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 من ، أعمالنا وسيئات ، أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ، ونستغفره ونستعينه حنمده ، هللا احلمد إن  

 وأشهد ، له شريك ال وحده اهللا إال إله أال وأشهد ، له هادي فال يضلل ومن ، له مضل فال اهللا يهده
   .ورسوله عبده حممدا أن
 وجاهد ، األمة ونصح ، األمانة وأدى ، الرسالة فبلغ ، ونذيرا بشريا اعةالس يدي بني تعاىل اهللا أرسله 
 واسنت ، ديه اهتدى من وعلى ، عليه وسالمه ريب فصلوات ، اليقني أتاه حىت ، جهاده حق اهللا يف

   .بعد أما مث ، الدين يوم إىل بسنته
 دوحة يف نستظل ، وجل عز بنار من الدعاء إجابة فيها نستشرف ساعات يف ، املبارك املساء هذا ففي
 وجمالس ، العلم جمالس أن وذلكم ؛ اجلنة رياض من روضة يف الس هذا وينعقد ، العلم دوحات من

   .فلريتع اإلنسان ا مر فإذا ، اجلنة رياض هي ، الذكر
 اهللا هرمح تيمية ابن اإلسالم شيخ كتب من املستلة ، العقدية العلمية الدورات من السلسلة هذه نستفتح

 شيخ فتاوى من الثالث الد يف واقعة ، الدين أصول يف رسالة يف ، خري هو بالذي ونستفتح ،
   .اإلسالم
 السليمانية حي مسجد جلماعة ، اجلزيل بالشكر أتقدم أن ، املبارك االجتماع هذا يدي بني يفوتين وال
 ، اهللا حفظه ، القرعاوي حممد بن خالد الشيخ فضيلة : رأسهم وعلى ، األشعري موسى أيب جامع ،

 ، بذلوا ما وعلى قدموا ما على ، اجلزاء خري عنا اهللا فجزاهم ، معه وعملوا دأبوا الذين ، العمل وفريق
 أن ، وتعاىل سبحانه اهللا نسأل اليت ، النرية ، الطيبة الوجوه هذه اهللا حيا ، العلم طلبة اهللا وحياكم
   .بشرةمست ضاحكة ، القيامة عرصات يف تلتقي
 بكلمات ، الضوء نسلط أن أحوجنا ما ، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ رحاب يف ندخل أن وقبل
 هذه ويف ، احلرجة األزمان هذه يف األمة حتتاج اليت ، العلم اإلمام هذا حياة من جوانب على يسرية،
   . شاكلته على رباين وقائد عامل إىل ، الدقيقة الظروف
    .احلراين ، السالم عبد بن ، احلليم عبد بن أمحد : هو ، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ
 عصيبة ظروف يف اهللا رمحه وولد ، للهجرة وستني وواحد ستمائة 661 سنة اهللا رمحه مولده كان
 البالد وغشت ، بالنابل احلابل فيها اختلط حيث ؛ الظروف هذه تشابه رمبا ، باإلسالمية مرت
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 ، غريبا فيها الصاحل السلف مذهب وصار ، والعقدية واملذهبية السياسية احملن من افأصن ، اإلسالمية
 القوى من ، تعاىل اهللا وآتاه ، تقية صاحلة نشأة ، حنبلي ودين علم بيت يف ، اإلمام هذا فنشأ

 ، فذانا عقال تعاىل اهللا وآتاه ، باهرة حافظة تعاىل اهللا آتاه ، للعلم مستودعا جعله ما ، واملؤهالت
 فجلس ، املسائل فهم على وقدرته ، حافظته قوة من يتعجبون الناس كان حىت ، متوقدا وذكاء
 بني جيلس وكان ، والتدريس للفتيا جلس ، اهللا رمحه ، سنة عشرةَ تسع أو مثان ابن وهو ، للتدريس
 كان ما ويبني ، حلالصا السلف مذهب ينشر ، تعاىل اهللا رمحه وظل ، أقرانه وبز ، العلماء أكابر يديه
 حىت ، الضالة الفرق فضح يف ويتكلم ، التعصب أهل على بالالئمة وينحي ، املتقدمون األئمة عليه
 ثبته ، وتعاىل سبحانه اهللا لكن ، وابتالء حملن وتعرض ، به ووشوا ، العداء هؤالء من كثري ناصبه
   .الدنيا احلياة يف الثابت بالقول
 من عليه تعاىل اهللا فتح مبا الناس وخياطب ، ويؤخر ويقدم ، يشاء ما منه خيتار ، عينيه بني العلم وكان
   .يديه بني املخالفون فينقطع ، والسنة الكتاب علوم
 الذهيب ذلك يقول ، حبديث ليس تيمية ابن يعرفه ال حديث : قيل حىت ؛ العلم يف إماما اهللا رمحه كان
   .به وحسبك ،

 بعد مصاله يف جيلس كان ، وتألُّه وتضرع ، عظيمة عبادة له كانت ، ادةالعب يف إماما اهللا رمحه كان
 اهللا من املدد أن يعلم ،" الدمت ولوالها ، غَدويت هذه : ويقول ، النهار يرتفع حىت ، الصبح صالة
  .بربه موصوال قلبه فكان ، وتعاىل سبحانه
 التتار غزو أيام ، السلطنة نائب إن حىت ؛ املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف إماما اهللا رمحه كان
 وكسر ، املنكر عن والنهي باملعروف باألمر يقوم كان ، مصر إىل وفر ، البلد غادر إذا ، الشام لبالد

   .اهللا شعائر وإقامة ، الصبيان رؤوس وحلق ، اخلمور حوانيت
 -  أسرها اهللا فك - دمشق أسوار على وهم ، اجلند يشجع فكان ، اهللا سبيل يف اجلهاد يف إماما كان
 له يقولون إم حىت ، منصورون أم يستثين وال باهللا حيلف وكان ، هلا احملاصرين ، التتار أولئك على
   .اهللا ونصر اهللا بوعد لثقته ؛ تعليقا ال ، حتقيقا اهللا شاء إن : اهللا رمحه فيقول ، اهللا شاء إن قل: 

 ويتكلم ، اإلسالم بالد عن ينافح ، وغريه" قازان "ارالتت ملوك إىل خطرية سفارات يف يذهب وكان
   .الئم لومة اهللا يف خياف وال ، الكالم بأشد أيديهم بني
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 ، وأشكاهلم النصريية من ، الباطنية رؤوس قاتل فإنه ، الباطنية هؤالء يقاتل ، تعاىل اهللا رمحه كان كما
 اهللا حد فيهم وأقام ، وغريِها" كَسروانَ "جبال من أنزهلم حىت ، والربهان وباحلجة ، والسنان بالسيف
   .وجل عز
 سار من فإن ، الرسل ألعداء قيض ما ، األعداء من له وقُيض ، اهللا رمحه ابتلي قد فإنه ، ذلك ومع
} ارمني من عدوا نيب لكل جعلنا وكذلك {االبتالء من الرسل لقيه ما يلقى فإنه ، الرسل طريق على

 ومن ، املذاهب متعصبة من ، املبتدعة أصناف من جيد ، تعاىل اهللا رمحه فكان ، الرسل أعداء فكذلك
 عليهم حيمل يكن مل ، اهللا رمحه ذلك ومع ، بدمه ويسعى ، به يشي من ، الكالمية الطرق أصحاب

 يوقع أن إىل ودعوه ، بقتله وأغروه ،" قالوون "الناصر السلطان إىل مرة به وشوا إم حىت ؛ قلبه يف
 بالد من خمفورا به أُيتَ وقد ، السلطان لقيه إن فما ، القتل عندهم يعين الذي ، البليغ التعزير حد عليه
 فيه سعيهم من فعجب ، ودينه ، إميانه وقوة ، علمه وسعة ، صدقُه له تبني حىت ، إليه وجلس ، الشام
 عليهم خشي ، ليهمع غضبه رأى فلما ، تشاء مبا فيهم احكم : أي هؤالء، يف حكمتك قد : وقال ،

 يسكنه زال وما ، عنهم لك غىن وال ، دولتك وعلماء ، امللة فقهاء هم هؤالء ، امللك أيها : وقال
   . باخللق رحيما ، احلق يف قويا ، الرباين العامل يكون هكذا ، جيد ما ذهب حىت ، عليهم
 ، دمشق قلعة يف نمسجو وهو ، األجل وافاه حىت ، ويدرس ، وجييب ، يصنف ، اهللا رمحه وظل
 قال ، دونه الباب وأغلق ، القلعة هذه يف أدخل حينما ، عمره أُخريات يف يقول اهللا رمحه وكان
  .} العذاب قبله من وظاهره الرمحة فيه باطنه باب له بسور بينهم فضرب{
 أنا ، ينتفارق ال معي فهي ، صدري يف وبستاين جنيت أنا ؟ يب أعدائي يصنع ما "يقول اهللا رمحه كان
   "  .؟ يب أعدائي يصنع فما ، شهادة وقتلي ، سياحة ونفيي ، خلوة سجين
 ال [، وسلم عليه اهللا صلى النيب لقول مصداقا ، املكان هذا إىل سيق أن ، واملنة بالغبطة يشعر كان بل

 القلعة هذه يف علي اهللا فتح لقد "اهللا رمحه يقول فكان] له خريا كان إال قضاء املؤمن على اهللا يقضي
 هلم مألت لو وواهللا ، يطلبونه وهم األكابر من كثري مات ما ، القرآن وتدبر ، باهللا العلم أبواب من
 أيها املؤمن هكذا " اخلري من يل ساقوا ما على كافأم ما ، وفضة ذهبا - خصومة أي - القلعة هذه
 وافاه حىت ، استطاع مبا الناس فعوين ، ويفيت يكتب ، سجنه يف وهو ، اهللا رمحه زال وما ، الكرام
 فكان} مقتدر مليك عند صدق مقعد يف {وجل عز اهللا قول بلغ قد ختمته يف وكان ، احملتوم األجل
 ومل ، للهجرة وعشرين ومثانية سبعمائة 728 سنة وفاته وكانت ، اهللا كتاب من قرأ ما آخر هو هذا
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 تاريخ يف فارقا كان ، تيمي وغري ، تيمي : فيقال ، يميزون تيمية ابن اإلسالم شيخ بعد الناس يزل
 األمة تدي الذي الرباين للعامل كماالت جممع ميثل كان واسعة، رمحة اهللا رمحه ، اإلسالمية العقيدة
  .رأسا النبوة مشكاة من يقبِس ألنه ؛ ديه
 ومسناها اليت ، الرسالة هذه وهي ، خمتلفة مسائل يف ، بنانه خطه مما أمنوذج ، الكرام أيها أيدينا وبني
 املتعلق" الفتاوى جمموع "من الثالث الد يف ، أسلفت كما واقعة وهي" الدين أصول يف رسالة "بـ

 ماتعة فصوال تضمنت فقد ، فيها ما مجيع على منر أن ، تعاىل اهللا شاء إن وسنسعى ، االعتقاد مبفصل
   .العلم لطالب مهمة
 يكن مل فإنه ، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم معرفة يف تمرسي أن ، منكم العلم لطالب وينبغي
 ، ساعتها بنت يكتبها كان ، كتبه عامة فإن ، ابتداء يكتب أن ، العلماء من كثري يصنف كما يصنف
 وطريقته ، أسلوبه فهم على يعتاد حبيث ؛ مراس إىل العلم طالب من حيتاج ما ، كالمه يف وقع فرمبا
  .  اهللا رمحه
 لشيخنا اغفر اللهم ، وااله ومن وصحبه آله وعلى ، اهللا خلق خري على والسالم والصالة ، هللا احلمد
  .وللمسلمني ولنا
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  :- رحمه اللَّه تعالَى -سئلَ شيخ الْإِسلَامِ أَبو الْعباسِ ابن تيمية 
عتقَاده؟ وما الَّذي يجِب علَيه علْمه؟ وما هو الْعلْم الْمرغَّب فيه؟ وما هو ما الَّذي يجِب علَى الْمكَلَّف ا

  الْيقني؟ وكَيف يحصلُ؟ وما الْعلْم بِاَللَّه؟
ابفَأَج :لُها قَوأَم ،نيالَمالْع بر لَّهل دملَى : الْحع جِبي يا الَّذالٌ ممإج يهذَا ففَه هقَادتاع كَلَّفالْم
               .وتفْصيلٌ

من : أَما الْإِجمالُ فَإِنه يجِب علَى الْمكَلَّف أَنْ يؤمن بِاَللَّه ورسوله، ويقر بِجميعِ ما جاَء بِه الرسولُ# 
مو بِاَللَّه انرِ الْإِميا أَميعِ ممبِج رقثُ ييى بِحهنولُ وسالر بِه را أَممرِ، ومِ الْآخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتلَائ
بِه را أَممو بِه ربأَخ .را أَميمف لَه اديقانال؛ وربا أَخيمف هيقدصت نم دفَلَا ب .  

  
   :الشرح 
   : متنوعة التصنيف أسباب أن ، اهللا رعاكم يا واعلموا ، املسألة صورة هي هذه ، السؤال نص وه هذا
 من مسألة يف ابتداء ويكتب ، القرطاس على القلم سن ويضع ، القلم ميتشق بأن ؛ ابتداء العامل يصنف فأحيانا -

   . للناس اابي يف وامليثاق العهد عليه أخذ قد ، تعاىل اهللا أن يرى اليت ، املسائل
 اهللا أجلمه ، علما كتم من فإن ؛ العلم بذل من ، تعاىل اهللا أوجب مبا وقياما ، وتذمما تأمثا ذلك يقع وأحيانا -

    .به فيفيت سؤال العامل على فريد ، القيامة يوم نار من بلجام
 مستمرة حالة يف يعيش انك أنه على يدلكم وذلك ، القبيل هذا من هو ، اهللا رمحه اإلسالم شيخ كتب ما وعامة
 الدراسات معدي من ، للعلم املتوفرين من كثري يصنف كما يصنف يكن مل ، ينقطع الذي البذل العطاء من ،

 مؤلفاته معظم كانت فلذلك ، عامة علماء ، كالسلف اهللا رمحه كان ، عامة عاملَ كان ، ال ، ذلك وغري ، العليا
   . سؤاالت على إجابة تقع ،

 السؤال حيسن أن ، سأل إذا عليه مث ، فعال إليه حيتاج عما يسأل حبيث ؛ سؤاله يحكم أن ، العلم لبلطا وينبغي
.  

" الفتاوى "يف جتدها اليت ، املسائل من كثري يف يقع وهذا ، عرضه يف اإلنسان يتلطف أن : السؤال آداب ومن
   .عليه خفي وما ، مراده يبني مث ، املسؤول مع الكالم يف فيتلطف

   : معي تأملوا ، أسئلة سنة تضمنت قد ، للتو قرأناها اليت املسألة هذهو
   . ؟ اعتقاده املكلف على جيب الذي ما : األول السؤال
   .؟ علمه عليه جيب الذي ما : الثاين السؤال
   .؟ فيه املرغَّب العلم هو ما : الثالث السؤال
   . ؟ اليقني هو ما : الرابع السؤال
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   . اليقني حيصل كيف : اخلامس والسؤال
   . ؟ باهللا العلم ما : السادس والسؤال
   .عنها اجلواب ملعرفة الناس تتشوف ، عظيمة أسئلة وهي
   : خصال عدة جتمع بإجابة جييب أن العامل على  فإن ، اإلجابة وأما
 اهللا استهل وقد ، أقطع فهو ، اهللا حبمد فيه يبدأ ال ، بال ذي أمر فكل ، احلمدلة أو بالبسملة يستهلها أن : أوهلا
  .  } العاملني رب هللا احلمد {بـ العزيز كتابه تعاىل
 ، بيانك يف العلم طالب يا معولُك يكون أن مبعىن ، بالتأصيل ، البيان أو ، اخلطبة أو ، اإلجابة تتسم أن وينبغي
 ، مهم أمر وهذا ، الستئناسوا ، االرتفاق سبيل على إال ، غريمها على تعول وال ، والسنة الكتاب : األصلني
 وكالم ، اهللا بكالم حيتفي ال ما ، الرجال بأقوال حيتفي ، العلم طلبة من كثريا فإن ؛ مؤمن كل له يتفطن أن ينبغي
 الكتاب : العظيمني األصلني هذين على ، ومستندك ، معولك ليكن ، اهللا فاهللا ، وسلم عليه اهللا صلى رسوله
والسنة .   
 أن كيف اإلجابة هذه يف وستجدون ، السائل مراد تصيب بأن ، القصد ، البيان : اإلجابة آداب يف الثالث األمر
   . واحدة واحدة عليها فأجاب ، املسألة هذه على ، قَصصا مشى ، تيمية ابن اإلسالم شيخ
 ، باجلواب االنتفاع يف ، كبري وقع له العرض حسن فإن ، والترتيب العرض حسن : اإلجابة آداب من : أيضا مث

   . الفائدة معها تضيع ، وبعثرة ، وتأخري تقدمي فيها يكون اليت األجوبة وبعض
 النيب اخلشين ثعلبة أبو سأل ملا وهلذا ؛ السائل سؤال على ، مفيدة بزيادات يأيت أن : اجلواب حسن من كذلك
 مسألة عن سأل ؟ به أفنتوضأ ، املاء من القليل معنا ويكون ، البحر نركب إنا : وقال ، وسلم عليه اهللا صلى
  ] . ميتته احلي [وقال ، علما فزاده] ميتته احلل ، ماؤه الطهور هو [فقال ، فقط الطهور
 قد السائلني بعض فإن ؛ ذلك إىل احتيج إذا ، السؤال ينقد أن ، مسألة على أجاب إذا للعامل ينبغي مما وأيضا
 ، املسألة هذه غري يف ، تيمية ابن اإلسالم شيخ إجابات يف نجدل وإنا ، األهم بغري يبدأ وقد ، سؤاله يف خيطئ
 أن ومفت عامل من ، للمسؤول ينبغي فال ، السائل رتبه ما وفق ال ، يراه ما وفق ، ويؤخر يقدم أحيانا أنه كيف
 ابتداء واباجل عليه ميلي فكأمنا ، يريد مبا املسؤول إىل يوحي ، السائلني بعض فإن ، السائلني أسئلة خلف ينساق
   . مسؤوليته إىل يتنبه أن ، البصرية النافذ العامل فعلى ،
 رمحك اعلم : قوهلم علماء أجوبة يف كثريا جند وهلذا ؛ والقارئ السائل مع يتلطف أن ، للعامل أيضا ينبغي إنه مث
   . احلسن الدعاء  من هذا وحنو ، اهللا
 إمجال فيه هذا ) : ؟ اعتقاده املكلف على جيب فيما ( ولاأل السؤال على إجابة قال ، اهللا رمحه الشيخ إن مث

   .املفصل اجلواب مث ، امل اجلواب إىل اآلن فلنستمع ، وتفصيل
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 نقول أو ، حنجم أو ، نتلجلج فال ديننا عن سئلنا إذا أنا : وهو ، الكرام أيها األمر هذا نعي أن علينا ، اهللا شاء ما
 مبقاصد ملما يكون أن ينبغي مسلم كل ، الفالنية الدائر إىل بك نذهب أو ، الينالف الشيخ إىل بك لنذهب ، ال: 
   .االختصاص ألهل حيسنها ال اليت التفاصيل ويدع ، جممال جوابا فيجب ، دينه
 ، دينك من تعلم مبا أخربه ، أدري ال : تقل ال ، اإلسالم عن اإلسالم يف الدخول يف راغب سائل سألك فإذا
 ، املشهور احلديث يف كما ، وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل يأيت ، السالم عليه جربيل هذا ، مالجم جوابا وأجبه
 أن العاد شاء لو ، أجوبة فيعطيه ، وأماراا ، الساعة وعن ، اإلحسان وعن ، اإلميان وعن ، اإلسالم عن ويسأله
 ، املقصود على الدال ، امل باجلواب ياناأح اإلنسان فيجب ، احلق مجاع لكنها ، جمملة أجوبة ، لعدها يعدها
 ، اهللا رمحه فيه لزم وقد ، اعتقاده املكلف على جيب عما جممل جواب هو ، القليلة األسطر يف قليل قبل مسعتم فما

 ، اآلخر واليوم ، ورسله ، وكتبه ، ومالئكته باهللا تؤمن أن اإلميان [بقوله جربيل أجاب فقد ، النبوية الطريقة
  ] .وشره خريه بالقدر وتؤمن
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وأَما التفْصيلُ فَعلَى كُلِّ مكَلَّف أَنْ يقر بِما ثَبت عنده؛ من أَنَّ الرسولَ أَخبر بِه وأَمر بِه وأَما ما # 
؛ وبِه ربأَخ هأَن هلُغبي لَمولُ وسالر بِه ربأَخ ارِ بِهالْإِقْر كرلَى تع اقَبعلَا ي و؛ فَهكبِذَل لْمالْع هنكمي لَم

ارِهي إقْرلٌ فاخد وهلًا وفَصم  لَه فَرغئًا يطخلًا كَانَ مأَوتم كذَل لَافإنْ قَالَ خ ثُم املِ الْعمجبِالْم
   .منه تفْرِيطٌ ولَا عدوانٌخطَؤه؛ إذَا لَم يحصلْ 

  : الشرح 
    .؟ اعتقاده املكلف على جيب الذي فما ، بالتفصيل تتعلق اإلجابة هذه ، نعم
 نبيه وخطاب ، تعاىل اهللا خطاب يعي الذي ، العاقل البالغ املسلم : هو باملكلف واملقصود - املكلف عند ثبت إذا
 صلى النيب عن بلغه ما يثبت أن ، تفاصيل من عنده ثبت فيما ، عليه الواجب ، -  ويفهمه وسلم عليه اهللا صلى
   .عمال كانت إن ، ا ويقر ، التفاصيل ذه فيؤمن ، وسلم عليه اهللا
 هذا ألن ؛ كال ؟ به اإلقرار ترك على يعاقب فهل ، به العلم ميكنه ومل ، التفصيلية العلوم أنواع من يبلغه مل ما

  . } آتاها ما إال نفسا اهللا يكلف ال {،} وسعها إال نفسها اهللا لفيك ال{و الطَّوقِ خالف
 للمخطئ يغفر تعاىل واهللا ، خمطئا يكون فإنه ، سائغ تأويل نوع ذلك يف وله ، احلق خبالف قال أنه قُدر لو مث

   . عدوان وال تفريط منه يقع أال : بشرط لكن ، اتهد
   .املختلفة العلوم نواعأ يف ، اخلريطة نتصور أن نستطيع ذا إذن
  . عنه اخلروج مسلما يسع ال أمجايل، علم هذا اهللا، رسول حممدا وأن اهللا، إال إله أال شهادة: جيمعه إمجايل، علم ثَم
 لزمك ، فعله أو قاله ، وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عندك ثبت ما فكل ، فيه الناس يتفاوت ، تفصيلي علم وثََم
 ، وسلم عليه اهللا صلى الرسول به جاء ما بقبول أمرنا تعاىل اهللا ألن ؛ وتقر به تؤمن أن ، وشخصك ، بعينك
 مجيعا إليكم اهللا رسول إين الناس أيها يا قل {وقال} فانتهوا عنه اكم وما فخذوه الرسول آتاكم وما {فقال
 باهللا يؤمن الذي األمي نيبال ورسوله باهللا فآمنوا ومييت حييي هو إال إله ال واألرض السماوات ملك له الذي

  . } تدون لعلكم واتبعوه وكلماته
 عباده أن علم قد ، وتعاىل سبحانه اهللا ولكن ، منه شيئا نرد وأال ، الرسول به جاء ما قبول من لنا بد ال إذن

   : وتقصري قصور ويعتريهم ، هذا يف يتفاوتون
  .}  والرس نبعث حىت معذبني كنا وما {تعاىل فقال باجلهل فعذر -
 مل فمن} الرسل بعد حجة اهللا على للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين رسال {فقال الرسالية احلجة وأثبت -
   . معذور فهو ، الفروع أو األصول يف ، الرسالية احلجة تبلغه
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 نقول افإن ، تأويل بنوع ذلك منه ويقع ، وسلم عليه اهللا صلى ، الرسول به جاء ما خالف اإلنسان يفعل أن بقي
 هو هذا كان إن ، مغفور خطؤه : نقول بل ، نؤمثه ال ولكننا ، باخلطأ قوله أو فعله ونصف ، أخطأ قد إنه: 

    .عدوان وال تفريط منه يقع أال بشرط ، جهده قصارى
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ب علَى من نشأَ بِدارِ علْمٍ ولهذَا يجِب علَى الْعلَماِء من الاعتقَاد ما لَا يجِب علَى آحاد الْعامة، ويجِ
وأَما ما علم ثُبوته بِمجرد الْقياسِ الْعقْلي دونَ . وإِميان من ذَلك ما لَا يجِب علَى من نشأَ بِدارِ جهلٍ

هدقتعي إنْ لَم اقَبعذَا لَا ي؛ فَهالَةسلُ . الرا قَوأَملِ الْكَلَامِوأَه نم فَةقْلِ : طَائةَ بِالْعالثَّابِت فَاتإنَّ الص
هي الَّتي يجِب الْإِقْرار بِها؛ ويكْفُر تارِكُها بِخلَاف ما ثَبت بِالسمعِ؛ فَإِنهم تارةً ينفُونه وتارةً 

اهنعونَ مضفَوي أَو هلُونأَوتذَا يفَه ةيقْلالْع فَاتلِّقًا بِالصعتم الْكُفْرانَ ولُونَ الْإِميعجي نلَك هونثْبِتةً يارتو 
 وبِالْأَدلَّة لَا أَصلَ لَه عن سلَف الْأُمة وأَئمتها إذْ الْإِميانُ والْكُفْر هما من الْأَحكَامِ الَّتي ثَبتت بِالرسالَة؛

