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(5) 
 طريقة المتكلمين تقديم العقل على النقل

 وبعد؛. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 
يَّ َأن َكاامم يَااا َمعمَشااَر اَلمعَّاَااا َّ َْ َتاملَاَااوا َمعمرَّفَااَة اَلل اا َّ َوَماافَاانَّن  )):قااال المفلاال أعلااى اهلل  ر تاا  ااَفَْ ََ َمماارَّ َعلَااى َمااا يَاَقولَااَ   َم ا َحقَّيَقااَة َا

ااانم َطرَّيااا َّ َساااَللَّ  ااانم اَلس ااان ةَّ َوَْ مَّ َِّ َوَْ مَّ ااانم اَلمكَّتَاااا يِاااا َوَْ إَّ امَااتِاااا َْ مَّ ًَّ نَافم ااانم اَلص اااَفا ق َ  مَّ اااَتحَّ َمَ  َيسم َاااَروا َأناماااَتمم َفَماااا  .م اااةَّ َا َوَلكَّااانم اَنُم
َتحَ  تََموَه َمسم َفوَه بَّ َّ َوَ دم ًَّ َفصَّ َمايَّ َوالص َفا َسم َم َِّ َوالس ان ةَّ َأوم لَامم َيَكانم -قًّا َلَ  مَّنم َا اَدوَه  -َسَواٌي َكاَن َمومَ وِ ا فَّي اَلمكََّتا َوَماا لَامم َتدَّ

َتحَ  َفوَه بَّ َّ  قًّا َلَ  فَّي َعَقولََّكمم َفاَل َمسم َهَنا َفرَّيَقانَّ ! َتصَّ ََ ََمم  ثَاَرََمم يَاَقوَلونَ :  َم   َهمم َمانم يَاَقاولَ  .َما َلمم تَاثماََّتَ  َعَقوَلَكمم فَانامَفوهَ : َأكم نام : َومَّ
اَارَّبَوَن اَّ م  -َوَماا نَاَفااَه قَّيَااَع َعَقاولََّكمم , َبلم تَاَوقا َفوا فَّي َّ  َتلََّفاوَن َمرم َِّ  َأناماَتمم فَّيا َّ َمخم ا َّ اَل ا اتَّاَلَل َعلَاى َو م َِّ اَّ م يا ثَااَر مَّانم َ مَّ تَّاَلفِاا َأكم

َرمضَّ  َم َهمم َمنم يَاَقاولَ , فَانامَفوهَ  -َا نام تَّاَلفِاا  -َوَماا نَاَفااَه قَّيَااَع َعَقاولََّكمم , فَّيا َّ  بَالم تَاَوقا َفاوا: َومَّ اَارَّبَوَن اَّ م َتلََّفاوَن َمرم َِّ  َأناماَتمم فَّيا َّ َمخم اَل ا
اا َِّ اَّ م ياا اانم َ مَّ ثَاااَر مَّ َرمضَّ َأكم َم اا َّ َا َعوا, فَااانامَفوهَ  -تَّاَلَل َعلَااى َو م ََرَّ فَااارم َّ َتَكمم بَّاا َّ , َوإَّلَيماا َّ عَّنمااَد اَلتا نَااا َِّ  تَاَعا اادم َوَمااا َكاااَن , فَنَّن ااَ  اَلمَحاا   اَل اا

ا َِ ا ََ َِّ َوالس ان ةَّ مَّم اا َيَخاالََّل قََّياَساَكمم  ِمَكورِا فَّي اَلمكََّتا َُ َماا لَامم تَدم , َم اَ  َعَقاوَلَكمم َأوم يَاثماَّا ثَارَََّّمم  -رَّكم فَااعمَلَموا َأن اي  -َعلَاى َطرَّيَقاةَّ َأكم
نما َ  َِوا اَلمَهَدى مَّ َْ لََّتأمَ  َنَكمم بَّتَانمزَّيلَّ َّ  ا َّ َعلَاى َذاَوال  اَلل غَاةَّ , َأممَتحَّ رَّيدَّ اَدوا فَّاي َتخم َتهَّ َلمَفاا َّ , َلكَّانم لََّتدم َم اي  َا شَّ َِّ اَلمَكااَلمَّ , َوَوحم , َوَغَرائَّا

