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(22) 
 أصول السنة

الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلل  والارع ىللى سليدحا  حملد ىللى حلل  وصلحا  و لن سلار ىللى مرال   للى  لو  
 .الد ن الله   حا حسألك أن توفق شيخنا وان تعين  وان تغفر لنا ولشيخنا أجمعين

: ث  قال))... :وقال اإل ا  أاو ىاد اهلل  حمد ان خفيف في كتاا  الذي سماه)) قال شيخ اإلسال  أاو العااس
وسنذكر أصول السنة و ا ورم  ن االختالف فيما حعتقده فيما خالفنا في  أهل الز غ، و ا وافقنا في  أصحاب الحد ث  ن 

وذكر اتفاق المهاجر ن واألحصار ىلى تقد   الصد ق رضي : حتج ىليهاث  ذكر الخالف في اإل ا ة وا. المثاتة  ن شاء اهلل
وقولنا فيها أن أفعال : وكان االختالف في خلق األفعال، هل هي  قدرة أ  ال؟ قال: ث  قال. اهلل ىن  وأح  أفضل األ ة

 حه  : قولنا: وقال« ألحكا األسماء وا»ث  ذكر الخالف في أهل الكاائر و سألة . العاام  قدرة  علو ة وذكر  ثاات القدر
أصل اإل مان  وهاة  تولد  نها : وقال. ؤ نون ىلى اإلطالق، وأ ره   لى اهلل تعالى،  ن شاء ىذاه ، و ن شاء ىفا ىنه 

 (( أفعال العاام، فيكون أصل  التصد ق واإلقرار واألىمال

دقههف . خلهها ميللههون د ههل   ةههمةك فةههل    ههود  يههو ميلهه    ن ههأ أ هه  " أصهها ميانههوه ةويوهه  نولههف ةل ههو أد ههو  ميل وههو "قولهه  
دل ههو  و ههه يهه ة ةويوهه  ةههك مييف . قضهها مييف ا ميل   ةههك يهه  أيهها ميانههوه فةههك يهه  أيهها ميل وهه ميه د هه  ةههك  ههو  فأ هها ةههك  ههو 

ميله  ن سسهو و  دأةو ةك أرمي  مييف ب  خريمي دقف نس ة لليسه   بأد وله  فةهك أرمي  به   ه مي نسه ة لل سه   بأد وله  جو ت أد و  ميل وو  فدق و
هَ  ( 5)دََأةَّهو َةهكأ أَطأىَها َفميقهََّقها } قهو   إذ أ   . حقهًو فد لً  ََ باوحأسسأ هَ   ( 6)َفَصهفَّ دلسه  ( 01: 5ميلليها ){ (7)َدَسلهسَيسِّه سةس لالأيسسأ

هسَه أَ  } فبهز مي  ذلهق قهو  . ميلد و  ميلثلث  ي ة لل وف َِاهَا َفمي أ هَ   (8)َفأَةَّهو َةهكأ  ََ باوحأسسأ هَ   ( 9)فََ ه َّ ميلليها ){ (01)َدَسلهسَيسِّه سةس لالأ سسأ
دههويف خههولا  ههو . دأ ههلف ميلد ههو  ميلثلثهه  يهه ة لل وههف  ههو نههف  طلهها أ ههو أد ههو  ميل وههو ق ة سسههو   هه ق فيهه  ةههك خلقهه  ق ههوى( 01: 8

مل؟ ل هه  نوههي أه ب ههف بههك خويههة طلهها   نقهه  ..  ..   .. فةهه مي   ههيس ميا ههل  بهه    يهه ة   . فةقههفريوق فت قلههوا بههي ميلةهه نك
    ي مي  و  قلقله  ةهك بهوَ . أيا ميلسل  فميجل وط  ا أبوميَ ميتطسقو  ميملخسلو ق ليثوه ب ف ذلق ةو نس لا بووَ ميلمسو  فميلصووت
 .لووَ لري  ميلقورئ أه ميبك خوية طلا   نق  أيا ميلسل  ليس ة جئهًو فت قفرنهًو فت ح فرنهًو فحنو ذلق

: ثل  كلان االخلتالف فلي القلرحن: قلال.  حل   ز لد و لنق : قولنلا: وذكر الخالف في ز لامة اإل ملان وحقصلاح ، وقلال))
. غير  خلوق وأح  صلفة  نل  الدأ قلواًل، و ليل   علوم حكًملا[ اهلل] ن القرحن كال  :  خلوقًا أو غير  خلوق، فقولنا وقول أئمتنا

واىلل  ل : ثل  قلال.ل أئمتنلا فيملا حعتقلد أن اهلل   لر  فلي  لو  القيا لة، وذكلر الح لةقولنلا قلو : ث  ذكر الخالف في الرؤ ة وقال
ثين فلي كلل األز نلة وقلد الدأت أن أذكلر أحكلا  . رحملك اهلل ل أحلي ذكلرت أحكلا  االخلتالف ىللى  لا ورم  لن ترتيلي المحلد 

