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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 .رمحه اهلل-لعثامن بن سعيد الدارمي (الرد عىل اجلهمية) رشح كتاب

  رشح فضيلة الشيخ

أمحد بن عبدالرمحن القايض. د.أ 

 (2)الدرس 

 ورسوله، عبده حممدا   وأن   له، رشيك ال وحده اهلل إال إله ال أن فنشهد]

 العزيز وكتابه املبني، كالمه عليه فأنزل خللقه، خلقه من واختاره لرسالته، وانتجبه لوحيه، اصطفاه

رآن ا)) ،[24:فصلت((]ََحِيد   َحكِيم   ِمنْ  َتنِزيل   َخْلِفهِ  ِمنْ  َوال َيَدْيهِ  َبنْيِ  ِمنْ  اْلَباطِل   َيْأتِيهِ  ال)) الذي  ق 

َبِّش   َأْقَوم   ِهَي  لِل تِي ََيِْدي)) ،[42:الزمر((]ِعَوج   ِذي َغْيَ  َعَربِيًّا  نبأ فيه[. 9:اإلرساء((]امْل ْؤِمننِيَ  َوي 

 خملوق، إىل منسوب وال خملوق، غي عجائبه، تفنى وال عربه، تنقيض ال اآلخرين، وخرب األولني،

وح   بِهِ  َنَزَل )) ونَ  َقْلبَِك  َعَل *  األَِمني   الرُّ  حكيم لدن من ،[392-391:الشعراء((]امْل نِذِرينَ  ِمنَ  لَِتك 

ى َوإِن َك : ))وقال. عليم ْرآنَ  َلت َلق  نْ  ِمنْ  اْلق  وح   بِهِ  َنَزَل : ))وقال ،[6:النمل((]َعلِيم   َحكِيم   َلد   األَِمني   الرُّ

ونَ  َقْلبَِك  َعَل *  بنِي   َعَرِبي  بِلَِسان  *  امْل نِذِرينَ  ِمنَ  لَِتك   صدق، به قال من[. 391-391:الشعراء((]م 

ْرآن ا: ))وسلم عليه اهلل صل لنبيه قال ثم مستقيم، رصاط إىل هدي به متسك ومن  َعَل  لَِتْقَرَأه   َفَرْقنَاه   َوق 

ْكث   َعَل  الن اسِ  ْلنَاه   م   سمع فلام وجهرا ، رسا   إليه دعا أمر، كام فقرأه ،[306:اإلرساء((]َتنِزيال   َوَنز 

مْ  امْلََل   َوانَطَلَق )) جمنون، ومعل م وشاعر، وكاهن، ساحر: قالوا مبينات آيات املّشكون وا َأنِ  ِمنْه   اْمش 

وا مْ  َعَل  َواْصرِب  ء   َهَذا إِن   آِِلَتِك  َراد   َلََشْ َذا َسِمْعنَا َما*  ي  -6:ص((]اْختاِلق   إاِل   َهَذا إِنْ  اآلِخَرةِ  امْلِل ةِ  ِف  ِِبَ

ْلنَا َنَشاء   َلوْ )) ،[41:املدثر((]اْلَبَّشِ  َقْول   إاِل   َهَذا إِنْ ))، [7  َأَساطِي   إاِل   َهَذا إِنْ  َهَذا ِمْثَل  َلق 

لنِيَ  اه   إِْفك   إاِل   َهَذا إِنْ )) وقالوا ،[13:األنفال((]األَو  ونَ  َقْوم   َعَلْيهِ  َوَأَعاَنه   اْفََتَ  ،[2:الفرقان]((آَخر 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

لنِيَ  َأَساطِي   َوَقال وا)) َْل  َفِهَي  اْكَتَتَبَها األَو  ْكَرة   َعَلْيهِ  مت  ه   إِن اَم )) ،[1:الفرقان((]َوَأِصيال   ب  َعِلم   ي 

