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(23) 
 الواقفان

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
« القسدددمان»صأمدددا )) :قدددا   ددديال ار ددددسل  حمددد  اهلل صنفدددر لددد  صل دددي  ا .الحمددد  هلل صال دددسال صالسدددسل اهللددد    دددو  اهلل 

صددفا اهلل صوحددو يجددوأ أن ينددون المددراه  األرألددا الليدد  بجددس  اهلل  صيجددوأ أن   ينددون المددراه : يقولددون« فقسددم» :الواقفددان
صقول يمسنون ان ألدذا كهللد   ص  يديد صن اهللد   دسصال القدران صقدراءال الحد ي    .صألذه طريقا كثير من الفقهاء صنيرألم. ذلك

 ((.معرضين بقهللوبهم صألس تهم ان ألذه التق يرات
 :له وصحبه أمجعني وبعداحلمد هلل رب العاملني وصلى اللهم وسلم وبارك على سينا حممد وعلى آ

كيح؟  القسحم األو  . قوف أحدمها وقوف عدمي واآلخر وقوف وجودي إن صح  الععبحريلكن و . هذان القسمان األخريان الواقفان
يقولون جيوز أن يكون املراد ظاهرها الالئق باهلل كما يقو  أهل السنة واجلماعة، وجيوز أن يكون املراد لحي  صحفة هلل كمحا يقحو  أهحل 

ومحراد  مححن الفقهحات املعححاخرين الحذين ا ير عححوا  ثيدر مددن الفقهدداءصألددذه كيريقددا كقحا  . يعح  أمححم جحوزوا األمححرين. الععطيحل محن املععةلححة
وحديثححح ا إ   اوهححذا موجححود قد ححح  . رأسححح ا بعحريححر هححذا البححاب الكححري؟ وا كفححلوا علححى مسححائل الفححروم وا يلعفعححوا ل ححب  مسححائل األصححو 

ين والكحرم أمحر ديحد، لكحنهم   ي حبطون الفقحه جتد من الناس من يعح  سسحائل الفحروم والفقحه و  نحا أن الفقحه   الحد. يومنح ا هذا
األكرب املععلق بالعقائد واألصو   عجدهم إذا ألقي األمر عليهم قالوا واهلل جيوز و كن أن يكون ما قاله السل؟ هو الصححي  وجيحوز 

 .ذا جيوز وهذا جيوزينبغي القطع   هذ  األمور وأ  تكون   املةاد ه! سبحان اهلل . هو الصحي  ؟ن يكون ما قاله اخللا
 سححكون كمححا قححا    يةيححدون بححل . أمححا مقححابلوهم هححم الححذين صححموا آذامححم وأ ححاعهم وقلححو م  هححم  قحح  يعلححون دون أن يقولححوا ني ححح ا

و  نحا أن هحذا .  سكون   هذا كله و  يةيدون على تالوة القرآن وقراتة احلديث معرضني بقلو م وألسنعهم عن هذ  العقحديرا 
مححن صححفا   م مححا   القححرآن هححو تححدبر  وأعظححم العححدبر هححو تححدبر مححا ينبغححي هلل ظححإذ أن أع.  يححه مححن احلرمححان مححا    فححى املسححلا
 النحا أمحا طريقحة مذمومحة ولحي  . وطريقة هحل ت طريقحة أهحل الكعحاب الحذين   يقحركون الكعحاب إ  أمحاي.  عو  اجلال و الكما  

 . عليهمهي اليت كان عليه عليها السل؟ رضوان اهلل
ال دوا  فدك كثيدر مدن ايدات ال دفات صأحاهيثهدا  القيد   ص   يمنن أن ي رج الرجل ان قسم م هدا فهذه القسال الستا  ))

باليريقا الثابتدا كاييدات صالحاهيد  ال الدا اهللد  أن اهلل  دفحاو  فدو  ار د   ص عهللدم طريقدا ال دوا  فدك ألدذا صأمثالد  ب  لدا 
لك م  احتمدا  ال قديض  النتا  صالس ا صارجماع اهلل  ذلك  ه لا    حتمل ال قيض  صفك بعضها ق  يغهللب اهلل  الظن ذ