  ((ال مل  ن العقوم
فةهه مي ة بههول قو  ن ههأ ميلةههور ميمل سقههف ق ةههو .  ههف ميالههو ن ههأ قوصههيا ب" بههفأت أه أذ هه  أح ههو  ميجل هها ةههك ميل قههو  " قولهه  

 . دأرمي  أه نوصا ي مي ميالو   و  وا ذ  ة جم لً ا ميتطسقو  . ن قف طلي  ميلقل  
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فنقول وحعتقلد أن اهلل ىلز وجلل لل  ىلرو، وهلو ىللى ىرشل  فلوق سلاب سلماوات  اكملال أسلمائ  وصلفات ، كملا قلال ))
  (({َعْرِو اْستَلَو الرَّْحَمن  َىَلى الْ }: تعالى

يه ة ميللوةه  فر ت ا أ ثه  ةهك ةهم أف ةهك  هل  ميلسهلة ق فل هك ميلدصه  ل ه  " فيو طلا ط    دهَو  هومس مسوفميقه "قول  
ميل هف  فيهو  هومس ت نضهوإ إى  ه ري ةهك حيه  . له ميل هف  ت نضهوإ إى يييهض ةضهوإ إى  ه ري" دَو مسوفميقه  ميلسهومس"أه نقو  

 . ل   قو  د و طلا ط    دَو  ومس مسوفميق ق با ميلصحي  أه نقو  دَو مسوفميق  ميلسومس فميخلى    اميلل   أ   ةك طف  ميلوصوح  
{   لَدال ر  اأْلَْ لَر ِ لَن السَّلَماِء ِ لَلى اأْلَْرِم ث ل َّ  َلْعلر ي  ِ لَْيل ِ }و [ 5:ط ]{ الرَّْحَمن  َىَلى اْلَعْرِو اْستَلَو }: كما قال تعالى))

 .في األرم كما هو في السماء ىلى ىرش ؛ ألح  ىال  اما   ري ىلى ىاامه ح  : وال حقول[ 5:الس دة]
وحعتقللد أن الناللي :  لللى أن قللال. وحعتقللد أن اهلل خلللق ال نللة والنللار، وأحهمللا  خلوقتللان للاقللاء ال للفنللاء:  لللى أن قللال

هلؤالء  للى ال نلة »: ن فقلالوحعتقلد أن اهلل قلاق قاضلتي:  للى أن قلال. صلى اهلل ىلي  وسل  ىري انفسل   للى سلدرة المنتهلى
 « وهؤالء  لى النار

وحعتقللد أن للرسللول صلللى اهلل ىليلل  وسللل  حوًضللا، وحعتقللد أحلل  أول شللافب وأول  شللفب، وذكللر الصللرا ، والميللزان، 
  ((والموت، وأن المقتول قتل اأجل ، واستوفى رزق 

فل لهه  ا ميلوميقههمس ميملقسههو  قسهها بأجلهه ق له مييف  .له ميمل سضلهه  نقولههوه قىههمس طليهه  أجلهه . إ ههور  خههلإ فأه ميملقسههو  قسهها بأجلهه 
 إ هه  لههك يههوت  وههس حهه  . قههف  سهه  ةقههو ن  ميخللوههاق فيههو  ههوحو   فق ههوى ت نقههوأ  وسهههًو إت ب ههف أه قسههسوا ر ق ههو فأجل ههو

ميله   فقسه  مييف له  ل ك يه ة ةهك قوقهوت ميمل سضله  حيل هو نقولهوه إه ميلقوقها قىهمس طلها ميملقسهو  أجله ق يه مي أجله  . قسسوا ر قو فأجل و
 .أه نوت طلا د مي   في مي نوت بولسية

أال »: و ما حعتقد أن اهلل  نزل كل ليلة  لى السماء اللدحيا فلي ثللث الليلل ا خلر، فياسلف  لده فيقلول:  لى أن قال))
  .((الحد ث وليلة النصف، وىشية ىرفة، وذكر الحد ث في ذلك« هل  ن سائل

. دقهف رف  ديه  حهفن  فحسهل  ب هأ أيها ميل له  ف ه و   خه فه. ديه  خهلإ بهي ميل ل هو ميللضف  ليل  ميللصهة ةهك  ه ووه 
ل ك ح  ميل نك أثوسومي ميحفن  فأخ فمي ب  مل نثوسومي لسلق ميلليل  دضا قيو  أف ليوة و دضا صيو  دل نثوه لليل  ميللصهة ةهك ميلبه ووه 

 .دضا صيو  فت أه لف   وريو دضا صيو 
 .(( وسى تكليًما، واتخذ  اراهي  خلياًل، وأن الخ لَّة غير الفقر، ال كما قال أهل الادعوحعتقد أن اهلل كل  : قال))
 .ي مي ةك خمورنا ميلصودي . ميخلل  ي  أطلا ميحملو  فليسه ميخلل  مب   ميحوج  فميملفق   فميلوق    و قول  أيا ميلوفع 
وحعتقلد . ه خلليالً كملا اتخلذ  الراهي  خلليالً وحعتقد أن اهلل تعالى خ   حمًدا صلى اهلل ىلي  وسل  االرؤ لة، واتخلذ))