 .خمتلق خملوق بكالم خملوق ،[301:النحل((]َبَّش  

ب وا َفَقدْ : ))تعاىل فقال دعواهم؛ وأبطل قوِلم، وجل عز   اهلل فكذ  ْلام   َجاء  ا ظ  ور   ،[2:الفرقان((]َوز 

ْل : ))تعاىل وقال ِذي َأنَزَله   ق  َمَواِت  ِف  الِّس   َيْعَلم   ال  ه   َواألَْرضِ  الس  ا َكانَ  إِن  ور   ،[6:الفرقان((]َرِحيام   َغف 

ْل : ))تعاىل وقال َله   ق  وح   َنز  سِ  ر  د  ِذينَ  لِي َثِبَت  بِاْْلَِق  َرِبَك  ِمنْ  اْلق  ى آَمن وا ال  د  ى َوه   َوب ّْشَ

ْسلِِمنيَ  ِذي لَِسان  : ))وقال ،[304:النحل((]لِْلم  ونَ  ال  ْلِحد   َعَرِب   لَِسان   َوَهَذا َأْعَجِمي   إَِلْيهِ  ي 

بنِي   نُّ  اإِلنس   اْجَتَمَعِت  َلِئنِ : ))قال ثم ،[301:النحل((]م  ْرآنِ  َهَذا بِِمْثلِ  َيْأت وا َأنْ  َعَل  َواْْلِ  َيْأت ونَ  ال اْلق 

مْ  َكانَ  َوَلوْ  بِِمْثلِهِ  ه  ا لَِبْعض   َبْعض   [.22:اإلرساء((]َظِهي 

 فقال صادقني؛ كانوا إن وغيهم والشعراء اخلطباء من وتعلام   خترصا   بمثله يأتوا أن إىل مجيعا   ندِبم ثم

َور   بَِعّْشِ  َفْأت وا: ))وتعاىل تبارك َيات   ِمْثلِهِ  س  ْفََتَ وا م  نت مْ  إِنْ  اهلل ِ د ونِ  ِمنْ  اْسَتَطْعت مْ  َمنِ  َواْدع   ك 

 [.مثله بسورة ويأتوا ،[31:هود((]َصاِدِقنيَ 

 .التحدي باب من: يعني قبلها، ما نسق عل. مثله بسورة وأتوا

نت مْ  َوإِنْ )) مثله، بسورة وأتوا] ْلنَا ِِم ا َرْيب   ِف  ك  ورَ  َفْأت وا َعْبِدَنا َعَل  َنز  وا ِمْثلِهِ  ِمنْ  ة  بِس  مْ  َواْدع  َهَداَءك   ِمنْ  ش 

نت مْ  إِنْ  اهلل ِ د ونِ  ْ  َفإِنْ *  َصاِدِقنيَ  ك  وا َتْفَعل وا َوَلنْ  َتْفَعل وا َل ق  تِي الن ارَ  َفات  َها ال  َجاَرة   الن اس   َوق ود  ْت  َواْْلِ  أ ِعد 

 [.42-41:البقرة((]لِْلَكافِِرينَ 

 وال بسورة، يأتوا أن الكتابني أهل وعلامء األوثان، عبدة من وعجمها، عرِبا واإلنس اْلن يقدر فلم

م علموا ولو سورة، ببعض  من الرغائب فيها وبذلوا ذلك، إىل شهداءهم لدعوا عليها قادرون أَّن 

 بسورة يأتوا أن وسحرهتم وكهنتهم وأساقفتهم، وأحبارهم، وشعرائهم، خلطبائهم وغيها أموال

 كالم بمثل املخلوق يأيت وأنى وسلم، عليه اهلل صل بمحمد تكذيبا   الزور من ادعوا ملا تصديقا   مثلها،
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 يوم إىل تفعلوا فلن ،[42:البقرة((]َتْفَعل وا َوَلنْ : ))تعاىل اهلل قال وقد عليه؟ يقدر وكيف اخلالق؟

 [.كالم ككالمه فليس يشء كمثله ليس أن ه كام القيامة،

 ثم اهلل، رسول حممدا   وأن   اهلل إال إله بال بالشهادة ثن ى تعاىل اهلل بحمد كتابه املصنف استهل أن بعد

