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(62) 
 مقالة أهل السنة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :قال اإلمام المؤلف شيخ اإلسالم ابن تيمية. الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين

الطريقااة المنسااحبة شلياال الااا ال ااالم  الااا   اباال وقااال أبااح الحساان علااا باان شسااماعيل امشااعرب الماا  لم   اااح  )) 
وذ ااار الااارا الااارواالر  واللاااحار   والمرلةاااة  والمع  لاااة  « اخااا الل المصااالين  ومقااااين اإلساااالميين»الاااصب  ااان ل الاااا 

 .وغيرهم

اإلقارار بااهلل ومالت  ال : قاحل أ احاب الحاديث وأهال السانة: مقالة أهل السنة وأ حاب الحديث لملة»: ثم قال
ل  وبمااا لااا  عاان اهلل  ومااا روا  الرقااان عاان رسااحل اهلل  االى اهلل علياال وساالم  ي يااراو  شااية ا ماان ذلاا   وأ  اهلل و  باال ورساال

ا عباد  ورساحلل  وأ  ال ناة حان  وأ  الناار ا  وأ  محماد  حان   واحد أحد  الرا  مد  ي شلل غير   لام ي لاص  ااحبة وي ولاد 
الااْرَحُمنع ُعلُااى اَلُعااَر   }: الااا القبااحر  وأ  اهلل علااى عرشاال   مااا قااال تعااالى وأ  الساااعة يتيااة ي رياا  الينااا  وأ  اهلل يبعااث ماان

بُاااَل يُاااُدا ع }:   و ماااا قاااال تعاااالى[55:ص]{ ُخُلَقااابع ب يُاااُدبْ }:   وأ  لااال يااادين باااال  ياااف  ماااا قاااال تعاااالى[5:طااال]{ اَسااا ُاُح 
اا  ماا قاال [46:القمار]{ َ ار ب ب ََُعيعن نُااتُ }:   وأ  لل عينين بال  يف  ما قال تعالى[26:الماتدة]{ ُمَبسعحطُُ ا      وأ  لال ولن 

ُقى ُوَللع رُبُِّ  ذعو اَلُ اُلل  ُواإَل َ ُرام  }: تعالى  [.65:الرحمن]{ ُويُاباَ
ُأنُ لُالع }: شننا غير اهلل  ما قالب المع  لة واللحار  وأقروا أ  هلل علم ا   ما قال تعاالى: وأ  أسما  اهلل تعالى ي يقال

ال  }:   و ما قال تعالى[422:النسا ]{ ل  ب ع َلم     وأثب احا السامع والبصار  [44:الااطر]{ ُوُما ُتَحم لع م َن أعنُرى ُوُي ُتُضعع ش ْي ب ع َلم 
 ولم ين حا ذل  عن اهلل  ما ن  ل المع  لة 
نعَم قاعااْحة   ُأُولُاااَم يُاااُرَوا ُأْ  اللْااُل الْااص ب ُخُلُقنعااَم هعاااحُ }: وأثب ااحا هلل القااحة  مااا قااال تعااالى ااناَ وذ ااار [ 45:الصاالب]{ ُأُشاادم م 

القااري   ااالم اهلل غياار مللااحا  وال ااالم الااا الل ااا والحقااف  ماان قااال بااالل ا : ويقحلااح : شلااى أ  قااال. مااصهبنم الااا القاادر
 .غير مللحا: الل ا بالقري  مللحا  وي يقال: وبالحقف النح مب دع عندهم  ي يقال

القياماة   ماا يار  القمار ليلاة البادر يارا  المؤمناح   وي يارا  ال ااالرو   مننام عان ويقرو  أ  اهلل ير  بامبصار ياحم 
 [.45:المط  ين]{ ُ اْل ش نْانعَم ُعن رْبِّن َم يُاَحُمة ٍص ْلُمَح عحبعح ُ }اهلل مح حبح   قال ع  ولل 

اإليماا  قاحل وعمال  ي ياد ويقارو  باَ  : وذ ر قحلنم الا اإلسالم واإليما  والححض والش اعة وأشيا   شلى أ  قال
وين اارو  ال اادل والماارا  الااا : شلااى أ  قااال. وياانق   وي يقحلااح  مللااحا  وي يشااندو  علااى أحااد ماان أهاال ال باااتر بالنااار

