َُ
َُ
َ
َ
ين ال َْم ْهديِّ َ
الراشد َ
ضالَلَةٌ" )).
بِ ْد َعةٌَ ،وُك َّل بِ ْد َع ٍة َ
 قهث 0ىزا حذّث حسٍ نغريه.

 وقاؿ اهلل تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [التوبة.]ٔٓٓ :
 وقاؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [البقرة.]ٖٔٚ :
 وقاؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [النساء.]ٔٔ٘ :
 وروى الرتمذي (ٔٗ )ٕٙواحلاكم يف [املستدرك] (ٗٗٗ) واآلجري يف [انشزيعت] (ٖٕ )ٕٗ،والعقيلي يف [انضعفبء]
ِ
ِ
يدَ ،ع ْن َعْب ِد
(ٕ )ٕٕٙ/يف ترمجة عبد اهلل بن سفياف اخلزاعي .من طريق َعْب ِد َّ
الر ْمحَ ِن بْ ِن ِزيَ ٍاد األَفْ ِريق ّْيَ ،ع ْن َعْبد اهللِ بْ ِن يَِز َ
ِ
اؿ رس ُ ِ
َّع ِل
اهللِ بْ ِن َع ْم ٍرو ،قَ َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم (( :لَيَأْتِيَ َّن َعلَى أ َُّمتِي َما أَتَى َعلَى بني إسرائيل َح ْذ َو الن ْ
وؿ اهلل َ
اؿ :قَ َ َ ُ
ِ
ِ
ت َعلَى ثِْنتَ ْي ِن
كَ ،وإِ َّن بني إسرائيل تَ َف َّرقَ ْ
صنَ ُع ذَلِ َ
َّع ِل َ ،حتَّى إِ ْن َكا َن م ْن ُه ْم َم ْن أَتَى أ َُّموُ َعالَنِيَةً لَ َكا َن في أ َُّمتِي َم ْن يَ ْ
بِالن ْ
ث وسب ِعين ِملَّةًُ ،كلهم فِي النَّا ِر إِالَّ ِملَّةً و ِ
ٍ
ول ِ
ِ
َو َس ْب ِع ِ َّ
اهلل؟
اح َدةً ،قَالُواَ :وَم ْن ِى َي يَا َر ُس َ
ُْ
َ
ين ملةًَ ،وتَ ْفتَ ِر ُق أ َُّمتي َعلَى ثَالَ َ َ ْ َ
َ
ِ
َص َحابِي )).
قَ َ
الَ :ما أَنَا َعلَْيو َوأ ْ
 قهث 0اإلفشّقِ ضعْف.

 وروى الطرباين يف [األوسظ] (ٓٗ )ٚٛح َّدثػَنا زلمود ،ثػَنا وىب بن ب ِقيَّةَ ،نا عبد اللَّ ِو بن س ْفيا َف ،عن َحيَي ب ِن سعِ ٍ
يد،
َ َ َْ ُ ٌ َ َ ْ ُ ْ ُ َ
َْ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ
ِِ
ِ
اؿ رس ُ ِ
ِ
س ب ِن مالِ ٍ
ين فِ ْرقَةً ُكل َها فِي النَّا ِر
ك قَ َ
وؿ اللَّو َ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم" (( :تَ ْفتَ ِر ُق َىذه ْاأل َُّمةُ ثََالثَةً َو َس ْبع َ
َع ْن أَنَ ِ ْ َ
اؿ :قَ َ َ ُ
ِ
ِ
َص َحابِي" )).
ك الْ ِف ْرقَةُ؟ قَ َ
إَِّال َواح َدةً" .قَالُواَ :وَما تِْل َ
اؿَ " :م ْن َكا َن َعلَى َما أَنَا َعلَْيو الْيَ ْو َم َوأ ْ
ٍِ
َمل يػرِو ى َذا ْ ِ
ِ
ِ
ات اىػ.
ني َّ
احلَد َ
الزيَّ ُ
يث َع ْن َْحي ََي بْ ِن َسعيد إَِّال َعْب ُد اللَّو بْ ُن ُس ْفيَا َف الْ َم َدِينَُّ ،ويَاس ُ
ْ َْ َ