ة، مواضع ف والقرآن النبي بني القرن تعاىل اهلل كتاب وف والقرآن، النبي وتفخيم تعظيم ف أفاض  عد 

 وسلم، عليه اهلل صل حممد قلب عل العظيم القرآن بتنزيل حصل إن ام الدين هذا كامل أن   وذلك

وح   بِهِ  َنَزَل )) األمني، النبي قلب عل العظيم الوحي بنزول حصلت إن ام فالنبوة  َقْلبَِك  َعَل *  األَِمني   الرُّ

ونَ  بنِي   َعَرِبي  بِِلَسان  *  امْل نِذِرينَ  ِمنَ  لَِتك   نفس ف يقوى أن جيب املعنى وهذا ،[391-391:الشعراء((]م 

 عز اهلل يقول نفسه، ف ملقامه يقوم ال حتى النبي، هذا يعِظم وأن القرآن، هذا يفِخم وأن مؤمن، كِل 

ْ : ))وجل نِ  َل ِذينَ  َيك  وا ال  كنِيَ  اْلكَِتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َكَفر  نَفِكنيَ  َوامْل ّْشِ م   َحت ى م   ما ،[3:البينة((]اْلَبِينَة   َتْأتَِيه 

ول  )) البينة؟ ا َيْتل وا اهلل ِ ِمنَ  َرس  ف  ح  َرة   ص  َطه   فالبينة البينة، هو األمرين هذين اجتامع ،[4:البينة((]م 

ول  )) األمرين، باجتامع بل وحده، النبي وال القرآن ليست ا َيْتل وا اهلل ِ ِمنَ  َرس  ف  ح  َرة   ص  َطه  ت ب   فِيَها*  م   ك 

 [.1-4:البينة((]َقِيَمة  

 ف وكتابيهم مّشكهم وعجمهم، عرِبم الناس ِبا تعاىل اهلل حتدى التي اآليات اهلل رَحه الشيخ وذكر

لم ذلك، يبلغوا أن عن فعجزوا القرآن، هذا بمثل يأتوا أن  حممد به أتى ما وأن   اْلق، هو هذا أن   فع 

 وااللتزام القبول مأخذ يؤخذ أن جيب كالم كأي ليس كالم يوحى، وحي وسلم عليه اهلل صل

 .البّش من أحد بكالم فيه اإلنسان يزهد ال وأن واالطمئنان، والتسليم

 عليه اهلل صل رسوله وكالم اهلل، بكالم زهدوا الذين البدع بأهل وتعريض إحياءات املقدمة هذه وكلُّ 

 وأمر القرآن هذا أمر يعِظم هاهنا فالشيخ واملتكلمني، الفالسفة من الضالني بأوهام وتعل قوا وسلم،

 قياسا ، وال رأيا   عليها يقِدم وال كان، من كائن قول عليها يقِدم فال املؤمن قلب ف تقوى حتى السنة،

 .مقصوده إىل ليصل عرضه ف مستمر وهو
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 رسا   وكالمه كتابه وإىل اهلل إىل الناس يدعوا وسلم عليه اهلل صل اهلل رسول يزل فلم: ]ذلك بعد فقال

 فرضب نرصه، عليه وأنزل وأعزه، اهلل أظهره حتى عليه، صابرا   أذاهم، من ناله ملا حمتمال   وجهرا ،

 حياته واستقاموا وكرها ، طوعا   اإلسالم ودخلوا ودانوا، ذلوا حتى بالسيوف، والعجم العرب وجوه

 النبوة، وإنكار الكفر من نفسه ف ما يظهر أن باإلسالم متعوذ منافق وال كافر جيَتئ ال وفاته، وبعد

 رغم، عل فيهم ويعيشون بغم، املسلمني مع يتقلبون كانوا بل االفتضاح، من وختوفا   السيف، من َفَرقا  

 .الزمان من وزمانا   الدهر، من دهرا  

 اقتداء   بخراسان، وجهم بالبرصة، درهم بن اْلعد: قريش كفار بعد منه شيئا   أظهر من أول وكان