اايَن عَّلمَمااَ  إَّلَااى اَلل اا َّ  َأنم  وأ ااَكَتوا َعنمااَ  َمَفو ضَّ ًَّ , َتسم اانم اَلص ااَفا َي مَّ لَتَّاا َّ َعلَااى َذاايم اايَّ َ َْ َِ نَافم يَّ , َماا ااَفَْ ََ َمماارَّ َعلَااى رَأم َّ  َم ا َحقَّيَقااَة َا َِ اا ََ
 ((اَلمَمَتَكل مَّينَ 

 بعد؛أما ، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 
فقد تقدم يف جماال  ساابقت تقر ار ماالس السالت واعمصاامكت بالامااة والسامت وأااالت بصاوالر المصاو  علاى الو ا  الال ا  بااهلل 

وأهنات بربةات اتعمصاام بالامااة والسامت وحاوا ومسصاوا ما  الال اا وال االل الاا  . تعاىل فيما أارب ب  عا  فسسا  أو أاارب عما  ف يا  
مجااات عا   وغلا   ات ع املمشاب  يف لااا لاءتا املمالماول الاا   ةضار امايفراات يف بااة العلات بااهلل ومم. وحع في  م   م ع املمشاب 

وحد ساق الشيخ رمح  اهلل مناذج مما أعربوا ب  عا  خاا اأ أفسساكت ما  اتمايفراة العصايت يف لااا ال ااة العصايت، وةيات . معرفت اهلل
حات وألدروا م  األوحات وأم اوا ما  اوكاوخ يف لااا األمار الاا  أمالكت عا  أهنت أبدوا المدامت الشد دة على ما سوخوا م  الصس

 . العلت احلقيقي باهلل، مىت متىن بع كت أل ميوت على عقيدة العجا ال
مااا ي  ارخ فياا  فسااي وت إت ااات  باااة اات ااات ويف بااة المسااي وفييف -أعااط هر قاات املمالمان –مث إل الشايخ رمحاا  اهلل  ااور هار قمكت 

نفاي ماا نفتا  عقاولهم : وأل هار قمكت يف المساي إ ااً ما أ اتت  عقولهم وإن  الل الكتاِ والسنة,: هر قمكت يف اات اتبن أل 
وأماا ماا لام يار  فيا  . العقأ سيد والمقأ مسوخ. إت ات  فاملقدم العقأ والمقأ تابع ل  عمدلت وقياسهم وإن  اي في الكتاِ والسنة

م نفااوه َهنَااا َفرَّيَقااانَّ ))ا حااال ةماا. نفااي ْو إ ااااً فااأكثَر ََ اامم  ََ ثَاااَرََمم يَاَقولَااونَ :  َاام   َهمم َماانم  .َمااا لَاامم تَاثماَّتَااَ  َعَقااوَلَكمم فَااانامَفوهَ : َأكم اانام َومَّ
 -رولات األةضا -فر ا  ( 1: )فأفاخ رمح  اهلل أهنت يف ماا ي كاات العقاأ بمسيا  وت إت اتا  افقساموا إىل فار قن(( َبلم تَاَوقا َفوا فَّي َّ : يَاَقولَ 

لاااط هر قاات املمالماان، أهناات يف باااة اات ااات  ض مااول مااا مااات العقااأ ب ت اتاا  بصاار  المصاار عاا  . حليااأ ماا   موحسااول فياا ( 2) مسوفاا  
الاماة والسمت، ويف باة المسي  مساول ماا ماات العقاأ بمسيا  وإل أت ما  الامااة والسامت، وماا سااا عما  الامااة والسامت مماا ي  ارخ 
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رلت فسااوط وحليااأ ماامكت توحسااوا فياا  لاااط هاار قمكت واااا  م اان أهناات  علااوا الاماااة والساامت رخفااا ا وخلاايال  تافو ااا ا فياا  فسااي وت إت ااات فااأةض
فا ل ةاال ماد   .  سمدعوف  إل راق هلت وواف  م مغالت، وإل االت م مغالت سليفوا علي  إما الرخ واابيفال وإما المأو اأ والمحر ات

أو آ اات ماماات إمنااا لااي فاال ف ااو  وةااأل لاااا الاامل أو اللساا  ". ماااخ يف مسااا أ اتعمقاااخت كاامب بأماخ اا  اآ"آماااخ حااال حااا لكت 
والالعت بأف  ت  سمدل بأماخ   اآماخ يف مسا أ اتعمقاخ ت أ اأ لا  يف الشارع وي  قاأ با  أماد ما  . مقولت ت أ أ هلا يف الشرع

