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 المقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 . الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 . أما بعد 

 .  ( 84بهش ك)  {اٗٔب ٣خؾ٠ هللا ٖٓ ػجبدٙ اُؼِٔبء } : قاؿ اهلل تعالى 
 .  ( 111هٚ )   {ٝهَ سث٢ صد٢ٗ ػِٔب } : وقاؿ تعالى 

 .  1( طلب العلم فريضة على كل مسلم : ) وقاؿ النبي عليه الصالة والسالـ 
مػػن سػػلي طريقػػا يبه ػػي فيػػه علمػػا سػػلي اهلل بػػه طريقػػا إلػػى الضنػػة   وإف المال  ػػة لهضػػ  : ) وقػػاؿ عليػػه الصػػالة والسػػالـ 

العلم   وإف العالم ليسه فر له من في السػماات ومػن فػي األرض حهػى الحيهػاف فػي المػاء   وفضػل أجنحهها رضاء لطالب 
العالم على العابد كفضل القمر على سا ر ال ااكب   إف العلمػاء ورةػة األنبيػاء إف األنبيػاء لػم يارةػاا دينػارا و  درامػا إنمػا 

 .  2( ورةاا العلم   فمن أخذ به أخذ بحظ وافر 
( إنػما العلم بالهعلم   وإنػما الحلم بالهحلم   ومن يهحر الخير يعطػه   ومػن يهػل اليػر ياقػه : ) اهلل عليه وسلم وقاؿ صلى 

3  . 
 .  4( من يرد اهلل به خيراً يفقهه في الدين : ) وقاؿ عليه الصالة والسالـ 

الم العلػػي فػي ال ايػػم بخدمػػة انطالقػاً مػػن اػػذص النصػاص اليػػرعية فػػي فضػل العلػػم وأالػػه قػاـ إخػػاان م شػػباب مسػضد سػػ
 :شرح من شروح كهب العلم لضبل من جباؿ العلم   واذا اليرح اا 

 شرح العقيدة السفارينية 
 محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل تعالى : للييخ العالمة 

 
 سبب اخهيار اذا اليرح

 : وقد جاء اخهيارنا لهذا اليرح ألسباٍب كثيرة منها ما يلي 
ٌة شاملة في عقيدة أال السنة والضماعة العقيدة السػلفية   فخدمػة اػذص المنظامػة واػذا اليػرح اػا خدمػة أنه منظام – 1

 .  لعقيدة أال السنة والضماعة ومنهج السلف الصالح 
أف اذص المنظامة قد شرحها أحػد كبػار علمػاء الػدعاة السػلفية فػي اػذا العصػر أ  واػا اليػيخ العالمػة المحقػل فػي  – 8

 . الضهبذ الييخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل تعالى  فناف العلم
أف اػػذا المنظامػػة قػػلر مػػن شػػرحها مػػن العلمػػاء فرأينػػا فػػي إخػػراج شػػرح اليػػيخ لهػػا خدمػػة علميػػة جليلػػة لهػػا ولم لفهػػا  – 3

 .العالمة السفاريني رحمه اهلل تعالى 
مػي ال ييػر الػذي تركػه لنػا اليػيخ العالمػة محمػد بػن صػالح أف في إخراج اذا اليرح مساامة مهااضعة في خدمػة الهػراث العل – 1

 .العثيمين رحمه اهلل تعالى 

                                                 
1
 . 141برقم (  58/  1) وصححه العالمة األلباني في صحيح سنن ابن ماجه (  882) رواص ابن ماجه  -  

2
ح الهرغيب وحسنه ل يرص العالمة األلباني في صحي(  82383) وأحمد (  815) وابن ماجه (  3113) وأبا داود (  8222) أخرجه الهرمذي  -  

 . 32برقم (  134/  1) والهرايب 
3
 .  318برقم (  232/  1) وحسنه العالمة األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة (  185/  5) أخرجه الخطيب الب دادي في تاريخ ب داد  -  

4
 ( .   1315) ومسلم (  25) جيء من حديث أخرجه البخاري  -  
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 الم انة العلمية للييخ العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل تعالى
و  يخفػػى علػػى القػػارئ ال ػػريم الم انػػة العلميػػة لليػػيخ العالمػػة محمػػد بػػن صػػالح العثيمػػين رحمػػه اهلل تعػػالى   فهػػا اليػػيخ 

المػػة المحقػػل الفقيػػه المفسػػر الػػذي مػػا الػػدنيا علمػػاً   وتعضػػب مػػن فقهػػه واسػػهنباطه لنصػػاص ال هػػاب والسػػنة القاصػػي الع
 .والداني   واسهفاد من بحر علامه ال بير والص ير والعالم والضاال والعامة والخاصة 

وشػرح عقيػػدة أاػل السػػنة  إلػى جانػب ذلػػي فقػد سػػاام اليػيخ فػػي خدمػة علػػـا اليػرع ففػػي العقيػدة شػػرح اػذص المنظامػػة
والضماعة والعقيػدة الااسػطية وكهػاب الهاحيػد وفػي الفقػه شػرح زاد المسػهقن  شػرحاً ممهعػاً وعلػل علػى كهػاب ال ػافي وفػي 
أصػػاؿ الفقػػه شػػرح نظػػم الارقػػات للعمريطػػي ورسػػالهه األصػػاؿ مػػن علػػم األصػػاؿ وفػػي القااعػػد الفقهيػػة شػػرح منظامػػة فػػي 

اعػػد واألصػػاؿ الضامعػػة وعلػػى قااعػػد ابػػن رجػػب وفػػي الحػػديث شػػرح األربعػػين الناويػػة القااعػػد واألصػػاؿ وعلػػل علػػى القا 
شرحاً عظيماً وشرح جيًء من عمدة األح اـ وشرح بلاغ المراـ كامالً وعلل على صحيحي البخاري ومسلم وفػي مصػطلح 

رة وآؿ عمػػراف والنسػػاء الحػػديث شػػرح المنظامػػة البيقانيػػة ونخبػػة الف ػػر وفػػي الهفسػػير فسػػر سػػاراً كثيػػرة منهػػا سػػار البقػػ
والما دة وجيء عم وغيراا من السار فسراا تفسػيراً فيػه العضػب العضػاب ونفػا س المسػا ل ممػا   مضػاؿ لبسػطه فػي اػذا 

 .الماض  
ومن تأمل تفسير الييخ آلية من كهاب اهلل أو شرحه لحديث من أحاديث رساؿ اهلل صػلى اهلل عليػه وعلػى آلػه وسػلم َعِلػَم 

 . مدى قاة الييخ العلمية ودقه فهمه واسهنباطه لاح اـ اليرعية والفاا د العلمية من ال هاب والسنة ِعْلَم اليقين 
ومن رأى شرح الييخ ل هػاب مػن كهػب العقيػدة أو شػرحه للفقػه أو َتَ لفَمػُه فػي مسػألٍة فقهيػة خػن أف اليػيخ   يحسػن إ  

 . العقيدة والفقه 
حػٌر   سػاحل لػه   وفػي الفقػه جبػٌل شػامخ أ ف اهلل لػه الفقػه كمػا قػاؿ اليػيخ محمػد فالييخ رحمه اهلل تعالى في العقيدة ب

بػػن اػػادي المػػدخلي حفظػػه اهلل تعػػالى   وفػػي أصػػاؿ الفقػػه وقااعػػدص عالمػػٌة جهبػػذ   يضػػارى و  يبػػارى   وفػػي الحػػديث 
ـٌ ومحقػػٌل نحريػػر تهعضػػب مػػن فقهػػه واسػػهنباطه لاح ػػاـ اليػػرع ية والفاا ػػد العلميػػة مػػن ومصػػطلحه والهفسػػير وأصػػاله إمػػا

 . نصاص ال هاب والسنة   ف أف العلـا بين عينيه يخهار منها ما يياء ويدع ما يياء 
فللػػه درص مػػن إمػػاـٍ محقػػل وعالمػػٍة جهبػػذ   فقػػد خسػػرت اػػذص األمػػة واهلل اػػذا العلػػم اليػػامخ واػػذا الضبػػل الراسػػخ   اللهػػم 

 . أجرنا في مصيبهنا وأخلف لنا خيراً منها 
د تميػي شػػرح اليػيخ العالمػػة محمػد بػػن صػالح العثيمػػين رحمػه اهلل تعػػالى لهػذص العقيػػدة السػفارينية باضػػاح العبػػارة وبعػُد فقػػ

والهأصيل العلمي المهين لمسا ل العقيدة وبياف الهعريفات العلمية والهقسػيم والهنايػ  للمسػا ل العلميػة ممػا   يسػه ني عنػه 
لقااعد واألصاؿ والضاابط وبياف الضااب عنها وغيراا مػن الػدرر العلميػة طالب العلم وذكر ا عهراضات على المسا ل وا
 . النفيسة بأسلاٍب علمي   مثيل له فيما نعلم 

لذا قاـ إخاان م شباب مسضد سالم العلي بإخراج اذا اليرح العظيم خدمػًة للعلػم اليػرعي وأالػه وإاػداًء لطػالب العلػم 
 .في كل م اف وزماف 

 
 دة السفارينيةمنهضنا في شرح العقي

مػػن إنهػػاج م سسػػة ا سػػهقامة ازسػػالمية جػػيى اهلل القػػا مين عليهػػا عػػن ازسػػالـ ( شػػريطاً  31) اػػذا اليػػرح يه ػػاف مػػن 
 .والمسلمين خير الضياء 

 : بخدمة اذا اليرح العظيم بما يلي  قاـ إخاان م شباب مسضد سالم العليوقد 
 . ومراجعهها  سهدراؾ السقط والنقص ( رينية شرح العقيدة السفا) قمنا بهفريغ أشرطة : أو ً 
 .قمنا بهرتيب اليرح حيث أف الييخ رحمه اهلل حصل منه تقديم وتأخير في شرح بعض األبيػات : ةانياً 
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قمنا ب هابة األسئلة الهي أورداا الطلبػة علػى اليػيخ وجػااب اليػيخ لهػا   حهػى ولػا لػم ت ػن لهػا عالقػة باليػرح أو : ةالثاً 
 .يدة بعلم العق

وقد يَِرُد في اليرح بعض األسئلة ول ننا   نارداا في ال هاب لعدـ وضاح الصات   ول ننا الهيمنػا ب هابػة جػااب اليػيخ 
 . عنها 
 . قمنا بهرتيب أبيات منظامة العقيدة السفارينية وترقيمها وتبايبها : رابعاً 

 .ووضعنا كل بيم وتحهه شرحه   حهى يسهل الرجاع إلى البيم 
 . قمنا باسهبداؿ بعض األلفاظ الهي قالها الييخ باللهضة المحلية بألفاٍظ مرادفٍة لها بالل ة العربية الفصحى : ساً خام

قمنا بهنسيل شرح الييخ رحمه اهلل تعالى وذلي باضػ  الهعػاريف والقااعػد العلميػة والفاا ػد المهمػة بخػط  غلػيظ : سادساً 
. 

فػػإف قػػاؿ ) أو : ..... ( فػػإذا قػػاؿ قا ػػل : ) اضػػات علػػى القااعػػد والمسػػا ل بقالػػه ي ثػػر اليػػيخ رحمػػه اهلل مػػن ذكػػر ا عهر 
ويقػػػػـا بػػػػالضااب عػػػػن اػػػػذص ا عهراضػػػػات وقػػػػد حرصػػػػنا علػػػػى وضػػػػ  اػػػػذص : ..... ( لػػػػا قػػػػاؿ قا ػػػػل ) أو : ..... ( قا ػػػػل 

 . ا عهراضات بخط  غليظ من باب تنبيه طالب العلم على اذص ا عهراضات والضااب عنها 
ر اليػػيخ خالفػػاً فػػي مسػػألة مػػن المسػػا ل قمنػػا بهػػرقيم أقػػااؿ العلمػػاء مػػن بػػاب الهيسػػير علػػى طالػػب العلػػم بمعرفػػة إذا ذكػػ

 .األقااؿ عن طريل األرقاـ 
إذا ذكر الييخ خالفاً في مسألة من المسا ل وذكر الراجح أو الصحيح عنػدص فػي اػذص المسػألة قمنػا باضػ  اػذا الهػرجيح 

 .طالب العلم إلى القاؿ الراجح والصحيح عند الييخ رحمه اهلل والهصحيح بخط  غليظ لينهبه 
إذا ذكػػر اليػػيخ خالفػػاً فػػي مسػػألة مػػن المسػػا ل وذكػػر أدلػػة المخهلفػػين أو المخػػالفين قمنػػا بهػػرقيم اػػذص األدلػػة ل ػػل قػػاؿ 

 .ومذاب ليسهل على طالب العلم حصر أدلة المخهلفين أو المخالفين 
 . ع بهرقيمها كما قمنا بهنسيل الهقاسيم واألناا 

 . قمنا ببياف كالـ الييخ في الحاشية إذا اخهلف كالمه في اليرح : سابعاً 
 . عيو اآليات القرآنية   بذكر السارة ورقم اآلية : ةامناً 
 .تخريج األحاديث النباية   وقد اقهصرنا على الصحيحين إذا كاف الحديث فيهما أو في أحداما : تاسعاً 

 . ث في الصحيحين فإف كاف في ال هب الهسعة اقهصرنا عليها أما إذا لم ي ن الحدي
وأمػػا إذا لػػم ي ػػن فػػي ال هػػب الهسػػعة فنخػػرج الحػػديث مػػ  إحالهػػه إلػػى مصػػادرص األصػػلية   مػػ  ذكػػر ح ػػم اليػػيخ األلبػػاني 

 .إذا كاف يرى صحهها  –الهي ليسم في الصحيحين  –رحمه اهلل تعالى على األحاديث 
يث الذي أوردص الييخ ابن عثيمين فإننا نقهصر على تخريج الحديث دوف ذكر ح ػم اليػيخ أما إذا كاف يرى ضعف الحد

 . األلباني على الحديث 
 .ألننا نعهقد أنه لم ياردص الييخ ابن عثيمين إ  واا يرى صحهه عندص 

م بالحػديث إتمامػػاً وقػد يػذكر اليػيخ رحمػه اهلل حػديثاً ونبػين تػػااتر اػذا الحػديث ومػن نػص علػى اػػذا الهػااتر مػن أاػل العلػ
 .للفا دة 

 .وقد يذكر الييخ حديثاً ونحيل إلى شرٍح لييخ ازسالـ عليه زتماـ الفا دة 
 .تخريج اآلةار السلفية وعيواا إلى قا ليها وإلى مصادراا : تاسعاً 

 .وقد نحيل إلى كالـ شيخ ازسالـ ابن تيمية على اذص اآلةار في كهبه 
 .ية إلى قا ليها قدر ازم اف وال الـ عليها من حيث ا خهالؼ في قا ليها وفي ألفاخها نسبة األبيات اليعر : عاشراً 
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وقػد يػذكر اليػيخ بعػض األبيػات الهػي يسػهدؿ بهػا بعػض أاػل البػدع علػى بػاطلهم فنحيػل ل هػب القػـا مػ  بيػاف ردود أاػل 
 .السنة عليهم 
على المنظامة إلػى مظانهػا مػن كهػب المهقػدمين وكهػب إحالة مسا ل العقيدة الهي أورداا الييخ في شرحه : الحادي عير 
كهب شيخ ازسالـ ابن تيمية وكهب ابػن القػيم   وبعػض كهػب المعاصػرين فػي العقيػدة   مػ  الهركيػي علػى : المهأخرين مثل 

 .ازحالة ل هب شيخ ازسالـ ابن تيمية 
 .اذا ازجماع وقد يذكر الييخ المسألة وازجماع عليها وقد نبين المصدر الذي ورد فيه 

وقد يذكر الييخ مسألة مػن مسػا ل العقيػدة و  يػارد ازجمػاع عليهػا فنبػين فػي الحاشػية ازجمػاع مػ  بيػاف المصػدر الػذي 
 .ذكر اذا ازجماع 

 .وقد يذكر الييخ قا ً في العقيدة و  ينسبه إلى قا له وقد نبين قا له في الحاشية 
 .إليهم وقد نبين أنه قاؿ الضمهار في الحاشية  وقد يذكر الييخ قا ً للضمهار و  ينسبه

 . بياف األقااؿ الهي تراج  عنها الييخ رحمه اهلل م  ذكر ما ذاب إليه أخيراً : الثاني عير 
 .إحالة المسا ل الفقهية ونسبة األقااؿ فيها إلى مصادراا األصلية من كهب الفقه قدر ازم اف : الثالث عير 
 . ا ل األصالية ونسبة األقااؿ فيها إلى مصادراا األصلية من كهب أصاؿ الفقه قدر ازم اف إحالة المس: الراب  عير 

 .إحالة المفردات الل اية والهعاريف ا صطالحية إلى مصادراا األصلية من كهب الل ة : الخامس عير 
 . النحا قدر ازم اف إحالة المسا ل النحاية الهي ذكراا الييخ في شرحه إلى مصادراا من كهب : السادس عير 
 . قمنا بهرجمة األعالـ الاارد ذكرام في اليرح م  بياف المصادر الهي ترجمم لهم قدر ازم اف :  الساب  عير 
 . قمنا بالهعريف بالفرؽ والطاا ف الااردة في اليرح م  بياف المصادر : الثامن عير 
 .قمنا باض  فهرس للماضاعات في نهاية اليرح : الهاس  عير 

 .قبل اليرح ليسهل الرجاع إليها عند الحاجة ( العقيدة السفارينية ) قمنا باض  مهن : العيروف 
 .باخهصار واا جهد المقل  اا منهضنا وعملنا في اذا اليرحاذا 

 .وقد اسه رؽ منا اذا العمل أكثر من سنهين 
 

 خاتمة ونصيحة ودعاة 
اف بأف يضههدوا في طلب العلم اليرعي   وندعاام إلى خدمة اذا ننصح إخااننا المسلمين في كل م اف وزم: وخهامًا 

 . العلم وخدمة ال هاب والسنة ولا بالضهد اليسير فقليٌل دا م خيٌر من كثيٍر منقط  
 . وما كاف في عملنا اذا من صااٍب فمن اهلل وما كاف فيه من خطأ فمنا ومن الييطاف 

 .ضعله خالصاً لاجهه ال ريم إنه سػميػٌ  مػضيػب نسأؿ اهلل أف يبارؾ لنا في عملنا اذا وأف ي
 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 إخاان م 

 شباب مسضد سالم العلي 
 ال ايم  –الفحيحيل 
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 العقيدة السفارينية
 (  الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ) الماسامة بػ 

 خطبة المهن 
              يػاقػػػػػػػػػػػػػػم البيػػػػػػػػػػػػػػدػهلل الق الحمػػػػػػػػػػػػػد – 1

                       اآلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ واألرزاؽ درػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم                           .
.                   

د               يم قػػػػػػػػػػػػادر ماجػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػػي – 8
قامػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػه األشػػػػػػػػػػػػػػياء والاجػػػػػػػػػػػػػػاد                                                                         .

. 
دلػػػػػػػم علػػػػػػى وجػػػػػػػادص الحػػػػػػاادث           – 3

فهػػػػػػػػػػػا الػح يػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػاارث                 سبحانػػػػػػػػػػػه  .
.  

ةػػػػػػػػػم الصػػػػػػػػػالة والسػػػػػػػػػالـ سػػػػػػػػرمدا            – 1
. 

ى            دػهػػػػػػي الػالمصػػػػػطفى كنػػػػػ النبػػػػػي علػػػػػى 
. 

                 وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبه األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار وآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه – 1
             .             رارػاى م  األسػقػاله ادفػعػم                    .

               ل العلػػػػػػػػػمػم أف كػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػفاع وبعػػػػػػػػػد – 2
             م  نظمػػػػػػػػػيػد فاسػػػػػػػػػػاحيػػػػػػػػػػلله كػػػػػػػػػالفرع             .

.          
            لػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػذي   ينب ػػػػػػػػػػيعال هنػػػػػػػػػػأل – 3

ي                    ػفهمه لػػػػػػػػػػػػػػػػػم يبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػعاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  .
.               

               حا ػالااجػػػػػػػػػػػػػب والمػػػػػػػػػػػػػػ لمعفػػػػػػػػػػػػػي – 4
                           ه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ضا يػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                  .

.                     
              العلػػػػػػػمل ػمػػػػػػػن عػػػػػػػادة أاػػػػػػػ ارػصػػػػػػػو  – 5

                  ذا بػػػػػػػػػػػػالنظم رِ بْ َسػػػػػػػػػػػػاا فػػػػػػػػػػػػي ػعهنػػػػػػػػػػػػػي أف              .
.          

            للحفػػػػػػػػػظ كمػػػػػػػػػا لُ ػُهػػػػػػػػػْسػيَ  هنػػػػػػػػػػأل – 12
               ن خمػػػػػػػػامػػػػػػػػ يػوييفػػػػػػػػ  ػمػػػػػػػػػللسيػػػػػػػػروؽ            .

.               
          دةػقيػػػػػػعانػػػػػا نظمػػػػػم لػػػػػي  فمػػػػػن – 11

                       وجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية مفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازة           .
 .                 

                 مقدمػػػػػػػةفػػػػػػػي سػػػػػػػل ها  ههػػػػػػػامظن – 18
                   ةػمػػػػػػػػػػػػػػاتػذاؾ خكػػػػػػػػػػػػػػااب  بػػػػػػػػػػػػػأ مسػػػػػػػػػػػػػػو            .

. 
               ة  ػضيػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػدرة المب ههاػمػػػػػػػػػػػػػوس – 13

                      الفرقػػػػػػػػػة المرضػػػػػػػػػية اػػػػػػػػػلأ دقػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي           . 
. 

 هقػػػػػػػػػػػاد ذي السػػػػػػػػػػػدادعا لػػػػػػػػػػػىع – 11
   .             الحنبلي

ي                العلػػػػػػدر ػقػػػػػػػل الحػػػػػػل ذي الػأاػػػػػػ إمػػػػػػاـ 
.         

            يػالربانػػػػال فػػػػرد العلػػػػى مػػػػال رػحبػػػػ – 11
               يػالييبانػػػػػ ىجػػػػػػالداحي مػػػػػالحضػػػػػا  رب          .

.      
                       األةػػػػػػػػػػػػػػرإمػػػػػػػػػػػػػػاـ أاػػػػػػػػػػػػػل  فإنػػػػػػػػػػػػػه – 12

        .     ريػاألةاص فها ػحػحا منػن فمن                                  .
         الرضػى صاب هُ لر ضريحا حَ  سقى – 13

                   فػػػػػػػػػراف مػػػػػػػػػا نضػػػػػػػػػم أضػػػػػػػػػاوال والعفػػػػػػػػػا      .
.        

                  األ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػةوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر  وحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػه – 14
                   ةػنػػػػػػػػػػػػػضػااف أعلػػػػػػػػػػػػى الػالرضػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػازؿم                                                     . 

.           
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 فصل
 ترجيح مذاب السلف في 

       ربػػػػػخػاػػػػديم أنػػػػه جػػػػاء ال اعلػػػػم – 15
               يرػر البػػػػػػػيػػػػػػػفى خػالمقهػػػػػػ النبػػػػػػي عػػػػػػن                                                         .

 .      
          اؼ تفهػػػػػرؽػة سػػػػػمػػػػػػذي األ بػػػػػأف – 82

              اعهقػػػػػػػاداً والمحػػػػػػػل نػيػػػػػػػػعػوسب بضػػػػػػػعاً                                                  .
.      

        فىػالمصطكاف في نهج النبي   ما – 81
                   ر زيػػػػػػػػػغ وجفػػػػػػػػػاػن غيػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػ هػحبػػػػػػػػػػوص                                                 . 

.                
         رػالػػػػنص جيمػػػػاً يعهبػػػػ اػػػػذا ولػػػػيس – 88

               رػاألةػػػػػػػػ لاػػػػػػػػػأة إ  علػػػػػػػػى ػرقػػػػػػػػػف فػػػػػػػػي                                                      .
.                                  

             هػييػػػػػػػػػػػػنػالنصػػػػػػػػػػػاص باله هاابةأفػػػػػػػػػػػ – 83
                يهػل و  تيبػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػعطػر تػغيػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػن                                           . 

.                            
              اآليػػػػػػػات  ناء مػػػػػػػمػػػػػػا جػػػػػػ لػ ػػػػػػػف – 81

            ةقػػػػػػات عػػػػػػنار ػبػػػػػػػفػػػػػػي األخ حر ػصػػػػػػ أو                                                                  .
.           

                   كمػػػػػػػػا  صُ رف ػِمػػػػػػػػػديػػػػػػػػث نُ األحا نػمػػػػػػػػ – 81
         واعلمػػػااء فاسػػػم  مػػػن نظػػػامي ػجػػػ دقػػػ                                                            .

.      
             اؿػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػرد ذاؾ بالػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  – 82

                  اؿػهػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػه جػهػػػػػػػػػػػػػػػػػفػم اؿػقػػػػػػػػػػػػػػػػل                                                                     .
.                    

فػعقػدنػا ازةبات يا خليلي                      – 83
. 

مػػػػػػػػػػػػن غيػػػػػػػػػػػػػر تعطيػػػػػػػػػػػػػل و  تػمثيػػػػػػػػػػػػػل                  
. 

وكػػػػػػل مػػػػػػن أورَؿ فػػػػػػي الصػفػػػػػػػػات                 – 84
كػذاتػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػن غػيػػػػػػػػػػػػػػػػر إةػػػػػػػػػػػػػػػػبات                            .

.            
فقػػػػد تعػػػػدى واسهػػػػػطاؿ واجهػػػػرى         – 85

 .                          
فهػػػػػرى            وخػػػػػاض فػػػػػي بحػػػػػر الػهػػػػػػالؾ وا 

.   
         الؼ أصػػحاب النظػػرػتػػر اخهػػ ألػم – 32

             رػاص ذو األةػػػػػػػػحػػػػػػػػوحسػػػػػػػن مػػػػػػػا ن فيػػػػػػػه                                                               .
   .       

فإنػهػم قد اقهدوا بالمصطفى      – 31
  بػهػذا وكفى             وصحبه فاقػنػ       .

.                                
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 األوؿ الباب
 معرفة اهلل تعالى في

            واجب على العبيد أوؿ – 38
             بالهسديد ازله معرفة                  .

.           
          ر ػظيػواحد   ن بأنه – 33

                  يرو  شبه و  وز  له               .
.               

 فصل
 في بحث أسما ه جل وعال

                               كذاتػػػػػػه قديمػػػػػػة   هػفاتػػػػػػػص – 31
                           ة عظيمػػػػػػػػػػػػػػػةػهػػػػػػػػػػػػػػػػابػة هػما ػػػػػػػػػػػػػػػػأس                           . 

 .                            
                                ل تاقيفيػةحػفي ال ل نها – 31

                                                             ةػيػػػػػػػػػػػػػػػػة وفػبػػػػػػػػػػػػػػذا أدلػػػػػػػػػػػػػػ اػنػػػػػػػػػػػػػػػل           . 
.                                      

 فصل 
 في بحث صفاته تعالى

له الحياة وال الـ والبصػر          – 32
                 م واقهػػػػػػػػػػػدرػلػػػػػػػػػػػػإرادة وع م ػسػػػػػػػػػػػ   .

 .               
             م بمم ػػػػػػنقػػػػػػػعلػت درةقػػػػػػب – 33

                 نػبػػػػػػػػػػػػػػػهػواس   ِ إرادة فَػػػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػػػذا   .                .
 .                 

         . وال ػالـ قػد تعلقػا والعلػم – 34
               يلي مطلقػػػػػاػشػػػػػيء يػػػػػا خلػػػػػ  لػبػػػػػ          .

 ت.
                 ه كالبصػػػػر ػسبحانػػػػ وسػػػػمعه – 35

                 رػمسػػػػػػػػػماع وكػػػػػػػػػل مبصػػػػػػػػػ  لػبػػػػػػػػػ                                               .
. 

 فصل 
 في مبحث القرآف العظيم 

 وبياف اخهالؼ الناس فيه ومذاب السلف
 .     ييلػوالهن رآفػم القػح ػم من                                                  .    ل      ػريػاء م  جبػما ج فأو  – 12
قػديػػػػػػػػػػػػػػػػم                      ه ػبحانػػػػػػػػػػػػػػػػس المهػكػػػػػػػػػػػػػػػ – 11

أعيػى الارى بالنػص يا عػليػم                                                                   . 
. 

          أصػلهفي طاؽ الارى مػن  وليس – 18
ه              ارًة مػػػػػػػػػػن مثلػػػػػػػػػػػاا سػػػػػػػػػػػسهطيعػػػػػػػػػػػي فأ                                       .

. 
 فصل 

 في الصفات الهي يثبهها السلفياف ويضحداا غيرام 
           ر و ػضااػػػػػػػػػػػػا بػربنػػػػػػػػػػػ ولػػػػػػػػػػػيس – 13

          العػػػػػػػػال م تعػػػػػػػػالى ذوػسػػػػػػػػػو  ج رضػعػػػػػػػػ  .
.        

سػػػبحانه قػػػد اسػػػهاى كمػػػػا ورد     – 11
.                                         

مػػػػػن غيػػػػػػر كيػػػػػٍف قػػػػػد تعػػػػػالى أف يُػَحػػػػػػّد                
.            

تػػػػػػػػه                      ا بذاػط علمنػػػػػػػػػحيػػػػػػػػػي فػػػػػػػػال – 11
                   هػفاتػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػن صػنفػػػػػػػػػػػػػ  ي ذاؾػكػػػػػػػػػػػػ  .

. 
                    قػػد جػػاء فػػي الػػدليل مػػا  لػفػػ – 12

                        لػمثيػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػا تػن غيػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػ مػابػػػػػػػػػػػػػفث                                                   . 
. 

                      مة ونحااػػػػػا كاجهػػػػػهػرحػػػػػ مػػػػػن – 13
                    هػضػػػػػػػػػػػػػػهػا مػػػػػػػػػػػػػن نػل مػػػػػػػػػػػػػػوكػػػػػػػػػػػػػ دصػويػػػػػػػػػػػػػ  .

. 
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                         ة النػػػػػػػػػػػػػػيوؿ ػفػػػػػػػػػػػػػػوص هػوعينػػػػػػػػػػػػػ – 14
               ذر مػػػػػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػػػػػػيوؿ ػفاحػػػػػػػػػػػػػػػ وخلقػػػػػػػػػػػػػػػه                                                      .

. 
                اؿػعػػػػػػػػالصػػػػػػػفات واألف فسػػػػػػػا ر – 15

                           الؿػضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلل ذي ال مةػديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق                                                       .   
. 

                  لػمثيػػػػػػػبػػػػػػال كيػػػػػػف و  ت ل ػػػػػػن – 12
               لػعطيػػػػػػػػػػػػػغ والهػألاػػػػػػػػػػػػل الييػػػػػػػػػػػػ اً ػمػػػػػػػػػػػػػغْ رَ                                                   .

. 
                   م فػػػػي الػػػػذكرػأتػػػػكمػػػػا   فمّراػػػػا – 11

                     رِ ػْ ػػػػػػػػػػػنُػر ػل وغيػػػػػػػػػػػػأويػػػػػػػػػػػػر تػغيػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػن  .
. 

                     الضهػل والعضػي كمػا ويسهحيل – 18
            ات حقػػػػػػاً والعمػػػػػػىػاؿ المػػػػػػػحػػػػػػػاسه قػػػػػػد  .

. 
              نقػػػػػػص قػػػػػػد تعػػػػػػالى اهلل لػ ػػػػػػػف – 13

                    ن وا صػرى لمػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػا بػفيػػػػػػػػػػػػػػ هػنػػػػػػػػػػػػػػػع                                                  .
. 

 فصل
 في إيماف المقلد  

                 فيػػػػػه الضػػػػػـي بُ ػلَػػػػػطْ ػمػػػػػا يُ  وكػػػػػل – 11
                  مػهػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػذاؾ حػليػػػػػػػػػػػػػػػقػت  ُ ػْنػػػػػػػػػػػػػػمَ فَ                                                        . 

. 
يُػ هػفػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػالظن               ألنػػػػػػػػػػػػػه    – 11

. 
لػػػػذي الحضػػػػا فػػػػي قػػػػػاؿ أاػػػػل الػفػػػػػن             

. 
ي فػػػي الضػػػـي إجماعػػػا : وقيػػػل  – 12
                                                .        بما

يُػْطلَػػػػػػػػُب فيػػػػػػػػه عػنػػػػػػػػد بعػػػػػػػػض العلمػػػػػػػػا            
. 

             فالضػػػػازماف مػػػػن عػػػػػااـ البيػػػػر     – 13
. 

فمػسلمػػػػػػػػػػػػاف عػنػػػػػػػػػػػػػد أاػػػػػػػػػػػل األةػػػػػػػػػػػػر                           
. 
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 الثاني  الباب
 في األفعاؿ المخلاقة

       األشػػػياء غيػػػر الػػػذات وسػػػا ر – 14
             والصػػػػػػػػفات  اءػمػػػػػػػػػاألسر مػػػػػػػػا ػوغيػػػػػػػػ                                                    .

. 
                ة لربنػػػػػا مػػػػػن العػػػػػدـقػػػػػػخلا ػم – 15

                    دـػقػػػػػػػػػػػػػػن أةنػػػػػػػػػػػػػى بالػمػػػػػػػػػػػػػ لػوضػػػػػػػػػػػػػ                                                             .
. 

                    يار   هػػػػػػػػػػػػػل باخػخلػػػػػػػػػػػػػي وربنػػػػػػػػػػػػا – 22
             اضػػػػػػػػطرارة و  ػاجػػػػػػػػػر حػغيػػػػػػػػ مػػػػػػػػن                                                        .

. 
               لم يخلل الخلل سدي  هػل ن – 21

            ص فػػاتب  الهػػػدىػأتػػى فػػػي النػػ اػكمػػ                                                .
. 

                    ة هلل       ػخلاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اػعالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف – 28
                    ٌب لنػػػػػػػػا يػػػػػػػػا  اػػػػػػػػيػسػػػػػػػػػك  اػ نهػػػػػػػػػل                                                         .

. 
                   ه العبػػػػػػػػادػعلػػػػػػػػػفػمػػػػػػػػا ي وكػػػػػػػػل – 23

               رادٌ ػداا مػػػػػػػػػػػة أو ضػػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػن                                                         . 
. 

                  غيػػػػر مػػػػا اضػػػػطراِر  مػػػػن لربنػػػػا – 21
                          ارِ ػمػػػػػػػػػػػػػم و  تػهػػػػػػػػػػػػػلنػػػػػػػػػػػػا فاف هػمنػػػػػػػػػػػػ                                                          .

. 
                  للمػػالى يعػػذب الػػارى  وَجػػازَ  – 21

          جػػػرى جػػػرـٍ ر مػػػا ذنػػػٍب و  ػغيػػػ مػػػن                                            .
. 