 ذبحا   فذبحه القّسي اهلل عبد بن خالد فأخذه اْلعد وأما قتلة، رش جهام   اهلل فقتل قريش، بكفار

 يطعن وال عائب، به يعيبه ال املسلمني، من معه العيد شهد من رؤوس عل األضحى يوم ف بواسط،

 [.رأيه من وصوبوه فعله، من ذلك استحسنوا بل طاعن، عليه

 سنة واْلهم ،(هـ339) سنة ق تل فاْلعد صفوان، بن اْلهم لقتل سابقا   اْلعد قتل وكان طبعا  

 فإليكم اْلعد أما صفوان، بن اْلهم هذا سيار، بن نرص رشطة صاحب أحوز بن سلم قتله ،(هـ342)

 .قصته

ثنا] ثنا البغدادي، حممد بن القاسم حد   عن أبيه، عن حبيب، أب بن حبيب بن حممد بن الرَحن عبد حد 

 [.األضحى يوم بواسط القّسي اهلل عبد بن خالد خطبنا: قال حبيب أب بن حبيب جده

 (.أضحى يوم) بالتنكي عندي

 درهم، بن باْلعد مضح فإين ومنكم؛ منا اهلل تقبل فضحوا، ارجعوا الناس أَيا": فقال أضحى يوم]

، موسى يكلم ول خليال ، إبراهيم يتخذ ل اهلل أن   زعم إن ه  درهم بن اْلعد يقول عام اهلل وتعاىل تكليام 

 [.فذبحه نزل ثم. "كبيا   علوا  
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 اهلل رَحه البخاري رواها وِمن ضعيف، هاهنا إسنادها كان وإن الواقع، ف مشهورة قصة القصة هذه

 ل وإن واقعة تكون أن يبعد وال املشتهرة، اإلخبارية القصص من فهي وغيه، ،"العباد أفعال خلق" ف

 أنكر: وجل عز اهلل صفات من وصفني أنكر قد اْلعد فإن   اْلديثية، الناحية من صحيح بسند ت نقل

، موسى كل م ما إن ه: يقول فحني املحبة، صفة وأنكر الكالم، صفة  وحني الكالم، صفة أنكر قد تكليام 

 العراقني أمي فكان املحبة، أعل هي اخللة ألن   املحبة؛ صفة أنكر قد خليال   إبراهيم اختذ ما إن ه: يقول

ى مقالته عل أرص   فلام فاستتابه، باملرصاد، له القّسي اهلل عبد بن خالد  وقال أضحى، عيد يوم به ضح 

 :قال الواقعة، هذه ف القيم ابن

ى ذا وألجل  القربان ذبائح يوم ـقّسي  الـ خالد بجعد ضح 

 الداين الكليم موسى وال كال  خليله ليس إبراهيم قال إذ

 قربان أخي من درك هلل  سنة صاحب كلُّ  الضحية شكر

 [.بآخره اآلن كان حتى مدحورين، أذلة   مقموعني، ذلك بعد يزالوا ل: سعيد أبو قال: ]قال ثم

 .بأخرة

 كل طمع ذلك فشد   الضالل، دعاة البدعة إىل ودعا العلامء، وق بض الفقهاء، قل ت حيث بأخرة،]

 هدم ف فجدوا للكالم، فرصة   ووجدوا العراق، وأنباط والنصارى اليهود أبناء من اإلسالم، ف متعوذ

 وجدوا إذ وحيه، وإبطال رسله، وتكذيب صفاته، وإنكار واإلكرام، اْلالل ذي وتعطيل اإلسالم،

، العلامء ومن جهال ، الرعاع من وأحسوا فرصتهم،  بدعوهتم إماما   للناس الكفر عندها فنصبوا قلة 

 ف ليوقعوا اإلسالم، أهل ِبا يغالطون الكالم، من وعاميات املسائل، من أغلوطات ِلم وأظهروا إليه،

 الذين األقدمني، بأئمتهم مقتدين خالقهم، ف ويشككوهم أمرهم، عليهم ويلبسوا الشك، قلوِبم