وحعتقللد [ 34:لقمللان]ا  للة { ِ نَّ اللَّللَ  ِىنللَده  ِىْللل   السَّللاَىةِ }أن اهلل تعللالى اخللت  امفتللام خمللي  للن الغيللي ال  علمهللا  ال اهلل 
  .((ثالثًا للمسافر، و وً ا وليلة للمقي . المسح ىلى الخفين

 ه  طهك طلةهوت أيها ميلوفطه   ك ةسووا ميتطسقو  ل ل و ةك طلةوت أيها ميلسهل  ميمل يهض  ي ة ميجل ل  ةمس أ و ت قوفف أ و ة
فيه  . قهوميق مي ة لونههًو دزه أيا ميلسل  نثوسوه ميملس  طلا ميخلويق با ن فف ه  ةهك ميملسهوميق  طهك ر هو  مييف . ق في  ميملس  طلا ميخلوي
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 فه ميملسه  طلها ميخلوهي فنه فه ميملسه  طلها ميلقهفةي فت نه ه ميملسه  طلها إ ور  إى ميلربمي   ةك   نقه  ميملوسفطه  ةهك ميل ميدضه  ميله نك ت نه
د ه ة ميجل له  نهأا اهو ميلسهلة . ةمس أه ةك أ ه   ةهك رف  أحو نه   ميملسه  طلها ميخلوهي طله  بهك أض  وله  ر ه  مييف طله . ميخلوي

 .ب أ ميخلوميرج أنضهًورمبو أق ف لويوه ميل لةوت ميلوورق  بيل   فبي أيا ميلوفط  ميل نك نل  فه ميملس  طلا ميخلوي  ول فميد
وحعتقد الصار ىلى السلطان  ن قر ش  ا كان  ن جلور أو ىلدل،  لا أقلا  الصلالة  لن ال ملب واألىيلام، وال هلام ))

 عه   ام  لى  و  القيا ة والصالة في ال ماىة حيث  نام  لها واجي  ذا ل   كن ىذر أو  احب، والتراو ح سلنة، وحشلهد 
ا فهلو كلافر والشلهامة والالراءة ادىلة، والصلالة ىللى  لن  لات  لن أهلل القاللة سلنة، وال حنلزل أحلًدا أن  ن تلرع الصلالة ىملدً 

 .((جنة وال حارًا حتى  كون اهلل  نزله ، والمراء وال دال في الد ن ادىة
فت . فق نه  ةل هو ا  هل  ميلىحهوف  رقه  مييف.  ا ي ة ميجل ا لا ةك لا أيها ميلسهل  فميجل وطه  ا طقووهفي  ةه  ةثل هو

د ه  ة لوةه  د هف مييف . جتف ةم ةك ةسوه أيها ميلسهل  فميجل وطه  إت فيهو نه    ةثها يه ة ميجل ها فنلحق هو بهأبوميَ ميتطسقهو  ميملخسلوه 
نقصهههف بولبههه و   بوجللههه  : قهههو  طلهههف  ا ميحو هههي (( فميلبههه و   فميلهههربمي   بفطههه ))ل هههك  وهههي ة ههه  قولههه  . فت  ىيههها بههه    قووصهههيل و
د ههه مي . ميملسهه   أف  هه و   لههه  بوللههور ن ههأ مب هه  أه أيهها ميلسههل  ت نقى هههوه حملسههك بوجللهه  فت لل سهه   بوللههورلل حسههك فميلههربمي   ةههك 
نقو  ميلىحوف  رق  مييف ا طقيفق    جو لل حسلي ةك ميملمةلي أه ن وو طل   فأه نهفخل   ميجلله  ب قسه ق . خمولة ل قيف  ميلسلة

أبهو ميل هض طلهف قهو   ميبهك فقهو   هورا ميلىحهوف ". ملسهيئ   فاهوإ طلهي   فت  قهلى   فت  أةك طلي   فت  ب ف    بوجلل  ف سهس و 
د لفي  ن هأ ميله فميدأ ت فت  إت بهربمي ق أ  ت نسهوى أيها ميلويهه حه  : قو " فت  سربأ ةك أحف ةل     و د له ميل ميدض "ميلىحوف  

يهه مي ة هه  قههو  ةههك قههو  ةههك "إى أه قهو  . فنلضلههو   ةلههو   فأيها ميلسههل  نوميلههو    ل هه  . نسهربأ ةههك أض ب هه  فط هه  ر هه  مييف طل  ههو 
إذه رأنهس ؟ ن هوه ة ه  ميلبه و   فميلهربمي   ر  طلها ميل ميدضه  ت فت  إت بهربمي ق ن هأ ت  هوميدق   ". ميلسلة ميلبه و   بفطه  فميلهربمي   بفطه 