ةيقْلالْع لَّةالْأَد درجرِ؛ لَا بِمالْكَافنِ ومؤالْم نيب زيمي ةيعرالش.  
  :الشرح 
   : أمور عدة القطعة هذه تضمنت
 على الواجب من أعظم ، االعتقاد من العلماء على الواجب فإن ؛ الناس طبقات بني التفريق : هو األول األمر
 عليه وبناء ؛ العامة يؤته مل ما ، النصوص موارد على والوقوف ، االطالع من ، العلماء آتى اهللا أن وذلك ؛ العامة
 يف نشأ كمن ليس ، وإميان علم دار يف نشأ من أن كما ، العامة على كالواجب ليس ، العلماء على الواجب فإن
   . العلم مصادر عن وبعد وبادية جهل دار
 اهللا زينه من فعلى ، يشاء من فضله يؤيت وتعاىل سبحانه واهللا ، كبريا شرفا هلم ألن ؛ كبرية مسؤولية ءالعلما وعلى
   .له حجة يكون بل ، عليه وباال يعود علمه يكون فال ، وإميانا عمال علمه إىل يضم أن ، بالعلم تعاىل
 أهل فاسألوا {وجل عز ربنا قال وقد ، الذكر أهل يسأل أن جهده قصارى ألن ؛ التقليد وظيفته فإن العامي أما

 لكم تبد إن أشياء عن تسألوا ال {السؤال من معفى أنا : العامي يقولن فال ،} تعلمون ال كنتم إن الذكر
 اهللا حكم يتبني أن ، املسائل من مسألة إىل احتاج مسلم كل على الواجب ، ال ، لبعضهم يزين كما ،} تسؤكم
   .علمه إمكان مع ، به ويتعلل جهله على ئيتك وأال ، فيها تعاىل
 ، التشريع وقت يف نزلت إمنا} تسؤكم لكم تبد إن أشياء عن تسألوا ال {تعاىل قوله وهي ، آنفا تلوت اليت واآلية
 حترمي سؤاهلم على يترتب مبسألة ، وسلم عليه اهللا صلى النيب يبادئوا أن ينهون فكانوا ، يكتمل مل بعد والشرع
 ، مسألة عن سأل رجل ، جرما املسلمني أعظم من إن [احلديث يف جاء فلهذا ، األمة على وحرج وضيق
  ] .مسألته ألجل فحرمت
 اهللا صلى يقرره حىت ذلك يدع بل ، ابتداء بسؤال ، وسلم عليه اهللا صلى النيب أحد يبادئ ال التشريع زمن ففي
 اإلنسان فعلى ، للزيادة جمال يبق ومل ، الشريعة كتملتا وقد أما] تركتم ما ذروين [يقول كان وهلذا ، وسلم عليه
   . علمه إىل حيتاج ما يستقصي أن
   : إضافية مصادر وثالثة ، أساسية مصادر ثالثة للعلم ؟ العلوم مصادر هي ما
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   : فهي الثالثة األساسية املصادر أما -
   . الكتاب -1
   . والسنة -2
   . واإلمجاع -3
    .واإلمجاع والسنة تابالك : العلم أصول هي هذه
   : فهي اإلضافية املصادر وأما -
   . العقل -1
    .واحلس -2
   . والفطرة -3
 يستمد إن واإلمجاع ، واإلمجاع والسنة الكتاب وهو ، العصمة هو ، مرتال وحيا ، وتعاىل سبحانه اهللا آتانا فقد
   . منه
 وصحيح ، الكتاب لناطق مؤيدة مصدقة تكون ، حولنا ونالك يف بثها قد ، ا نستعني أمورا ، تعاىل اهللا وآتانا
   . العلم حتصيل يف مصادر هذه كل ، واحلس ، السوية والفطرة ، الصريح العقل : وهي ، السنة
 املراد ؟ الكالم بأهل املراد ما" الكالم أهل "قوله وهو ، كثريا مسعتموه رمبا ، مصطلح إىل اهللا رمحه الشيخ أشار
 هم هؤالء ، فقط العقلية بالطرق ، الدينية العقائد إثبات حياولون الذين هم : املتكلمني أو ، الكالم بأهل

   .املتكلمون
 مث ، إليه يرجع الذي السيد احلاكم هو العقل جيعلون بل ، والسنة الكتاب على أساسا يعولون ال أم : مبعىن 

 سلكوا العقلَ خالف وإن ، داللتهما قبلوا العقلَ قواف فإن ، العقل على فيعرضوما ، والسنة الكتاب يستدعون
   : وهي ، اهللا رمحه الشيخ ذكرها اليت الطرق إحدى فيه
   . النفي إما -
   . التأويل وإما -
   . التفويض وإما -
   . التهوين مع إثبات وإما -

 مسودا، والنقل ، سيدا العقل جيعلون ، النقل على العقل يقدمون ،" املتكلمني "املسمون القوم هؤالء ؟ ذلك كيف
 ، مقدمام مع ، والسنة الكتاب نصوص اصطدمت فإذا ، القضية يعكسون ، تابعا والنقل ، متبوعا العقل جيعلون
 ، النص ينفوا أن مبعىن ، النفي : أوهلا : التالية الطرق إحدى ؟ بالنصوص يصنعون ماذا حينئذ ، قرروها اليت

 هذا : قالوا حديثا كان إن ، واملعتزلة ، اجلهمية من ، كثريا غالم من ذلك وقع وقد ، احلائط عرض به ويضربوا
   .االعتقاد مسائل يف اآلحاد بأحاديث يحتج وال ، حجة به تقوم ال ، آحاد حديث
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   . التأويل : وهي ، الثانية بالطريقة عاملوها ، حمكمة آية أو ، متواترا حديثا كان وإن
   . غالم هم وهؤالء ، بالنفي صوصالن يواجه من منهم : إذن
 ، للنص القبول يظهرون أم : مبعىن ، الواقع يف التحريف هو التأويل وحقيقة ، بالتأويل بعضها يعامل آخر صنف
 خالف املراد ، ظاهره على ليس ، وكذا كذا به املراد وليس ، وكذا كذا به املراد : ويقولون ، عليه يفتاتون لكن
 : يقولون ، يبالون ال ؟ السياق عن وخرجتم ، الداللة تعيني يف حتكمتم حق بأي ؟ ذلك لكم أين من ، الظاهر
 أأنتم ؟ حديثا اهللا من أصدق أأنتم ؟ قيال اهللا من أحسن أأنتم ،} اهللا أم أعلم أأنتم {، للشريعة صيانةً ذلك نفعل
   . وسلم عليه اهللا صلى ، اهللا رسول من لألمة أنصح
 : فيقولوا ، النصوص هذه إىل يأتوا أن : وهو ، خطري مسلك هذا أن واحلقيقة ، بالتفويض معه يتعامل من ومنهم
 سبيل فال حنن أما ، اهللا إال معناها يعلم أحد ال لكن ، ظاهرها وعلى ، حقيقتها على ، حق النصوص هذه ، نعم
 فلذلك ؛ وحقيقتها مبعناها والتجهيل ، روفهاوح بألفاظها اإلميان : هي احملصلة ؟ احملصلة ما إذن ، مبعناها للعلم لنا

 عباد جيهلون احلقيقة يف وهم ، اهللا إىل العلم يفوضون بأم منهم زعما" التفويض أهل "أنفسهم يسمون كانوا
   . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول جيهلون بل اهللا،
 أو ، املشكلة بالنصوص يسمونه ما غلى أتوا فإذا) التفويض أو التأويل (املسلكني هذين يسلكون ما وكثريا
   : قائلهم يقول ، املتشاة النصوص

ه *** التشبيها أوهم نص وكلأَوِل أو فوض مترتيها ور  
   .عندهم آية هذه كأن ، هكذا
   . التهوين مع اإلثبات : فهي الرابعة الطريقة وأما
 العقلية بالصفات متعلقا ، والكفر اإلميان جيعلون لكن ، يثبتونه تارة فإم " بقوله ، اهللا رمحه الشيخ إليه أشار وقد
  " . وأئمتها ، األمة سلف عند له أصل ال فهذا ،
 أثبته ما على ، والكفر اإلميان مدار ، شيء به يتعلق ال هذا : يقولون لكن ، النص عليه دل ما مثال يثبتون : أي
   . العقل
 عند والكفر اإلميان متعلَّق بأن وبني ، الباطل املسلك هذا ، تكلمنيامل هؤالء على استدرك ، اهللا رمحه الشيخ إن مث

 الكفر مسألة يف احلاكمان مها ، والسنة فالكتاب ، العقل على ال ، والسنة الكتاب على ، السلف عند اإلميان
   . ختتلف اليت الناس عقول وليس ، واإلميان
 أول يف قول له يكون ، منهم والواحد الرجل بل ، عقوهلمو ، أحكامهم يف يتفاوتون املتكلمون هؤالء كان وهلذا
 عما ناهيك ، عمره آخر يف قوله خيالف ، عمره مبتدأ يف قول له يكون ، الكتاب آخر يف قوله خيالف ، الكتاب
 هدي فقد باهللا يعتصم ومن {بالضالل حقيق فإنه ، باهللا يعتصم مل ومن ، واسعة اختالفات من أفرادهم بني يقع
  .  } مستقيم صراط إىل
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لُها قَوأَمو : را أَمم لَمعأَنْ ي كَلَّفلَى كُلِّ مع جِبي هفَإِن عونتا يضذَا أَي؟ فَههلْمع هلَيع جِبي يا الَّذم

 لَو كَانَ لَه ما تجِب فيه الزكَاةُ لَوجب علَيه اللَّه بِه فَيعلَم ما أَمر بِالْإِميان بِه؟ وما أَمر بِعلْمه؛ بِحيثُ
كثَالُ ذَلأَم ككَذَلو جلْمِ الْحع لُّمعت هلَيع بجلَو بِه جحا يم كَانَ لَه لَوو ،كَاةلْمِ الزع لُّمعت .

ا جيعِ ممج لْمع ةومِ الْأُمملَى عع جِبيو بِيالن هلَّغي بلْمِ الَّذالْع نم يعضثُ لَا ييولُ بِحسالر اَء بِه
علَيه الْكتاب والسنةُ لَكن الْقَدر الزائد علَى ما يحتاج  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُمته شيٌء وهو ما دلَّ

 نيعالْم هإلَيةفَايلَى الْكع ضفَر :نياقالْب نقَطَ عفَةٌ سطَائ بِه تإذَا قَام .   
  : الشرح 
 العلم أن ، اهللا رمحه الشيخ بني ؟ علمه جيب الذي فما ، السائل سؤال يف الثاين السؤال عن إجابة القطعة هذه
   : نوعان
    .األعيان على تعلمه جيب علم -
   . كفائي فرض هو وعلم -
 على ، عني فرض يكون ؟ عني فرض يكون فمىت ، كفاية فرض يكون وتارة ، عني فرض العلم يكون تارة : أي
 مطلوب هذا ألن ؛ والصالة ، الطهارة أحكام يعرف أن ، مثال مسلم كل على فيتعني ، إليه حيتاج فيما معني كل
   . مسلم كل من

 ، إبل صاحب كان فإذا ، يديه بني اليت الزكاة أنصباء يف العلم يتعلم أن ، زكوي مال عنده كان من على ويتعني
    .ذلك تفاصيل إخل .. ثالثا عشرة مخس ويف ، شاتني عشر ويف ، شاةً اإلبل من مخس يف أن يعرف أن عليه
   . فضة أو ، ذهب صاحب أو ، بقر أو ، غنم صاحب كان إذا وكذا
    .وهكذا ، النسك متام ا حيصل اليت ملناسكا أحكام يعرف أن ، عليه تعني ، احلج استطاع إذا كذلك
 له استقام ملا وإال ، عيين فرض وجود من ، مسلم خيلو أن ميكن وال ، معني كل على عني فرض العلم يكون فتارة
   . دين
 تتنصل حبيث ؛ النبوة علم من شيء يهجر أن جيوز ال أنه : مبعىن ، مبجموعها األمة يشمل ، كفائي فرض وهناك
 املواريث وأحكام ، ثواملواري ، الفرائض تعلم علم تدع أن ، بأكملها مثال لألمة حيل فال ، عنه مبجموعها األمة
 سقط ، البعض به قام إذا ، وهكذا ، الفقه أصول علم ملعرفة أحد ينتدب أن جيب ، لذلك أحد ينتدب أن جيب ن
    .الباقني عن
   . أنفسهم خاصة يف يلزمهم ما عليهم جيب فإنه ، الناس آحاد أما
  :قائال الثالث السؤال عن أجاب مث
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هو الْعلْم الَّذي علَّمه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُمته لَكن يرغَّب َ"الْعلْم الْمرغَّب فيه جملَةً "وأَما 

حوج؛ وهو لَه أَنفَع وهذَا يتنوع؛ فَرغْبةُ عمومِ الناسِ في كُلُّ شخصٍ في الْعلْمِ الَّذي هو إلَيه أَ
ملَه فَعأَن يدعالْوو دعالْوالِ ومالْأَع نواملستحبات م اتاجِبالْو رِفَةعم . غَبري مهنصٍ مخكُلُّ شو

و كذَل نم هإلَي اجتحا يي كُلِّ مففَعا أَنيهافنلٍ يمي عف هتغْبكُونُ رت ةٌ فَقَدهبش ي قَلْبِهف تقَعو نم 
 نم   كرِ ذَلغَي.   

  :الشرح 
 صلى النيب قال فقد النبوة، علم هو ، فيه املرغب العلم بأن اهللا رمحه بني ، فيه املرغب العلم عن السائل سأل ملا
 يعلمون الذين يستوي هل قل {تعاىل اهللا قال قد بل ،] الدين يف يفقهه ، خريا به اهللا يرد من [وسلم عليه اهللا

  . } األلباب أولوا يتذكر إمنا يعلمون ال والذين
 أوىل يكون ، العلم من نوعا حيسن قد ، حبسبه إنسان كل لكن ، فيها مرغب فإا ، منه وأثارة ، نبوي علم فكل
    .غريه من حقه يف

 تعاىل اهللا أوجب ما أتقن فإذا ، املستحبات إىل ذلك بعد ينتقل مث ،  الواجبات علم يتقن أن املرء لىع والواجب
   .النوافل من ذلك عن زاد فيما فليتفقه ، الفرائض من عليه
 علم فيطلب ، جالئها إىل حيتاج ، شبهة لإلنسان تعرض كأن ، غريه على يقدمه أن يستحق ما العلوم من إن مث

 اهللا يقل امل ، السؤال من شيء املؤمن يف يقع أن ، اهللا رعاكم يا تعجبوا وال ، جيد ما عنه تعاىل اهللا ذهبلي ، ذلك
 رب {إبراهيم يقل أمل ؟ } قبلك من الكتاب يقرءون الذين فاسأل إليك أوحينا مما شك يف كنت فإن {وجل عز
 ، نفسك يف يتلجلج شيئا تدع فال} قليب مئنليط ولكن بلى قال تؤمن أومل قال بلى قال املوتى حتيي كيف أرين
 : يتعلمان ال واثنان ، عقول وقلب ، سؤول بلسان ، العلم اإلنسان يؤتى وإمنا ، السؤال العي شفاء فإمنا ، سل بل

 ، يسأل أن هم كلما واملستكرب ، الناس من خجال ، انقمع يسأل أن هم كلما املستحي فإن ، ومستكرب مستحٍ
 يف جريئا ، للحق متضعا فكن ، جهله يف يتردد فيظل ؟ كذا حيسن ال : سيقولون ؟ عين لناسا يقول ما : قال
 ديننا يف وليس ، خمفى شيء ، اهللا حبمد ديننا يف فليس ، شيئا نفسك يف تبق وال ، دينك أمر عن وسل ، احلق
   .البينة دين هو بل ، منه يستحى شيء
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إذَا " ماٌء يقَن : "  طُمأْنِينةُ الْقَلْبِ، واستقْرار الْعلْمِ فيه وهو معنى ما يقُولُونَفَهو" الْيقني " وأَما 
بينيِ الرقالْي دضو ،كَةرالْح نع قَرتقَالُ. اسابِ يرطاضالو كَةرالْح نم عون وهنِي : ورِيبنِي يابر

ف هنمويثدي الْح :} اقيٍ حبِظَب رم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الندأَح هرِيبفَقَالَ لَا ي 1(} ف( ثُم 
انرأَم هنم مظتني نيقلُ الْقَلْبِ: الْيمعالْقَلْبِ، و لْما. عازِما جلْمع لَمعي قَد دبذَا فَإِنَّ الْعه عمرِ؛ وبِأَم 

فَيكُونُ في قَلْبِه حركَةٌ واختلَاج من الْعملِ الَّذي يقْتضيه ذَلك الْعلْم كَعلْمِ الْعبد أَنَّ اللَّه رب كُلِّ 
م يكُن؛ فَهذَا قَد تصحبه الطُّمأْنِينةُ شيٍء ومليكُه؛ ولَا خالق غَيره؛ وأَنه ما شاَء كَانَ وما لَم يشأْ لَ

 يفْلَةُ هالْغلْمِ وذَا الْعه نالْقَلْبِ ع فْلَةغا ل؛ إمكلُ بِذَلمالْع هبحصلَا ي قَدو هلَيكُّلُ عوالتو إلَى اللَّه
أَصا لدض كُنت إِنْ لَمو ،املْمِ التالْع دض فَاتالْتال ني الْقَلْبِ مف حنسي ترِ الَّتاطولْخا لإِملْمِ، ولِ الْع

كرِ ذَليغا لإِمابِ وبإلَى الْأَس.   

  :الشرح 
 ما اليقني، طلب ، اليقني عن الرابع سؤاله السائل سأل فقد ، عليه اجلواب أحسن وما ، السؤال هذا أحسن ما

 اليقني هو هذا ،" فيه العلم واستقرار القلب طمأنينة هو : "فقال ، واحدة ومجلة ، بكلمة لشيخا فأجاب ؟ اليقني
 مستقرا العلم ويكون ، مطمئنا يكون بل ، يتردد وال ، يضطرب ال القلب أن مبعىن ، القلب طُمأنينة ، الكرام أيها
   "  .القلب وعمل القلب علم : أمران منه نتظمي اليقني مث "قال وهلذا ؛ معا والعمل بالعلم هذا العبد يبلغ ، فيه
 يقال ، الراكد املستقر املاء أي ،" يقَن ماٌء "العرب قول من وهو ، اليقني كلمة استمداد ، اهللا رمحه الشيخ وبني
    .يقن : عنه

 ، نائم: أي حاقف ومعىن ، حاقف بظيب ، وسلم عليه اهللا صلى النيب مر حينما ، احلديث يف باملأثور أيضا واستدل
    .حيركه ال : أي ، أحد يريبه ال : فقال ، نومته يف ومنحنٍ
 ، بالعمل القلب انبعث مث ، وشرعه بدينه وعلما ، وجل عز باهللا علما القلب امتأل إذا لإلنسان احلال هذا فيحصل
 لكنه ، علم القلب يف أحيانا فيقع ، صاحبتها عن تتخلف قد ، اخلَصلتني هاتني إحدى أن ، اهللا رمحه الشيخ وبني
 هذا لكن ، قدير شيء كل على وأنه ، شيء كل خالق وأنه ، شيء كل رب اهللا بأن يعلم العبد يكون ، بارد علم
    .وقصورا نقصا ذلك فيكون ، والثقة ، واليقني ، التوكل من ، قلبية ةحرك يصحبه ال ، راكد علم العلم
 وقد ، اليقني أهل حال هو وهذا ، عليه والتوكل ، اهللا إىل لطمأنينةا تصحبه قد فهذا " اهللا رمحه الشيخ قال فلهذا
 خمزن عنده : أي ، العلم هذا عن القلب لغفلة إما ؟ ملاذا ،" معا والعمل العلم ينتظم فال ، بذلك العمل يصحبه ال

   ، تاألدوا من شيء بيتك يف عندك يكون كأن ، يستدعيه ال ، قلبه من جانب يف وضعه قد لكنه ، علمي
                                                           

  ) .5112 و 5111ابن حبان ( و  ) 1139مالك ( و  ) 2818النسائي ( و  ) 15450أمحد ( أخرجه ) صحيح (  )1(
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 يوجد ، عندك موجود أنه مع ، به تنتفع فال ، وتنساه الدار من جانب يف تضعه ، املشروبات أو ، املطعومات أو
 قال فلهذا ؛ ا ينتفعون فال ، ونسوها القلب زوايا من زاوية يف وضعوها قد ، معلبة علوم عندهم الناس من كثري
   " .العلم ألصل ضدا تكن مل وإن ، التام العلم دض : هي والغفلة ، العلم هذا عن القلب لغفلة إما"
 أصال تكن مل وإن ، ونتائجه ، وفوائده ، آثاره يستويف الذي العلم ضد : أي ، التام العلم ضد : هي الغفلة ، نعم
   .العلم لضد
 لكن ، رىوأخ آونة بني ، يستدعيه العلم وهذا ، علم اإلنسان عند يكون قد" القلب يف تسنح اليت للخواطر وإما"
 يف هو إمنا القلب فإن ، اآلدميني عند معروف أمر وهذا ، عليه فتهجم ، القلب على تطرأ ، وعوائق ، موانع ثَم

 ، شيطانية حبملة الشيطان جند يقوم فتارة ، الشيطان وجند ، الرمحن جند : وعسكرين ، جلندين ميدان احلقيقة
 قال كما ، منه فيخرجونه ، وجنده الشيطان هذا باكتساح ، بالقل يف الرمحن جند يقوم وتارة ، القلب الحتواء
 صدور يف يوسوس الذي . اخلناس الوسواس شر من . الناس إله . الناس ملك . الناس برب أعوذ قل {تعاىل اهللا
  " . الناس و اجلنة من . الناس

 اهللا ذكر فإذا ، عليه ثموجي ، آدم ابن قلب على خرطومه يضع ، عنهما اهللا رضي عباس ابن قال كما فالشيطان
 ، قلبه يف الرمحانية والواردات ، اإلميانية اخلطرات يعزز أن ، احلازم ، اللبيب املوفق املؤمن فعلى ، هكذا ، اخننس
   . اليقني على فيحصل ، قلبه يف موضعا هلا يدع وال ، الشيطانية اخلطرات ويكتسح ، اخلناق يضيق حىت

 ألنه ؛} اليقني يأتيك حىت ربك واعبد {تعاىل اهللا كقول ، املوت على -  لمونتع كما - اليقني يطلق وأحيانا
    .الوجه هذا من ، متيقَّن
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سلُوا اللَّه {: وفي الْحديث الْمشهورِ الَّذي رواه أَبو بكْرٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ
نيقالْيا اللَّهملُوهفَس ةيافالْع نا مريئًا خينيِ شقالْي دعب دأَح يطا أُعةَ فَميافالْعنيِ إذَا  )1(} وقلُ الْيفَأَه

هصقني أَو هانإمي بذْهي لَاَء قَدتابفَإِنَّ ال مرِهغَي لَافوا؛ بِختلُوا ثَبتاُب �X�Wm��k� �j
l��u� �t��s��r�� qp��o� �n�� � �m��lة���	له  ، ٢٤:اى إلَى قَورأَلَا ت
�m��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È: تعالَى

���Ù��Ø��×��Ölالُ ،  173 �ل ���انح هذالَفَهؤقال تعاىل  و ، ِءه :�m�� �̀ � �_��^

m��l� �k��j��i��h��g�� �f��e� �d��c� �b��an���q� � �p� �o

��t��s��rlاىل قوله ،  9:ا���اب:��m��ml��k��j���i����h��g��f

z��y����x��w��v��u��t�� �s���r��q��p���o��nlقَالَ ،١٢ - ١١:ا���ابو 
����m|��{��z���j��i��h  :تعالَى � � � �g��f���e�� � �d� �c��b��a�� `_��� � �~� �}

��u��t��s��r��q���po��n��m��l��kl ��� .الْآيتينِ ٣١: ا	�� �
   : الشرح

 : اهللا رمحه الشيخ أسلف كما وهو اليقني ، والعافية اليقني : الغاية بلغ فقد ، اخلصلتان هاتان للعبد اجتمع إذا
 يبتلى أو ، الفنت يجنب أن : هو بالعافية واملقصود ، العافية ذلك بعد مث ، فيه العلم واستقرار القلب طُمأنينة
 يقولوا أن يتركوا أن الناس أحسب . أمل {تعاىل اهللا قال كما ، ابتالء من أحد خيلو يكاد ال أنه وذلك ، فيعاىف
  . } الكاذبني وليعلمن صدقوا الذين اهللا فليعلمن قبلهم من الذين فتنا ولقد . يفتنون ال وهم آمنا
 ، بطاقة إلميانا أن تظن ال ، مستعدا فكن ، إميانك سيمحص ، تعاىل اهللا فإن ، آمنت إذا أنك ، اهللا عبد يا فاعلم
 كذا من صدقها اهللا يظهر ، قلبية حقيقة اإلميان ، ال ، يسرة أن مينة تعلق شارة أو ، اجليب يف وتوضع تشترى
    .جنوت فقد ، وعافية ، يقني لك اجتمع فإذا ، باالبتالء
   : هؤالء وحال ، هؤالء حال من ، أمثلة تعاىل اهللا ذكر وقد
 موقنني كانوا فهم} يوقنون بآياتنا وكانوا صربوا ملا بأمرنا يهدون أئمة مهم وجعلنا{ : عباده من ثلة عن فقال -
    .فنجوا ، فصربوا ابتلوا مث ،

                                                           

  و  ) 952ابن حبان ( و  ) 3849ابن ماجه ( و  ) 44 ، 34 ، 17 ، 5أمحد ( و   ) 3558 ، 3514الترمذي ( أخرجه ) صحيح (  )1(
  ) . 882 ، 881 ، 880النسائي يف عمل اليوم و الليلة (     
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 زلزاال وزلزلوا {تعاىل اهللا قال الذين املؤمنني حال : فريقني حال" األحزاب "سورة يف ، تعاىل اهللا وذكر -
 وحال ،} وتسليما إميانا إال زادهم وما ورسوله اهللا وصدق سولهور اهللا وعدنا ما هذا {وقالوا ، وثبتوا} شديدا
 إال ورسوله اهللا وعدنا ما مرض قلوم يف والذين املنافقون يقول وإذ {عنهم تعاىل اهللا قال الذين ، املنافقني
 أن نيأم ال وأحدنا ، اليمن وقصور ، الشام يف بصرى قصور عن حيدثكم حممد هذا : قائلهم يقول كان} غرورا
   !  .حاجته لقضاء يذهب
 فقد ، وعافية يقينا اإلنسان رزق فإذا ، يقال كما الدينار من الفَلس ويتبني ، القلوب يف ما يهتز الزلزال يف هكذا
   .جنا
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ا كَيأَمفَبِثَالو نيقلُ الْيصحي اَءفيأَش ثَة  :  
  .  نتدبر الْقُرآ:  أَحدها
  .تدبر الْآيات الَّتي يحدثُها اللَّه في الْأَنفُسِ والْآفَاقِ الَّتي تبين أَنه حق: والثَّانِي

m�À���Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á :تعالَى الْعملُ بِموجِبِ الْعلْمِ قَالَ :والثَّالثُ
��É� �È�Ñ� �Ð� �Ï� �Î��Í��Ì� � � ËÊ� �Ó��Òl !"#$ :لَى   ،٥٣ع دائع ريمالضو
آنالَى. الْقُرعا قَالَ تكَم :�m��º��¹��¸��¶���µ��´��³��²��±��°��¯���®��¬

��¿��¾��½��¼��»l��!"#$ :٥٢  ،�m��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À
���ËÊ��É��Èl����!"#$ :ةَ ٥٣الْآي .  