 [[.7:ص((]اْختاِلق   إاِل   َهَذا إِنْ )) ،[41:املدثر((]اْلَبَّشِ  َقْول   إاِل   َهَذا إِنْ : ))قالوا
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 فإن ه اليونان، كتب ترمجة انفتاح بعد سيام وال األمة، هذه ف وقع قد اهلل رَحه الدارمي ذكره الذي هذا

 الفلسفة ومنها الفنون، خمتلف ف كتبهم ون قلت اليونان، كتب تعريب باب انفتح الثالثة املائة مطلع ف

 ِبا يقيسون آلة املنطق من واختذوا وتلقفوه، اإلسالم، أهل بعض عقول عل ذلك فأثر واملنطق،

 ِبا، واألخذ ودرايتها وروايتها النصوص حفظ عل تعتمد التي املحِدثني طريقة وتركوا اْلقائق،

 شديدا ، ذلك وكان وأضلوا، فضلوا العقدية، اْلقائق إىل للوصول العقلية املقاييس هذه فاستعملوا

 فكان للهجرة، وثامنني مائتني سنة وتوف مائتني، سنة نحو ولد اهلل رَحه الدارمي متكني، ِلم وحصل

ِربت أن بعد ذلك ن الناس، من كثي ف وأث رت اليونان كتب ع   من كثي إىل يصلوا أن املعتزلة ومتك 

 ِما جرى ما وجرى بسببها، الناس وامتحن مقالتهم أظهر حتى العبايس املأمون عل وأث روا مبتغاهم،

 :سعيد أبو فقال البدعة، هذه عل للرد السنة أهل انتدب ذلك فلجل خيفى، ال

 ونفي والرسل، الكتب وإبطال الكفر من إليه يقصدون وما ملذهبهم، وفطنا منهم، ذلك رأينا فحني]

 وكالم والسنة الكتاب من رسوما   مذاهبهم من نبنِي  أن رأينا تعاىل، اهلل عن واألمر والعلم الكالم

 أوالدهم وعل أنفسهم عل فيحذروهم مذهبهم، سوء عل الناس من الغفلة أهل به يستدل ما العلامء،

 [.اهلل عند ما به طالبني تعاىل، اهلل دين عن منافحني حمتسبني عليهم، الرد ف وجيتهدوا وأهليهم،

 رشرها، استطار قد البدعة رأوا إذا أن وقبيل جيل كِل  ف العلم أهل عل الواجب هو وهذا اهلل، رَحه

 فال ظاهرة غي البدعة كانت إذا أما السنة، عن والذب واطفائها، لرّدها ينتصبوا أن خطرها، وعم  

 ويذيعها، ويشهرها مقالة، كل يتتبع صار ربام املجتهدين بعض فإن   تشتهر، لئال ِبا االشتغال ينبغي

جرت لو ِما أعظم الفساد من ذلك ف فيكون  التعامل ف طريقان ِلم السلف كان فلذلك وأ ميتت، ه 

 كانت إذا البدعة ومع أصحاِبا، وهجر ِبجرها فيميتوها ظاهرة، تكن ل إذا البدعة مع: البدع مع

 يكونوا وأن دوما ، ذلك العلم أهل عل فيجب دعاهتا، من والتحذير عليها للرد فينتدبوا فاشية ظاهرة
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 يؤتى أين من يعرفوا أن جيل فقهاء كل فعل وتتجدد، تتنوع والبدع حوِلم، جيري بام ودراية وعي عل

 .عراه وحل   نقضه أراد من عل فيدوا اإلسالم،

زقوا كانوا وقد أشبهه، وما هذا ف اخلوض يكرهون السلف من مىض من كان وقد: ]قال ثم  العافية ر 

 الباطل من به أتوا ما نرد   أن من بدا   نجد فلم العلامء، وذهاب اإلسالم، دروس عند ِبم وابتلينا منها،

 [.باْلق

 إىل اهلل رَحه أشار فهو األحوال، اختالف بسبب وأهلها البدع مع التعاطي ف الفرق تبنِي  القطعة وهذه