نه ف  ذلهق طهك .  و   فميلهربمي   بفطه ف ورا ميلىحوفن  ص ا ا مي فقو  فيه مي ة ه  قهو  ةهك قهو  ةهك ميلسهلة ميلبه. طلا ي مي ميلوو ا 
فة هه  . لوطهه  ةههك ميلسههلة ةههك ميلصههحوب  فميلسههوب ي ةههل   أبههو  هه يف ميخلههفر  فميحسههك ميلوصهه   فإبهه مييي  ميللخ هه  فميلضههحو  ف ههريي 

 فأةههو ميلههربمي   د هه  ميلههربمي   ميلهه . إذه يهه مي ة هه  ميلبهه و  . ميلبهه و   أ  نبهه ف طلهها ة ههي ةههك ميملسههل ي أ هه  ةههك أيهها ميللههور فأ هه   ههود 
 . مي طويو ميل فميدأ ةك أ   ت فت  إت بربمي 

وحعتقلد أن  لا شلل ر الين أصلحاب رسللول اهلل صللى اهلل ىليل  وسللل  أ لره   للى اهلل، وحتللرح  ىللى ىائشلة وحترضللى ))
والقللول فللي اللفللل والملفللو ، وكللذلك فللي االسلل  والمسللمى ادىللة، والقللول فللي أن اإل مللان  خلللوق أو غيللر  خلللوق . ىليهللا
 ((ادىة

ميلقههو  ا ميللوههمل . ميلقههو  ا ميللوههمل فميمللوههوك ف هه لق ا ميت هه  فميملسهه ا بفطهه . يهه ة أنضهههًو ةههك ميجل هها ميلهه  ن ثهه  ق  ميريههو 
دقهف قهو  مياةهو  أقهف ةهك قهو  لوةه  بهولق  ه خملهَو د هو " لوة  بولق  ه خملَو أف لوة  بولق  ه  ري خملَو"فميمللووك ن أ لو قو  

ملههوذمي؟ له ميلههه   نقههو  لوةههه  بههولق  ه خملهههَو قههف ج ههها  ههل  مييف خملوقههههًو . لهههَو د ههو ةوسهههفعج  هه  ةههك قهههو  لوةهه  بهههولق  ه  ههري خم
دله لق قهو  ةهك قهو  . تحس و  أه ن وه ة مي ة بوللومل ميمللووك  وس  ميل   يو  ل  َر ميل ومليق ت جمه   ر نهق ميلبهوسي فميللسهوه

يهه مي ةههوي ق لههيس ةههك  ههل  ميلسههلةق طوورقهه  قلههق بفثهه   فةههك قههو  لوةهه  بههولق  ه  ههري خملههَو د ههو ةوسههفع له. ذلههق د ههو ج  هه 
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وأ لا القلول فلي االسل  أهلو ": مييف قهو      لق ميت ه  فميملسه ا د ه ة ليسهه ةهك ةووحه  ميلسهلة رق ه. دل لق قو  طل  ةوسفع
 ".ز للن المسلمى أ  غيلره  لن ألفللا  الحامثلة التلي ال أثلر فيهللا فيعتالر وال قلول   للا  فيسلتمب، فلالقول فيل  شللين والصلم  ىنل 

نهه مي  به  ميملسهه اق " مييف"ميملبه ل  ا يه ة ميللوههوك أ هو قوله  أفجهه  له ميت ه  نه مي  بهه  ميملسه ا قهور  ةثهها ةهو لهو قلههه قهو  مييف ق دلوهمل 
إه أرنهف أه مييف  هوه فت مي ه  له  .  دلوهمل مييف ا مسهمس مييف ملهك قهفة إوهو يهو مييف ". مسهمس مييف ملهك قهفة"ةثا قولهق .  فيو مييف 
. ف هه مي  ههوه ميل ههل  ا ميت هه  يهها يههو ميملسهه ا أف  ههري ميملسهه ا بس هها. لهها للوسهه  أمسههو  أف حهه  مسههوة خلقهه  اههو د هه مي بو ههاحهه  خ

دأ ه ميآله لو قله مييف لومل ط ض ققصهف ب ل ه  مييف يه مي . فقور  ميت   ن مي  ب  ميللومل ميلفمي  طلي   أه نقو  قووا ةثلً مييف لومل ط ض
فميملقصهو  أه يه ة ميملووحه  ميت ه  . دهزه أرنهف به  ميمل هون   فأه ميللوهمل  هري ميمل ه  دحها. ميللومل فإوو ققصف  ميللومل فت ققصف ب  مييف 

 . فميملس ا ميللومل فميمللووك فميانوه خملَو أف  ري خملَو د    و دسقس  طقو  ميملس ل ي فمل ن ك ةك ةووح  ميلسلة ميملسقفةي 
ورم ىلن الصلحااة والتلااعين   ملالً  لن غيلر استقصلاء؛  ذ قلد واىل  أحي ذكرت اىتقام أهل السنة ىلى ظلاهر  لا ))