الدين واللصحمة اليل والمناظرة اليما ي ناظر اليل أهل ال دل  وي نازعح  اليل من ايننم  ويسلمح  للرواياان الصاحيحة  ولماا 
:  ا لا ن بنا الرقان عدي  عن عدل ح ى ين نا ذل  شلاى رساحل اهلل  الى اهلل عليال وسالم  ي يقحلاح لا ن بنا اآلثار ال

 . يف وي لم؟ م  ذل  بدعة
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  وأ  [66:ال  ار]{ ُوُلاُ  رُبمُ  ُواَلُمُل ع ُ  ًّا ُ  ًّا}: ويقرو  أ  اهلل ي ا  يحم القيامة  ما قال تعالى: شلى أ  قال
 [.42:ا]{ ُوُنَحنع ُأقَاُربع ش لَُيل  م َن ُحَبل  اَلُحر يد  }:  يف يشا    ما قالاهلل يقرب من خلقل  

وياارو  م انبااة  اال ااع شلااى بدعااة  وال شاااغل بقاارا ة القااري   و  ابااة اآلثااار  والن اار الااا ال قاال  مااع : شلااى أ  قااال
 ايس  انة وال حاضع  وحسن الللن  مع بصل المعرول  و ف امذ   وترك الغيبة

النص  لملة ما يَمرو  بل  ويس سالمح  شليال  ويرونال  وب ال ماا : قال. يمة والسعاية  وت قد المآ ل والمشاربوالنم
  ((« ذ رنا من قحلنم نقحل وشليل نصه   وما تحاليقنا شي باهلل وهح المس عا 
 :أما بعد. وعلى آله وصحبه أمجعني داحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه حمم

بن تيمية يف سياقته للنقول  الوأ أراإ بابا وا عمون سوبقه يف  ماهوة مولف  ال ول  ب  افقد انتهى املطاف بشيخ اإلسالم  
وأبوول احل وون اعرووع   رعووه اهلل علووم مشووهلرب وبليووه هنت وو  وهووحم موون املتملموونيب وفوول حموو  اعتقوواإ وهووحم موون . أيب احل وون اعرووع  

نف وهم أفو  ال ونة أن املنت بني مللفبه وفوم اعرواع ي ه وملن بنه ميه  أف  ال نة واجلماعةب  ىت أالدهن و امل لمني بأن له بمامة يف 
. فووو002فووو ووفاتووه 062وأبوول احل وون رعووه اهلل وانووس و إتووه سوونة . يف ووو  ممووان ه ووملن أنف ووهم أفوو  ال وونة واجلماعووة. واجلماعووة

فنشوأ بوني هدهوه وأعول عنوه  وهاح مان رسوا المع  لاة المشانحرين  -تا وهح أبا علاا ال بااوقد نشأ أو  أم ه يف  ج  زوج أمه 
تبياين  اصب الم  ارب الاا الاصب عان أباا "عتزا  وعاش على ذلك أربعني عاموًا وما ذو ه عنوه ابون ع واو  رعوه اهلل يف ملف  ا 

ها أههوا النواس مون "لى املنرب وقا  مث بنه تأم  ونظ  وا تبس عن الناس مدي يف بيته مث ع ج مل جد البص ي واعت. "الحسن امشعرب
وبين قوود ونووس علووى موولف  املعتزلووة أربعووني . "ووووان لووه ذهوو  وصوويس عنوودفم" عوو فف فقوود عوو ففب وموون ف هعوو فف فأنووا فووالن ابوون فووالن

وبين . "ا  موفوله مون ا ا ومل املتقودمني يف التأويود علوى مقو. مث نوز  البووًا ووان عليوه" سنة وفا أنا أخنل  منه وما أخنل  من اليب فولا
. وأعلون فولا صو ا ة وأرواعه يف النواس ووتو  وتوابني مشوهلرهن هع بوان عون  للوه فولا". على ملف  اإلموام املبجو  أعود بون  نبو 