                   ه تعػػػالى يضمػػػلػنػػػػمػػػا م ف ػػػل – 22
                      َأؿُ ػْسػػػػػػػػػػػػػ  يُ  هِ ػْعِلػػػػػػػػػػػػػِ فعػػػػػػػػػػػػن  هػألنػػػػػػػػػػػػ                                                          .  

. 
               ه مػػػػن فضػػػػله نػػػػْب فإػثِػػػػػيُ  فػػػػإفْ – 23

                 ْحِض عدلػػػػػػػػػػػػهػذب فَِبَمػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػي وإفْ                                                       .
. 

يضػػػػػػػػػب عليػػػػػػػػػه فعػػػػػػػػػل  فلػػػػػػػػػم– 24
                                               .             األصلح 

             حػفلػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػن ييػػػػػػػػػالح و ػالصػػػػػػػػػ و  
. 

               مػػن شػػاء اػػداص يههػػدي ف ػػل – 25
               ٍد يعهػػػػػػػديػعبػػػػػػػ الؿػإضػػػػػػػرِْد ػيُػػػػػػػ وإفْ                                                   .

. 
 فصل

 في ال الـ على الرزؽ 
                الؿػمػػػػا ينفػػػػ  مػػػػن حػػػػ والػػػػرزؽ – 32

             اؿِ ػَحػػػػػػػػػْل عػػػػػػػػن المُ ػُحػػػػػػػػػضػػػػػػػػدص فَ  أو                                                     .
. 

                     ِل ػخلػػػػػػػػػػػػػال رازؽ كػػػػػػػػػػػػل هػألنػػػػػػػػػػػػ – 31
                      ر رزؽِ ػ يػػػػػػػػػػػػػػػاٌؽ بػخلػػػػػػػػػػػػػػػم ولػػػػػػػػػػػػػػيس                                                            .

. 
                 ُمْم بَِقْهِلػػػػِه مػػػػن البيػػػػرػيَػػػػ ومػػػػن – 38

                       درػقػػػػػػػػػػػػػػفبالقضػػػػػػػػػػػػػاء وال رصػيػػػػػػػػػػػػػػغ أو                                                     .
. 

        يَػُفػْم مػن رزقػه و  األجػل ولم – 33
          ل الضػػػالؿ والخطػػػلػفػػػدع أاػػػ شػػػيءٌ                                           .

. 
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 الثالث الباب
 وازيماف ومهعلقات ذلي   في األح اـ

            اًّ   علػػػى العبػػػاد طػػػر  وواجػػػبٌ  – 31
                              راًّ ػوبػػػػػػػػػػػػػػػاعًة ػدوص طػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػعػي أفْ                                                        .

. 
                    ر   ػذي بػػػػػػػه أمػػػػػػػػالػػػػػػػ لعػػػػػػػويف – 31

            زجػػػػػر عنػػػػػهرؾ الػػػػػذي ػويهػػػػػ ماً ػحهػػػػػ                                                      .
  .   

                   ا قػػػػػدرر أو قضػػػػػاصػمػػػػػ وكػػػػػل – 32
                      كمػػػػػػػػػػا قضػػػػػػػػػػاص  اً ػمػػػػػػػػػػػحه  ٌ ػااقػػػػػػػػػػػف                                                             .

. 
 فصل

 في ال الـ على القضاء والقدر غير ما تقدـ 
          واجبػػػاً علػػػى العبػػػد الرضػػػا ولػػػيس – 33

 .           بالقضان ػي ول ػقضػم لػ ػب                                                .
                عله تعػػػػػػػػػػػػػالى  ػمػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػ ألنػػػػػػػػػػػػػه – 34

 .           اػقػت الذيل ػعػن فػم وذاؾ                                                           .
 فصل

 ال الـ على الذناب ومهعلقاتهافي 
  المػػػػػذنب بػػػػػال بيرة       لُ سػػػػػػُ ويَػفْ  – 35

               رةػ يػػػػػػػػػػػػػػػػبالصرر  ػَأَصػػػػػػػػػػػػػػػ إذا ذاػكػػػػػػػػػػػػػػ                                                  . 
. 

            ن ازيمػاف     ػرج المػرء مػخػي   – 42
              والعصػػػػػػػػػػػياف بػالذنػػػػػػػػػػػ اتػمابقػػػػػػػػػػػػب                                                 .

. 
                         اػهابػػػػػػػػػػعليػػػػػػػػػه أْف ي وواجػػػػػػػػب – 41

                    اباػحػػػػػػػ هػعليػػػػػػػر ػر كػػػػػػػل مػػػػػػػا َجػػػػػػػ  مػػػػػػػن                                                        .
. 

المػػػػػػػػػالى بمحػػػػػػػػػض  ويقبػػػػػػػػػل – 48
                                                  .                    الفضل

                   منفصػػػػػػػػلد كػػػػػػػافر ػر عبػػػػػػػػيػػػػػػػػغ مػػػػػػػن 
. 

ما لم يهػب مػن  كفػرص بضػدص                    – 43
. 

فَػيَػْرتَػِضػػػػػػػػػػػْ  عػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػركه وصػػػػػػػػػػدص                      
. 

 فصل
 في ذكر من قيل بعدـ قباؿ إسالمه 

يمػػػػػػم ولػػػػػػم يهػػػػػػب مػػػػػػن  ومػػػػػػن – 41
                                                 .     الخطا

             اػطػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػذي الع اضػفػػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػأمرص 
.    

               ييػػأ يعفػػا وإف شػػاء انػػهقم  فػػإف – 41
       الػػػػػػػنعمطى وأجػػػػػػػيؿ ػأ أعػػػػػػػػييػػػػػػػ وإف                                            .

. 
                 ادقة  ػفػػػػػي الػػػػػدروز والينػػػػػ وقيػػػػػل – 42

ػة              قػػػػػػػػػػػػػػافػالمن اا فػالطػػػػػػػػػػػػػ ا رػوسػػػػػػػػػػػػػ                                                  . 
. 

                    ُل  ػقهػػػػػػػػػػػػداٍع  بهػػػػػػػػػػػداع يُ  وكػػػػػػػػػػل – 43
               ه   يُقبػػػػػػػػػػلػ ثػػػػػػػػػػػرر نػ ػػػػػػػػػػػت كمػػػػػػػػػػن                                                    .

. 
                      ه ػمانػػػػػػػػمػػػػػػػن إي دِ ػْبػػػػػػػػلػػػػػػػم يُ  ألنػػػػػػػه – 44

            انهسػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػن ل أذاعالػػػػػػػػػػػػػػػذي  إ                                                 .   
. 

            ر وسػػػػػػػػاحرة ػاحػػػػػػػػوس كملحػػػػػػػد – 45
           اآلخػػػػػػرةهم فػػػػػػي ػاتػػػػػػػيػعلػػػػػػى ن واػػػػػػم                                                 .

. 
            م د  ػػل الهػػدىػإف دلػػ ملػػق – 52

            ااهػػػػػػػدى يػانػػػػػػػػلبػللعيجػػػػػػػرى  كمػػػػػػػا                                                 .
. 
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                   أذاع مػػػػػػػػػػػن أسػػػػػػػػػػػرارام فإنػػػػػػػػػػػه – 51
             أسػػػػهارامههي مػػػػن ػكػػػػاف فيػػػػه الػػػػ  مػػػػا                                                   .

. 
              م ناصػػػػػػراػللػػػػػدين القايػػػػػ وكػػػػػاف – 58

ا                          ر ػااػػػػػػػػػػػػػوخا ػنػػػػػػػػػػػػاطػمنػػػػػػػػػػػػا ب ارػفصػػػػػػػػػػػػ                                                        .
. 

                   ل وكػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػاردػديػػػػػػػػػػزن ف ػػػػػػػػل – 53
 .           لػنافػد ومػلحػوم دػوجاح                                                          .

                 ه للػػػػػػػػدينػحػػػػػػػػػصاسػػػػػػػػهباف ن إذا – 51
                        نػقيػػػػػػػػػػػػػػػػن يػعػػػػػػػػػػػػػػػ لُ ػبػػػػػػػػػػػػػػػػقػيُ  هػفإنػػػػػػػػػػػػػػػ                                                               .

. 
 فصل 

 في ال الـ على ازيماف 
 واخهالؼ الناس فيه

 ي وتحقيل مذاب السلف في ذل
           قػػػاؿ وقصػػػد وعمػػػل مانناػإيػػػ – 51

 .        بالهقاى وتنقص باليلل دػييػت                                                .
               ا نسػػػػهثني  ػماننػػػػػفػػػػي إي ونحػػػن – 52

         ي  فاسػػػػػهم  واسػػػػػهبنػر شػػػػػػغيػػػػػ مػػػػػن                                                   .
. 

                         األخيار مػن أاػل األةػر  نهاب  – 53
                  األشػػػػػػػػراآلةػػػػػػػار   أاػػػػػػػل  يػفػػػػػػػػقهػون                                                .

. 
                       اؽ ػخلػػػػػػػػنػػػػػػػا منل إيماقػػػػػػػت و  – 54

                اؽػطلػػػػػػػػػػػػػػػػم ا ػػػػػػػػػػػػػػػذام ػديػػػػػػػػػػػػػػػػق و                                                             . 
. 

                    ييػػػػػػػػػػػػمل للصػػػػػػػػػػػػالة فإنػػػػػػػػػػػػه – 55
             الطاعػػػػػػػػات سػػػػػػػػا رن ػمػػػػػػػػ اػحااػػػػػػػػػون                                                            .

. 
نحػػػػػػػػػػػا الركػػػػػػػػػػػاع  ففعلنػػػػػػػػػػػا – 122

                                                    .                 محدث  
               ااػحثػػػػػػػػػػػػفاب مػديػػػػػػػػػػػػققػػػػػػػػػػػرآٍف  وكػػػػػػػػػػػل 

. 

ػػػػػػػػ – 121           اهلل مػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػراـ    لَ ػَووَكر
                    ن لانػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـػظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػح نػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػاة                                                        .

. 
                 كػػل أفعػػاؿ الػػارى   في هبػػاف – 128

الػػػنص فػػػي مػػػن غيػػػر  أتػػػى فػػػي كمػػػا                                           .
 .              اْمِهرا
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 الراب  الباب
 في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبار وأشراط الساعة والحير والنيار 

 (عندي في ال هاب  كذا) البرزخ والقبار والبعث والنيار  ذكر
          ا صػػح مػػن األخبػػار   مػػ وكػػل – 123

              ارػل واآلةػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػنػفػػػػػػػػػػػي اله وجػػػػػػػػػػػاء                                                     .
. 

              فهنػػػػة البػػػػرزخ والقبػػػػار   مػػػػن – 121
                   ارػن األمػػػػػػػػػمػػػػػػػػذا ى فػػػػػػػػي ػأتػػػػػػػػ اػومػػػػػػػػ                                                         .

. 
 فصل 

 في ذكر الروح وال الـ عليها 
               أرواح الػػػػارى لػػػػم تُػْعػػػػَدـِ   وأف – 121

              ًة فاسػػػػػػػػػهفهمػخلاقػػػػػػػػػػم هاػكانػػػػػػػػػ  ػمػػػػػػػػػ                                                   .
. 

مػػػػا عػػػػن سػػػػيد الخلػػػػل  ف ػػػػل – 122
                                          .           ورد   

              يُػػػػػرد  ل  ػحػػػػػاب ػبػػػػػػأمػػػػػر اػػػػػذا ال مػػػػػن 
. 

 فصل 
 في أشراط الساعة وعالماتها الدالة على اقهرابها ومضيئها

          أتػػى فػػي الػػنص مػػن أشػػراط  ومػػا – 123
                     بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاط حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ  ف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه                                                      .

. 
             ح ػاتم الفصيػػػػخػػػػازمػػػػاـ ال منهػػػػا – 124

                 حػسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي والمػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم دػحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػم                                                         .
. 

                      اؿِ ػدجػػػػػػػػػػػػػػػػلل لُ ػهُػػػػػػػػػػػػػػػػقْ ػيَ  وأنػػػػػػػػػػػػػػػه – 125
                      يػدالػػػػػػػػػػػػػن جِ ػعػػػػػػػػػػػ ل  ػَخػػػػػػػػػػػب لُػػػػػػػػػػػػد  ببػػػػػػػػػػػا                                                              .

. 
وأمػػػػر يػػػػػأجاج ومػػػػأجاج أةبػػػػػم                        – 112

فإنػػػػػػػػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ال عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                                               .
. 

                    ها آيػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػدخاف ػمنػػػػػػػػػػػػ وإف – 111
 .                  رآفػقػػبال ذابُ ػيُ  وأنه                                                               .

            شػػمس األُفْػػِل مػػن َدبػػارِ  طلػػاع – 118
  .          ارػهػيػػاٍد على المػجي كذات                                                .

           ار ػنػػػػػػػاآليػػػػػػات حيػػػػػػر ال وآخػػػػػػر – 113
 .          ارػبػاألخم ػح ػى في مػأت كما                                                     .  

             ها األخبػػػػػار  ػصػػػػػحم بػػػػػ ف لهػػػػا – 111
                 ارػاألخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ آةاراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َرتْ ػطرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسَ و                                                      .

. 
 فصل 

 في أمر المعاد 
          ث والنيػػػػػػػػار ػعػػػػػػػػػبػػػػػػػػأمر الب واجػػػػػػػػـي – 111

                               ارػصػػػػػػػػػػػال نفػػػػػػػػػػخيماً بعػػػػػػػػػػد ػجػػػػػػػػػػ رػحيػػػػػػػػػػػوال                                             .
. 

            ل للحسػػػػػػاب ػخلػػػػػػػوقػػػػػػاؼ ال كػػػػػػذا – 112
 .                 اابػللث يافػوالمي والصحف                                                .

       الصراط ةػم حػاض المصػطفى  كذا – 113
                        اػػػػػػػػػػػػػفػػالي   هػبػػػػػػػػػػػاؿ ػا لمػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػ اػفيػػػػػػػػػػػ                                               .

. 
             كمػػػػػػػػا ورد   ير ػفهػػػػػػػػػذاُد المػيُػػػػػػػػ عنػػػػػػػػه – 114

                       لػػػػػػػػم يػُػػػػػػػػَرد ةػالمػػػػػػػػػالسل ػبػػػػػػػػػا سػحػػػػػػػػػن ومػػػػػػػػن                                                .
 . 

             ُف أاػػػػل الطاعػػػػةػمطيعػػػػاً واقْػػػػ ف ػػػػن – 115
                        ةػيفاعػػػػػػػػػػػػػر والػاةػػػػػػػػػػػػػاض وال ػحالػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػي                                            .

. 
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                            ىػصطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة للمػابهػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هاػفإنػػػػػػػػػػػػػػػػػ – 182
                                         الافػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػل أربػػػػػػػػػػػػػػػاب  رصػك يػػػػػػػػػػػػػػػ                                                          .

.                  
                عػػػػػػػػػػالٍم كالرفْسػػػػػػػػػػِل واألبػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػن – 181

                                  األنػػػػػػػػػػػااربػػػػػػػػػػػذي  الهػػػػػػػػػػػي ُخصػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػاى                                                            .                  
. 
 فصل

 في ال الـ على الضنة والنار
              ة ػنػػػػػػػػػػػِ اٍف وكػػػػػػػػػػل جػإنسػػػػػػػػػػ وكػػػػػػػػػػل  – 188

                  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                     جننعػػػػػػػػػػػػػػػػػيم دار نػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر أو  فػػػػػػػػػػػػػػػػػي                                                                .
. 

              دػخلػػػػػػه لػػػػػم يػعصػػػػػى بذنبػػػػػ ومػػػػػن – 183
                                   ديػهػػػػػػػػػػػػػػعػاار المػا يػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػدخل وإف                                                     .

. 
                    مصير الخلل مػن كػل الػارى  اما – 181

                             رىػوافهػػػػػػػػػػػػػدى ػعػػػػػػػػػػػػػػدار مػػػػػػػػػػػػػن ت ارػنػػػػػػػػػػػػػػفال                                           .
. 

                             رارػم لابػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن ةػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوج – 181
                                 ارػفػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػر الػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػس عػػػػػػػػػػػػػػػػن ةػصانػػػػػػػػػػػػػػػػػم                                                             .

. 
                     ة فػػػػػػػي  ػضنػػػػػػػػأف النػػػػػػػار كال واجػػػػػػـي – 182

                                       فػها لػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تهلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ادااػوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                       .
. 

                     ر  ػم والنظػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػاهلل الن فنسػػػػػػػػػػأؿ – 183
ػر                                  غبػػػػػػػػػػ نٍ ػمػػػػػػػػػػا شيػػػػػػػػػػ رػغيػػػػػػػػػػن ػمػػػػػػػػػػ اػربنػػػػػػػػػػػل                                                     .

. 
                      ار ػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر باألبػظػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُن هػفإنػػػػػػػػػػػػػػػػػ – 184

                                     ارػواألخبػػػػػػػػػػػ صػالنػػػػػػػػػػػأتػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػي  كمػػػػػػػػػػػا                                                          .
. 

                             ب  ػحضػػػػػػػػػه لػػػػػػػػم يُ ػبحانػػػػػػػػػس ألنػػػػػػػػه – 185
                                     ذبػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر والمػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إ                                                         .

. 
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 الخامس الباب
 ذكر النباة ومهعلقاتها في

               الـػم منػػػػػػػػة السػػػػػػػػػظيػػػػػػػػػع ومػػػػػػػػن – 132
                            اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األنػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس هػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطػول                                                              .

. 
    أرشػػد الخلػػل إلػػى الاصػػاؿ  أف – 131

                         اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرسػل بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللح اً ػبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم                                                       .
. 

          اة  ػبػػػػػػػػػمػػػػػػػػن ُأْكػػػػػػػِرـَ بالن وشػػػػػػػرط – 138
                          اةػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٌة ك ةٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحري                                                            .

. 
نػػػػػػػػػػػاؿ رتبػػػػػػػػػػػة النبػػػػػػػػػػػاة  و  – 133 ُُ                 ًت

               اةػب والفهػػػػػػػػػػػػػػهذيػػػػػػػػػػػػػواله بال سػػػػػػػػػػػػب                                                        .
. 

         فضٌل من المالى اأَلَجػلر  ل نها – 131
                            لػاألجػػػػػه إلػػػػػى ػلقػػػػػػأ مػػػػػن خػييػػػػػ لمػػػػػن                                               .

. 
          يؿ فيمػػػا مضػػػػى األنبػػػػاء ػتػػػػ ولػػػم – 131

                    اءػييػػػػػػػػػ لمػػػػػػػػػني ػأتػػػػػػػػػػه تػضلػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػن                                                       .
. 

      م الػػذي خػػهم  ػأتػػى بالخاتػػ حهػػى – 132
                 مػاألمػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػلا علػػػػػػػػػى  ػالنػػػػػػػػػػوأع هػبػػػػػػػػػ                                                   . 

. 
                  اـ   ػقػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػذاؾ كالمُُ  هػصرػػػػػػػػػػػوخَ  – 133

                               اـػاألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رػسا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل هػعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب                                                                .
. 

 فصل
 في بعض الخصا ص النباية 

        القػػػرآف كػػػالمعراج  ومعضػػػي – 134
                 اجػاجػػػػػػػػػػػاع و  ػنٍ يػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػال م حقػػػػػػػػػػاً                                                      .

. 
             ه لَ ضرػػػػػاص ربػػػػػه وفَ ػحبػػػػػ ف ػػػػػم – 135

                        هػلَػػػػػػػػػػػػػػػػػار ػه وخَ ػبحانػػػػػػػػػػػػػػػػػػس هَ صرػػػػػػػػػػػػػػػػػػوخَ                                                             .
. 

 فصل
 في الهنبيه على بعض معضياته صلى اهلل عليه وسلم واي كثيرة جداً 

                  م األنبػػػػػػػاء ػاتػػػػػػػخ ومعضػػػػػػػيات – 112
                               اءػصػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػن إح لػضػػػػػػػػػػػػػػت رةػكثيػػػػػػػػػػػػػ                                                         .

. 
                    اهلل معضػػي الػػارى     كػػالـمنهػػا   – 111

ا                                  افهػػػػر  رػغيػػػػدر مػػػػن ػانيػػػػقاؽ البػػػػ كػػػػذا                                              .
. 

  غيػر امهػرا مػنوأفضل العػالم  – 118
                                               رىػالقػػػػػػػػػػاث فػػػػػػػػػػي أـ ػبعػػػػػػػػػػػالم اػينػػػػػػػػػػػنب                                                 .

. 
 فصل

 ذكر فضيلة نبينا وأولي العـي وغيرام من النبيين والمرسلين في
                            األفضػػل أاػػل العػػـي  وبعػػدص – 113

                               ـيػضػػػػػػػػػػبالاء ػبيػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػم األن فالرسػػػػػػػػػل                                                     .
. 

 فصل
 فيما يضب لانبياء عليهم السالـ وما يضاز عليهم وما يسهحيل في حقهم 

                                كػػػػل واحػػػػٍد مػػػػنهم سػػػػلم  وأف – 111
                          ل مػػػػا نقػػػػص ومػػػػن كفػػػػر ُعصػػػػمػكػػػػ  مػػػػن                                             .

. 
                           مػػن إفػػٍي ومػػن خيانػػة  كػػذاؾ – 111

                              ةػانػػػػػػػػػػػػػػػدؽ واألمصػػػػػػػػػػػػػػػبال مػلاصفهػػػػػػػػػػػػػػ                                                  .
. 

                                              فػػػي حػػػل كػػػل الرسػػػل  يٌ ػوجا ػػػ – 112
                                           ل األكػػػػػػػػػػػػلػاح مثػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػوالن ـاػالنػػػػػػػػػػػػ                                                    .

. 
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 فصل
 حابة ال راـذكر الص في 

                                                        ل  ػقيػػػػػػػػػػػػػػػػػحػفػػػػػػػػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػػػػػػػة باله سػوليػػػػػػػػػػػػػػػػ – 113
                                 لػصديػػػػػػػػػػػػػػػروؼ كالػعػػػػػػػػػػػػػػػل والمػفضػػػػػػػػػػػػػػػال فػػػػػػػػػػػػػػي                                               .

. 
                                           الفػػػػػػػػػػاروؽ مػػػػػػػػػػن غيػػػػػػػػػػر افهػػػػػػػػػػراء  وبعػػػػػػػػػػدص – 114

                                           راػِ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ ػاف فاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػثػػع دصػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب                                                 .
. 

                                          فالفضػػػػػػػػػػػػػػل حقيقػػػػػػػػػػػػػػاً فاسػػػػػػػػػػػػػػمِ   وبعػػػػػػػػػػػػػػد – 115
                                                                                              يعػاألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ػطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللب يػظامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                                                    .

. 
مضنػػػػػػػػػػػػػدؿ األبطػػػػػػػػػػػػػاؿ ماضػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػـي                                              – 112

       مػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج األوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ وافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـي                                                                  .
. 

مسػػػػػػدي النػػػػػػدي مبػػػػػػدي الهػػػػػػدى مػػػػػػردي  – 111
  .العدى                                

مػضلػػػػػػػي الصػػػػػػػدى يػػػػػػا ويػػػػػػل مػػػػػػن فيػػػػػػه اعهػػػػػػدى                                                 
 . 

                                         اً وجػػػػػػػػػػػػػػػب ػهمػػػػػػػػػػػػػػػػم حػحبهػػػػػػػػػػػػػػػػك  هػحبػػػػػػػػػػػػػػػػف – 118
                                            ذبػكػػػػػػػػػػػػػفػقػػػػػػػػػػػػػػد   ىػلػػػػػػػػػػػػػػقى أو دػعػػػػػػػػػػػػػػت ومػػػػػػػػػػػػػن                                                    .

. 
                                             رة ػيػػػػػػػػػػػػػػعػل بػػػػػػػػػػػػػاقي الػضػػػػػػػػػػػػػػفاألف دعػػػػػػػػػػػػػوب – 351

                                      رةػضػػػػػػػػػػػػػػػػيػالل ػم أاػػػػػػػػػػػػػػػػدر ةػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػ لػأاػػػػػػػػػػػػػػػفػ                                                 .
. 

مػػػػػػػػػػػػػػػػقػد المػل أحػػػػػػػػػػػػػػػأاػػػػػػػػػػػػػػػ: ل ػيػػػػػػػػػػػػػػػوق – 111                                     ة ػِ د 
                                       ةػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػحػاص المػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػأولػػػػػػػػػػػػػػػػػى للن واألوؿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .

. 
وعػا ِػػػػػػػػػػُل فػػػػػػػػػػي العلػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػ  خػديػضػػػػػػػػػػػة                                         – 111

فػػػػػػػػػػػػي السرػْبػػػػػػػػػػػػػِل فػػػػػػػػػػػػافهم نُػْ ػهَػػػػػػػػػػػػػَة النػهيضػػػػػػػػػػػػػة                                               .
. 

ولػيػػػػػػػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػػػػػػة كالصػحػابػػػػػػػػػػػػػػػة                                        – 112
        فػػػػػػػػػػػػػػي الػفضػػػػػػػػػػػػػػػل والمػعػػػػػػػػػػػػػػػروؼ وازصػابػػػػػػػػػػػػػػػة                                                         .

. 
فػإنػهػػػػػػػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػاادوا المػخهػػػػػػػػػػػػػػػارا                                                  – 113

وعػاينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار واألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاارا                                             .
. 

وجػااػػػػػػػػػػػػػػػػدوا فػػػػػػػػػػػػػػػي اهلل حػهػػػػػػػػػػػػػػػػى بػانػػػػػػػػػػػػػػػػا                                         – 114
هػػػػػػػػػػػػػدى وقػػػػػػػػػػػػػد َسػػػػػػػػػػػػػَمى األديػانػػػػػػػػػػػػػا                                                         ديػػػػػػػػػػػػػن الػ  .

. 
قػػػػػػػػػػػد أتػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػي مػحػ ػػػػػػػػػػػػم الػهنػييػػػػػػػػػػػػل                                       و  – 115

مػػػػػػػػػػػػػػن فػضلػهػػػػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػػػػا يػيفػػػػػػػػػػػػػػػي الػ ليػػػػػػػػػػػػػػػل                                                  .
.  

وفػػػػػػػػػػػػػػي األحػػاديػػػػػػػػػػػػػػػث وفػػػػػػػػػػػػػػي اآلةػػػػػػػػػػػػػػػار                                                           – 122
وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـا واألشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار                                             .

. 
مػػػػػػػا قػػػػػػػد ربػػػػػػػى مػػػػػػػن أف يػحيػػػػػػػػط نػظمػػػػػػػػي                                           – 121

ػذ مػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػم                                    عػػػػػػػػػػن بػعػػػػػػػػػػػضه فػاقػنػػػػػػػػػػػ  وخػػػػػػػػػػ  .
. 

                                              الػػػػػذي قػػػػػد يُػػػػػيري  اضػخػػػػػػالمػػػػػن  واحػػػػػذر – 128
                                                 مػػػػػػػػػػػػػػػػما جػػػػػػػػػػػػػػػرى لػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػدري مػفضلهػػػػػػػػػػػػػػػػب                                     .

. 
                                      در   ػد صػػػػػػػػػػػػػاٍد قػػػػػػػػػػػػػههػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػن اج هػإنػػػػػػػػػػػػػف – 123

                                          اضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأذؿ اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم                                                .
. 

                               رى   ػاف أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػهػالػف وبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدام – 121
                                           طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراّ م ػاُاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػِ ابػم تػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػالػب                                                     .

. 
 فصلٌ 

 وإةباتها  كرامات األولياءذكر   في
                   ح ػخػػػػارٍؽ أتػػػػى عػػػػن صالػػػػ وكػػػػل – 121

                                    حػاصػػػػػػػػػػػػػػػػا ونػيرعنػػػػػػػػػػػػػػػػل  ػابػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػن                                                     .
. 

                                 هػػػػػػي   مػػػػػػن ال رامػػػػػػات ال اػهػػػػػػػفإن – 122
                                       ةػاألدلػػػػػػػػػػػػػػػػُف ػاقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػقػػػػػػػػػػػػػػػػػن اػهػػػػػػػػػػػػػػػػػب                                                         .

. 
                        نفااػػػا مػػػن ذوي الضػػػالؿ  ومػػػن – 123

                                         اؿػحػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػي ذاؾ بالمػػػػػػػػػػػػػػأت دػقػػػػػػػػػػػػػف                                                    .
. 

                                             رٌة ولػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػيؿ ػهيػػػػػػػػػػش اػهػػػػػػػػػػألن – 124
                                        اليلػػػػل لػأاػػػػ ىٍر يػػػػا شػػػػقػصػػػػػكػػػػل ع  فػػػػي                                                    .

. 
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  فصلٌ 

 بيرفي المفاضلة بين المال  ة وال
                يل أعيػػػاف البيػػػر ػتفضػػػ وعنػػػدنا – 125

                             رػههػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػا اشػنػػػػػػػػػػػالؾ ربػمػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػى                                                 .
. 

           من قػاؿ سػاى اػذا افهػرا وقاؿ – 132
                          اؿ واجهػػػػػػػرىػقػػػػػػػػالم فػػػػػػػيدى ػعػػػػػػػػت وقػػػػػػػد                                             .

. 
 



 21 

 السادس الباب
 ذكر ازمامة ومهعلقاتها في

         الـ ػة ازسػػػػػػػػػػى ألمػػػػػػػػػغنػػػػػػػػػ و  – 131
                اـػاف عػػػػػػػن إمػػػػػػػػٍر كػػػػػػػػصػػػػػػػػكػػػػػػػل ع  فػػػػػػػي                                                       .

. 
      عنهػػػا كػػػل ذي جحػػػاد  يػػػذب – 138

                     وددػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو والػبال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نيػعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي                                                      .
.  

       رؾ ن ػػػػػر  ػمعػػػػروٍؼ وتػػػػ وفعػػػػل – 133
                  كفػػػػػػػػػػػػػر   ػمػػػػػػػػػػػػػػاـٍ وقػظلػػػػػػػػػػػػػػم صرػونػػػػػػػػػػػػػ                                                    .

. 
         مػػػاؿ الفػػػيء والخػػػراج وأخػػػذ – 131

                  اجػرؼ فػػػػػػػػػػي منهػػػػػػػػػػػوالصػػػػػػػػػػ اصػحػػػػػػػػػػػون                                                    .
. 

          ماع  ػوازجػػػػػػ بػػػػػػالنص ونصػػػػػػبه – 131
                    داعػخػػػػػػػػػػػػػػالعػػػػػػػػػػػػػن  لْ ػُحػػػػػػػػػػػػػػفَ  رصػوقهػػػػػػػػػػػػ                                                       .

. 
         والحريػػػػػػةالـ ػازسػػػػػػ وشػػػػػػرطه – 132

                      ةػدرريػػػػػػػػػػػػػػػال  مػػػػػػػػػػػػػػٌ  ػمػػػػػػػػػػػػػػػس ةٌ ػدالػػػػػػػػػػػػػػػع                                                          .
. 

         عالمػػاً قػػريل مػػن ي ػػاف  وأف – 133
                   ماً ػاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح رةٍ ػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخذا  فاً ػم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                          .

. 
           فيمػػػا أمػػػر  أمػػػرصمطيعػػػاً  ف ػػػن – 134

                ذرػحهػػػػػػػػػيُ فٍر ػمن ػػػػػػػػػػن بػ ػػػػػػػػػلػػػػػػػػػم ي مػػػػػػػػا                                                       .
. 

 فصلٌ 
 األمر بالمعروؼ والنهي عن المن ر في

      معػػػا والنهػػػيأف األمػػػر بػػػ واعلػػػم – 135
ػى             وعػػػػػػػد ػٍة علػػػػػػػى مػػػػػػػن قػػػػػػػػفايػػػػػػػػك  فرضػػػػػػػا                                              .

 ت.
            ا ػعينػػػػػػػػػت واحػػػػػػػػداً ي ػػػػػػػػن ذا  وإف – 142

                    اػأمنػػػػػػػػػػػػػػػه أف يػرطػػػػػػػػػػػػػػػل ػػػػػػػػػػػػػػن ش هػليػػػػػػػػػػػػػػػع                                                      .
. 

                           واللسػػػػػػافوزؿ باليػػػػػػد  رػفاصبػػػػػػ – 141
                  قصافػمػػػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػػػ واحػػػػػػػػػػػػػذر رٍ ػلمن ػػػػػػػػػػػػػ                                                   .

. 
                         له قد ارت ػب مان عنهى  ومن – 148

                ي العضػػػػػػبػقضػػػػػػػا بػػػػػػه يػمأتػػػػػػى مػػػػػػ فقػػػػػػد                                             .
. 

                       فػػػػػػػػذاداا   هػفسػػػػػػػػػنػببػػػػػػػػدا  لػػػػػػػػاف – 143
                  اػاداػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػد أف افػ ػػػػػػػػػػػػلا ػي هػػػػػػػػػػػػغ عػػػػػػػػػػن                                                        .

. 
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  الخاتمة
           اف  ػعيػػػػػػػػػفػػػػػػػػي ال لـاػالعػػػػػػػػ مػػػػػػػػدارؾ – 141

                         افػراػػػػػػػػػػػػػػػػالبو  دػحػػػػػػػػػػػػػػػػالفػػػػػػػػػػػػػػػي  ارةٌ ػحصػػػػػػػػػػػػػػػػم                                                     .
. 

       اـٌ عنػػػد أصػػػحاب النظػػػرػقػػػ وقػػػاؿ – 141
                     رٌ ػظػػػػػػػػػػػػػػػػح والنػحيػػػػػػػػػػػػػػػػار صػوإخبػػػػػػػػػػػػػػػ سٌ ػحػػػػػػػػػػػػػػػ                                              .

. 
                واػػػػػا أصػػػػػل كػػػػػل علػػػػػم دػحػػػػػػفال – 142

                      همػفافهػػػػػػػػػػػػػػٌف ػاشػػػػػػػػػػػػػػػٌط كػحيػػػػػػػػػػػػػػػم فٌ ػوصػػػػػػػػػػػػػػ                                                   .
. 

    ا إف رٌد وع ػػػػس واػػػػػطػػػػ وشػػػػرطه – 143
                           نػهبػػػػػػػػػػػػاساـ ػالهػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػذوات ف اػبػػػػػػػػػػػػأن                                            .

. 
وإف ت ػػػن بػػػالضنس ةػػػػم الخاصػػػة             – 144

فػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ رسػػػػػػػػػػػػػػػػٌم فافػهػػػػػػػػػػػػػػػػم المػحػاصػػػػػػػػػػػػػػػػة                                                                           .  
. 

وكػػػػػػػػل معلػػػػػػػػاـٍ بػحػػػػػػػػػس  وِحضػػػػػػػػا                   – 145
         فَػُنْ ػػػػػػػػػػػػُرُص جهػػػػػػػػػػػٌل قػبيػػػػػػػػػػػػٌح فػػػػػػػػػػػي الػهضػػػػػػػػػػػػى                                                              . 