نمو فَلِْسفَةتالْم نم فَةلُ طَائا قَوأَموفَةوصتالْمو ةكَلِّمتالْم نم مهبِع؛ :  تإلَى اللَّه دائع ريمأَنَّ الض
 وهو ةريكَث وهجو نطَأٌ مخ كبِذَل ةالْآي فِْسريقْلِ؛ فَتلَالِ بِالْعدتاسبِال هرِفَتعطَرِيقِ م كْرذ ادرأَنَّ الْمو

    .تفَق علَيه سلَف الْأُمة وأَئمتهامخالف لما ا

 اتبِالْآي هتادهأَنَّ ش عم ةوعمسالْم اتالْآي قدص نيبيةَ لودهشالْم اتى الْآيري هأَن هانحبس نيفَب
بلَّ عدي لَم هانحبس هأَنةٌ ليكَاف ةوعمسرِ الْمبالْخ درجبِم آنبِالْقُر هلِ ،ادأَه نم فائطَو هظُنا يكَم

الْكَلَامِ يظُنونَ أَنَّ دلَالَةَ الْقُرآن إنما هو بِطَرِيقِ الْخبرِ، والْخبر موقُوف علَى الْعلْمِ بِصدقِ الْمخبِرِ 
م بِصدقه موقُوف علَى إثْبات الصانِعِ؛ والْعلْمِ بِما يجِب ويجوز ويمتنِع الَّذي هو الرسولُ، والْعلْ

علَيه؛ والْعلْمِ بِجوازِ بعثَة الرسلِ؛ والْعلْمِ بِالْآيات الدالَّة علَى صدقهِم ويسمونَ هذه الْأُصولَ 
نَّ السمع عندهم موقُوف علَيها وهذَا غَلَطٌ عظيم وهو من أَعظَمِ ضلَالِ طَوائف من الْعقْليات؛ لأَ

   .أَهلِ الْكَلَامِ والْبِدعِ
  

  :الشرح 
 بثالث حيصل اليقني بأن ، اهللا رمحه الشيخ فبني ؟ اليقني حيصل كيف : وهو ، اخلامس السؤال إجابة هذه إذن
   : طرق
   .القرآن تدبر : األول الطريق
 القرآن أنزل إمنا ، وتعاىل سبحانه اهللا أن وذلك ، تعاىل اهللا وفقه ملن ، وأسهلها ، أعظمها من وهذا ، واهللا إي

 على يعلق أن أو ، الفاخرة وباألغلفة ، الذهب بأغلفة طبعاته لتزين أو ، فقط به ليتغىن ال ، ليتدبر العظيم
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 القرآن من األعظم املقصود لكن ، مقصودا مطلوبا ذلك بعض كان وإن ، اآلذان به تشنف أن أو اجلدران،
 } القول يدبروا أفلم {،} األلباب أولوا وليتذكر آياته ليدبروا مبارك إليك أنزلناه كتاب {، التدبر : هو ، العظيم
  . } كثريا اختالفا فيه لوجدوا اهللا غري عند من كان ولو{

 ويقلب ، معانيه يف النظر ميعن صار بأن ، القرآن تدبر العبد رزق فإذا ، تدبره : هو القرآن من عظماأل فاملقصود
   . باحلسبان له خيطر مل ما املعارف أبواب من له انفتحت ، ذلك وغري ، وترتيالته ، آثاره ويف ، دواعيه يف الطرف
 ، القلعة هذه يف علي تعاىل اهللا فتح ولقد : قال أن ، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم من آنفا ذكرنا كما
   "  .يطلبه وهو ، األكابر من كثري مات ما ، بالقرآن العلم أبواب من
 ، كرت ، العظيم فالقرآن ، عجائبه تفىن وال ، الرد كثرة على خيلق ال ، كنوزا خيرج العظيم القرآن يزال فال

 أن دون ، معانيه من ويستخرجون ، منه يستنبطون ، القيامة يوم ىلإ يزالون ال ، واإلميان العلم ألهل ، ومنجم
   . وبره خريه ينقطع ال ، تعاىل اهللا وصفه كما ، مبارك ولكنه ، قبلهم ملن تبدى ملا خمالفا هلم يتبدى ما يكون
   . واآلفاق األنفس يف تعاىل اهللا يحدثه ما ، والنفسية ، اآلفاقية اآليات تدبر : فهو التدبر لتحقيق الثاين الطريق أما

 الشخص، ذات يف ، قدره من جيري تعاىل اهللا ، مستمرا مددا ميثل ، هذا التجدد ألن ؛ عظيمة اهللا من نعمة وهذه
 ذلك وألجل ، اليقني به حيصل ما ، آدم بين وأحوال ، األحداث مجريات ويف ، واآلفاق الكون يف ، حميطه ويف

 كثري عند ليس ما ، اليقني من وعندهم ، أميني ، بياض يف سواد يضعوا أن طيعونيست ال ، العامة من أناسا جتدون
 من تعاىل اهللا يحدثه ما تدبر : وهو ، اجلانب هذا من انتفعوا ألم ؛ العليا الشهادات وأصحاب ، األقالم محلة من

   . الاجلب تزلزله ال يقينا والعجائز الشيوخ بعض عند جتد ، واآلفاق األنفس يف اآليات
 استدل ، اهللا رمحه الشيخ لكن ، الحقا الشيخ عنه يتكلم وسوف ، العلم مبوجب العمل : هو الثالث الطريق
 ، القرآن إىل يرجع} احلق أنه {قوله يف الضمري مرجع إن : وقال ،} احلق أنه هلم يتبني حىت {تعاىل بقوله ههنا،
 تعاىل اهللا بقول واستدل ، املتكلمني من تبعهم ومن ، سفةالفال بعض ذلك ادعى كما ، وتعاىل سبحانه اهللا إىل ال
  .}بعيد شقاق يف هو ممن أضل من {، العظيم القرآن ؟ املقصود ما} به كفرمت مث اهللا عند من كان إن أرأيتم قل{
 يف ، كثريا ترد مصطلحات وهذه ، واملتصوفة املتكلمة من تبعهم ومن ، املتفلسفة ضالل ، اهللا رمحه الشيخ بني
   : اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم
 حمبة : معناها ، الكلمة هذه أصل هذا" سويف فيلو "، يونانية كلمة والفلسفة ، الفلسفة إىل فنسبة : املتفلسفة أما

 من خيطئ وهلذا ؛ إسالميا علما ليست فالفلسفة ، احلكمة : أي" سويف "، حمبة أو ، حب أي" فيلو "، احلكمة
 ، البشري للعقل نتاج الفلسفة ألن ؛ فلسفة اإلسالم يف ليس ، اإلسالمية الفلسفة ، اإلسالمية دةالعقي يسمي
   . املعصوم الوحي خبالف ؛ وختطئ تصيب
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 ،فيثاغورث : مثل ، باألساطني يسموم من هم ، غالبا اليونانية احلضارة يف وجدوا الذين املتفلسفة وهؤالء
 كانوا بل ، األنبياء يتبعون يكونوا ومل ، النبوة علم إىل ينتمون يكونوا مل هؤالء ، وأرسطو ، وسقراط ، وأفالطون
بشرية مدارس :   
    .الرواقيون منهم
   . املشاؤون ومنهم
   . البدهيات ينكرون الذين ، املسفسطون ومنهم
   .منهم وحيذر ، عليهم ينعى تيمية ابن اإلسالم شيخ كان فلهذا
 م تأثر ومن ، واملعتزلة ، اجلهمية من ، القبلة أهل فرق من ، آنفا عنهم حدثناكم الذين ، املتكلمون م تأثر وقد
 مزيد وسيأيت ، املتصوفة أيضا بفلسفتهم تأثر كما ، شىت درجات على ، ذلك وغري ، واملاتوريدية ، األشاعرة من
 حىت أنفسهم ويف اآلفاق يف اتناآي سنريهم {، الضمري مرجع أن يزعمون هؤالء فكل ، املتصوفة هؤالء عن كالم
 فغاية ، اخلالق وإثبات ، الصانع إثبات هو ، األعظم املقصود وأن ، اهللا إىل الضمري مرجع أن} احلق أنه هلم تبنيي

 وجود إثبات ألن ؛ عجب وهذا ، ربوبيته إثبات أو ، اهللا وجود إثبات ، العقائد عن حديثهم يف املتكلمني مراد
 تعاىل واهللا ، الفطر يف مغروز أمر هو بل ، أحد فيه ينازع ومل ، آدم بنو عليه خيتلف مل أمر ، يتهربوب وإثبات ، اهللا
 ، العبادة يف لتوحيده ، النبيني اهللا بعث وإمنا ، ربوبيته ليقرروا أو ، اهللا وجود ليقرروا واملرسلني األنبياء يبعث مل
 أنبياء فجميع} فاعبدون أنا إال إله ال أنه إليه نوحي إال رسول من قبلك من أرسلنا وما {وتعاىل سبحانه قال كما
   . آدم بين من إقرار حمل ذلك ألن ؛ الربوبية توحيد ليحققوا بعثوا ما ، العبادة بتوحيد بعثوا ، اهللا
 النصوص جيعلون صاروا ، املتأخرين من كثري عقول استلبوا - ولألسف - الذين ، املتكلمون هؤالء صار وهلذا
 املتكلمني أي -  يظنون " العبارات هذه تفهموا أن أرجوا ، الشيخ قال فيما فتأمل ، العقل على موقوفة ، يةالقرآن
 دليل ، السمع داللة ، القرآن داللة أن ، املتكلمون هؤالء يزعم : أي " اخلرب بطريق هو إمنا ، القرآن داللة أن -
 وال ، اهللا عند من ألنه فقط بل ، الداللة ناحية من ، تهبذا يستقل ال خرب ، التعقل عن جمرد خرب ، فقط اخلرب
 إمنا ، القرآن داللة غن : يقولون عليه وبناء ؛ وحسب النصية الداللة سوى داللة حيمل أو ، ذاته حبد إقناعا حيمل
 وسلم، عليه اهللا صلى النيب ؟ املخرب من ، املخبِر بصدق العلم على موقوف واخلرب ؟ أيضا وماذا ، اخلرب بطريق هي
 الرب : بالصانع يقصدون ، الصانع إثبات على موقوف ، املخرب بصدق ، بصدقه والعلم ، الرسول هو الذي
 على الدالة باآليات والعلم ، الرسل بعثة جبواز والعلم ، عليه وميتنع وجيوز جيب مبا والعلم ، وتعاىل سبحانه
   .العقليات : األصول هذه ويسمون ، صدقهم

 يف الصفحات ويسودون ، األعمار ويفنون ، يشتغلون ، الطريقة ذه يقرروا ، العقائد قرروا إذا فاملتكلمون
 النيب يسلكها مل بطريقة ، املخرب وبصدق ، الرسل وببعثة ، عليه ميتنع وما ، جيوز وما ، جيب وما ، الصانع إثبات
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 فيه ضيعوا ، املتكلمون سلكه الذي املسلك هذا ، التابعون وال الصحابة يسلكها ومل ، وسلم عليه اهللا صلى
 اهللا صلى النيب به أتى الذي الرشيد، املنهج عن وانصرفوا ، األمة على فيه ولبسوا ، األعمار فيه وأفنوا ، األوقات
 هذه هلم يرتب ال ، ربه من إليه أنزل ما إىل ، الناس يدعو ، وسلم عليه اهللا صلى النيب كان ، وسلم عليه

 املوسم يف يقف كان ، رأسا بالقرآن خياطبهم بل ، القرآن قبول إلثبات ضرورية أا ويرى ، عقليةال املقدمات
 هل ،]  ريب كالم أبلغ أن منعوين قريشا فإن ؟ ريب كالم ألبلغ قومه إىل حيملين رجل أال :[ ويقول ، القبائل على
 ذه ويقررها ، نتيجة مث ، مقدمة مث ، مقدمة ، الكالمية املقدمات ذه يأيت ، وسلم عليه اهللا صلى النيب كان

   . به فيؤمنون ، الناس فيسمعه ، غضا ، طريا ، حمضا اهللا كتاب يتلو كان ، كال ؟ اآللية الطريقة
 يقبل حىت : قال ما} اهللا كالم يسمع حىت فأجره استجارك املشركني من أحد وإن {وجل عز ربنا قال قد بل

  . اإلسالم شيخ وصفه كما ، عظيم غلط هذا أن شك فال ، حكايتها وهذه ، وصفها اهذ اليت ، العقلية باملقدمات
 فقال ، تسلم وال اخلطأ من سلمت إن هذا ، للوقت مضيعة ، باطلة طريقة ، العقائد إثبات يف املتكلمني طريقة
  " .والبدع الكالم أهل من طوائف ضالل أعظم من وهو ، عظيم غلط هذا"
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يب هانحبس فَإِنَّ اللَّها يكُلَّ م ابِهتي كف نينِحولِ الدي أُصف هإلَي اجت، يهف رةَ؛   قَروبالن؛ ويدحوالت

مسلمني والْفَلَاسفَة والْمعاد بِالْبراهنيِ الَّتي لَا ينتهِي إلَى تحقيقها نظَر؛ خلَاف الْمتكَلِّمني من الْ
وأَتباعهِم، واحتج فيه بِالْأَمثَالِ الصمدية؛ الَّتي هي الْمقَايِيس الْعقْليةُ الْمفيدةُ للْيقنيِ وقَد بسطْنا 

  .الْكَلَام في غَيرِ هذَا الْموضعِ
  :الشرح 
 ، التامة والكفاية ، الغناء فيه العظيم القرآن أن ، مكتمل ، العظيم القرآن بأن يبني نأ الشيخ أراد : أي ، هللا احلمد
 ، اهللا كتاب يف هذه كل ، واملعاد ، والنبوة ، التوحيد ؟ الكبار الدين أصول ما ، الدين أصول العظيم القرآن ففي

 بأدلتها مقرونة هي ، ال ، لتعقلا من املرتوع اخلرب مبجرد ومقررة مبسوطة ليست هي مث ، مقررة ، مبسوطة
 األخبار صدق على ، املختلفة األدلة يقيم وتعاىل سبحانه اهللا أن كيف ورأى ، العظيم القرآن تأمل ومن ، العقلية
   . عبث جمرد املتكلمون به يشتغل ما أن لوجد ،

 األمر كان لو أي} إذا إله من معه كان وما ولد من اهللا اختذ ما {التوحيد تقرير يف وجل عز اهللا قول مثال تأمل
 ، تأمل} ..الغيب عامل . يصفون عما اهللا سبحان بعض على بعضهم ولعال خلق مبا إله كل لذهب {كذلك
   . عقلي أمر أمام جعلهم وتعاىل سبحانه اهللا أن كيف
 أُسر قد وكان ، مطعم بن جبري مسعها ملا ؟} اخلالقون هم أم شيء غري من خلقوا أم {تعاىل اهللا قال : آخر مثال
: قال ، الطور سورة يف ، وسلم عليه اهللا صلى النيب ا وقرأ ، املسجد سواري يف بدر أسرى مع وربط ، بدر يوم
 ، مقنعة عقلية داللة ذات آيات يتضمن العظيم فالقرآن ، قلبه يف اإلميان دخل ما أول وذلك ، يطري أن قليب كاد

   .فقط جمرد خرب هأن يزعمون الذين ، املتكلمني دعوى خالف
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من عقُوبات مكَذِّبِي الرسلِ ومن عصاهم، : وأَما الْآيات الْمشهودةُ فَإِنَّ ما يشهد وما يعلَم بِالتواترِ
نم ملا عمو قَعي والَّذ هجلَى الْوع هِماعبأَتلِ وسرِ الرصن نملِ وعجو هتلِ طَاعأَهالَى لعت امِ اللَّهإكْر 
هِملَيع ةرائلِ الدعجو هتيصعلِ مأَه نم هقَامتانو لَه ةباقالْع : هدعو؛ وهيهنو هرأَم نيبةٌ تربع يهف

الْقُر قافوا يمم كذَل رغَي؛ وهيدعوالَى. آنَوعذَا قَالَ تهلو :�m��m��l���� � � � �k��j��i����� � �h��g
� xw��v� �u��t� � sr� �q�� � �p� �o� �nl هلإلَى قَو:���m�� �́ �³� �²

µl �&'	٢: ا .  
ككَذَلو هوعي فُرف اربتاعلَ الاونت إِنْ كَانَ قَدينِ وولِ الدي أُصارِ فبتاعال نيذَا بفَهلُهقَو  :�m��o

���}��|���{��z��y��x��w��vu��t��s��r��q���pl إلَى  ١٣: �ل ���ان

هلقَو :�m��o��n���m��l��k��j�����il ١٣: �ل ���ان . 
  :الشرح 
 اهللا رمحه الشيخ فإن ، والنشر باللف يسمى ما هذا فإن ، وترتيبه عرضه حسن يف الشيخ طريقة تتابعون أنكم آمل
 سابقا قررناه فيما الشيخ بني مث ، القرآن تدبر ؟ األول ما ، أمور ثالثة هي : فقال ، اليقني به صلحي ما أوال رتب
  . املتكلمون أحدثه ما إىل حاجة دون ، اإلميانية احلقائق على بذاته يدل القرآن أن كيف ،
 قرأناها اليت القطعة يف ههنا فقال ،  واآلفاق األنفس يف اهللا حيدثها اليت ، اآليات تدبر وهو" : ثانيا "إىل انتقل مث

 قد فإنه ، واآلفاق األنفس يف تعاىل اهللا حيدثها اليت : املشهودة باآليات املقصود ،" املشهودة اآليات وأما "أخريا
 ، ألنبيائها املكذبة األمم إهالك من ، العظام األحداث من ، األرضية الكرة أركان ويف ، التاريخ مطاوي يف جرى
   . اليقني ا يستجلب مما أيضا فهذه ، نفسه خاصة يف لإلنسان يقع عما فضال ، واالعتبار للتفكر عويد ما.. 
   : فقال ، العلم مبوجب العمل وهو ، اليقني به حيصل الذي الثالث املصدر إىل انتقل مث
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: رره ومخالَفَته تضعفُه؛ بلْ قَد تذْهبه قَالَ اللَّه تعالَىوأَما الْعملُ، فَإِنَّ الْعملَ بِموجِبِ الْعلْمِ يثْبِته ويقَ

�m���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼���»l (#	الَى ، ٥: اعقَالَ تو :�m��Ò

����Ú��Ù��Ø��×��� � � �Ö� � � � � � � � � �Õ��Ô��Ól الَى  ،١١٠: ا�,+*معقَالَ تو :�m��U� �T��S��R

Z��Y��X��W���V��]��\��[��l اتقَالَ.  الْآيو:��m��q��p��o��n��m

� �t� �s�� �rl *.�ة�	15 :ا  ،�m��{�� �z��y��x��w� �v� �u

��|l *.�ة�	ةَ ١٦: االَى ، الْآيعقَالَ تو :�m��£��¢��¡������~��}��|��{

��¯®���������¬���«��ª��©���¨��§��¦��¥�������¤l �1�'	ةَ ٢٨: االْآي .�   
    : الشرح 
 اإلنسان فإن ، العبد به أُمر مبا العمل : وهو ، اليقني لتثبيت ، عظيم طريق الكرام أيها الطريق هذا ، اهللا شاء ما
 على اإلنسان اقتصر وإذا ، بالشيء الشيء ويثبت ، املسامري يدق من مبثابة ذلك كان ، به أمر مبا عمل إذا

    .باهلواء يطري شيء هذا فإن ، والقال والقيل ، النظرية اادالت
   : قيل وقد ، تضعفه وخمالفته ، ويقرره ، يثبته ، العلم مبوجب العمل فلهذا
   ارحتل وإال أجاب فإن .. بالعمل يهتف العلم
 من مركبة حقيقةً ، واجلماعة السنة أهل عند اإلميان حقيقة كانت وهلذا ، األمرين بني يقرن أن لإلنسان فينبغي
   . وعمل قول فاإلميان ، لوالعم ، العلم من : أمرين
    .القلب يف يكون ما هو : فالقول
   . واجلوارح واللسان القلب يف يكون ما : هو والعمل
 فقال ، والعمل العلم بني فرقوا قوم على نعى وتعاىل سبحانه اهللا أن كيف وانظر ، األمرين بني اجلمع من بد فال
   . قلوم اهللا فأزاغ ، ميتثلوا ومل ، اهللا ألمر تجيبوايس مل أي : زاغوا} قلوم اهللا أزاغ زاغوا فلما{

 ولو {قال ولذلك ، بالعمل يقرنوه مل ألم} مرة أول به يؤمنوا مل كما وأبصارهم أفئدم ونقلب {أيضا وقال
   . يعملوا ومل ، الطريق تنكبوا لكنهم} تثبيتا وأشد هلم خريا لكان به يوعظون ما فعلوا أم

 مل ومن ، يتبع مل من إذن} رضوانه اتبع من اهللا به يهدي . مبني وكتاب نور اهللا من جاءكم قد {قوله وكذلك
   . املوعود اهلدى له حيصل ال ، يعمل
 أوامره امتثال ؟ هي ما اهللا وتقوى} برسوله وآمنوا اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا {تعاىل اهللا قول يف ذلك مثل وقل
   . مناهيه واجتناب ،
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 ، فيه وادخل ، األمر هذا يف فَلج ، اتضاح وعدم ، تردد األمور بعض من نفسك يف كان إذا ، اهللا عبد اي وهلذا
 ، العلماء كالم ومساع ، والرد باألخذ تكتف وال ، احلسبان يف لك يكن مل ما فيه عليك يفتح تعاىل اهللا أن ستجد
   .الكلمات تصفه ال ما اليقني من عليك فتح ، اىلوتع سبحانه اهللا أن ستجد ، بنفسك مارس أنت بل ، وأقواهلم
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انعولِ ني الْأَصف بِه ادرفَي لْما الْعأَمو:  
ه أَسماؤه الْعلْم بِه نفِْسه؛ وبِما هو متصف بِه من نعوت الْجلَالِ والْإِكْرامِ وما دلَّت علَي:  أَحدهما
وهذَا الْعلْم إذَا رسخ في الْقَلْبِ أَوجب خشيةَ اللَّه لَا محالَةَ فَإِنه لَا بد أَنْ يعلَم أَنَّ اللَّه . الْحسنى

 وهذَا معنى قَولِ أَبِي حيانَ يثيب علَى طَاعته؛ ويعاقب علَى معصيته؛ كَما شهِد بِه الْقُرآنُ والْعيانُ
عالم بِاَللَّه لَيس عالما بِأَمرِ اللَّه، وعالم بِأَمرِ اللَّه لَيس :  الْعلَماُء ثَلَاثَةٌ- أَحد أَتباعِ التابِعني - التيمي 

رِ اللَّهبِأَمو بِاَللَّه مالعو ،ا بِاَللَّهمالفَ. ع رِفعي يالَّذ رِ اللَّهبِأَم مالالْعو ى اللَّهشخي يالَّذ بِاَللَّه مالالْع
امرالْحلَالَ والْح .بِيعلشلٌ لجقَالَ رفَقَالَ: و مالا الْعهأَي :ى اللَّهشخي نم مالا الْعمقَالَ . إنو- دبع 
    .كَفَى بِخشية اللَّه علْما وكَفَى بِالاغْترارِ بِاَللَّه جهلًا: داللَّه بن مسعو

  :الشرح 
   : أمرين أحد به يراد باهللا العلم بأن ، اهللا رمحه الشيخ بني ، باهللا العلم عن ، السائل أسئلة آخر كان ملا ، أكرب اهللا
 هو الكرام أيها وهذا ، وصفاته أمسائه مبقتضى ، باهللا العلم  :أي ، وحبمده سبحانه ، نفِسه به العلم : األول األمر
 فال ، العلوم أنواع أشرف به العلم كان ، معلوم أشرف كان ملا تعاىل اهللا ألن ؛ اإلطالق على العلم أنواع أشرف
 ، ألكربا الفقه واعتباره ، العلم هذا حتصيل على العبد حرص يكون أن يفينبغ ، علم العلم هذا يداين أن ميكن
 وجل، عز باهللا فالعلم ، األكرب الفقه مساها ، الدين أصول يف أوراقا كتب ملا فإنه ، اهللا رمحه ، حنيفة أبو مساه كما
 عليه اهللا صلى نبيه عنه أخرب أو نفسه، عن به أخرب ،مبا ربه العبد يعرف أن وذلك ، العلوم أنواع أشرف هو