وأنه على ملف  اإلمام املبج  أعد بون  نبو  وعلوى ا هقوة . وذو  يف مقدمته فلا املعىن" اإلبانة عن أصل  الدهانة"أ دمها وتاب 
  . مث ذوو  يف اإلبانووة موا ذوو  مون أنوولا  اإلاباتوا  وملافقوة ال وول  علوى أن يف اإلبانوة موا فيووه مون أمولر ت ووتدرك. ال ول  املتقودمني

وفجوولا   توواج ل وود لمنووه موون  يوو  اجلملووة . ففيووه ااوو ا   توواج  سووتدراك. هقووا  بن وتوواب اإلبانووة مطووابمل ملووا وووان عليووه ال وول 
وأموا وتابوه ارعو  فهول الول  نقو  . حاقوًا مبلف  أف  ال نة الل  ميهله أعود بون  نبو تضمن رجلعوًا عاموًا عن ملف  ا عتزا  والت

اوال  أيب احل ون اوفولا المتواب هودلنا يف اللاقو  علوى سوعة ". مقوا   اإلسوالميني واعوتالف املصولني"عنه ريخ اإلسالم أو ً وفول 
و  رهو  .  موى مقوا   النواس. واخلولارج وامل جةوة واملعتزلوةفإنه وما ذو  الشويخ رعوه اهلل ذوو  فو ر الو واف  . على مقا   الناس

فمهووحم مون املقوا   الووأ . روأن أ  مقالوة إعيوة فإنووه جولورفا ق هبوة  تو  بمون املقوا   الووأ  مافوا قود انق بوس وذفبووس اأن وهوحم 
نه موون م ووا    ما تضوواالعووه علووى فوولا المتوواب وموولمنووه  .  مافووا أبوول احل وون قوود ذفوو  أصووحااا وذفبووس بوولفاام وبعضووها بقوو 

والشوويخ " مقووا   اإلسووالميني واعووتالف املصوولني"فوولا  وقوود عووتم وتابووه .وب ااتووه بووأقلا  النوواسهوودلنا علووى سووعة باالعووه  بوالميووة
ذووو  فيووه مقالووة أفوو  ال وونة واجلماعووة الووأ ". مقووا   اإلسووالميني واعووتالف املصوولني " املشووهلر . رعووه اهلل قوودم وأعوو  يف اجلملتووني

وعتمهوا . وف  بالفع  مقالة أف  ال نة واجلماعة سار فيهوا رعوه اهلل علوى مولف  أفو  ال ونة وأ  ون  ماهوة مولفبهم. اتليس آنفوً 
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 ".وب اال مااا ذ رنااا ماان قااحلنم نقااحل شلياال نااصه  ومااا تحاليقنااا شي باااهلل وهااح المساا عا "بواإلق ار بأنووه علووى ذلووكب فقووا  يف آع فووا 
ا هقووة ابوون وووالب رعووه اهلل  –عتووزا  موو  بفوواي انتقاليووة سووار فيهووا علووى ا هقووة المالبيووة واللاقوو  أنووا أبووا احل وون بعوودما توو ك موولف  ا 

 الوو إ فووإن ابوون وووالب وووان يف وقوس موون اعوقووا  مووتملم أفوو  ال وونة عنووه ووان يف موولر املعتزلووة ووووان ه ووت دم أإوا ووم يف. وعفوا عنووه
ومهلووه موون وووان يف ابقتوووه  . ب لوويس علووى ال وونة ا ضووةفمووان ابووون وووال. يف أرووياو ئيف أرووياو و طووعلوويهم ونقوو  بوواالهم فيصووي  

فهوال و ووانلا علطولا مولف  أفو  ال ونة مب وا   والميوة  –واحلارث بن أسد ا اسيب الل  تقدم النق  عنوه وأبول العبواس القالن و  
النواس عيب احل ون فصوار هقول  بقولعم باعتبوار أووم مزجولا بوني مولف   أقو بفموان فوال و فوم . لي س من ووالم ال ول  املتقودمني
فلووللك ف  لوو  لووه القوول  يف تلووك امل  لووة الووأ توو ك فيهووا ا عتووزا  وانتقوو  فيهووا ملوولف  المالبيووة . أفوو  ال وونة وموولف  املتملمووني

