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

 

 مقدمة( 1)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن 
وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، أرسله اهلل تعاىل بني يدي يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

الساعة بشرياً ونذيراً، فبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهلل حق جهاده حىت أتاه اليقني، فصلوات ريب وسالمه 
 :سنته إىل يوم الدين، مث أما بعدعليه وعلى من اهتدى هبديه واسنت ب

وال خيفى أن هذه العقيدة املباركة من أشهر العقائد اليت يتداوهلا أهل " العقيدة الطحاوية"وع هذه الدورة املتقدمة موض
السنة واجلماعة وتلقوها بالقبول والرضا، وهذه العقيدة تنسب إىل مؤلفها وهو اإلمام الطحاوي وامسه أمحد بن حممد بن سالمة بن 

اوي، أما نسبته األزدي فإىل قبيلة األزد قبيلٌة حجازيٌة معروفة، وأما نسبته الطحاوي فإىل قريٍة يف سلمة بن عبد امللك األزدي الطح
 .صعيد مصر يقال هلا طحا فالنسبة إليها طحاوي

 .مئتني وتسع وثالثني للهجرة( هـ932)وحتديداً يف سنة  يف القرن الثالث من القرون الفاضلة -رمحه اهلل-وقد كان مولده 
نشأًة علمية ومحله طلبه للعلم إىل أن يقصد خاله إمساعيل بن حيىي املزين صاحب الشافعي بل هو أشهر  وقد نشأ

أصحاب الشافعي والراويُة عنه، فلزمه وتلقى عنه وعن غريه حىت أنه ال يكاد يطرأ أحٌد بأرض مصر إال تلقاه وأخذ عنه وحفظ 
واهلل ال يأيت منه شيء، فأثرت هذه الكلمة يف : وماً وهو يف مقتبل الطلبأن خاله قال ي -رمحه اهلل-وبرع ومن طريف ما جرى له 

 .نفسه ولطاملا أثرت مجل وكلمات يف حياة العلماء
إن خطك يشبه خطوط احملدثني فشغف : قال عنه الربزايل مرًة وهو يف صغره قال -رمحه اهلل-هل تعلمون أن الذهيب 

 .ئاً فرمبا كلمة تركت يف نفس طالب العلم أثراً عظيماً بطلب علم احلديث، فال حتقرن من املعروف شي
لو انتدب أحٌد إىل مجع الصحيح فجمع صحيح : مسع مرًة من أحد شيوخه من يقول -رمحه اهلل-األمام البخاري 

مبدأ أمره  البخاري وصار هذا الكتاب العمدة أصح كتاب بعد كتاب اهلل، فاملهم أنه طلب العلم حىت برع فيه وصار إماماً وكان يف
على مذهب الشافعي لكنه بعد ذلك مال إىل مذهب أيب حنيفة والذي محله على ذلك كما تقول الروايات أنه رأى خاله إذا 

هبا فربع فيها  االشتغالأشكلت عليه مسألٌة من املسائل اليت حمل رأٍي ونظر رجع إىل كتب احلنفية فانتفع هبا فحمله ذلك على 
 .وصار من أهلها

فهو على طريقة أهل السنة واجلماعة حبمد اهلل إال يف مسألة اإلميان اليت خالف فيها عموم  االعتقادأما مذهبه يف 
 .األحناف بقية أهل السنة واجلماعة وسيأيت بياهنا إن شاء اهلل تعاىل

ما يبدوا منه تضاد يف  الذي مجع فيه املتضاد أو" مشكل اآلثار"مؤلفاٍت نافعة ماتعة منها كتابه  -رمحه اهلل-وألف 
وله شرٌح للجامع " معاين اآلثار"النصوص فألف بينها ومجع بينها بطريقٍة مقنعة وتكلم عليها روايًة ودراية، وأوسع منه كتاب 

 مل يسمها هبذا -رمحه اهلل-هو و " العقيدة الطحاوية"الصغري واجلامع الكبري وتفنن يف أموٍر كثرية ومنها هذه العقيدة املختصرة 
لكن ال خيفاكم أن كثريًا من أمساء الكتب تأيت من غري مصنفها بل تكون إما منسوبًة إىل املؤلف كهذه أو إىل اجلهة اليت  االسم