فيملا « ىقلوم أصلحاانا المتصلوفة»تقد  القلول ىلن  شلا خنا المعلروفين  لن أهلل اإل ا لة والد احلة،  ال أحنلي أحاال  أن أذكلر 
  .((أحدث  طائفة احتساوا  ليه   ما قد تخرَّصوا  ن القول  ما حزه اهلل المذهي وأهل   ن ذلك

وهههي ةهههو ذ   هههوة ليلهه  ميلوورحههه  أه لوهههمل ميلسصهههوإ نىلههها طلهها إ لقهههوت ةس هههف   ق نىلههها طلهها قهههو   هههورفمي طلههها   نقههه  يهه مي ن
تطسقهو  فل هل   أفلهومي جو ه  ميل وهو   ميميلسلة   ح ف بك ميخلىي  ف  لق ط  ف بهك طث هوه ميمل ه  ف هورفمي طلها   نقه  ميلسهلة ا 

اهه ة ميلى نقهه  فمل ن ههك  هه  ةضنههف دضهها ا ة  دهه  ميآلثههور فميل فمينهه  ميلفرمينهه  فميلضيههو   فإصههلا ميلقلههَو لهه ن  ميللوههون جهها   هه  د  دههومي 
دوهه  ميلةهه  طوههو  . فميلسوههوفت بههي أ وههوَ ميلةهه  حوصهها. قههف نىلهها طلهها قههو  طلهها ميلسههل . فميلوقهه  د لهه  طلههي   ذلههق فمسههومي ةسصههود 

قه  مييف بأ ه  قهف  خها ا طقهف ميلسصهوإ فل له  أ ر  ر . دل  خيلا مييف ميللون طلا  سا فميحهف. فجمويففه ف ل ي فبسسووه فأ وميع
أحاالل  أن أذكللر ىقللوم أصللحاانا المتصللوفة فيمللا أحدثتلل  "فلهه لق قههو  . قههو   ههو وة فأ خلههومي ديهه  ةههك ميلوههفع فميتطسقههو ميت ميلوو لهه 

   ةههك د ههو نبههري إى فجهو   هه.  سهوومي إلههي   ةههو قهف م صههومي ةههك ميلقهو  مبههو  هضة مييف ق ههوى ميملهه ي  فأيله  ةههك ذلهق "طائفلة حسللاا  ليلل 
 . ميملفخلت ميلوفطي  طلا أيا   نقس   دسربأ ةل و

كتللي اللذلك  لللى أهللل طارسللتان فللي « التاصللير»وقللرأت لمحمللد اللن جر للر الطاللري فللي كتللاب سللماه :  لللى أن قللال))
اختالف ىنلده ، وسلألوه أن  صلنف لهل   لا  عتقلده و لذهي  ليل ، فلذكر فلي كتاال  اخلتالف القلائلين ارؤ لة اهلل تعلالى؛ فلذكر 

وحسلي هلذه المقاللة  للى الصلوفية قاطالة، لل   خل  طائفلة مون طائفلة فتالين أن . ائفة  ثاات الرؤ ة فلي اللدحيا وا خلرةىن ط
ذلك ىلى جهالة  نل  الأقوال المحصللين  لنه ، وكلان  ملن حسلي  ليل  ذللك القلول ل اعلد أن امىلى ىللى الطائفلة ل االن أخل  

ولليي  ذا أحلدا الزائلغ فلي ححلتل  قلوالً حسلي . ن؛ فكيلف الاان أختل ىاد الواحد ان ز د، واهلل أىلل  امحلل  ىنلد المحصللي
كللذلك فللي الفقهللاء والمحللدثين لليي  للن أحللدا قللوالً فللي الفقلل ، أو للاَّي فيهللا حللد ثًا  نسللي ذلللك  لللى جملللة    للى ال ملللة،

  .((الفقهاء والمحدثين
فمي   قف مي لمس طلا  سوَ حمل ف بك ج نه  ميلىهرب   د و رق  مييف أخ ق  ميل ري  فأرمي  ميت سصور لل سصود  ميلسوو نك طلا ميلسل ق

ده    ميبهك ج نه  ا . نهربأ ةهك يه مي ميا هلَ – ميبهك خويهة –فيهو رقه  مييف . و  ميلصهودي نلسقف أف نثوه أف نلس  دي  ةقول  إى ط ه
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ت ر نه  مييف حهه  قهولومي نهه   ا ميخهسلإ ميلقههوولي ب  نه  مييف أه ميلصههودي  نقولهوه بزثوههوت ميل  نه  ا ميلههف يو فميآلخه   أ  أ هه   لهومي ا إثوههو
فت  هق أه يه مي . دزه ب أ ميملسصود  نضط  بأ   رأ  مييف فخو و  ف ل ه  ا ميلهف يو ي ه مي. فت  ق أه ي مي فميقمس ةك ب ض  ! ميلف يو
دهل ن هك لحهف أه نه   مييف فلهو  هوه أحهف حه   أه نه   .  "واىلملوا أحكل  للن تلروا راكل  حتلى تموتلوا: "قال فالناي . بو ا