وملفوا مون المتو  ولوه " اللمو "ووتواب " او رسوالة عفو  اله"مهو  وتواب   من وتبه الأ بق  عليهوا أصوحابهوأل  يف تلك الفاي وهحم
لووه ماللفووا  وهووحمي جووًدا فانتشوو   وفشووس ولقيووس قبوول ً بووني ا ووداني عوووم رأوا فيووه ل انوووًا  –ماللفووا  وهووحمي ووووان موون أذويوواو العوواف 

العقليووةب فوو أوا يف أيب احل وون  نااقوووًا وسيفوووًا قااعوووًا يف وجووه املعتزلووة الوولهن وووانلا ه ووتطيللن علووى أفوو  ال وونة بوواحلج  المالميووة واعإلووة
لمننوا يف . فلللك انتحله وهحم من ا داني يف زمانه وقودمله وعلعولا عليوه اعلقواب امل تلفوة الوأ تود  علوى تزويوة مطلقوة. نص ًا لل نة

ل  قبلووهب بوو  اللاقوو   ينمووا نفحوو  فووله امل  لووة ا نتقاليووة حلوود أنووا أبووا احل وون ف هووتمح  لل وونة ا ضووة الووأ وووان عليهووا أ مووة ال وو
. التب س عليه أملر فمانس فله الفواي فواي انتقاليوة بالفعو  ف همون فيهوا علوى ا هقوة ال ول  نامووًا وبن ووان قود أعلون ال جول  العوام

ورأهووس فوولا  -فموونهم موون هووزعم أن أبووا احل وون . والبووا هلن  يووا  فووله القضووية هوولفبلن موولاف . ولعلووه يف آعوو  عموو ه اقوواب أوهوو 
وفولا   . صار هقل  بقل  احلنابلة ومن على راولتهم ابوط ارًا وعلفووًا مون ت ولطهم وسوطل م يف ذلوك اللقوس – لبع  املعاص هن

الووودهن ومفاصووو   بذ ويووو  ميوووار  اإلن وووان وهاللووو  يف أمووولر   هعتقووودفا مووون . روووك أنوووه قووول  سووواقا وبإانوووة عيب احل ووون قبووو   وووحمه
قوا  . أنه فعله ابط ارًا وم اعاي للحنابلة يف زمانه اللهن وان عم سوطلي وقولي ا عتقاإب فلا   هملن فلا بفانة عيب احل ن أن هقا 

والقل  الهاين قل  من قوا  أنوه انتقو  مون مولف  . الا بع  املتحللقني من املعاص هن اللهن   حي نلن فهم ملف  ال ل  أصالً 
وان هقل  اا ال ول  ف جو  ب  قول  وسويا بوني مولف    ا عتزا  ب  ملف  أف  ال نة واجلماعة مث بنه ف هتقب  بع  اعملر الأ

فإنوه   ميمون ع ود أن هقول  بين علوى مولف  ال ول  وعلوى ا هقوة . وفلا أهضوًا قول  سواقا. ال ل  ملف  أف  ال نة واجلماعة
زووولا وهلل  وفووم قوود –ويوو  هزووو  فووال و اع مووة . اإلمووام أموود بوون  نبوو  مث ه جوو  أإراجووه وهنووتمس علووى عقبيووهب   هقوول  بووللك أ وود

وف هقو  بوه أبول احل ون و  مون ذب عنوه مون أصوحابه املتقودمني . فلا   همولن. ه عنهمعمث هعلن رجل  –احلمد ولي لا حباجة لتزوية 
وانتصوو  لووه أميووا انتصوواب  "ني ووولب املفووا  يف الوولب عون أيب احل وون اعرووع  يووتب"فووإن ابوون ع وواو  قوود ألو  وتابووووًا . و  مون بعووده

. فووال ميموون أن هقووا  أنووه بعوود أن انت وو  ملوولف  ال وول  رجوو  عطوولي للوولراو.  هقووة ال وول  املتقوودمني موون ا وودانينووه علووى اأوأابووس 
وأموا القول  الصوحيح والولاقع  والول  فول يف اللاقو  قول  متعقو  مفهولم وبو   مهلوه لبوف . وقد قيو  بوه علوى وو   وا . فلا   هصح