 رأى ولكنه عنها، ويعرضون املسائل، هذه ف اخلوض يكرهون كانوا السلف من تقدمه من بعض أن  

م  من وفقه فقهه به فأدى اختلف، قد اْلال وأن   ِلا، التصدي مبلغ يبلغ ل األمر وأن   عافية، ف كانوا أَّن 

 .مقال مقام فلكِل  عليهم، يردوا أن إىل طبقته ف كان

ا نجد فلم]  يتخوف وسلم عليه اهلل صل اهلل رسول كان وقد باْلق، الباطل من به أتوا ما نرد   أن من بدًّ

 وف اهلل ف يتكلموا أن خمافة والتابعون، بعده الصحابة ثم إياهم، وحيذرها أمته، عل هذا أشبه ما

: قال قد وسلم عليه اهلل صل اهلل رسول فإن   فيكفروا، جهل عل به ويتامروا فيضلوا، بأهوائهم القرآن

 قال. اهلل عل يقول إن ام فيه القائل ألن   تفسيه، يتقون كانوا بعضهم إن   وحتى ،{كفر القرآن ف املراء}

. أعلم ال ما اهلل كالم ف قلت إذا تظلني، سامء وأّي  تقلني، أرض أّي : عنه اهلل ريض الصديق بكر أبو

 الذين ذهب فقد بالسداد، وعليك اهلل، اتق: فقال القرآن، تفسي من يشء عن السلامين عبيدة وسئل

 .القرآن أنزل فيام يعلمون كانوا

 فيام وعلم الرسول، وعاين التنزيل، شهد قد بعده، واخلليفة نبيها، بعد األمة هذه خي الصديق فهذا

 [.ويتقي اهلل، شاء ما إال القرآن، أ نزل

 .القرآن ف يقول أن ويتوقى
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 من وكان بعده، السلامين عبيدة ثم فيهلك، اهلل عنى ما يصيب ال أن خمافة القرآن، ف يقول أن ويتوقى]

 بأهوائهم ويفّسونه نقضا ، ينقضونه الذين والعلم، الدين من املنسلخني ِبؤالء فكيف التابعني، كبار

 [.العرب لغات حتتمله ما وخالف اهلل، عنى ما خالف

 .قّشه: وانتقحه كنقحه خمه، استخرج: العظيم نقح( ينتقحونه: )يقول. نقحا   ينتقحونه الذين: عندي

 تبارك الرب ف ويتكلموا الزندقة، فيهم تظهر حتى األمة هذه هتلك ال: العلم أهل بعض قال ولقد]

 .وتعاىل

ثناه ثنا األنباري، سعيد بن سويد حد   بن منصور عن دينار، بن اْلجاج عن خليفة، بن خلف حد 

 [.الزنادقة: قال املنانية؟ وما: قلت املنانية، ختلف حتى قط دين هلك ما: قال املعتمر،

نسبون املنانية  وإله اخلي، خيلق النور إله بإِلني يقول كان وماين املجوس، من فارس من وهو ماين إىل ي 

 .ريب بال زنادقة وهم األلفاظ، هذه ونحو واملنانية، املانوية،: عنهام فيقال الّش، خيلق الظلمة

ثنا]  أب عن حفصة، أب ابن يعني سال عن الثوري، يعني سفيان أنبأ: قال العبدي، كثي بن حممد وحد 

 .رِبم ف خصومتهم تكون حتى الدنيا تنقيض ال: قال عنه اهلل ريض اْلنفية ابن حممد عن يعل،

ثناه ثنا(: قال) اْلامين، حييى وحد   وأحسبه: سعيد أبو قال حفصة، أب بن سال عن ثابت، بن عمرو حد 

 .رِبا ف تكلمت إذا األمة هذه هتلك إنام: قال اْلنفية، ابن حممد عن الثوري، منذر يعل أب عن

ثنا ثنا(: قال) البزار، الصب اح بن اْلسن حد   ألن: قال املبارك، ابن عن شقيق، بن اْلسن بن عيل حد 