ية، دمر ، العقيدة الواسطية، الرسالة التورد منها السؤال كما جند هذا كثريًا يف كتب شيخ اإلسالم ورسائله الرسالة الواسطية
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

العقيدة نسبة هذه غلب على  االسمذلك احلموية ويف رسائل ابن القيم التبوكية املدنية إىل غري ذلك، فهذا القربصية، ويف رسائل ك
 (.هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة)وهي كما مساها مؤلفها أو كما عرفت به عقيدة كما قال هو يف مبدأ  -رمحه اهلل-إليه 

والمراد حلزم والشد والربط فإذا قيل عقد احلبل يعين ربطه وشده، مشتٌق من العقد وهو ا :اللغةومعىن العقيدة من حيث 
؛ ألن العقيدة أمٌر يطلب فيه جزم بها ما ينعقد عليه القلب من العلوم اليقينية والمعارف اإليمانية ومن هنا سميت عقيدة

ماعة أن تسمى مجلة املعارف اليقينية اء املعتربة عند أهل السنة واجلاالمسوالشد وعدم الرتدد فلذلك مسيت عقيدة وهذا اسٌم من 
فمنها ، ولعلي أذكر لكم أمساء مرادفة يستعملها أهل السنة واجلماعة يف الداللة على هذا املعىن االسمالعظيمة هبذا  واألصول
ي ما جيمعه ، فإن عدداً من املصنفني من السلف يسمومنها اإليمانكما هاهنا وما أكثر الكتب اليت مسيت باسم العقيدة   العقيدة

وقد صنف كثرٌي من املتقدمني ومسى ما كتبه كتاب السنة وإن كان لفظ  ومنها السنةمن رواياٍت يف هذه األبواب باسم اإلميان 
، أيضاً مث لفٌظ رابع االعتقادالسنة صار يف األزمنة املتأخرة ينصرف إىل علم احلديث لكنه كان عند املتقدمني يراد به مسائل 

اء األربع شواهد االمسأصوال، ولكٍل من هذه  االعتقادفيسمون ما يكتبونه يف أمهات  وهو األصولل السنة استعمله بعض أه
 .ودالئل وأمثلة من املصنفات يطول املقام بذكرها

اء األربعة لعلنا نذكر أمساء ال يصح إطالقها على هذا الفن وإن كانت قد أطلقت زوراً وهبتاناً فمنها االمسوبإزاء هذه 
فال يصح أن تسمى هذه املسائل الشريفة فلسفًة؛ ألن كلمة فلسفة كلمٌة يونانية مركبٌة من شقني هم ينطقوهنا  الفلسفةلفظ  :مثلا 

، فهي حمبة احلكمة ويقصدون هبا ما تتفثق عنه عقول الرجال من هكذا فلي سوفي فلي معناها محبة، وسوفي معناها حكمة
 .يسموهنا فلسفةً املفكرين من آراء ونظرات فصاروا 

، واملشائيني، : فقد كان لديهم مدارس فلسفية متعددة كمدرسة" اإلغريق"وأشهر األمم يف الفلسفة هم اليونان  الرواقينين
؛ االسموهي كلها نتاٌج بشرٌي اليستنري بنور النبوة ألجل ذا برأنا ساحة العقيدة من هذا  والصفصطائيني، وغري ذلك من املدارس

فة يدل على نتاٍج بشري غري مستضيٍء بنور النبوة فإن اليونان وأساطيلهم إىل إراسطوا مل يكونوا ممن أخذ عن ألن اسم الفلس
األنبياء بل كانوا ميتحون من عقوهلم وأفكارهم والتناقض فيهم كثري وكان من أسوئهم آخرهم وهو إراسطوا الذي أفسد ما كان 

 .وفيثاغورس وغري ذلك يعين زاده فساداً  أفالطون، وسقراط،: عليه من قبله من األساطني
فإنه قد شاع لدى اإلسالميني تسمية هذا الفن بعلم  "علم الكلم" االعتقادومن األلفاظ اليت ال جيوز أن يسمى هبا علم 