ي معينة أربعني سنة فإنه هبعد أن هت ل  منها إفعوة وا ودي و  هبقوى عوا أاو  يف آإم أن اإلن ان لل عاش رإ وًا من الزمن على عقيد
وولموووا تقووودم بوووه العمووو  وتبصووو  يف مووولف  . فلوووللك ا تووواج أبووول احل ووون عن هتعوووال مووون مووولف  املعتزلوووة بضووو  سووونني. فمووو ه وتصووولره

اإلباناة عان "وهماا ألو  فولهن المتواهن  فوإن ابون ع واو  أابوس بأنوه مون آعو  موا. وهد  على ذلك آع  وتابيوه. ال ل  اقاب منه
وللشوويخ عوواإ اعنصووار  رسووالة مفوو إي يف فوولا يف بابووا  أن اإلبانووة موون آعوو  مووا ألوو   ".مقاااين اإلسااالميين"و" أ ااحل الديانااة
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ن موولف  ا عتووزا  ملوولف  المالبيووة  ينوووًا مووموون فالصووحيح القوول  الهالوو  وفوول أن أبووا احل وون انتقوو  . الشوويخ أبوول احل وون رعووه اهلل
 . الدف  مث اقاب جًدا من ملف  ال ل  يف آع  عم ه وف  الفاي الأ أل  فيها وتابيه اإلبانة واملقا  

وعلا من املهم ها معش  البة العلم ومن بلغ أ  هندف  اإلن ان يف الهناو علوى وتواب معوني لولروإ احلومل فيوه وتضومنه لوبع  
بو  مونه  العود  واإلنصواف . لش   معني لملنه أعلن رجلعه للحمل وبق  عليه رو والباا  أو   هندف  أهضوًا يف التزوية املطلقة 

. أن ههووىن علووى اإلن ووان فيمووا وافوومل يف احلوومل وأصوواب ال وونة وهعتوولر لووه بن وووان هعلووم أنووه موون أفوو  النصووح للم وولمني عمووا أعطووأ فيووه
ده  عوون أيب احل وون أن   هقووا  أنووه ألوو  فينباوو  بذا ورإ احلوو. لموون   هاوو  الطوو ف عوون اخلطووأ فووإن احلوومل أ وو  بلينووا موون ال جووا 

وووللك .   قود تضومنس اإلبانوة مولاان ت وتدرك يف بواب القودر و وحمه. اإلبانة وفل وتاب على ا هقة أف  ال ونة واجلماعوة بوإاالر
عامووًا لل ج ى احلده  عن أيب احل ن   هقا  بوإاالر بنوه قود اعتنومل مولف  أفو  ال ونة واجلماعوة بوإاالرب بو  هقوا  رجو  رجلعووًا 

فقوود وووان لووه أهوواإ بيضوواو يف نقوود . ملوولف  أفوو  ال وونة واجلماعووة ولموون بقوو  عليووه أرووياو رعووه اهلل وحي وون بووه الظوون وهوودعى لووه بوواخلحم
ا جتهواإ يف نشو  الودهن الوتمس و ربها  املعتزلة و حمفم من أف  البد  والضاللة ولا من سوار علوى ا هقتوه فإنوه بذا عو ف بالنصوح 

وهنباوو  لطالوو  العلووم ال وولف  أن . هووحم موون علموواو اعمووة موون ا ووداني والفقهوواو سوواروا علووى ا هقووة أيب احل وونوو. لووه العوولر يف ذلووك
فووال رهوو  أن . ففوو ر بووني اعروواع ي واملعتزلووة. فووال حيشوو  النوواس يف عنوودر وا وود وه وول  بووني امل تلفووا . هموولن معتوود ً يف منطقووه

اعصو  عنود اعرواع ي أووم مهبتوة . فو ر بوني فوال و وفوال و. م مهبتوة واملعتزلوة نفوايفوإو. اعراع ي أق ب عفو  ال ونة مون املعتزلوة بمهوحم
 .ولنااصا يقااال عااننم  اا اتية م  ام اال عناادهم اإلثبااان واع قاااا أ  رب العااالمين ي صااف بصاا ان ال مااال ونعااحن ال ااالل