. 
              ر ػضااػػػػػػػػػػه فػفسػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػإف يقػػػػػػػػػم بن – 152

                                        رػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفهػأو   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض م                                                         .
. 

والضسػػػػم مػػػػا ألػػػػػف مػػػػن جي يػػػػػن         – 151
.                                                

فصاعػػػػػػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػػػػػاترؾ حػػػػػػػػػػػػػػػػديث الميػػػػػػػػػػػػػػػػن                          
. 

             ومسػػػػهحيل الػػػػذات غيػػػػر مػػػػػم ن            – 158
.                                                

وضػػػػػػػػػػػػػدص مػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػاز فاسػمػػػػػػػػػػػػػػ  زكنػػػػػػػػػػػػػي                        
. 

والضػػػػػػػػد والخػػػػػػػػالؼ والنػقيػػػػػػػػػض                        – 153
والمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل والػ ػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف مػسهػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض                                                                              .

. 
وكػػػػػػػػػػل اػػػػػػػػػػذا عػلمػػػػػػػػػػػه ُمػحقرػػػػػػػػػػػل               – 151

 .                                                        
                                        فلػػػػػػػػػػػػػػػػم نُػِطػػػػػػػػػػػػػػػػػْل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػه ولػػػػػػػػػػػػػػػػم ننمػػػػػػػػػػػػػػػػػل    

. 
                والػػػػػػػػػػػػػحمد هلل علػػػػػػػػػػػػى الهػافيػػػػػػػػػػػػػل             -151

.                                                           
لمػنػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج الػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل والهػحػقػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل                                      

. 
ُمَسل ػػػػػػػػػػماً لمقهضػػػػػػػػػى الػحديػػػػػػػػػػث                            – 152

.                                                     
والنػػػػػػػػػػػػػػػص فػػػػػػػػػػػػػػي الػقػديػػػػػػػػػػػػػػػم والػحديػػػػػػػػػػػػػػػث                                     

. 
  أعهنػػػػػي بقػػػػػػاؿ غيػػػػػػر السػػػػػػلِف                 – 153

 .                                                     
مػاافػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً أ ػمػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وسػلػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                                         

. 
ولسػػػػػم فػػػػػي قػػػػػالي بِػػػػػذا مػقلػػػػػػداَ                                – 154

      إ  النبػػػػػػػػػػي المصطػػػػػػػػػػػفى مػبػػػػػػػػػػػدي الػهػػػػػػػػػػػدى                                                                                         .
. 

صػػلى اهلل عليػػه اهلل مػػا قطػػٌر نػػيؿ                     – 155
 .                                             

ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرص مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن األزؿ                                                   
.   

ومػػػػػػػا انضلػػػػػػػى بػهديػػػػػػػػه الػػػػػػػديضار                                                                                – 822
               .                                      

وراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم األوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداار                                                             
. 

                          ل الافػػػػػػػػػا ػه أاػػػػػػػػػػحبػػػػػػػػػػوآلػػػػػػػػػه وص – 821
                                                                  اع الصػػػػػػػػػػػػػػػفاػبػػػػػػػػػػػػػػػػنػاى ويػقػػػػػػػػػػػػػػػػمعػػػػػػػػػػػػػػػادف اله                                                   .

. 
                                    ػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  للهػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت وتػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  – 828

                                ارعػص اليػػػػػػػػػػػػاًّ بنػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػػػارى ػرخيػػػػػػػػػػػ                                                        .
. 

            ااف   ػة اهلل مػػػػػػػػػػػػ  الرضػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػورح – 823
والبِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والهػ ػريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم وازحػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف                                                                                            .

.  
تُهػػػػػػدى مػػػػػػ  الهػبضيػػػػػػػل وازنعػػػػػػاـ                      – 821

.                                                   
منػػػػػػػػػػػػػػػػي لمثػػػػػػػػػػػػػػػػػاى عػصمػػػػػػػػػػػػػػػػػة ازسػػػػػػػػػػػػػػػػالـ                                        

. 
أ ػمػػػػػػػػػػػة الػديػػػػػػػػػػػن ُاػػػػػػػػػػداة األمػػػػػػػػػػة                        – 821

أاػػػػػػػػػػػػػػل الهػقػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػن سػا ػػػػػػػػػػػػػػر األ ػمػػػػػػػػػػػػػػة                                                                                                    . 
. 

  سػػػػػػػػػػػيما أحػػػػػػػػػػػػمد والنػعمػػػػػػػػػػػػاف                                                      – 822
                                 ومػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػحػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػصػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااف                                                                                  . 

. 
مػػػػػػػن  زـٍ ل ػػػػػػػل أربػابػػػػػػػػه العمػػػػػػػل                          – 823

تػقليػػػػػػػػػػػػد َحْبػػػػػػػػػػػٍر مػػػػػػػػػػػنهم فاسػمػػػػػػػػػػػػ  تػخػػػػػػػػػػػػل                                                                                     .
. 

ومػػػػن نحػػػػا لػسبلهػػػػػم مػػػػن الػػػػارى                           – 824
مػػػػػػػػػػػػا دارت األفػػػػػػػػػػػػػالؾ أو نػضػػػػػػػػػػػػػٌم سػػػػػػػػػػػػػرى                                                                         .

. 
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اديػػػػػػػٌة منػػػػػػػي ألربػػػػػػػػاب السلػػػػػػػػف                       – 825
مػضانبػػػػػػػػػػاً للخػػػػػػػػػاض مػػػػػػػػػن أاػػػػػػػػػل الػخلػػػػػػػػػػف                                                                       . 

. 
قهفػػػػػي نظػػػػػامي                                  خػػػػػذاا ُاديػػػػػػَم وا – 812

.                                                      
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليم والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ                                      

.  
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 شرح العقيدة السفارينية 
 ييخ العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل تعالىلل

 اهلل الرحمن الرحيم   بسم
 . وأصحابو أٝبعْب د وعلى آلومعلى سيد ا٤برسلْب نبينا ٧ب والسبلـ والصبلة

- :بعد  أما
مػػػػن  شػػػػيءوإف كػػػػاف فػػػػي بعضػػػػها   فيهػػػػا الم لػػػػف رحمػػػػه اهلل عقيػػػػدة السػػػػلف  المنظامػػػػة بػػػػيرن اػػػػذص

 .الٍب يأيت التنبيو عليها إف شاء اهلل  المخالفات
 : 1 أقساـ الهاحيد ةالةة أف -: واعلم

 .توحيد الربوبية  .0
 .األلوىية  وتوحيد .2
  .والصفات  األ٠باءوتوحيد  .3
 .  يعني لم يخهلف فيه المسلماف أما تاحيد الربابية وتاحيد األلااية فلم يخهلف فيه أال القبلة ف

 . ضمعاف على تاحيد الربابية وتاحيد األلاايةمالمسلمين  كل
 . 2 عز وجل بالربوبية وٯبب إفراده بالعبادة اهللأي أنو ٯبب إفراد 

إلػػى  المنهسػػبافيػػه أاػػل القبلػػة أي اخهلػػف فيػػه تاحيػػد األسػػماء والصػػفات فهػػا الػػذي اخهلػػف ف وأمػػا
 : 3 نه على سهة أوجه في إجراء النصاصإ: يم ن أف نقاؿ  ازسالـ اخهالفاً 

    اذا قسم   من أجرى النصاص على خااراا الال ل باهلل عي وجل  فمنهم – 1
 .اء ذلك ور  ماأجروا النصوص على ظاىرىا البلئق باهلل وتركوا  – ام السلف وأتباعهم وا  ء

 . ( 1هٚ  ){ اُشؽٖٔ ػ٠ِ اُؼشػ اعزٟٞ } فػ 

 ،عليو  عبلإف ظاىره إف اهلل استوى على العرش أي  : قالاا
 .وراء ذلي  نلهفم لماو   العرشبأف اهلل سبحانه وتعالى نفسه عال على  فن من

 .اذا نقاؿ   أين اهلل قبل أف ٱبلق العرش ؟  : نقاؿ  
  .  نقاؿ اذا ، أو بانفصاؿ  العرش ٗبماسةىل استواؤه على  :  نقاؿ 

 .ليس للحاجة إليو :  أو نقاؿ، إف استواءه على العرش للحاجة إليو :  نقاؿ  
                                                 

القوؿ السديد يف الرد علػى مػن أن ػر تقسػيم ) رسالة الشيخ الدكتور عبدالرزاؽ بن عبداحملسن العباد : د انظر يف مسألة تقسيم التوحي  - 1
(  300 – 319/  4) فهػػم مفيػػدة يف بأّػػا ، وألػػواء البيػػاف للشػػيخ العبلمػػة السػػلفم ٧بمػػد األمػػْب الشػػنقي م رٞبػػو اهلل تعػػاذل ( التوحيػػد 

 ،  ٧3بمد بن صاحل العثيمْب رٞبو اهلل تعاذل ص وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ 
 ، (  854/  0) اقتضاء الصراط ا٤بستقيم  - 2
 ،(  46/  0) انظر أصناؼ الناس يف األ٠باء والصفات عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف بياف تلبيس ا١بهمية  - 3
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  . فرٌؽ بين األمرين ، ليس للحاجة إليو :  بل يضب أف نقاؿ
و علػى السػرير أ علػىاسػتواء اإلنسػاف  بخػالؼإف استواء اهلل على العرش ليس ٢باجة إذل العػرش  : فنقاؿ

 و٥بذا لو أزيل السرير من ٙبتو لسقط ،  ،الدابة فهو للحاجة إليو 
 ، عظمهه عي وجل وتماـ مل هلظهار أما الرب عي وجل فإف اسهااءص على عرشه 

 ، 1 ٧بتاج إذل العرش ليس ألنه
 ، لرورة يف إٯباده وإمداده يف  ،إذل اهلل عز وجل  يف حاجة العرش وغيرص إفبل 

   للحاجة إليو ،( استوى اهلل على العرش ) أف  : و  يم ن أف نقاؿ
 إف استواء اهلل على العرش يقتضم أف ي وف جسما أو ليس ٔبسم ،  : نقاؿ  و 

 ،  و  نفياً  الضسمية لم ترد   في القرآف و  في السنة إةباتاً  مسألةألف 
 ننفم وال نثبت ،  ال:  للفظ بالنسبةول ن نقاؿ 

 ،م  جسم وغّب جس :نقاؿ   
  نفصل ونستفصل ، للمعنىبالنسبة  ل ن

يليػػػق بػػػو الفاعػػػل  ٗبػػػاالشػػػمء القػػػائم بنفسػػػو ا٤بتصػػػ   أنػػػومػػػاذا تعػػػِب با١بسػػػم ؟ ىػػػل تعػػػِب  :للقا ػػػل  ونقػػػاؿ
 باالختيار القابض الباسط ؟ 

 فها حل ومعنى صحيح   ىذا  أردت إف
يقػػػبض  ،خػػػذ ويقػػػبض ويبسػػػط يأ، بالصػػػفات البلئقػػػة بػػػو  متصػػػ فػػػاهلل تعػػػاذل قػػػائم بنفسػػػو فعػػػاؿ ٤بػػػا يريػػػد 

 ، 2السماوات بيمينو ويهزىا 
 ممهن  على اهلل    فهذابا١بسم الشمء الذي يفتقر بعضو إذل بعض وال يتم إال بتماـ أجزائو  أردت وإف

 ،  ألف اذا المعنى يسهلـي الحدوث والهركيب
    3 اهلل عي وجل علىواذا شيء ممهن  

وجػل دوف  عػيأجػرى النصػاص علػى خااراػا الال ػل بػاهلل  إف مػن أاػل القبلػة مػن: أف نقػاؿ  والمهػم
 من ؟ ييء وا  ء لأف يهعرض 
    ام السلف

                                                 

 ،(  542،  509/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  - 1
 ،(  273/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  - 2
،  021،  41،  35والرسػػالة التدمريػػة ص (  608،   615،  551ومػػا بعػػدىا ،  515،  51،  9/  0) بيػػاف تلبػػيس ا١بهميػػة  - 3

وشػرح حػديا النػزوؿ  54ومػا بعػدىا والفتػوى ا٢بمويػة ال ػ ى ص  222والػرد علػى ا٤بن قيػْب ص  429 – 424وبغية ا٤برتاد ص  033
 – 428،  409 – 408،  076/  5( )  044/  4) مػػػوع فتػػػاوى شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػن تيميػػػة و٦ب 004 – 003،  88 – 83ص 

434  ( )03  /046  )  ، 
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 ،  السلف على اذا الاجه أسلم وأعلم وأح م طريقة
 ،  النصوصما تعرلوا لشمء وراء  ألنهم أسلم
 أخذوا عقيدهتم عن كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم ،  ألنهم وأعلم
وجػل   عػز  بػاهللوىو إجراء النصوص على ظاىرىػا البلئػق : سل وا ال ريق الواجب سلوكها  ألنهم أح م
  ، 
 ا  ء السلف ؟   ومن
والشػافعم وأ  حنيفػة  ومالػكالصحابة والتابعوف ٥بم بإحساف وأئمة ا٤بسلمْب كاإلماـ أٞبد بػن حنبػل  ىم

 ، واألوزاعم وغّبىم من أئمة ا٤بسلمْبوسفياف الثوري 
 ؟  1  ن أف ت اف السلفية في وقهنا الحاضريم وال
 ا ، نألف السل  سبقوا زمن ، زمناً  دل ت ن سلفيةً  عقيدة وإف ىم سلفيةٌ  :ونقاؿ  نعم
 عقيدًة وعمبلً يف الواقع ، ، 2يف الواقع  وعمبلً  ىؤالء سلفية عقيدةً  ل ن

 وىم بالنسبة ٤بن بعدىم سل  ، 
 ، 3 ( أنهم سلفنا ونحن في األةر)  : زيارة ا٤بقابر يفوالسبلـ  الصبلةكما قاؿ النيب عليو 

   خاارااالنصاص على  أجروا: الثاني  القسم
 ل نها من جنس صفات المخلاقين   النصوص على ظاىرىا : وقالاا 
 وجًها كوجوىنا ،و إف هلل يًدا كأيدينا  : قالاا

 من ؟  وا  ء
 الممثّلة    اما  ء 

 ،  اهلل حل قدرص وا  ء بال شي ضالاف لم يقدروا
 ،اهلل حق قدره ما جعلوا صفاتو كصفات خلقو  قدرواولو 

 اإل٥بية كالذات ا٤بخلوقة ،  الذاتألهنم دل ٯبعلوا  هناقضافموام أيضا 
  ومعلـا أف الصفات فرع عن الذات 

 تماةل ذوات المخلاقين     فإذا كانم الذات 
   تماةل صفات المخلاقين    فالصفات أيضاً 

 ،  تناسبهافة كل ذات ألف ص
                                                 

 ،( نظرات وتعقيبات على ما يف كتاب السلفية حملمد رمضاف من ىفوات ) انظر رسالة الشيخ العبلمة الدكتور صاحل الفوزاف   - 1
وانظػر كػبلـ شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة عػن السػلفية الشػرعية ( ومػا بعػدىا  350/ 0) لفوزاف ا٤بنتقى من فتاوى الشيخ صاحل بن فوزاف ا - 2

 ،(  536/  2) يف بياف تلبيس ا١بهمية 
 . حديا حسن غريب : وقاؿ (  0153) أخرجو الَبمذي  - 3
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 أو رجل البعّب ورجل الذرة يتماثبلف ؟  ؟أرأيت قدـ البعّب قدـ الذرة 
 بينهما فرؽ عظيم جدا ، ، يتماثبلف  ال :أقوؿ 
أحػد مػن النػاس أف  يفهػم  اػل  ةذر  لُ ْجػعنػدي رِ : اآلخر  وقاؿجمل    لُ جْ رِ  عندي: قاؿ قا ل  فإذا

 ؟  األوؿالذي عند الثاني كالذي عند 
 .  الذرةألف ذات ا١بمل ليست كذات ،  بًداأ
 ،  الذرةصفاهتا ليست كصفات  فإذ

 كالاما قاة   وال اما مهماةالف ؟  ةقاة الفيل وقاة الذر 
 ، تعجز عن شمٍء يسّب غّب متماثلْب ، ألف قوة الذرة بسي ة 

 ما شاء اهلل ٰبمل أشياء كثّبة ،الفيل 
 ( 31ؿ ) { ُٔب خِوذ ث٤ذ١ }  أٝ(  21أُبئذح ) { اٙ ٓجغٞهزبٕ ثَ ٣ذ} 6  قاؿ اهلل عن نفسو عز وجل فإذا
 ؟  يم ن لعاقل أف يهصار أف يد اهلل عي وجل كيد المخلاؽ ال
 أبًدا ، ، ٲب ن  ال

ٝٓب هذسٝا هللا ؽن هذسٙ ٝاألسك ع٤ٔؼبً هجنزٚ ٣ّٞ اُو٤بٓخ } :  واهلل عز وجل يقوؿ، وكي  ٲب ن ذلك 

 ؟ (  121األٗج٤بء ) { ٣ّٞ ٗط١ٞ اُغٔبء ًط٢ اُغغَ ٌُِزت  }،  ( 23ُضٓش ا) { ٝاُغٔبٝاد ٓط٣ٞبد ث٤ٔ٤٘ٚ 
 ازنساف يطاي ال هاب بسهالة   ل ن ال يم ن للبير كلهم أف يطاوا واحداً من السماوات ؟ 

 أبداً  

 ، ا٤بمثلة لالوف دل يقدروا اهلل حق قدره لالوف ىؤالء  إذف
 وىل ىم كافروف ؟ 

 كافروف ، نعم  
 .(  11اُؾٞسٟ  ){ ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء }  :ز وجل يقوؿ ع اهللألف 

 ر  الخبر وت ذيب خبر اهلل كف كذب فقد  ( مثله شيء  بل ) : فإذا قاؿ
فقػد كفػر ومػن  بخلقػهمػن شػبه اهلل : )  قاؿ نعيم بػن حمػاد الخياعػي رحمػه اهلل شػيخ البخػاري ولهذا

 ،  1(  تيبيها رساله جحد ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف اهلل به نفسه و 
 ، أيضاً  ىؤالء لالوف وكفارٌ  ففإذ

                                                 

/  5) شػػيخ اإلسػبلـ ابػػن تيميػػة  وانظػر ٦بمػػوع فتػاوى(   578/  3) أخرجػو اللبلل ػػائم يف شػرح أصػػوؿ اعتقػاد أىػػل السػنة وا١بماعػػة  - 1
 ،  007وشرح العقيدة ال حاوية ص (  299/  03( )  601/  01) وسّب أعبلـ النببلء للذىيب (  263 – 096 – 001
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ال رتانية الهي  األفالـنه ياجد في أما كتب بو إرل بعض الناس و٠بعتو من بعض األشرطة  اذا ومن
ذو ٢بية طويلة عمبلؽ  ا٤بنظرمزعج  رىيب بشيخٍ  نير في الهلفيياف ياجد أنهم ييبهاف اهلل عي وجلتُ 

  ، ويعمل ياحر الر فوؽ السحاب يسخّْ 
 ،  الصريح لل فراهلل أف اذا نير  دُ هِ شْ أني أُ  الحقيقة

وفػػػي أوؿ تمييػػػيص سػػػاؼ ينطبػػػ  فػػػي نفسػػػه إلػػػى أف يمػػػات   أبػػػااص  اػػػذاألف الصػػػبي إذا شػػػااد مثػػػل 
    يمضسانهيهادانه أو ينصرانه أو 

 ،يض اهلل لو من ينتشلو من ىذه الورطة فنعم قاللهم إال أف ي
 عسػّباً  يعرلػوف ىػذه األشػياء لصػبياف ا٤بسػلمْب سػوؼ ٰباسػبوف عنػد اهلل حسػاباً  نالػذيإف :  ولهذا أقػاؿ

 ،  القيامةيـو 
إذا كانػت األفػبلـ علػى ىػذا  ٝبيعاً وعلينا  ،مبيناً  أف يضل الناس ّٔذا لبلالً  ألنهم يريدوف شاءوا أـ أباا

ىػػو أعظػػم مػػن شػػر األغػػا  الشػػر ا٤بسػػت ّب الػػذي  ىػػذايف  يقعػػواالوجػػو أف ٫بػػذر منهػػا أىػػل البيػػوت حػػٌب ال 
 وغّبىا ، 

أعظػم المن ػر والعيػاذ  مػن  شػي أنػه    البيػعةوجػل بهػذص الصػارة  عػيألف كاف ازنساف يمثػل اهلل 
  باهلل 

أنا سمعم اليـا في أخبار لندف اليـا السبم الماافل للحادي والعيرين مػن شػهر ذي القعػدة عػاـ 
ظيمػػػة يف بػػػنغبلدش علػػػى نعػػػاؿ م تػػػوب اسػػػم ٠بعػػػت أنػػػو حصػػػلت مظػػػاىرات ع تسػػػ  وأربػػػ  ما ػػػة وألػػػف

ا١ببللػػة لفػػال ا١ببللػػة صػػرٰباً فحصػػلت مظػػاىرات عظيمػػة حػػٌب أدى إذل أف تعتػػذر الشػػركة ا٤بػػوردة ٥بػػذا إذل 
 ا٢ب ومة والشعب وتلتـز بإحراقها وإبدا٥با ، 

 تسػري علػى انظروا إذل أعػداء اهلل كيػ  يريػدوف أف يهينػوا رب العػزة وا١بػبلؿ ، ّٔػذه األشػياء الػٍب:  فأقاؿ
 الناس سرياف النار يف الفحم من غّب أف ُيشعر ّٔا وسرياف السم يف ا١بسد من غّب أف ُيشعر بو ، 

 والااجب علينا نحن المسلمين و  سيما في بالدنا اذص أف ن اف حذرين يقظين  
 ألف بالدنا اذص م يوة في العقيدة وفي األخالؽ وفي األعماؿ من كل وجه  

 ليهدـ الديار ويقتل الناس ،   يو أف يقبل العدو بضحافله ودباباته وصااريخه  تظناا أف ال
 ال يو اا اذا   اذا اا ال يو المي ل الذي يدخل الناس من حيث   ييعروف  

وازنساف بيٌر مدنٌي مه يف ينفر من الييء أوؿ ما يسمعه ل ن بعد مدة يرتاح إليه ويهأقلم عليه 
 وي اف كأنه أمٌر عادي  

أوؿ ما يدخل الفّبوس ا٤برض ينفر منو ا١بسػم ويتػأثر ويسػخن ل ػن رٗبػا  ى األمراض الهي في الضسمحه
 يأخذ عليو ،
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، ىػػذه النق ػػة أنػػا أود مػػن م بػػارؾ اهلل فػػي م وأنػػتم طلبػػة علػػم علػػي م مسػػؤولية أف ٙبػػذروا علػػى كػػل حػػاؿ 
 الناس من ىذه األفبلـ ،

ن بػاهلل عػي وجػل أف عرضػها قيػادٌة لاطفػاؿ إلػى الهػي   ييػي مػ مما دامػت تعػرض مثػل ىػذه األمػور 
 ال فر باهلل عي وجل وإاانة اهلل سبحانه وتعالى  

 نحن أال الضييرة علينا مس ولية عظيمة ليسم على بقية الناس  
 من انا خهر ازسالـ وإليه يعاد في اذص الضييرة  
 ،  1( ٤بشركْب من جزيرة العرب أخرجوا ا: ) قاؿ رسوؿ ال ية عليو الصبلة والسبلـ يف مرض موتو 

 ، 2( ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حٌب ال أدع إال مسلماً : ) وقاؿ 
 ، ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب : ) وقاؿ 

وإذا كاف الرساؿ عليه الصالة والسالـ أمرنا بإخراج أجسادام فإنه يأمرنا أمرًا أولالياًّ بإخراج 
 الهي يبثانها بين الناس ليضلاا عباد اهلل عي وجل    أف ارام
 : لو أف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ أمامنا اآلف يقوؿ يف مرض موتو على فراش ا٤بوت  ما خن م

 ،( أخرجوا ا٤بشركْب من جزيرة العرب ) 
 لماذا ؟ ألنهم أجساـ بير مثلنا ؟ 

 ، ألهنم يبثوف شركهم وشرورىم بيننا ،  
 ييرة لها شأٌف عظيم وميياٌف كبير في نظر اليرع باعهبار حماية الدين ازسالمي  فهذص الض

 فأنا أجعلها أمانًة في أعناق م أف تحرصاا غاية الحرص على الهحذير من اذص األفالـ  
 وأنا ما كنم أخن أنها تبلغ إلى اذا المبلغ  

 ل ٘بوز للصبياف مشاىدهتا فأهتاوف فيها ،أُْسَأُؿ عنها ى ولهذا ُأْسَأُؿ عنها فأتهاوف فيها الااق   
 أحػػػد الخطبػػػاء جػػػياص اهلل خيػػػر( من ػػػرات البيػػػات : ) ل ػػػن سػػػمعم شػػػريط بػػػاألمس شػػػريط بعنػػػااف 

 خ ب حوؿ ىذا ا٤بولوع أربع خ ب وذكر منها ما قلت ل م ،
 :  يقاؿ وجاءني أيضاً رسالة من شخص فيها اذا الييء

 طفاؿ ،أنو يُبا من التلفزيوف ىذه ا٤بناظر لؤل
 اذص الضملة جملٌة معهرضٌة ل نها جملة اامٌة جداً  

ل نها معهرضة بالنسبة للدرس سببها ا سهطراد على مسألة المماةلة وأف من َمثرَل اهلل بخلقه فها  
 كافر       

                                                 

 ( . 0637) ومسلم (  2888) أخرجو البخاري  -  1
 ( . 0767) أخرجو مسلم  -  2
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 يف إجراء النصوص على ظاىرىا ،  اذاف القسماف اشهرؾ
أجروىػا علػى وجػو التمثيػل با٤بخلوقػات  واػ  ءوجل على البلئق باهلل عز  أجروىا في أف السلف وافهرقا
 ، عظيم فرقافوىذا 
  ابه رواا بعقالهم  خالؼ خااراا إلى معافٍ  علىأجروا النصاص  من -: الثالث  القسم
  الذين يدعاف أنهم العلماء والح ماء  وا  ء
 طريقة السل  طريقة الذين يقرؤوف ال تاب أما  وال يعرفوف ،  : ويقالاف

 طريقة ا٣بل  أعلم وأح م ،  :  ولهذا قالاا٫بن فنحن أىل العلم وا٢ب مة ،  أما
ؤالء الػذين ٯبػروف النصػوص علػى ٥بػىػذا القػوؿ  ب ػبلفبيػاف  ( تلخػيص الحمايػة) ذكرنػا فػي كهػاب  وقد

 ،  بعقو٥بمخبلؼ الظاىر إذل معاف عينوىا 
 عرش ،  أي استوذل على ال ( 11األػشاف ) { اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ }  : فقالاا
 ،   نعمتوأي قوتو أو : اهلل  يد
 ثوابو ، : اهلل  وجو
 ثوابو ،: اهلل  ٧ببة

 ، ٤باذا ؟ انتقامو وى ذا : اهلل  غضب
 نتصرؼ فيها ،  عقوؿ فلناألف ا٤بعُب الظاىر ٩بتنع على اهلل عز وجل ، وإذا كاف ٩بتنعا  : قالاا

    مإذا كاف األمر كما قله
عقولنػا  إذل  موكػوالً وٯبعل األمػر ، حدث اهلل عن نفسو بعبارات غّب مقصودة ٤باذا يت : ب ل بساطة نقاؿ

، 
 ،أنو ليس إذل العقل  : الصااب بل

 ،  واجبىذا : بل إذل ا٥بوى ا٤بختل  الذي يقوؿ فيو فبلف 
 ، ىذا ٩بتنع على اهلل  : فبلف الثا  ويقوؿ

 ىذا جائز ، : والثالا يقوؿ 
 ؟عن صفاته ب لمات   يراد بها خااراا  عي وجل الحديث اهلللماذا يضعل 

 ؟  ةوال اذا إ  تعمي
اُ٘غبء  ){ ٣ج٤ٖ هللا ٌُْ إٔ رنِٞا } ، (  32 اُ٘غبء ){ ٣ش٣ذ هللا ٤ُج٤ٖ ٌُْ }  :الذي قاؿ اهلل  البيافخالؼ 

 ؟ (  132
 ؟  موكوؿ إذل ما تقتضيو عقولنا الٍب ىم ليست عقبلً يف الواقع بل ىم وىم  األمرو٤باذا ٯبعل 

 ،ألجل أف يزيد ثوابنا بتحويل النص إذل معناه  : قالاا
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 ،  دل تت ل ظاىرهإذا أخذت النص على  ألني
 ، تصل إذل ا٤بعُب ا٤براد  حٌبإذا صرفتو عن ظاىره ٰبتاج إذل دليل من اللغة وشواىد وجهد كبّب  ل ن

    الثاابفهذص الهعمية الااردة في أعظم األخبار المقصاد بها كثرة 
         ؟عظيًما بالتحدث عن نفسو من أجل أف يزيد ثوابنا بالتعب  أصبلً اهلل  يضيع! سبحاف اهلل يا 

 ، اإلنسافسبب ال يثاب عليو  غّبلمث التعب الذي يأيت 
اآلف الناس يحضاف على الطا رة وعلى السػيارة   أنػا سػأحج علػى حمػاٍر أعػرج أركبػه : لا قاؿ قا ل 

رة وأدفه تارة وتارًة أقعد أنا واا حهى نصل إلى م ػة   ألف اػذا فيػه تعػٌب تارة وأساقه تارة وأقادص تا
 عظيم وأجٌر كبير   

 ال ي جر ازنساف على اذا ؟ 
       ي جر  

 ىذا تعب حصل باختيارؾ أنت ، ألف
أمػػر النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ الرجػػل الػػذي نػػذر أف يقػػ  يف الشػػمس أمػػره أف يػػدخل يف الظػػل  ولهػػذا
 ، 1ن تعذيب نفسو وهناه ع

  ، ( 113اُ٘غبء ) { ٓب ٣لؼَ هللا ثؼزاثٌْ إ ؽٌشرْ ٝآٓ٘زْ ًٝبٕ هللا ؽبًشاً ػ٤ِٔبً } : واهلل عز وجل يقوؿ 
 ،أف ىؤالء ال شك أهنم ٨ب ئوف لالوف مرت بوف لضبللْب  : فالحاصل

 : القاؿ على اهلل بال علم  منهمايهضمن كل ضالؿ 
 .أف اهلل دل يرد كذا  : فقالهم
 كي  ال يريد وىو ظاىر لفظو ،  ، قاؿ على اهلل بال علم ىذا

  ، قاؿ على اهلل بال علمأراد كذا ، ىذا أيضاً : وقالهم 
  حهما ت ال ثيرة    قابالً ألنه إذا انهفم إرادة الظاار بقي ما يخالف الظاار 

 حهما ت ؟ا  منفما الذي يضعل اذا ا حهماؿ المعين اا المراد دوف غيرص 
نقػاؿ معنااػا كػذا و  كػذا نقػرأ القػرآف والحػديث وكأنمػا نقػرأ  مػانفا ض  : قالاا قسم: الراب   القسم

نقرأ بالل ة ازنضليييػة ولػم نعػرؼ الل ػة ازنضليييػة أو كأننػا عامػة   يعلمػاف  عرب ل ة   نعرفها كأننا
 إ  أماني     ال هاب
 ُب ،كل نصوص الصفات غّب معلومة ا٤بع:  يقالاف ا  ء

                                                 

بينا النيب صلى اهلل عليو وسلم ٱب ب إذا ىػو برجػل قػائم فسػأؿ عنػو : عن ابن عباس قاؿ (  :  6326) أخرج البخاري يف صحيحو  - 1
مػػره فليػػت لم وليسػػتظل : ) أبػػو إسػػرائيل نػػذر أف يقػػـو وال يقعػػد وال يسػػتظل وال يػػت لم ويصػػـو ، فقػػاؿ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم : ، فقػػالوا 

 ( .وليقعد وليتم صومو 
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) { اُشؽٖٔ ػ٠ِ اُؼشػ اعزٟٞ } : ما تقوؿ بارؾ اهلل فيك وىداؾ إذل الصواب  :للااحد منهم  فنقاؿ

   ؟ فيهاما تقوؿ ،  ( 1هٚ 
 اهلل أعلم ،   : قاؿ
 ؟(  21أُبئذح )  {ثَ ٣ذاٙ ٓجغٞهزبٕ } : تقوؿ يف قولو  ما

 اهلل أعلم ،  :قاؿ 
 ؟ ( 83شؽٖٔ اُ)  {٣ٝجو٠ ٝعٚ سثي } : تقوؿ يف قولو  ما

  ،اهلل أعلم : قاؿ 
  ؟كل شيء اهلل أعلم 

 ىو كل شمء اهلل أعلم ، ،  نعم
ؿ )  {ًزبٌة أٗضُ٘بٙ ا٤ُي ٓجبسٌى ٤ُذَّثشٝا آ٣برٚ ٤ُٝززًش أُٝٞا األُجبة }  ل نو عز وجل أنزؿ علينا كتابا مبيًنا

ُ٘ب ػ٤ِي اٌُزبة رج٤بٗبً ٌَُ ؽ٢ء }  ،(  85  ، ( 45اُ٘ؾَ ) { ٝٗضَّ

وال يم ن أف عي وجل ؟ أمر اهلل  مهثلن أف دة لنا في قرآف   نعرؼ معناص ؟ وال يم ن فا أي
   ما الضااب ؟ يم ن أف ننفي عنه النقا ص ونحن   نعلم ما أراد ب المه ؟  والنعظم اهلل ؟ 

 !  ال ٲب ن  : الضااب
  فالنػػاس يعرفػػاف  ف آيػػات األح ػػاـ وأحاديػػث األح ػػاـ معلامػػة المعنػػىإ: كنػػهم معنػػا تقالػػاف   وإذا

 المعنى ؟   معلامة –واي أعظم  –فلماذا   تضعلاف آيات الصفات   الصالة والصياـ والحج 
    ا٣بالق عز وجلذات تتعلق بآيات الصفات  ألف

 تتعلق بعمل ا٤بخلوؽ ،األح اـ  وآيات
   تضعلاف اذص أولى بالعلم ؟    فلماذا
  ، ( المفاضة ) :يسموف عند أىل السنة  وىؤالء
  !!!؟ 1 إف التفويض ىو مذىب السل :  أف بعض العلماء يقالاف ااتعلم ألم

 : سماف قأىل السنة  : ويقاؿ
 .مؤّولة  – 0
 !!!ومفّولة  – 2

 ىذا واقع ، 
قػػوؿ أىػػل التفػػويض مػػن شػػر  ) :وصػػدؽ فيمػػا قػػاؿ  :شػػيخ ازسػػالـ ابػػن تيميػػة رحمػػه اهلل يقػػاؿ  ول ػػن