ا باإلعتماد على الكالم، وهذا باطل فإن علم الكالم مذموم، إذ أن علم الكالم أيضاً مبناه على الكالم بغري إهتداٍء بنور النبوة وإمن
 .املقدمات املنطقية اليت أسسها إراسطوا لتوصل إىل نتائج عقدية

؛ ألجل ذلك ذمه السلف وعدوا ذلك ية بناًء على مقدماٍت عقلية حمضةهو إستنتاج املسائل العقد: فعلم الكالم تعريفه
وصي بعضهم بعضاً هبذا ويتلقون اآلثار والرواية عن دخيالً على األمة، فإن السلف رمحهم اهلل مل يزالوا يعتصمون بالكتاب والسنة ي

رسول اهلل يعضون عليها بالنواجذ ال حيكمون العقول بل جيعلون العقل تابعاً للنقل، حىت جاء زمن املأمون العباسي اخلليفة 
كما يسموهنا،   اإلهلياتالعباسي فأمر برتمجة كتب اليونان إىل العربية فرتمجت بقضها وقضيضها، كتب الفلك، والرياضيات، وكتب 

وكتب املنطق فالتاثت عقول كثرٍي من املسلمني هبذا وزهدوا بالرواية وعلوم الكتاب والسنة واشتغلوا بعلم املنطق ورأوا أن يقيموا 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

هم املعتزلة فاقرتبوا من بالط املأمون وأثروا فيه بل إهنم كان هلم دور يف  االجتاهالعقائد على املقدمات العقلية والذي تزعم هذا 
أعلن القول خبلق القرآن ومحل الناس على ذلك وحصلت الفتنة املشهورة، مث إنه بعد ذلك  111تربيته منذ صغره حىت كان سنة 

شبهات املعتزلة واجلهمية فجاء مبذهٍب  لتميز بنياإزداد علم الكالم حىت وجد يف اإلسالميني املنتسبني إىل السنة من مل يتمكن 
األشاعرة والماتوريدية وأتباع القلمسي ومنهم  هؤالء بالصفاتيةكان عليه املعتزلة وعرف  ملفق بينما كان عليه السلف وما

املعتزلة فأتوا مبذهٍب  وما عليه ،قوٌم مل مييزوا بني ما عليه السلف من السنة احملضة وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي وغير ذلك
 .ملفق وعرف هؤالء مجيعاً بأهل الكالم وأهل الكالم هم الذين حياولون إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية

حكمي يف : ال يفلح صاحب كالٍم أبداً، وحىت قال الشافعي: -رمحه اهلل-وبلغ السلف يف ذمهم حىت قال اإلمام أمحد 
باجلريد والنعال مث يطاف هبم يف القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم أهل الكالم أن يضربوا 

 .الكالم واحلديث فيهم يطول وذم السلف فيهم متواتر
، فإن العقيدة ليست فكراً العقيدة "الفكر اإلسلمي"اليت ال جيوز إطالقها أيضاً على العقيدة مصطلح  ظاأللفاومن 

رمبا ساغ أن  االعتقادرباين معصوم والفكر نتاٌج بشري حيتمل الصواب وحيتمل اخلطأ لذلك ال يصح إطالقها على مسائل  وحيٌ 
يطلق ذلك على بعض املسائل اإلجتماعية أو الفروع الفقهية وحنو ذلك مما فيه مسرٌح للنظر أما هذه املسائل األصلية فال يصح أن 

أيضاً وهي من األلفاظ املرفوضة األيدلوجية نسبًة إىل كلمة آيديا وتسمعون هذا يف كتابات تسمى فكراً وبعضهم يتوسع ويقول 
 .بعض الصحفيني أيدلوجية يريدون هبا الكلمآيد يعين الفكرة فهي ترجع أيضاً إىل املعىن السابق

كنيته أبو جعفر، ومالحمها   هذه عقيدٌة من العقائد السلفية اليت سطرها بنان هذا اإلمام أبو جعفر الطحاوي وهذه :إذاا 
 : العامة كما يلي
بأن  االعتقادعلى ضربني إما يف جممل  االعتقادسلف يصنفون يف الوذلك أن  أنها صنفت في مجمل االعتقاد :أوالا 