خ ااا  اآمااااخ إذا  اااحا ف هناااا تق اااأ، فااا ل ةاااال اااارب ا امأوالصاااحين أل . السااالت، وإمناااا فشاااأت لااااط املقالااات عماااد بعااا  املماااأار  
 . ولاا لو مسلاكت. شأهنا شأل غريلا م  أماخ   األماام - دحماط وإل ةال أمر ا اممضلماط وإل ةال هنيا ا ا مم ماط 

 يف باااة اات ااات و قابااأ لاااا املساالة هر قاات ألااأ الساامت واوماعاات يف لاااا ال اااة، ولااي اليفر قاات الضالتياات الوامااحت ال يماات، ولااو أهناات
. المحر ات والمعيفياأ والماييات والممضياأ: يف سامم ، وكاونول ما  أربعات مااذ ر لمسسا  أو ماا أت ما  لا  ف يا    ض مول ما أت ما  اهلل 

ت  -ول ت اوت ةماال ماد الصاست املمسيات دولاامكت  عمقا. ع  فسسا  أو فسااط عما  ف يا   وأهنت يف باة المسي  مسول ما فساط اهلل 
فا ذا فساى اهلل . إت ات ةمال مد الصاست املمسيات م  ف ي  ع امسول بالمسي اجملرخ، بأ   مول إىل فسي ما فساط اهلل ع  فسس  أو فساط 

وإذا . وإذا فسااى عاا  فسساا  الصلاات فسيمااا عماا  الصلاات وأت ممااا لاا  ةمااال العاادل. عاا  فسساا  اوكااأ فسيمااا عماا  اوكااأ وأت ممااا لاا  ةمااال العلاات
وإذا فساى اهلل عا  فسسا  المعاس واللغاوة فسيماا عما  ماا فساى عا  .   الموم فسيما عم  السمت والموم وأت مما ل  ةمال القيوميتفسى ع  فسس

فهااي التوقاال فااي فيمااا ي  اارخ فياا  فسااي وت إت ااات  -ألااأ الساامت واوماعاات  –وأمااا هاار قمكت . فسساا  وأت ممااا لاا  ةمااال القاادرة ولااااا
مث إهنات  سمسصالول .  عاط ت  يفلقاول القاول فيا  فسياا ا وت إت اتاا ا. فاال  ض ماول لااا اللسا  وت  مسوفا  .اللفظ واْستفسار عان المعناى

ع  املعىن فيقولول ملا  أهلا  شيًاا ا ما  لااط األلسااة الدتات الاهل ت أ اأ هلاا يف الامااة والسامت، ةلسا  اوكات واوسات واحلياال واحلاد 
ا ذةاار معااىن  حيحااا ا أحااروا املعااىن واسصااوا علااى اللساا ، وإل ذةاار معااىن باااهال  رخوا اللساا   قولااول ماااذا أرخت ااااا  فاا ذ. اكومااا شاااا

لساا  اوكاات ي  اارخ يف الاماااة وت يف الساامت، فااال  ااون "ف فاا   قااال لاا  " لااأ اهلل تعاااىل يف  كاات "ةمااا لااو مااضال  حااال حا ااأ . واملعااىن
مث  قاال هلااا الاا  ". مماا  ااا يف الامااة والسامت  سامواا والسوحيات وماا شاااالمعر ت ب  يف م  اهلل تعاىل، وإمنا  عارب بلسا  العلاو وات

وإل حاال . ألل الساسأ فقال ؛ف ل حال أف  أراخ باوكات  كات ساسأ، حلماا أل اهلل مماالط عما " ما أرخت بقولة اوكت "أهل  لاا اللس  
 ، حلما اهلل ممالط عا  ذلاة، فكاو أعصات وأ اأ وأةارب ما  أل أف   ر د بلس  اوكت أل اهلل تعاىل يف العلو لا  على و   ايط ب  مساوات

وإل أراخ بقااول اوكاات أفاا  تعاااىل لاا  ! كاايط باا  شاايا ماا   لوحاتاا ، ةياات والسااماوات الساا ع يف ةاات الاارمح  ة رخلاات يف ةاات أماادفا 
 بلسا  الامااة والسامت وت العلو امليفل  فوق مساوات  مسمو على عرش  با   م  الق  حلما أ  ا يف املعىن وأايفأت يف اللسا ، فعارب