 ، 2(  واإل٢بادأقواؿ أىل البدع 
                                                 

 ،  33 – 32العقيدة النظامية لو ص  ومنهم إماـ ا٢برمْب أبو ا٤بعارل ا١بويِب يف - 1
 ،(  215/  0) درء تعارض العقل والنقل   - 2
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    (درء تعارض العقل والنقل )  في كهابه المعروؼ قايةً  عظيمةً  وذكر تعليالتٍ 
 اليػـوين ػروف  1 ىػذا الػذي جعػل أىػل التخييػل، ىػذا الػذي فػتح علينػا بػاب الفبلسػفة  : وقػاؿذكر أدلػة 

 اآلخر وا١بنة والنار ، 
ال تعرفػػوف مػػا  أنػػتمنعػػرؼ إذا كنػػتم ال تعلمػػوف معػػا  ىػػذه الصػػفات فػػنحن أصػػحأّا ٫بػػن الػػذين  : وقػػالاا

 يتعلق بالرب ، ٫بن الذين نعرؼ ما يتعلق بالرب ، 
النػاس علػى مػا  يسػهقيمرة من البيػر مػن أجػل أف قوإنما اا تخايف من عبا أصلله ليس الرب كله 

 طلب منهم  
  .فيما قاؿ صدؽ ييخ ازسالـ رحمه اهلل ف

ـ ٱب نػػا بأخبػػار فيمػػا يتعلػػق بػػذات الػػرب عػػز وجػػل عليػػو الصػػبلة والسػػبل ورسػػولويعػػِب ينػػزؿ اهلل علينػػا كتابػػاً 
 وصفاتو ،

 ،  و  يضاز أف نه لم بمعناص معنىله ليس كله 
  ، اذا من أعظم ما ي اف من ازلحاد وال فر

   الباطلبالقرآف ال ريم والذـ له ما   يعلمه إ  من تأمل اذا القاؿ الفاسد  ا سههانةوفيه من 
 .هلل نحن ما نه لم وا: قالاا  :الخامس  القسم
    الظاىر البلئقيضاز أف ي اف المراد بها : نقاؿ 

    الظاىر ا٤بماثل للمخلوقْبويضاز أف ي اف المراد بها 
  خبلؼ الظاىر ،ويضاز أف ي اف المراد بها 

   شيءي اف المراد بها   يضاز أف و 
  كل اذا مم ن وجا ي   ومادامم ا حهما ت قا مة فالااجب ازمساؾ  

  ،شمء أبًدا  ال نقوؿ: أف ا٤بفولة يقولوف  : بينهم وبين المفاضة والفرؽ
 ٰبتمل كذا وكذا ون   عن القوؿ ،  : وىؤالء يقولوف

   ا سهد ؿ بطلوجد ا حهماؿ  وإذاألف ا حهما ت كلها واردة 
 اهللفػي صػفات    تقالػاا شػيءُف فانا من م يا جماعة : وقالاا  قـا أعرضاا عن اذا كله :السادسة 

    إطالقاً نهعبد هلل بقراءته و  نهعرض لمعناص فيما يهعلل بالصفات و نحن سنقرأ القرآف 
 ا٤براد ظاىرىا البلئق باهلل ، :  قل

 ا٤براد ظاىرىا ا٤بماثل للمخلوقْب ، 
 ا٤براد خبلؼ الظاىر ، 

                                                 

 ، 56انظر معُب أىل التخييل عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف نقض ا٤بن ق ص  - 1
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 وجوب التفويض ،
 ٰبتمل ىذا وىذا ،  

 أحد األشياء الخمسة ؟ : قل 
 روحوا عِب ، :ويصرخ علينا ما أقوؿ شمء ف ونا من شركم يا ٝباعة ، :  قاؿ

كلػػػو وىػػػؤالء غػػػّب   ىػػػذاسػػػاكتوف ال يقػػػدروهنا بقلػػػؤّم وال ين قػػػوف ّٔػػػا بألسػػػنتهم بػػػل يسػػػ توف عػػػن  وىػػػؤالء
 سا٤بْب واقعوف يف ا٣ب أ ، 

 .لفظه ومعناص الداؿ عليه لفظه  بهل ل شيء   القرآف يراد  تبيافالقرآف 
 ل بذلي فها على ضالؿ   ومن لم يق

 نتجػػاوزل ػن علينػا أف ن ػػوف أديبػْب مػع اهلل عػز وجػل ال نتجػاوز القػرآف وال  ومعانيػه بألفاخػهالقػرآف نػيؿ 
 ، ا٢بديا 

 ولا أف أحداً أراد أف يه لم عن صفة شخص ليس حاضراً   ال يساغ له أف يه لم عن صفهه ؟ 
  ال ،
علػػى اػػذص الصػػفات العظيمػػة و تح ػػم بعقلػػي أح م بعقلػػي هتػػه لم عػػن صػػفات الخػػالل وتػػ  يػػفف

  ؟أف تدركها بعقلي أبًدا  يم نيالهي   
 غاية ما عندنا نحن أف ندرؾ المعنى   

 الحقيقة وال يفية فهذا شيء   يم ن إدراكه    أما
  يعنػي   يضػاز أف أو أف يهصّار شيًئا من صفات اهلل عي وجل  يهخّيلولهذا يحـر على ازنساف أف 

 و أف تهخيل يد اهلل ؟ كيف اي مثالً ؟  تهصار أ
 ما تقاؿ في أصاب  اهلل ؟ كم أصاب  اهلل ؟ : ولهذا سألني سا ل مرة 

 !!!، أحد يسأؿ ىذا السؤاؿ يا أخم اتق ربك ، أنت ملـز ّٔذا ؟أعاذ باهلل 
 .اثبت أف هلل أصابع كما قاؿ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ 

 ا ؟ وأما كم ؟ ما ٲب ن أف نت لم ّٔذ
 .واهلل ما أنم بأحرص على العلم باهلل من الصحابة : قلم له 

إف اهلل يضعل السماوات على إصب  : ) ال الصحابة لما قاؿ الرساؿ عليه الصالة والسالـ 
 ال هلل أكثر من اذص األصاب  ؟ :   ال قالاا يا رساؿ اهلل  1( واألرضين على إصب  

 ماً هلل ٩بن يأيت بعدىم ،ما قالوه ألهنم أكمل أدباً وأشد تعظي

                                                 

 .واللفال لو (  2786) ومسلم (  7103) أخرجو البخاري  -  1



 35 

تتجػػاوز مػػا أخػػ  اهلل بػػو عػػن نفسػػو كمػػا أنػػك ال تتجػػاوز مػػا شػػرعو اهلل  فػػبلوإذا كنػػت صػػادقا يف عبػػادة اهلل 
 لعباده ، 

 كلهم ىذا خ أ ،: لو أردت أف تصلم الظهر ٟبساً ، قاؿ لك الناس 
 قدار ما بلغك ،ال تت لم فيما أخ  اهلل بو عن نفسو أو أخ  بو عنو رسولو إال ٗب إذف

يارداػػػا اليػػػيطاف علػػػى قلبػػػي   ومػػػن  شػػػبهاتأمػػػار كثيػػػرة تسػػػلم مػػػن واهلل سػػػل م اػػػذا  إذاوأنػػػم 
   عليي  غيرؾشبهات يارداا 

كي  استوى ؟ أطرؽ (  1هٚ ) { اُشؽٖٔ ػ٠ِ اُؼشػ اعزٟٞ } يا أبا عبداهلل :  لما قيل لإلماـ مالي
االستواء غّب ٦بهوؿ : ا السؤاؿ من ر مث قاؿ حٌب عبله العرؽ من شدة ىذا السؤاؿ وعظمتو ألف ىذ

 وال ي  غّب معقوؿ واإلٲباف بو واجب والسؤاؿ عنو بدعة ، 
 ، انظر كالـ السلف

 كل إنساف يسأؿ في اذص األمار عما لم يه لم السلف الصحابة خاصة فها مبهدع   
ث الليػػل اآلخػػر ونحػػن إنػػه ةبػػم أف اهلل ينػػيؿ إلػػى السػػماء الػػدنيا كػػل ليلػػة حػػين يبقػػى ةلػػ: قػػاؿ قا ػػل 

 . نيااد أف الثلث يدور على األرض إذف اهلل ينيؿ كل الليل 
 أعاذ باهلل   من قاؿ اذا ؟

 قف حيث جاءت النصاص وتسلم من اذا الهقدير  
 وتسلم من اذا الهقدير  ،  ( 11اُؾٞسٟ ) { ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } اعهقد أف اهلل 

ا٤بغػػػرب النػػػزوؿ بالنسػػػبة لنػػػا انتهػػػى بالنسػػػبة ٥بػػػؤالء الػػػذين طلػػػع الفجػػػر ىنػػػا يف ا٤بمل ػػػة وىػػػو ثلػػػا الليػػػل يف 
عنػػدىم الثلػػا موجػػود ٫بػػن يف الثلػػا وأىػػل ا٤بشػػرؽ قػػد طلػػع علػػيهم الفجػػر النػػزوؿ بالنسػػبة ألىػػل ا٤بشػػرؽ 

 انتهى وبالنسبة لنا بدأ ،
 . و  تهعدى اذا يا أخي لسم بمليـو بهذص الهقديرات أبداً 

 . إليه الصحابة رضي اهلل عنهم الصحابة واهلل لا كاف خيراً لسبقنا 
 الصحابة أحرص منا على الخير   

ربما لم ي ن فػي قلػابهم اػذا الهقػدير ألنهػم مػا عرفػاا عػن كرويػة األرض علػى وجػٍه : فإذا قاؿ قا ل 
 مفصٍل و  عرفاا أف اليمس ت رب عن أال المدينة قبل أف ت رب عن الم رب فلهذا لم يسألاا ؟ 

 من شرع اهلل َلَقيََّض اهلل لو من يسأؿ حٌب يتبْب ، لو كاف:  نقاؿ
أف أيػػاـ الػػدجاؿ فيهػػا يػػوـٌ كسػػنة ويػػوـٌ كشػػهر ويػػوـٌ كأسػػبوع : ٤بػػا أخػػ  النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ  ولهػػذا

 . 1ال اقدروا لو قدره : اليـو الذي كسنة ت فينا فيو صبلة يوـٍ واحد ؟ قاؿ : أن ق اهلل الصحابة وقالوا 
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 بداً أف شيئاً يلزمنا يف ديننا ٲب ن أف يغفل إطبلقاً ،فبل تظن أ
 لا لم يه لم به الرساؿ عليه الصالة والسالـ ابهداًء فساؼ من يقيض اهلل له من يسأؿ عنه  

 ،(  1آٍ ػٔشإ ) { ا٤ُّٞ أًِٔذ ٌُْ د٣ٌْ٘ ٝأرٔٔذ ػ٤ٌِْ ٗؼٔز٢ ٝسم٤ذ ٌُْ اإلعالّ د٣٘ب } : ألف اهلل يقوؿ 
لقبلة يعني الذين ينهسباف لإلسالـ لما انقسػماا اػذص ا نقسػامات صػار النػاس لما انقسم أصحاب ا

 ي لفاف ال هب المبنية على الضدؿ والنياع والخصامات الهي   نهاية لها     
 ( الهأويػلأاػل  ) أال الهحريف الػذين يسػماف أنفسػهم وإذا طالعم كهب ا  ء المحرفين خصاًصا

ا ٤بػػإدراكػػو بالنسػػبة  ٲب ػػنهملوف فيهػػا وٯبػػادلوف فيهػػا يف أمػػر ال صّْػػا ويفعجبػػت مػػن التقػػديرات الػػٍب يقػػّدروهن
عقػػػو٥بم ال إذل مػػػا يقتضػػػيو ال تػػػاب  تقتضػػػيويتعلػػػق بصػػػفات اهلل عػػػز وجػػػل ، وجعلػػػوا ا٢ب ػػػم راجًعػػػا إذل مػػػا 

 يتخب وف خبط عشواء ال يعرفوف من ا٢بق شيًئا ،  وصاروا ناً والسنة ، فضّلوا يف ذلك لبلالً بيّْ 
ومطالػًة  مخهصػرةً كثيػرًة   فػي العقيػدة كهبػاً  كهباً ألفوا  -سلك السل  مالذين سل وا  - ل السنةأا أّلف

    1 ومهاسطة
فنظمهػا علػى مػذاب أاػل السػنة  اهلل رحمػه السفارينيومن جملة ما ألف اذص المنظامة الهي نظمها 

 حهاج إلى بياف   ت الهيوالضماعة على ما فيها من بعض األشياء 

                                                 

ففيهػا ذكػر ٝبلػة مػن كتػب السػل  رٞبهػم ( ألواء على كتب السل  ) تور ٧بمد بن ربيع بن ىادي ا٤بدخلم انظر رسالة الشيخ الدك  - 1
 اهلل ، 
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  خطبة المهن
              يػاقػػػػػػػػػػػػػػم البيػػػػػػػػػػػػػػدػهلل الق الحمػػػػػػػػػػػػػد – 1

                       اآلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ واألرزاؽ درػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم                            
                    

 معُب ا٢بمد ؟  ما ( :الحمد هلل : )  قاله
 ،  (  وصف المحماد بال ماؿ على وجه المحبة والهعظيم: ) ىو :  يقالاف
 الاصف صار ةناًء    كرر  فإف

قسمت الصبلة بيِب وبْب عبدي : ) يقوؿ  وتعاذلأف اهلل تبارؾ ولهذا جاء في الحديث الصحيح 
}  :ٞبد  عبدي ، وإذا قاؿ : قاؿ (  8اُلبرؾخ ) { اُؾٔذ هلل سة اُؼب٤ُٖٔ }  : نصفْب ، فإذا قاؿ

 ، 1 ( أثُب علم عبدي: قاؿ (  3اُلبرؾخ )  {اُشؽٖٔ اُشؽ٤ْ 
  ( وصف المحماد بال ماؿ م  المحبة والهعظيم : ) الحمد بأنه  فنفسر
  ، يعِب ٝبيع احملامد ثابتة هلل ، لبلستغراؽإهنا :  قالاا( : أؿ )  ( :الحمد : )  قاله

   لالسهحقاؽ أو لالخهصاص  إنها:  قالاا:  ( هلل : )والالـ في قاله 
  لالسهحقاؽ ولالخهصاص  إهنا  :قلنا شئنا  وإف
 للحمد ،  مستحق، ألف اهلل تعاذل  هحقاؽلالس

 ، ألف احملامد كلها ال ت وف إال هلل وحده فقط ،  ولالخهصاص
 رب العا٤بْب ،علم على الرب سبحانو وتعاذل  وتعاذلسبحانو  اهلل ( :هلل : )  قاله

   2 واا علم مخهص به   يم ن أف ي اف ل يرص
 ، ٗبعُب أنو ىو الذي يُتبع باأل٠باء وليس بتابع    تابعاً  ي اف دا ًما مهباعاً  العلمواذا 

ودل  {سة اُؼب٤ُٖٔ } : مث قاؿ ( هلل } ، (  8اُلبرؾخ ) { اُؾٔذ هلل سة اُؼب٤ُٖٔ }  :قاؿ اهلل تعاذل  : مثالً ف
 ،( اهلل  رب العا٤بْب ا٢بمد)  : يقل
فها دا ما اا الذي   (  اهلل بسم الرٞبن الرحيم) : يقل  ودل ، {ثغْ هللا اُشؽٖٔ اُشؽ٤ْ }  : وقاؿ
   ماء ويُلحل بهااألس تلحقه
  ، ( األوؿ )فهو ٗبعُب ، ( لغّبه  السابق: ) يعِب :  القدمي ( :القديم : )  قاله
 ،(  3اُؾذ٣ذ ) {ٛٞ األٍٝ ٝا٥خش ٝاُظبٛش ٝاُجبهٖ ٝٛٞ ثٌَ ؽ٢ٍء ػ٤ِْ }  :قاؿ اهلل تعاذل  وقد

   3  في ال هاب و  في السنة  دْ رِ بهذا اللفظ لم يَ  ا سماذا  ول ن
 لم يَرِْد   في ال هاب و  في السنة   ( القديم ) اسم 

                                                 

 ( . 598) أخرجو مسلم   - 1
 ، 35 – 30وشأف الدعاء للخ ا  ص  25انظر تفسّب أ٠باء اهلل ا٢بسُب للزجاج ص  - 2
 ، 002وشرح العقيدة ال حاوية البن أ  العز ص (  47/  2) والصفدية (  023/  2) منهاج السنة النبوية   - 3
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 وإذا لم يَرِْد في ال هاب و  في السنة فليس لنا أف نسمي اهلل به  
 ألننا إذا سمينا اهلل بما لم ُيَسم  به نفسه فقد قفانا ما ليس لنا به علم وقلنا على اهلل ما لم نعلم   

  عالى قد حـر ذلي  واهلل ت
هَ اٗٔب ؽشّ ث٢ اُلٞاؽؼ ٓب ظٜش ٜٓ٘ب ٝٓب ثطٖ ٝاإلصْ ٝاُجـ٢ ثـ٤ش اُؾن ٝإٔ رؾشًٞا ثبهلل } :  فقاؿ

 ، ( 33األػشاف ) { ٓب ُْ ٣٘ضٍ ثٚ عِطبٗب ٝإٔ روُٞٞا ػ٠ِ هللا ٓب ال رؼِٕٔٞ 

)  {ي ًبٕ ػ٘ٚ ٓغئٝالً ٝال روق ٓب ٤ُظ ُي ثٚ ػِْ إ اُغٔغ ٝاُجقش ٝاُلئاد ًَ أُٝئ}  : تعاذل وقاؿ

 ،(  32اإلعشاء 

 لم يسم به نفسه فذلي جناية وعدواف   بما سمينا اهلل  وإذا
 لو أف شخًصا ٠بّاؾ بغّب ا٠بك ىل تعت  ذلك جناية عليك ؟    أرأيت
 جناية عليك ، ،  نعم

وجػل فػبل ٰبػل يف حػق ا٣بػالق عػز  وعػدوافبػو نفسػو فهػذا جنايػة  يسػمكذلك إذا ٠بيت اهلل عز وجل ٗبا دل 
 لك ،  
 والسنة ال جاء اسم القديم من أسماء اهلل ؟  قرآفننظر في ال إذف

 ال ،   : الضااب
  :اهلل به  نسمي  يضاز أف  إذف
 في ال هاب و  في السنة   دْ رِ ألنه لم يَ  – 1
  ليس من األسماء الحسنى ( القديم ) ألف :  ةانيا – 8

 ، (  142األػشاف ) { ء اُؾغ٠٘ ٝهلل األعٔب} :  واهلل عز وجل يقوؿ

 ليس من األ٠باء ا٢بسُب ، ألنو ال يدؿ على ال ماؿ ،  (القديم ) 
 ،  القديم يطلل على السابل ل يرص سااٌء كاف حادةًا أـ أزلًيا فإف

 ، ( ٣35ظ ) { ٝاُؤش هذسٗبٙ ٓ٘بصٍ ؽز٠ ػبد ًبُؼشعٕٞ اُوذ٣ْ }  : تعاذلقاؿ اهلل 
،  1 عذؽ النخلة الذي يلتوي إذا تقدـ بو العهد –أي العرجوف القدمي  – حادث وىو القدمي والعرجوف

 شك أنو حادث ، وا٢بدوث نقص ،  وال
 ،  وجوحسُب ال ٙبتمل النقص بأي  وأسماء اهلل تعالى كلها

   سمعيبدليل عقلي وبدليل    تضاز  فهبين أف تسمية اهلل بالقديم 
}  :إلى قاله { ؽشّ سث٢ اُلٞاؽؼ ٓب ظٜش ٜٓ٘ب ٝٓب ثطٖ  هَ اٗٔب}  : قاله تعالى : الدليل السمعي 

 ،(  33األػشاف )  {ٝإٔ روُٞٞا ػ٠ِ هللا ٓب ال رؼِٕٔٞ 

 ، ( 32اإلعشاء ) { ٝال روق ٓب ٤ُظ ثٚ ػِْ } : وقاله تعالى 

                                                 

 ،  0195والقاموس احمليط للفّبوزآبادي ص (  611/  2) نفس الصباح يف غريب القرآف للخزرجم   - 1
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 ، أف القدمي ليس من األ٠باء ا٢بسُب ، ألنو يتضمن نقًصا  :العقلي  والدليل
 ما اا النقص ؟ 

 ا٢بدوث نقص ،  أف، ومعلوـٌ قدمي قد يراد بو الشمء ا٢بادث ال أفوىو 
مػا أشػبو ذلػك  أو ( ال ػرمي ) أو ( العظػيم ) أو ( العلػيمهلل  ا٢بمػد : ) (القديم ) بدؿ  فلا قاؿ الم لف

 من األ٠باء الٍب أثبتها اهلل لنفسو ، 
 اذا مما ي خذ على الم لف رحمه اهلل تعالى  إذف 
 . كل شمء   بعديعِب الذي يبقى :  (الباقي : )  قاله

  .الذي ليس بعدص شيء ( : اآلخر  : ) فها بمعنى
 من أسماء اهلل    واآلخر
 ،  ( 3اُؾذ٣ذ ) { ٛٞ األٍٝ ٝا٥خش ٝاُظبٛش ٝاُجبهٖ } : تعاذل اهلل قاؿ 

  ( خػػر اآل)  بػػازاء( البػػاقي ) ػ وأتػػى بػػ  ( األوؿ )  بػػازاء( القػػديم ) ػ اهلل أتػػى بػػ رحمػػهالم لػػف  فأف ػػ
 !  اً ول ن في اذا نظر 

    1 من أسماء اهلل عي وجل دْ رِ لم يَ (  الباقي) ػ ف
 ،  2 اسم ال يشتق منها والصفة(  83اُشؽٖٔ )  {٣ٝجو٠ ٝعٚ سثي رٝ اُغالٍ ٝاإلًشاّ } وإ٭با جاء 

  :وقد مر علينا في القااعد المثلى 
 ،( ييهل منها اسم  صفةٍ أف كل اسم مهضمن لصفة وليس كل ) 
 ،(  83اُشؽٖٔ )  {٣ٝجو٠ ٝعٚ سثي } : قاؿ اهلل تعاذل  فإذا

  ( الباقي ) ػ ب فبل يعِب ذلك أنو ٯبوز أف نسمم اهلل
                                                 

 ،( إف هلل تسعة وتسعْب ا٠باً من أحصاىا دخل ا١بنة )  :وقد ذكر اذا ا سم في حديث أبي اريرة واا  - 1
 ، (  2677) ، ومسلم ( 2585) أخرجو البخاري 

 : وذلي في الييادة عليه الهي سردت فيها األسماء الحسنى   من ةالث طرؽ 
 ، (  07/  0) ، وا٢باكم يف ا٤بستدرؾ (  32/ 0) بن ا٢بصْب ، أخرجو البيهقم يف األ٠باء والصفات  زطريق عبد العزي :األوؿ 
 ، (  3861) ماجة يف سننو  بن ٧بمد الصنعا  ، أخرجو ابن كطريق عبد ا٤بل:  والثاني
 ، (  215/  2) ، وابن مندة يف كتاب التوحيد (  3517) طريق الوليد بن مسلم ، أخرجو الَبمذي يف سننو :  والثالث

 أف الزيادة يف سرد األ٠باء ا٢بسُب دل يصح من لفال النيب صلى اهلل عليو وسلم ، وإ٭با ىو من إدراج بعض الرواة ، :  والصحيح
 ي كالـ كبار الحفاظ والمحققين من أال العلم   وي يد ذل

/  00) ، فتح الباري البػن حجػر (  482/  22) ، (  96/  8) ، (  379/  6) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : انظر لياماً 
، (  30/  8) ى البػن حػـز ، احمللػ 59، وفيو كبلـ شاؼ كاؼ ال ٰبتاج إذل زيادة ، ويف ٚبريج حػديا األ٠بػاء ا٢بسػُب ، لػو ص (  208

، (  261/  4) ، ٙبفػػػة األحػػػوذي للمبػػػاركفوري (  056 – 047/  7) ، طػػػرح التثريػػػب للعراقػػػم (  258/  2) وابػػػن كثػػػّب يف تفسػػػّبه 
 ، 282 – 280، ولعي  ا١بامع لو ص (  718/  2) ا٤بش اة لؤللبا  

 ،(  088/  0) نهاج يف شعب اإلٲباف ا٢بليمم يف كتابو ا٤ب: ومن الذين ذىبوا إذل ىذا االشتقاؽ  - 2
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 والسنة ، القرآفكما ثبت ذلك يف ( واآلخر  –األوؿ ) أف ٯبعل بدؿ ىذين اال٠بْب  : فالصااب
 معلـو ،  أي جاعلها على قدرٍ  ( : رمقد  )  قاله
 ٝبع أجل ،  : (اآلجاؿ : ) قاله 
  ،ٝبع رزؽ  ( :واألرزاؽ : ) قاله 

    1( منههى الييء وغاية الييء ) جم  أجل واا : واآلجاؿ 
يتػػأخر ، وكػػذلك مػػا  والعنػػد اهلل عػػز وجػػل بأجػػل معلػػـو ال يتقػػدـ  رْ دَّ َقػػ، فإنػػو مُ  مػػثالً عمػػر اإلنسػػاف  ومنػػه

 أخر ،  ة بأجل معلـو ال تتقدـ وال تترَ دَّ قَ ٰبدث من ا٢بوادث فهم مُ 
 ،  2 ٝبع رزؽ وىو الع اء :(  واألرزاؽ: ) قاله 

 بْب عباده حسب ما تقتضيو ح متو ،  قسمهاياألرزاؽ  رِ دّْ قَ واهلل سبحانو وتعاذل ىو مُ 
وإف مػن عبػادي مػػن لػو أفقرتػػو ، ده الغػػُب سػألف أغنيتػوإف مػػن عبػادي مػن لػػو  ) :وقػد جػاء فػػي الحػديث 

  . 3( ده الفقر سألف
 يشاء ل ن حسب ح متو ورٞبتو ،  منيرزؽ واهلل عز وجل 

  ،  أـ ٯبزع صاهلل اإلنساف بالفقر ليعلم أي مقد يبتل
 ، كلهاوقد يبتلم اهلل اإلنساف بالغُب ليعلم أيش ر أـ ي فر ، واهلل عز وجل يقدر األرزاؽ  

الػرزؽ  بػه  مػا ي ػاف نفعػلكاف اهلل مقدر اآلجاؿ واألرزاؽ فهل يسػاغ لنػا أف    إذا: قاؿ قا ل  فإذا
 ؟ 

 أنو ال يسوغ ،  : فالضااب
  ،ره بأسبابو ر شيًئا فإنو يقدّْ ألف اهلل تعاذل إذا قدَّ 

 ،يقـو ّٔا الشخص  ره ألسبابٍ ر الرزؽ لشخص فإنو يقدّْ فإذا قدَّ 
 ،الشخص  ّٔاال يقـو  وقد ي وف ألسبابٍ 

 كما لو مات لك ميت فورثتو فهذا ليس من فعلك ، 
 ال يستلـز وال يسوغ أف تدع األسباب النافعة ، لؤلشياءتعاذل اهلل  تقدير ل ن على كل حاؿ

****************** 
د               يم قػػػػػػػػػػػػادر ماجػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػػي – 8

قامػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػه األشػػػػػػػػػػػػػػياء والاجػػػػػػػػػػػػػػاد                                                                          
  

 ، (  811اُجوشح ) { هللا ال اُٚ اال ٛٞ اُؾ٢ } : اهلل تعاذل  قاؿ ، اهللأ٠باء  من ( :حي : )  قاله

                                                 

 ، (  88/  0) ٦بمل اللغة البن فارس   - 1
 ، ٨010بتار الصحاح البن أ  ب ر الرازي ص   - 2
 ( . 04/  6) روى ٫بوه ا٣ب يب البغدادي يف تاريخ بغداد  - 3
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 سبل بعدـ و  يلحقها زواؿ   تال املة الهي لم  الحياةفاهلل سبحانه وتعالى اا الحي 
   1 ال ماؿ صفاتضمي  بالحياة ال املة 

 ،  2 أي ذو علم :( عليم ) : قاله 
 ،  3(  إدراؾ الييء على ما اا عليه: ) والعلم 

 وتعالى شامل ل ل شيء    سبحانهوعلم اهلل 
  ،(  1آٍ ػٔشإ )  {إ هللا ال  ٣خل٠ ػ٤ِٚ ؽ٢ٌء ك٢ األسك ٝال ك٢ اُغٔبء } 

 بوما ٙبدثو  أي(  12م ) { ُوذ خِو٘ب اإلٗغبٕ ٝٗؼِْ ٓب رٞعٞط ثٚ ٗلغٚ ٝٗؾٖ أهشة ا٤ُٚ ٖٓ ؽجَ اُٞس٣ذ } 
 ،نفسو ، وإف دل ٱبرجو للناس 

 عالى ما سيحدث فضاًل عن الحادث  بل يعلم سبحانه وت
 ، (  الفاعل من الفعل بال عضي بهاصفة يهم ن ) :  القدرة ( :قادر : )  قاله

 ،  4 أف يعجز دوفىم وصفو فهو يفعل عز وجل  فاهلل عي وجل قادر بقدرة
    5( ضعف  صفة يهم ن بها الفاعل من الفعل بال) : والقاة 
 ،  مثالً يهبين به الفرؽ واضرب

 غير قادر   إنو : ارفع ىذا ا٢بجر فزحزحو وعجز ، نقوؿ  : قيل لشخص إذاف
 ،  ليس بقايول نو  قادر: نقوؿ ، ٗبشقة شديدة  ل نوإذا ٞبلو 

 ،  قايىذا : فنقوؿ ، وجاء رجل ثالا فحملو بسهولة 
 ،  القاة أكمل من القدرة كما أف القاة أشمل من القدرة إذف

 يرص   وغ اليعارألنها ياصف بها ذو 
 لئلنساف قوي وللحيواف قوي وللحديد قوي وللصخر قوي ، :  فيقاؿ

 ياصف بها إ  ذو اليعار     والقدرة 
 نو قوي ، إ: ل ن نقوؿ ، نو قادر إنو قادر وال للصخر إ: للحديد    نقاؿ ولهذا
 عز وجل قادر ،  فالرب

 ،  ( 182أُبئذح ) { ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ؽ٢ٍء هذ٣ش } : قاؿ اهلل تعاذل 

 شمء ، كل على   قادرقدرتو ال يستعصم عليها شمء 

                                                 

 ، 012للغزارل ص وا٤بقصد األسُب يف شرح أ٠باء اهلل ا٢بسُب  012اشتقاؽ األ٠باء أل  القاسم ص   - 1
 ، (  099/  0) وا٤بنهاج يف شعب اإلٲباف للحليمم  39تفسّب أ٠باء اهلل ا٢بسُب للزجاج ص   - 2
 ،(  0209/  2) كشاؼ اص بلحات الفنوف للتهانوي    - 3
 ، 59وتفسّب أ٠باء اهلل ا٢بسُب للزجاج ص  85شأف الدعاء للخ ا  ص   - 4
 ، 707جامع العلـو ألٞبد ن ري ص  كتاب: انظر يف القوة وأقسامها   - 5
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 ، ما تتبْب بو القدرة يف كبلـ ا٤بؤل  وسيأتينا إف شاء اهلل 
ًً ال وجو لو ،( :  ماجاد: ) كلمة ( : ماجاد : ) قاله   ا٢بقيقة أهنا مقحمة إقحامَا

  ( حي ) ألنها ي ني عنها قاله 
 ألف الحي ماجاد أو معدـو ؟ 

 موجود ، 
 ليسم من الصفات ال املة  ( ماجاد ) مة وكل

 ألف الماجاد قد ي اف ناقصاً وقد ي اف كاماًل   
   من باب الهسمية    الخبرل ن يعهذر عن الم لف أنه أتى بها من باب 

 ،أف ٬ب  عن اهلل بأنو موجود ول ن ال نسميو بذلك  ويصح
 ك ، ول ن ال نسميو بذل( مت لم  اهللإف ) : أف نقوؿ  كما يصح

 لماذا   نسميه بأنه مه لم ؟ 
 ،  كل حاؿ  على ألف ال الـ ليس صفة مدح
 ، في وف كبلمو نقًصا  قد يه لم ازنساف بالساء

 إنه يُػَهساَمح عن الم لف بأنه قصد الخبر  : ول ن أقاؿ 
ود كلػو أي باهلل عز وجل األشػياء كلهػا بػل الوجػ :( به  قامم ) ( :قامم به األشياء والاجاد : )  قاله
 ، 

 كاف الوجود وال كانت األشياء ،   مالوال اهلل عز وجل 
 اهلل عز وجل ٲبد ىذه األشياء والوجود ٗبا تبقى بو ما بقيت ،  لوال

 باهلل عي وجل    قا مف ل شيء 
 ، ( 81اُشّٝ )  {ٖٝٓ آ٣برٚ إٔ روّٞ اُغٔبء ٝاألسك ثؤٓشٙ } : لقولو 

 ،  باهلل من األشياء والوجود قائمشمء  ف ل
 :قياـ الييء باهلل عي وجل ييمل ةالةة أشياء يعني 

   ازيضاد .1
  وازمداد  .8
 1  وازعداد  .3
  بقدرتػػو  وجػػلىػػو الػػذي أوجػػد األشػػياء عػػز ، فلػػوال اهلل عػػز وجػػل مػػا وجػػدت األشػػياء  :ازيضػػاد  أمػػا – 1

 وٕب متو ، 
                                                 

 ،  256شرح العقيدة ال حاوية ص   - 1
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 : ة دَ واذص األشياء الماجَ 
  منها ما اا معلـا لنا 

 ،  لـامع غيرومنها ما اا 
 ذلك فما أعلمنا اهلل بو ال نعلم أكثر ٩با نعلم عنو ،  ومعمنو ، تعاذل ٫بن ال نعلم إال ما أعلمنا اهلل 

 ،(  11اٌُٜق )  {ٓب أؽٜذرْٜ خِن اُغٔبٝاد ٝاألسك }  :قاؿ اهلل تعاذل 

ات مػن السماء واألرض والنجـو والشمس والقمر والعػرش وال رسػم ، ل ػن ىنػاؾ ٨بلوقػ إالال نعرؼ  ٫بن
 ،  اال ندري عنه قبل

    بد أف ينهج عن مفعاؿ  والفعلا ً   والفاعل ألف اهلل سبحانه وتعالى لم ييؿ و  يياؿ فعر 
 ،أف ي وف ىناؾ مفعوؿ  لـي من ذليإف من صفاتو األزلية أنو فّعاؿ  :قلنا  فإذا
  باهلل  األشياء كا نةٌ  ف ل

 ،بقى ىو الذي أمدىا حٌب ت:  ازمدادأيضاً  – 8
 النبػات ِب النبػات وإذا أنػزؿ اهلل ا٤ب ػر بقػم النبػات وزاد فػاألرض إذا منع اهلل ا٤ب ػر  يفأرأيت النبات ينبت 

، 
 ،ٗبا يبقيها وينميها من عند اهلل عز وجل  فإمداد اذص الماجادات إذف
 .يعِب هتيئتها ٤با ىم صا٢بٌة لو  : إعداداا:  ةالثاً  – 3