 قهث :زلمود بن زلمد الواسطي أحد احلفاظ ،وعبد اهلل بن سفياف ىو اخلزاعي ادلدين قاؿ فيو العقيلي يف [انضعفبء]
اعي و ِاس ِطي عن َحيَي ب ِن سعِ ٍ
(ٕ (( :)ٕٕٙ /عب ُد اللَّ ِو بن س ْفيا َف ْ ِ
يد َوَال يػُتَابَ ُع َعلَى َح ِديثِ ِو )).
َْ
ُْ ُ َ
اخلَُز ُّ َ ّّ َ ْ ْ َ ْ َ
ؼ ى َذا ْ ِ
ٍِ
يث ِمن ح ِد ِ
ِ ِ ِ
يث ْاألَفْ ِر ِيق ّْي )).
س لَوُ م ْن َحديث َْحي ََي بْ ِن َسعيد أ ْ
َص ٌلَ ،وإََِّّنَا يػُ ْعَر ُ َ
احلَد ُ ْ َ
 وقاؿ (( :لَْي َ
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 وروى الطرباين يف[املعجى انكبري] ( ) ٜٚٙ٘حدثنا زلمد بن زلمد الواسطي ثنا زلمد الصباح اجلرجراين ثنا كثري بن
مرواف الفلسطيين عن عبداهلل بن يزيد بن آدـ الدمشقي قاؿ :حدثين أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن األسقع وأنس بن
وؿ ِ
اهلل صلَّى اهلل علَي ِو وسلَّم – وذكر حديثاً طويالً -وفيو" (( :ذَروا ال ِْمر ِ ِ ِ ِ
يل افْ تَ َرقُوا َعلَى
مالك عن َر ُس ُ
ُ
َ
ََ
َْ ََ ْ
اء ،فَإ َّن بَني إ ْس َرائ َ
إِح َدى وسب ِع ِ
ِ
ِ
وؿ
اد ْاألَ ْعظَ َم" .قَالُوا :يَا َر ُس َ
ين ِف ْرقَ ًة ُكل ُه ْم َعلَى الض َ
َّاللَ ِة إَِّال َّ
الس َو َ
ين ف ْرقَةًَ ،والن َ
َّص َارى َعلَى ث ْنتَ ْي ِن َو َس ْبع َ
ْ َ َْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
َح ًدا
الس َو ُاد ْاأل َْعظَ ُم؟ قَ َ
اهللَِ ،وَم ِن َّ
اؿَ " :م ْن َكا َن َعلَى َما أَنَا َعلَْيوَ ،وأ ْ
َص َحابِي َم ْن لَ ْم يُ َما ِر في دي ِن اهللَ ،وَم ْن لَ ْم يُ َك ِّف ْر أ َ
ِمن أ َْى ِل التَّو ِح ِ
يد بِ َذنْ ٍ
ب غُ ِف َر لَوُ" )).
ْ
ْ
 قال انعالية اذلْثًِ رمحو اهلل يف [جمًع انزوائد] ( (( :)ٖٙٗ/ٚوفيو كثري بن مرواف وىو ضعيف جداً )).
ً قال انسخاًُ رمحو اهلل يف [األجوبت املزضيت] (ٕ (( : )٘ٚٗ/وسنده ضعيف )).
 قهث :كثري بن مرواف كذبو حيَي ،وعبد اهلل بن يزيد بن آدـ قاؿ فيو أمحد :أحاديثو موضوعة انظر لذلك "امليزاٌ"
للذىيب و "انهسبٌ" البن حجر.
 قلت :احلديث مع ما فيو من الضعف غري َّ
أف معناه صحيح كما دلت عليو األدلة السابقة وغريىا.
ً جاء جفسري انفشقة انناجْة بأََّيا (الجماعة) يف حديث معاوية ،وعوؼ بن مالك ،وأنس بن مالك ،وسعد بن أيب
وقاص ،وقد صح احلديث بذلك ،وأصل اجلماعة النيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو الكراـ رضي اهلل عنهم أمجعني.
ً قذ قاو اإلمجاع عهَ يششًعْة االَحساب إىل انسهف.
 قال شْخ اإلسالو ابٍ جًْْة رمحو اهلل كما يف [جمًوع انفتبوى] (ٗ:)ٜٔٗ /
(( َال َعْيب َعلَى من أَظْهر م ْذ َىب َّ ِ
ف وانْػتَسب إلَْي ِو و ْاعتَػَزى إلَْي ِو بل َِجيب قَػبو ُؿ َذلِ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ب
َْ ُ ُ
َ
ك مْنوُ باالتّْػ َفاؽ .فَإ َّف َم ْذ َى َ
السلَ َ َ َ
َ ْ ََ َ َ
َ
السلَ ِ
ف َال يَ ُكو ُف َّإال َحقِّا )).
َّ
 إرا جبٍَّْ نك ىزا فاعلم َّ
أف االنتساب إىل األئمة أو بعض مشايخ العلم أو القبائل والعشائر وضلو ذلك فإف كاف
رلرد دتييز حبيث يعرؼ َّ
أف فالناً متفقو على ادلذىب الفالين أو أنَّو من قبيلة كذا فال يدخل ذلك يف التحزب البدعي ،وإف
كاف يف ىذه النسبة شيء من الوالء والرباء من أجلها فهذا ىو عني التحزب احملرـ.
 قال شْخ اإلسالو ابٍ جًْْة رمحو اهلل كما يف [جمًوع انفتبوى] (ٖ:)ٗٔٙ /
ََسَاء الَِّيت قَ ْد يسوغُ التَّس ّْمي ِّٔا ِمثْل انْتِس ِ
اب الن ِ
احلَْنبَلِ ّْي أ َْو َإىل َشْي ٍخ
احلَنَ ِف ّْي َوالْ َمالِ ِك ّْي َوالشَّافِعِ ّْي َو ْ
َّاس َإىل َإم ٍاـ َك ْ
(( بَ ْل ا ْأل ْ ُ
َ َ ُ َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ي.
ص ِر ّْ
َكالْ َق ِاد ِر ّْ
صا ِر َكالشَّام ّْي َوالْعَراق ّْي َوالْم ْ
ي والعدوي َوَْضل ِوى ْم أ َْو مثْ ُل االنْت َساب َإىل الْ َقبَائ ِلَ :كالْ َقْيس ّْي َوالْيَ َم ِاينّْ َوإِ َىل ْاأل َْم َ
فَ َال َجيوز ِألَح ِد أَ ْف ديَْت ِحن النَّاس ِّٔا وَال يػو ِ ِ ِ ِ
ََس ِاء وَال يػع ِادي علَيػها بل أَ ْكرـ ْ ِ ِ
َي طَائَِف ٍة
اى ْم ِم ْن أ ّْ
اخلَْل ِق عْن َد اللَّو أَتْػ َق ُ
ال َّٔذه ْاأل َْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ
ُُ َ
َ َ َ َ َ َُ َ
َكا َف )).
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 قلت  :وإذا كاف االنتساب إىل بعض مذاىب األئمة مع اعتقاد وجوب األخذ بكل ما يف ادلذىب وترؾ ما سوى
ذلك فهذه بدعة قبيحة وضاللة عظمى.
 قال انعالية ابٍ انقْى رمحو اهلل يف [إعالو املوقعني] (ٗ:)ٕٕٓ /
(( يوضحو َّ
أف القائل إنَّو شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنَّو متبع لذلك اإلماـ ،سالك طريقو ،وىذا َّإَّنا يصح لو إذا
فأما مع جهلو وبعده جداً عن سرية اإلماـ وعلمو وطريقو فكيف يصح لو
سلك سبيلو يف العلم وادلعرفة واالستدالؿَّ ،
االنتساب إليو َّإال بالدعوى آّردة والقوؿ الفارغ من كل مع ى؟ والعامي ال يتصور أف يصح لو مذىب ،ولو تصور ذلك مل
يلزمو وال لغريه ،وال يلزـ أحداً قط أف يتمذىب ِبذىب رجل من األمة حبيث يأخذ أقوالو كلها ويدع أقواؿ غريه.