ولااا  قال يف لس  اوست إذا حال لأ  و ت اهلل باوست ف ف   قال ل  إل لاا اللس  ي  ارخ يف الامااة والسامت ت بمساي وت . تالخ
ت ااا فقااد أايفااأت وإل فسيااا فقااد أايفااأت ولااا  مااا أرخت بلساا  اوساات  فاا ل حااال أرخت أل اهلل تعاااىل مرةااس ماا  أإت ااات فاا ل 

مقاار بع اا  بعاااو وهااوط حلمااا تعاااىل اهلل وتقاادن ساا حاف  أل  اااول علااى لاااا ال اارة فاا ل لاااا  ساات  لااوق لااو الااا   سأ ااالاا وأ
وإل أرخت بقولاة  سات . ةامميااج القلاس للار من والالاى وهاوط فكااا  سات  لاوق واهلل مماالط عا  لااال ع  وكماج بع ا  لا ع   

عيمن والساامع وال صاار وغاري ذلااة ممااا أت اا اهلل لمسساا  فكاااا معاىن ماا  لامااة أل اهلل لا  ذات ت تشاا   الاااوات تقاوم اااا  ااسات ةاال
 الشا   وتاالول مجياع ااشاااتت فاأ  و ات عارو علياة أمايت للارة  مجياعواااط اليفر قات الضالتيات تمجلاي . أايفأت بالمع ري

وإل . وت متضياأ وت ار ات وتعيفياأ ة ف ل و دت يف الاماة والسمت إت ات  فأت ما  علاى و ا  ت تاييات فيا دفاعرم  على لاط القاع
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 فااأ. إت  است فقال و دت  ممسيا ا فافس  ةما فساط اهلل ورسول  وأت ا ةمال مدط، ةما أل اهلل تعاىل ت  مسي عا  فسسا  ورساول  
سصاات وإل ةافااا الل. ت ااا ةمااال ماادلا لاا أ ااست ممسياات ف هنااا فقاال يف ماا  الاارة إذ لااو ةافااا ةمااات تتصاات اااا، فافسكااا عاا  اهلل و 

 ت اات فأمساة علياة لساافة و ا  حل اة وعقلاة ماا  بت و الاهل عرماا علياة ت ذةار هلاا يف الامااة وت خواو ا  السامت ت بمسااي 
. اخلوو فيكا لا  اسمسصأ م  السا أ ما أراخ بالة ف ل ذةر معىن خلا علي  المصو  فاح ل  وإل ذةار معاىن رختا  المصاو  رخط

والشاايخ رمحاا  اهلل ةمااا . ر اايمت الصااحيحت ولااي تقابااأ هر قاات املمالماان الااهل  اار  ذةرلااا آفسااا الاااط القاعاادة الضالتياات لااي القاعاادة ال
تمصاااوا ولااااا  ااادل علاااى أل يف األمااار ساااعت أل  عااارب الااتاااس . تااارول حاااد اسااامعمأ يف الممضياااأ مااا  هر قااات املمالمااان لااااا األسااالوة

َممرَّ َعَلى َما))واملمحدث مبضأ لاا  قول  َم ق َ  مَّانم  فَنَّن  َحقَّيَقَة َا اَتحَّ يَّ َأن َكمم يَا َمعمَشَر اَلمعَّاَاا َّ َْ َتاملَاَاوا َمعمرَّفَاَة اَلل ا َّ َوَماا َيسم َفَْ ََ يَاَقولََ  
َم اةَّ  َم َِّ َوَْ مَّانم اَلس ان ةَّ َوَْ مَّانم َطرَّيا َّ َساَللَّ َا ِيا َوَْ إَّ امَااتِا َْ مَّنم اَلمكَّتَاا ًَّ نَافم علاى سا يأ اخليفااة إىل أل  قاول بعاد ذلاة  ((اَلص َفا

ماامكت بصاايغت اخليفاااة فكاااا ممااا  ةأمنااا  صااور للقاااري ةياات  سكاات لااءتا املمالمااول مااراخ اهلل (( ف فاا  احلاا  الااا  تع اادتات باا ))
علايكت ما   يف لاا ال اة لسلوك أمد هر قن أماام ماا أشااأ –وهلاا آل ات األمر أعط املمالمن .  ءخ  إىل الممضيأ م  مقالمكت

 :حال حا لكت. المصو  إما المأو أ وإما المسو  
 ورم تمال كا ا وةأ فل أولت المش ي        فوم  أو أول