أُْٝ ٣شٝا أٗب خِو٘ب ُْٜ ٓٔب ػِٔذ أ٣ذ٣٘ب أٗؼبٓبً كْٜ ُٜب ٓبٌُٕٞ ، ٝرُِ٘بٛب ُْٜ كٜٔ٘ب }  : للركوب:  مثالً فاإلبل 

 ، (  31 – ٣31ظ ) { سًٞثْٜ ٜٝٓ٘ب ٣ؤًِٕٞ 

حٌب يقوى على  الظهركي  أعدىا وجعلها صا٢بًة ٤با ُخلقت لو من حيا القوة والش ل واحتداب 
أو ٱبل ّٔا إذل غّب ذلك من  العظاـ٢بمل وي سر ا يرىقالتحمل وإٯباد الشحم ال ثّب على ظهرىا لئبل 

 ،ا أعد لو ٤ب للشمء مهيأةاألشياء الٍب ت وف 
    عي وجل باهللاألشياء باهلل عي وجل من حيث ازيضاد وازمداد وازعداد كل اذا قا م  فقياـ
 ، ( 81اُشّٝ )  {ٖٝٓ آ٣برٚ إٔ روّٞ اُغٔبء ٝاألسك ثؤٓشٙ } : تعاذل  اهلل ؿاق :اذا  دليل

 ،اهلل عي وجل ال اني ما قامم السماوات واألرض  أمرلا  
  ، أيضاً  اليرعي اهللبالقياـ بأمر وصبلح األرض والسماء 

  ازفساد في األرض  منتعد معصية اهلل  ولهذا
 ،(  811اُجوشح ) { هللا ال اُٚ اال ٛٞ اُؾ٢ اُو٤ّٞ } : قولو تعاذل  : آخر ودليل

  ( القا م على غيرص  القا م بنفسه: ) (  القيـا: ) ألف معنى 
ٌْ ػ٠ِ ًَ ٗلٍظ ثٔب ًغجذ }  :قولو تعاذل  :ةالث  ودليل يعِب كمن ليس   ( 33اُشػذ )  {أكٖٔ ٛٞ هبئ
 ،  كذلك

 

 

 



 44 

 ؟ القا م على كل نفس بما كسبم ومن 
 ، اهلل عز وجل  ىو

 إيضاًدا وإمداًدا وإعداًدا   وجلفصار الاجاد كله قا م باهلل عي 
****************** 

دلػػػػػػػم علػػػػػػى وجػػػػػػػادص الحػػػػػػاادث           – 3
سبحانػػػػػػػػػػػه فهػػػػػػػػػػػا الػح يػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػاارث                   

   
 ،ا٤بؤل  رٞبو اهلل أف يستدؿ على وجود اهلل عز وجل  أراد( :  على وجادص الحاادث دلم: ) قاله 

  وتعالى على الحاادث  سبحانهفاسهدؿ باجادص 
  دليل على وجاد اهلل عي وجل يعني أف حدوث األشياء 

   كل حادث   بد له من محدث : أف نقاؿ  : الدليل اذاوتقرير 
 ٥بذا ا٢بادث إال اهلل عز وجل ،  ٧بدثأنو ال  وإذا تهبعنا األشياء وجدنا

 ، ( 31اُطٞس )  {أّ خِوٞا ٖٓ ؿ٤ش ؽ٢ٍء أّ ْٛ اُخبُوٕٞ } : قولو تعاذل  :اذا  ودليل
 اؾ ، ال ىذا وال ذ : الضااب
 ،ليسوا خلقوا من غّب خالق وال خلقوا أنفسهم  يعني

 ، أف ي وف ٥بم خالقاً يهعين  وحينئذ
 فمن الذي خلقهم ؟ 

 خلقهم ىو اهلل ،  الذي
 ؟ أنا الذي خلقم  :نفسه  ألنه   أحد يسهطي  أف يقاؿ عن

 ابػػِبأنػػا الػػذي خلقػػت : لػػو قػػاؿ األب ، خلقنػػا مػػا يف ب ػػوف األـ : واألـ ال يسػػت يع أف يقػػوال  األبحػػٌب 
وأيػن أنػت مػلء شػدقيك لػو كػذبت : وشػفتْب وأصػابع يػدين ورجلػْب قػاؿ النػاس  وجعلت لو عينْب ولساناً 

 ا١بنْب يف ب ن أمو ؟ ىل شققت الب ن وجعلت ىذا ىل نفخت فيو الروح ؟ من
 ،  أبًدا
 ،فهو كاذب  فإذ

  ، ال بّب الذي يف ق هالعظيم  ٤بوذلاالذي خلقو سيدنا فبلف : لو قاؿ ،  و  يم ن أف يدعي ذلي أحد
ٲبلػػك  القػػ ه إمػػا أف ي ػػوف أكلتػػو األرض وإال فهػػو جثػػة  إذل اذىػػبىػػذا  ،كػػذبت ألػػ  مػػرة   :لػػه  فنقػػاؿ

 ،لنفسو شيئا ف ي  ٲبلك لغّبه ؟ وإذا كابرت ف ل أحد يرد قولك 
  الحاادث دليل على وجاد اهلل لدليل سمعي ودليل عقلي  إذف

 ،  ( 31اُطٞس )  {ٞا ٖٓ ؿ٤ش ؽ٢ٍء أّ ْٛ اُخبُوٕٞ أّ خِو} : الدليل 
 وجل ، عزوال ٧بدث للحوادث إال اهلل ( كل حادث   بد له من محدث ) أف وىو  :عقلي  ودليلٌ 
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 : ينب ي أف نسأؿ  ول ن
 فقط ؟  الطريلوجاد اهلل عي وجل بهذص  ىال الم لف أراد حصر الدليل عل

  ، شك أف ىذا قصورال ، فإف كاف أراد ذلك فبل  : الضااب
 ، 1 شرعية وعقلية وحسية وف رية األدلة على وجاد اهلل عي وجل أدلٌة كثيرة ألف

  الفطرة على وجاد اهلل أقاى من كل دليل لمن لم تضهله اليياطين  فد لة
)  {كؤهْ ٝعٜي ُِذ٣ٖ ؽ٤٘لبً  } :بعد قولو  {كطشح هللا اُز٢ كطش اُ٘بط ػ٤ِٜب }  6تعاذل  اهللو٥بذا قاؿ 

 ، ( 32اُشّٝ 
الشػػياطْب ومػػن  اجتالتػػووال ٲب ػػن أف يعػػدؿ عػػن ىػػذه الف ػػرة إال مػػن  السػػليمة تيػػهد باجػػاد اهلل فػػالفطرة

 ،اجتالتو الشياطْب فقد ُوجد يف حقو مانٌع قوي ٲبنع ىذا الدليل 
 : أف د لة الحاادث على المحدث د لة حسية عقلية والحقيقة

 ،ا٢بس مشاىدة ب فؤلهنا:  أما كانها حسية
 ، ٧بدثفؤلف العقل يدؿ على أف كل حادٍث ال بد لو من :  وأما كانها عقلية

فسػماء ،  البعػّبة تػدؿ علػى رَ ْعػوالبػَ ، األثػر يػدؿ علػى ا٤بسػّب : مب عرفت ربػك ؟ فقػاؿ : سئل أعرا   ولهذا
 ؟  البصّبذات أمواج أال تدؿ على السميع  رٌ اذات أبراٍج وأرض ٌ ذات فجاج وٕب

 لى ،ب:  الضااب
علػػػى أف ىػػػذه ا٢بػػػوادث العظيمػػة تػػػدؿ علػػػى خػػػالٍق عظػػيم عػػػز وجػػػل ، ىػػػو السػػػميع  اػػذا أعرابػػػي اسػػػهدؿ

 البصّب ،  
 ، دليل على وجاد المحدث فالحاادث

   الاجادةم كل حادٍث منها يدؿ على صفٍة مناسبٍة غير 
 ة علػػػى الد لػػػ غيػػػريػػػدؿ   شػػػي علػػػى وجػػػاد الخػػػالل ويػػػدؿ علػػػى رحمهػػػه واػػػذص د لػػػٌة فنػػػزوؿ ا٤ب ػػػر 
  الاجاد  

  وانهقامه   اهلل عي وجل  غضبتدؿ على وجاد الخالل وتدؿ على وجود ا١بدب وا٣بوؼ وا٢بروب 
 : حادٍث فله د لهاف  ف ل

 وجود احملدث ،ا٢بوادث وىم وجود ا٣بالق  ٝبيعتشَبؾ فيها  :كلية عامة   د لةٌ  .0

                                                 

وشػرح حػديا النػزوؿ ص  374 – 373وبغيػة ا٤برتػاد ص (  46/  8) انظر ال بلـ على ىذه األدلة يف درء تعػارض العقػل والنقػل   - 1
(  088/  0) شػػػعب اإلٲبػػػاف للحليمػػػم  وا٤بنهػػػاج يف(  532،  274 – 272/  03) ومػػػا بعػػػدىا  41والفوائػػػد البػػػن القػػػيم ص  023

 ، 03ومذكرة التوحيد للشيخ عبدالرزاؽ عفيفم رٞبو اهلل تعاذل ص  30،  29ودعوة التوحيد للشيخ ٧بمد خليل ىراس رٞبو اهلل تعاذل ص 
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الرٞبػة وداللػة ا١بػدب علػى الغضػب بو كداللة الغيا علػى  ٱبتصيف كل حادٍث ٗبا  :خاصة  ود لةٌ  .2
 ،وى ذا 

 اناؾ أدلٌة أخرى على وجاد الخالل ؟  ال
 ،ىناؾ أدلة أخرى ، نعم  : الضااب

  ورحمهه  وح مههجمي  اليرا   دالٌة على الخالل وعلى كماؿ علمه 
 ،اهلل عز وجل  ع ااوالمير  ٍع ال بد ٥با من مشرّْ  ألف اذص اليرا  

 وجاد الميرع واا اهلل سبحانه وتعالى   فضمي  اليرا   دالة على 
  : د لة أخرى اناؾ

  الناازؿ الهي تنيؿ لسبب دالة على وجاد الخالل 
 ،لدعاء دليل على وجوده لاهلل عز وجل مث استجابتو  دعاء:  مثل

  على المحدث ل نها أخص  الحادثواذص وإف كانم من باب د لة 
مث نشػأ السػحاب  (          أغثنػا اللهػم أغثنػا  اللهم: ) أف يغيا ا٣بلق قاؿ  اهلل٤با دعا النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 ،  1 وأم ر قبل أف ينزؿ من ا٤بن 
 على وجاد الخالل واذا أخص من د لة العمـا  حديث أنس يدؿ  اذا
 :  من الد  ت على وجاد الخالل عي وجل عندنا إذف
 .الحاادث على سبيل العمـا  – 1
 .  واليرا  – 8
 .والحاادث الخاصة الهي ت اف لسبب  – 3
 .  أيضاً الفطرة واناؾ – 1

  فالفطرة السليمة تدؿ على وجاد الخالل 
  فطر عليها جمي  الخلل الهي عليها ازنساف بل  فطرليسم الفطرة الهي 

 ،حٌب البهائم الُعْجْم تعرؼ خالقها 
ٖٝٓ ك٤ٜٖ ٝإ ٖٓ ؽ٢ء اال ٣ٝغجؼ ثؾٔذٙ ٌُٖٝ ال رغجؼ ُٚ اُغٔبٝاد اُغجغ ٝاألسك } : تعاذل  اهللقاؿ 

 ،  ( ما من شمٍء : ) أي { ٝإ ٖٓ ؽ٢ٍء } ، (  11اإلعشاء ) { رلوٜٕٞ رغج٤ؾْٜ 
 وال يسبح المسبح من   يعرفه ؟ 

 ،يعرفو  منال ، ال يسبح إال 
 فهذص أربعة أوجٍه كلها تدؿ على وجاد الخالل عي وجل   

                                                 

 ( . 897) ومسلم (  968) أخرجو البخاري  -  1
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 ( . تسبيح)  وا٤بصدر، (  سبح) اسم مصدر (  فسبحا)  ( :سبحانه : )  قاله
  د عْ وأصل اذص المادة يدؿ على البػُ 

  ، يذاب بعيداً  السابحومنه السرْبُح في الماء ألف 
  ، 1 تنزيهو ا٤بتضمن لبعده عن كل نقص والمراد بهسبيح اهلل عي وجل

 :  والنقص
  إما أف ي اف في أصل الصفة 
    وإما أف ي اف بمقارنهها ب يراا

 ،ىو حٌم عليٌم قادٌر ح يٌم عزيٌز :  نقاؿ:  ففي أصل الصفة
 ،عليٌم علماً ال نقص فيو ٠بيٌع ٠بعاً ال نقص فيو  فيهاحٌم حياة ال نقص  كل صفاته ليس فيها نقص
وذلػك بػأف ننزىػو عػن ٩باثلػة ا٤بخلػوقْب ألف ٛبثيلػو بػا٤بخلوقْب يعتػ  نقصػاً  ب يرااأو نقٌص باعهبار مقارنهها 

، 
 : النقص دا راً بين شيئين  ارفص
 فصفاتو غّب ناقصة ، ،  نقص الصفة بذاتها :أو ً 

 ،  نقصها باعهبار مقارنهها بصفة المخلاؽ : والثاني
 فإنه   مقارنة بين صفة الخالل وصفة المخلاؽ   

   المخلاقين ههمماةلب وفها منيص إذف عن النقص في صفاته وعن النقص بميابههه أ
  ( سبحاف ربي األعلى : ) الصالة  نحن نقاؿ في
  تسهحضػػروف اػػذا المعنػػى أو ( سػػبحاف ربػػي األعلػػى : ) اػػل أنػػهم حينمػػا تقالػػاف : وإنػػي أسػػأل م 

 باعهبار أنه ذكر وةناء على اهلل ؟ ( سبحاف ربي األعلى : ) تقالاف 
 ال الب اا اذا عماماً وخصاصاً  

 وف إ  بالثناء على اهلل والهنييه المطلل    ييعر ( سبحاف ربي األعلى : ) أنهم إذا قالاا 
ل ن ما ييعر إني أنياي يا رب عن مماةلة المخلاقين وعن كل نقٍص في صفاتي   مػا ييػعر بهػذا 

 إ  قليالً    
 ،  2 م واإلح اـ ْ من ا٢بُ  مأخوذة( :  الح يم)  ( : الح يمفها : )  قاله

 ا٢ب مة ،  يعِبإلتقاف أي إتقاف وا فلله عي وجل الح م وح مه كله إح اـ
   ( أف ياض  الييء في ماضعه على وجه   خلل فيه : ) ازتقاف ألف 

                                                 

 ،(  025/  3) معجم مقاييس اللغة البن فارس   - 1
 ،  73وشأف الدعاء للخ ا  ص  61األ٠باء أل  القاسم ص اشتقاؽ   - 2
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 وتعاذل يف أفعالو وأح امو كذلك ، سبحانوواهلل 
 :  1 والح م ح ماف: العلماء  قاؿ
    كاني ٌ   ح مٌ  .1
   شرعٌي   وح مٌ  .8

ٖ أثشػ األسك ؽز٠ ٣ؤرٕ ٢ُ كِ} : يوس   أخوةتعاذل عن أحد سبحانو و قولو  :الح م ال اني  مثاؿ

 ،(  ٣42ٞعق ) { أث٢ أٝ ٣ؾٌْ هللا ٢ُ 

   اذا ح م كاني 
 :ليس ح ماً شرعياً 

 ،لو  اهللمن حيا ا٢ب م الشرعم قد ح م  ألنه
  ، فهذا ح م يتعْب أف ي وف ح ماً كونياً ، من حيا ا٢ب م ال و   ل ن
ٍّ ٣ٞهٕ٘ٞ أكؾٌْ اُغب٤ِٛخ ٣ج} : قولو تعاذل  :الح م اليرعي  مثاؿ ) { ـٕٞ ٖٝٓ أؽغٖ ٖٓ هللا ؽٌٔبً ُوٞ

 ، ( 12أُبئذح 
 اذا ح م شرعي   

 و  يهضمن ح ماً كانياً   
أ٤ُظ هللا } ،  ( 44اُوقـ ) { ُٚ اُؾٌْ ٝا٤ُٚ رُشعؼٕٞ }  :الذي ييمل ال اني واليرعي  ومثاؿ

 ،  ( 4اُز٤ٖ ) { ثؤؽٌْ اُؾب٤ًٖٔ 

 ،  ييمل الح م ال اني واليرعي
  اـ اهلل عي وجل كانية وشرعية   أح إذف
 فما الفرؽ بينهما ؟   يي بأف أح اـ اهلل تعالى كانية وشرعية ننحن   : قاؿ قا ل  فإذا
 :بينهما من وجهين  الفرؽ
 ا٢ب م ال و  واقع ال ٧بالة وشامٌل ل ل أحد ،  : أو 

 ، ال اني ي اف فيما يرضاص وما   يرضاص الح م
 ل نه   يرضااا شرعاً  والزنا والفواحش  والشرؾال فر  أف يق قد يح م اهلل عي وجل ب

 ٗبعُب أنو قد ينفذ وقد ال ينفذ ،  اليرعي قد يق  وقد   يق  والح م
 ل ن ال ينفذ أو   ينفذ ؟ أف اهلل ح م به فها واق    شي    حيثأما من 

يفعلونػو ل ػن إذا ح ػم كونػاً بػأف يفعلونػو وقػد ال  فقػدإذا قضى اهلل عز وجل بأف ىػذا واجػب علػى العبػاد 
 بد أف يقع ، فبلىذا واجب على العباد واقع عليهم 

                                                 

 ، 328التحفة العراقية ص   - 1
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وإمػا أف يرلػى  وجػودهأف ا٢ب م الشرعم ال ي ػوف إال فيمػا يرلػاه اهلل عػز وجػل ، إمػا أف يرلػى  : الثاني
 عدمو ، 

 احمل م ،إف ا٢ب يم ٗبعُب ا٢باكم وٗبعُب :  قلنا،  الح م ال اني واليرعي
 ، ية على الح مةنمب مح مةاهلل سبحانه ال انية واليرعية كلها أح اـ  كل
  اهلل به إ  واا مطابل للح مة  ح ممن ح م كاني  فما

   ةح مللوما من ح م شرعي ح م اهلل به إ  واا مطابل 
 : ناعاف  والح مة

   غا ية .1
     وصارية .8

 ٞبيدة ،  ٗبعُب أف الشمء إ٭با كاف لغايةٍ :  ال ا ية
 ،  ةٗبعُب أف كوف الشمء على ىذه الصورة ا٤بعينة ٢ب م : والصارية

 ،قياـ مث ركوع مث قياـ مث سجود مث قعود  على اذا الاجه كانهافإذا تدبرت الصالة  
 تماماً    للح مةاذص صارية مطابقة 

 وىم الثواب واألجر عند اهلل عز وجل ،  وال اية منها ح مة أيضاً 
 ،شمس ّٔذا ا٢بجم ؤّذه ا٢برارة ؤّذا االرتفاع كوف ال  :أيضاً المخلاقات  وا ذا
 ،  اذا مناسب للح مة تماماً  صاريةاذص 

 ، غا يةالشمس  عنالنا٘بة  الثمرات
 ذلػػيح مػػة اهلل عػػي وجػػل تهعلػػل باليػػيء مػػن حيػػث صػػارته ومػػن حيػػث غايهػػه وكػػل أف  : فالحاصػػل

 مطابل للح مة   
 ال الح مة معلامة للخلل ؟  ول ن

 ف معلومة وقد ال ت وف معلومة ، قد ت و  : الضااب
 ، أنها معدومة يعنيل ن كانها غير معلامة   

 بل إنها ماجادة ل ن لقصارنا أو تقصيرنا لم نصل إليها   
   ( األح اـ الهعبدية ) ػ إذا لم يعلم العلماء ح مهها سمااا ب اليرعيةاألح اـ 
 ظهر أربعاً دوف ةماف ؟ ما الح مة في أف ت اف صالة ال: لا قاؿ لي قا ل  ولهذا
 ،ىذه تعبدية ليس للعقل فيها ٦باؿ  : قلنا
  ،هلل  التعبدمع ما فيو من  ،ح مة ا٢ب م فهو ح م معقوؿ ا٤بعُب  تْ مَ لِ إف عُ  :يقالاف  فهم

 ،وإف دل تعلم فهو ح م تعبدي ليس لنا أمامو إال التعبد 
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 المعقاؿ المعنى ؟  أقاى في الهعبد ا مهثاؿ للح م الهعبدي أو للح م وأيهما
 ، ، ىذا أبلغ ، أف تقبل ا٢ب م وإف دل تعرؼ ح متو  أبلغ في الهذلل األوؿ

  يقبل الح م إ  إذا علم ح مهه فيه ناع من اليرؾ   ألف كاف ازنساف 
وأدرؾ ح متػػو قبلػو واطمػئن إليػو ورلػػم بػو وإف دل ي ػن صػػار  ىػواهلشػمء اوأنػػو وافػق  واػا عبػادة الهػاى

 د ، عنده فيو ترد
 ،  إلى الناس اليـا تضدوا أف أكثرام يطلباف العلة العقلية وانظروا

 وما ا٢ب مة ؟ :  يقاؿ، قاؿ اهلل ورسولو :  تقاؿحهى إف بعضهم 
 أف ت اف الح مة عندؾ قاؿ اهلل ورساله     مأمار إف كنم م مناً  أنم
؟ ، وال تقضػم الصػبلة  الصػـوقضػم ما بػاؿ ا٢بػائض ت: ٤با سئلت عائشة أـ ا٤بؤمنْب رلم اهلل عنها  و٥بذا

 ،  1 (نؤمر بقضاء الصبلة  والفنؤمر بقضاء الصـو ، كنا يصيبنا ذلك : ) قالت  ٗباذا أجابت ؟
بعلػل معقولػػة  نػأيتال ٲب ػػن ألحػد أف يػت لم ل ػن إذا ذىبنػػا  اػذص الح مػة إذا أجبنػػا بهػذص الح مػة إذف

 وناقضونا ،  أوردوا علينا، وقد ال ت وف ، للشرع  ةقد ت وف مقصود
  يريدوف الضدؿ   ف لما أتيم بعلة نقضااا  إنما ا  ءألف 

 في اذا ؟   الح مةما : كل من سألنا : ولهذا نقاؿ 
 ، الح مة قاؿ اهلل ورساله إف كنم م مناً  : نقاؿ

ٍٖ ٝال ٓئٍٓ٘خ ارا هن٠ هللا ٝسعُٞٚ أٓشاً إٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ اُِخ٤ََشحُ ٓ} : ألف اهلل يقوؿ   {    ٖ أٓشْٛ ٝٓب ًبٕ ُٔئٓ

 ،  عليه الباب نسدوبهذا  ( 32األؽضاة ) 
 وأطعنا ،،   ٠بعنا: إف أراد أو حاوؿ أف ٯبادؿ فإٲبانو لعي  ، ألف فرض ا٤بؤمن أف يقوؿ 

ف يعلػم أو  تامػاً  ف يػؤمن بػو إٲبانػاً أبػاب عظػيم ينبغػم لئلنسػاف أف يعقلػو و  ا٢ب مةإف باب  :القاؿ  خالصة
 ، مة اهلل مقرونة با٢ب أفعاؿأف 

 ، ( المييئةأف أمرص وفعله ل ير ح مه بل لمضرد ) : خالفا لمن قاؿ 
 ، 2 فإف في اذا من تنقص اهلل عي وجل ما اا معلـا

) {  اٗب ٗؾٖ ٗشس األسك ٖٝٓ ػ٤ِٜب } با١بمع وبالفعل ،  القرآفاالسم جاء يف  ىذا ( :الاارث : )  قاله

 ،  ( 14اُوقـ )  {ًٝ٘ب ٗؾٖ اُٞاسص٤ٖ }  ، ( 12ٓش٣ْ 
                                                 

 ،(  335) أخرجو مسلم  - 1
/  0) وبيػػػاف تلبػػػيس ا١بهميػػػة (  040/  0) ومنهػػػاج السػػػنة النبويػػػة (  93 – 92/  8) ٦بمػػػوع فتػػػاوى شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػن تيميػػػة   - 2

 0) ولوامع األنوار البهيػة للسػفاريِب ( وما بعدىا  419/  2) فتاح دار السعادة البن القيم وم(  467/  0) والنبوات (  207 – 063
وكتػػاب القضػػاء والقػػدر للػػدكتور عبػػدالرٞبن  40وكتػػاب ا٢ب مػػة والتعليػػل للشػػيخ الػػدكتور ٧بمػػد بػػن ربيػػع بػػن ىػػادي ا٤بػػدخلم ص (  285/ 

 ، 067 – 066،  76احملمود ص 
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 ، 1 الذي يرث من قبلو :معناص  فالاارث
 ، شمءأف اهلل ىو اآلخر الذي ليس بعده  و  شي
 أف ي وف الوارث ل ل شمء ،  لـياآلخر الذي ليس بعده شمء  فإذا كاف

 ىو الوارث ل ل شمء ،  وتعاذلفاهلل سبحانو 
 ء ، اآلخر الذي ليس بعده شم ىوكل من سواه فإف اهلل سبحانو وتعاذل بعده 

 األبيات الثالةة كلها ةناء على اهلل عي وجل    اذص
أف يبدؤوا مصنفاتهم بالثناء علػى اهلل عػي وجػل   ةػم بالصػالة علػى  اهللوقد اعهاد المصنفاف رحمهم 

  وسلم   عليهرساله صلى اهلل 
هلل ف ػػاف ا٤بوصػػل إذل ا ال ريػػقألف القصػػد األوؿ ىػػو اهلل عػػز وجػػل والنػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم داؿ علػػى 

 حقو بعد حق اهلل سبحانو وتعاذل ،
****************** 

ةػػػػػػػػػم الصػػػػػػػػػالة والسػػػػػػػػػالـ سػػػػػػػػرمدا            – 1
  

ى            دػهػػػػػػي الػالمصػػػػػطفى كنػػػػػ النبػػػػػي علػػػػػى 
  

أثػػُب بػػذكر حػػق الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم وذلػػك بالصػػبلة  اهللبعػػد الثنػػاء علػػى  أي ( :ةػػم : )  قالػػه
 والسبلـ عليو ، 

 ،حق النيب صلى اهلل عليو وسلم فهو أحق من الوالدين وأحق من األقارب  البير حقاؽوأعظم 
 من النفس ،  وأحقبل 

 ولهذا يضب تقديم محبهه صلى اهلل عليه وسلم على النفس   
  عليه الصالة والسالـ  بالنفسفيضب فداؤص 

  سلم و  عليهو  أحد من الخلل يضب فداؤص بالنفس إ  محمد صلى اهلل 
    وسلمو  أحد من الخلل يضب تقديم محبهه على النفس إ  محمد صلى اهلل عليه 

 ال يؤمن اإلنساف حٌب ي وف اهلل ورسولو أحب إليو ٩با سواٮبا ،  ولهذا
 أف يؤمن اإلنساف حٌب ي وف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم أحب إليو حٌب من نفسو ، ٲب نوال 
 ًدا ،أب يعِب ( :سرمًدا : )  قاله
 ،  2 اهلل يف معناىا رٞبهمالعلماء  ت لم ( :الصالة : )  قاله
 ،  2 يف ا٤بؤل األعلى عبدهأهنا ثناء اهلل على :  1 ما قالو أبو العالية الرياحم :أصح األقااؿ فيها  ول ن

                                                 

 ، (  47/  0) واأل٠باء والصفات للبيهقم  ٠008باء اهلل ا٢بسُب للغزارل ص ا٤بقصد األسُب يف شرح أ  - 1
 ، 77 – 76جبلء األفهاـ البن القيم ص   - 2

 

 



 52 

وسػلم أوصػاؼ النػيب صػلى اهلل عليػو  يػذكرأي أف اهلل تعػاذل :  (ةناؤص عليه فػي المػا األعلػى : ) ومعنى 
  .ا٢بميدة عند ا٤ببلئ ة ويثِب عليها 

   كل الم منين مرحاماف   أحدواا أخص من مطلل الرحمة   ألف الرحمة عامة ل ل 
 عليهم ؟  ًى لصَ ال كل الم منين مُ  ل ن
 اهلل بأنو يصلم علينا ىو ومبلئ تو ل ن الرٞبة أعم ، أخ 
 ،  ارحم فبلناً اللهم : على أنو ٯبوز أف تقوؿ  اتفل العلماء ولهذا

 صل على فبلف ،  اللهم :أف تقوؿ  ٯبوزىل : واخهلفاا 
 يتخذ شعارًا ٥بذا الشخص ا٤بعْب ،  جوازه ما دل : الصحيح ول ن

 ،  اليخص المعين فها ممناع لهذافإف اتخذ شعارًا 
 الرٞبة ،  من، فالصبلة أخص  فاسداً  يفهم معُبً  ةخصو ٖبصيص ألنه
عليػك  يصػلمفػإف اهلل  ،( اللهػم صػل علػى ٧بمػد )  :اهلل عليػو وسػلم فقلػت  صليت على النػيب صػلى فإذا

 على رسولو مرة واحدة أثُب اهلل عليك عشر مرات ،  يثِبإذا سألت اهلل أف  يعِب ،عشرًا 
مػن كػػل آفػة ، والسػبلـ علػػى الرسػوؿ صػلى اهلل عليػػو وسػلم مػن كػػل  السػبلمةٗبعػػُب  ( :والسػالـ : )  قالػه
 آفة ، 
 ؟   بالسالمةإف النبي صلى اهلل عليه وسلم قد مات فما معنى الدعاء له : ل قاؿ قا  إف

    اآلخرةييمل السالمة في الدنيا والسالمة في أف دعاءنا لو بالسبلمة  : فالضااب
 واآلخرة إذا لم يسّلم اهلل البير ال اا   

 . 3(  اللهم سلم، سلم  اللهم : )وكاف دعاء األنبياء يومئذ  راطالصكاف الناس ٲبروف على   ولهذا
 . اهلل يسلم الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ  أفتدعو  الدنيا في أيضا

 وكي  ذلك ؟ 
 يسلّْمو من العدواف على جسده ، 

  ،أف رجلْب أراد أف يستلبا جسد النيب عليو الصبلة والسبلـ  أفليس قد ذكر في الهاريخ
 جسده ،  فأنت تدعو اهلل أف يسلمو حٌب يف الدنيا يسلم إذف

                                                                                                                                            

ىػو رفيػػع بػػن مهػراف البصػػري اإلمػػاـ ا٤بقػػرئ ا٢بػافال ا٤بفسػػر كػػاف مػػوذل إلمػرة مػػن بػػِب ريػػاح بػن يربػػوع مث مػػن بػػِب ٛبػيم ، ثقػػة كثػػّب اإلرسػػاؿ  - 1
وتقريػػػب (  217/  4) ثػػػبلث وتسػػػعْب ، انظػػػر سػػػّب أعػػػبلـ النػػػببلء للػػػذىيب :  ػػػر الصػػػديق مػػػات سػػػنة تسػػػعْب وقيػػػل أسػػػلم يف خبلفػػػة أ  ب

 ، 238التهذيب البن حجر ص 
) تعليقا بصيغة ا١بـز ، ووصلو إ٠باعيػل القالػم يف كتابػو فضػل الصػبلة علػى النػيب (  392/  8الفتح ) أخرجو البخاري يف صحيحو  - 2

 ،(  81ص 
 ،( 082) ومسلم (  773) ن حديا طويل أخرجو البخاري جزء م - 3
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أي يسػلم شػريعتو مػن  الػدنياأف ا٤بسألة أوسع من ذلك بأف تسأؿ اهلل تعاذل أف يسػلمو يف :  ربما يقاؿ ةم
 أف ينا٥با أحد بسوء ، 

كما يػذود عػن نفسػو ، اإلنسػاف يػذود عػن مبػدأه وعػن شػريعتو   عنهاألف شريعة اإلنساف ال شك أنو يذود 
 ن يستميتوف من أجل ٙبقيق دعوهتم ، وما أكثر الذي نفسووعن طريقو كما يذود عن 

عليػػو  بسػػبلمتوي ػػوف يف الػػدنيا واآلخػػرة وي ػػوف :  نقػػاؿفالسػػبلـ علػػى الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  إذف
 الصبلة والسبلـ نفسو وبسبلمة شريعتو ،

 بالهمي وخف ف أو بالياء الهي أصلها الااو ؟   ااال :  النيب ( :على النبي : )  وقاله
 ،  ارتفع، ألف نبا ٗبعُب  واا ا رتفاعمن نبا ينبو نبًوا ، اة بْ صله من النر أإف  : قيل

   و  شي في ارتفاع رتبة النبي 
 ،  ءفي وف النيب أصلها النبيو  وعلى اذا

   ( النبي ) الااو م  الياء وسبقم إحدااما بالس اف فقلبم الااو ياًء فصارت  اجهم ل ن 
   ، إنو من النبأ ٗبعُب ا٣ب : وقيل

 الياء ل ثرة االستعماؿ ،  إذلول ن سهلت ا٥بمزة  ألف النبي منبأ ومنبئ
 ،  1 (النيب ) مث سهل فصارت  فأصلها النبياء

 ، (أنه إذا احهمل اللفظ معنيين   يهنافياف حمل عليهما جميًعا )  قاعدةوقد ذكرنا 
 ،  ومنبأمنبئ أيضا ىو مشتق من ىذا ومن ىذا ، ألف النيب رفيع ا٤بنػزلة وىو :  فنقاؿ
 ا٤بختار ، :  يعِب ( :المصطفى : )  وقاله
 ، 2 (وصفوة الشمء خياره ) مأخوذ من الصفوة  ألنه

  على جمي  الخلل  مخهارفها صلى اهلل عليه وسلم مصطفى أي 
    3 فها صلى اهلل عليه وسلم أفضل الرسل

    4 والرسل أفضل الخلل
 : على أنه أفضل الرسل  والدليل

ٌٍ } : أف اهلل تبارؾ وتعاذل قاؿ  : أو  ٝار أخز هللا ٤ٓضبم اُ٘ج٤٤ٖ ُٔب آر٤زٌْ ٖٓ ًزبٍة ٝؽٌٔخ صْ عبءًْ سعٞ

َّٖ ثٚ ُٝز٘قشَّٗٚ هبٍ أأهشرْ ٝأخزرْ ػ٠ِ رٌُْ افش١ هبُٞا أهشسٗب هبٍ كبؽٜذٝا ٝأٗب ٓؼٌْ  ٓقذٌم ُٔب ٓؼٌْ ُزئٓ٘

 ،(  41آٍ ػٔشإ )  {ٖٓ اُؾبٛذ٣ٖ 

                                                 

 ،(  200/  3) ٝبهرة اللغة البن دريد   - 1
 ،(  2410/  6) الصحاح للجوىري   - 2
 ، 331 – 329الرد على الب ري ص  - 3
 ،(  407/  2) منهاج السنة النبوية   - 4
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 يضب عليهم إتباعه    وأنهفي أف محمًدا صلى اهلل عليه وسلم إماـ األنبياء  اآلية نص صريح فهذص
 ، والسبلـالذي جاء مصدقا ٤با معهم ىو الرسوؿ عليو الصبلة  ألف