صمدن ا دتف  اهلليد   .ص رهه المؤمن فك ذلك ألو بحسب ما يؤ اه من العهللم صاريمان  صمن لم يجعل اهلل ل  ودو اا فمدا لد  مدن ودو 
كدان   دو  اهلل صدهلل  اهلل اهلليد  ص دهللم : ذلك أص نيره فهلليد ع بمدا  صاه مسدهللم فدك صدحيح  ادن ااي دا  ضدك اهلل ا هدا  قالد 

الهللهدم    جفراييدل صميناييدل صإ درافيل فداطر السدماصات صال م  ادالم الغيدب صال دهاهال  »: هللك يقو إذا قال من الهلليل ي 
أو   حنم بين افاهك فيما كاووا في  ي تهللفدون  األد وك لمدا افتهللده فيد  مدن الحد  بكذودك إودك  هد إ مدن   داء إلد  صدرا  

 .كان ينفر فك صس   ثم يقو  ذلك:   صفك  صايا لبك هاصه«مستقيم
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اوفدت  لد  : افتقر العف  إل  اهلل صهااه  صأهمن ال ظر فك كسل اهلل صكسل   ول  صكسل ال حابا صالتابعين صأيما المسدهللمين فكذا
ثددم إن كددان قدد  ففددر وهايددات إقدد ال المتفهللسددفا صالمتنهللمددين فددك ألددذا الفددا   صاددرا نالددب مددا يداموودد  برألاواددا  .طريدد  الهدد  

ؤص  إلدد  هادو    حقيقددا لهدا  أص  ددفها مركفددا مدن قيدداي فا د   أص قضدديا كهلليددا   صألدو  ددفها   أ  أن نالدب مددا يعتم صود  يدد
ثددم إن ذلددك إذا .   ددهلل  إ  جدييددا  أص هاددو  إجمدداع   حقيقددا لدد   أص التمسددك فددك المددذألب صالدد ليل باللفددا  الم ددتركا

دا  كب بألفا  كثيرال طويهللا نريفا امن لدم يعدرا اصديسحهم  أصألمد  الغمدري مدا يوألمد  السدرا   لهللعي دان  اأهاه إيماوادا صاهللما
ددا  صبقدد  ه  دد ا  الضدد ل  صكددل مددن كددان بالفاطددل أاهللددم كددان لهللحدد  أ دد   عظيما ددر ح سم دد ي ي ظهم بمددا جدداء بدد  النتددا  صالسدد ا  فددكن الضم

بححني الكححيه ردححه أن هححذ  األقسححاخي السححعة    ححرمي عنهححا أحححد و   كححن أن يكححون أحححد إ  مححن هححذ  األقسححاخي السححعة  هححي  .((أاددرا
مث بني بان املقطوم به من هذ  األقساخي السعة هو ما كان عليه السل؟ الصاحل من إجرائها علحى ظاهرهحا علحى الوجحه . سمة حاصرةق

 حح ن قيححل ر يعححرف ذلححا  وكيحح؟ لنححا أن  قطححع أن هححذ  الطريقححة هححي الطريقححة الصححائبة مححن بححني مجيححع هححذ  األقسححاخي  . الالئححق بححه تعححا 
 محن اسحعد  بالكعحاب وجحد الكعحاب .  هحذ  هحي األصحو  العظحاخي الحيت يبح  عليهحا. والسحنة وامجمجحام الكعحاب: محن األدلحة اذكر أ واعح

صألذا  األر بين فك امدول ))قا  الكيه رده اهلل . وكذلا ا عقاد إمجام السل؟ الصاحل. وكذلا السنة. يد  على امجثبا  والعنةيه
 قحد يصحححه بعحه أهحل العلحم وقحد يع  حمعمل من حيث الثبو  حديث حمعمل د لوجود بع ها تر   لكن رسا (( ايات ال فات

صحل املحنهو وا نحعبا    ألكحن  حرم معكحر طلبحة العلحم بحني ا نحعبا     ،يردو ه، ورسا بع ها يكعبه من حيث الد لة على امج سان
  آدخي وهنححا يسححرم العبححد لربححه أن يكححعبه علححى العححاا  ححص معححني أو جةئيححة معينححة هححذا يقححع لبحح. مفححرد مححن مفرداتححه أو  ححص مححن  صوصححه