 تونعموا أل المأو اأ لاو ع اارة عا  هاا معاا  جمان ا. لااا ايفوا هر قن ونعموا أل المأو أ هر   اخللت والمسو   هر   السلت 
 خلل اروج ما  هاالر ختلات اللسا ،  نعمااا ا مامكت أل هاالر اللسا  تباد أل  وحاع يف اتعمقاااتسامم ط ما  شاواذ اللغات وومشاي األلساااة 

عج ااا ا سا حال  ا او " األاا بصوالر الاماة والسامت ما  أ اول الاسار"الساسد وةربت ةلمت خترج م  أفوالكت حال أمدلت وت أمسي  
ال  اار هاالرط ما  أ اول الاسار والسامت الاهل أ رالاا اهلل علاى يف الاماة الا  أفالل  اهلل تعاىل لد  وبيال وموعصات وفاور وبرلا! اهلل

 َةِلَمات   َة ا اَرتْ } ار هالرلا م  أ اول الساار  [4 ،3: المجت]{   وَمى َوْمي   ِإَت  ل وَ  ِإلْ ( 3) اهْلََو  َع ِ   َاْميِف    َوَما}وحال  ف ي  
لااا ما  شاءم املقادمات الساسادة واتفصاياع واتفقيااخ واتفساياق للضقافاات  [5: الاكات]{ َةاِاب ا ِإَت   َاق ول اولَ  ِإلْ  أَفْااَواِلِكتْ  ِم ْ  خَتْر ج  

اماااة الأمااا مااا ةااال علياا  الساالت املكماادول ماا  اتعمصااام ب. الدايلاات الااهل  رلااا تعر ااس ةمااس اليوفااال والسلسااست واملميفاا  األرساايفي
وا بالامااااة قوي  قعاااوا فيماااا وحاااع فيااا  لاااءتا الاااا   شااا[22: السااامن]{ َوأَْلَلَكاااا اِاَااا َأَمااا َ  وََةااااف وا المَاْقاااَو  َةِلَماااتَ  أَلْااااَلَمك تْ }والسااامت فقاااد 

، فاو [2 - 1: ها ]{  لَِمْشاَقى اْلق اْرآلَ  َعَلْياةَ  أَفْاالَْلمَاا َماا( 1) ها }لماا معاىن ذةارط لاات مارار ا ولاو أل اهلل تعااىل حاال لم يا  اول. والسمت
وا فعاال  باالقرآل ق حا  عا  الماأو الت املمعساست والمالات الاا  ت مممكاى لا  فقاد شالءتا ألهنت هسقاوا يف ال. اهلل لقد شقي بالقرآل

هلاات ذلااة أ   دول أل  و ااخول القاارآل و ساامقر يف حلااوات ؤ أمااا ألااأ الساامت واوماعاات فقااد أبااوا باا  فسسااا وحااروا باا  عيمااا ورأوا أهناات  قاار 
: ها ]{  لَِمْشاَقى اْلق اْرآلَ  َعَلْيةَ  أَفْاالَْلَما َما} فأولًة ملا تما وا هر   السلت شقوا بالقرآل فلت  صدق عليكت . معىن م  املعا  ال اهلت

 .وي  عد تاةرة هلتهلت فصار س س شقاا  ،[1
َِاار َ  بََّمعم ))حااال رمحاا  اهلل  ا اَلمَكاااَلَم قَاادم رََأيامتَااَ   َِ اا ََ َهمم َو اانام يااَد َعنماا َ , نَاااَه طَائََّفااٌة مَّ ٌََّم لََّدَماااَعتَّهَّمم َلَزوِمااا َْ َمحَّ ااَو َْ ََ ااَمونََ  َأن   , َو َوَمرم

تَاَدى بَّا َّ فَّاي َمعمرَّفَاةَّ اَلل ا َّ  َِ اَلل ا َّ َْ يَاهم ًَّ َمانم َأرمَسالَ  َوَأن  اَلر َساوَل , كََّتا اَفا اَاارَّ بَّصَّ َوَأن  اَلن ااَع عَّنماَد ,  َ َمعماَزوٌل َعانم اَلتا عملَّايمَّ َواخمَّ م
َََعوا فَّي َّ إََّلى اَلل  َّ َوالر َسولَّ  ََرَّ َْ يَاَر  وَن َما تَاَنا لَّي ةَّ , اَلتا َنا ََّ َوإَّلَاى مَّثمالَّ َماا يَاَتَحااَكَم إَّلَيما َّ َمانم َْ , َبلم إََّلى مَّثملَّ َما َكانَوا َعَليم َّ فَّي اَلمَدا