. ففوو ر بووني فوولا وفوولا. صوو  عنوودفم النفوو خبووالف املعتزلووة واجلهميووة وموون روواولهم موون اخلوولارج و ووحمفم موون الفوو ر الضووالة الوولهن اع
الحقيقاة أ  قاحل امشااعرة ي  .وفلا   مين  أهضوًا من ا ستدراك على عطأ اعراع ي ووصفهم بوأوم جوانبلا احلومل يف أبولاب معينوة

مقالوة أفو   وأموا يف بقيوة أبولاب الودهن فبيونهم وبوني. يطابن قحل أهل السنة وال ماعة تماما ا شي الا باب أ حاب رسحل اهلل 
الااا باااب القاادر ين عااح  لل باار  والااا باااب اإليمااا  ين عااح  نحااح اإلرلااا   والااا باااب الصاا ان  مااا قااد علماا م : ال وونة فوو ور

بوة يف  فهلا جار فيهمب و  تصلح اجملاملة يف فولا فوإن بعو  مون تأعوله العاافوة وال   .يؤولح  الص ان اللبرية والص ان ال علية
حيمله ذلك على القل  بأن اعراع ي فوم أفو  ال ونة واجلماعوة أو مون أفو  ال ونة واجلماعوة وقود وقو  مج  الملمة وو دي امل لمني و 

 :وال فارهف رعه اهلل وفل  نبل  متأع  قد قا  يف منظلمته . ذلك لبع  العلماوب لمن فلا   ه لم
 .يف ف قة ب  على أف  اعا  وليس فلا الن  جزموًا هعترب

وصودر يف منظلمتووه رعووه اهلل " فووم موا وووانلا علووى مهو  مووا أنووا عليوه اليوولم وأصووحايب" وقللووه  ا فوااره هود بووللك  ووده  
ر ح ملس  ملنظلمتوه قوا  وأفو  وفل " للام  اعنلار البهية وسلاا  اعس ار اعا هة" فإن احلمل وا د   هتعدإ ولمنه ملا ر ح ذلك يف
 ِصوو َاِا  َفووَلا َوأَن  }. بوو  فوول وا وود و  ميموون أن هموولن احلوومل لووه صوولرتان. وعوو فهمال وونة اا فتووان أفوو  احلووده  وعوو فهم واعروواع ي 

فال وب  متعودإي واحلومل  [350: اعنعوام]{ تَوتو ُقولنَ  َلَعل ُمومْ  بِوهِ  َوص اُومْ  َذِلُممْ  َسِبيِلهِ  َعنْ  ِبُممْ  فَوتَوَف  رَ  ال ُُّب َ  تَوت ِبُعلا َوَ   فَات ِبُعلهُ  ُمْ َتِقيًما
والصووحابة والتووابعلن وتووابعلفم يف القوو ون الهالاووة الفابوولة وأ مووة اعمووة واع مووة اعربعووة  ال رهوو  أن مووا وووان عليووه النوويب فوو. وا وود

وال وفيانني واعوزاعوو  والب وار  وأ مووة الودهن واحلووده  والفقوه أوووم فوم الوولهن ووانلا علووى احلومل اللا وود الول    هتعوودإ فينباو  التنبووه 
من ع ف بالنصح لألمة فإنه هنز  منزلته وههىن عليوه مبوا فول أفلوه ووالنلو  . أيب احل ن ما قلنا يف أيب احل ن وعلا هقا  يف  حم ؛علا
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بو  النصوح لوه أن . فيوه أعطوأابن  ج  و حمفم وه تدرك عليه ما أعطأ فيه فإن فلا من النصح لوه ولويس النصوح لوه بوأن هنشو  موا و 
علوى مولف  أفو  ال ونة  يف اجلولهف رعوه اهلل وعفوا عنوه اقواب يف عقيدتوه النظاميوة قو  مهو  ذلوك. فيوه لوةال هتبو  فيوه  أهبني موا أعطو
سيما يف باب القدر لمنه أهضووًا قوا  قول ً حموتمالً يف بواب الصوفا  لمون عنود التمحوي  هتبوني أنوه تفوله  فتجود بعو  واجلماعة  