تقركو حه محن الععبحري بحالعفويه   مثحل ذلحا إدحا يحراد بحه تفحويه  ومحا قحد. أن يبحني لحه محا اخعلح؟  يحه محن احلحق ب ذ حه ويسا  اهلل 
  عمححوخي املححنهو  حح ن عمححوخي املححنهو مطححرد ثابحح  . العلححم  يمححا انححعبه علححى امج سححان    ححص معححني   وقحح  معححني مححن نحح ص معححني

املححذكورة   القححرآن العظححيم و  أدلححة السححنة الصحححيحة املعفححق عليهححا   مححواراة  يهححا لكححن قححد تلعححب  بعححه النصححو   اهلل  وصحفا 
صمدن ا دتف  اهلليدد  ))هلحذا قحا  الكحيه ردحه اهلل  ؛علحى بعحه النحاس دون بعحه  خحعالف النحاس    هحومهم وعلحومهم وهححذا أمحر وارد

كدان   دو  اهلل صدهلل  اهلل اهلليد  ص دهللم : حيح  ادن ااي دا  ضدك اهلل ا هدا  قالد ذلك أص نيره فهلليد ع بمدا  صاه مسدهللم فدك صد
الهللهدم    جفراييدل صميناييدل صإ درافيل فداطر السدماصات صال م  ادالم الغيدب صال دهاهال  »: إذا قال من الهلليل ي هللك يقو 

 هد إ مدن   داء إلد  صدرا  أو   حنم بين افاهك فيما كاووا في  ي تهللفدون  األد وك لمدا افتهللده فيد  مدن الحد  بكذودك إودك 
يعح  ذلحا محن أدعيحة (( إذا كحرب))و  روايحة أ  داوود (( .كان ينفر فك صس   ثم يقدو  ذلدك:   صفك  صايا لبك هاصه«مستقيم

 مححا ( يححا عبحادي كلكححم ضححا  إ  مححن هديعحه  اسححعهدوي أهححدكم)يقححو  تعححا  . يحا أخححوة هححذا دعححات عظحيم. ا سحعفعا    صححالة الليححل
د لالسعهدات باهلل تعا    هذا املقاخي العظيم وحىت   أمور احليحاة حينمحا تلعحب  عليحا األمحور  حاهلو  حذا الحدعات  ح ن اهلل أحومي العب
 ذا  عل امج سان ذلا كان حريح ا أن يدله اهلل عليه. ات السبيلسو يهديا ل   . 

حبحا  املعكلمحني الحذين جفحوا طريقحة السحل؟ وانحعغلوا بعلحم الكحالخي الدليل الرابع بعد هذ  الثالثة باععبار هحذ  الثالثحة النظحر وا ععبحار 
. وقد ذكر الكيه ردحه اهلل أمثلحة علحى ححا  املعكلمحني. ضطراب  ن مايا  إقداخي املعفلسفة واملعكلمني   هذا الباب هي احلرية وا 

محن العقيحدة هحو ققيحق السحكينة والطما ينحة  ن املقصحود األعظحمأو  ريح  .  ا ظروا حا  من حاد عن طريقة السل؟ ما آ  إليحه أمحر 
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 امححا مححنهو مف ححي للححطدد وا ضححطراب  ححال  كححن أن يكححون منهجححح ا . أل ححه مححاخوذة مححن عقححد هححو اجلححةخي والكححد والححرب  ؛وثبححا  العقححد
أى أن محا وهلحذا الكحيه ردحه اهلل ر . وهكحذا. محنهو يع حمن العنحاقه  حال يكحون علحى  سحق واححد مطحرد هحو دليحل  سحاد   يحه. سليمح ا