 ََّ َنماََّيايَّ َكالماَاَرا َم مََّن بَّا َفةَّ , َمةَّ يَافم رََّكونَ  -َوالمَفاَلسَّ ََمم اَلمَمشم  ((َوبَاعمَض اَلص ابَّئَّينَ , َوالمَمَدوعَ  -َو
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

لاا الواحع لو مءخ  ةالمكت أف  ي  عد الاماة والسمت مصدر ا للكد ، فلت  عد لماك فرق بيمكت وبن مالل الصاابًت والسالساست  
َهمم  "محاا  اهلل حاال والشايخ ر . والربامهات وغااريلت مما  ت  علاات مقيقات األماار اانام َِاار َ  بََّمعمنَاااَه طَائََّفاٌة مَّ ا اَلمَكاااَلَم قَادم رََأيامتَااَ   َِ اا ََ وماا  ي "  َو

إذا  عاأ الامااة والسامت ت  ادتل علاى اهلاد  بلسصكماا وفصاكما :  صرح ب  ف ف  تنم ل  ت مياد لا  عما ، ألل لااا مقم اى ةالما 
إل هااوالر المصااو  ت تاادل علااى احلاا  وإمنااا اممحممااا اهلل اااا ليمصاار  "أىب، ألفاا   قااول فمعماااط أفمااا فميفلااس اهلااد  ماا  غريمهااا شاااا أو 

لااا أمار ت مياد هلات عما ، تنم تباد . إذل ي  عد اهلد  م مما ا يف لاا املمالل وإمناا  يفلاس ما  اار ا ! س حال اهلل". ةيت فصمع
َم ياادل علااى فسااا  الملاازومي مماا ،  َِاار َ   "اخق فيمااا حااال يف حولاا  والشاايخ رمحاا  اهلل  اا .وفسااا  الااال ا اَلمَكاااَلَم قَاادم رََأيامتَااَ   َِ اا ََ َو

َهمم  اانام ماشاايت الصاااو   -وار عااوا إل شااًمت للحاشاايت علااى اواللاان . وحااد ذةاارت لااات فصااا ا ح ااأ حليااأ ممااا ساايفروط"   بََّمعمنَاااَه طَائََّفااٌة مَّ
فصاااروا لشااارح أم الربالااان اوأ  اااا ا ". مااا  أ اااول الاسااار األااااا بصاااوالر الامااااة والسااامت" اااسحت عشااارة  اجمللاااد الضالااا  علاااى اواللااان

الممسااة يف أ ااول العقا ااد مبجاارخ هااوالر الاماااة والساامت ماا  غااري "للسموسااي ولااي ماا  املمااول املشااكورة عمااد األشاااعرة  قااول فيكااا 
ت وأهنااات محلااات ،  العماااول أهنااات مشاااو "احلشاااو ت"، ولااات  م ااااول ألاااأ السااامت اااااا اللسااا  "بصااارية يف العقاااأ لاااو أ اااأ ماااالل احلشاااو ت

اةر، وأل األماا  اااا اللسا  والم اا لاات ماأساسار، وماا خروا واهلل أل ألاأ السامت لاات ألاأ العقاأ والمحقيا  والماادحي  والسكات والمادبر وال
 وبارأ اهلل تعااىل ألاأ السامت. فقد  ارموا اااا القاول وت  الالاول. أفسسكت لت ألأ احلشو والاالم الا  ت ها أ م  ورا   وت مثرة في 

 .م  لاط املقاتت ال ا دة
اَلَل بَّ َّ إَّلم لََّكال  َفرَّياَ  َطوَ )) :حال رمح  اهلل َِ اَلمخَّ ِة َوَْ يَارمتَفَّ د  َممَر إَّْ  ذَّ َم ا اَلر    َْ يَزَّيَد َا َِ ََ َُ يَرَّياَدوَن َأنم يَاَتَحااَكَموا َوإَّنم َكاَن  اغَّيا

َفَروا بَّهَّمم , إَّلَيمهَّمم  لَّا َّ َساامَحانََ  َوتَاَعااَلى , َوَقدم أَمََّروا َأنم َيكم يَّ اَلمَمَتَكل فَّايَن بََّقوم اَفَْ ََ اَاَ  َحااَل  يَن يَازمَعَماوَن َأنا َهامم }َوَما َأذم َِّ َألَامم تَااَر إَّلَاى ال ا
اا ًَّ َوقَاادم أَمَّ اانم قَااملَّااَك يَرَّيااَدوَن َأنم يَاَتَحاااَكَموا إَّلَااى الا اااَغو َفااَروا بَّاا َّ َويَرَّيااَد الش اايماَاَن َأنم آَمنَااوا بََّمااا أَنماازََّل إَّلَيمااَك َوَمااا أَنماازََّل مَّ َروا َأنم َيكم