ظاميووة واللاقوو  أنووه ف ه جوو  ملوولف  أفوو  ال وونة واجلماعووة ا بووني واملتحم ووني هقوول  اجلوولهف رجوو  ملوولف  أفوو  ال وونة واجلماعووة يف الن
وقعود احلومل علوى . فدا مووًا هوا االو  العلوم همولن احلومل أ و  بليوك مون ال جوا . ب وأصاب يف أرياو وأعطأ يف أروياوا قاناموًا وبمنا 
هعة وامللوة وموا تأعولنا   صوان بوه الشووفول الول  ت. ل املونه  الصوحيحففلا . صله على أصلله وان   الناس بليه ق بوًا وبعًداأقلاعده و 

ن وأ  اهلل لنوا ولموم . بليه العلاا  امل تلفة ويف املقاب    هتعدى اإلن ان وهتجىن وهملن يف ل وانه بولاوي أو بسواوي بون بامل ولمني
 . ال داإ يف القل  والعم 

تقودم الموالم فيوه وهوحمًا لمون وموا تو ون أنوه فل موا و فلا فل ما ق ره أبل احل ن رعه اهلل بني ووابح و  حيتاج لش ح ألفابه 
فقود أابوس الصوفا  اللاتيوة .   اهلل اأو  موا هتعلومل بإابوا  صوف. قد مو  علوى مجلوة مون اعروياو فيموا نقلهوا عنوه الشويخ رعوه اهلل

لفبوه يف القودر وبابوا  مث بعود ذلوك ذوو  م بوذو  ا ستلاو واليدهن والعينني وذو  العلم وال م  والبص  ووو  فولا. والفعلية واخلربهة
ومان ت لام الاا ال اا ))فقوا  . القدر مث ذو  ملفبه يف الق آن وأنه والم اهلل  حم خمللر وأهضووًا بوني بطوالن مولف  اللاقفوة واللفظيوة

مث ذووو  م ووألة . مث ذووو  ال ةهووة وأابتهووا. وقوود تقوودم بيووان فووله امل ووألة وأنموو  علووى اللفظيووة واللاقفووة ((والحقااف النااح مب اادع عناادهم
مث ذووو  اإلميووان وأنووه قوول  وعموو  وهزهوود وهوونق  وبوودن  وعطنووأ مقالووة موون . إلسووالم واإلميووان واحلوولف والشووفاعة موون اعموولر ال وومعيا ا

وذووو  أهضوووًا م ووألة اللعوود واللعيوود وقووا    هشووهدون علووى أ وود موون أفوو  المبووا   . وأن فووله مقالووة حمداووة. قووا  أن اإلميووان خملوولر
ال ووونة واجلماعوووة يف بنموووار اجلووود  واملووو او يف الووودهن وتعظووويم النصووول  وعووودم ا روووتاا  بالقيووو   وبعووود ذلوووك ذوووو  مووونه  أفووو . بالنوووار
وأماا أساما  اهلل ))على أن يف قلله ملا قا  يف والموًا له ما حيتواج  سوتدراك فقوا  . وذو  اجمل و وبابا  صفة اجمل و والق ب. والقا 

فوله اجلملوة   روك أووا صوحيحة و  هقوا  أووا  وحم اهلل و  هقوا  . ((للاحار تعالى الال يقال أننا غير اهلل  ما قالب المع  لاة وا
ملوواذاأل عوووم بذا أابتوولا . فأمسوواو اهلل وصووفاته املعتزلووة تقوول  فوو   ووحم اهلل .م  هااص  مسااَلة ايساام والمساامى. أهضوووًا بووإاالر فوو  اهلل

املعتزلوووة لووول قووواللا أن صوووفا  اهلل وأمسووواةه فووو   وووحمه . فووولا مطلوووبهمو . املاووواه ي وأووووا منفصووولة عووون اهلل نمنووولا مووون أن هقللووولا أووووا خمللقوووة
. م التمييوز بوني ا سوم والصوفةدفحينةول قود هوالإ  فولا لعو. مونهم اعرواع ي هقللولن فو  اهلل  علوى النقوي. تلصللا للقل  بأوا خمللقة