   . وإثباتا ، نفيا وسلم،
 كيف ، الكرام أيها انظروا ، خشية القلب يف حيدث أن ، بد ال ، بد ال فإنه ، لإلنسان حصل إذا العلم وهذا
 ، بعلم إال ، خشية حتصل أن ميكن فال ، حصر أداة : إمنا} العلماء عباده من اهللا خيشى إمنا {وجل عز اهللا يقول
   : أرقى اخلشية لكن ، خوف يقع رمبا ، واخلوف اخلشية بني وفرق
 على العلم أثر مبينا سبحانه وقال ،} العلماء عباده من اهللا خيشى إمنا {قال فلهذا ؛ بعلم مقرون خوف  :اخلشية
 وعد كان إن ربنا سبحان ويقولون . سجدا لألذقان خيرون عليهم يتلى إذا قبله من العلم أوتوا الذين إن {أهله
 عليائهم، من خيرون الذي ما ؟ مدامعهم أجرى الذي ما} خشوعا ويزيدهم يبكون لألذقان وخيرون . ملفعوال ربنا
 اهللا من يزدك مل إن العلم النافع، العلم هو هذا ، قلوم يف قام شيء إال ، بالتراب يعفروا ، جباههم يضعوا حىت
   . اخلشية مثرته تكون الذي العلم هو املطلوب العلم ، بعدا اهللا من زادك ، خشية
 ، التابعني أتباع من ، كويف وهو ، التيمي ، حيان بن سعيد بن حيىي : وامسه ، التيمي حيان أيب عن نقال ذكر وقد
 وهذا ، حبان أيب" الفتاوى "نسخة يف ووقع" التهذيب تقريب "يف ، اهللا رمحه حجر ابن عنه قال كما ، عابد ثقة

   .تصحيف
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   : ثالثة العلماء : يقول
   . اهللا بأمر عاملا ليس ، باهللا عامل -
   . باهللا عاملا ليس ، اهللا ربأم وعامل -
    .اهللا وبأمر باهللا وعامل -
 ، اخلشية من قلبه يف ويقوم ، باهللا فيعلم ، اهللا وبأمر باهللا يعلم أن ، األمرين مجع من ؟ وأعلى أرقى هذه أي

    .والشوق ، واألنس ، والتوكل ، والرجاء واحملبة،
   . حقا العامل هو فهذا ، اهللا وشرع ، اهللا وأمر ، اهللا مراد يعلم بأن ، اهللا يعبد كيف ويعلم
قْصريف ونقص ، والتعظيم ، القليب العلم حصة يف زيادة عنده يكون من الناس فمن ، اخلصلتني إحدى فاتته من وي 
   . البدعة يف ووقع ، بينة غري على اهللا عبد فرمبا ، بالشرع العلم حصة
 جيد فال ، القلب يف وغلظة وقسوة جفاء عنده لكن ، كثريا اهللا بشرعيعلم  يكون من ، العلم أهل من يوجد ورمبا
   . وجل عز اهللا عبادة على يبعثه باعثا
 أجل من فإنه وإال ، منه تواضع وهذا ، اهللا خيشى من العامل إمنا : قال ، العامل أيها : للشعيب رجل قال وملا

  . العلماء
 به باالغترار وكفى ، علماء اهللا خبشية كفى : "عنه اهللا رضي يقول ، النبوة بكالم شبيه كالمه مسعود وابن
   " .جهال
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لْمِ بِاَللَّهبِالْع ادرالثَّانِي ي عوالنو  : لَّى اللَّهص بِيالن نيحِ عحي الصا فكَم ةيعركَامِ الشبِالْأَح لْمالْع

لَّمسو هلَيع: } رت هأَنهنوا عهزنا تامأَنَّ أَقْو هلَغٍء فَبيي شف صفَقَالَ خ : نونَ عهزنتامٍ يالُ أَقْوا بم
لَه اكُمشأَخو بِاَللَّه كُملَمي لَأَعإن اَللَّها ويهف صخراَء أَتيأَش{)1( ةايي رِوفو } اكُمشي لَأَخإن اَللَّهو لَّهل

هوددبِح كُملَمأَعو {هوددبِح لْمالْع وه بِه لْملَ الْععي . فَجف نيابِعضِ التعلُ بقَو كذَل نم قَرِيبو
ي صدرِي إنْ كَانَ اللَّه ف:  رضي اللَّه عنه حيثُ قَالَ- صفَة أَمريِ الْمؤمنِني علي بنِ أَبِي طَالبٍ 

اللَّه كَامأَح كبِذَل ادا أَريمللَع اللَّه ت بِذَاتإِنْ كُنا ويمظلَع .   
    :الشرح 
   . وجل عز هللا العبودية تتحقق حىت ، العلمني اقتران من بد فال ، اهللا بشرع العلم وهو ، الثاين النوع هو هذا إذن
 عن القول هذا نقل فلما ، املسائل بعض يف أحيانا يستطرد ، طريقته يف معروف هو كما ، اهللا رمحه الشيخ إن مث
 وما" الذات "لفظة ، اللفظة هذه حترير يف استطرد" لعليما اهللا بذات كنت وإن "قوله وهو ، طالب أيب بن علي
 تكاد ال ، للمسألة يرحتر هذا ، فاستمعوا ، املتأخرين وعند ، املتقدمني عند ا املراد وما ، املتقدمني عند ا املراد
    .املوضع هذا غري يف جتده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 . )25481 ، 24180أمحد ( و أخرجه  ) - 128 ، 127 – 356مسلم  ) ( 7301 ، 6101البخاري ) ( متفق عليه (  )1(
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فَإِنَّ لَفْظَ الذَّات في لُغتهِم لَم يكُن كَلَفْظ الذَّات في اصطلَاحِ الْمتأَخرِين بلْ يراد بِه ما يضاف إلَى 
هنع اللَّه يضا قَالَ خبيب ركَم اللَّه ) :ف كذَلأْوشإِنْ يو الْإِلَه لْوٍ  ***ي ذَاتالِ شصلَى أَوع ارِكبي 

نه  م ،)2(} كُلُّها في ذَات اللَّهلَم يكْذب إبراهيم إلَّا ثَلَاثَ كَذَبات{:  ومنه الْحديثُ . )1()ممزعِ
��m  :تعالَى قَوله � ON��M��L���K��Jl ١: ا�,3*ل  ،m� � �|���`��_����~��}��
l �1�'	٦: ا  ،كذَل وحنأْنِيثُ . وت ذُو(فَإِنَّ ذَات ( فصإلَى الْو لُ بِهصوتافًا يضلُ ممعتسي وهو

يقَالُ ذَات بِالْأَجناسِ فَإِذَا كَانَ الْموصوف مذَكَّرا قيلَ ذُو كَذَا؛ وإِنْ كَانَ مؤنثًا قيلَ ذَات كَذَا كَما 
أَي فيما أَمر بِه وأَحبه؛ : فَإِنْ قيلَ أُصيب فُلَانٌ في ذَات اللَّه فَالْمعنى في جِهته ووجهته. سوارٍ
هلأَجلو .  
  : الشرح
 لكن ، ا يعرب ، منع : قيل ؟ وجل عز اهللا عن ا يعرب الذات هل : قائل قال فلو ، املسألة هذه حترير هذا إذن

 ، بالذات عربوا إذا ، والتابعني الصحابة جيل فإن ، املتأخرين عند استعماهلا عن خيتلف ، املتقدمني عند استعماهلا
   . والوِجهة ، اجلهة : قال كما ا يقصدون
   : قال ، البخاري صحيح يف اليت ، املشهورة القصة يف ، عنه اهللا رضي فخبيب
   ممزع شلو أوصال على يبارك *** يشأ وإن اإلله ذات يف وذلك
   . ذلك وحنو ، وألجله ، شأنه ويف ، جهته يف : أي اهللا ذات يف
 يرفع هذا لكن ، االصطالح يف مشاحة وال ، نفس : أي بذات فيقصدون ذات لكلمة املتأخرين استعمال أما

 ادعاء هذا هل : قائل يقولن فال" عليمال اهللا بذات كنت وإن "قوله يف عنه اهللا رضي علي عن أثر فيما اإلشكال
 الشيء حقيقة من ، املتأخرون يريده ما ، اإلله ذات مبصطلح اهللا رمحه يريد فال ، وكال حاشا ؟ الكيفية لعلم

  . املسألة هذه حترير هو فهذا ، وصفاته بأمسائه العلم من وشأنه ، ووجهته جهته من كان ما مراده وإمنا ، وكيفيته
 آخر كان وملا ، السائل عليه ألقاها اليت الست املسائل عن اإلجابة ، اهللا رمحه تيمية ابن إلسالما شيخ استكمل
 يأيت فيما تسمعون وسوف ، والصفات الذات مسألة عن للحديث استطراد جرى ، تعاىل باهللا بالعلم تتعلق مسألة

                                                           

، سري أعالم النبالء  ) ( 2720داود مسند ايب  ) ( 8096 ، 7928أمحد  ) ( 7402 ، 4086 ، 3045البخاري ( راجع  )1(
   ) .246ص  ، 1ج ، 40ترمجة 
 

 و ) 3166 الترمذي ( و ) 9241 أمحد ( أخرجه و ) 2371 مسلم ) ( 5084 ، 3358 ، 3357 البخاري ) ( عليه متفق(  )2(
   ) .5737 حبان ابن( 
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 وهل ؟ ال أم الذات على زائدة الصفات وهل ، واملوصوف الصفة مسألة : وهي ، املتكلمون أثارها ملشكلة بيانا
   . احلادثة احلماقات من هذه : قال اهللا رمحه الطربي جرير بن مساها مسائل هناك ؟ غريه أم املوصوف عني الصفة
 ، الفاسدة أصوهلم على بناء ، املتكلمون أحدثها حىت ، ا يشتغلون والتابعون عليهم اهللا رضوان الصحابة كان ما

 شيئا الصفات هذه يعدون ، وجل عز اهللا عن الصفات نفي على مبدؤهم يقوم الذين ، واملعتزلة اجلهمية فكان
 وافقوهم ، واملاتوريدية واألشاعرة كالكالبية : اإلثبات عندهم األصل الذين ، الصفاتية من وخمالفوهم ، زائدا
 هذه سر عن اللثام ، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ فأماط ، املسألة هذه يف التباس فجرى ، زائدة أا على
 : قيل وقد أما لكن ، ابتداء ينبغي ال املسائل هذه مثل حبث فإن وإال ، والتفصيل بالبيان اإلمجال وأزاح ، املسألة
 إىل فلنستمع ، ورسوله اهللا خرب يعارض شيء النفوس يف يعلق ال حىت ، الشبهة إزالة واإلميان العلم ألهل ينبغي إنه
    .لقا ما
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ثُم إنَّ الصفَات لَما كَانت مضافَةً إلَى النفْسِ فَيقَالُ في النفْسِ أَيضا إنها ذَات علْمٍ وقُدرة وكَلَامٍ 

النفْس الْموصوفَةُ فَإِذَا قَالَ أَي  الذَّات الْموصوفَةُ: ونحوِ ذَلك حذَفُوا الْإِضافَةَ وعرفُوها فَقَالُوا
  . فَإِنما يعنونَ بِه النفْس الْحقيقيةَ؛ الَّتي لَها وصف ولَها صفَات" الذَّات " هؤلَاِء الْمؤكِّدونَ 

  
  

  : الشرح 
 عربوا إذا والتابعون الصحابةف ، الذات لفظ يف املتأخرين ومصطلح ، املتقدمني مصطلح بني الفرق تبني ذا إذن

   . ووجهته جهته : اهللا رمحه قال كما ا يريدون ، بالذات

 وهذا ، الصفات ا تقوم اليت احلقيقية النفس ، وتعاىل سبحانه اهللا نفس ا يقصدون فإم املتأخرون وأما
   .حادث اصطالح
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��m��C��B��Aكَلَام الَّذي يوصف بِه الْموصوف؛ كَقَولِ الصحابِي فيوالصفَةُ والْوصف تارةً يراد بِه الْ

� �E� �Dl نِأُ 1 :ا567صمحفَةُ الرا صهأَنا لهب1( ح( ا الْكَلَامهلَيلَّ عي دانِي الَّتعالْم بِه ادرةً يارتو :
ةرالْقُدلْمِ وكَالْع . 

  : الشرح 
   : استعماالن له والوصف الصفة لفظ أن ، اجلزئية هذه يف اهللا رمحه الشيخ بني
    .املكتوب أو املقروء النص نفس أو ، املقالة نفس به يراد فتارة -

 اهللا هو قل {بـ ركعة كل يف يقرأ فكان ، سرية على وسلم عليه اهللا صلى النيب بعثه الذي الصحايب كقول
 عادوا، ملا ، وسلم عليه اهللا صلى للنيب ذلك وذكروا ، ذلك عليه أنكروا أصحابه نفكا ، سورة معها ويقرأ} أحد
 اهللا أن أخربوه [فقال ، ا أقرأ أن أحب فأنا ، الرمحن صفة إا : فقال ] ؟ ذلك يفعل شيء ألي سلوه [فقال
 الكالم ا يراد تارة "الشيخ قول معىن هذا ، اإلخالص سورة بذلك يريد ، الرمحن صفة : قال ]أحبه كما حيبه
 الكالم نفس على ، الصفة لفظ أطلق فقط ، الرمحن صفة اإلخالص سورة فسميت" املوصوف به يوصف الذي
 ، العلم صفة : فيقال ، الكالم عليها دل اليت املعاين : ا يراد ، األكثر األعم وهو وتارة ، املوصوف به يعرب الذي
   . حملبةا صفة ، اإلرادة صفة ، القدرة صفة

   :فقال واملعتزلة اجلهمية فيه خاضت ما بني مث

  

  

  

  

  

  
                                                           

صلى اهللا عليه  اوية بن معاوية الذي مات باملدينة فصلى عليه النيبواحلديث املشار إليه هو يف قصة ملع: (قال ابن حجر يف لسان امليزان  )1(
  ) .18 / 5(  ) وآله وسلم بتبوك وحديثه علم من أعالم النبوة وله طرق يقوى بعضها ببعض وذكر ا يف ترمجة معاوية يف الصحابة
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إنما الصفَات مجرد الْعبارة الَّتي يعبر بِها عن : والْجهمية والْمعتزِلَةُ وغَيرهم تنكر هذه وتقُولُ
وفصوالْم .م مهعبات نمة ووالْكُلَّابِي فصلُونَ الْوعجفَي فصالْوو فَةالص نيقُونَ بفَري الصفاتية قَد ن

وفصوبِالْم مى الْقَائنعفَةَ الْمالصلَ؛ والْقَو وه . لَفْظ نم داحونَ أَنَّ كُلَّ ولَمعاسِ فَيالن رياهما جأَمو
 ردصم فصالْوو فَةةً الصارتذَا؛ وةً هارت بِه ادري هأَن؛ وةنالزو نزالْو؛ وةدالْعو دعلِ؛ كَالْوي الْأَصف

 �.هذَا
  :الشرح 
   : ومها ، متقابلتان طائفتان هناك
    .اإلثبات أهل -
   . التعطيل وأهل -
 يف حقيقية صفة له ليس ، وتعاىل سبحانه اهللا أن على مذهبهم مبىن ألن ، واملعتزلة اجلهمية : هم التعطيل أهل
 أن ميكن ال أنه ، أنفسهم قرارة يف يعتقدون ، فاسدة عقيدة يعتقدون ، املعتزلة بعدهم ومن اجلهمية ، األمر ذات
 معىن ما ، يقولون هكذا ، اإلطالق بشرط املطلق الوجود هو : يقولون اجلهمية إن حىت ، صفات باهللا يقوم
 أن ، اإلطالق بشرط املطلق الوجود هو اهللا أن : قوهلم ومؤدى ، بصفة يتقيد ال : أي ؟ إلطالقا بشرط: قوهلم
 ، حمض تعطيل ، باهللا والعياذ وهذا ، الذهن خارج يف يكون أن ميكن ال ، األذهان يف فكرة جمرد اهللا يكون
 اجلهمية بينما ، الصفات نثبت وال اءاألمس نثبت : فقالوا ، لفقوا املعتزلة أن إال ، أصلهم على ساروا واملعتزلة
   . والصفات األمساء أنكروا
 هم ، احلقيقي اإلثبات أهل لكن ، اإلثبات أهل عموم من األصل يف وهم ، الصفاتية بـ سموا من هؤالء يقابل
 ولكن ، وسلم عليه اهللا صلى ، نبيه له أثبته أو ، لنفسه الرب أثبت ما يثبتون الذين هم ، واجلماعة السنة أهل
 ، النفاة مذهب بني ، ملفقا مذهبهم فجاء ، واجلهمية املعتزلة بشبهات تأثروا ، للسلف املعظمني من طائفة

 ، احملضة بالسنة متحضوا ما لكنهم ، الصفات يثبتون ألم ؛ صفاتية فسموا ، احلقيقي اإلثبات أهل ومذهب
 ومنهم ، كُلّاب بن سعيد بن اهللا عبد إىل ملنسوبونا ، الكالبية : هؤالء ومن ، األخطاء بعض يف وقعوا فلذلك
 أتباع ومنهم ، ريدياملات ، منصور أيب إىل املنسوبون ، ريديةواملات ، األشعري احلسن أيب إىل املنسوبون ، األشعرية

 فاتية؛ص : عنهم يقال مجيعا هؤالء ، هؤالء وحنو ، احملاسيب ، أسد بن احلارث أتباع ومنهم ، القالنسي العباس أيب
 مل لكنهم ، واملعتزلة األشاعرة بني ، شعواء حرب بينهم ، املعتزلة مع مواجهة يف وهم ، اإلثبات فيهم األصل ألن

   .شبهام من بكثري املعتزلة ألزمهم ولذلك ، احملضة للسنة يتمحضوا
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 - علْم أَو قُدرةٌ؛ أَو إرادةٌ أَو كَلَام : ائم بِهولَما كَانَ أُولَئك الْجهمية ينفُونَ أَنْ يكُونَ للَّه وصف قَ

وقَد صار طَائفَةٌ . هؤلَاِء أَثْبتوا صفَات زائدةً علَى الذَّات:  صاروا يقُولُونَ- وقَد أَثْبتها الْمسلمونَ 
الصفَات زائدةٌ علَى الذَّات الَّتي : الْإِطْلَاقِ ويقُولُونَمن مناظرِيهِم الصفاتية يوافقُونهم علَى هذَا 

 فَيشعرونَ الناس أَنَّ هناك ذَاتا متميزةً عن الصفَات وأَنَّ لَها -  لَها صفَات ووصف - وصفُوا 
الذَّات نةً عزيمتم فَاتفَ. صنفاة الص عنشيي وا فهادا فَسنيب قَدا وهعضوذَا مه سلَي اتاعنبِش ات

والتحقيق أَنَّ الذَّات الْموصوفَةَ لَا تنفَك عن الصفَات أَصلًا ولَا يمكن وجود  . غَيرِ هذَا الْموضعِ
فَاتالص نع ةيالخ ذَات .  

  :الشرح 
 وجود ميكن وال ، أصال الصفات عن تنفك ال ، املوصوفة الذات أن والتحقيق : قال ، احملكمة اجلملة هذه تأملوا
 توجد أن ميكن ال فإنه ، باهللا والعياذ ، التعطيل أهل ، النفاة مذهب ألصل نقض هذا ، الصفات من خالية ذات
 الرب ذات بأن أقروا فإذا ، الوجود صفة إال يكن مل لو ، صفات من ذات لكل بد ال ، صفات ا تقوم ال ذات

 متصفة أا يقروا أن هلم بد وال ، بالعلم متصفة أا يقروا أن هلم بد وال ، بالوجود متصفة ، وتعاىل سبحانه
 قبول هلم يسوغ ، الصفات هذه إثبات هذه قبول هلم يسوغ فالذي ، مبدؤهم اخنرم قد أنه : ذلك معىن ، بالقدرة
   .الباقي
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فَدعوى الْمدعي وجود حي عليمٍ قَديرٍ بصريٍ بِلَا حياة ولَا علْمٍ ولَا قُدرة؛ كَدعوى قُدرة وعلْمٍ 

ه قَدميٍ أَو وحياة لَا يكُونُ الْموصوف بِها حيا عليما قَديرا بلْ دعوى شيٍء موجود قَائمٍ بِنفِْس
    .محدث عرِي عن جميعِ الصفَات ممتنِع في صرِيحِ الْعقْلِ

أَنا : ولَكن الْجهمية الْمعتزِلَةَ وغَيرهم؛ لَما أَثْبتوا ذَاتا مجردةً عن الصفَات صار مناظرهم يقُولُ
ز فَاتالص أُثْبِتفَاتبِلَا ص ذَات اتإثْب درجلَى مع رصلَا أَقْت ؛ أَيالذَّات نم وهمتا أَثْبلَى مةً عدائ .

 الذَّات هذلَى هةٌ عدائز يه فَاتص كذَل علَا ما؛ وفِْسهةٌ بِنثَابِت ارِجِ ذَاتي الْخف هأَن كنِ بِذَلعي لَمو
تقُولُمي ناسِ مالن نذَا كَانَ مهلو الذَّات نةٌ عزيم :الذَّات رغَي فَاتزِلَةُ؛ . الصتعالْم قُولُها يكَم

  . والكَرامية تثْبِتها: والكَرامية؛ ثُم الْمعتزِلَةُ تنفيها
كَما يقُولُه طَوائف من الصفاتية كَأَبِي . وصوف ولَا هي غَيرهالصفَةُ لَا هي الْم: ومنهم من يقُولُ

رِهغَيو رِيعنِ الْأَشسةُ. الْحمالْأَئ ا قَالَتقُولُ كَمي نم مهنملَا : و؛ ووفصوالْم يفَةُ هقُولُ الصلَا ن
لَا هي هو؛ ولَا هي غَيره فَإِنَّ لَفْظَ الْغيرِ فيه إجمالٌ قَد يراد بِه : لُهي غَيره؛ لأَنا لَا نقُو: نقُولُ

أَنَّ ما : الْمبايِن للشيِء أَو ما قَارنَ أَحدهما الْآخر؛ وما قَاربه بِوجود أَو زمان أَو مكَان؛ ويراد بِالْغيرِ
الْع ازرِجلْمِ بِالْآخمِ الْعدع عا ممهدبِأَح لْم .  

  .  فَلَيست الصفَةُ غَير الْموصوف ولَا بعض الْجملَة غَيرها :وعلَى الْأَولِ
  .  فَالصفَةُ غَير الْموصوف وبعض الْجملَة غَيرها :وعلَى الثَّانِي
الس عنتالِ فَاممالْإِج نم كي ذَلا فما؛ لاتإثْب ا أَوفْين فَةلَى الصرِ عيالْغ إطْلَاقِ لَفْظ نةُ ممالْأَئو لَف

: قُولُونَالْقُرآنُ هو اللَّه أَو غَير اللَّه، فَتارةً يعارِضونه بِعلْمه فَي: والتلْبِيسِ؛ حيثُ صار اجلهمي يقُولُ
هفْين هنكملَا ي ؛ أَولْمالْع ثْبِتي نم؛ إنْ كَانَ مهرغَي أَو اللَّه وه اللَّه لْمع .  