َِّ أَراْا أَ أةسه أ إالَيأهَق قَهوَ  لَهكأ قَهه ميْا َفَل اهكا }يف ا ميلف يو ل  ة ةو ا حيل و جتلا للجوا ق مي يَقوقالَهو فََ لََّ ه س َربقه س قَهوَ  َر َفَل َّو َجهوَ  ةسوَ ها لا ا
ههو جَتَلَّهها رَ  ههسَهَق َّ َةَ و َهه س َدَسههوأَإ قَههه ميْا دَهَل َّ َوَههاا دَههزاها مي أ دههف  ذلههق طلهها أه مييف ت  {بقهه س لالأَجوَههاا َجَ لَهه س  ََ ههو َفَخهه َّ ةسوَ هها َصهه اًقومي أةسهه أ إاَى ميجلأ

 .ن ك أه ن   ا ميلف يو
ومي ميلفنك فميل له  ةهك ميحمله دي   وهف ميلوميحهف بهك  نهف فميبهك أرمي  أه نربئ ا مي ميلس وري ميحملصلي ميل نك حصل دومل   أه ميبك خوية

ي د يهة بهوبك أخسه  دقهو  لهيس إذمي أحهفئ ميلضميوهه ا بلسه  قهوتً  سه  إى ل  بل  طلف ميحملصهلق قو  فمييف أطأخس  دز   قف ملضة ب ل  
فصهههفَ دلهههو أه إ سو ههههًو ةهههك ميحلوبلههه  أف ميلبهههود ي  أف ميلحلهههوإ أف ميملول يههه  قهههو  ةقولههه   هههوذ  دهههزه يههه مي ت نلسههه  ل  هههو  . ميجل لههه  
 .ا بوق   وووس  فأصحوَ ة يو دوا صوإ نقسض  أه نلض   ا مبقولس  فت نلسح  ذلق طل. ميمل ي 

وىلللو ه  تختلللف، فيطلقللون ألفللاظه  ىلللى  وضللوىات لهلل ، و ر للوزات و شللارات « الصللوفية»واىللل  أن ألفللا  ))
 .ت ر  فيما اينه ، فمن ل   داخله  ىلى التحقيق، وحازل  ا ه  ىلي ، رجب ىنه  خاسًئا وهو حسير

: رأ   اهلل، وذكر ىن جعفر الن  حملد قولل  لملا سلئل: كثير  ا  قولون  :ث  ذكر  طالقه  لفل الرؤ ة االتقييد، فقال
ل  تره العيون اتحد لد العيلان، ولكلن : كيف رأ ت ؟ فقال: فقال السائل. رأ   اهلل ث  ىادت : هل رأ   اهلل حين ىادت ؟ قال
صللى اهلل ىليل  وسلل ، فهلذا قولنلا  لر  فلي ا خلرة كملا أخالر فلي كتاال  وذكلره رسلول  : ث  قلال. رأت  القلوب اتحقيق اإل قان

 .((وقول أئمتنا مون ال هال  ن أهل الغااوة فينا
فيه  ن نهففه ميل  نه  ميل ل يه  " فرأنهه مييف"قو  أ   قف نوجف ا  ل  ب ضه   ميلس وهري بول  نه  . إذه ي مي  وع ميطس مير أف قوجي  

ج و  بك ب ف بهك طله  بهك ميحسهي بهك . يو ج و  ميلصو َ فمي سف  ا مي ميلث  ميمل ف  طك ج و  بك ب ف ميل  . ت ميل  ن  ميلوص ن 
 . طل  بك أض  ول  رق  مييف فر   طل 

و ن  مللا حعتقللد أن اهلل حللرَّ  ىلللى المللؤ نين م للاءه  . فهللذا قولنللا وقللول أئمتنللا مون ال هللال  للن أهللل الغاللاوة فينللا))
هلل مرجة  اليح الحلق  لل   لا حللر ىللى الملؤ نين ل وأ واله  وأىراضه ، وذكر ذلك في ح ة الوماع، فمن زى  أح   الغ  ب ا

 ال المضلطر ىللى حلال  لز ل   حيلاء اللنفي ل و ن اللغ العالد  لا اللغ  لن العلل  والعالامة فلذلك كفلر الاهلل والقائلل الذلك قائلل 
  .((ااإللحام وه  المنسلخون  ن الد احة

لهههه ميل وهههف ةهههل   ةول ههههًو ا ميلسصهههوإ  هههقىه طلههه  يههه مي أنضههههًو ر  ةلههه  طلههها قهههو  ب هههأ  هههل  ميلصهههودي  ميلهههضميط ي بأ ههه  إذمي ب
د هك بلهه  رجه  ميليقهي [99: ميحجه ]{ ميلأَيقايس  نَأأقاَيقَ  َح َّ  َربَّقَ  َفميطأوسفأ }: فنقولوه إ   نقو   وحو  . ميلوميجووت فأبيحه ل  ميحمل ةوت
 .دربئ ةك ةقولس   فأ و  ةك قو  ي ة ميملقول . قوقة طك ميل وو   طيوًذمي بويف