وىذه بدعة قبيحة حدثت يف األمة ،مل يقل ّٔا أحد من أئمة اإلسالـ ،وىم أعلى رتبة وأجل قدراً وأعلم باهلل ورسولو من
أف يلزموا الناس بذلك ،وأبعد منو قوؿ من قاؿ :يلزمو أف يتمذىب ِبذىب عامل من العلماء ،وأبعد منو قوؿ من قاؿ :يلزمو
أف يتمذىب بأحد ادلذاىب األربعة.
فياهلل العجب ،ماتت مذاىب أصحاب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -ومذاىب التابعني وتابعيهم وسائر أئمة
اإلسالـ ،وبطلت مجلة َّإال مذاىب أربعة أنفس فقط من بني سائر األئمة والفقهاء ،وىل قاؿ ذلك أحد من األئمة أو دعا
إليو أو دلت عليو لفظة واحدة من كالمو عليو؟ )).
 قلت  :ومع ذلك فينبغي احلرص على االنتساب إىل النسب الشرعية كاالنتساب إىل اإلسالـ واإلدياف والعبودية والسنة
ومذىب السلف ،وذلك َّ
أف االنتساب إىل احلق يورث احلماية عنو ،واالنتساب إىل غري ذلك قد يورث احلماية عنو حبق أو
بباطل ،وذلذا جتد كثرياً شلن ينتسب إىل بعض ادلذاىب من حياوؿ االنتصار لألقواؿ الضعيفة يف ادلذىب َّ
ألهنا قوؿ من
انتسب إليو ،وال يسلم من ذلك َّإال من سلمو اهلل تعاىل.