   :الشرح 
 إذا فإنه ، حمدثة تعبريات إىل ، الشرعية والتعبريات ، الشرعية األلفاظ عن العدول شؤم من هذا ، الكرام أيها نعم

 فلهذا ، وتفصيل بيان إىل حتتاج لوازم ، املبتدعة األلفاظ هذه يلحق أن بد ال فإنه ، ابتدعوها ألفاظا الناس أحدث
 أو ، الذات عن زائدة الصفات : يقولون ال ، التعبري ذا يعربون) والتابعون الصحابة (األولون السلف يكن مل

   . اإلمجال بعد البيان إىل السنة أهل احتاج ، هذا يف املتكلمون خاض فلما ، هي هي : وال ، غريها : يقولون
 هي : وال ، هو هي ال : نقول ال ألنا ؛ غريه هي : نقول وال ، املوصوف هي الصفة : نقول ال : األئمة فقالت
    اخل .. اآلخر أحدمها قارن ما أو ، للشيء املباين به يراد قد ، إمجال فيه الغري لفظ فإن ، غريه
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   : وللتقريب ، الذات يف تقوم الصفات أن األمر حقيقة أن : مبعىن
 ، قوي ، طويل مثال فالن : فيقال ، صفات جمموع هي الذات هذه ، ذات له منا واحد كل ، اآلدميني حنن
 الصفات هذه إن : يقال وال ، واحد لشخص ، الصفات عشرات نسرد أن وميكن ، كذا كذا ، شجاع ض،يأب

 مبحض املعلوم من بل ، اخل .. خلفه أو ، أمامه أو ، مشاله عن أو ، ميينه عن أو ، جبانبه ، جواره إىل منفصلة
   .  الذات يف تقوم الصفات أن العقول
 من : الطربي جرير ابن قال كما احلقيقة يف هو إمنا ، العبارات هذه من املتأخرون أحدثه ما أن ذا فيتبني

   .بطائل احلق على أحد يليستط لئال ؛ والبيان التفصيل ينبغي وأنه ، احلادثة احلماقات
 صفة هللا يكون أن ينكرون ، زيلتواملع فاجلهمي ، إشكاالت من املة األلفاظ هذه تثبته ملا مثال هذا ، نعم

 اجلهمي فيستطيل ، خملوق غري مرتل اهللا كالم القرآن : السنة أهل وقال ، خملوق القرآن : قالوا ولذلك ، الكالم
 فيحرج ، املوصوف هي الصفة أن باعتبار ، اهللا هو فالقرآن ذلك على ، إذن : يقولف ، خمالفيه على املعتزيل أو

 أراد كما إحراج وال ، إلزام فال ، به قائمة وصفته ، صفته وكالمه ، اهللا كالم القرآن بل : يقال ولكن ، حمدثه
   . يصنع أن هذا

 إذا هذا ، جوابا حيري فال ؟ اهللا هو اهللا علم فهل ، اهللا علم : تقول اآلن أنت : املقابلة سبيل على أيضا له ويقولون
 عما اهللا تعاىل ، باجلهل اهللا يصف أن ذلك الزم ألن ، نفيه ميكنه ال فإنه ، ينفيه كان إذا أما ، العلم يثبت كان

   . يقولون
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فْيِ والْإِثْبات لما فيه من التلْبِيسِ بلْ يستفْصلُ الن: وتارةً يحلُّونَ الشبهةَ ويثْبِتونَ خطَأَ الْإِطْلَاقَينِ

قَالُ لَهلُ فَيائالس :هرغَي تس؛ فَلَيهايِنبفَةُ لَا تفَالص وفصوالْم ايِنبا يرِ ميت بِالْغدت . إنْ أَردإِنْ أَرو
 وفصوالْم مفَه نكما يرِ ميبِالْغ اَللَّهارِ وبتاعذَا البِه رغَي وفَه وه كُني إِنْ لَمالِ؛ ومبِيلِ الْإِجلَى سع

دمحلَى مع لَّى اللَّهصو لَمالَى أَععت.  
  : الشرح 
 ، ليقنيا وحتقيق ، به املرغب والعلم ، العلم حول يدور وهو ، الرسالة هذه من األول الفصل هو هذا ، هللا احلمد
 وأال ، ومعبوده بربه العلم إىل ، وقالبه بقلبه يتوجه أن فعليه ، نفسه نصح من أن : األمر ذا املتعلق القول ومجلة
 عذبا منريا ماء استقى ، والسنة الكتاب معني من استقى إن فإنه ، والسنة الكتاب غري ومصدرا ، موردا يرتضي
 عليه ويعود ، مشوبا ماء يشرب فسوف ، الدالء فيها اختلطت اليت ، املختلطة الروافد من شرب هو وإن ، فراتا
 ، وتعاىل سبحانه باهللا للعلم مستودعا قلبك واجعل ، قلبك حبة أصلح ، املؤمن أيها اهللا فاهللا ، بالضرر ذلك
 وظن ، به عبده ظن عند تعاىل اهللا فإن ، حتب ما خري على تعاىل اهللا وتلقى ، محيدا سعيدا تعش ، بشرعه والعلم
 اليهود أبناء ، املتهوكني هلؤالء وقلبه عقلَه أسلم ومن ، وصفاته أمسائه مقتضى من بقلبه يقوم ما هو بربه العبد

 من ويلحقه ، الشوك جيين إمنا ، احلقيقة يف فإنه ، الكفر أمم من ذلك وغري ، واهلنادكة ، والفالسفة ، والنصارى
 سنة ومن ، وجل عز اهللا كتاب من أعظم شيء مث وليس ، والطمأنينة رضاوال اليقني من أراده ما خالف الشبهات

 ، النافع العلم تعاىل اهللا سائال ، األصلني هذين على العبد أقبل فإذا ، اإلميان بناء يف ، وسلم عليه اهللا صلى نبيه
 بني يضيع فإنه ، لرجالا وأخالط ، والقال القيل إىل التفت هو وإن ، ذلك له تعاىل اهللا أمثر ، للخشية املورث
   . إليه وصلوا ما إىل ويصل ، املقاالت هذه
 خضت لقد : أحدهم قال حىت ، الكالم بعلم اشتغلوا أن ، وندمهم حسرم عن يعربون ، املتكلمني رأينا وهلذا
 دةعقي على أموت وهأنذا ، وهذا ، عنه وين ما إىل أستمع ومل ، اإلسالم أهل علوم وتركت ، اخلضم البحر
   . األصلية الفطرة على أموت أن وأمتىن ، الرياح أدراج ذهب ، وسودت كتبت ما كل : أي أمي،
   : يقول وآخر

  ضالل العاملني سعي وأكثر *** عقال العقول إقدام اية
  ووبال أذى دنيانا وغاية *** جسومنا من وحشة يف وأرواحنا

  وقالوا قيل فيه مجعنا أن سوى *** عمرنا طول حبثنا من نستفد ومل
 الطرق أقرب ووجد ، غليال تروي وال ، عليال تشفي أرها فلم ، الفلسفية واملذاهب ، الكالمية الطرق تأملت لقد
 ليس {النفي يف وأقرأ ، االستواء فأثبت : أي ،} استوى العرش على الرمحن {اإلثبات يف أقرأ ، القرآن طريقة
   . كالمه انتهى ، معرفيت عرف جتربيت جرب ومن ، والتكييف املماثلة سأنفي : أي} شيء كمثله
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 ، واهللا ال ؟ املرة التجربة هذه خنوض أن ، بلغ ومن ، األخوات أيتها ويا ، الكرام اإلخوة أيها حباجة حنن هل لكن
 أن علينا بل ، اخلبط هلذا محوج فال ، نقية بيضاء ، وسلم عليه اهللا صلى نبينا ا وأتانا ، اهللا حبمد عوفينا قد

   . بغريمها نشتغل وال ، والسنة الكتاب نبع من حملى ، صافيا نأخذه
   . إشارة إليه أشري لكين ، نتجاوزه سوف ، فصال ذكر ، اهللا رمحه الشيخ إن مث
   : منهجني بني قارن ، اهللا رمحه الشيخ أن : وهو
   . واحلروف الكالم أرباب منهج -
   . والصوت العمل أرباب ومنهج -
 الذين ، املتكلمني : م يقصد ، واحلروف الكالم أرباب : الشيخ يقول حينما ؟ االصطالحان هذان يعين ماذا

 إىل انقسموا الناس أن وذلك ، الصوفية به يقصد ، والصوت العمل أرباب : يقول وحينما ، العقل حيكمون
   : ووسط طرفني
    .ويسودونه ، العقل يعظمون ، العقالنيون:  عنهم يقال الذين ، املعتزلة : وهم ، ويقدمه العقل يعظم طرف -
 وهم ، ذلك وغري ، واالصطالم ، والولَه ، والسكر والذوق ، والوجد ، اخلرافة إىل مييلون ، آخر وطرف -

   . الصوفية
 عنه ويعرب ، باحلروف يكتب الذي ، املنطق على يعتمدون ألم ؛ احلروف أهل بأم املتكلمني عن عرب وإمنا

   . باحلرف
 أرباب : عنهم فيقال ، ذلك وغري املطربة واألصوات ، السماع إىل مييلون ألم ؛ بالصوت الصوفية عن وعرب
   . والصوت العمل
 عظموا فاملعتزلة ، نقيض طريف ، العقل من وقفا الفريقني هذين أن تكلم لكن ، كالما اهللا رمحه الشيخ ذكر
 يف فقط نقرأه أن نود ، نفيسا كالما 24 صفحة يف وذكر ، قلالع هونوا ، الصوفيني من فيوناواخلر العقل،
   . 24 صفحة
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  :فَصلٌ
انالْإِميو آنالْقُر نع توالصلِ ومابِ الْعبأَرو وفرالْحابِ الْكَلَامِ وبأَر نم ريكَث ضرا أَعلَمو :

لَى طَرِيقِ كَثقْلِ عي الْعف مهجِدت هونفْرِديو هِملْملَ عأَص هدحقْلَ ولُونَ الْععجي ةكَلِّمتالْم نريٍ م
نِ لَهيابِعآنَ تالْقُرانَ ولُونَ الْإِميعجيو.  

ا عفِْسهةُ بِننِيغتسةُ الْميلةُ الْأَوولُ الْكُلِّيالْأُص يه مهدنع قُولَاتعالْموآنالْقُرو انالْإِمي ن.  
وكَثري من الْمتصوفَة يذُمونَ الْعقْلَ ويعيبونه ويرونَ أَنَّ الْأَحوالَ الْعاليةَ والْمقَامات الرفيعةَ لَا تحصلُ 

ويمدحونَ السكْر والْجنونَ والْولَه . يح الْعقْلِإلَّا مع عدمه ويقرونَ من الْأُمورِ بِما يكَذِّب بِه صرِ
 لَمعورِ يقُونَ بِأُمدصا ييِيزِ كَممالتقْلِ والِ الْعوز عكُونُ إلَّا مي لَا تالِ الَّتوالْأَحو ارِفعالْم نا مورأُمو

   .م يعلَم صدقُه وكلَا الطَّرفَينِ مذْمومبِالْعقْلِ الصرِيحِ بطْلَانها ممن لَ

لْملُ الْعكْمي بِهالِ وملَاحِ الْأَعصالِ وكَملُومِ والْع رِفَةعي مطٌ فرقْلُ شلْ الْعب  سلَي هنلُ؛ لَكمالْعو
قُوفْسِ وي النةٌ فغَرِيز ولْ ه؛ بكا بِذَللقتسام ةقُو زِلَةنا بِميهنِةٌ فيي الْعي فرِ الَّتص؛ لْب  لَ بِهصفَإِنْ ات

ورن لَ بِهصنِ إذَا اتيورِ الْعكَانَ كَن آنالْقُرو انالْإِمي ورارِ نالنسِ ومالش .  
كَانت الْأَقْوالُ : ز وحده عن دركها وإِنْ عزِلَ بِالْكُلِّيةوإِنْ انفَرد بِنفِْسه لَم يبصر الْأُمور الَّتي يعجِ

همدع عالُ مالْأَفْعو :ةهِيملْبلُ لصحي ا قَدكَم قذَوو دجوةٌ وبحا ميهكُونُ في ةً قَدانِيويا حورأُم .  
  . الْعقْلِ ناقصةٌ والْأَقْوالُ الْمخالفَةُ للْعقْلِ باطلَةٌفَالْأَحوالُ الْحاصلَةُ مع عدمِ

هكرد نقْلُ عالْع جِزعا يبِم اَءتلُ جسالرو .هاعنتقْلِ امبِالْع لَمعا يبِم أْتت لَم.   
  :الشرح 
 وكمال ، العلوم معرفة يف شرط فالعقل ، ووظيفته العقل مرتلة بيان يف ، جيد نفيس كالم القطعة هذه ، نعم

 ، والصوم ، الصالة وجوب شروط من ، العبادات مجيع يف العقل شرط أن جتدون وهلذا ، األعمال وصالح
 تعاىل اهللا أودعها ، آلة العقل فهذا ، التكليف أهل من فليس ، العقل سلب ومن ، العقل نقول دائما واحلج
 أداؤه صار وإال ، به ينتفع حىت ، النبوة بنور يستنري أن بد ال العقل لكن ، كاإلدرا من ا ليتمكن ، اإلنسان
   : مثاال لكم وألضرب ، ناقصا
 رمبا ، بعينه ينتفع هل ، أحدنا وقام ، الليلة هذه يف ، املسجد هذا أنوار أطفأنا أننا لو ، األشياء ا نبصر العني هذه
 املصباح ءيضي وحينما ، عينني ميلك أنه مع ، األعمدة من عمودا أصاب أو ، الكرسي بذاك أو ، اجلدار ذا تعثر
 ، الوحي بنور استنار إن ، إياه اهللا أعطانا الذي العقل هذا ، العقل فكذلك ، عليها يقع النور ألن ، بعينيه ينتفع
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 يصيب قد فإنه ، هلياإل النور عنه وقطع ، به استقل هو وإن ، حقائقها على األشياء به وأبصر ، صاحبه منه أنتفع
   . أخرى ينفذ وقد ، بشيء يرتطم قد ، خيطئ وقد ،

  " .امتناعه بالعقل يعلم مبا تأت مل ، دركه العقل يعجز مبا جاءت والرسل : "خيالش قال وهلذا
 بني فرق ، ممتنعة هي : يقول ال لكنه ، إليها يصل أن يعجز العقل ، غيبية بأمور تأيت قد الرسل أن : بذلك مراده
 تعاىل اهللا ألن ؛ اهللا حبمد الرسل به تأيت أن ميكن ال هذا ، مستحيل ، ممتنع : األشياء من شيء عن العقل يقول أن
 ، النصوص تأيت قد لكن ، اهللا عند من ومها يتعارضا أن ميكن فال ، خلقه والعقل ، وحيه األمر ، واألمر اخللق له
 ال ، العقول حمارات النصوص "اهللا رمحه كالمه بعض يف قال وهلذا ، منه ميتنع ال لكنه ، دركه عن العقل يعجز مبا

 ال الكنه ، الكيفيات تدرك ال ، حتصل وكيف ، كيفياا معرفة يف تتحري قد العقول أن : أي" العقول حماالت
    .مستحيل : تقول الو ، تتخيلها
 ، ذلك بعد لننتقل ، نتجاوزه وأيضا ، طاعةوال بالعمل متعلقا فصال ذكر أيضا إنه مث ، الفصل هذا تضمنه ما هذا
   . الوقت على حفاظا 36 صفحة إىل فننتقل ، الفوائد من كثريا عددا لتضمنه ؛ االفتراق حبديث املتعلق الفصل إىل
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بِز ةيقْلجِ عجحا لهاعنتاما وازِهوجاَء ويوبِ أَشجا بِووقَض يهرِفُونَ فسالْم نا لَكقا حوهقَدتاع هِممع
وهي باطلٌ وعارضوا بِها النبوات وما جاَءت بِه والْمعرِضونَ عنه صدقُوا بِأَشياَء باطلَة ودخلُوا في 

بِه لَ اللَّهي فَضيِيزِ الَّذمالت نوا عجرخو ةدالٍ فَاسمأَعالٍ ووأَحمرِهلَى غَيع منِي آدب .  

وقَد يقْترِب من كُلٍّ من الطَّائفَتينِ بعض أَهلِ الْحديث تارةً بِعزلِ الْعقْلِ عن محلِّ وِلَايته وتارةً 
نِ بِهنالس ةضارعبِم .  

لصوتية في الْعقْلِ التميِيزِي بِمنزِلَة الانحراف الَّذي بينهم في فَهذَا الانحراف الَّذي بين الْحرفية وا
فيه حتى جعلُوه هو الْميزانَ وهو الْغايةَ كَما  الْوجد الْقَلْبِي فَإِنَّ الصوتيةَ صدقُوا وعظَّموه وأَسرفُوا

لُ أُولَئفْعالِيالْكَم فَاتص نم هدعت لَمو يهف تنطَعو كذَل نع تضرةُ أَعيفرالْحقْلِ وي الْعف ك.   

وسبب ذَلك أَنَّ أَهلَ الْحرف لَما كَانَ مطْلُوبهم الْعلْم وبابه هو الْعقْلُ وأَهلَ الصوت لَما كَانَ 
صار كُلُّ فَرِيقٍ يعظِّم ما يتعلَّق بِه ويذُم الْآخر مع أَنه لَا بد من علْمٍ : وبهم الْعملَ وبابه الْحبمطْلُ

لَاهما إذَا وك. حرف وصوت. قَالَ وحالُ. تميِيزٍ وحركَة. وعملٍ ذهنِي وحب. عقْلٍ علْمي: وعملٍ
 لَّى اللَّهصو نيالَمالْع بر لَّهل دمالْحو يمقتساطَ الْمرالص وكَانَ ه ةنالسابِ وتا بِالْكونزوكَانَ م

دمحلَى مع لَّمسو هآلو.  
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  – قَدس اللَّه روحه - قَالَ شيخ الْإِسلَامِ 
  :فَصلٌ
ا كَانت الشهادتان هي أَصلَ الدينِ، وفَرعه، وسائر دعائمه وشعبِه داخلَةٌ فيهِما، فَالْعبادةُ متعلِّقَةٌ وإِذَ

��m��t: بِطَاعة اللَّه ورسوله كَما قَالَ تعالَى �s� � �r� �q� �p� �o� �n� �m� �l� �k� �j� �i

�w��v��ul �9*ء	٦٩: ا .  
ةاجالْح ةطْبي خف ةوعرشالْم ةي الْآيقَالَ فو :�m���� � � ~� � }� � |� � {� � z� � y� � x� � w� � v� � u

��¯��®��¬���«��ª���©��¨��§��¦��¥¤����£��¢��¡l ٧١ – ٧٠: ا���اب .  
ةطْبي الْخفو :}ها فَإِنهِمصعي نمو دشر فَقَد ولَهسرو اللَّه عطي نم اللَّه رضلَا يو هفْسإلَّا ن رضلَا ي 

¦��§�����mوقَالَ �٥٢: ا	9<ر �m��Õ�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���������Î��Í��Ì���Ël :وقَالَ )1(}شيئًا

���¼��»��º��¹��¸¶��µ�����´��³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª��©¨

���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿��¾��½l �9	14.13*ءا  

و هلكَقَو هولسرو اللَّه ةبحبِم ورالْأُم لَّقع ككَذَل:�m�~��}� �|��{��zl@A>B	ا  ٢4:  ابِرِضو
هلكَقَو هولسرو اللَّه:��m� �I��H���G��F��El @A>B	٦٢: ا هلكَقَو هولسرو اللَّه يمكحتو :�m���p��o��n

�t����� �s���r��ql 9<ر	٤٨: ا�هلقَوو: �m� �i��h��g���f��e��d��c��b�����a��`l �9*ء	٦١: ا  دنع رأَمو
��m����Ø: التنازعِ بِالرد إلَى اللَّه والرسولِ فَقَالَ � � � � �×��Ö��Õ��Ô� � �Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê

��Ùl �9*ء	٥٩: ا سالرو لَّهل انِمغلَ الْمعجولِ فَقَالَو :�m� � IH��G��F��E�� DC��B��Al ١: ا�,3*ل              

  .ونظَائر هذَا متعددةٌ
 الَفَةخالْمو افَقَةوالْمو ذْلَانالْخو ةرصالنو اةادعالْمو الَاةوالْموالبغضة و ةبحالْم نورِ مالْأُم يقلعفَت

أَخص " غضبِ والْعطَاِء والْمنعِ؛ بِما يخالف هذه الْأُصولَ الْمنزلَةَ من عند اللَّه مما هو والرضا والْ
 "أَعم من وجه وأَخص من وجه" أَو " أَعم منها " أَو " منها 
مفَالْأَع :فَلِْسفَةُ وتالْم هلَيا عم مهعبات نم- ةسسؤالْم كالمالْمو فَةوصتالْمو ةكَلِّمتلَالِ الْمض نم 

مرِهغَيو كرالت كلكَم كلَى ذَلع . - ظَّمإِنْ عو ولُ اللَّهسر دمحم اَء بِها جرِ مينِ بِغيدوِيغِ التسي تف 
عجا ودمحمهترِيعرِ شيبِغ هثعبم دعةَ بادعالساةَ وجغَ النوس نم ككَذَلو انيلَ الْأَدأَفْض هينلَ د.  

 و " هجو نم صالْأَخ هجو نم مابِ": الْأَعسثْلُ الْأَنم .الْفَارِسو ةبِيراسِ الْعنالْأَجلِ؛ وائالْقَبو ةي
الْبِلَادارِ وصالْأَم أَو ةيكرالتو ةيومالرو  . طْلَقًا " وم صالْأَخ :" ننٍ ميعسٍ مإلَى جِن ابستانال
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التالْفَقْرِ واِء ولَملْعل قْهالْفو ينداهجلْمل دنجينِ كَالتعِ الدائرضِ شعاسِ بنأَجادبلْعل فوص . أَو
الانتسابِ إلَى بعضِ فرقِ هذه الطَّوائف كَإِمامِ معينٍ أَو شيخٍ أَو ملك أَو متكَلِّمٍ من رُءوسِ 

قِ مرالْف هذه ارعش فَةٌ أَوطَائ بِه زيمتلٍ تعف أَو قَالَةم أَو نيكَلِّمتا الْما كَمرِهغَي أَو مائمع ناسِ ماللِّب ن
 نِ أَوذَيه دبِأَح ةصتخالْم اِء أَوالْفُقَراِء ولْفُقَهلَةَ لامقَةَ الشرونَ الْخنعي ةساللُّب أَو قَةرلْخل مقَو بصعتي

كُلُّ ذَلك من أُمورِ الْجاهلية الْمفَرقَة بين . تجند أَو نحوِ ذَلكبعضِ طَوائف أَحد هؤلَاِء أَو لباسِ ال
أَنْ : الْأُمة؛ وأَهلُها خارِجونَ عن السنة والْجماعة داخلُونَ في الْبِدعِ والْفُرقَة؛ بلْ دين اللَّه تعالَى

حم ولُهسكُونَ ري هتيصعمو هتبحي مف وعبتالْم هيهنو هرأَم طَاعالْم وه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دم
و رِهصنو هاتادعمو هالَاتومو هعنمو هطَائعو هطخسو اهرِضو ذْلَانِهخ .   

ون صٍ أَوخي كُلَّ شطعيقُوقِوالْح نالَمِ ماعِ الْعوأَن نولُ: عٍ مسالر اهإي مطَاها أَعم . هبقَر نم بقَرفَالْم
أَعيانها وصفَاتها ما يحبه اللَّه : والْمقْصى من أَقْصاه والْمتوسطُ من وسطَه ويحب من هذه الْأُمورِ

ا وهنم كرتيا وهنم ولُهسرو اللَّه ها كَرِها مهنم هكْريا وهنم ولُهسا -روهكْرلَا ما ووببحلَا م  - كَهرا تم 
 ككَذَل ولُهسرو ا-اللَّهوهكْرلَا ما ووببحلَا م ،  بِه اللَّه را أَما بِمهنم رمؤيو  ى اللَّهها نمى عهنيو ولُهسرو

ولُهسرو هنع و  لَها فَضا مهنلُ مفَضيو ولُهسرو هنع فَا اللَّها عمفَى ععيو ولُهسرو اللَّه هاحا أَبا مهنم احبي
رو اللَّه هما قَدم مقَديو ولُهسرو اللَّه ا إلَى اللَّههنم وزِعنا تم دريو ولُهسرو اللَّه هرا أَخم رخؤيو ولُهس

هولسرو، يهف نيب هبتا اشمو بِعاُت حضا وفَم  .  
و ا اللَّههي أَقَرا الَّتيهعِ فازنتاالجتهاديات الْم نا مهنا كَانَ ممريِ وأْخي تف ةابحالص ادهتكَاج ولُهسر

 نةً مداحو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن فنعي ا فَلَمهقْتي وا فهلعف ظَةَ أَويقُر موا يهقْتو نرِ عصالْع
وكَما ذَكَر اللَّه . النضريِ وبعضهم لَما يقْطَع فَأَقَر اللَّه الْأَمرينِالطَّائفَتينِ وكَما قَطَع بعضهم نخلَ بنِي 

أَنهما حكَما في الْحرث فَفَهِم الْحكُومةَ أَحدهما وأَثْنى علَى كُلٍّ منهما بِالْعلْمِ : عن داود وسلَيمانَ
كْمِ بِهالْحكَ. وو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها قَالَ صم} دهتإِذَا اجو انرأَج فَلَه ابفَأَص ماكالْح دهتإذَا اج

رأَج طَأَ فَلَه1(} فَأَخ( .   
  
  
 5060ابن حبان ( و  ) 1326الترمذي ( و  ) 17774أمحد ( و أخرجه  ) 1716مسلم  ) ( 7352البخاري ) ( متفق عليه  (-1
. (  
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هنفَا عع ولُهسرو هنع فَا اللَّها عمو عسو ولُهسرو اللَّه هعسا وفَم . نونَ مملسالْم هلَيع فَقا اتمو
يهطَأَ فا أَخمضِ ععبل هِمضعفْوِ بع أَو ةاحإب ابٍ أَوبحتاس رِميٍ أَوحت ابٍ، أَوضِ إجيعبل هِمضعارِ بإِقْرو 

قَةالْفُر نى عهنو ةاعمبِالْج رأَم ولَهسرو ؛ فَإِنَّ اللَّهولُهسرو بِه اللَّه را أَممم وفَه وا بِهدهتا اجيمف .
وا هلَى مع لَالَةلَى ضع عمتجةَ لَا تلَى أَنَّ الْأُملَّ عدوهعاضوي مف طُورسم .  
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  :-  قَدس اللَّه روحه -وسئلَ شيخ الْإِسلَامِ أَحمد ابن تيمية 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هلقَو نقَةً " عرف نيعبسي ثَلَاثَةً وتأُم رِقفْتكُلِّ ". ت قَدتعا مم؟ وقرا الْفم قَةرف

  من هذه الصنوف؟

ابفَأَج:    
 يائسالني وذمرالتد واونِ أَبِي دن؛ كَسانِدسالْمنِ وني السف ورهشم يححيثُ صدالْح ،لَّهل دمالْح

 لَفْظُهو مرِهغَيقَةً{ورف نيعبسى ودلَى إحع ودهالْي قَترافْت قَترافْتةً وداحارِ إلَّا وي النا فكُلُّه 
 نيعبسو لَى ثَلَاثةُ عالْأُم هذه رِقفْتتسةً وداحارِ إلَّا وي النا فقَةً كُلُّهرف نيعبسنِ ويتلَى اثْنى عارصالن

يا رسولَ : قَالُوا{وفي رِواية } علَى ثَلَاث وسبعني ملَّةً{لَفْظ وفي } فرقَةً كُلُّها في النارِ إلَّا واحدةً
هي {وفي رِواية قَالَ } من كَانَ علَى مثْلِ ما أَنا علَيه الْيوم وأَصحابِي: اللَّه من الْفرقَةُ الناجِيةُ؟ قَالَ
ولهذَا وصف الْفرقَةَ الناجِيةَ بِأَنها أَهلُ السنة والْجماعة وهم .}جماعةالْجماعةُ يد اللَّه علَى الْ

ظَمالْأَع ادوالسو رالْأَكْب ورهمالْج.  
  : الشرح 
   : مسألتني تضمنت السؤال صورة ، العاملني رب هللا احلمد
    .االفتراق حديث عن السؤال -
   . فرقة كل عقيدة عن والسؤال -