وهححذ  أي ححح ا مجححل علححى قلعهححا لكنهححا تصححل  أن تكححون مححادة للعفريححع والعمثيححل  –يةعمو ححه برها ححح ا إدححا هححو نححبهة وأن مححا يععمححدون عليححه 
محححثال  يقولحححون أن محححن أصحححو  . ولطاملحححا ادعحححى هحححل ت دعحححاوى   حقيقححة هلحححا. غالححح  محححا يععمدو حححه يحححلو  لحححدعوى   حقيقححة هلحححا: يقححو 

ا يحة  اهلل  عحا   .ن صفاته الفعليحة ححوادثألي  حمال  للحوادث لكن    سلم لكم  اهلل  :طي  . احلوادث ا ععقاد  في حلو 
 هحذ  عحوى   حقيقحة هلحا أو نحبهة مركبحة . لنفسحه  عم دلحعم هحذا الكحيت علحى أ حه ححادث لععوصحلوا لنفحي محا أثبعحه اهلل املا يريحد  ح

. ألن الغ ح  هحو  حوران دخي القلح  لطلح  ا  عقحاخي ؛يسحعلةخي العمثيحل ملحاذا  قحالوا  ولون إثبحا  الغ ح  هللقمن قياس  اسد مثال  ي
محن قحا  لكحم إن غ ح  اخلحالق كغ ح  امل لحوم ححىت تقولحوا أن الغ ح  هحو  حوران . سبحان اهلل أ حعم اآلن قسحعم اخلحالق بحامل لوم

نحة  اهلل عنحه لكنحه   ينحا  أصحل الصحفة الحيت أثبعهحا  هذا املع  الذي هو للم لوم ي. هذا غ   امل لوم! دخي القل  لطل  ا  عقاخي
أو ق حححية كليحححة   تصحححل  إ  جةئيحححة  يحححاتون بحححبعه الق حححايا العامحححة  يطبقومحححا ويعوصحححلوا  حححا إ   فحححي بعحححه األنحححيات . لنفسححه اهلل 

إذن إثبحا  . لةخي اجلسحميةيعح  محن الق حايا الحيت يحدعوما أن إثبحا  الصحفا  يسحع. اجلةئية كقوهلم بعه املوصو ا  لي  جبسحم وكحذا
أو دعححوى إمجححام   حقيقححة هلححا وهححذا يسححععملو ه مححن . صحفا  العححني والكححالخي يححد  علححى أن اهلل جسححم  يجحح  تاويلهمححا أو  حو ذلححا

و  ققيححق " ومححذه  اقققححني كححذا وكححذا "يقولححون . و  إمجححام و  نححيت" ا عقححد امجمجححام علححى كححذا"بححاب امجرهححاب الفكححري  يقولححون 
هححذا "أو العمسححا باملححذه   يقولححون . جمححرد دعححاوى، ويقصححدون بححاقققني أصحححا م، واألمححر لححي  كححذلا  هححذ  دعححاوىوإدححا هححي 

كححل  ححص )وقححد حكينححا لكححم قححو   عظيمححح ا قالححه أحححدهم قححا  . و  يرضححون أن تقححو  لححه قححا  اهلل قححا  رسححوله" الححذي وجححد ا عليححه أئمعنححا
صححار ! سححبحان اهلل  (قالدد  الصددحا  فهددو إمددا م سددول صإمددا مددؤص كددل وددا ي دداله مددا )ولححي  قححو  "  ححص" ححح  (  ححال؟ 

إن ظحواهر الكعحاب والسحنة تحد  علحى الكفحر "األصل إذن ما قاله األصحاب، وما قالحه اهلل ورسحوله  ليسح  هحي األصحل وآخحر يقحو  
لكفحر البحوا  حيحث جعحل  هل يعقل أن تصدر هذ  الكلمة البائرة محن محلمن  أن يقحو  ظحواهر الكعحاب والسحنة تحد  علحى ا". الصرا 

  .!واعجبا ! كالخي اهلل الذي هو هدى وبيان وموعظة ونفات يد  على الكفر الصرا  
فأما المتو ط من المتنهللمين  في اا اهللي  ما   ي اا اهللد  مدن لدم يد فل فيد   صاهللد  مدن قد  أوهداه وهايتد   فدكن مدن لدم ))