بأن ينتقي أحدهم مسألًة من املسائل كمسألة القدر أو مسألة الكالم أو  االعتقاد، وإما يف مفصل االعتقادميروا على مجيع أبواب 
 .االعتقادمسألة الرؤية أو مسألة اإلميان فيصنف فيها جزًء، فهذه العقيدة تنتمي إىل اجلزء األول وهو التصنيف يف جممل 

بعباراٍت مسهبة، ومن فهي أتت بعباراٍت موجزة ال  بناط، واإلجياز ضده اإلالعقيدة اإليجازمن خصائص هذه 
 .أي أهنا تضمنت قواعد مجل تصلح كل مجلٍة منها أن تكون قاعدًة يف باهبا كما سيتبني معنا إن شاء اهلل التقعيدخصائصها 

، فيها سجٌع بني وهو سجٌع مستحب ال تكلف فيه من حيث اجلملة والسجع أيضاا التسجيعومن مساهتا وخصائصها 
مل خيرج إىل حد التكلف أو يؤثر على صحة املعىن، ومن مساهتا وخصائصها وهي تعد يف احلقيقة  ذن ماتألفه األذن وهتفوا إليه األ

فرق بعض مسائلها وبثها يف أول الكتاب وأوسطه وآخره كما يتضح ذلك  -رمحه اهلل-، فإن املصنف عدم الترتيبمن املاخذ 
 .الكتاب لوجدهتا مفرقًة فيه فهذا من األمور اليت ممكن أن تستدركجلياً يف مسألة القدر، فإنك لو حبثت عن مسألة القدر يف هذا 

وهلذا عمدنا يف هذه الدورة أن نعتمد ترتيباً كنت قد كتبته قبل بضع سنني يف إحدى الدورات كان ذلك يف مستهل شهر 
ن األفاضل وهو الذي للهجرة وجرى حبمد اهلل تعاىل شرحه على هذا الرتتيب من قبلي ومن قبل غريي م 1291حمرم من عام 

 .سوف نعتمده يف هذه الدورة إن شاء اهلل
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يف بعض  فقمت برتتيبها على أصول اإلميان حىت نسلك فيها املسلك النبوي وأدى هذا بطبيعة احلال إىل ضياع السجعه
 .املواقف لكن ما يهمنا هو املعىن

صلى اهلل أ وال عصمة إال لكتاب اهلل ولسنة رسول اهلل مث نقطٌة أخرية تتعلق هبذه العقيدة وهي أنه وقع فيها شيٌء من اخلط
وسنأيت إليها  محدود ويمكن عده بست مواضع ثلثٌة منها لفظية وثلٌث منها معنويةولكن اخلطأ يف هذه العقيدة عليه وسلم

ميان هو قول اللسان واعتقاد إن شاء اهلل تعاىل ولعل أبرز مسألٍة تقيد يف هذا املقام هي مسألة اإلميان حيث قال الطحاوي إن اإل
 . اجلنان ومل يدخل فيه عمل األركان

ومث مسائل لفظية كالتعبري بلفظ القدمي واجلهات والغايات واألركان  ومسألٌة تتعلق باإلطاقةومسألٌة تتعلق أيضاً بالكفر 
: واألعضاء هي نوٌع من اخلطأ اللفظي ننبه عليه يف موضعه، وأما من حيث اجلملة فهي جاءت بالكتاب والسنة ما يعول على قوله

الوراق هو من يشتغل بالورق وقد كان ويعلم أنه أخذه من ما حيتج به، قال حجة اإلسالم أبو جعفر وهذه كنيته الوراق ولفظ 
 -رمحهم اهلل-علماء السلف ال خيلوا أحدهم من صنعة ومهنة كما يتضح ذلك يف أمساء احملدثني فقد كان كسبهم بأيديهم 

هذا  (هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ): والطحاوي سبق بيان نسبتها إىل قريٍة يف صعيد مصر، وهلذا قال مبصر
 .إليه ما يأيت من العلم الذي سطره يف هذه الرسالة املشار

والعمل بها ظاهراا وباطناا في صلى اهلل عليه وسلموأهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على األخذ بسنة النبي 
ابه ذلك أن هذا تعريفها، وهذا الوصف أيها اإلخوان ينطبق على كل من كان عليه النيب وأصح األقوال واألعمال واالعتقادات