 صحيح االفتراق حديث بأن ، اهللا رمحه فقرر ، احلديث على باحلكم وثىن ، باحلمدلة اهللا رمحه الشيخ فابتدأ
 ، احلديث أهل من واملتأخرين املتقدمني من مجاعة قرره قد ، احلديث تصحيح من قرره الذي وهذا ، مشهور
 األخر األحاديث أن كما ، صحته من شكا النفس يف يبقي ال مبا ، واملتأخرين املتقدمني من مجاعة وصححه
 حذو ، قبلكم كان من سنن لتتبعن [عليه املتفق احلديث يف ، وسلم عليه اهللا صلى النيب كقول ، املعىن نفس تؤدي
   ] .فمن : قال ؟ والنصارى اليهود ، اهللا رسول يا : قالوا ، لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو حىت ، بالقذة القذة
 " اجلحيم أصحاب خمالفة املستقيم الصراط اقتضاء "العظيم كتابه يف ، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر وقد
 األمة هذه وأن ، املعىن هذا تأييد يف ، والتابعني الصحابة عن واآلثار ، والنبوية ، القرآنية النصوص من كثريا عددا
 هذا تضعيف املعاصرين بعض وحياول ، فيه شك ال حق هذا ، االفتراق من قبلها كان من سنن على جارية
 مظلة حتت ، املبتدعة الفرق مجيع وإدخال ، واللملمة ، التجميع إىل يسعون حيث ، عاطفية بدواع ، احلديث
 ويغضون ، بدعة كل اإلسالم مسمى حتت يدخلوا أن يريدون لكنهم ، حبتة ، عاطفية دوافع فدوافعهم ، اإلسالم
 ال احلديث أن مع ] واحدة إال النار يف كلها [يقول احلديث ألن ؛ احلديث هذا يضعفون ، ذا جلوأل ، الطرف
   من أحد به يقل مل هذا ، النار يف ، كافر الفرق تلك أفراد من واحد كل أن على يدل
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 املعاصرين بعض ، فيالعاط الدافع هذا فحمل ، بدعية مقالة ، باطلة مقالة ، املقالة هذه لكن ، املعتربين العلم أهل 
 ، أنفسهم البدع أهل فإن ، مبتغاه إىل يصل ومل ، والتكثري ، التجميع يف منه رغبة ، ورده احلديث تضعيف على ،
 ولذلك ، حيتسب مل حيث من فأُيت ، لوائهم حتت ينضووا أن يريدون وال ، السنة أهل من يتربءون الذين هم

 سنة االفتراق أن من ، والسنة الكتاب نصوص عليه ودلت ، وسلم عليه اهللا صلى النيب به جاء الذي باحلق نعتصم
 واحد الصراط} صراطي هذا وأن {، واحد السبيل ، سبيل هذه كل ، يتعدد ال واحد احلق وأن ، جارية ربانية
 ، هب تتمسكوا وأن ، بالنواجذ دينكم على تعضوا أن ، السنة أهل فعليكم} السبل تتبعوا وال فاتبعوه مستقيما{
 ، بإحسان تبعهم ومن ، وأصحابه ، وسلم عليه اهللا صلى النيب عليه كان فيما هو ، واهلدى احلق أن تعلموا وأن
 ، إليه الناس ندعو أن وعلينا ، واحد الطريق ، ال ، بعضهم يقول كما ، اهللا إىل تؤدي طرق عدة يوجد ال وأنه
 إىل يرجع أن ، الصراط عن شذ ومن ، البدع أهل ندعو أن فعلينا ، جتميع دعاة ال ، احلق على اجتماع دعاة حنن

 ، أمرنا ذا ما ، عليه هو ما على ويبقى ، عليه هو ما يلزم كل : ونقول ، والسبل الشعب نعدد أن ال ، األصل
   :ذلك بعد اهللا رمحه الشيخ فقال ، وكبرية ، مهمة احلديث هذا فقه إىل احلاجة فلذلك
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ما الْفرق الْباقيةُ فَإِنهم أَهلُ الشذُوذ والتفَرقِ والْبِدعِ والْأَهواِء ولَا تبلُغُ الْفرقَةُ من هؤلَاِء قَرِيبا من مبلَغِ وأَ
وشعار هذه الْفرقِ . ةُ منها في غَاية الْقلَّةالْفرقَة الناجِية فَضلًا عن أَنْ تكُونَ بِقَدرِها بلْ قَد تكُونُ الْفرقَ

  . فَمن قَالَ بِالْكتابِ والسنة والْإِجماعِ كَانَ من أَهلِ السنة والْجماعة. مفَارقَةُ الْكتابِ والسنة والْإِجماعِ
  :الشرح 
 الضاللة على كلها ، فرقة وسبعني اثنتني كانوا إذا أنه اإلنسان نفس يف يقع قد فإنه ، جيد احتراز هذا ، نعم

 نسبتهم ، واجلماعة السنة أهل أن : ذلك معىن ، واجلماعة السنة أهل وهم ، احلق على واحدة وفرقة ، والبدعة
 منها إن بل ، ماعةواجل السنة أهل حبجم فرقة كل أن يعين ال ، التعدد هذا أن ، اهللا رمحه الشيخ فبني ، جدا ضئيلة
 أهل هم ، األعظم واجلمهور ، األعظم فالسواد ، القلة غاية يف منها الفرقة تكون قد : قال كما ، ضئيلة فرقا
 فالعربة ، يضمر مث ، يظهر وبعضها ، انقرض قد بعضها رمبا ، قليلة فرق أحيانا ويوجد ، اهللا حبمد واجلماعة السنة
    .هلم تبع املسلمني ومجهور ، واجلماعة السنة أهل عليه مبا
 من : أفواهنا مبلء نقول ؟ الناجية الفرقة هي من : نقول ؟ واجلماعة السنة أهل هم من : قيل إذا ، بني ضابط هذا
 أهل من فهو واإلمجاع والسنة الكتاب جتاوز ومن ، واجلماعة السنة أهل من فهو ، واإلمجاع والسنة بالكتاب قال
 مثل على كان من هم [وسلم عليه اهللا صلى النيب قول يطابق ، بني كالم هذا ، انتهى ، عةوالبد والشذوذ الفُرقة
    .خمالفيهم وبني ، السنة أهل بني ، الفاصل احلد يتبني فبذلك ، وأصحايب اليوم عليه أنا ما
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صم يهِمف اسالن فنص قِ فَقَدرالْف هذه يِنيعا تأَمو مزالْج ن؛ لَكقَالَاتبِ الْمي كُتف موهذَكَرو فَاتن
هي إحدى الثِّنتينِ والسبعني لَا بد لَه من دليلٍ فَإِنَّ اللَّه حرم )1( )؟؟؟(بِأَنَّ هذه الْفرقَةَ الْموصوفَةَ 

��m��s: لْقَولَ علَيه بِلَا علْمٍ خصوصا؛ فَقَالَ تعالَىالْقَولَ بِلَا علْمٍ عموما؛ وحرم ا �r� � � �q� �p

��f��e���� � � �d��c����b��a��`��_��~��}���� � � �|��{��z��y���x��w��� �v���u���t

��m��l�����k��j��i��h��gl الَى�33: ا���افعقَالَ تو :�m��¿��¾��½��¼���»��º��¹

��Ç����� �Æ��ÅÄ��Ã���Â��Á��À��Ï��Î��Í����Ì��Ë��Ê��É���È

���Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðl ة�DE	١٦٩ - ١٦٨: ا�  

� .٣٦: ا�F7اء �m��ÈÇ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ál: وقَالَ تعالَى �
  : الشرح 
 كما األمر أن شك ال فإنه ، وخيطئون فيه الناس يصيب ، الفرق هذه تعيني أن : وهو ، مفيدة قطعة هذه ، نعم
 جيوز ال ، الفرق هذه تعيني لكن ، فرقة وسبعني ثالث إىل ستفترق األمة هذه أن ، وسلم عليه اهللا صلى النيب قال
 ببينة إال ، الضالة وسبعني الثنتني إحدى ، الفرقة هذه بأن يقطع أن ألحد حيل فال ، صريح بني دليل إال به اجلزم
 ما تقف وال {،} تعلمون ال ما اهللا على قولوات وأن {، علم بغري عليه القول حرم تعاىل اهللا ألن ؛ ودليل وبرهان
 دليل بال عواهنه على القول إطالق من والتحفظ ، التوقي على الدالة اآليات من ذلك غري إىل} علم به لك ليس
   .فرقة وسبعني الثنتني قائمة يف نضعها لكي ، والسنة الكتاب خالفت قد ، الفرقة هذه أن على البينة من بد فال ،

 الفَرق "كتابه يف ، اهللا رمحه البغدادي القاهر عبد : الفرق يف صنف فممن ، الفرق يف صنفوا قد قدميا والعلماء
  " . الفرق بني
   " . والنحل امللل "كتابه يف ، الشهرستاين ، الكرمي عبد بن حممد : فيه صنف وممن
   " . نحلوال واألهواء امللل يف الفصل "، اهللا رمحه ، حزم ابن : أيضا صنف وممن

 ، الفرق هذه ظهور ألن ؛ بالزم ليس أمر وهذا ، فرقة والسبعني الثنتني يستجمع أن : وهو ، منحى حنى وبعضهم
 ذه واملقصود ، مؤخرا يظهر ما الفرق من يكون قد ، غريه أو املؤلف ذلك زمن اكتمل قد يكون أن يلزم ال

   . ظاهرة مبيزة بعض عن بعضها يتميز أن الفرق
 إال األخرى الفرقة عن ختتلف ما فرقة ، الشيعة فرق من مثال يعدون أم ، الفرق كتب بعض يف ياناأح فتجد

    مؤثر غري الختالف

                                                           

 كلمة مل تظهر: قال الشيخ ابن قاسم   )1(



‐ 50 - 

 

 ، الذبابية : هلا يقال فرقة فرقهم ومن ، الغرابية : هلا يقال ، فرقة الشيعة فرق ومن : يقول الكتب بعض يف مثال
 هم والذبابية ، بالغراب الغراب من مبحمد أشبه عليا إن : يقولون الذين هم الغرابية : يقول ؟ الفرق ما طيب
 الثنتني من ، فرقة وهذه ، فرقة هذه تكون أن يستوجب ال هذا ، بالذباب الذباب من به أشبه إنه : يقولون الذين
   . فرقة وسبعني
 وال ، فرقة مبجموعهم دريةوالق ، فرقة : مبجموعهم املرجئة عن يقال ، فرقة مبجموعهم الشيعة : عنهم يقال لكن
   .أخرى فرق بعد فيما ظهر فلرمبا ، زمنية فترة يف الفرق هذه مجيع ، معني مصنف يستكمل أن يلزم
  بدليل إال التعيني جيوز فال ، منها ليس ما الضالة الفرق هذه يف يدخل أن : هو ، اخلطر كل اخلطر لكن
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 نم ريا فَكَثضأَيةَ إلَى وِسبتنالْمو هفَتلُ طَائعجى فَيوالْهو كْمِ الظَّنقِ بِحرالْف هذه نع بِرخاسِ يالن
بِنيلَالٌ مذَا ضهعِ ولَ الْبِدا أَهالَفَهخ نلُ معجي؛ وةاعمالْجو ةنلَ السأَه مه ةَ لَهيالوالْم هوعبتإِنَّ فَ. م

أَهلَ الْحق والسنة لَا يكُونُ متبوعهم إلَّا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الَّذي لَا ينطق عن الْهوى 
 كُلِّ ما أَمر ولَيستإنْ هو إلَّا وحي يوحى فَهو الَّذي يجِب تصديقُه في كُلِّ ما أَخبر؛ وطَاعته في 

 لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسإلَّا ر كرتيو هلقَو نذُ مخؤاسِ يالن نم دلْ كُلُّ أَحب ةمالْأَئ نم رِهيغزِلَةُ لنالْم هذه
لَّمسو هلَيولِ . عسر راصِ غَيخالْأَش نا مصخلَ شعج نفَم هبأَح نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه

 قَةالْفُرو ةعلِ الْبِدأَه نكَانَ م الَفَهخ نمو ةاعمالْجو ةنلِ السأَه نكَانَ م افَقَهوو - كذَل دوجا يكَم 
ي الْكَلَامِ فف ةماعِ أَئبات نم فائي الطَّوف كرِ ذَلغَيينِ ولَالِ -ي الدالضعِ ولِ الْبِدأَه نكَانَ م 

 .والتفَرقِ
  :الشرح 
 ال فإنه ، باألشخاص الناس وامتحان ، املفاصلة من ، الناس بعض فيه وقع ما إىل ، اهللا رمحه الشيخ أشار ، نعم
 يواىل شخص ينصب أن وال ، عليه ويعادى يواىل ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دون مذهب ينتحل أن جيوز

 كان من : يقول أن ألحد وليس ، وسلم عليه اهللا صلى ، حممد باتباع مأمورة بأمجعها األمة فإن ، عليه ويعادى
 وقد ، ذلك جيوز ال ، منهم فليس ، كذلك ليس ومن ، واجلماعة السنة أهل من فهو ، ومذهبنا ، طريقتنا على
 ولزم ، بزيهم وتزيا ، خرقتهم ولبس ، بأورادهم أتى ومن ، هم أم فيدعون ، الصوفية الطرق لبعض هذا وقع

    .فال ال وما ، واجلماعة السنة أهل من أنه ، أورادهم
 حىت ، النطاق خارج فهو ، خالفه ومن ، أصحابه يف احلق أن يرى من ، الفقهية املذاهب أتباع من يوجد قد بل
 نصوص جعل أي ، باهللا عياذا ، مؤول أو ، منسوخ إما فهو ، األصحاب قاله ما خيالف نص كل : بعضهم قال

 أصحاب اجتهادات خيالف سنة أو كتاب من نص كل أن واعترب ، الوحيني نصوص على مقدمة األصحاب
 ، خطري وهذا ، األصحاب مقالة املرجع فجعل ، مؤول أو ، منسوخ بأنه إما ، يعامل أن ينبغي ذلك أن ، مذهبه
 اهللا جعله ما على إال يعادى وال يواىل وأال ، ذلك من احلذر فيجب ، اهللا رسول حممدا أن شهادة يف حوقد

    .لذلك معيارا ، وتعاىل سبحانه
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ذين لَيس لَهم وبِهذَا يتبين أَنَّ أَحق الناسِ بِأَنْ تكُونَ هي الْفرقَةُ الناجِيةُ أَهلُ الْحديث والسنة؛ الَّ
 هالوأَحو هالاسِ بِأَقْوالن لَمم أَعهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسإلَّا ر ونَ لَهبصعتي وعبتم

:  معرِفَة بِمعانِيها واتباعا لَهاوأَعظَمهم تميِيزا بين صحيحها وسقيمها وأَئمتهم فُقَهاُء فيها وأَهلُ
تصديقًا وعملًا وحبا وموالَاةً لمن والَاها ومعاداةً لمن عاداها الَّذين يروونَ الْمقَالَات الْمجملَةَ إلَى 

ونَ مبصن؛ فَلَا يةكْمالْحابِ وتالْك نم اَء بِها جإنْ م هِملِ كَلَاممجو ينِهِمولِ دأُص نا مهلُونعجيقَالَةً و
لَم تكُن ثَابِتةً فيما جاَء بِه الرسولُ بلْ يجعلُونَ ما بعثَ بِه الرسولُ من الْكتابِ والْحكْمة هو الْأَصلُ 

هوندمتعيو هوندقتعي يالَّذ. 
  :الشرح 
 ألم ؛ واجلماعة السنة أهل هم ، املنصورة والطائفة ، الناجية الفرقة باسم الناس أسعد أن شك ال ، هللا احلمد

 يلتفتون فال ، احلق دار حيث وداروا ، فقط وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول وتعصبوا ، بالوحيني اعتصموا
    .ذلك وغري املذاهبو واألنساب والقبائل واألقاليم والذوات ، لألشخاص

 فمن ، املتبوعون والفقهاء ، اددون العلماء وفيهم ، الدجى مصابيح هم - واجلماعة السنة أهل - كانوا وهلذا
 ، الناس إليها يأوي اليت ، العليا واملراجع ، الالمعة األمساء أن وجد ، اهللا حبمد ، بأكمله األمة هذه تاريخ تأمل

 الفقه ويف ، األصول ويف ، احلديث ويف ، التفسري يف ، الفنون مجيع يف ، واجلماعة سنةال أهل هم ، عنها وينقلون
 لكن ، البدع من بشيء وتلطخ تأثر من ووجد ، الفاضلة الثالثة القرون بعد االحنراف وقع وإمنا ، شيء كل ويف ،

 ، ومالك ، حنيفة وأبو ، محدوأ ، الشافعي ، األعالم األئمة هم ، األمة عليهم وتطبق ، املعول عليهم الذين
 ، واحلديث الفقه أهل من ، احلمد وهللا ، كثري وغريهم ، والشعيب ، واألوزاعي ، عيينة وابن ، الثوري وسفيان
   .األعظم السواد وهم ، واجلماعة السنة أهل فهم
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وعيد والْأَسماِء والْأَمرِ بِالْمعروف والنهيِ عن وما تنازع فيه الناس من مسائلِ الصفَات والْقَدرِ والْ
هولسرو إلَى اللَّه هوندري كرِ ذَلغَيكَرِ ونلُ  ،الْما أَهيهف عازني تلَةَ الَّتمجونَ الْأَلْفَاظَ الْمرفَسيو 

 نا كَانَ م؛ فَملَافتاخالقِ وفَرفًا التالخا مهنا كَانَ مم؛ ووهتأَثَب ةنالسابِ وتلْكقًا لافوا مانِيهعم
ةنالسابِ وتلْك؛  لطَلُوهى أَبوه اعباتلٌ وهج الظَّن اعبفَإِنَّ ات فُسى الْأَنوها تمو ونَ الظَّنبِعتلَا يو
رِ هيفْسِ بِغالنظُلْم اللَّه نى مد.  

  :الشرح 
 جملس يف كان حينما ، اهللا رمحه أمحد اإلمام كان وهلذا ، والسنة بالكتاب يعتصمون السنة أهل ، واهللا إي

 ائتوين ، املؤمنني أمري يا : يقول كان ، القرآن خبلق القول يف املعتزلة يوافق أن يأمرونه مث ، والواثق ، املعتصم
 ، أفكارهم ببنات أتوا إمنا ألم ، جوابا حيريون ما ، فينقطعون ، به أقول ، رسوله وسنة اهللا كتاب من بشيء
   . احلجة ذه وحيجهم ، فينقطعون ، عقوهلم وترهات
 ماذا ، والسنة الكتاب جاء إذ ، معقل ر بطل ، اهللا ر جاء إذا ، هذا على يعول أن العلم طالب على فيجب
    .عصمة فالنص ، النص مقابلة يف قياس ال : العلماء قال وهلذا ؟ القول لقائل يبقى
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��m:وجِماع الشر الْجهلُ والظُّلْم قَالَ اللَّه تعالَى � Ä� � Ã� � Â� � � � � � � � � Á� � À� � ¿¾� � � ½l 

تعالَى أَنه لَا بد لكُلِّ إنسان من أَنْ يكُونَ وذَكَر التوبةَ لعلْمه سبحانه و. إلَى آخرِ السورة ، ٧٢: ا���اب
فيه جهلٌ وظُلْم ثُم يتوب اللَّه علَى من يشاُء فَلَا يزالُ الْعبد الْمؤمن دائما يتبين لَه من الْحق ما كَانَ 

�m���C��B��A: وأَدناه ظُلْمه لنفِْسه كَما قَالَ تعالَى. الما فيهجاهلًا بِه ويرجِع عن عملٍ كَانَ ظَ

� � � JI��H� �G��F� �E��Dl ة�DE	الَى ٢٥٧: اعقَالَ تو:  �m��� �̈ �§� �¦� �¥��¤
��±°������¯��®��¬����«��ª��©l �1�'	٩: ا�

  .� ١:  إ�Aاه�m��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��SRlGH  :وقَالَ تعالَى
  :الشرح 
 : آفتان تعتوره اإلنسان أن : وهو ، الكتاب ناطق عليها دل ، بشرية حقيقة إىل ، اهللا رمحه الشيخ أشار ، نعم
 يستهدي بأن إال ، اآلفتني هاتني من التخلص إىل لإلنسان سبيل فال} جهوال ظلوما كان إنه {، والظلم اجلهل
 النيب لقي ملا] نفسي شر قين اللهم [ويقول] أهدكم استهدوينف ، هديته من إال ضال كلكم ، عبادي يا [باهللا
 : قال ؟ تعبد كم : له  قال ، أسلم : له قال ، حصني بن عمران والد ، معبد بن حصني وسلم عليه اهللا صلى
 : قال ، السماء يف الذي : قال ؟ وربِك لرغبك تعده الذي من : قال ، السماء يف وواحدا األرض يف ستة ، سبعة
 ، فأسلم ، باإلسالم عليه اهللا من مث ، احلصني فمضى ، كلمتني علمتك أسلمت إن فإنك ، سواه ما ودع اعبدهف

 اللهم : قل ، نعم : قال ، أمني صادق بر ، وأمي بأيب وهو ، املوعد يطلبه ، وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل وعاد
   . نفسي شر من وأعذين ، رشدي أهلمين
 ، الضالالت يف يوقعه الذي اجلهل من ، اآلفتني هاتني من العافية تعاىل اهللا يسأل أن ، لنفسه الناصح العبد فعلى
 هذا على الدالة اآليات وذكر] نفسي شر من وأعذين ، رشدي أهلمين اللهم [العدوان يف يوقعه الذي الظلم ومن
    .املعىن
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علَى : وائف الْمنتِسبةَ إلَى متبوعني في أُصولِ الدينِ والْكَلَامِومما ينبغي أَيضا أَنْ يعرف أَنَّ الطَّ
 اتجرةَ ، دنالس الَفا خمكُونُ إني نم مهنمو ةيمظولٍ عي أُصةَ فنالس الَفخ كُونُ قَدي نم مهنم

يقَةقورٍ دي أُمف .  
د رد علَى غَيرِه من الطَّوائف الَّذين هم أَبعد عن السنة منه؛ فَيكُونُ محمودا فيما رده ومن يكُونُ قَ

 من الْباطلِ وقَالَه من الْحق؛ لَكن يكُونُ قَد جاوز الْعدلَ في رده بِحيثُ جحد بعض الْحق وقَالَ
 هنم فلِ أَخاطلًا بِباطلِ باطبِالْب درا؛ وهنم فأَخ ةعةً بِبِدةً كَبِريعبِد در كُونُ قَدلِ فَياطالْب ضعب

ةاعمالْجو ةنإلَى الس ِسبِنيتنلِ الْكَلَامِ الْمالُ أَكْثَرِ أَهح هذهو.   
ا لَم يجعلُوا ما ابتدعوه قَولًا يفَارِقُونَ بِه جماعةَ الْمسلمني؛ يوالُونَ علَيه ويعادونَ؛ ومثْلُ هؤلَاِء إذَ

طَأعِ الْخون نكَانَ م .كثْلِ ذَلي مف مطَأَهخ نِنيمؤلْمل رفغالَى يعتو هانحبس اَللَّهو.  
 قَعذَا وهلاوهتمأَئو ةالْأُم لَفس نم ريذَا كَثثْلِ هي ما : فم فالخت يهو ادهتا بِاجقَالُوه قَالَاتم ملَه

نيملسالْم ةاعمج نيب قفَرو فَهالخى مادعو قَهافوالَى مو نم لَاف؛ بِخةنالسابِ وتي الْكف تثَب 
اتادهتاجالاِء ولِ الْآرائسي مف هقافوونَ مد فَهالخم قفَسو كَفَّرونَ  ود هفالخالَ متلَّ قحتاس؛ و

لَافَاتتاخالقِ وفَرلِ التأَه نلَاِء مؤفَه هقافوم.  
  