ي اا من  كء افر  فدكذا  هدر لد  الحد  صألدو اي دان إليد   ي فل في  ألو فك اافيا  صمن أوهاه فق  ارا الغايا  فما بقك
ا لمعظمدد  ص هددويسا  أكثددر مددا يفسدد  : صقدد  قددا  ال دداي.قفهللدد   صأمددا المتو ددط فمتددوألم بمددا  هللقيدداه مددن المقددا ت المددأفوذال  قهلليدد ا

 و دده مددتنهللم  صو دده متفقدد   صو دده متيفددب  صو دده وحددوإ  ألددذا يفسدد  الهيددان  صألددذا يفسدد  الفهللدد ان  صألددذا: الدد ويا
الواقححع أن أكثحر النحاس ت ححرر ا . صححي  الكحيه ردححه اهلل تكلحم   األثحر علححى عقائحد النحاس .((يفسد  البد ان  صألددذا يفسد  الهللسددان

و  هححو ا عهححى  ا يححدخل  هححو   عا يححة منححه،، يعحح    هححو هبكححالخي املعكلمححني هححذا الغححر الححذي ا ألحح  بكامححل األمححر وإدححا أوغححل  يحح
متامح ا كثالثة  فر وقفوا على حا ة مر أو حبر  احدهم آثحر العا يحة وقحا    . العقو  وإدا توس    اللجة لنهايعه  ادرك مايا  إقداخي

واآلخران قا    بل  قطعه،  امحا أححدمها  حاوو قحوة ومحد   عمحر  ححىت . حاجة أن أخوض هذا البحر اخل م  ا ا   عا ية وسالمة
ا وأ ح  وقعحه  يحه وصل لل حفة األخحرى  نجحا لكحن بعحد محاذا  بعحد وأمحا الثالحث  هحو . أن تعحرض هلحذ  امل حاطر وافاز حا  وبحذ  جهحد 
 العاقححل الححذي قححا  هححذا أمححر وسححع النحح  .  هكححذا مححن يقبححل علححى علححم الكححالخي. الححذي ا قطححع   الوسحح  وغححاب   اللجححة وهلححا
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واآلخححر دخحل  يححه حححىت وصححل . وصحان عقلححه هححذا قححد عحو  وحفحح  عمححر  . والصححابة والعححابعون تركححه  حال حاجححة ص بححه  ا صحرف عنححه
 :ملنعها  لكن بعد جهد جهيد اكعك؟ احلقيقة وقا  

 ضال    العاملني سعي وأكثر عقا    العقو  إقداخي ماية
 ووبا    أذى د يا ا وغاية جسومنا من وحكة   وأرواحنا

 وقالوا قيل  يه مجعنا أن سوى عمر ا طو  حبثنا من  سعفد وا
واخلطحر العظحيم . العقرير النهحائي، لكحن بعحد محاذا  بعحد أن أم حى عمحر  وسحود الصحفحا  وعقحد املنحاظرا  وخحرمي بحال طائحل هذا هو

آوي لفراني  اضع امللحفة على وجهحي  يحدص هحل ت حبججهحم  ا قلح   أي يقو  توس   يه وا يصل ملنعها  كالذيهو ذاك الذي 
يع  يسحععرض حجحو املعكلمحني  ةاعحامم ومالسحنعهم وهحو كحذلا يقحو  . ججهمعلى الكق اآلخر وأضع امللحفة  يدص اآلخرون حب

وهلححذا مححن ينعصحح؟   الكححيت و  يبلحح  .  هححذا  عححال  هححو مححن علححى خطححر عظححيم. أ ححذا أمر ححا و ححذا كلفنححا    واهلل. حححىت يححربم الفجححر
صو دده ))هححذا يفسححد األديححان  ((نهللمأكثددر مددا يفسدد  الدد ويا و دده مددت))لححة اللطيفححة وقححد ذكححر هححذ  اجلم. هححا   هححو علححى خطححرمنع

صو ده متيفدب يفسد  البد ان و ده وحدوإ يفسد  ))وهذا يفسد البلدان، لعله بسب  أ ه ألمهلم على خالف الكرم  ((متفق 
 .مث خعم الرسالة بقوله. صحي  ((الهللسان