افرتقت اليهود على إحدى وسبعني : )ترك أمته على احملجة البيضاء ليلها كنهارها وقال حمذراً مبيناً  صلى اهلل عليه وسلم النيب 
وحديث ( فرقة، وافرتقت النصارى على ثنتني وسبعني فرقة، وستفرتق هذه األمة على ثالثٍة وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة

 . وإتباعحديٌث صحيح تلقته األمة بالقبول وال تلتفت إىل من يوهنه ويضعفه من دعاة التجميع والتأليف على غري سنٍة  االفرتاق
عليه  هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب، فالذين كانوا على مثل ما: من هم فقال ويف روايٍة أنه سئل 

هم التابعون هلم بإحسان، وقد محل هذا الدين من كل خلٍف عدول ينفون عنه حتريف الغايل وانتحال  صلى اهلل عليه وسلم النيب
: احلجر]{  حلححاِفظُونح  لحهُ  وحِإنَّا الذِّْكرح  نـحزَّْلنحا حنحْنُ  ِإنَّا} -املبطلني وابتداع املبتدعني فلم يزل حبمد اهلل حمفوظاً كما تكفل ربنا عز وجل  

تكفل اهلل حبفظه القرآن العظيم والسنة؛ ألن السنة أحد الوحيني فاهلل تكفل حبفظها كما تكفل حبفظ كتابه، والذكر الذي   [2
ومن حفظ السنة أن قيض اهلل هلا علماء راسخني صيارفة كصيارفة الذهب والفضة ينفون عنها كل دخيل فبقيت حبمد اهلل تعاىل 

 .حمفوظًة مصونة كما القرآن العظيم حمفوٌظ مصون
وبقي العمود الفقري للمسلمني هم أهل السنة واجلماعة على مدار التاريخ مل يزالوا عصمة لألمة صحيح أهنم يقوون 

التزال طائفٌة : )قد أخرب قال  صلى اهلل عليه وسلويضعفون من جيٍل إىل جيل ويف قبيٍل دون قبيل لكنهم مل ينقطعوا فإن النيب 
ال يضرهم من )، وتأمل (خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت وعد اهلل أو حىت يأيت أمر اهلل يضرهم من من أميت على احلق ظاهرين ال

فهم باقون حبمد اهلل إىل يوم القيامة ونقصد  خالفهم علمياا يعني من الناحية النظرية وخذلهم عملياا ( خالطهم وال من خذهلم
وأن  ،خرب بأن الساعة تقوم على شرار اخللق حيث ال يقال اهلل اهللأ مصلى اهلل عليه وسلبالقيامة إىل قرب يوم القيامة فإن نبينا 
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 .رحياً يبعثها اهلل تعاىل يف آخر الزمان تقبض أرواح املؤمنني فال يبقى على وجه األرض مؤمن
فهذا هو املراد هبذه الطائفة املنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل السنة واجلماعة هلم هذه األلقاب الشريفة، وصحيٌح أنه  

ا وحيف  قـحْبلُ  ِمنْ  اْلُمْسِلِمنيح  مسحَّاُكمُ  ُهوح }:  يكفي اسم اإلسالم أن اهلل تعاىل قد قال ولكن ملا كثر املنتسبون إىل [ 11: احلج]{ هحذح
م وصاروا فرقاً وشيعاً وأحزاباً احتاج أهل السنة احملضة اخلالصة من الشوب إىل أن يتسموا باسٍم أدق وأخص فلذلك قيل اإلسال

أهل السنة واجلماعة وهم السلفيون، وهلذا ال داعي أن يتشاجر أهل السنة يف هذه األلفاظ أو أن ينصبوا عليه النزاع واخلالف، 
 .الناجية والطائفة املنصورة هم السلفيون هم أهل الكتاب كل هذه معاين مرتابطةأهل السنة واجلماعة هم الفرقة 

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن :)-رحمه اهلل -قال 
رضوان اهلل عليهم  ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري وأبي عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني

أن مسى أئمة مذهبه فإهنم وإن كانوا أئمة ملذهب األحناف ومن أئمة املسلمني واملسلمون أمٌة  -رمحه اهلل-التثريب عليه  (أجمعين
واحدة وإمنا قدم بالذكر من تلقى عنهم وتفقه على مذهبهم كما يقع ذلك ألحدنا حينما يسمي يسمي أشياخه ومن تلقى عنهم 