) { ٝأٗضُ٘ب ا٤ُي اٌُزبة ثبُؾن ٓقذهبً ُٔب ث٤ٖ ٣ذ٣ٚ ٖٓ اٌُزبة ٤ٜٓٝٔ٘بً ػ٤ِٚ }  :كما قاؿ اهلل تبارؾ وتعاذل 

 ،(  14أُبئذح 

 أنه في ليلة المعراج لما صلى األنبياء من كاف إمامهم ؟  :  ةانيا
) :    ولهذا نقػاؿ  ،عليو الصبلة والسبلـ  صفاة الصفاة٧بمًدا صلى اهلل عليو وسلم فهو  إمامهم كاف

 ، (المصطفى 
 فما الضااب ؟   أعلى أنااع المحبة  والخلة خليالً  إبراايماهلل قد اتخذ  أليس: قاؿ قا ل  إذا

 .ل نو قد اٚبذ أيضا ٧بمًدا خليبلً ، بلى  : نقاؿ
 ،  1 (إف اهلل اٚبذ  خليبلً كما اٚبذ إبراىيم خليبلً )  : والسبلـكما قاؿ النيب عليو الصبلة 

 أليس اهلل تعالى قد كلم ماسى ت ليماً ؟ : قاؿ قا ل  فإف
 ،بلى  : فالضااب

 ،  ت ليماً كلم ٧بمًدا صلى اهلل عليو وسلم   ول نه أيضا
موسػػػى وموسػػى يف األرض فقػػػد كلػػم ٧بمػػػًدا صػػلى اهلل عليػػػو وسػػلم و٧بمػػػدا فػػوؽ السػػػماوات  كلّػػمإذا كػػاف  
 ، السبع

 أو خير منها  فما من صفة كماؿ لنبي من األنبياء إ  ولرساؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثلها 
 ألتباعه    أووما من آية لنبي إ  كاف لمحمد صلى اهلل عليه وسلم مثلها 

 للنبي المهباع    كالمعضيات لاتباعـا أف ال رامات ومعل
 .كلمة يقالها من ييعماف أنهم يعظماف الرساؿ صلى اهلل عليه وسلم   فيه

 حبيب وإبراىيم خليل ،  ٧بمد :يقالاف 
 من المحبة    أعلىواذا نقص بضانب الرساؿ عليه الصالة والسالـ   ألف الخلة 

  وا٤بتقْب ، إف اهلل ٰبب احملسنْب :نقاؿ  ولهذا
 ،إنو خليل للمحسنْب وا٤بتقْب ، ٰبب األنبياء :  نقاؿ و 
ا٣بلػة فثبػت ٥بػم احملبػة  ٥بػمإنو خليل ٥بم إال حملمد وإبراىيم ومن سواىم من األنبياء ، ال نثبػت  :نقاؿ  و 

 ال شك ل ن ا٣بلة أعظم وأكمل ،
 ـ ىو ال نػز ، عليو الصبلة والسبل الرسوؿأف  يعِب ( :ي الهدى ػكن: )  وقاله

 أي ىدى الداللة واإلرشاد ،  ، ا٥بدىل ن ليس كنػز الذىب والفضة ، ول نو كنػز 

                                                 

 وما بعدىا ،       419تحفة العراقية ص ال: وانظر يف ال بلـ على ىذا ا٢بديا (  532) أخرجو مسلم  - 1
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  الهػػدى بمعنػػى كنػػيبػػه   ل نػػه لػػيس   ىههػػدعليػػه الصػػالة والسػػالـ اػػا العلػػم والمنػػار الػػذي يُ  فػػالنبي
 الهافيل   

سػت اع أف يهػدي أحػًدا ٥بػدى أبػًدا ، ولػو ا أحػًدافإف الرسػوؿ عليػو الصػبلة والسػبلـ ال يسػت يع أف يهػدي 
يػا : ) عنػو وٞبػاه ومػع ذلػك كػاف يقػوؿ لػو عنػد موتػو  ونالػلعمو أبا طالب الذي أحسن إليػو ودافػع عنػو 

 ،  1 (لك ّٔا عند اهلل  أحاجعم قل ال إلو إال اهلل كلمة 
ة عبػد ىػو علػى ملػ :كػاف آخػر قولػو   وإ٭بػافلم يقل ىذا العياذ باهلل قد حقم عليه كلمة العذاب و ول نه 
مػػن أجػػل أف ىػػذا الرجػػل دافػػع عػػن اإلسػػبلـ وٞبػػى النػػيب  ول ػػنال إلػػو إال اهلل ،  : أىب أف يقػػوؿفػػ ،ا٤ب لػػب 

جػازاه اهلل عػػز وجػل ٔبػػزاء دل ي ػن لغػػّبه مػن ال ػػافرين ، فػأِذف اهلل لنبيػػو أف  ،عليػو الصػػبلة والسػبلـ وأتباعػػو 
 يغلػػماح مػػن نػػار وعليػػو نعػػبلف مػػن نػػار فشػػفع فيػػو النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ ف ػػاف يف لحضػػ فيػػويشػػفع 

 كيغلػم فمػا بالػ النعلػْب، إذا كاف الدماغ أبعد ما ي وف عن  2 اً بمنهما دماغو ، وىو أىوف أىل النار عذا
 ٗبا ٙبتو ، 

التوفيػق والعمػل فإنػو  دوفإف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم كنػز ا٥بدى ىػدى العلػم والداللػة  :نقاؿ  ولهذا
حػػق الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  يفأحػػًدا ىدايػػة توفيػػق وعمػػل ، وإذا كػػاف ىػػذا  ال يسػػت يع أف يهػػدي

 ففم حق غّب الرسوؿ من باب أوذل ، 
، ونسػأؿ  وإرشػاد د لػةنحن   نملػي ادايػة النػاس ادايػة تافيػل إنمػا علينػا أف نهػديهم ادايػة  يعني

 هلل عز وجل أف يعيننا على ذلك ، 
 ،وندعو ونأمر وننهى ونغّب  ونبْبأف ندؿ ونرشد  وخيفهنا نحن
 ،، فهنا بياف ودعوة وأمر وتغيّب  ا سهطاعة بقدر اذا وكل
    كذلي  وليس  من الناس يظناف أف معنااا واحد  كثير
 ،  للناس اً معا اً أف تبين بيان البياف

:  وؿفتػدعوىم كالػذي يػدعو الغػنم للشػرب ، تػأمرىم تقػ،  ( النػاسافعلاا يػا أيهػا ) : والدعاة أف تقاؿ 
 ،  من مضرد الدعاة أخص  فاألمر ( يا فبلف افعل كذا  )

 إذا رأيت آلة ٥بو ما تنهى عنها بل تأخذىا وت سرىا ،  شيء اا اله يير وأعلى
فليغػػّبه بيػػده فمػػن دل يسػػت ع فبلسػػانو مػػن رأى مػػن م من ػػرًا )  ،باالسػػت اعة  طو نػػىػػذا وا٢بمػػد هلل م وكػػل

 ، 3 ( اففمن دل يست ع فبقلبو وذلك ألع  اإلٲب
****************** 

                                                 

 ، (  3670) أخرجو البخاري  - 1
 ،(  200) أخرجو مسلم  - 2
 ،(  49) أخرجو مسلم  - 3
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                 وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبه األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار وآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه – 1
                           رارػاى م  األسػقػاله ادفػعػم                     

 ىم اآلؿ ؟  من ( :وآله : )  قاله
 :  تطلل على معاف:  اآلؿ : نقاؿ
 .ا٤بؤمنوف من قرابتو  بها فالمرادباالتباع  إف قرنمأهنا : ما نقاؿ فيها  وأصح
 .ا٤بؤمنْب من قرابتو  وييملاتباعو على دينو ، : بآلو  فالمرادباألتباع  لم تقرف وإف

   قيل في اآلؿ   مااذا اا أصح 
 الم لف ليس فيها ذكر األتباع    وعبارة
 اتباعو على دينو ،  (آله ) ا٤براد بػ  : فنقاؿ إذف
 مد وعلى آؿ ٧بمد ، اللهم صل على ٧ب: التشهد نقوؿ  يف

 اتباعو على دينو ، :  المراد
 ، ألنه لم يذكر األتباع 

 ،( على ٧بمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحساف  صلاللهم )  : ل ن إذا قلنا
 باآلؿ ا٤بؤمنْب من قرابتو ،  صار المراد

 :   1 قاؿ الناخم وقد
             اع ملتػػػػػػػػػػػػػػػػو ػم أتبػػػػػػػػػػػػػػػػالنػػػػػػػػػػػػػػػػيب ىػػػػػػػػػػػػػػػػ آؿ

           ربػعػػػػػػػػػػػػاألعػػػػػػػػػػػاجم والسػػػػػػػػػػػوداف وال مػػػػػػػػػػػن                                                  ،
، 

               تو ػرابػػػػػػػػػػػػم ي ػػػػػػػػػػػن آلػػػػػػػػػػو إال قػلػػػػػػػػػػ وػلػػػػػػػػػػ
      2ب  ا٤بصػػػػلم علػػػػى ال ػػػػاغم أ  ٥بػػػػ صػػػػلى                                          ،

، 
 ،إف اآلؿ ىم القرابة : أف الذين قالوا  :الصااب  ل ن

 من قرابتو ،  ا٤بؤمنْبال شك أهنم يريدوف 

                                                 

ىو األمّب نشواف بن سعيد بن سعد ا٢بمّبي الص ي ، أبو سعيد ا٤بعتزرل القالم ، عادل يف اللغة والفرائض ، لػو مؤلفػات مػن أشػهرىا   - 1
يف اللغة ، والعتزالو تأثّب والح يف بعض ا٤بسائل اللغوية ا٤بتعلقة بأ٠باء اهلل تعػاذل وصػفاتو ، والصػ ي نسػبة إذل جبػل ( لـو مشس الع) كتابو 
وىو جبل شامخ عظيم م ل على قلعة تعز يف اليمن ، فيو عدة حصوف وقرى ، قد استوذل عليو _ بفتح الصاد وكسر الباء ا٤بوحدة _ َصِ  

، انبػاه الػرواة للقف ػم (  207/  09) معجػم األدبػاء للحمػوي . ىػ  573مو أىل جبل َصِ  أمّباً عليهم ، مات سنة يف آخر عمره ، فقد
/  2) ، كشػػػػػ  الظنػػػػػوف ٢بػػػػػاجم خليفػػػػػة (  230ص ) ، البلغػػػػػة للفّبوزآبػػػػػادي  (  362ص ) ، إشػػػػػارة التعيػػػػػْب لليمػػػػػا  (  342/  3) 

ص ) ، أ٠بػػػاء ال تػػػب لريالػػػػم زاده (  302/  2) ، بغيػػػة الوعػػػاة للسػػػػيوطم (  489 / 2) ، ىديػػػة العػػػارفْب إل٠باعيػػػل باشػػػػا (  0160
، مراصػد اإلطػبلع البػن عبػد (  354ص ) ، الػروض ا٤بع ػار لعبػد ا٤بػنعم ا٢بمػّبي (  540/  0) ، ىجر العلػم ومعاقلػو لؤلكػوع (  088

( ا٤بعتػػزرل ) بػػدؿ ( ا٤بعشػػررل : )  أ٠بػػاء ال تػػب لػػزاده ، ويف(  244ص ) ، معجػػم ا٤بػػدف اليمنيػػة للمقحفػػم (  832/  2) ا٢بػػق البغػػدادي 
 .ىػ ، واألوؿ عليو األغلبية ، وىو األلبط  581وىو تصحي  ، وذكر القف م ، واليما  ، والفّبوزآبادي ، أف وفاتو يف حدود 

ي يف الشػػرح كمػػا يف نيػػل األوطػػار ، والػػذ( ال ػػاغم ) بػػدؿ ( الغػػاوي : ) ، وفيػػو (  377/  0) البيػػت موجػػود يف كتابػػو مشػػس العلػػـو  - 2
 ( . 290/  2) للشوكا  
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أي ( آؿ ٧بمػػػػد علػػػى ٧بمػػػد و  علػػػىاللهػػػم صػػػل : ) أنػػػِب إذا قلػػػػت : ألنػػػو ال ٲب ػػػن ألي مػػػؤمن أف يقػػػوؿ 
 ا٤بشركوف من قرابتو ،

تػػػدؿ علػػػى المرافػػػل : فػػػي الل ػػػة العربيػػػة  والصػػػاحب واألصػػػحاب الصػػػحب ( :وصػػػحبه : )  وقالػػػه
   1 المالـز

و  ي ػاف ازنسػاف صػاحباً إ  بمالزمػة طايلػة ا٣بالػدوف فيهػا  أىلهػااب النار ىػم إف أصح :ولهذا قلنا 
صلى اهلل عليه وسلم فإف مضػرد المالقػاة مػ  ازيمػاف بػه ت ػاف بهػا الصػحبة  اهللإ  أصحاب رساؿ 

  ، 
   2( به ومات على ذلي  م مناً من اجهم  بالنبي صلى اهلل عليه وسلم ( : )  الصحابي) ػ ف

   3 لم يضهم  به إ  لحظة واحدة فها صحابيحهى وإف 
 ،  الفجار، ولدىا  رْ بػَ  ٝبع ( :األبرار : )  قاله

ًال إ ًزبة األثشاس }  وبعد ذلك،  ( 3أُطلل٤ٖ )  {ًال إ ًزبة اُلغبس ُل٢ عغ٤ٖ }  :قاؿ اهلل تعاذل 

  ،(  14أُطلل٤ٖ )  {ُل٢ ػ٤٤ِٖ 
    4( كثير الخير ) في األصل :  رْ البػَ 
 ،(  84اُطٞس ) { اٗب ً٘ب ٗذػٞٙ ٖٓ هجَ اٗٚ ٛٞ اُجَشُّ اُشؽ٤ْ }  :قولو تعاذل :  منهو 

 ، الصا٢بةالعمل الصاحل الذين أكثروا من األعماؿ  اىم كثّبو : فاألبرار 
  ، و  نعلم أحًدا من الخلل أكثر عماًل في الصالحات من الصحابة رضي اهلل عنهم

 ،  5 (يلوهنم  الذينخّب الناس قر  مث الذين يلوهنم مث : )  لمولهذا قاؿ النبي صلى اهلل عليه وس
أقاالهم في  نحهرمهمويضب علينا نحن خلف األمة أف نعرؼ له  ء السلف حقهم وقدرام وأف 

 وأفعالهم ما وجدنا لها م اناً في ا حهراـ   
٦بتهػػػدوف علػػػى  أنػػػوم أف مػػػن ا٣بلػػػ  اليػػػـو وال سػػػيما بعػػػض ا٤بػػػدعْب لبلجتهػػػاد الػػػذين يػػػروهن سػػػ ا٤بؤ  ومػػػن

 اإلطبلؽ وأهنم كالثريا بالنسبة للثرى مع العادل اآلخر ،
 : يقػػوؿ،  والعلػػمقػػاؿ فػػبلف مػػن الصػػحابة ا٤بعػػروفْب بالفقػػو  : الم سػػف أف اػػ  ء عنػػدما تقػػاؿ لهػػم مػػن

البسػػاطة تػػت لم ّٔػػذا  ؤّػػذهىػػذا قػػوؿ صػػحا  وال نوافػػق ، أمشػػت اهلل بالعػػدو األعػػداء كيػػ  قػػوؿ صػػحا  
 ! ـ ؟ قوؿ صحا  وال نعمل بو ال بل

                                                 

 ، 97القاموس احمليط للفّبوزآبادي ص   - 1
 ،(  058/  0) اإلصابة يف ٛبييز الصحابة للحافال ابن حجر   - 2
 حٌب وإف ٚبلل قبل موتو على اإلسبلـ ردة على الصحيح ، - 3

 ،049لف ر للشيخ علم حسن عبدا٢بميد ا٢بليب ص والن ت على ٬ببة ا(  7/  0) انظر اإلصابة البن حجر 
 ، (  333/  0) األسُب يف شرح أ٠باء اهلل ا٢بسُب للقرطيب   - 4
 ،(  2533) ومسلم (  2519) أخرجو البخاري  - 5
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 إف األذاف األوؿ للجمعة بدعة ،  :قاؿ  إف بعضهم حهى
 ، الذي أمرنا باتباعو عثماف بن عفاف  الراشدا٣بليفة  وسنقد  ىذايا 

 ،  والسبلـالرسوؿ عليو الصبلة  وسني إف دلو : قاؿ 
أعلػم إذل سػاعٍب ىػذه  الأل   ح م على خليفة ا٤بسلمْب الثالا وعلػى ا٤بسػلمْب عموًمػا بالضػبلؿ ، إذف

٦بمعْب على إقػرار الضػبللة وي ػوف  الصحابةأف أحًدا من الصحابة أن روا على عثماف ىذا األذاف في وف 
  ،ا٣بليفة الراشد لاالً ، ألف كل بدعة لبللة 

يضػػعو اهلل وأف مػػن  سػػوؼأف مػػن ترافػػع إذل ىػػذا ا٢بػػد  والعيػػاذ بػػاهلل غػػرور بػػالنفس وزاػػا و  شػػي واػػذا
 الع هلل رفعو اهلل ، تو 

 عند اهلل وفي العلم وفي العبادة    ومنيلههميضب أف نعرؼ له  ء السلف حقهم 
مػا أمػع االعتػذار عنػو  نػردهفلنػا أف نػرده ل ػن  قاؿ أحٌد قاً  مخالفػاً لل هػاب وإف كػاف غيػر معصػـا إذا

 ،  ال معك الصحا أف نرده ّٔذه الوقاحة يف أمر اجتهادي قد ي وف الصواب مع 
إلػػه إ  اهلل   اهلل أكبػػر اهلل أكبػػر  –إف اله بيػػر : بعػػض األخػػاة أنػػه جػػاءام رجػػل وقػػاؿ لهػػم  حػػدةني

 ؟  لماذا  اذا ليس بصحيح و  تقل ا ذا  –واهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحمد 
 ،ألنو ما صح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم :  قاؿ

م اهلل عػنهم خليفتػاف مػن خلفػاء ا٤بسػلمْب أف صػفة أ  طالػب رلػ ابػنأنػو مػروي عػن عمػر وعلػم  وأغفل
 غػػّبهأو  1 وعػػن ابػػن مسػػعود –أكػػ  ال إلػػو إال اهلل واهلل أكػػ  اهلل أكػػ  وهلل ا٢بمػػد  اهللاهلل أكػػ   –الت بػػّب 

 ،  2 من الصحابة الت بّب ثبلث مرات
 إف اذا   يقاؿ   ألنه قاؿ صحابي ليس فيه حديث عن الرساؿ ؟ : نقاؿ  كيف
 ، القوؿال تن ر ىذا : ، أنا ال أقوؿ عْب ىذا القوؿ ل ن أقوؿ  الصحابي خير من قالي قاؿ
 ازن ار يحهاج إلى دليل    ألف

اإلمػػاـ أٞبػػد بػػن حنبػػل رٞبػػو اهلل وعلػػى ظػػاىر  قاعػػدةعلػػى  وقػػاؿ الصػػحابي إذا لػػم يخػػالف الػػدليل دليػػلٌ 
 ، 3 ( يلوهنمخّب الناس قر  مث الذين يلوهنم مث الذين ) األدلة العامة ، 

وزنػػاً  يقيمػػافعلػػى الحػػذر مػػن اػػ  ء وطػػريقههم الػػذي    –بػػارؾ اهلل فػػي م  – م ثأننػػي أحػػ فػػالمهم
 ،  اليـوويعدوف القوؿ منهم كقوؿ السوقة من الناس  للسلف الصالح و  يحهرمانهم

 ،أف ٫بَـب أقوا٥بم ، وإذا رأيناىا ٨بالفة للدليل ن لب ٥بم العذر  فإف الااجب

                                                 

 ،(  065/  2) أخرجو ابن ا  شيببو يف ا٤بصن   - 1
 ،(  305/  3) يف السنن ال  ى وىو عبداهلل بن عباس رلم اهلل عنهما كما أخرجو عنو البيهقم  - 2
 ، (  2533) ومسلم (  2519) أخرجو البخاري  - 3
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 تأوؿ ،  ودل يبلغو لعل ولعل:  ونقاؿ
الصػبلة يف مػُب لػيس علػى صػواب ومػع ذلػك مػا  بإٛبامػوالصحابة رلم اهلل عػنهم علمػوا أف عثمػاف  ولهذا

 الصبلة ، أٛبواشنعوا عليو وال انفصلوا عنو بل 
  من ا  ء وطريقههم  –بارؾ اهلل في م  –أحذ ركم  افأن

 ،الصاحل ول ننا ال نعتقد عصمتهم  أقواؿ سلفنا ٫بَـبإنو ٯبب علينا أف  :وأقاؿ 
 علينا أجوز ،  ىوإف ا٣ب أ جائز عليهم كما  :بل نقاؿ 

  ول ن إذا رأينا خطأ بيًنا مخالفاً لل هاب والسنة فإننا   نقبله 
  نعهذر عمن علمنا حسن قصدص حهى من بعد الصحابة  ول ن

 ٱب ئوف ، ل نهم أئمة ٗبذاىبهم لؤلئمةيعِب فيو أئمة ٱب ئوف فيو اتباع 
 ال نهخذ من اذا الخطأ الضفاء معهم وال الـ الذي   ينب ي ؟  ول ن
عليػػو ول ػػن ىػػؤالء  الػػدليلواهلل ٫بػػن ال نتبػػع إال مػػا قػػاـ : قلنػػا و اعتػػذرنا عػػنهم  اخ ئػػوا، بػػل إذا  أبػػًداال ، 
 ورٗبا ي وف ٥بم عذر ، اخ ئوا
لػو كيػ  يعامػل األئمػة  تبػْب (  مػة األعػالـالـ عن األمرف  ال )رحػػمو اهلل شيخ ازسالـ قرأ كتاب  ومن

 أف نستعز بأنفسنا ويرى الواحد منا كأنو رسوؿ يوحى إليو فهذا خ أ عظيم ،  إماوالعلماء ، 
علػػم واسػػع ، قػػد  عنػػدىمعػػِب ب كػػة العلػػم أف ال ي ػػوف أوال  – أف اػػ  ء يحرمػػاف بركػػة العلػػم وال الػػب

والحقيقػة وجػل وإنابتػو إليػو ،  عػزشػية اإلنسػاف لربػو ل ن ٰبرموف بركتػو مػن خ –ي وف عندىم علم واسع 
والهعلل به سػبحانه وتعػالى واحهػراـ المسػلمين  إليهأف العلم إذا لم يثمر خيية اهلل عي وجل وازنابة 

لمػػن سػػلي اػػذا المسػػلي بخاتمػػة سػػيئة مثػػل مػػا علمنػػا أناًسػػا  يخػػهم  فإنػػه علػػم فاقػػد البركػػة بػػل قػػد 
 خهم لهم بساء الخاتمة    –اهلل ب والعياذ –علماء فطاحل ل نهم 

 اعهيوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدروا غيرام واذا خطير جداً    ألنهم
 أف يعافيِب وإياكم منو وأف يعايف بقية إخواننا ا٤بسلمْب من ذلك ، اهللنسأؿ 
 ،  1 الشمءأصل :  ا٤بعِدف ( :معادف : )  وقاله
   2 الضااار النفيسةالمعادف األرضية الهي اي أصل اذص : ومنه 
 ، 3 من الوقاية مأخوذة، ( ى و وق)  أصلها ( :الهقاى : )  قاله
 ،(  نااايهاتخاذ ازنساف وقاية من عذاب اهلل بفعل أوامرص واجهناب  ) : وىم

                                                 

 ،(  22/  02) ا٤بخصص البن سيده   - 1
 ،(  794ص ) ، مفتاح السعادة ، ل اش ك ي زاده (  0579/  2) كشاؼ اص بلحات الفنوف والعلـو ، للتهانوي   - 2
 ،(  2527/  6) ، للجوىري  ، الصحاح(  93/  03) ا٤بخصص ، البن سيده  - 3
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  اذا أجم  ما قيل فيها  
 ، (  جام  لفعل األوامر وترؾ الناااي اسم)  : فهيإذف 

  بر وتقوى ، :ل ن أحيانًا يقاؿ 
  ( ترؾ المنهيات : ) والهقاى   ( فعل الطاعات : ) صار البر    وتقاىبر : فإذا قيل 

 . البروإ  إذا ذكرت الهقاى وحداا شملم 
 وإف ذكر البر وحدص شمل الهقاى  

 ، (  سر ):  ٝبع:  ( األسرار ) ( :م  األسرار : )  وقاله
 ج   العلـا والمناا خفاياا طالع على : به انا  والمراد

 ،يعِب السبل وال رؽ واألخبلؽ الٍب يتخلقوف ّٔا :  والمنااج
 علماً من الصحابة و  أحد أقل ت لفاً من الصحابة    أعملفال أحد 

عػػن م لرػػف مػػن لوجدتػػو يػػنقص كثػػّباً  الصػػحابة فػػي أبػػااب العلػػم عػػنولػػذلي لػػا جمعػػم كػػل مػػا روي 
لػذي ال منفعػة فيػو بػل فيػو مضػرة أدناىػا إلػاعة ال ػبلـ ا وليس فيػو إال حشػ الذي م لفات علماء ال الـ

 ،الوقت 
علػى  مبػِببػل كلػو  ددلػيس فيػو ت لػ  وال تشػ اً سهبلً والػًحا سلسػ كالـ الصحابة رضي اهلل عنهم  تضد

 السهولة ،
الشػمس ، ألهنػا كانػت  تغرب ر الناس يف عهد أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣ب اب رلم اهلل عنو قبل أف أف ٤با

ا٣ب ػػب سػػهل إننػػا دل : قػػاؿ  ، طلعػػتيػػا أمػػّب ا٤بػػؤمنْب إف الشػػمس قػػد : قػػالوا ، الشػػمس غيًمػػا مث طلعػػت 
 ، 1ا٣ب ب سهل نقضم يوماً م انو : ، ويف رواية نتجان  إلمث 

****************** 
               ل العلػػػػػػػػػمػم أف كػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػفاع وبعػػػػػػػػػد – 2

             م  نظمػػػػػػػػػيػد فاسػػػػػػػػػػاحيػػػػػػػػػػلله كػػػػػػػػػالفرع              
           

رسػػولو  علػػىبعػػد مػػا ذكػػر مػػن ا٢بمػػد والثنػػاء علػػى اهلل عػػز وجػػل والصػػبلة والسػػبلـ  يأ :( وبعػػد ) : قالػػه 
 وآلو ،

 ،ىنا مضمومة لمة بناء ألنو حذؼ ا٤بضاؼ إليو ونوي معناه  (بعد )  و
 :  2 يقاؿ النحاياف فيها أنها   تخلا من أرب  حا ت( بعد وأخااتها )  ال لماتواذص 

 وحينئذ تبُب على الضم ،  معناص ىنا يحذؼ المضاؼ إليه ويُ  أف – 1

                                                 

 ( . 572/  21) وانظر ٦بموع الفتاوى (  676) أخرجو مالك يف ا٤بوطأ  - 1
 ،                 (  371/  2) ، أولح ا٤بسالك إذل ألفية ابن مالك البن ىشاـ (  204/  0) ا٤بقرب البن عصفور  - 2
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حػاؿ ا١بػر  يف، وحينئػذ تعػرب با٢بركػات غػّب منونػة ، فتجػر  لفظه ىنا يحذؼ المضاؼ إليه ويُ  أف – 8
ألنػو قػد نػوي لفظػو  منونػةوتنصب يف حاؿ النصب وما أم ن أف يرفع منها يرفػع يف حػاؿ الرفػع ل ػن غػّب 

 .ا٤بضاؼ إليو 
 ، ذا أضيفم   تنافوال لمة إ
 :كما قيل 

                  1 مػل م انػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػم ال تػرانػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػأين                                                         ،             ة ػافػإل ن وأنتَ ػويػنػت مػكأن
،  

 فتعرب با٢بركات حسب العوامل بغّب تنوين ،  أف يذكر المضاؼ إليه – 3
 منونة ،  با٢بركاتوحينئذ تعرب    لفظه و  معناص ىنا ؼ المضاؼ إليه و  يُ أف يحذ – 1

 : قاؿ الياعر 
 ،          2 راتػفػأغص با٤باء ال أكاد                                                 ،            بلً ػبػت قػنػالشراب وك إرل فساغ

                                                 

 ( . 370/  0) نشراح البن ال يب الفاسم  فيض نشر اال: دل هنتدي إذل قائلو ، والبيت موجود يف  - 1
 . اْختُِلَ  يف نسبة البيت ، كما اْختُِلَ  يف عجزه  - 2

 ( .أكاد أغص با٤باء ا٢بميم : ) ، إذل عبد اهلل بن يعرب ، وعجزه (  435/  3) يف ا٤بقاصد النحوية فنسبو العيِب 
 ( . 066ص ) ، والعدوي يف فتح ا١بليل (  066ص ) ل ا١برجاوي يف شرح شواىد ابن عقي: ووافقو يف النسبة والعجز 

، وابػػن ٞبػػػدوف يف ( أكػػاد أغػػص با٤بػػاء الفػػرات : ) ، وعجػػػزه (  002/   3) الشػػنقي م يف الػػدرر اللوامػػع : ووافقػػو يف النسػػبة دوف العجػػز 
        ( .              أكاد أغص با٤باء الزالؿ : ) ، وعجزه (  345/  0) حاشيتو على شرح ا٤ب ودي 

 ( .أغص بنق ة ا٤باء ا٢بميم : ) ليزيد بن الصعق ، وعجزه (  214/  0) ونسبو البغدادي يف خزانة األدب 
، وىػػم الػػٍب (  88/  4) ىػػم ا٤بشػػهورة ، كمػػا قػػاؿ ابػػن يعػػيش يف شػػرح ا٤بفصػػل ( الفػػرات : ) ، ول ػػن روايػػة ( ا٢بمػػيم : ) والروايػػة احملفوظػػة 

 .العدوي رجحها العيِب ، وا١برجاوي ، و 
 .مناسبة ٤بعناىا ( با٤باء الزالؿ : ) ويرى ابن ٞبدوف أف رواية 
على الرواية احملفوظة أف ا٢بميم ىو ا٢بار ، والفرات ىو العذب ، وىو األنسػب ٤بعػُب البيػت ، وأمػا ( الفرات : ) والسبب يف تفضيلهم رواية 

ا٢بميم ا٤باء ا٢بار ، وإ٭بػا أورده للقافيػة ، حيػا أف البيػت كػاف آخػر أبيػات ٟبسػة القائلوف بالرواية احملفوظة يقولوف أف الشاعر دل ي ن مراده ب
 .لو 

للغػة وقاؿ آخروف أف ا٢بميم من األلداد ، في لػق علػى ا٢بػار والبػارد ، فيقصػد بػو ىنػا ا٤بػاء البػارد ، نُِقػَل ذلػك عػن ابػن األعػرا  يف هتػذيب ا
 ( .                                                                            ٞبم ) مادة (  340/  3) بن منظور ، ولساف العرب ال( حم ) مادة (  05/  4) لؤلزىري 

رواه أبو حياف يف تذكرتو عن ال سائم ، كما نقػل ذلػك البغػدادي يف خزانػة ( أكاد أغص با٤باء ا٤بعْب : ) وذُِكَر للبيت عجزاً آخر ببل نسبة 
 ( . 216/  0) األدب 

، وابػػن منظػػور يف ( حػػم ) مػػادة (  05/  4) ، واألزىػػري يف هتػػذيب اللغػػة (  321/  2) الفػػراء يف معػػا  القػػرآف : وذكػػره أيضػػاً بػػبل نسػػبة 
، وابػػن عقيػػل يف شػػرحو علػػى ألفيػػة (  410ص ) ، وابػػن النػػاظم يف شػػرح ألفيػػة أبيػػو ابػػن مالػػك ( ٞبػػم ) مػػادة (  340/  3) لسػػاف العػػرب 
، (  527ص ) ، وأبػػػػو حيػػػػاف يف تػػػػذكرة النحػػػػاة (  017/  4) و (  249/  0) ، والرلػػػػى يف شػػػػرح ال افيػػػػة (  73/  2 )ابػػػػن مالػػػػك 

، ( ا٢بمػػيم : ) كلهػػم بروايػػة (  031ص ) ، والصػػفدي يف تصػػحيح التصػػحي  (  278/  2) وا٤بػػرادي يف شػػرحو علػػى ألفيػػة ابػػن مالػػك 
، (  20ص ) ، وابػػػػػن ىشػػػػػاـ يف ق ػػػػػر النػػػػػدى (  213/  3) شػػػػػجري يف األمػػػػػارل ، وابػػػػػن ال(  201ص ) وذكػػػػػره الز٨بشػػػػػري يف ا٤بفصػػػػػل 

 0) ، والسػيوطم يف ا٤ب ػالع السػعيدة (  069/  2) ، واألمشو  يف شرح ألفية ابن مالػك (  380ص ) وا١برجا  يف شرح أبيات ا٤بفصل 
 :          لتصحي  للصفدي ، ويف لساف العرب البن منظور ، وتصحيح ا( الفرات : ) ، كلهم برواية (  83/ 
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مػات مبنيػة علػى الضػم ألف ا٤بضػاؼ إليػو ي ػوف ٧بػذوفاً وينػوى ال ل ىػذهمػا تػرد  وأكثػروكنػت قػببًل  :  قاؿ
 معناه ،
 شرط مقدر ،  جوابراب ة يف  الفاء ( :فاعلم : )  قاله

 ،فأمرؾ ا٤بؤل  أف تعلم ( وأما بعد فاعلم ) : ألف التقدير 
  لعلـااجمي  العلـا كالفرع للهاحيد كل ينبغم أف يهتم بو وىو أف يعلم اإلنساف أف  مقاـألف ا٤بقاـ 
) {     كبػِْ أٗٚ ال اُٚ اال هللا }  عليو دين العبد وال ٲب ن أف يقـو دين إال بتوحيد ِبالذي ينب كعلم الفقه

  ،(  15اُوقـ 
 :الثالةة  هامسقأب يعِب ( :كالفرع للهاحيد : ) قاله 

 تاحيد الربابية وتاحيد األلااية وتاحيد األسماء والصفات   
   راا على الهاحيد فالهاحيد اا األصل وما سااص فها فرعواألعماؿ مدا العلـاف ل 
 ،وأف تسمع  تعلمبأف  مرؾآ( : فاسم  نظمي  : ) قاله
اهلل يف علػم التوحيػد و٥بػذا  رٞبػومنظومم الذي سأنظمو وأقولو ، ألف مػا سػينظمو  أي:  (نظمي ) :  قاله

 أمرؾ بأف تسمع إليو ٠باع انتفاع ، 
 :لهاحيد بقاله علل كاف العلـا كالفرع ل ةم

****************** 
            لػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػذي   ينب ػػػػػػػػػػيعال هنػػػػػػػػػػأل – 3

ي                    ػفهمه لػػػػػػػػػػػػػػػػػم يبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػعاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػل   
                

  ،علم التوحيد  أي ( :ألنه : )  قاله
يبتغػم فهمػو  أالوال ٲب ن لئلنسػاف العاقػل ، أي ال يصلح وال يستقيم  ( :الذي   ينب ي  العلم: ) قاله 
 ، 