تاهللمددددهخ }صمددددن اهللددددم أن المتنهللمددددين مددددن المتفهللسددددفا صنيددددرألم ألددددم فددددك الغالددددب فددددك )) فادددد• قداددددوم خ م  م { ك  اا مدددد   ماددددنم أ فمددددكا يد ؤم
أو  ليس ألو فيما يقول  اهلل  ب يرال  صأن حجت  ليسد  بين دا  صإومدا ألدك كمدا قيدل : يعهللم الذكك م هم العاقل[ 9د8:الذا يات]

 :فيها
 حقاا صكلٌّ كا ر منسو  حجٌج  هاف   كالدجاج   الها

 [ :ال ظر إل  أألل النسل بعين ال رع صبعين الق  ] 
حنمدك فدك أألدل الندسل أن يضدربوا »: م مدن صجد  مسدتحقون مدا قالد  ال دافعك د  ضدك اهلل ا د  د حيد  قدا صيعهللدم العهللديم أوهد

 .«ألذا جداء من  رك النتا  صالس ا  صأقفل اهلل  النسل: بالجري  صال عا   صيياا بهم فك القفايل صالع اير  صيقا 
صال دييان مسدتحوذ اهللديهم د  حمدتاهم ص فقد ا اهللديهم   صمن صج  افر إذا وظرت إليهم بعين الق   د صالحيرال مستوليا اهللديهم 

ع ه مم صا ا }أ ص  ددوا ذكدداءا صمددا أ ص ددوا أكدداءا  صأ ايددوا ف هوماددا صمددا أ امي ددوا اهللوماددا صأ ايددوا  ددمعاا صأب ددا اا صأف دد ال  ددمم ه مم  ا ددا أانم ادد  اادد دم فاما
او وا ياجمحا  صنا  ءخ إمذم كا دم  صن أابم اا  أل مم صا ا أافم م ا د ه م منن  اكم دتداهم داو وا بمد م ياسم إي  [.((32: الحقداا]{ بمآياداتم الهلليد م صاحادا ا بمهمدم ميدا كا

الكحرم  هحو يقحو   حن  نظحر هلحل ت بعينحني بعحني .   إ صحافدوتلحظحون الكحيه ردحه اهلل عنح. واهلل هذا توصي؟ دقيق حلحا  ملعكلمحني
حنمددك فددك أألددل النددسل أن يضددربوا بالجريدد  ون لقححو  الكححا عي بعححني الكححرم وجححد ا أمححم مسححعحق وبعححني القححدر،  حح ذا  ظر ححا هلححم

 هحم مسحعحقون .«ألذا جداء من  رك النتدا  صالسد ا  صأقفدل اهللد  الندسل: صال عا   صيياا بهم فك القفايل صالع اير  صيقا 
اخلوض  يه  حكحم الكحرم امجسالخي وخاضوا البحر اخل م الذي موا عن  لوا هذا البساط عن بينة وزهدوا   علوخي أهاهلذا ألمم وط

ل؟ ردهحم اهلل  ح مم ا يةالحوا يللفحوا املللفحا    العحححذير سحال وهحذا محا وقححع محن السحل؟ وألحذر محنهم ،أن يعحةروا ويحا بوا ويكحهر  حم
مث إن الكححيه ردححه اهلل  ظححر هلححم مححن زاويحة أخححرى هححي بعححني القححدر، يقححو  لححو . محن علححم الكححالخي والنقححد علححى أهلححه وبسحح  ذلحا يطححو 
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وأوتحوا عقحو   وا يلتحوا  هومحح ا بحل  ت  ينا هلم وردناهم أن كان هذا هو حاهلم وقدرهم، أوتوا ذكات  وا يلتحوا زكحا ظر ا هلم بعني القدر بك
جنحححدهم مثحححل  رسحححان امليحححدان   علحححوخي اآللحححة واملنطحححق واللغحححة وبعحححه العلحححوخي الكحححرعية كاألصحححو  وغريهحححا لكحححنهم   هحححذا البحححاب العظحححيم 