ل َهمم َضاَلِْ بَعَّيِدا  َِادَ ( 06)َيرَّ َُ المَمَنافَّقَّيَن َيَصد وَن َعنمَك  ا إََّلى َما َأنامَزَل الل َ  َوإََّلى الر َسولَّ رََأيم ( 06)وِ ا َوإََّلا قَّيَل َلَهمم تَاَعاَلوم
َهمم مَ  َِابَاتام فَّيِقاا َفَكيمَل إََّلا َأ َساانِا َوتَاوم نَاا إَّْ  إَّحم لََّفوَن بَّالل  َّ إَّنم َأَر م ُم َأيمدَّيهَّمم  َم  َ اَيوَك َيحم َم يَاٌة بََّما َقد  -06:اَلن َساايَّ ){ (06)صَّ

َِّ َوإَّلَاى اَلر َساولَّ  (06 يَّ إََّلا َ َعوا إََّلى َما َأناماَزَل اَلل اَ  مَّانم اَلمكَّتَاا َفَْ ََ اَو اَلاد َعاَي إَّلَاى َسان تَّ َّ َوالاد َعايَّ باَ  -فَنَّن   ََ َأعمَرَضاوا  -عماَد َوفَاتَّا َّ 
ااامم يَاَقولَاااونَ  ََ ا: َعااانم َللَّاااَك َو ََ َنا هَّ اَلا رَّيااا َّ اَل تَّاااي َساااَلكم َِّ َسااااَن عَّلمِماااا َوَعَماااالِ بََّهااا نَا َاخمَّحم لَّي اااةَّ , إَّن اااا َقَصااادم ئَّلَّ اَلمَعقم َْ فَّياااَ  بَاااايمَن اَلاااد  َوالتا وم

 ((.َوالنا قملَّي ةَّ 
ف ل اهلل تعاىل حاد أفاالل آ اات بيماات يف شاأل املماافقن الاا   إذا خعاوا . لاط مقارفت بد عت بن مال املمافقن ومال لءتا املمالمن 

أَ اَُّكاا  َاا }واهلل س حاف  وتعاىل أمرفا بالرخ عمد الممانع إىل اهلل ورسول  حال تعاىل . إىل اهلل ورسول  أبوا المحاةت والرخ إليكما عمد الممانع
ةأمنااا لااو ( 55المسااااا ) {وط  ِإىَل اللَااِ  َوالَرس ااولِ الَاِا َ  آَمم ااوا أَِهيع ااوا اللَااَ  َوأَِهيع ااوا الَرس اوَل َوأ وِِ اأْلَْمااِر ِمااْما ْت فَااِ ْل تَامَاااَنْعم ْت يف َشااْيا  فَاار خُّ 

فصرلت، وت  ممسعاول باالرخ إىل اهلل ورساول ، وت  رتساع اخلاال  ماهلت لءتا أهنت ت  رول يف الرخ إىل اهلل ورسول  إت ن اخة غموو يف 
وذلااة ألل هلاات ماا  اليفواغيااا ماا  . يف مقكاات عمااد الاارخ إىل اهلل ورسااول  بساا س لاااط املقاادمات ال اهلاات الااهل اعمقاادولا ومتساااوا اااا

ااالل المقااا الماليات تأماأ معاي  قاول اهلل والشيخ رمح  اهلل فصر بن املمافقن وبن املمالمن فسميفيع أل فلحص  م  .  ر عول إليكت
 { َْاَمَحاااَةم وا ِإىَل اليفَاااغ وِت َوحَااْد أ ِماار وا أَْل َأَيْ تَاااَر ِإىَل الَااِا َ   َااْلع م ااوَل أَفَاك ااْت آَمم ااوا مبَااا أ فْااالَِل إِلَْيااَة َوَمااا أ فْااالَِل ِمااْ  حَاْ لِااَة   رِ ااد وَل أَل  
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 العماول أهنات آمماوا بااهلل ورساول  إذا لقاوا الاا   آمماوا حاالوا آمماا،  اأتول لرساول اهلل  قولاول فشاكد  يب املمافقول نم  الما{ َ ْاس ر وا بِ ِ 
ا رساااول اهلل،. أفاااة رساااول اهلل  ولاااءتا املمالماااول ةاااالة  قولاااول هااا  مءمماااول هااا  مسااالمول وفشاااكد أفااا  ت إلااا  ت اهلل وأل مماااد 