 .اْلهمية كالم أحكي أن من إيل أحب والنصارى اليهود كالم أحكي

ثنا ثنا(: قال) بكار، بن سهل حد   ريض هريرة أب عن أبيه، عن سلمة، أب بن عمرو عن عوانة، أبو حد 

 اهلل هذا: ألحدكم يقال حتى يسألون يزالون ال}: وسلم عليه اهلل صل اهلل رسول قال: قال عنه اهلل

 أهل من رجل قال إذ يوم ذات ْلالس وإين: هريرة أبو قال {وتعاىل؟ تبارك اهلل خلق فمن خلقنا،
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 [9[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 ف أصبعي فوضعت: هريرة أبو قال وتعاىل؟ تبارك اهلل خلق فمن خلقنا، اهلل هذا هريرة أبا يا: العراق

ْ )) الصمد األحد الواحد اهلل ورسوله، اهلل صدق: ورصخت أذين، ْ  َيلِدْ  َل وَلدْ  َوَل ْ *  ي  نْ  َوَل ا َله   َيك  و  ف   ك 

 [.2-1:اإلخالص((]َأَحد  

ثناه ثنا املرصي، بكي بن حييى وحد  : قال شهاب، ابن عن عقيل، عن سعيد، أب يعني الليث حد 

 العبد الشيطان يأيت}: وسلم عليه اهلل صل اهلل رسول قال: قال هريرة، أبا أن   الزبي، بن عروة أخربين

 .{ولينته باهلل فليستعذ ربك؟ خلق من: له يقول حتى وكذا؟ كذا خلق من: له فيقول

ثنا ثنا املديني، بن عيل حد  : قال عنه اهلل ريض هريرة أب عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن سفيان، حد 

 عز اهلل: فيقول السامء؟ خلق من: فيقول أحدكم الشيطان يأيت}: وسلم عليه اهلل صل اهلل رسول قال

: فليقل شيئا   ذلك من وجد فمن اهلل؟ خلق من: فيقول اهلل،: فيقول األرض؟ خلق من: فيقول وجل،

 .{باهلل آمنا

ثني ثنا(: قال) منيع، بن أَحد حد  َيّس   بن حممد حد  ثنا(: قال) سعد، أبو م   عن الرازي، جعفر أبو حد 

 ربك، لنا انسب اهلل، رسول يا: قالوا املّشكني أن   كعب، بن أب عن العالية، أب عن أنس، بن الربيع

ْل : ))وجل عز اهلل فأنزل: قال وَ  ق  َمد   اهلل  *  َأَحد   اهلل   ه   الذي: فالصمد: قال ،[4-3:اإلخالص((]الص 

(( ْ ْ  َيلِدْ  َل وَلدْ  َوَل  إال يموت يشء وليس سيموت، إال يولد يشء ليس ألن ه ،[1:اإلخالص((]ي 

ْ . ))يورث وال يموت ال اهلل وإن   سيورث، نْ  َوَل ا َله   َيك  و  ف   له يكن ل: قال ،[2:اإلخالص((]َأَحد   ك 

 .يشء كمثله وليس عدل، وال شبيه،

ثنا ثنا(: قال) إسامعيل، بن موسى حد  ثنا(: قال) الراسبي وهو هالل أبو حد   بن اهلل عبد أن   رجل، حد 

 .مثال بغي نعم،: قال ربك؟ تصف هل: للحسن قال رواحة
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ثنا ثنا(: قال) سلمة، أبو حد  ثنا(: قال) زياد، ابن يعني الواحد عبد حد   حفصة، أب ابن يعني سال، حد 

ثنا(: قال)  كانوا علام   أوتوا قبلكم كانوا ِمن قوما   إن  : اْلنفية ابن حممد قال الثوري، يعل أبو منذر حد 

 [.فيه يكيفون

 .فيه يكتفون كانوا

 بني من د عي إذا أحدهم كان فتاهوا، األرض حتت وما السامء، فوق عام فسألوا فيه، يكتفون كانوا]