   زا دة: ( لفهمه )  : فالالـ في قاله
 ال ينبغم لعاقل دل يبتغ فهمو ، : يعِب 
 ،   ينب ي للعاقل أف يدع فهم علم الهاحيدأنو  يعِب

 ،ألنو األصل 
  يقدـ على غيرص  أفوإذا كاف اا األصل وجب 

 ألف الفرع   يبنى إ  على أصل  
****************** 

               حا ػالااجػػػػػػػػػػػػػب والمػػػػػػػػػػػػػػ لمعفػػػػػػػػػػػػػي – 4
                           حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ضا يػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                   

                      

                                                                                                                                            

 ( . وكنت قببلً ) بدؿ ( وكنت ِقْدماً ) 
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أف بػػو يعلػػم الواجػػب واحملػػاؿ وا١بػػائز يف حػػق اهلل تعػػاذل ،  التوحيػػدمػػن ٝبلػػة علػػم  يعػػِب ( :فػػيعلم : )  قالػػه
 حق اهلل ويعلم ا١بائز يف حق اهلل ،  ويعلم ا٤بستحيل يف اهلليعلم الواجب يف حق 

  : 1 ةالةة األقساـف
    واجب .1
 مسهحيل    .8
 جا ي    .3

   الالـز  : للااجب أحياناً  ويقاؿ
   الممناع : ويقاؿ للمحاؿ 
 المم ن   : ويقاؿ للضا ي 

 ،على ا٤بعُب  وا٤بدار
 فما اا الااجب في حقه ؟  

 ، ( ليو ما ال يتصور عدمو بالنسبة إ: ) في حقه  الااجب
 هلل فهو واجب ،  بالنسبةكل شمء ال يتصور عدمو 

، القػوة مػن الواجػب ، واألمثلػة يف  الواجػبمػن الواجػب ، القػدرة مػن  العلػم،  الواجػب مػنا٢بياة  :فمثاًل 
 ىذا كثّبة ، 

   واجبف ل ما   يهصار عدمه فها 
 ، ( كل ما ال يتصور وجوده )  : المسهحيل

  اذا ممهن  في حل اهلل عي وجل ، وما أشبو ذلك  والنسيافع  وا١بهل ا٤بوت والعجز والض :مثل 
 ما اا الضابط في األوؿ والثاني ؟   إذا

 كل نقص فهو من ا٤بمتنع يف حق اهلل عز وجل ، ، و كل كماؿ فهو من الواجب   : الضابط
 ، ( ما جاز وجوده وعدمو بالنسبة للخالق )  : الضا ي
 ،واالستواء على العرش  دنياالالنػزوؿ إذل السماء  :مثل 

 ،األرض  وخلقوات االذباب مثبلً أو خلق السمخلق  :مثل وخلق شمء معْب ، 
 ىذا من األمور ا١بائزة ، 

، لػػو دل ٱبلقػػو دل ي ػػن ذلػػك نقصػػاً ، ولػػو خلقػػو دل  ٱبلقػػوألنػػو ٯبػػوز أف ال ٱبلػػق اهلل ىػػذا الشػػمء وٯبػػوز أف 
 ، ا١بائزة راألمو  منوؿ على السماء الدنيا كذلك العرش كذلك النػز  علىي ن نقصاً االستواء  
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كػػاف   وإف   نقصػػاً إف إةبػػات الضػػا ي ممنػػاع ألنػػه إف كػػاف وجػػادص كمػػا ً كػػاف عدمػػه : قػػاؿ قا ػػل  فػػإذا
 عدمه كما ً كاف وجادص نقصاً فال يهصار شيٌء جا ٌي في حل اهلل ؟ 

أو  الماجػاداتإف كػاف مػن كماٌؿ في حاؿ وجادص نقٌص في حاؿ عدمػه ىػو  :أف نقاؿ  : فالضااب
   اا كماٌؿ في حاؿ عدمه نقٌص في حاؿ وجادص 

ىذا الشمء فوجد صار كماالً ووجػوده قبػل اقتضػاء ا٢ب مػة وجػوده  يوجدإذا اقتضت ا٢ب مة أف  :فمثاًل 
 ،عدمو كاف وجوده نقصاً ووجوده يف حاؿ اقتضاء ا٢ب مة عدمو نقص  ا٢ب مةاقتضت  ذانقص وإ

إف ىنػػاؾ شػػيئاً جػػائزاً يف حػػق اهلل وي ػػوف يف حػػاؿ اقتضػػاء ا٢ب مػػة وجػػوده   : نقػػاؿ أففػػإذف بهػػذا يم ػػن 
حػْب  الػدنيايف حػاؿ اقتضػاء ا٢ب مػة عدمػو وجػوده نقصػاً ، نػزوؿ اهلل عػز وجػل إذل السػماء  وي ػوفكمااًل 

ألف اهلل اقتضػػػػت  كمػػػػاالً يبقػػػػى ثلػػػػا الليػػػػل اآلخػػػػر يف ىػػػػذه ا٢بػػػػاؿ كمػػػػاؿ ، يف غػػػػّب ىػػػػذه ا٢بػػػػاؿ ال ي ػػػػوف  
يف غػػّب ىػػذا الوقػػت ودل ينػػزؿ   ينػػزؿو أف ي ػػوف النػػػزوؿ يف ىػػذا الوقػػت فقػػط ولػػو اقتضػػت ا٢ب مػػة أف ح متػػ

 ،وجل  عزكاف عدـ النػزوؿ نقصاً وىذا شمٌء مستحيل يف حق اهلل 
****************** 

              العلػػػػػػػمل ػمػػػػػػػن عػػػػػػػادة أاػػػػػػػ ارػصػػػػػػػو  – 5
                  ذا بػػػػػػػػػػػػالنظم رِ بْ َسػػػػػػػػػػػػاا فػػػػػػػػػػػػي ػعهنػػػػػػػػػػػػػي أف               

           
 ، من العادة  صار

 ، 1(  عادهتمالشمء الذي يعود ويت رر فيألفو الناس وي وف من : )  والعادة
أي يف (  ذافػػي سػػبر ) أي يبػػذلوا العنايػػة (  أف يعهنػػاا مػػن عػػادتهم) رٞبهػػم اهلل (  صػػار أاػػل العلػػم)ػ فػػ

 ، س  علم التوحيد 
 ،2( هقراء الههب  وا س: ) والمراد بالسبر 

 ، (  بالنظم) س وه 
 ،اذا الهركيب فيه تطايل  أف  شي 

يبحثػػوا يف ىػػذا ا٤بولػػوع الػػذي ىػػو علػػم التوحيػػد بػػالنظم وىنػػاؾ  أفنػػو صػػار مػػن عػػادة أىػػل العلػػم أ ومعنػػاه 
 ،النثر ورٗبا ت وف اكثر من النظم  وىمعادٌة أخرى غّب النظم 

  فيه نظماً  كالمهم وكالـ العلماء في علم الهاحيد نثراً أكثر من
أشػار  كمػاالتوحيد حٌب ي وف  وعلمل ن مع ذلك النظم شائٌع مشهوٌر معتاٌد عندىم أي ينظموا العقائد 

 :إليه الم لف 
****************** 

                                                 

 ، 050التعريفات ، للجرجا  ص  - 1
 ،(  027/  3) معجم مقاييس اللغة ، البن فارس  - 2



 65 

            للحفػػػػػػػػػظ كمػػػػػػػػػا لُ ػُهػػػػػػػػػْسػيَ  هنػػػػػػػػػػأل – 12
               مػػػػػػػػن خمػػػػػػػػا يػوييفػػػػػػػػ  ػمػػػػػػػػػللسيػػػػػػػػروؽ             

                
 ، يف ىذا الباب عليو الذي كاف العلماء يعتادوف  النظم

 على أي بحر ؟ 
  ،على الرجز وغّبه 

أو ال ويػػػل أو البحػػػور األخػػػرى ا٤بعروفػػػة يف علػػػم  ال امػػػل علػػػىقػػػد ي ػػػوف علػػػى سػػػبيل الرجػػػز وقػػػد ي ػػػوف 
 ،  1 العروض

 ،ألف الرجز خفي  عند القراءة وسهل عند النظم  الرجزل ن أكثر ما ي وف 
 قافية معينة وىذه قد تصعب على اإلنساف غّب الشاعر ،  اإلنسافغّب الرجز ال بد أف يلتـز ألف 

 ، 2 معينة ال ٰبتاج الراجز إال إذل مراعاة الش ر األوؿ والش ر الثا  فقط قافيةأما الرجز ف ل بيت لو 
 ىذه فائدة فالنظم يسهل للحفال أكثر من النثر ،: ( ألنه يسهل للحفظ : )  قاله
 يروؽ يعِب ٰبسن وي رب لو السمع ،   :( كما يروؽ للسم  ) : اله ق
مػن الظمػأ ي ػوف يف  الشػفاءفيػو نظػر ، ألف  بالشػعرف ػوف ىػذا خاصػاً  : (وييفي من خما : ) قاله  أما

 ،الشعر وي وف يف النثر 
بػػػالنثر  مػػػن الظمػػػأ ي ػػػوف شػػػفاءوإال فػػػإف ، ت ميػػػل البيػػػت ّٔػػػذه ا١بملػػػة  –رحػػػػمو اهلل  –ل ػػػن لعلػػػو يريػػػد 

 بل قد ي وف يف النثر أكثر ، وبالنظم
تاجػػب تعقيػػد   أو تركيبػػات مػػن ال ػػالـ  عبػػاراتألف الػػنظم أحيانػػاً يضػػطر فيػػه النػػاخم إلػػى اسػػهعماؿ 

 المعنى وعدـ فهمه  
****************** 

          ةدػقيػػػػػػعانػػػػػا نظمػػػػػم لػػػػػي  فمػػػػػن – 11
                       وجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية مفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازة            

                   
 أي من ىذا الباب أو من ىذا ا٤بأخذ نظمت رل عقيدة ،  :( فمن انا ) : قاله 

لػم ا٣بػػرزات بعضػػها إذل بعػض يف سػػلك وي لػق علػػى لػػم ال لمػات بعضػػها إذل بعػػض  ىػػو أصػل الػػنظم
 ، 3 با٣برزات خرزات السبحة أو غّبىا ٩با ينظم تشبيهاً يف بيت 
 خػػاانيزأي نظمػػم منػػي عقيػػدة : ( مػػن ) : اػػل الػػالـ انػػا بمعنػػى  : (نظمػػم لػػي عقيػػدة  : ) قالػػه

  نظمم لنفسي عقيدة  ؟: أو أف الالـ لالخهصاص   يعني  ؟ المسلمين
 ا٤بعُب األوؿ أي نظمت عقيدة إلخوا  ا٤بسلمْب مِب ، :  ا٤برادأف  :الظاار 

                                                 

وللزيػادة كتػاب  256ات العربيػة يف اللغػة واألدب ص ومعجػم ا٤بصػ لح 531انظر يف تعريفو مفتاح السعادة ، ل اش ك ي زادة ص  - 1
 ميزاف الذىب يف صناعة شعر العرب ألٞبد ا٥بامشم ،

 ،082والعيوف الغامزة للدماميِب ص  62ا٤بعيار يف أوزاف األشعار للشنَبيِب ص  - 2
 ،  260والتعريفات للجرجا  ص (  055/  6) الت ملة والذيل والصلة ، للصغا   - 3
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 ، لة ٗبعُب مفعولة أي شمء معتقد يفع :( عقيدة  ): قاله 
    1 اذا في الل ة العربيةولده ا٢بل ، ، الشد  ح اـإ : من العقد وىو : في األصل والعقيدة

 ،  2(  الضاـزح م الذان ) فهو  :وأما في ا صطالح 
 أف ٙب م على الشمء ح ماً جازماً ٙب م عليو ذىناً ،  : يعِب
 الشك ،  بأف ىذا كذا نفياً أو إثباتاً جازماً بو فبل عقيدة مع قلبكتعتقد يف : يعِب 

 اناؾ جـي و  عقيدة باعهبار نطل اللساف    ي افألنه   بد أف 
 ول ن ليس عنده عقيدة ، ، ال إلو إال اهلل : فا٤بنافق يقوؿ  ، ق  حهى من المنافليألف نطل اللساف 

   ؟   أووال نقاؿ المطابل للااق  
 ، ، ال نقوؿ ى ذا  ال

وإف خػػالف الااقػػ  فهػػي   بل فهػػي عقيػػدة صػػحيحة فػػإف طػػا، (  الضػػاـز الػػذانح ػػم )  :بػػل نقػػاؿ 
 ،  عقيدة فاسدة

 ألنها غير مطابقة للااق    فاسدة ،  قيدةىذا ع،  أف اهلل ةالث ةالةة النصارىاعهقاد 
  ألنها خالؼ الااق  ل نها فاسدة ، ، عقيدة  الهحريف أف ا سهااء بمعنى ا سهيالء أالاعهقاد 
 ا ، ىم ٯبزموف بذلك ويعتقدوف ىذ ل ن

كػذلك ، فإهنػا ليسػت م ولػة ، يػذكر فيهػا   وىػويعِب غػّب م ولػة  ( : وجيية)  ووصف اذص العقيدة بأنها
  ،رٞبو اهلل القواعد العامة بدوف تفصيل 

 يعِب تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضاً ،:  (مفيدة )  وأهنا
 ، ىذا ليس فيو مدح  :( إنها أرجازة وجيية ) :  فقاله
 فيو مدح ،  :( مفيدة  ): قاله ل ن 
 ؟   افهخاروال اذا إ    ه وتأليفه عنصكيف يساغ لإلنساف أف يمدح ما كاف من : قاؿ قا ل  فإذا

 .وإنما قصد بياف الااق  االفتخار على ا٣بلق  ّٔذايسوغ ذلك إذا دل يقصد  : فالضااب
 ،  3 (أنا سيد ولد آدـ وال فخر ) فقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 ،  4 (تبلغو اإلبل لرحلت إليو  اهلللو أعلم أف أحًدا أعلم مِب ب تاب : ) وقاؿ ابن مسعود 
 ،  وجل أنو على علم عظيم ب تاب اهلل عز واذا يهضمن بال شي

                                                 

 ،(  86/  4) ومعجم مقاييس اللغة ، البن فارس  052جد أل  ا٢بسن ا٥بنائم ص ا٤بن - 1
 ، ٦429بموعة الرسائل وا٤بسائل البن تيمية ص  - 2
ويف سلسػػػػلة  4384بػػػػرقم (  412/  3) وصػػػػححو العبلمػػػػة األلبػػػػا  يف صػػػػحيح سػػػػنن ابػػػػن ماجػػػػة (  4318) أخرجػػػػو ابػػػػن ماجػػػػة  - 3

 ، 0570برقم (  010 – 011 – 99/  4) األحاديا الصحيحة 
 ،(  2463) ، ومسلم (  4706) أخرجو البخاري  - 4
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قػػاؿ اػػذا القػػاؿ ليمػػدح نفسػػه ويفهخػػر أو ليحػػث النػػاس علػػى رضػػي اهلل عنػػه ل ػػن اػػل ابػػن مسػػعاد 
  وعن غيرص من أال العلم ؟ عنهالهلقي 
 الثا  ببل شك ،  : الضااب

 ، مصنفاتهمأيضاً العلماء رحمهم اهلل إذا صنفاا يذكروف فاا د 
   1 كما قاؿ ابن مالي في الثناء على ألفيهه وذكر فاا داا

  تأليفه  من  ليفهخر بها وأنها 
 ول ن من أجل أف يحث الناس على تلقيها وتعلمها  

 الفوائد ، من، ألجل أف ٙبرص عليها وعلى ما فيها  (يدة مف ) :ا٤بؤل  رٞبو اهلل ىنا قاؿ  ى ذا
***************** 

                 مقدمػػػػػػػةفػػػػػػػي سػػػػػػػل ها  ههػػػػػػػامنظ – 18
                   ةػمػػػػػػػػػػػػػػاتػذاؾ خكػػػػػػػػػػػػػػااب  بػػػػػػػػػػػػػأ مسػػػػػػػػػػػػػػو             

  
ا سػلك ، ٥بػ لػيساألرجػوزة  ىػذه، ألف  2 ا سػهعارة يسميه علمػاء البالغػةىذا  : (في سل ها : )  قاله

يضػيع بعضػها عػن بعػض  والل نو شبهها ٖبرزات السبحة الػٍب ٥بػا سػلك فتنضػم لينضػم بعضػها إذل بعػض 
 وال تتفرؽ وتتشتت ، 

 مل على مقدمة وسهة أبااب وخاتمة   هوتي
 ، في وف آّموع ٜبانية  : (مقدمة   وسم أبااب كذاؾ خاتمة : )  فقاؿ

  المقدمة والخاتمة وسهة أبااب  
***************** 

               ة  ػضيػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػدرة المب ههاػمػػػػػػػػػػػػػوس – 13
                      الفرقػػػػػػػػػة المرضػػػػػػػػػية اػػػػػػػػػلأ دقػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي             

  
 ،أي جعلت عليها عبلمة ، ألف الوسم ىو العبلمة  :(   وسمهها: ) قاله 

 .(  سميهها) : وفي بعض النسخ 
 ،ة أو و٠بتها جعلت عليها عبلمة يعِب أنِب ٠بيت ىذه ا٤بنظوم والمعنى مهقارب

     ا٤بضػػيئة ، ل ػػن سػػهلت ا٥بمػػزة ألجػػل اسػػتقامة البيػػت ،  (المضػػية ) أصػػل  :( بالػػدرة المضػػية ) : قالػػه 
 و أىل البحر من البحار ،نصىم أعلى ما يقت :( والدرة ) : قاله 

                                                 

 ، وقد شرح الشيخ رٞبو اهلل ألفية ابن مالك شرحاً وافياً ، يسر اهلل لنا إخراجو ، 08شرح ألفية ابن مالك ، البن الناظم ص  - 1
 ىم أف يستعار للشمء اسم غّبه أو معُب سواه ،  :  االستعارة - 2

األدب البػػن  خزانػػةو  ( 97/  0) ٙبريػػر التحبػػّب البػػن أ  اإلصػػبع و  27الببلغػػة للجرجػػا  ص  أسػػرارو  53الشػػعر لثعلػػب ص  قواعػػدانظػػر 
 ،  268للعس ري ص  الصناعتْبو (  342/  0) ا٤بثل السائر البن األثّب و  ( 019/  0) حجة 
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م م ػابق ٤بسػماه فػإف ىػذه لقوة صػفائها وحسػنها ، وىػذا االسػ إلاءةيعِب الٍب ٥با  :( والمضية )  :قاله 
 قرأىا وتأملها ، ألف فيها فوائد عظيمة كثّبة فيما يتعلق بالعقيدة ، ٤بنا٤بنظومة درة مضيئة 

 ، يعِب اعتقد يعتقد اعتقاد ، فهم اسم مصدر ، (  اعهقاد: ) ٗبعُب (  عقد)  :( في عقد : )  وقاله
 ، ( حروفهولم ييهمل على  ما دؿ على معنى المصدر: ) يقاؿ النحاياف  : واسم المصدر

 ،  (الطا فة ) : يعِب :  (أال الفرقة ) ا٤براد  :( أال الفرقة : )  قاله
 .اهلل ورسولو وا٤بؤمنوف  ارتضاىاالٍب  :( المرضية ) : قاله 
عليو النيب صلى اهلل عليػو وسػلم وأصػحابو  كافكانوا على مثل ما    نالذي:  (أال السنة والضماعة ) وىم 
 ، 

مػػػن أاػػػل البػػػدع علػػػى اخػػػهالؼ أصػػػنافهم  المسػػػخاطةص الفرقػػػة المرضػػػية أصػػػحاب الفػػػرؽ وضػػػد اػػػذ
   وأنااعهم

****************** 
 هقػػػػػػػػػػػاد ذي السػػػػػػػػػػػدادعا لػػػػػػػػػػػىع – 11

                 الحنبلي
ي                العلػػػػػػدر ػقػػػػػػػل الحػػػػػػل ذي الػأاػػػػػػ إمػػػػػػاـ 

          

         ،أهنا مبنية على اعتقاد ذي السداد  يعِب
 ا٤بوافق للحق ،  1 يعِب الصواب ا٤بسّدد:  ( السداد: )  لها ق

يعػػِب علػػى اعتقػػاد ا٢بنبلػػم وىػػو اإلمػػاـ أٞبػػد بػػن  (السػػداد ) ال لػػػ  (ذي )  لػػػصػػفة  :( الحنبلػػي : ) قالػػه 
 ، 2 اإلماـ ا٤بشهور فنسبتو إذل حنبل ألنو جده الشيبا حنبل 
 ،أىل ا٢بق  يعِب الذي يقتدي بو : (إماـ أال الحل : )  قاله

 ،وإمامة غّبه من األئمة ليست إمامة مستقلة  اهللل ن إمامتو رحػمو 
 ،إمامة رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ  وىمبل ىم إمامة تابعة لئلمامة العظمى 

 ،وسلم ما صاروا أئمة  عليوائتماـ ىؤالء األئمة بو صلى اهلل  الولو 
 ( . 81اُغغذح ) { ٕ ثؤٓشٗب ُٔب فجشٝا ًٝبٗٞا ثآ٣بر٘ب ٣ٞهٕ٘ٞ ٝعؼِ٘ب ْٜٓ٘ أئٔخً ٣ٜذٝ} : قاؿ اهلل تعاذل 

، ألهنم أىل لئلمامة ٤با أع اىم اهلل تعاذل  أئمةفهؤالء األئمة األربعة وغّبىم من أئمة ا٤بسلمْب صاروا 
 من الص  واليقْب ،

 يعِب ذي الشرؼ ،  : (ذي القدر : )  قاله
                                                 

 ، 216أساس الببلغة ، للز٨بشري ص  - 1
البغدادي ، ثقة حافال فقيو  مثـ صدقا ، أبو عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حنبل الذىلم الشيبا  ا٤بروزي اإلسبل وشيخاإلماـ حقا ،  ىو - 2

ىػػ  240، ا٤بنالل عن السنة ، الصػابر يف ٧بنػة خلػق القػرآف ، مػات سػنة  إليهمىو أفضل أىل زمانو ، وىو من الذين انتهى العلم  حجة ،
 ، 98البن حجر ص  التهذيبتقريب و (  077/  00) للذىيب نببلء أعبلـ السّب نظر اهلل رٞبة واسعة ، ا رٞبو
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 لد النازؿ ،  :( العلي )  :له ا ق
 عليػهبين أال الحل ت اد ت اف األمة كلها مضمعػة علػى الثنػاء  ياً رحمه اهلل له قدراً عل أحمدوازماـ 

1 .  
الثنػاء عليػو ،  علػىإنو ٯبوز أف نشهد لو وألمثالو با١بنة ، ألف األمة اتفقت : حهى إف بعض العلماء قاؿ 

َعذذذطَب ُزٌٞٗذذٞا ؽذذٜذاء ػِذذذ٠ ا} : وقػػد قػػاؿ اهلل تعػػاذل  َٝ  فػػػإذا ( 113اُجوذذشح ) { ُ٘ذذبط ًٝذذزُي عؼِ٘ذذذبًْ أٓذذخ 
 ،  فلنا أف نشهد لو با١بنة بالصبلحشهدت األمة لشخص 
    2 الؼواذص المسألة فيها خ

اتفق علػى أنػو رٞبػو اهلل مػن أجػل أئمػة الػدين وأعظمهػم قػدراً ، وحصػل لػو  قدل ن ال بلـ على أف الرجل 
البدايػة والنهايػة )  يفك ابػن كثػّب رٞبػو اهلل كما ذكر ذلػ  ، يف الدفاع عن السنة ما يعلم من ترٝبتو احملنةمن 
 ، 4 وغّبىم ٩بن ت لموا عن سّبة الرجاؿ 3( 

****************** 
            يػالربانػػػػال فػػػػرد العلػػػػى مػػػػال رػحبػػػػ – 11

               يػالييبانػػػػػ ىجػػػػػػالداحي مػػػػػالحضػػػػػا  رب           
       

 ،دل اٗبعُب ع : (ر بْ حَ ) : قاله 
   ر ِحبْ : ويقاؿ 

    5 بفهح الباء وكسراا
 األكبر    ا شهقاؽواي ماافقة للبحر في 

  ،ح  ، ٕبر  ، ألنها ماافقة لها في الحروؼ دوف الهرتيب
 إذف فها العالم الااس  العلم   

 يعِب ا٣بلق ،  : ( المال: ) قاله 

                                                 

 ،( وما بعدىا  90/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  - 1
 . 538 – 537، شرح العقيدة ال حاوية ص (   304،  303/  08( )  508/  00) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  - 2
اهلل أعز ىذا الدين برجلْب ليس ٥بما ثالا أبو ب ر  إف: "  ا٤بديِب، وقاؿ علم بن (  351 – 345/  7) البداية والنهاية البن كثّب  - 3

 ،(  408/  4) بغداد للخ يب البغدادي  تاريخ" ، وأٞبد بن حنبل يـو احملنة  الردةالصديق يـو 
 253/  7) ال  ى البن سػعد   بقاتالو ، (  65ػ  48ص ) سّبة اإلماـ أٞبد بن حنبل ، البنو أبو الفضل صاحل : ٧بنتو  يف انظر - 4
/  5 ) لل ػػ يتػػاريخ األمػػم وا٤بلػػوؾ و  ( 216 - 093/  9) حليػػة األوليػػاء أل  نعػػيم و (  319/  0) ا١بػػرح والتعػػديل البػػن أ  حػػا  و ( 

ا٤بنػتظم و (  3 / 6)  ال امػل يف التػاريخ البػن األثػّبو (  231،  223 - 208/  2) النجـو الزاىرة البػن تغػري بػردي و (  094 - 086
 وغّبىم ،  ( 288 – 274 ، 267/  6) البن ا١بوزي 

، وعبػػد  بػػوع وىػػو م( ٧بنػػة اإلمػاـ أٞبػػد بػػن حنبػػل ) ذكػػر  ،حنبػػل  بػػنكػػابن عمػػو حنبػل بػػن إسػػحاؽ   :وأمػا الػػذين أفػػردوا مصػػنفات يف ٧بنتػػو 
 ، وىو م بوع ( ٧بنة اإلماـ أٞبد بن ٧بمد بن حنبل ) الغِب بن عبد الواحد ا٤بقدسم 

 ،(  04/  3) لساف العرب ، البن منظور  - 5
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  المأةار  علمو  سيما  1 ومن المعلـا أنه رحمه اهلل واس  العلم وكثيرص
 ا١بهمية ،  علىكما يعرؼ من كبلمو يف الرد   2 يت لم يف علم ا٤بعقوؿ كبلماً جيًدا  أنه م

 يف علم ا٤بعقوؿ ، أكثر منهيف علم ا٤بأثور  ل نه
 يعِب ا٤بتفرد بالعبل والشرؼ ،  :( فرد العال : )  قاله

 زطالؽ   تدؿ على ازطالؽ     شي أف الم لف   يريد بها ا الهيو  شي أف اذص األوصاؼ 
  على ازطالؽ   تنطبل إ  على الرساؿ صلى اهلل عليه وسلم  األوصاؼألف مثل اذص 

يعػػِب بالنسػػبة ٤بػػن دونػػو مػػع أف األوذل واألفضػػل أف ت ػػوف األلفػػاظ م ابقػػة للواقػػع  نسػػبيةل نهػػا أوصػػاؼ 
 ألف الغلو قد ٱبرج باإلنساف إذل ال ذب ، ، ال ٰبصل فيها غلو  ٕبيا

 ،يف وقتو (  فرد العال) يف وقتو (  حبر المال) إنو  :المطلل أف يقاؿ  ال الـ وتاجيه مثل اذا
 العمـا فهذا غير مراد للم لف رحمه اهلل   سبيلوأما أف نقاؿ على 

ت ػوف بالربوبيػة فهػػو  مػايعػِب الػذي تلقػى علمػو مػػن شػريعة اهلل ، ألف الشػريعة ألصػق  :( الربػاني : )  قالػه
 ، عز وجل شريعة الرب  رحػمو اهلل تلقى علمو من

 ،  3 هلل يف علمو النافع لعباد اهلل ا٤بر  ٥بم على شريعة اهلل ا٤بخلصإف الربا  ىو  :وقيل 
 ،  موالنافع لعباد اهلل بالعل ،إال الرب  يقصدفا٤بخلص هلل ال 

 المربي لهم تربية علمية وخلقية   
ىػػذا مػػن الَببيػػة  فػػإفبػػة بصػػغّب العلػػم قبػػل كبػػّبه ، أف يػػر  ال ل :قػػاؿ العلمػػاء معنااػػا   العلميػػة  فالهربيػػة

 العلمية ، 
وإذا ذكػر لػو عػن شػخص ، وأف يتفقػدىم  العلػمأف يبحػا العػادل يف طبلبػو ىػل طبقػوا  : والهربية الخلقيػة

 يف ا٤ب اف ا٤بناسب ،  ا٤بناسبخالفو يت لم معو بال بلـ الذي يناسب والوقت 
ألف ةمػػرة العلػػم اػػي   قصػػار جػػًدا  شػػيمػػل   فهػػذا بػػال أمػػا أف يمااػػم مػػن العلػػـا ويػػدعهم مػػن الع

 ، العمل
 ٗبعُب صاحب ،  :( رب ) : قاله 
 .العقل  ٗبعُب :( والحضى ) قاله 

 يعِب صاحب العقل ، 
                                                 

طبقػات ا٢بنابلػة أل  يعلػى ( كأف اهلل قد ٝبع لو علم األولْب من كل صن  ، يقوؿ ما يرى ، وٲبسك مػا شػاء  : )قاؿ إبراىيم ا٢بر   - 1
 (0  /6  )، 
 ،(  088/  00) ّب أعبلـ النببلء للذىيب س( كاف أٞبد قد كتب ُكُتب  الرأي وحفظها ، مث دل يلتفت إليها : ) قاؿ ا٣ببلؿ  - 2
/  2) ومعػادل التنزيػل للبغػوي (  79/  4) وا١بامع ألح اـ القرآف للقػرطيب (  327 – 326 – 325/  3) جامع البياف لل  ي   - 3

61  )، 
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 علمو باألثر ،  وىذاأي الظلمة ٗبا لديو من نور الرسالة : ( ماحي الدجى : ) قاله 
 مراجع كتبو ورسػائلو عػرؼ أف الرجػل يػت ل ومنومعلـو ا٤بنقوؿ فاإلماـ أٞبد رٞبو اهلل عنده معلـو ا٤بعقوؿ 
يف علػم األثػر أقػوى منػو يف علػم النظػر ، ألف األمػة اإلسػبلمية  ىوبا٤بعقوؿ كما يت لم با٤بنقوؿ ، وإف كاف 

كبػػػّباً يف االسػػػتدالؿ بػػػالنظر وا٤بعقػػػوؿ ل ػػػن مػػػع ذلػػػك ٯبػػػادؿ أىػػػل الباطػػػل   مبلغػػػاً يف عهػػػده دل ت ػػػن بلغػػػت 
  ،با٤بعقوؿ 

رٞبػػو ازسػالـ  شػيخألف ا٤بعقػوالت الػٍب تشػّعبت يف األمػة اإلسػبلمية ىػػم مػن علػم ا٤بن ػق الػذي قػػاؿ عنػو 
 . ( 1 إنه   يحهاج إليه الذكي و  ينهف  به البليد : )اهلل 

 ن ق اليونا  ، ا٤با١بدؿ وا٤بناظرة حٌب قبل عثورىم على علم  يعرفوف والناس
يػػدؿ علػػى أف اإلمػػاـ أٞبػػد رحػػػمو اهلل عنػػده علػػم بػػا٤بعقوؿ وعلػػم مػػن البيػػت  الشػػ رأف ىػػذا  :فالحاصػػل 
  ،با٤بنقوؿ 

  ( ماحي الدجى )  : وا٤بنقوؿ: ( رب الحضى ) :  في قالهعلم ا٤بعقوؿ 
 ، 2 يعِب أنو من بِب شيباف رٞبو اهلل وىذا نسبو :( الييباني : )  قاله
 ،ي تاريخ حياته من العلم بحياته فليرج  إلى ما ُصن ف ف المييدأراد  ومن

وذكػر أيضػا علػى سػبيل التبػع يف كتػب الرجػاؿ وكتػب ،  3 مصنفات مسهقلة حياتهوقد صنف في تاريخ 
 التاريخ ،

****************** 
                       األةػػػػػػػػػػػػػػرإمػػػػػػػػػػػػػػاـ أاػػػػػػػػػػػػػل  فإنػػػػػػػػػػػػػه – 12

              ريػاألةاص فها ػحػحا منػن فمن                                   
 ،  يعِب اإلماـ أٞبد :(  فإنه: ) اله ق

بػػاألةر فػػي علػػم العقا ػػد كمػػا  يأخػػذوف نالػػذي : ) إمػػاـ السػػلفيينيعػػِب  :( إمػػاـ أاػػل األةػػر )  :قالػػه 
   (  يأخذوف باألةر في المسا ل العملية

                                                 

 ،(  82/  9) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 1
 343ورقة  ) للسمعا األنساب و  483ٝبهرة النسب لل ليب ص  ، انظربِب ب ر بن وائل  أٞبد من اإلماـالٍب ينسب إليها  وشيباف - 2
 ،  84للقيسرا  ص  ا٤بتفقةاألنساب و (  209/  2) اللباب يف األنساب البن األثّب و ( أ / 

 ا٤بػنهج األٞبػد للعليمػػم و (  078/  00) للػػذىيب أعػبلـ النػببلء سػػّب و (  442/  0) هتػػذيب ال مػاؿ للمػزي  :وانظػر يف نسػبتو إذل شػيباف 
(  64/  0) مفلػػح  البػػنا٤بقصػػد األرشػػد و (  71/  0) طبقػػات ا٤بفسػػرين للػداودي و (  563/  2) مػػاكوال  البػػناإلكمػاؿ و (  71/  0) 
 ،(  63/  0) وفيات األعياف البن خل اف و (  363/  6)  للصفديالوايف بالوفيات و (  4/  0) طبقات ا٢بنابلة أل  يعلى و 
يف  احملصػلا١بػوىر ) و البػن ا١بػوزي ، ( د مناقػب اإلمػاـ أٞبػ) و البنػو صػاحل ،  (سّبة اإلمػاـ أٞبػد ) سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر  على منها - 3

)  و            لتقػم الػدين ا٤بقريػزي ، (مناقػب أٞبػد بػن حنبػل ) و ، وىػم م بوعػة أ  ب ػر السػعدي  البن( مناقب اإلماـ أٞبد بن حنبل 
 ،وٮبا ٨ب وطاف أل  طاىر القرشم (  د بن حنبلأٞب فامتحا
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لسػػل  يف يف احملنػػة الػػٍب أبتلػػم ّٔػػا علمػػاء ا 1 يف عصػػر ا٤بػػأموف اإلمامػػةأف اإلمػػاـ أٞبػػد رٞبػػو اهلل بلػػغ  وذلػػك
 ،  2 ذلك العهد