 لهحححذا محححا أغححح  عحححنهم  عهحححم و  أبصحححارهم و  أ  حححدمم محححن . م حححطربون حمعحححارون د هلل الكحححري؟ الحححذي عليحححه محححدار الحححدين والععبححح
،   تححةا  املححدارس الكالميححة هححي  !   سححائل أيححن املعكلمححون  أهححم موجححودون اآلن أخي  ححن  ححعكلم كالمححح ا مححع أنححبا  اولححو سحح. نححيت

 عموخي العاا امجسحالمي   تحةا  تعحوارث معحون ومنظومحا  دارس القائمة   العاا امجسالمي لسأس؟، يع  اجلامعا  امجسالمية  امل
بحل الحذي يحدرس   اجلامعحا  . أئمة األناعرة اليت مبناهحا علحى علحم الكحالخي،   علحى مللفحا  السحل؟ الصحاحل محن األئمحة املعقحدمني

نظحححرون   هحححذ  الق حححايا  عجحححد الحححذين ي. ألمحححا   تحححدخل عقحححوهلم أصحححال   ؛لكحححن عامحححة املسحححلمني   يسحححيغون هحححذ  العقائحححد. هحححو هحححذا
لكحن العامحة علحى  طحرهم بحاقون إ  أن تلعحاث بكحيت محن هحذ  اللوثحا  الحيت . يعيكون   بي ا  خنبويحة ويعححدث بع حهم محع بعحه

ور طلبححة العلحم   بيحان عقيححدة السحل؟ الصحاحل وإزالححة الكحبه وامجنحكا   واللغحح  دوهحذا يحدلنا علححى أمهيحة وعظحم . يسحقها هحل ت هلححم
 ححح ي علحححى يقحححني أ حححه لحححو عحححرض محححذه  السحححل؟ محححن منطحححوم الكعحححاب والسحححنة مبانحححرة إن النحححاس مجيعحححح ا . ي أثحححري حوهلحححاوالكحححغ  الحححذ

وهلححذ  اقاضححن العلميححة ليككححفوا هححذا الةيحح  وألقححوا احلححق  ؛سححيفرحون بححه ويعدو ححه ظفححر ا لكححن هححذ  مهمححة طلبححة العلححم أن يصححلوا للنححاس
 .ويبطلوا الباطل

ددا بهددذه المدد)) دديينا لدد  بددذلك حددذ  السددهلله صاهللمهددم صففددر هم  حيدد  حددذ صا : و صمددن كددان اهلليما اددن النددسل صوهددوا ا دد   ] دافدا
ا[ صذملوا  .أألهلل  صاابوألم  صاهللم أن من ابتغ  اله   فك نير النتا  صالس ا لم يدهه إ  بع ا

 .((لضددالين  امددينف سددأ  اهلل العظدديم أن يهدد ي ا ال ددرا  المسددتقيم  صددرا  الددذين أوعددم اهللدديهم نيددر المغضددو  اهللدديهم ص  ا
محذه  السحل؟ ردحه اهلل ردححة  ى حه وأعمححل  كحر   يحه وبحني وأظهحر للقححار  وجلحناامجسحالخي خحري اجلححةات علحى محا خح  بجحةى اهلل نحيه 

واسعة وقد كان هلذ  الفعوى دوي هائل   زمنها وامعحن الكحيه بسحببها وسحجن ولكنهحا كا ح  عالمحة  ارقحة   حياتحه هحو ردحه اهلل 
وابعلحي بسحببها لكحن البلحوى دائمحح ا يكحون سببحح ا لنكحر ، هحح  896أس القرن كمحا ذكر حا لكحم   مقحدماما    حو سحنة إذ كا   على ر 

  :احلق  طفق الناس يبحثون عنها وألعملوما
 ما كان يعرف طي  عرف العود لو  انععا  النار  يما جاور 

 . مذه  السل؟ من مظا ه ومن مصنفامم ردهم اهلل ا عكر  هذ  الفعوى اليت تعد أحسن ما كع    جالت 
 .ن يعة دينه ويعلي كلمعهأ نسا  اهلل أن جيةي نيه امجسالخي خري اجلةات على ما كع  وما كان سب    هداية اخللق إليه و 

 .صالحم  هلل    العالمين
 