 قال شْخ اإلسالو ابٍ جًْْة رمحو اهلل يف [اقتضبء انصزاط املستقيى] (ٔ:)ٕٗٙ-ٕٗٗ /
(( وذلك َّ
أف االنتساب إىل االسم الشرعي أحسن من االنتساب إىل غريه ،أال ترى إىل ما رواه أبو داود من حديث زلمد
بن إسحاؽ عن داود بن احلصني عن عبد الرمحن بن أيب عقبة عن أيب عقبة وكاف موىل من أىل فارس قاؿ :شهدت مع
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أحداً فضربت رجالً من ادلشركني فقلت :خذىا وأنا الغالـ الفارسي ،فالتفت إل فقاؿ:

"ىال قلت :خذىا مني وأنا الغالم األنصاري".

حضو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على االنتساب إىل األنصار  ،وإف كاف بالوالء ،وكاف إظهار ىذا أحب إليو من
االنتساب إىل فارس بالصراحة ،وىي نسبة حق ،ليست زلرمة.
ويشبو -واهلل أعلم -أن يكون من حكمة ذلكَّ :
أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها فإذا كان ذلك هلل
كان خيراً للمرء )).

 قلت :وشلا ينبغي أف يعلم أنَّو يف أصوؿ الدين ال ينبغي االنتساب إىل مذىب من ادلذاىب َّ
وإَّنا يكوف االنتساب إىل
الكتاب والسنة ومذىب السلف.
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 قال شْخ اإلسالو ابٍ جًْْة رمحو اهلل كما يف [جمًوع انفتبوى] (ٖ:)ٕٕٜ /
ِ
وؿ الدّْي ِن َإىل م ْذى ٍ ِ
ِِ
ط ِيف أُص ِ
َح ًدا قَ ُّ
ص ْرت
(( َم َع أ ّْ
َين ِيف ُع ْم ِري َإىل َس َ
َ َ
ب َحْنبَلي َو َغ ِْري َحْنبَليَ ،وَال انْػتَ َ
ُ
اع ِيت َىذه َملْ أ َْدعُ أ َ
ِِ
ِ
ِ
ف ْاأل َُّم ِة َوأَئِ َّمتُػ َها )).
ل َذل َ
كَ ،وَال أَذْ ُك ُرهُ ِيف َك َالميَ ،وَال أَذْ ُك ُر َّإال َما اتػَّ َف َق َعلَْيو َسلَ ُ
  
ىزا آخش يا أسدت كحابحو ًاحلًذ هلل أًالً ًآخشاً.
ًصهَ اهلل عهَ حمًذ ًصحبو ًسهى.
كحبو /أبٌ بكش بٍ عبذه بٍ عبذ اهلل بٍ حايذ احلًادُ.
ًكاٌ االَحياء يٍ كحابحيا ٌّو اخلًْس  /81يٍ سبْع آخش8112/ىـ.
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