   :الشرح 
 أنواع بني مييز فال ، العصر لغة يف يقال كما األلوان بعمى يصاب ، العلم طلبة من ألن ؛ جيد ملحظ هذا ، نعم

 ومنها ، مكفرة بدع منها ، خمففة بدع ومنها ، مغلظة بدع : منها ، درجات البدع أن شك وال ، االختالفات
 فإن ، درجام يتبني أن عليه بل ، واحد خندق يف املخالفني مجيع اإلنسانُ حيشر أن يصح فال ، مفسقة بدع
 عليه نبه مهم ملحظ فهذا} واإلحسان بالعدل يأمر اهللا إن {واجلماعة السنة أهل أصول من واإلنصاف العدل
� .الشيخ �
 ميكن أنه فريى ، حقوقهم للناس حيفظ أنه ، تيمية ابن اإلسالم شيخ طريقة يف معلوم وهذا ، اهللا رمحه إنصافه من
 ، بإطالق املخالف يخطّأ أن يسوغ فال ، حبق بعضهم طقين رمبا وأنه ، صواب نوع املخالفني بعض من يقع أن
 جيرمنكم وال {اهللا قال وهلذا ؛ منه بد ال أمر هذا ، احلق فيه خالف ما على وينكَر ، احلق فيه وافق ما على يقر بل

   .}تعدلوا أال على قوم شنئان
 أيديهم على اإلسالم يف دخل من ، واملعتزلة ، الشيعة أصناف من أن ، كالمه بعض يف اإلسالم شيخ ذكر وقد
 دخلوا كوم لكن ، ببدعة التاثوا قد كانوا وإن ، كفرهم على يبقوا أن من خريا حاهلم فصار ، الكفار من ناس
 ، الرجال تقومي يف والعدل اإلنصاف من بد فال ، األصلي الكفر على يبقوا أن من خري ، بدعة على اإلسالم يف
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 ، اخلطأ عن الطرف يغض من الناس من فإن} كثريا خريا أويت فقد احلكمة يؤت ومن {واألفعال ، واملقاالت
 رأى إذا من ومنهم ، الناس على األمر فيلتبس ، الباطل عن ويسكت ، ذلك وغري ، واالجتماع التوافق بدعوى
   .احلق من شيئا عنده أن مع ، ونابذه ، أقصاه خمالفه يف خطأ

 : له ويقال ، أخطأ من على وينكر ، أحسنت : له ويقال ، صوابه على ابأص من يقر أن : هو الصحيح فالطريق
    .الباطل من احلق ويتميز ، الفرقان حيصل فبهذا ، أسأت
 قد ، يزل قد أنه : وهو ، البشرية بطبيعته لإلنسان يقع ، واقع هو بل ، ممكن أمر إىل ، اهللا رمحه الشيخ أشار  نعم
 وفاصل فارق هو وإن ، له واعتذر ، خطؤه احتمل ، عليها ويعاد يوال مل إن وفه ، املسائل من مسألة يف خيطئ
 فالنا بأن ، ا عرفوا ، يسرية وزالت هنات السنة إىل املنتسبني من ألعالم وقع فقد وإال ، بذلك يذم فإنه ، عليها
   : و أخطائهم من وعدت ، ومناقبهم فضائلهم جنب يف احتملت لكنها ، كذا : قال وفالنا ، كذا : قال

   معايبه تعد أن نبالً املرَء كفى... .... ....    
 ومل ، السنة عن بذلك خيرجوا مل ، ذلك منهم يبدر مل فلما ، خمالفهم حق يستحلوا ومل ، واسعا يضيقوا مل وألم
   .وصنف صنف بني فشتانَ ، واالختالف التفرق بأهل يلحقوا
   .فقال والشذوذ والتفرق ، البدعة بوصف احلقيقون هم من اآلن وسيذكر
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وقَد صح . الْمارِقُونَ" الْخوارِج " ولهذَا كَانَ أَولَ من فَارق جماعةَ الْمسلمني من أَهلِ الْبِدعِ 
م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نارِجِ عوي الْخيثُ فد؛ الْحهيححي صف ملسا مهجرخ هجأَو ةرشع ن

هجو را غَيهنم ارِيخالْب جرخريِ )1(.وأَم عم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ابحأَص ملَهقَات قَدو 
فُوا فلتخي بٍ فَلَمنِ أَبِي طَالب يلع نِنيمؤلِ الْممالْج موي ةنتالِ الْفتي قلَفُوا فتا اخكَم هِمالتي ق

افنثَلَاثَةُ أَص كي ذَلوا فوصفني إذْ كَان : فنصلَاِء؛ وؤه علُوا مقَات فنصلَاِء؛ وؤه علُوا مقَات فنص
  .وص بِترجِيحِ هذه الْحالِوجاَءت النص. أَمسكُوا عن الْقتالِ وقَعدوا

   :الشرح 
 حني على مارقة مرقت حينما ، اخلوارج بدعة وهي ، اإلسالم يف وقعت بدعة أول  على ، اهللا رمحه الشيخ نبه
 سياسي، خالف األمة بني كان ، وسلم عليه اهللا صلى النيب أخرب كما ، وسلم عليه اهللا صلى ، حممد أمة من فرقة
 مل اخلالف ذلك لكن ، أمجعني عليهم اهللا رضوان ، وعائشة والزبري وطلحة علي بني أو ، معاويةو علي بني جرى
 بالبيعة يتعلق ، سياسي بأمر يتعلق خالفا كان وإمنا ، ال ، والتوحيد ، اإلميان ومسائل ، العقَدية األصول ميس يكن

   . عليكم خيفى ال فيما ، هذا وحنو ، واحلكم
 واستحلوا ، خمالفيهم كفروا اخلوارج إن إذ ؛ اخلوارج بدعة كانت ، االعتقاد ويف دينال يف بدعة أول لكن

 عليه اهللا صلى النيب نبه ، العبادة يف اجتهادهم بسبب ، ملتبسا أمرهم كان وملا ، مشهورة حوادث يف ، دماءهم
 صفات] الرؤوس حليقي [يقول انك إنه حىت ، واخلُلُقية اخللقية ، بصفام ووصفهم ، التنبيه أشد عليهم ، وسلم
 عليها ، تدردر ، احللمة مثل عضده على ، الثُّدية ذو فيهم [قال ، دقيقا وصفا بعضهم وصف وحىت ، خلقية
 ، صيامهم عند وصيامكم ، صالم عند صالتكم حتقرون [، يلتبس قد أمرهم ألن ، دقيق وصف ] شعرات
 ، وسلم عليه اهللا صلى النيب عن صح ، ملتبسا أمرهم كان فلما] الرمية من السهم ميرق كما ، الدين من ميرقون
  . اإلسالم يف ظهرت بدعة أول اخلوارج، هم هؤالء اهللا، رمحه أمحد اإلمام قال كما جياد، بأسانيد أحاديث عشرة
 أن مع] وإرم ادع قتل ألقتلنهم أدركتهم لئن [وقال ، قتاهلم يف النيب رغب فقد ، قتاهلم يف الصحابة خيتلف مل

 ، والزبري وطلحة علي وبني ، ومعاوية علي بني جرى الذي القتال يف ، الفتنة مسألة يف اختلفوا قد الصحابة
   :أصناف ثالثة ذلك يف كانوا ، الشيخ قال كما فكانوا ، وعائشة

    .هؤالء مع قاتلوا صنف -
   . هؤالء مع قاتلوا وصنف -

                                                           

 ، 6932 ، 6931 ، 6930 ، 6163 ، 5058 ، 5057 ، 3667 ، 4351 ، 3611 ، 3610 ، 3344البخاري (  )1(
 ، 145/1064 ، 144/1064 ، 143/1064 ، 141/1063مسلم  ) ( 7562 ، 7432 ، 6934  6933
146/1064، 147/1064 148/1064 ، 154/1066 ، 156/1066 ، 157/1066 ، 159/1066. (  
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   . عليهم اهللا رضوان وغريهم ، بكرة وأيب ، وقاص أيب بن سعد : مثل . القتال عن أمسكوا وصنف -
    .الفتنة زمن يف القتال عن واإلمساك الكف : أي" احلال هذه بترجيح النصوص وجاءت " قال
    :فقال اخلوارج عن حديثه إىل عاد مث
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نيملسةَ الْماعمقُوا جا فَارلَم ارِجوةُفَالْخنالس اَءتج مالَهتلُّوا قحتاسو موهكَفَّر؛   ويهِماَء فا جبِم
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلِ النكَقَو} هاَءترقو هِماميص عم هاميصو هِملَاتص عم هلَاتص كُمدأَح قِّرحي

ونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم يمرقُونَ من الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم من الرمية مع قراَءتهِم يقْرُء
ةاميالْق موي ملَهقَت نمل اللَّه دنا عرأَج هِملي قَتفَإِنَّ ف ملُوهفَاقْت موهميتا لَقمن1(} أَي( .   

نَ أَولُهم خرج علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَما رأَى قسمةَ النبِي صلَّى اللَّه قَد كَا
 لَّمسو هلَيقَالَ{ع :و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن لْ فَقَالَ لَهدعت ك لَملْ فَإِنداع دمحا مت يبخ لَقَد لَّمس

ابِهحأَص ضعب لْ فَقَالَ لَهدأَع ت إنْ لَمِسرخقِ فَقَالَ: وافنذَا الْمه قنع رِبأَض ولَ اللَّهسا رنِي يعد :
هاميصو هِملَاتص عم هلَاتص كُمدأَح قِّرحي امذَا أَقْوضئضئ ه نم جرخي هإنهاَءترقو هِماميص عم  عم 

هِماَءتريثَ} قد2( الْح(.    
   :الشرح 
 أنه نفسه يف وأُري ، األمر ذا فاعت نفسه ، بصاحبه الكلَب يتجارى كما ، األهواء بأهل البدعة تتجارى هكذا
 ، ودينار وشاة بعري على يأمتنه مل ، وحيه على اهللا أمني هو الذي ، وسلم عليه اهللا صلى النيب وأن ، العدل يريد
    .العافية اهللا نسأل ، العظيمة الفتنة هذه يف فوقع ، الداء وهذا البالء هذا بصره غشي ، باهللا والعياذ هكذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .تقدم خترجيه يف أحاديث الصحيحني  )1(
 .رجيه يف أحاديث الصحيحني تقدم خت )2(
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لإب نا طَعى؛ كَموالْهو بِالظَّن ةني السف نالطَّع وعِ هأُ الْبِددبفَكَانَ ماهوهو أْيِهبِر هبرِ ري أَمف يس. 
 نب اللَّه دبع ثُم اطبأَس نب فوسي هِميللضي تف كَلَّمت ها أَننلَغب نم مفَأَقْد كَةالقِ الْهرالْف يِنيعا تأَمو

الروافض : أُصولُ الْبِدعِ أَربعةٌ:  أَئمة الْمسلمني قَالَا إمامان جليلَان من أَجِلَّاِء- الْمبارك وهما 
بِأَنَّ أُولَئك لَيسوا من أُمة : والْجهمية؟ فَأَجاب: فَقيلَ لابنِ الْمبارك. والْخوارِج والْقَدرِيةُ والْمرجِئَةُ

دمحقُولُ. مكَانَ يو :أَنْإن يعطتسلَا نى وارصالنو ودهالْي ي كَلَامكحةا لَنيمهالْج كَلَام يكحن      .  
إنَّ الْجهمية كُفَّار : وهذَا الَّذي قَالَه اتبعه علَيه طَائفَةٌ من الْعلَماِء من أَصحابِ أَحمد وغَيرِهم قَالُوا

 الْمنافقُونَ الَّذين يبطنونَ الْكُفْر - ا يدخلُونَ في الاثْنتينِ والسبعني فرقَةً كَما لَا يدخلُ فيهِم فَلَ
   .إِسلَام وهم الزنادقَةُويظْهِرونَ الْ

  

   :الشرح 
 ، البدع أصول أن ، وافقهما ومن ، هللا رمحهما املبارك بن اهللا وعبد ، أسباط بن يوسف مذهب هذا : إذن

   : أربع إىل ترجع ، االفتراق وأصول
    .الروافض -1
   .اخلوارج -2
   . القدرية -3
    .واملرجئة -4
 يف داخلني غري اجلهمية ، أصال القسمة يف داخلني غري هؤالء : قال ؟ أشد ألم واجلهمية : املبارك البن فقيل
 وتفترق [وسلم عليه اهللا صلى النيب لقول ؛ األمة من ، فرقة والسبعون الثنتان ، حممد أمة من ليسوا ألم ؛ القسمة
 غري ، سيأيت كما ، وغلَظها ، مقالتهم لشناعة اجلهمية لكن ، اإلجابة أمة ومن ، القبلة أهل من أم يرى ،] أميت

 ، وغريهم أمحد كأصحاب ، العلماء من طائفة ذلك على ووافقه ، أخرجهم فلذلك ، القسمة يف داخلني
   .هذا يف آخر قوال وسيذكر
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مرِهغَيو دمابِ أَححأَص نونَ مرقَالَ آخلُوا : وعجقَةً ورف نيعبالسنِ ويتاثْني اللُونَ فاخة ديمهلْ الْجب
اثْنا عشر فرقَةً " الْمبتدعة الْخمسة " لُّ طَائفَة من يكُونُ كُ: أُصولَ الْبِدعِ خمسةً فَعلَى قَولِ هؤلَاِء

نيللِ الْأَولَى قَوعو : نم فَةكُونُ كُلُّ طَائي " ةعبالْأَر ةعدتبقَةً" الْمرف رشةَ عانِيثَم .   
 وهو رلٍ آخلَى أَصى عنبذَا يهو "أَه ريكْفعِ تلَا " لِ الْبِد هفَإِن مهكَفِّري لَم مهنة ميمهالْج جرأَخ نفَم

يكَفِّر سائر أَهلِ الْبِدعِ بلْ يجعلُهم من أَهلِ الْوعيد بِمنزِلَة الْفُساقِ والْعصاة، ويجعلُ قَولُه هم في 
إنَّ الَّذين يأْكُلُونَ {:  في سائرِ الذُّنوبِ مثْلَ أَكْلِ مالِ الْيتيمِ وغَيرِه كَما قَالَ تعالَىالنارِ مثْلُ ما جاَء

   .} أَموالَ الْيتامى ظُلْما إنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا
  : ومن أَدخلَهم فيهِم فَهم علَى قَولَينِ

مهنمنيكَلِّمتالْم أَو ةمإلَى الْأَئ ِسبِنيتنالْم رِينأْختسالْم ضعب ا قَالَهمذَا إنهو مكُلُّه مهكَفِّري نم .  
   :الشرح 
   : قولني اجلهمية يف أن لنا تبني إذن
   . فرقة والسبعني الثنتني من أخرجهم من منهم -
    .فيها أدخلهم من ومنهم -
 حيكم مل ، كفارا ليسوا ، فرقة وسبعني الثنتني جعل ، فرقة والسبعني الثنتني من أخرجهم من فإن ؛ عليه بناءو

 يف كلها [، وسلم عليه اهللا صلى النيب فقول ، بالنار املتوعدين ، املعاصي أهل جنس من جعلهم بل ، بكفرهم
 يف يأكلون إمنا ظلما اليتامى أموال يأكلون الذين نإ {قال تعاىل اهللا فإن ، كفرهم يقتضي ال] واحدة إال النار

 أدخل من أما ، وحسب الوعيد أهل من فهم ، املسلمني مجلة من أم مع} سعريا وسيصلون نارا بطوم
   : قسمني إىل انقسموا فقد ، فرقة والسبعني الثنتني يف اجلهمية،

   . كفار فرقة والسبعني الثنتني كل أن ، ذلك الزم من أن رأى قسم -
 األئمة إىل املنتسبني املستأخرين بعض قال : ههنا قال وهلذا ، العلم أهل ويرده ، اإلسالم شيخ يرده قول وهذا

    .اهللا رمحه القول هذا يرتض فلم ، واملتكلمني
   : فقال خبصوصها الفرق بعض عن ، اهللا رمحه تكلم إنه مث
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 ةُ فَلَممالْأَئو لَفا السأَمريِ وكْفمِ تدي عوا فعازنتي " جِئَةرالْم " و " ةيعالش " كوِ ذَلحنو لَةفَضالْم
ولَم تختلف نصوص أَحمد في أَنه لَا يكَفَّر هؤلَاِء وإِنْ كَانَ من أَصحابِه من حكَى في تكْفريِ جميعِ 

عنه أَو في مذْهبِه حتى أَطْلَق بعضهم تخليد هؤلَاِء   خلَافًا–ن هؤلَاِء وغَيرِهم  م- أَهلِ الْبِدعِ 
ةرِيعلَى الشعو بِهذْهلَى مذَا غَلَطٌ عهو مرِهغَيو.  

فَكَما أَنَّ من أُصولِ : دعِ بِأَهلِ الْمعاصي قَالُواومنهم من لَم يكَفِّر أَحدا من هؤلَاِء إلْحاقًا لأَهلِ الْبِ
لَا ي كبِ فَكَذَلا بِذَندونَ أَحكَفِّرلَا ي مهأَن ةاعمالْجو ةنلِ السأَهةعا بِبِددونَ أَحكَفِّر.  

   :الشرح 
 باملرجئة مراده ؟ املرجئة من ، والشيعة املرجئة تكفري عدم يف يتنازعوا مل واألئمة السلف أن ، اهللا رمحه أفادنا إذن
 ، اإلميان عن زائد العمل ، العمل به يتعلق ال اإلميان : قالوا ، اإلميان مسمى عن العمل أخرجوا الذين هم : ههنا
 داخل غري العمل بأن يرون ، حنيفة أيب أصحاب الفقهاء مرجئة ، اهللا رمحهم ، الفقهاء مرجئة حتديدا يعين وكأنه
 ومل ، باجلنان واعتقاد ، باللسان قول عندهم اإلميان وأن ، مثراته ومن ، الزمه من لكنه ، اإلميان مسمى يف

   .قطعا ، السنة أهل من أبدا أحد يكفرهم
   : أصناف ةثالث الشيعة ألن ؛ املفضلة الشيعة كذلك
    .مفضلة شيعة -
    .سابة وشيعة -
    .مكفرة وشيعة -

 خالفة صحة يعتقدون ولكنهم ، وعثمان وعمر بكر أيب على عليا يفضلون الذين  ، الزيدية هم ، ضلةاملف فالشيعة
 ليسوا أم يرون السنة أهل بل ، خالف تكفريهم يف يقع مل ، املفضلة والشيعة ، املرجئة فهؤالء ، الثالثة هؤالء
    .كفارا
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 ةمالْأَئو لَفالس نع أْثُورالْمريِ وكْفالٍ بِتأَقْو إطْلَاق " ةضحة الْميمهيقَةُ " الْجقحو فَاتونَ الصركني ينالَّذ
يلَا حو رصلَا بو عملَا سةٌ ورلَا قُدو لْمع لَا لَه؛ ولْقالْخ ايِنبلَا يى؛ ورلَا يو كَلَّمتلَا ي أَنَّ اللَّه هِمللْ قَواةٌ ب

قَالَاتالْم هذثَالُ هأَمارِ ولُ النأَه اهرا لَا يكَم هنورلَا ي ةنلُ الْجأَهو لُوقخآنُ مالْقُر.  
  : الشرح 
 أمجع قد اجلهمية فإن ، اجلهمية : وهم ، تكفريهم يف ، السن أهل يتنازع مل الذي وهو ، الثاين املثال هذا إذن
   : النونية يف القيم ابن أنشد حىت ، تكفريهم على ، السنة أهل
   البلدان يف العلماء من عشر ... يف مخسون كفرهم تقلد ولقد
    .واجلماعة السنة أهل علماء من عامل مخسمائة كفرهم أي
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نع ددرتو اعنِز مريِهكْفي تفَف ضافوالرو ارِجوا الْخأَمورِهغَيو دمأَح .  
 لْقخ ثْبِتي لَمو لْمالْع تأَثْب نوا مكَفِّري لَمو موهفَكَفَّر لْمالْعةَ وابتفُونَ الْكني ينةُ الَّذرِيا الْقَدأَمو

  .الْأَفْعالِ
  :وفَصلُ الْخطَابِ في هذَا الْبابِ بِذكْرِ أَصلَينِ

هداأَحقًا : مافنكُونُ إلَّا ملَا ي لَاةلِ الصأَه نرِ مفْسِ الْأَمي نف رأَنَّ الْكَاف لَمعثَ ، أَنْ يعذُ بنم فَإِنَّ اللَّه
الن ارص ةيندإلَى الْم راجهآنَ والْقُر هلَيلَ عزأَنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صدمحمافنثَلَاثَةَ أَص اس :

الْكُفْر ظْهِرم بِه ركَافو بِه نمؤبِالْكُفْرِ م فختسم قافنمي . والثَّلَاثَةَ ف افنالْأَص هذه اللَّه ذَا ذَكَرهلو
تآي؛ ونِنيمؤالْم تعي نف اتآي عبأَر ذَكَر ةقَرالْب ةورلِ سي أَوةً فآي رشع عبِضي الْكُفَّارِ؛ ونِ في

نيقافنالْم .  
هلكَقَو آنالْقُر نعٍ مضورِ مي غَيف نيقافنالْمو الْكُفَّار اللَّه ذَكَر قَدو:�m��IH��G��F��E

l1:ا���اب� هلقَوو: �m� � �Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ól �9*ء	١٤٠: اهلقَوو :
�m� � ts��r��q���p�� � � �o��n��m����l� �kl�1�'	١٥:  ا  مهزيميلَى الْكُفَّارِ لع مطَفَهعو

¢��£���¤��¥���m: عنهم بِإِظْهارِ الْإِسلَامِ وإِلَّا فَهم في الْباطنِ شر من الْكُفَّارِ كَما قَالَ تعالَى

��¨��§��¦l �9*ء	ا قَو ١٤٥: االَكَم :�m��«ª��©���¨���§��¦��¥��¤��£��¢��¡���

����°��¯�������®��¬l @A>B	٨٤: ا  ا قَالَ وكَم :�m��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡����

��¸���¶���µ���´��³��²��±��°��¯��®��¬��«���ª��©

���Æ����� � � � � � �Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿����¾���� �½��¼��»��º��¹l 
@A>B	٥٤ – ٥٣: ا.  
 ويكْثُر مثْلُ هذَا في الرافضة  ،انَ كَذَلك فَأَهلُ الْبِدعِ فيهِم الْمنافق الزنديق فَهذَا كَافروإِذَا كَ  

  .  فَإِنَّ رؤساَءهم كَانوا منافقني زنادقَةً ،والْجهمية
ولهذَا كَانَ الزنادقَةُ . كَذَلك التجهم فَإِنَّ أَصلَه زندقَةٌ ونِفَاقو ، وأَولُ من ابتدع الرفْض كَانَ منافقًا

مهنم بِهِمقُرة ليمهالْجو ةضافيلُونَ إلَى الرمي هِمثَالأَمو فَلِْسفَةتالْم ةنِياطالْب طَةامالْقَر نقُونَ مافنالْم .
أَه نموظُلْملٌ وهج يهف نا لَكرظَاها وناطانٌ بإمي يهكُونُ في نعِ ملِ الْبِد  نطَأَ ما أَخطَأَ مى أَختح
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ياصع قًا أَوفَاس كُونُ بِهي ظُلْمانٌ وودع هنكُونُ مي قَد قٍ ثُمافنلَا مرِ وبِكَاف سذَا لَي؛ فَهةنالس قَدا؛ و
 هعكُونُ ما يى مقْوالتو انالْإِمي نم هعم كذَل عكُونُ مي قَد؛ وهطَؤخ ا لَهفُورغلًا مأَوتئًا مطخكُونُ مي

  . من وِلَاية اللَّه بِقَدرِ إميانِه وتقْواه فَهذَا أَحد الْأَصلَينِ
   :الشرح 
 مل صنفا فذكر ، فرقة وسبعني الثنتني مسألة يف الثالثة النماذج هذه ذكر ، اهللا رمحه تيمية ابن إلسالما شيخ أن ملا

   .املفضلة والشيعة ، املرجئة : وهم ، تكفريهم عدم يف السنة أهل يتنازع
   .املعطلة ، احملضة اجلهمية : وهم ، تكفريهم يف واجلماعة السنة أهل يتنازع مل صنفا وذكر
 والروافض اخلوارج وأما : قال ، والروافض اخلوارج منهم  ذكر ، وغريه أمحد عند ، تردد فيهم وقع نفاص وذكر
   . وغريه أمحد عن ، وتردد ، نزاع تكفريهم ففي ،

 أن : أي ، العلم أثبت من يفكروا ومل ، فكفروهم ، العلم : وهو ، الكتابة ينفون الذين ، القدرية ذلك بعد وذكر
 ككفر كفرهم هؤالء ، إياها وكتابته ، حصوهلا قبل باألشياء اهللا علم ينكرون الذين أوائلهم ، ةالغال القدرية
   .ثابت  اجلهمية
   . تكفريهم يف اخلالف وقع قد فإم ، املعتزلة وهم ، واخللق املشيئة وأنكروا ، والكتابة العلم أثبتوا الذين وأما
   : التكفري باب يف عظيمني أصلني يذكر أن أراد ، اهللا رمحه ذلك ذكر ملا
 من  بالصالة املتظاهرين من أي ، الصالة أهل من وهو ، كافرا أحد يكون أن ميكن ال أنه : األصلني هذين أحد
 ، قبلتنا ويستقبل ، اإلسالم ويدعي ، القبلة أهل من أنه ظاهره يكون أن : مبعىن ، منافقا يكون أن إال ، القبلة أهل

 اهللا رمحه الشيخ بني األصل هذا على وبناء ؛ منافقا إال يكون فال ، كافر األمر نفس يف هو لكن ، ذبيحتنا ويأكل
 ، كافرا يكون ال لكنه ، وظلم جهل عنده يكون من ومنهم ، الزنديق املنافق فيهم يكون من البدع أهل من بأن ،

 ، باإلميان يتستر ، زنديق قمناف هو من ، الضالة الفرق هذه يف يكون فقد ، واإلنصاف العدل عني هو وهذا
   .وتقارب ميل ، واجلهمية الرافضة بني بأن وبني" واجلهمية الرافضة يف ذلك ويكثر "قال ، الكفر وباطنه
 ، وظلم جهل عنده لكن ، وظاهر باطن إميان عنده يكون بل ، املبلغ ذلك يبلغ ال من البدع أهل يف ويوجد
    .األول األصل هو هذا ، بدعته تكون ، وظلمه جهله فبحسب

   :الثاين األصل ذكر مث
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 وتحليلِ  ،كَجحد وجوبِ الصلَاة والزكَاة والصيامِ والْحج: أَنَّ الْمقَالَةَ تكُونُ كُفْرا: والْأَصلُ الثَّانِي
لْقَائلُ بِها قَد يكُونُ بِحيثُ لَم يبلُغه الْخطَاب ثُم ا، الزنا والْخمرِ والْميِسرِ ونِكَاحِ ذَوات الْمحارِمِ 

 أَو نشأَ بِبادية بعيدة لَم تبلُغه شرائع  ،وكَذَا لَا يكَفَّر بِه جاحده كَمن هو حديثُ عهد بِالْإِسلَامِ
حد شيٍء مما أَنزلَ علَى الرسولِ إذَا لَم يعلَم أَنه أُنزِلَ علَى  فَهذَا لَا يحكَم بِكُفْرِه بِج ،الْإِسلَامِ
 ومقَالَات الْجهمية هي من هذَا النوعِ فَإِنها جحد لما هو الرب تعالَى علَيه ولما أَنزلَ  ،الرسولِ

هولسلَى رع اللَّه .  
توهجأَو ثَلَاثَة نم مهقَالَاتلَّطُ مغ :  

أَنَّ النصوص الْمخالفَةَ لقَولهِم في الْكتابِ والسنة والْإِجماعِ كَثريةٌ جِدا مشهورةٌ وإِنما : أَحدها
رِيفحا بِالتهوندري .  

 تعطيلُ الصانِعِ وإِنْ كَانَ منهم من لَا يعلَم أَنَّ قَولَهم مستلْزِم تعطيلَ أَنَّ حقيقَةَ قَولهِم: الثَّانِي
لَّهل كَارلُ الْكُفْرِ الْإِنفَأَص بِاَللَّه ارالْإِقْر انلَ الْإِميا أَنَّ أَصانِعِ، فَكَمالص.  

فَقَت علَيه الْملَلُ كُلُّها وأَهلُ الْفطَرِ السليمة كُلِّها؛ لَكن مع هذَا قَد أَنهم يخالفُونَ ما ات: الثَّالثُ
مهعم قأَنَّ الْح ظُنى يتح انلِ الْإِميأَه نريٍ ملَى كَثع هِمقَالَاتم نم ريفَى كَثخي، ا يمل  نم هونورِد

اتهبالش . و هِملَيع سبا الْتمإِنا؛ ورظَاها وناطب هولسرو بِاَللَّه نِنيمؤونَ منمؤالْم ككُونُ أُولَئي
ةعدتبالْم افنأَص نم مرِهلَى غَيع سبا الْتذَا كَمه هبتاشا ،وا قَطْعوا كُفَّارسلَاِء لَيؤفَه ، لْ قَدب  

 انالْإِمي نم هعكُونُ مي قَد؛ ولَه فُورغئُ الْمطخالْم مهنكُونُ مي قَدي؛ واصالْعو قالْفَاس مهنكُونُ مي
اهقْوتو انِهرِ إميبِقَد اللَّه ةوِلَاي نم بِه هعكُونُ ما يى مقْوالتو. 