ما  هواغياا اوالليات " فاالس علاى فاالل أو فاالل"لاامكت يف الواحاع املماافقول عمادما  قاع ااال   قولاول . و قولول لاا بألساممكت
ولءتا املمالمول إذا  ار  بيامكت وبان ألاأ السامت ااال  يف لااط املساا أ العصاام . للمحاةت إليكت ةما مر عليما يف ةماة الموميد

وكيلول على ح ا ا ةالميت  العمول أهنا حواعد وأهنا مأ إمجاع واتساق و شا كول ااا علاى " يف   قول ةاافر ع للمميف  واملم" قولول 
  . إذل لاط فقيفت تشاب  بن السر قن. امل الت و دعول الاماة والسمت

لاا و   آاار ما  الممصاري ( 21المسااا ) {ِفِقَن َ ص دُّوَل َعْمَة   د وخ اَوِإَذا ِحيَأ هَل ْت تَاَعاَلْوا ِإىَل َما أَفْااَلَل الَل   َوِإىَل الَرس وِل رَأَْ َا اْلم َما}
ةماا " فمحااةت لاعاس با  األشار  أو ةاال  باط فاالل ،ت"حاالوا " فمحاةت لمد"إذا حيأ هلت  املمافقول نم  الميب . بن السر قن

ألفاا  ت  ؛ماااة والساامت حااالوا ت بااأ فر ااع للقواعااد العقليااتماار بمااا يف مااد   ةماااة الموميااد، ولااءتا املمالمااول إذا حيااأ هلاات فر ااع للا
.  ساامقيت لمااا المقااأ إت عاا  هر اا  العقااأ، وبالماااِ فالبااد ماا  أل  اااول املر ااع لااو العقااأ، فيااأبول الر ااوع إىل ختلاات الاماااة والساامت

و قاال إل أمادلت ". حلاامكااآ ات يف ةمااة اهلل لاو حادرت أل أماكاا "ماىت حاال أمادلت  - شرحول بالمصو  و  يقول ااا ذرعاا ا 
اااَو الَساااِميع  اْلَ ِصاااري  }بااادت مااا  " لاااي  ةمضلااا  شااايا ولاااو العال اااال احلاااايت" ااات عأمااار أل  اماااس علاااى ساااو الا  {لَاااْيَ  َةِمْضلِاااِ  َشاااْيا  َول 

يف الر اااوع  إذل شاااااوا املماااافقن. فكااات ت  رفعاااول رأساااا ا بدتلااات الامااااة والسااامت وإمناااا  علاااول العقاااأ لاااو الاااات. (11: الشاااور )
 . ليفاغوت العقأ وأولًة ر عوا ليفاغوت الاكال وغري ذلة

َ َ اااا وَك َكِْلس ااوَل بِاللَااِ  ِإْل }الو اا  الضالاا  يف الشاا   ولااو و اا  ليفياات  قااول تعاااىل  َفَاْيااَت ِإَذا َأَ ااابَاماْك ْت م ِصاايَ ت  مبَااا حَااَدَمْا أَ ْااِد ِكْت مث 
إذا افاشاات عااوارلت وحيااأ هلاات ةياات امامااول لغااري مااا أفااالل اهلل  املمااافقول نماا  الماايب  (22: المساااا) {اأََرْخفَااا ِإَت ِإْمَساااف ا َوتَاْوِفيق اا

. و اااروا  مااارعول ااااط الااارا ع ال اهلاات. وإىل الرسااول  حااالوا إمنااا حصاادفا الموفياا  وحصاادفا خفااع اخلصااومت وحصاادفا الموفياا  واامسااال
أرخفاا الموفيا  بان العقاأ والمقاأ، أرخفاا أت  لما   األمار علاى العامات وأرخفاا ةااا . املمالمول  قولاول فسا  الشايا لاا  بيفر قات أاار 

 . فيمصالرول باا الح وإمنا لت املسسدول مقا ا. وةاا وأرخفا تمال   فصو  الشر عت
 .فكاط أو   للممصري بن اليفا سمن

 