بعلمهم وليس معىن ذلك خالفهم لبقية أهل العلم كالشافعي ومالك وأمحد بل هم حبمد اهلل يف مسائل األصول على ومن انتفع 
يف الفروع يلتقون ويفرتقون ويتوافق بعضهم مع بعض يف مسائل ويفرتق هؤالء مع هؤالء فهم طريقٍة واحدة وإن اختلفوا يف الفروع 

 . فيه واالجتهادواحد وهو البحث عن احلق  يف مسائل وهم مجيعاً حبمد اهلل على منهجٍ 
فاحلقيقة أن اجملتهدين متفقون ( إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجٌر واحد :) وقد قال نبينا

وإن اختلفوا؛ ألنه جيمعهم نية إرادة احلق والصواب وهذه النية كافية يف صفاء النفوس والتعاذر والتغافل وإحسان الظن وإمنا يأيت 
مهه التشاجر واخلصومة واخلالف وغري ذلك وقد برأ اهلل أهل السنة واجلماعة من هذا  العيب واللوم والنعي بالسوء على من كان

 . فلم يقع فيه إال املتعصبون التعصب الذي ذمه العلماء
وكانت والدته سنة  -رمحه اهلل-أما هؤالء الثالثة فال نطيل بذكرهم فرأسهم أبو حنيفة النعمان أقدم أئمة املذاهب األربعة 

وقد مأل الدنيا فقها وكان قد أويت ذكاًء وفطنًة وإن كاننت بضاعته يف احلديث دون غريه، وهلذا  158فاته سنة للهجرة وو  18
 113كانت والدته سنة   -رمحه اهلل-مسيت مدرسته مدرسة أهل الرأي وتلميذاه وأحدمها أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري 

العلم باآلثار العلمي  ضمل إىل مالك وانتفع به واستفاد و أيضاً فقيهاً وقد رح وكان -رمحه اهلل رمحة واسعة- 119ووفاته سنة 
رحم اهلل  112وقد كانت وفاته سنة  -رمحه اهلل-بالرأي وثالثهم هو أبو عبد اهلل حممد بن احلسن الشيباين صاحب أيب حنيفة 

 .الثالثة وغريهم من أئمة املسلمني رمحًة واسعة
وما ): أهنا عقيدة أهل السنة واجلماعة من فقهاء امللة الذين منهم هؤالء املذكورين قال -ه اهللرمح-هذه املقدمة بني فيها 

هذ اللفظ لفظ أصول الدين قد عرب به العلماء قدمياً وحديثاً ومن استدرك  (يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين
ينصب على ما يدخله الفقهاء أو األصوليون يف  االستدراكٍل وفروع وإمنا على هذا التعبري فإنه ال يستدرك على تقسيم الدين ألصو 

األصول وخيرجوهنه منه وإما أن يكون يف الدين ما هو أعظم بعضه من بعض فهذا أمٌر طبيعي من املعلوم أن اهلل تعاىل عظم أشياًء 
أخرين من األصوليني ملا هو من أصول الدين وما هو يف ترتيب بعض املت واالستدراكلكن اخلطأ  وقدمها وأخر أشياء وكذا نبيه 

أهنم جيعلون الصالة مثاًل من الفروع ال يعدوهنا من األصول وهي يف احلقيقة من أصول الدين، : م مثالً ههو من فروعه فيؤخذ علي
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ية االعتقادباملسائل  ية والواقع أن األصول تتعلقاالعتقادجعلوا األصول فقط تتعلق باملسائل  الصالة عمود الدين فهذا ألهنم
 .يف حديث جربيل فكله أصول صلى اهلل عليه وسلمواملسائل العملية فما عده النيب 

على وجه األمهية والتقدمي وهذا جتده حىت يف كالم شيخ  ناءً حرج أن يعرب هبذا التعبري أصول الدين و فروع الدين ب ال: إذاً 
 .اإلسالم ابن تيمية الذي استدرك على هؤالء األصوليني طريقتهم يف التقسيم

 