فول امل ومى و  هقوا  ا سوم  وحم امل ومى   و  هقا  ا سم. منا هقا  ا سم للم مىبواحلمل أن فله اعلفاظ جمملة وف  لفظ  حمب و 
نا مووون م ووا   املتملموووني احلاإاووة وقووا  عنهوووا ابوون ج هووو  الطوورب  رعووه اهلل أووووا موون عاقوووا  فسوولأوفوو  م وووألة ومووا . ومووا قوود تقووودم

. بحانهلووه أمسوواو وصووفا  تقوولم بووه سوو فوواهلل . ملووة موون التفصووي  والتببوونيتفلووللك وووان  بوود يف مهوو  فووله اعلفوواظ ا . املتملمووني
فالول  هقول  فو  فول أو فول فو  وأنوه بعلهوا مون . فصفة العلم  حم صفة القدري وصفة القدري  حم صفة ال م  وال م   وحم البصو 

فمووو  فوووله موووز   أقووودام ومضوووال  أفهوووام وهنباووو  التنبوووه عوووا . والووول  هقووول   وووحمه فهووول ه هووود أن هصوووفا بأووووا خمللقوووة. قبيووو  املوووااإف
ي يقاال أنناا غيار اهلل  ماا قالاب المع  لاة "قوا  . فنواافهلا مما قصو  فيوه والموه رعوه اهلل ف.  ع  الق آينوا قتصار على التعبحم الش

وووللك أهضوووًا عووتم والمووه رعووه اهلل باحلووده  عوون اوو هقتهم يف معاملووة املبتدعووة وفوو  جمانبووة ووو  إا  . وي يقااال هااا اهلل "واللااحار 
وفوول أن موون ا هقووة املتقوودمني بذا  موولا مقالووة أفوو  ال وونة واجلماعووة أن هلحقوولا اووا مووا هنباوو  الووتفطن لووه  لبدعووة وذووو  أهضوووًا مال ظوواً 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

لويس مولف  أفو  . عن جان  ال للك مهم جًدا يف تصله  ملف  أف  ال ونة واجلماعوة ؛هتعلمل بصاحل اععما  وحماسن اععالر
ماع " تأمو  قللوه رعوه اهلل يف آعو  والموه . بال وللك ال نة واجلماعة فقا أم  علم  نظ  ب ب  من جلانبه املضيةة املشو قة موا هتعلومل

ايساا  انة وال حاضااع  وحساان الللاان  مااع بااصل المعاارول  و ااف امذ   وتاارك الغيبااة والنميمااة والسااعاية  وت قااد المآ اال 
  بوو  علووم . فهوولا ملحووظ مهووم علووى االوو  العلووم أن هووتفطن لووه وأن أفوو  ال وونة واجلماعووة لي وولا متنوووًا عقدهوووًا نظ هوووًا ".والمشااارب

ملا ذو  ريخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيودي اللاسوطية عقيودي أفو  ال ونة . و د يف رسا   ريخ اإلسالم ابن تيمية فلا املعىن. وعم 
وموون أعظووم موون افووتم يف فوولا اجلانوو  الشوويخ . ععووالر وممووارم اععووالر وفضووا   اععمووا واجلماعووة عتمهووا بفصوول  عوون حماسوون ا

. تملم عن التل يد واع موام والعقيودي واععوالر يف ماللو  وا ود" نلر البصا   واعلباب"  يف وتابه ل عد عبد ال عن بن ناص  ا
. وفعو  ذلوك أهضووًا يف وتابوه املاللو  يف ا عتقواإ فيتبعوه بولو  حماسون ومموارم اععوالر. "العقا ود الدهنيوة"وفع  ذلك أهضوًا يف وتابه 

 ((وترك الغيبة والنميماة والساعاية)). م  لألو  فيتبني به مجا  ملف  أف  ال نة واجلماعةفلينتبه اال  العلم علا فإن اللجه املم
 .الظاف  أن م اإه بال عاهة اللراهةب هعف ال ع  بالقا  بني الناس وف  ربيهة بالنميمةب وقد هملن فيها ما فل أوس  من النميمة

 