 : الشرح 
 والفاعل ، واملقالة القائل بني التفريق : وهو ، احلكم وإجراء إيقاع يف ، مهم عظيم لأص الثاين األصل إذن

  .والفعل
 ، كافرا فاعله يكون أن ، كفرا الفعل كون من يلزم وال ، كافرا قائلها يكون أن ، كفرا املقالة كون من يلزم فال
   . جهل عن الكفر فعل يفعل وقد ، جهل عن الكفر مقالة يقول قد فإنه
   : ؟ الشروط ما ، املوانع وانتفت ، الشروط توفرت إذا إال ، بالكفر بعينه يوصف وال يقرر فال : عليه وبناء
    .للجهل املنايف العلم -
    .للنسيان املنايف الذكر -
   . لإلكراه املنايف االختيار -
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 قول صدور مبجرد ، بكفره حيكم أن أما ، الكفر عليه حتقق ، أضدادها وانتفت ، الشروط هذه توفرت فإذا
   . ؟ ال أم سائغة شبهة فيه له هل ، فيه ينظر أن بد فال معني،
   .غلَظها أوجه الشيخ يبني سوف ، غليظة مقالتهم ألن ، معذرم تقبل مل اجلهمية وهلذا

 اهللا لىص نبيه شخص من نال أو ، وتعاىل سبحانه الرب جناب على تعدى من : نقول فإنا ، األمر هذا ومبناسبة
 إذا ، سائغة شبهة فيه ليس هذا ألن ؛ بكافر ليس وهو ، كفر مقالته : له يقال وال ، له يعتذر فال ، وسلم عليه
: املوانع من مانع لوجود فيه جمال وال ، اجلهل فيه يسع ال األمر كان إذا أما ، العذر اُلتمس ، سائغة الشبهة كانت
   . الوصف هذا عليه يحقق فإنه ، للذكر مناف نسيان أو ، الختيارل مناف إكراه أو ، للعلم مناف جهل من
 ، النبوة مقام من ونال ، الربوبية مقام على تطاول الذي ، األثيم األفاك املتطاول هذا يف وثبت جرى ما هو وهذا
 فإن ، وارئط خمارج عن له يبحث وأن ، له يعرب أن العواطف أهل من ألحد جيوز وال ، العذر له يلتمس ال فإنه
  . الوجوه من بوجه ، العذر حيتمل ال قول قوله
 السلف حيتمل مل فلذلك ، وبدعتهم ، مقالتهم غلظ بسبب وذلك ، اجلهمية تكفري أوجه اهللا رمحه الشيخ بني إذن
   . سائغة غري شبهتهم ألن ؛ تأويال هلم
 ، اإلطالق بشرط مطلقا وجودا اهللا يثبتون ، صفة وال امسا هللا يثبتون ال - باهللا والعياذ - اجلهمية ، تعرفون طبعا
 ، القرآن ثلث حموا فكأم ، والسنة الكتاب يف ، الكثرية للنصوص ملعارضتها ، غليظة إا : الشيخ قال فلهذا
    .احلسىن وأمسائه ، الرب صفات إثبات يتضمن الذي
 ونعوت ، كمال صفات له ليس مده،وحب سبحانه أنه : مبعىن ، الصانع تعطيل تقتضي ، مقالتهم ألن كذلك
    .التعطيل عني فهذا ، ذلك غري إىل ، يريد ملا فعاال وليس ، جالل
 إىل يلتفت مل فلذلك ، السليمة الفطر وأصحاب ، امللل أهل من ، آدم بنو عليه ما مجيع خمالفة : الثالث األمر
   . قوهلم

 ونال ، وجل عز اهللا ذات من نال مبن فكيف ، جلهميةا حق يف يقال هذا كان إذا ، تقيسوا أن اآلن وتستطيعون
   .؟ يبلغه غلظ أي ، وسلم عليه اهللا صلى ، حممد مقام من
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فَاضتانَ يجِئَةَ أَنَّ الْإِميرالْمزِلَةَ وتعالْمة ويمهالْجو ارِجوالْخ قُوا بِهي فَارالَّذ ةنلِ السلِ أَهلُ قَوأَصلُ و
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا قَالَ الن؛ كَمضعبتيو} نم ةثْقَالُ ذَرم ي قَلْبِهكَانَ ف نارِ مالن نم جرخي

ان1(}إمي(كبِ ذَلسبِح ضعبتتو ةُ اللَّهلُ وِلَايفَاضتفَت ذئينحو .  
الْبِدعِ فَأَصلُ قَولِ الْخوارِجِ أَنهم يكَفِّرونَ بِالذَّنبِ، ويعتقدونَ ذَنبا ما لَيس بِذَنبِ، إِذَا عرِف أَصلُ و

 ويكَفِّرونَ - وإِنْ كَانت متواترةً - ويرونَ اتباع الْكتابِ دونَ السنة الَّتي تخالف ظَاهر الْكتابِ 
م يلرِ الْأَصالْكَاف نم هلُّونحتسا لَا يم مهدنع هاددتارل هنلُّونَ محتسيو مالَفَهخ ن، بِيا قَالَ النكَم

 يهِمف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص}ثَانلَ الْأَوونَ أَهعديلَامِ ولَ الْإِسلُونَ أَهقْت2(}ي(لانَ وثْموا عذَا كَفَّره
 .  في نحوِ ذَلك من الْمقَالَات الْخبِيثَة-  الطَّائفَتينِ - وعليا وشيعتهما؛ وكَفَّروا أَهلَ صفني 

 : الشرح 
 ، ماعةواجل السنة فأهل ، بينة بأصول ، ضاللتها على امع ، الضالة البدع هذه فارقوا ، اهللا حبمد السنة أهل

 من اصطفينا الذين الكتاب أورثنا مث {وجل عز ربنا قال كما ، يتفاضل وأنه ، وينقص يزيد اإلميان أن عندهم
 أهل بينما ، بينهم وفاوت ، أطباقا فجعلهم} باخلريات سابق ومنهم مقتصد ومنهم لنفسه ظامل فمنهم عبادنا
   . كله يعدم أو ، كله يوجد أن إما ، واحد شيء اإلميان : قائلهم يقول ، البدع
    .القلب يف وجوده مبجرد اإلميان ومينحون ، فيتساهلون ، املرجئة فأما -
 واجلماعة السنة فأهل ، كبرية ارتكاب مبجرد اإلميان وحيبطون - باهللا والعياذ - يشددون فإم ، اخلوارج وأما -

  . وهؤالء هؤالء بني ، اهللا حبمد وسط
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ) .12153أمحد ( و أخرجه  ) 193 ، 191مسلم  ) ( 7410 ، 6573 ، 44البخاري ) ( متفق عليه (  )1(
  ) .12153أمحد ( و أخرجه  ) 193 ، 191مسلم  ) ( 7410 ، 6573 ، 44البخاري ) ( متفق عليه (  )2(
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أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نص علَى علي نصا قَاطعا للْعذْرِ؛ وأَنه إمام :  الرافضةوأَصلُ قَولِ
صعامِ الْموا بِالْإِمكَفَرو صوا النمكَت ارصالْأَنو اجِرِينهأَنَّ الْم؛ وكَفَر الَفَهخ نمو ومصعوا معباتومِ؛ و

بِضعةَ عشر أَو : أَهواَءهم وبدلُوا الدين وغَيروا الشرِيعةَ وظَلَموا واعتدوا؛ بلْ كَفَروا إلَّا نفَرا قَليلًا
. بلْ آمنوا ثُم كَفَروا: قَد يقُولُونَو. إنَّ أَبا بكْرٍ وعمر ونحوهما ما زالَا منافقَينِ: أَكْثَر ثُم يقُولُونَ

 نائدلُونَ معجيا وكُفَّار مالَفَهخ نمو نِنيمؤالْم مهفُسونَ أَنمسيو ملَهقَو الَفخ نم كَفِّري مهأَكْثَرو
رِد ارد مالُها أَقْويهف رظْهي لَا تلَامِ الَّتذَا الْإِسهلى وارصالنو نيرِكشنِ الْمائدم نالًا مأَ حوأَس ة

نيملسورِ الْمهمضِ جعلَى بع نيرِكشالْمى وارصالنو ودهالُونَ الْيوي .هِمتبارحمو هِماتادعلَى معو :
الْم الْكُفَّار هِمالَاتوم نم رِفا عى كَمارصالن جالْإِفْرِن هِمالَاتوم نم؛ ونيملسورِ الْمهملَى جع نيرِكش

نيملسورِ الْمهملَى جع ودهالْي هِمالَاتوم نم؛ ونيملسورِ الْمهملَى جع .  
  : الشرح 
 الذين هم ، اإلسالم أعداء ربيئة هم ، التاريخ مر على الروافض هؤالء ، بالبارحة الليلة أشبه ما ، أكرب اهللا

 نراه فما ، أمرهم عليهم ويفسدوا ، اإلسالم أهل إىل ليلجوا ، واملشركني والنصارى لليهود الثغور يفتحون
 ، السنة أهل ضد ، والنصارى اليهود وبني ، الروافض بني ، ةوالباطني الظاهرة املواالة من ، األيام هذه ونسمعه
 وتركوه ، هلوالكو بغداد فتحوا الذين هم ، التاريخ عرب ، السنة ألهل كادوا الذين ، أسالفهم لفعل متدادا هو إمنا
 تعجبوا إن ، إنسان ألف ألف حنو ، بغداد يف قتل حىت ، البلد وأعيان ، السنة أهل وقضاة ، املستنصر اخلليفة يقتل
: أي ، إنسان ألف ألف حنو ، بغداد يف قتلوا قد أم لموافاع ، يزيد أو آالف عشرة حنو ، اآلن سوريا يف يقتل أن
 أرض ليطؤوا ، هلم ويسلموا ، للصليبيني الثغور يفتحون كانوا ، وهكذا ، إنسان مليون بل ، مليونا يقارب ما

 أيب شخص يف ويرون ، عليهم وحيقدون ، السنة أهل ميقتون ، الروافض فهؤالء ، املقدس بيت وحيتلوا ، اإلسالم
 ، اخلالفة يف حقه ، عنه اهللا رضي عليا سلبوا ، مرتدون كفار أم ، الصحابة وسائر ، وعثمان ، وعمر  بكر

   .حنورهم يف كيدهم جيعل أن اهللا نسأل ، اإلسالم أهل على باحلقد جتيش فقلوم ، منها وانتزعوها
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كَزندقَة الْقَرامطَة الْباطنِية وأَمثَالهِم ولَا ريب أَنهم أَبعد ومنهم ظَهرت أُمهات الزندقَة والنفَاقِ 
 ةنلسل الَفَةخبِالْم ةامالْع دنع ورِينهشالْم موا هذَا كَانهلو ةنالسابِ وتالْك نع ةعدتبالْم فائطَو

ةامالْع ورهمفَجمهدفَإِذَا قَالَ أَح يضافإلَّا الر ينالس دض رِفعت :  لَا تلَس اهنعا ممفَإِن ينا سأَن
 لَكن الْخوارِج كَانَ لَهم في مبدأ الْإِسلَامِ سيف علَى أَهلِ: ولَا ريب أَنهم شر من الْخوارِجِ. رافضيا

وفيس نم ظَمأَع الْكُفَّار مهالَاتومو ةاعمالْج  نم مهوحنةَ ويليماعطَةَ واإلسامارِجِ فَإِنَّ الْقَروالْخ
الصدقِ؛ أَهلِ الْمحاربة لأَهلِ الْجماعة وهم منتِسبونَ إلَيهِم وأَما الْخوارِج فَهم معروفُونَ بِ

  . والْخوارِج مرقُوا من الْإِسلَامِ وهؤلَاِء نابذُوا الْإِسلَام. والروافض معروفُونَ بِالْكَذبِ
  : الشرح 
 بني مقارنة وعقد" اخلوارج من شر أم ريب وال "قال بل " اخلوارج من شر وهم "قوله اجلملة هذه ، أكرب اهللا

 ظهر شرهم ألن ؛ اإلسالم مبدأ يف اخلوارج عن الكالم جرى وإمنا ، شرا أشد أم وبني ، جواخلوار الروافض
 معادام ، قرامطة عبيديون وهم ، بالفاطميني أنفسهم يلقبون الذين ، اإلمساعيلية هؤالء مواالة فإن وإال ، أوال
 ، احلرام اهللا بيت قصد ، والبحرين ألحساءا يف القرامطة زعيم ، اجلُنايب سعيد أبا إن حىت ، ظاهرة اإلسالم ألهل
 احلجر وسرقوا ، بسيفه مىن أهل على مال مث ، زمزم بئر يف وألقاهم ، املطاف يف الناس وقتل ، احلج موسم يف

 ما أن يظنون ، يقرؤون ال الناس لكن ، البشعة اجلرائم ذه حافل وتارخيهم ، طويلة مدة عندهم وبقي ، األسود
  . التاريخ يف له جذور وال له صلة ال ، جديد حديث هو إمنا ، ياماأل هذه يف جيري
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 مهرغَيزِلَةَ وتعالْم نلَك ةنالسابِ وتإلَى الْك بأَقْرريِ ولَاِء بِكَثؤه نم ريخ مةُ فَهضحةُ الْمرِيا الْقَدأَمو
           ة أَيضا وقَد يكَفِّرونَ من خالَفَهم ويستحلُّونَ دماَء الْمسلمنيمن الْقَدرِية هم جهمي

كأُولَئ نونَ مبقْرفَي . 

الْفقْه وأَما الْمرجِئَةُ فَلَيسوا من هذه الْبِدعِ الْمغلَّظَة بلْ قَد دخلَ في قَولهِم طَوائف من أَهلِ   
لَّظَةغالِ الْمالْأَقْو نم وهادا زبِم مهرى تغلظ أَمت؛ حةنلِ السأَه نونَ إلَّا مدعوا يا كَانم؛ وةادبالْعو .  

 : الشرح 
 خلوارج من أي ، أولئك من خري ، احملضة القدرية إن : فقال ، األخرى الفرق وبني ، القدرية بني الشيخ خاير

 األمر تعظيم ؟ القدر إنكار على محلهم الذي ما هم ، والنهي األمر يعظمون القدرية أن : ذلك وسر ، والروافض
   ، حفرة يف الوقوع من هربوا لكنهم ، والشرع والنهي
   .اخلوارج ومن ، الروافض من خري أم فبني ، أخرى حفرة يف فوقعوا
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ا كَانَ قَدلَمونَوعبتم رياهشم ميلِ قَوفْضالتاِء وجإلَى الْإِر ِسبن  : ي ذَمف رياهشالْم ةنةُ السمأَئ كَلَّمت
رِيانَ الثَّوفْيلِ سكَقَو هِمقَالَتم نا عريفنت لَةفَضالْم جِئَةرالْم :لَى أَبِي با عيلع مقَد ننِ ميخيالشكْرٍ و

كذَل علٌ ممع إلَى اللَّه لَه دعصى يا أَرمارِ؛ وصالْأَنو اجِرِينهى بِالْمرأَز لِ. فَقَدذَا الْقَووِ هحن أَو .
نييالْكُوف ةمضِ أَئعلَى بميٍ عقْدإلَى ت ِسبا نلَم قَالَه .لُ أَيقَو ككَذَلالسختو ا : ياينوبيلع مقَد نم

لىعنييالْكُوف ةمضِ أَئعب نع كذَل هلَغا بلَم ارِ قَالَهصالْأَنو اجِرِينهى بِالْمرأَز انَ فَقَدثْمع  . وِير قَدو
كذَل نع عجر هأَن .و كالمو رِيلُ الثَّوقَو ككَذَلإلَى و ِسبا نلَم جِئَةرالْم ي ذَمف مرِهغَيو يعافالش

ورِينهشالْم ضعاِء بجالْإِر .  
 هعدتلٌ ابقَو لَه سى لَيدالْه ةمأَئ نم مقَدت نلَى كَلَامِ مارٍ عابِ جذَا الْبي هف دمامِ أَحالْإِم كَلَامو

 نلَكا ويهلَى الْأَذَى فع ربصا؛ وهلَيع داهجا ويهفالخالَ مح نيبا وهنع ذَبا؛ وهنيبةَ ونالس رأَظْه
��m��o: لَما أُظْهِرت الْأَهواُء والْبِدع؛ وقَد قَالَ اللَّه تعالَى �n�� � �m��l��k��j

��u��t��s��r��qpl ة���	ا  24: اينِ فَلَمي الدةُ فامالُ الْإِمنا تبِهِم نيقالْيو ربفَالص
 نما لابِعا كَانَ تكَم هدعب نما لوعبتم ارصو بِه هِرا شم ةني السف ةامالْإِم نم همبِاس تقُرِن كبِذَل قَام

لَهةُ . قَبنإِلَّا فَالسونَ وابِعالت مهنع لَقَّاهتو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نةُ عابحالص لَقَّاها تم يه
ربا أَصهلَيعو لَما أَعبِه ةمالْأَئ ضعإِنْ كَانَ بو ةاميمِ الْقوإلَى ي موهابِعت ا. ثُمحبس اَللَّهو هالَى نعتو

كَمأَحو لَمأَع . لَمأَع اَللَّهو .  
 : الشرح 
 وجل عز ربنا قال كما ، الدين يف اإلمامة تنال ، واليقني بالصرب ، احملكمة اجلملة هذه ، اخلتام مسك هذه
 ، واليقني الصرب:  اخلصلتني هاتني رزق فمن} يوقنون بآياتنا وكانوا صربوا ملا بأمرنا يهدون أئمة منهم وجعلنا{
    .منها حقق ما بقدر ، الدين يف اإلمامة من نال

 يف ، والضرب ، والسجن ، األذى من اهللا ذات يف ناله قد فإنه ، الوصفني ذين حقيق ، اهللا رمحه أمحد واإلمام
 تلك بببس ، بذلك اشتهر لكنه ، وحده هو وليس ، التاريخ يف مسطور معلوم هو ما ، احلق مذهب عن الذب
 نسأل ، الوصفني هذين حقق من ، القرون مر على ، األمة علماء ففي وإال ، أشهر إليه النسبة فصارت ، احلادثة
 ويذل ، طاعته أهل فيه ويعز ، رشد أمر األمة هلذه يربم وأن ، كلمته يعلي وأن ، دينه يعز أن وتعاىل سبحانه اهللا
   . املنكر عن فيه ىوينه ، باملعروف فيه ويؤمر ، معصيته أهل فيه

 
    .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ
ــــــــــــــــــــــــــــــصــــــ

  لٌـ
  :قَاعدةٌ

 تقَابلهِم في بعضِ الْأَفْعالِ يتخذُها مثْلَ. الانحراف عن الْوسط كَثري في أَكْثَرِ الْأُمورِ في أَغْلَبِ الناسِ
لَةمي الْجف ا بِهورأْمم ا أَوبحتسم ا أَواجِبا ويند مهضعا . بمرحم ا أَووهكْرا مامرا حهدقتعي مهضعبو

لَةمي الْجف هنا عهِينم أَو .  
 كثَالُ ذَلاِء "منالْغ اعمس  " ا أَوهتقُلْ بِأَلِْسنت إِنْ لَما ويند ذُهختت ةفَقِّرتالْمو فَةوصتالْم نفَةً مفَإِنَّ طَائ

تحسانها في قُلُوبِهِم فَحالُهم وعملُهم هو اس:  فَإِنَّ دينهم حالٌ؛ لَا اعتقَاد- تعتقد بِقُلُوبِها أَنه قُربةٌ 
ا إلَى اللَّهبقَرتةً وانيا دلَه مهتبحمو .انِهسبِل لُهقَوو كذَل دقتعي قَد مهضعإِنْ كَانَ بو .  

  .  ونافعا في الدينِ ومصلحا للْقُلُوبِ لَكن حالَهم هو كَونه قُربةً-لَيس قُربةً : وفيهِم من يعتقد ويقُولُ
ةيلازِلِ الْعنالْم نا مهاترثَمو اللَّه ةوِلَاي نع ارِجِنيخ مكُلَّه لَه نيارِكلَ التعجى يتلُو؛ حغي نم يهلُو فغيو. 

غناِء ويحرمه ولَا يفْصلُ بين غناِء الصغريِ والنساِء في الْأَفْراحِ وغناِء بِإِزائهِم من ينكر جميع أَنواعِ الْ
  .غَيرِهن وغنائهِن في غَيرِ الْأَفْراحِ

ان الطَّرفَان من اتخاذ ما لَيس وهذَ.  ويغلُو من يغلُو في فَاعليه حتى يجعلَهم كُلَّهم فُساقًا أَو كُفَّارا
الَّذي عابه اللَّه علَيهِم كَما قَالَ : بِمشروعِ دينا أَو تحرِميِ ما لَم يحرم دين الْجاهلية والنصارى

قَالَ تعالَى فيما رواه و ١٤٨: ا�,+*م �m���]\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S���R�����Q��P��Ol: تعالَى
إني خلَقْت عبادي حنفَاَء فَاجتالَتهم الشياطني {: مسلم في صحيحه من حديث عياضِ بنِ حمارٍ

لْ بِهزأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَمو ملَلْت لَها أَحم هِملَيع تمرحاولْطَان1} س قي حقَالَ فو 
�m��_��~��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m: النصارى

��j���i��h��g��f��e��d��c��b����a��`l @A>B	29:ا   

كثَالُ ذَلمو : هِمضعب نلَ مصحورِ " أَنْ يأْمي الْمف ريقْصت " ي " أَواٌء فدتاع هِينا ": الْمإم
اتوهسِ الشجِن نا مإِمو اتهبسِ الشجِن نرِ : مي الْأَماِء فدتاعبِال مهضعب كقَابِلُ ذَلفَي

                                                           

   ) .2865مسلم  ( -1
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الْم نيِ عهالنو وفرعرِ بِالْمي الْأَمريِ فقْصبِالت كَرِ أَونالْم نيِ عهالنو وفرعكَرِبِالْمن .
إما في الْمأْمورِ بِه والْمنهِي عنه شرعا وإِما في نفْسِ أَمرِ الناسِ : والتقْصري والاعتداُء

يِهِمهنثُ قَالَ: ويةَ حقُوبابِ الْعتلُ الْكأَه بِه قحتي اسالَّذ وه :�m��{��z��y�x��w��v���u

_��~��}��|��p��o��n��m���� � � �l��k���j��ih��g��f��e��d��c��b��� � � � �a��`��

� �z� �y��x� �w� � � � �v� �u� � ts� � � � � � � �r� �ql اِء١١٢: �ل ���اندتاعالو ةيصعبِالْم كلَ ذَلعفَج .
� .مخالَفَةُ الْأَمرِ وهو التقْصري والاعتداُء مجاوزةُ الْحد: والْمعصيةُ �

إذَا قَصر وفَرطَ في ما أُمر بِه وهو الْمعصيةُ إذَا اعتدى " مؤتمنٍ علَى مالٍ " وكَذَلك يضمن كُلُّ 
�. أَعلَممعصيةُ واَللَّهفَالْإِثْم هو ال٢ْ: ا	�*.�ة �m��ÉÈ�����Ç��Æ���Å��Äl: بِخيانة أَو غَيرِها؛ ولهذَا قَالَ �

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ النا {وهِكُوهتنفَلَا ت ارِمحم مرحا ووهعيضفَلَا ت ضائفَر ضفَر إنَّ اللَّه
 1}لَا تسأَلُوا عنهاوحد حدودا فَلَا تعتدوها وسكَت عن أَشياَء رحمةً لَكُم من غَيرِ نِسيان فَ

وهو مخالَفَةُ الْأَمرِ والنهيِ والاعتداُء مجاوزةُ حدود : فَالْمعصيةُ تضيِيع الْفَرائضِ وانتهاك الْمحارِمِ
اتاحبالْم.  
  ١٥٧: ا���اف �m��z���y��x��w��v��u��t��s���r��q��pl: وقَالَ تعالَى

�m: - واَللَّه أَعلَم -لْمعصيةُ مخالَفَةُ أَمرِه ونهيِه والاعتداُء مجاوزةُ ما أَحلَّه إلَى ما حرمه وكَذَلك قَولُه فَا

� �Ã�� �Â� �Á��À��¿� � �¾��½��¼��»� � �º�� �¹�� � � � � � � � �¸� �¶l ١٤٧: �ل ���انوبفَالذُّن  :الْإِسةُ ويصعالْمافر :
اعالدةُ الْحزاوجماُء ودت. �  

هي نوع من مخالَفَة النهيِ لأَنَّ اعتداَء الْحد محرم منهِي عنه فَيدخلُ في " مجاوزةَ الْحد " واعلَم أَنَّ 
ق هنع هِينالْم ن؛ لَكهنع هِينمِ الْمسقانمس :  

هنع هِينمو إثْم لُهعذَا فطْلَقًا كَالْكُفْرِ فَهم هنع هِينم.  
  .وقسم أُبِيح منه أَنواع ومقَادير وحرم الزيادةَ علَى تلْك الْأَنواعِ والْمقَاديرِ فَهذَا فعلُه عدوانٌ

 الْعدوانُ في الْمأْمورِ بِه كَما يحصلُ في الْمباحِ فَإِنَّ الزيادةَ علَى الْمأْمورِ بِه قَد وكَذَلك قَد يحصلُ
  . يكُونُ عدوانا محرما وقَد يكُونُ مباحا مطْلَقًا وقَد يكُونُ مباحا إلَى غَاية فَالزيادةُ علَيها عدوانٌ

                                                           

1- LMآ5م را ) OAا PMر ( Q"� 9*دFا اSه T1�'	ا.   
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ي ويلَ فقِْسيمِ قذَا التهل " ةرِيعالش " وددالْحو ضائالْفَرو امرالْحلَالُ والْحو يهالنو رالْأَم يه
كَامالْأَحو ننالسو " . ضائفَالْفَر "ورِ بِهأْمي الْمف يرقَادالْم يه . و " وددا " الْحمل اتايهالن وزجي

ورِ بِهأْمرِ الْمغَيو ورِ بِهأْماحِ الْمبالْم نم. 