 .يديه بني من أجاب خلفه من د عي وإذا خلفه، من أجاب يديه

 وما املعطلة هؤالء كالم قبيح من ْلكيت يشاِبها، وما األحاديث هذه خمافة ولوال: سعيد أبو قال

 سوءاهتم، من كثي عن وتكشف كالمهم، عورة ِبا يتبني كثية، حكايات الكفر من إليه يرجعون

 بعض فيها فنوقع الناس، ضعفاء قلوب حتتمله ال أن ونخاف األحاديث، هذه من نتخوف ولكنا

 كالم أحكي أن من إيل أحب والنصارى اليهود كالم أحكي ألن: قال املبارك ابن ألن   والريبة، الشك

 .اْلهمية

 والنصارى، اليهود كالم من أوحش هو ما اهلل صفات تعطيل ف كالمهم من إن   املبارك، ابن وصدق

 [.تعاىل اهلل شاء إن الكثي عل به نستدل ما ذلك من نخترص أنا غي

 :أمرين عل تعاىل اهلل رَحه نب ه

م الوعرة، املسالك هذه ف اخلوض من اإليامن أهل تورع: أحدمها  يتعلق فيام الكالم يتقون كانوا وأَّن 

 يزل أن خمافة ذلك عن يزيدون ال واْلديث، القرآن قراءة عن خيرجون وال وصفاته، اهلل بأسامء

 كامل عل يدل وهذا هذا، يستدفعون كانوا تعاىل اهلل كتاب تفسي عن سئلوا وإذا بكلمة، أحدهم

م غي ورعهم،  هو كام العلم كتم فإن   بعض، إىل بعضهم حييل ربام وإنام العلم، يمنعون كانوا ما أَّن 

 .املحرمات من معلوم
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دت كلام أن ه وهو لطيف، ملحظ فيها أيضا   مسألة فهي: الثانية املسألة وأما  النبوة زمن عن البدعة بع 

 دون والقدر واإلرجاء والتشيع اخلروج من اإلسالم أول ف التي البدع فكانت واشتدت، غلظت

ا غلظا ، أشد كانت ولذلك ذلك، بعد جاءت التجهم التجهم، بدعة  وأسامئه تعاىل باهلل تعلقت ألَّن 

 ف الناس اشتغل وإنام اْلق، ظهور لقوة وذلك األمر، مبدأ ف تظهر أن ِلا متاحا   يكن فلم وصفاته،

 الب عد واتصل العهد طال فلام اهلل، بذات تتعلق ال التي األمور من ذلك وغي واإليامن الكفر مسائل

 وساق وذاته، وصفاته اهلل أسامء ف هؤالء وتكلم اخلطي، اْلمى هذا ف - باهلل والعياذ - وقعوا حينئذ

 الشياطني، وحي من مستمدة هي إن ام والواردات اخلاطرات هذه أن   عل الدالة اآلثار من مجلة اهلل رَحه

 اهلل هذا: له ويقول له، ويسِول آدم ابن يأيت الشيطان أن   كيف وسلم عليه اهلل صل اهلل رسول عن وذكر

 إيامنا   وهبه قد تعاىل اهلل كان إن لكن العبد، ِبا يبتل قد اخلطرات هذه ومثل اهلل؟ خلق فمن اخللق خلق

 وأما ،{ولينته باهلل فليستعذ} وسلم عليه اهلل صل النبي أرشده كام وانتهى، باهلل استعاذ وورعا   وتقى

 الكفر، به يبلغ بكالم ويفوه الضاللة، رقعة يوِسع حتى املتشابه يتبع يزال ال فإن ه زيغ قلبه ف كان إن

م اْلهمية، ف وقع ما هو وهذا  إىل ذلك ِبم أدى حتى املسائل هذه ف الكالم ف يَتاجعون زالوا ما فإَّن 

 .باهلل والعياذ. شؤمهم عالمة فهذه املحض، التعطيل

.أمجعني وصحبه آله وعل حممد، نبينا عل اهلل وصل الليلة، هذه قراءة ف القدر ِبذا نكتفي ولعلنا