العشللق ىلللى اهلل؛ واللين أن ذلللك ال   للوز الشللتقاق ، ولعللد  وروم الشللرع الل ،  تسللمية حعتقللده تللرع  طللالق وأن  مللا))
 .((أمحى  ا في  أح  ادىة وضاللة، وفيما ح  اهلل  ن ذكر المحاة كفا ة: وقال
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ل بها ميا ه  فنقولهوه مي. ي مي أنضهًو ةك ميملآخ  ميل  أخ يو يهو طلها ب هأ ميمللسسهوي للسصهوإ فيهو مي هسخفمي  لوهمل ميل بها 
 ههو فنقههمس  هه  أحههومي   فنقولههوه ميلقصههووف ميلهه  ر وههه أصههلً بههي ميل و هها فة بههوق  أف ة بههوقس    نسخيلو ههو ا ذميت مييف فنسوميجههففه ة

ف ها ذلهق ةهك .  يىو ي  ت رقو ي ق أحومي  إبليسي  ت ةلو ي  فنفطوه أ و أحومي  رميقي  فة ميقه  طهل فةهفميرج  هوةق  إى  هري ذلهق
قال اان أالي العلز وقلد ذكلر  راتلي المحالة . دلومل ميل با ليس ةك ميللووك ميلب طي  ميل  ققو  ا حا مييف ق وى. ىوه قضني ميلبي
السلااعة العشلق وهلو الحلي المفلر  اللذي  خلاف ىللى صلاحا   نل  ولكلن ال  وصلف ال  اللرب تعلالى وال العالد فلي :" فقال 

فقيلل ىلد  التوقيلف  عنلي أحل  لل   لأت ال  توقيلف وقيلل غيلر ذللك  حاة را  و ن كان أطلق اعضه  واختلف في ساي المنلب 
 .احتهى كال  " ولعل ا تناع  طالق  أن العشق  حاة  ب شهوة

فصفَ دزه ميل با بو  ةمس   و ق ف  مي نقمس ةل   أةور ةسسل    ةسسوب   دل جيهو  ميلس وهري اه مي ميلس وهري فت مي هس  ول  ا  
 .لومل ميح  حيو   فحيوو  ميلقصووف فت ميمللثورميت فإوو ن رب ب

 سللتو   أن اهلل ال  حللل فللي المرئيللات، وأحلل  المنفللرم اكمللال أسللمائ  وصللفات ، اللائن  للن خلقلل ،: وأن  مللا حعتقللده))
وحعتقللد أن اهلل تعللالى اتخللذا  اللراهي  خللليال  -حيللث  للا تلللي ومرس وحفللل -وأن القللرحن كال لل  غيللر  خلللوق ، ىلللال ىرشلل 

 ن الخلللة الفقللر : ىلللى خللالف  للا قاللل  المعتزلللة، والخلللة لهمللا  نلل ، ىليلل  وسللل  خللليال وحاياللاواتخلذا حاينللا  حمللداً صلللى اهلل 
ميملقصهههو  بوخللههه  يهههو ميلوقههه    دلههه لق قهههولومي تق ذلهههق؟ ل ههه  نل ههه فه ميلصهههووت فت نثوسهههوه صهههو  ميحملوههه  يف  وميملهههوذمي قهههول ((والحاجلللة

فت  ق أ  و ةضى ميه ةوسقه ميه إى مييف ف هوو  طوهو ة ميملهمةلي ل هك ةه مي ة ق هوى به لق ميحملوه  . فميحوج  مب   أ  و ةضى ميه ةوسق ميه
. 

والخلة والمحاة صفتان هلل هو  وصوف اهما، وال تدخل أوصاف  تحل  التكييلف والتشلاي ، وصلفات : لى أن قال))
ةهه مي ة أه صههو  ميحملوهه  فميخللهه  ةههك مييف ت ن ههك ق ييو ههو فت نقههو  أ هه  مي هه ميَ  .((المحاللة والخلللة جللائز ىللليه  الكيللفالخلللق  للن 

فأةههو . ميلههلوس أف  ههري ذلههق ةههك ميلس ييوههوت ميلوبهه ن  دز ههودس و إى مييف طلهها ميلوجهه  ميللوهها بهه   ز ههود  ميلسهه مس فميلوصهه  طلهها ةههو نليهها بهه 
 .ق ييو  ففصو  ل   فصة خملَوأة  ةفر  فن ك دإ ودس و لل خلوقي 

ال  واجلي وأ ا صفات اهلل تعلالى فمعلو لة فلي العلل ، و وجلومة فلي التعر لف، قلد احتفلى ىنهملا التشلاي ، فاإل ملان ))
أن اهلل أاام المكاسلي والت لارات والصلناىات، و حملا حلر  اهلل الغلش والللل ، : و ما حعتقده.س  الكيفية ىن ذلك ساقفوا
  المكاسللي، فهللو ضللال  ضللل  اتللدع،  ذ للليي الفسللام واللللل  والغللش  للن الت للارات والصللناىات فللي  للن قللال اتحللر   للاوأ

 .شيء، و حما حر  اهلل ورسول  الفسام ال الكسي والت ارة، فإن ذلك ىلى أصل الكتاب والسنة جائز  لى  و  القيا ة
جميللب ال هللات؛ ألن  للا طللالاه  الل   أن اهلل ال  للأ ر اأكللل الحللالل، ثلل   عللد ه  الوصللول  ليلل   للن: و ن  مللا حعتقللده

 وجوم  للى  لو  القيا لة، والمعتقلد أن األرم تخللو  لن الحلالل، والنلاس  تقلالون فلي الحلرا  فهلو  اتلدع ضلال،  ال أحل   قلل 
  ..((في  وضب و كثر في  وضب؛ ال أح   فقوم  ن األرم

يو نبري ا ي مي ملسووا ة لوة  ا  ةل  ت ي و ةك ميمللسسوي للسصوإ فميلورع فميلضيف ديضط وه أه ميلرض خله ةك 
  َيَِّووتا  ةاكأ   سلسومي  َةلسومي ميلَّ انكَ  أَنهقَ و نَو}نقو  ق وى . ديقي  طلي   ميحج  فنقولوه ت ن ك أه نأة  مييف بول ا ةك ميحل . ميحل 
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 إاهأ  لالَّ ا  َفمي أ س سفمي َرَ قهأَلو س أ  َةو  َيَِّووتا  ةاكأ   سلسومي  َةلسومي ميلَّ انكَ  أَنهقَ و نَو} [071: ميلوق  ]{ قَه أوسفسفهَ  إانَّوةس   سلأسس أ  إاهأ  لالَّ ا  َفمي أ س سفمي  أ َرَ قهأَلو س  َةو
د ك مي طا ةك ميملسلى ي أ   ةو طو  . دل ن ك أه نأة  مييف بأ ا ميحل    نلمس ميلوصو  إلي [071: ميلوق  ]{ قَه أوسفسفهَ  إانَّوةس   سلأسس أ 

 .    حل  ا ميلرض فأه  ا     إلسوئ بوح مي  ف خل  ميح مي  د  مي ةضيا ب ج طلا ميلة 
ؤكلل طعا ل ، والمعا للة أحَّا  ذا رأ نا  ن ظلاهره جميلل ال حتهمل  فلي  كسلا  و الل  وطعا ل ، جلائز أن  : و ما حعتقده))

  ((في ت ارت ، فليي ىلينا الكشف ىن  ال ، فإن سأل سائل ىلى سايل االحتيا  جاز 
يه مي أنضهههًو ة ه  له ميلصهها حسهك ميلةههك بوملسهل ي فأت نقههو  لي سهوه إذمي بون هه  ف ه مية ةههك أنهك جئههه اه مي ؟ دولصهها ا 

ههأَلس س أ  َةههو قسههاأ }  ق ههوى ميملسههل  ميلسههؤ ف ههمميل  طههك ةصههفرة يهه مي  ههوع ةههك ميلس لههة فقههف قههو ههكأ  َطَليأهه ا  َأ أ هه    ةا ههكَ  أَ َههو َفَةههو َأجأ { ميلأ سَسَ لِّواههيَ  ةا
هولسوهَ }فمي ؤ  فميقؤض ةك ن و  ةمس أه مييف ق وى قو  طهل    فقف بوع ميلليب [86: ص] دوح ةه  ت  ق[21: ميملووهف ]{ لالسقهحأها  َأ َّ

 .قلسقا ةك ذة  ل ة  د و  وه  سو  ح مي  دوح ة  ق لا ب و و  ِلإ ةو  و ه طيل  ح مي  دزه ميح ة  قلسقا ة  
فالسللؤال والتللوقي؛ كمللا : و للن ال  للز  ىللن اللللل ، وأخللذ األ للوال االااطللل و علل  غيللر ذلللك.  ال  للن ماخللل الللمللة))

طلها ميلبهو    ه ع ميلسهممي  أف لهو ق له  ةهس ل   هول ل  ميله   قهو  لض ب ه  إْ  ةه مي ة أ ه  إه قوةهه ق نله  .((سأل الصلد ق غال ل 
 .قف ق  له ا ميجلويلي  دأ خا ميلصفنا أصو   ا دي  فقو  ةو ا جود  قورطهًو

فإن كان  ع   لن الملال سلو  ذللك  ملا هلو خلاري ىلن تللك األ لوال فاختلطلا، فلال  طللق ىليل  اسل  الحلالل وال ))
« ك لْل  نل  وىليل  التاعلة»: وأجاز اان  سعوم وسلمان، قاال. تا ، فمن سأل استارأ لد ن  كما فعل الصد قالحرا ،  ال أح   ش

 .((الحنيفية  السمحة: والناس طاقات، والد ن  
 .حقف ىند هذا وصلى اهلل ىلى سيدحا  حمد والحمد هلل رب العالمين

 
 
 

 