عػز مػن اهلل  ا١بػزاءأدخل على األمة اإلسبلمية من علم اليونػاف وعلػم ال ػبلـ مػا يسػتحق عليػو  ا٤بأموففإف 
 ،  وجل

 ، 3  نصراً عزيزاً  البدعةألنو أدخل على األمة علوماً أفسدت العقائد ونصر 
والعيػاذ بػاهلل ، األسواؽ ويضرّٔم  يف وحصل منو إيذاء ألىل السنة ف اف ٰببسهم ويشهّْر ّٔم وي وؼ ّٔم

، 
  م رااف ومنهم من يهأوؿ  مخااراً على سبيل أنه ولامما اضطر كثير من العلماء إلى أف ياافقاا 

 ، أصرا على أف يعلنا الحل بدوف تأويل 4 ناح بنول ن ازماـ أحمد رحمه اهلل ومحمد 
حػػٌب كػػانوا ٯبرونػػو يف األسػػواؽ  ه إ  أمثالػػهيصػػبر عليػػ  وحصػػل لإلمػػاـ أحمػػد مػػن ازيػػذاء وازاانػػة مػػا 

وىو صابر ومصمم على أف يبقى على ما ىػو عليػو مػن قػوؿ  5 عليو يغمىبالبغلة ويضربونو بالسياط حٌب 
 ا٢بق ، 

    6 الحل في ذلي الاقم ولا بالهأويل لضل الناس خالؼألنه لا قاؿ 
    7 أحمد بن حنبل ازماـإذ أف الناس ينهظروف ماذا يقاؿ 
 ، فبذلي اسهحل أف ي اف إماماً 

 الحل والصااب    منبر وكاف ماقناً بما اا عليه صألنه 
 ( . 81اُغغذح ) { ٝعؼِ٘ب ْٜٓ٘ أئٔخً ٣ٜذٕٝ ثؤٓشٗب ُٔب فجشٝا ًٝبٗٞا ثآ٣بر٘ب ٣ٞهٕ٘ٞ } : وقد قاؿ تعاذل 

                                                 

أشػهر ، وقػد كػاف فيػو تشػيع واعتػزاؿ  وٟبسػةاهلل بن ىاروف الرشػيد تػوذل ا٣ببلفػة بعػد قتػل أخيػو واسػتمر يف ا٣ببلفػة عشػرين سػنة دعب ىو - 1
 وتويفلق القرآف، وفًب ا٤بسلمْب ّٔا ، البدعة الن رى وال امة ال  ى وىم القوؿ ٖب ىاتْبوجهل بالسنة الصحيحة ، وقد ألاؼ إذل بدعتيو 

بيػاف تلبػيس  ، انظربالقوة واإلكراه ، فاهلل حسيبو  عليهاىػ ، وىو على عقيدتو الباطلة الٍب أوصى أخيو ا٤بعتصم بأف ٯبمع الناس  208سنة 
  ،(  281/  7) البداية والنهاية البن كثّب و (  81/  2) ا١بهمية 

 ،   (  278/  7) ية والنهاية البن كثّب ىػ ، البدا207وىم يف سنة  - 2
، تػاريخ ا٣بمػيس للػديار ب ػري (  225/  2) ، النجـو الزاىرة البن تغػري بػردي (  278، 273/  01) سّب أعبلـ النببلء للذىيب  - 3
بػػو شػػرح الميػػة نقػػبلً عػػن الصػػفدي مػػن كتا 8صػػوف ا٤بن ػػق وال ػػبلـ للسػػبوطم ص (  235/  2) ، فػػوات الوفيػػات لل تػػيب (  334/  2) 

طبقات األطباء وا٢ب ماء  028، طبقات األمم لصاعد ص (  646/  0) وتاريخ ابن خلدوف  514العجم ، الفهرست البن الندمي ص 
 ، 67البن جلجل ص 

اإلمػاـ  ىػػ ، وصػلى عليػو 208سػنة  تػويفبن نوح ا٤بضروب ، كاف أحد ا٤بشهورين بالسػنة ، صػ  مػع اإلمػاـ أٞبػد يف احملنػة ،  ٧بمد ىو - 4
 ،(  322/  3) تاريخ بغداد للخ يب  ، انظراهلل  رٞبهماأٞبد ، 

 ، 62،  61سّبة اإلماـ أٞبد البنو صاحل ص  - 5
 ،(  03/  0) طبقات ا٢بنابلة " لوال أٞبد بن حنبل وبذؿ نفسو ٤با بذ٥با لذىب اإلسبلـ : " قاؿ إسحاؽ بن راىويو  - 6
 ،(  216/  9) حلية األولياء ، أل  نعيم  - 7
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 ٤بن بعده ، رٞبو اهلل فبذلك صار إماماً 
 . ول ن اذص ازمامة نسبية

فإنػػه اػػا ازمػػاـ األعظػػم وىػػم إمامػػة رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  زمامػػة عظمػػى تابعػػة ألنهػػا إمامػػة
 يهفرع من إمامهه إمامة األ مة    الذي

 ،  إمامة أصلية  فإمامة األ مة من اذص األمة إمامٌة فرعية   
قاله  لاجب أف يطرح وسلم٧بمد صلى اهلل عليو  ولهذا لا خالف اذا ازماـ ادي ازماـ األعظم
 وأف ي خذ بقاؿ رساؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم   

ي وف  أفاإلماـ تابع إلمامة الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ما استحق أف ي وف إمامًا إال  ىذاأف  ولا 
 إماـ لبلؿ ، 

 ( .  11اُوقـ ) { ٝعؼِ٘بْٛ أئٔخً ٣ذػٕٞ ا٠ُ اُ٘بس }  :كما قاؿ تعاذل ،   فإف الضالؿ له أ مة

 إذل األثر ،  نسبةأي من سلك مسل و فهو األثري ، يعِب  : (فمن نحا منحاص فها األةري  : ) قاله
 :والعلـا ناعاف 

   أةرية  - 1
  ونظرية  - 8

   ( أةري : ) فها  والسنةفما كاف مهلقى من ال هاب 
  (  نظري: ) وما كاف مهلقى من العقل فها 

  ري بل كالاما ي يد اآلخر أف العلم األةري   ينافي العلم النظ:  واعلم
 األصل ؟  وأيهما

 . العمليةال يف األمور العلمية وال يف األمور  األةرىو  :األصل عند أال السنة 
  فهم ٰب موف كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم يف كل شمء ،

 . النظرية ـالعلا  : أال البدع عندواألصل 
 اافضػلف مػن كتػاب اهلل وسػنة رسػولو صػلى اهلل عليػو وسػلم اآلةػار ما يدعاف أنه عقل على  يقدمافولهذا 

 إال اهلل ،  يعلمهم الأ٩باً ضلاا أو بذلك عن سواء السبيل 
   ال هاب والسنة  إلىازماـ أحمد رحمه اهلل في الرجاع  ىمنح ىحنإذف األةري اا الذي 

 األثر يف مسل و ال يف أقوالو ،  ىلأإف اإلماـ أٞبد بن حنبل إماـ  : نقاؿمن ا٤بم ن أف  :ولهذا أقاؿ 
 ،  والسنةأنو سلك ٙب يم ال تاب :  (في مسل ه  : )ى ومعن

 ،لو  بالنسبةيؤخذ قولو وحينئذ ال ٫بتاج إذل تقييد اإلمامة  (إماـ أال األةر : )  وليس المعنى
 ، والسنة ال تابىذه اإلمامة صحيحة أف ي وف اإلنساف متبعاً ٤با جاء بو  : ألننا نقاؿ
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****************** 
         الرضػى صاب هُ لر حَ  ضريحاً  سقى – 13

                  وال فػػػػػػػػػراف مػػػػػػػػػا نضػػػػػػػػػم أضػػػػػػػػػا والعفػػػػػػػػػا       
         

 القبر   :  الضريح( : سقى ضريحاً : ) قاله 
 نزؿ فيو ،  :( حّله : ) قاله 

 عز وجل ،  صوب الرلى من اهلل لرٰبويعِب يسأؿ اهلل سبحانو وتعاذل أف يسقم 
 أف يسقم لريح اإلماـ أٞبد صوب الرلى ،  تعاذليعِب يسأؿ اهلل  فالضملة انا خبرية ل نها دعا ية

 معنااما واحد   ( : الصيب )  و( الصوب )  و ( :صاب الرضى : ) قاله 
 ،من الرلى  الصيبأي 

   1 فها المطر( الماء النازؿ من السماء ) اا  :والصيب في األصل 
العبػد أسػخط  علػىاهلل سبحانه وتعػالى إذا رضػي عػن العبػد أرضػى النػاس عنػه وإذا سػِخط  أف واعلم

 الناس عليه   
  فإذا كنم تريد أف يرضى الناس عني فاتب  رضى اهلل 

  تهب  رضى اهلل من أجل أف يرضى الناس عني فهطلب األعلى لادنى   ول ن 
 ،  اا األصل اهللول ن اجعل رضى 

 ، إذا رضي عني رضي عني الناسبأف اهلل  لْ ةِ وَ 
 رلى الناس فت وف متوسبلً باألعلى إذل األدىن ،  اهللأف تنوي ب لب رلى  ول ن إياؾ

   يرضى اهلل عني   ألنه ربما إذا نايم اذص النية 
   مقصادؾ ضعف م وحينئذ يفاتي مقصادؾ  

 ، المحرماتفعل  ، والغفراف عن ترؾ الااجباتالعفو عن  :( والعفا وال فراف : )  قاله
  اذا إذا اقهرف العفا بالم فرة 

 يهضمن معنى الثاني    منهماإما إذا انفصل أحداما عن اآلخر ف ل واحد 
 ، عفا اهلل عنك وغفر لك  : يلقل ن إذا 
 ، من واجبات  أٮبلتوما (  عفا اهلل عني) صار 

 ما اقَبفتو من سيئات ،  (غفر لي )  و
   ( هر م  الهضاوز الس: ) ر بمعنى فْ ألف ال َ 

   ( النػيوؿ عن الحل وازبراء منه : ) والعفا بمعنى 
 يعِب مدة إلاءة النجم وىذا طويل إذل ما ال هناية لو ،  : (ما نضم أضا ) : قاله 

                                                 

 ،(  210/  8) احمليط يف اللغة ، للصاحب  -  1
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 ن رة يشمل كل ٪بم ، : (ما نضم : )  يقاؿ وأيضاً 
****************** 

                  األ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػةوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر  وحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػه – 14
                   ةػنػػػػػػػػػػػػػضػااف أعلػػػػػػػػػػػػى الػالرضػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػازؿم                                                       

            
 أنزلو وأنزؿ سائر األئمة ،  يعِب:  (وحله وسا ر األ مة : ) قاله 
 ،يعِب أئمة اإلسبلـ  ( :األ مة : ) قاله 

 ،األئمة األربعة فقط :  بذليوليس المراد 
 ، وغّبىمل ل إماـ يف دين اهلل من األئمة األربعة  اا شامل بل

 إماماً يف العلم وتوجيو الناس ،  أوإماماً با٣ببلفة وتدبّب ا٤بلك  كاف وسااء
   (الرضااف أعلى الضنة  منازؿ - وحله وسا ر األ مة: ) يدخل في قاله  فإنه
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 األسئلة 
 . ؼ الح مة أـ لم يعرؼ اذا اا المهعبد حقيقةكاف ازنساف يقبل الييء يهعبد به عر ف إ: نقاؿ 

 .أما الذي   يهعبد إ  إذا عرؼ الح مة فهذا ناقص 
ًُ   شي إذا عرؼ أسرار اليريعة وِحَ َمها ازداد رغبًة  ل ن معرفة الح مة قد تييد ازنساف إيمانَا

 فيها وطمأنينًة بها ودفاعاً عنها ودعاًة إليها   
عرؼ ا٢ب مة فنستفيد فائدًة أخرى وىم مثبًل عندما تسألو عن ا٢ب مة فإنو ل ن يا شيخ إذا : السا ل 
  يعلمها ؟
 .ليس كل من عرؼ ا٢ب مة يضع  إٲبانو : ل ن أنا أقاؿ ىذا يزداد علماً ال شك ، : الضااب 

 .قد ت اف معرفة الح مة زيادًة في ازيماف وزيادة في الهعبد أيضاً 
 ًء عقلَم معناص أـ لم تعقله  ل ن أصل الهعبد الخضاع للييء ساا

 ؟  أحسن اهلل إليك الوارث من األ٠باء ا٢بسُب ؟ ىل ىو مأخوذ من اآلية: الس اؿ 
 . نعم: الضااب 
 ؟  يا شيخ ذكرنا أف ا٢بوادث داللتها عقلية: الس اؿ 
    ال ، ال ، ذكرنا أف ا٢بوادث داللتها حسية عقلية: الضااب 
 ؟  ذكر العلماء أنها تعبدية   ينب ي أف يُلهمس لها علل األمار الهعبدية الهي: الس اؿ 
 . ىناؾ شمء نعلم أننا لن نصل إذل شمءبل ينب ي ل ن : الضااب 

 .نقض الاضاء بلحم ازبل : مثالً 
 . 1إنها تعبد : كثير من العلماء قاؿ 

  .إنها تعبد : عدـ الصالة في الحماـ كثير من العلماء قاؿ 
 .ذص مم ن أف نحاوؿ معرفة الح مة ا

 .ل ن الصالة أربعاً اذص   يم ن 
لا حاولنا لن نعرؼ محاولة الاصاؿ إلى الح مة قد ت اف كمحاولة الاصاؿ إلى كيفية صػفات اهلل 

  
بعػػض المهػػأخرين يػػذكر فػػي جملػػة مػػن األح ػػاـ الهػػي ذكراػػا عنهػػا   ل ػػن فيػػو يػػا شػػيخ مػػثبلً : السػػ اؿ 

نهػػػا تعبديػػػة ومنهػػػا أيضػػػاً أف الصػػػالة أربعػػػاً يسػػػرد مػػػن العلػػػل واألح ػػػاـ ومناسػػػبة العلمػػاء المهقػػػدمين أ
 الاقم      ؟ 

 ؟ ال ، دعنا من توقيتها ل ن كوهنا أربع ركعات ، دل ال ت وف ستاً : الضااب 
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  رٗبا ٤بناسبة ا١بو ؟: الس اؿ 
 ؟ كي  مناسبة ا١بو ؟ يعِب يف الشتاء ٪بعلها ستاً ويف الصي  أربع : الضااب 

 .ال ، فيو أشياء ا٢بقيقة ال ٲب ن أف نعلم ا٢ب مة 
 .يعِب ي وف من باب التعنت ٧باولة العلة 

 . نعم صحيح التوقيت ٖبمسة أوقات الفجر مثبلً والظهر قد ٯبد اإلنساف مناسبة 
 .وقد ٯبد مناسبة والحة يف بعضها دوف بعض 

 .فصبلة العصر مثبلً قد ال تست يع أف تعرؼ ا٤بناسبة 
 .  الظهر وا٤بغرب والعشاء والفجر ل ن

 المصطفى ال اا من أسػماء النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟ : الس اؿ 
 . ال ، الظاىر أنو من أوصافو : الضااب 

  ( قاؿ المصطفى : ) وال ريب من أف بعض الناس سبحاف اهلل العظيم يقاؿ 
صػالة والسػالـ وأعلػم منػا بمناقبػه   م  أف الصحابة رضي اهلل عنهم أشد من تعظيماً للرساؿ عليه ال

وال قػػاؿ أي واحػػد مػػن الصػػحابة يعػػِب كػػل كتػػب ا٢بػػديا يقػػوؿ ( قػػاؿ المصػػطفى ) مػػا قػػاؿ أبػػي اريػػرة 
 وما أشبو ذلك ،( قاؿ أبو القاسم  –قاؿ نيب اهلل  –قاؿ رسوؿ اهلل : ) الصحا  

 ،  من سبقهم ل ن الناس في الاقم الحاضر ابهُػُلاا بصياغة األلفاظ ولم ينظروا إلى
قػػاؿ اهلل : ) مثػػل بعػػض النػػاس اآلف إذا أراد أف يقػػوؿ  والحقيقػػة أنػػه ينب ػػي لنػػا أف ننظػػر إلػػى مػػن سػػبقنا

 ،( وىذا قوؿ ا٢بق  –قاؿ ا٢بق : ) يقوؿ ( تعاذل 
 ال شك أف اهلل ىو ا٢بق ا٤ببْب ،

 ، ( قاؿ اهلل : ) ل ن قل 
 وأشد تعظيماً هلل منك ،  نكالنيب عليو الصبلة والسبلـ ال شك أنو أعلم باهلل م
 إذا أراد أف يتحدث عن اهلل عز وجل يف ا٢بديا ، 

 ماذا يقوؿ ؟ 
 ، 1( أنا أغُب الشركاء عن الشرؾ : قاؿ اهلل تعاذل ( ) قاؿ اهلل تعاذل ) 

 ل ن بعض الناس يريد أف يضدد ول ن الهضديد في مثل اذص األمار   ينب ي   
 ألمار أولى من الهضديد   اتباع السلف في اذص ا

 من العلماء من زور وحرؼ في تاحيد األلااية    -
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ل نهم مهفقاف على أنه   يُعبد إ  اهلل واليركيات الهي وقعم من اذص العلماء فهذا عن جهل 
 تعهبر عن جهل   

 زوجات النبي صلى اهلل عليه وسلم ال يعهبرف من آله ؟ : الس اؿ 
  من آلو ،أهنن : الصحيح : الضااب 
 تخفيف اهلل سبحانه وتعالى على أبي طالب أليس اذا قبا ً للعمل من كافر ؟ : الس اؿ 
 ال ، يفيد أف ال افر قد ٯُبازى وإال فإنو ال يُقبل من عملو ،: الضااب 

و ل ن قد ٯُبازى كما ٯُبازى يف الػدنيا إذا أحسػن ال ػافر فقػد ٯبازيػو اهلل تعػاذل يف الػدنيا بػدفع ا٤بصػائب عنػ
    أو حصوؿ ا٤ب لوب أو كثرة ا٤باؿ أو كثرة األوالد

 ال يضاز أف تضعيف األذكار ؟ : الس اؿ 
 ليس بو بأس ،: الضااب 

سػػبحاف اهلل وٕبمػػده عػػدد خلقػػو سػػبحاف اهلل وٕبمػػده رلػػا نفسػػو سػػبحاف اهلل : ) ألف ىػػذا ورد يف السػػنة 
 أف يقاؿ ىذا ،  ال بأس 1( وٕبمده زنة عرشو سبحاف اهلل وٕبمده مداد كلماتو 

  ل ن ال يضاز أف يحب ازنساف غير  النيب صلى اهلل عليو وسلم ُٰبَبُّ أكثر من الوالدين: الس اؿ 
 النبي صلى اهلل عليه وسلم أكثر من محبة الاالدين ؟ 

ًَ والػػداف عاصػػياف فيحػػب أبػػا ب ػػر وعمػػر وعثمػػاف أكثػػر : الضػػااب  أمػػا احملبػػة الدينيػػة فرٗبػػا ي ػػوف لػػو مػػثبًل
 ،  منهما

 ؟  ا٤بص فى اسم مفعوؿ فمن ا٤بص فم ؟ واص فى ٩بن: الس اؿ 
ٝار هبُذ أُالئٌخ ٣ب ٓش٣ْ } ا٤بص فم اهلل مص فم من ا٣بلق ، صفوة من ا٣بلق صفوة ا٣بلق : الضااب 

ََّٜشِى ٝافطلبى ػ٠ِ ٗغبء اُؼب٤ُٖٔ  هَ َٝ  .(  18آٍ ػٔشإ )  {إ هللا افطلبى 

صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم أقػػل أىػػل النػػار عػػذاباً ، فهػػل ىػػو أقػػل عػػذاباً مػػن أف عػػم النػػيب : ٫بػػن قلنػػا : السػػ اؿ 
 عصاة ا٤بؤمنْب ؟ 

، يػػدخلوف النػػار وليسػػوا مػػن أىلهػػا ، أنػػت اآلف  عصػػاة المػػ منين   يسػػماف أاػػل النػػارال ، : الضػػااب 
 ،فيها أال النار ام أالها المخلدوف تأيت إذل عنيزة وتقيم ّٔا يومْب ىل تسمى من أىل عنيزة ؟ ال ، 

 تقسيم المحاؿ إلى محاؿ ذاتي ومحاؿ معناى ومحاؿ ل يرص ال اذا الهقسيم صحيح ؟ : الس اؿ 
 احملاؿ مهما كاف ، كل شمء ال ٯبوز على اهلل فهو ٧باؿ ،      حاجة   : الضااب 
ح كػبلـ غػّب والػ) ( يروؽ للسم      وييفي من خما )  :أال نست يع أف نقوؿ ا٤براد بقولو : الس اؿ 

  ؟( 
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 صحيح ل ن أيهما أشد ؟ : الضااب 
 أشد ؟ الشعر ، ال ي فم ،: الس اؿ 
أحياناً ي وف النثر أشفى مػن الظمػا مػن الػنظم إ٭بػا ( يشفم من ظما ) ال ، ي فم ، ألنو حٌب :  الضااب

 الشمء الذي ي وف فيو النظم أظهر نوافق ا٤بؤل  عليو ، 
بػد ً مػن أف ( على اعهقػاد أاػل السػنة والضماعػة : ) ؿ أ  نقاؿ أف األولى أف الم لف قا: الس اؿ 

 يأتي بفرد منهم ؟ 
)     ألف ازماـ أحمد رحمػه اهلل مهفػل علػى أنػه إمػاـ أاػل السػنة يعنػي حهػى يطلػل عليػه : الضااب 

  ( إماـ أال السنة 
 أليس األفضل الصحابة وام أولى منه ؟ : الس اؿ 
في وقههم من البدع ما احهاجاا أف يدافعاا كمػا يػداف  صحيح   ل ن الصحابة ما حصل : الضااب 

 ازماـ أحمد ألنهم كلهم على الحل وام مسهقيماف ما برز أحد يداف    
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 فصل
 في ترجيح مذاب السلف 

       ربػػػػػخػاػػػػديم أنػػػػه جػػػػاء ال اعلػػػػم – 15
               يرػر البػػػػػػػيػػػػػػػفى خػالمقهػػػػػػ النبػػػػػػي عػػػػػػن                                                          

        
 الم لف رحمه اهلل أف كهابه اذا ييهمل على سهة أبااب ومقدمة وخاتمة   نَ ير بػَ 

اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم  لرسػوؿذكر فيها ما يدؿ على الثنػاء علػى أىػل السػنة وا١بماعػة ا٤بتبعػْب  فا٤بقدمة
. 

 يعِب علم يقْب ،  :(  اعلم: ) قاله 
 ،( ا٣بّب  وعلمت للخّبوفقت ) : ٝبلة معَبلة دعائية يعِب  : ( اديم: ) قاله 
 يعِب ا٢بديا ،   :( جاء الخبر  أنه) : قاله 
 ، 1 ٰبتمل ال ذب والصدؽ لذاتو، ( قوؿ : ) مشل  :في الل ة  والخبر
 ،  قائلوبق ع النظر عن  يعني

  ألف في القاؿ ما   يحهمل ال ذب باعهبار قا له 
  باعهبار قا له  الصدؽيحهمل  وفي القاؿ ما  

 ونحن نه لم باعهبار القاؿ   
 المخبر به    باعهباروقاؿ اهلل ورساله يحهمل 

 اهلل عليه وسلم   يحهمل الصدؽ ل ن باعهبار المخبر به    صلىالنباة بعد النبي  يقاؿ مدع
 ىذه ال لمة خ  ،  ،إ  رسوؿ اهلل :  لا قاؿ

 ته   ألنه يحهمل الصدؽ وال ذب لذا
 صدقاً   ولا قاله مسيلمة ال ذاب كاف كذباً   كافل ن لا قاله محمد رساؿ اهلل  

 ،  2 فعل أو تقرير أور عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وغّبه من قوؿ ثما أُ  :الخبر في ا صطالح  أما
 سبق ال بلـ عن أصل النيب يف مقدمة ال تاب ،  :( عن النبي : )  قاله

 : ح للاجهينصال اللفظوسبل أف 
   لَ ه  ول ن سُ   أي صالح ألف ي اف أصله النبي   – 1
 ر ومخَبر  ألف النبي رفي  المقاـ واا مخبِ    3 واا ا رتفاع النباةوألف ي اف أصله من  – 8

                                                 

 ،(  010ص ) التعريفات ، للجرجا   - 1
، اختصػػار علػػـو   52نزىػػة النظػػر البػػن حجػػر ص ، (  015/  9( )  059/  7) انظػػر تعريػػ  السػػنة يف فػػتح البػػاري البػػن حجػػر   - 2

 ، 053، شرح على شرح النخبة لعلم القاري ص (  047/  0) ا٢بديا البن كثّب 
 ، (  002/  00) فتح الباري البن حجر   - 3
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 ،يعِب الذي ٯبب اقتفاؤه : ( المقهفى : )  قاله
 ،  1 أثره نقفواأف ن وف خلفو :  ومعنى ا قهفاء

  عليه وسلم مقهفى فالنبي صلى اهلل 
 تقتفم بو أي أف تقفوا أثره وتتبعو ، أفيعِب ٯبب على أمتو  أي واجب ا قهفاء

 ، ىم بنو آدـ  ( :  البير)  :( خير البير ) : قاله 
  ألف أبيارام خاارة بادية   والمخلاقات األخرى أبياراا مسهارة   بيراً  اامف وسُ 

 ،  عي وجل اهللواذا من رحمة 
 ال بد أف يسَبىا شمء يقيها من ا٢بر وال د ،  نات األخرىألف الحياا

تعػػاذل وىػػذه  اهللفجعػػل اهلل تعػػاذل السػػَب ٥بػػم ىػػم الػػذي يسػػَبوف أنفسػػهم بالثيػػاب الػػٍب رزقهػػم  بنػػا آدـ أمػػا
أنػػو ٕباجػػة إذل سػػَب  كمػػا  ا٤بعنويػػةح مػػة عظيمػػة مػػن أجػػل أف يعػػرؼ اإلنسػػاف أنػػو ٕباجػػة إذل سػػَب عورتػػو 

 اوؿ سَب عورتو ا٤بعنوية كما يسَب عورتو ا٢بسية ، فيح ا٢بسيةعورتو 
   خير البير حهػى األنبيػاء والرسػل فإنػه صػلى اهلل عليػه وسػلم أفضػل والسالـإذف النبي عليه الصالة 

 الرسل   
 ،  تيمل كل الخيرات الخيريةواذص 
فػي العبػادة    وخير البير في الُخلل وخير البير فػي الهدايػة   وخيػر البيػر النسبالبير في  خير
   

 ، خيرية مطلقة فهي
 وم  اذا فإنه ليس له حل في خصا ص الربابية   

 الضرر والنفع وال ٲبلك لغّبه كذلك ،  ٲبلكفليس يعلم الغيب وليس 
  : ووسطاهلل عليه وسلم في اذا الباب بين طرفين  صلىوالناس بالنسبة لرساؿ اهلل  

  جعلوه ٗبنزلة الرب ، حٌب بين طرؼ غاٍؿ في مفرط في المدح والثناء .0
األمػػور  يفوٯبعلػوه ال فػػرؽ بينػو وبػػْب البشػر  النبػػي صػلى اهلل عليػػه وسػػلم ينهقصػػااوبػين طػػرؼ آخػر  .2

 الٍب ٱبتص ّٔا ، 
 ورسػػولوىػػو عبػػد اهلل : فأنزلػػو منزلتػػو وقػػاؿ ،  وقسػػم ةالػػث عػػرؼ للنبػػي صػػلى اهلل عليػػه وسػػلم حقػػه .3

واػذا اػا مػذاب  ،مػن البشػر فيمػا خصػو اهلل بػو وىػو أعلػى  وجػل عػزوليس لو حق فيما ٱبتص بالرب  
 ،الحل  أال

****************** 
                                                 

 ، (  354/  6) احمل م ، البن سيده  - 1



 82 

          اؼ تفهػػػػػرؽػة سػػػػػمػػػػػػذي األ بػػػػػأف – 82
              اعهقػػػػػػػاداً والمحػػػػػػػل نػيػػػػػػػػعػوسب بضػػػػػػػعاً                                                   

       
 سوؼ تفَبؽ ،  ألمةابأف ىذه : يعِب  إشارةاسم   : (ذي ) : قاله 
  أمة ازجابة  ىنا : باألمة المراد  :( األمة ) : قاله 

 اليهود والنصارى وا٤بشركْب ،  تشمل:  ألف أمة الدعاة
 النبي صلى اهلل عليه وسلم   رسالةأمة ازجابة الذين ينسباف إلى  : ل ن المراد بذلي

  : 1 تأتي لعدة معاف: في الل ة  واألمة
  ازمامة وبمعنى الطريقة  وبمعنىن وبمعنى الضماعة تأتي بمعنى اليم
 :اذص أربعة معاف 

َش ثؼذ أٓخ } : مثل قولو تعاذل  :بمعنى اليمن  تأتي .0 ًَ أي بعد   54ييسف   {ٝادَّ
 زمن ، 

  ،(  18أُئٕٓ٘ٞ ) { ٝإ ٛزٙ أٓزٌْ أٓخٌ ٝاؽذح } : مثل قولو تعاذل  :الملة  بمعنىوتأتي  .2
 كما يف كبلـ ا٤بؤل  ،   : الطا فةوتأتي بمعنى  .3
 ،  إماماً أي (  182اُ٘ؾَ ) { إ اثشا٤ْٛ ًبٕ أٓخً }  :وتأتي بمعنى ازمامة  .4

 يعِب ال ائفة وىم أمة اإلجابة ، :( بأف ذي األمة ) : قاله 
 ما بْب الثبلثة إذل التسعة  ، : البضع  : (ساؼ تفهرؽ بضعاً وسبعين ) : قاله 

 ، الثالةة: المراد به انا 
ثنتػػػْب االيهػػػود علػػػى إحػػػدى وسػػػبعْب فرقػػػة وافَبقػػػت النصػػػارى علػػػى  افَبقػػػت) :  جػػػاء فػػػي الحػػػديث اكمػػػ

 ،  2 ( ةالنار إال واحد يف كلهاىذه األمة على ثبلث وسبعْب فرقة   وستفَبؽوسبعْب فرقة 
 ،أهنا من أصحاب النار :  ليس معنى ذلي

  من عمل أال النار  فهال ن ما خرجم به عن السنة 
 ،لنار ٨بالفوف ألىل ا١بنة أىل ا ألف
 ،فقد دخل يف عمل أىل النار  ا١بنةمن خرج عن عمل أىل  ف ل

 أف ي وف من أصحاب النار ،  و  يلـي
 ،  وسبعوففهذه بضع 

                                                 

 ،(  20/  0) ٝبهرة اللغة البن دريد  - 1
 – 06329) وأٞبػػد (  3990) وابػػن ماجػػة (  4596) قػػاؿ حػػديا حسػػن صػػحيح ، وأبػػو داود و (  2641) أخرجػػو الَبمػػذي  - 2

 – 213بػػػرقم (  404 – 412/  0) وصػػػححو العبلمػػػة األلبػػػا  يف سلسػػػلة األحاديػػػا الصػػػحيحة (  2508) والػػػدارمم (  27501
214 . 
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لتتػػبعن ) : األمػػة  ىػذه، ألف الرسػوؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػلم قػػاؿ عػػن  وإنمػا افهرقػػم علػػى ةػػالث وسػػبعين
 ، 1 ! (فمن : اهلل اليهود والنصارى ؟ قاؿ  سنن من كاف قبل م ، قالوا يا رسوؿ

  والمهب  لسنة من كاف قبله مخالف ليريعهه 
اثنتػػْب وسػػبعْب وارت ػػب أحػػد مػػن ىػػذه األمػػة طريقػػة النصػػارى  والنصػػارىفػػإذا كػػاف اليهػػود إحػػدى وسػػبعْب 

صػػارى ىػػم الػػٍب خرجػػت عػػن مشػػأّة اليهػػود والن واحػػدةالضػػبلؿ يف اثنتػػْب وسػػبعْب فرقػػة فيبقػػى فرقػػة  صػػار
 ، والسبلـوصارت على ملة الرسوؿ عليو الصبلة 

 : قاؿ الم لف  ولهذا
          ة سػػػػػاؼ تفهػػػػػرؽمػػػػػػذي األ بػػػػػأف

اعهقػػػػػػػػػػاداً  وسػػػػػػػػػػبعين بضػػػػػػػػػػعاً                                                   
                     والمحل

    واضحى الحل منها أمرص فالذي علأف ىذه الفرؽ كلها تدعم أهنا على ا٢بق ،  وال ريب
  والذي على غير الحل ويدعي أنه على الحل 

 :  اذا   تخلا حاله من أحد أمرين:  نقاؿ
 عرلت لو فظن أف ما ىو عليو ىو ا٢بق ،  إما شبهة
 وا١باه فبقم على الضبلؿ مدعياً أنو على حق ،  الرئاسةلو أراد بذلك  عرلت وإما شهاة

    ةالذي حملهم على الخروج عن الحل شبه لبدعافالعااـ المهبعاف لا مة 
   الحلألف العامي   يدري فظن أف اذا اا 

  شهاة  مػهػلالبدع الضالاف ا  ء عرض  وأ مة 
علػى رئاسػتهم وعلػى  البقػاءأهنم يعرفوف ا٢بق ل ػن أصػروا علػى مػا ىػم عليػو مػن أجػل  ألف ال الب عليهم
 ،قيادهتم والعياذ باهلل 

 ،  2 كأ  جهل وغّبه بقوا على الضبلؿ مع علمهم با٢بق  الضااليةمة ال فر في ما صن  أ : مثل 
 ،  3 أنو على باطل وإف ا٢بق ٗبا جاء بو موسى ومع ذلك بقم على باطلو يعلمفهو  وكما فعل فرعاف

 الفرؽ الثبلث والسبعْب كل واحدة منها تعتقد أهنا على صواب وعلى حق ،  ىذهإف  :إذف نقاؿ 
 ، ا  ء على الحل   شي،  ما عليه الرساؿ صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه بااأصافالذين 
 عرضم لهم إما شبهة وإما شهاة       خالفااوالذين 

                                                 

 ، (  2669) ومسلم (  6889) أخرجو البخاري  - 1
 ،(  276/  0) ـ السّبة النبوية البن ىشا - 2
  4ك ن: وذلك يف قولو تعاذل عنو  - 3

 ىكل كل 

ٌيه 5 (  04: النمل )  م، 
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 كاف على ا٢بق ،  الذي: يعِب  :( والمحل : )  قاله
****************** 

        فىػالمصطاف في نهج النبي ك  ما – 81
                   ر زيػػػػػػػػػغ وجفػػػػػػػػػاػن غيػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػ هػحبػػػػػػػػػػوص                                                   

                 
كػاف يف الػدائرة الػٍب كػاف فيهػا رسػوؿ اهلل صػلى   مػا يعػِبللظرفيػة : ( فػي : ) ( مػا كػاف فػي نهػج ) : قاله 

 اهلل عليو وسلم ، 
جعلػو رسػوالً  حػٌباصػ فاه مػن خلقػو يعػِب ا٤بختػار الػذي اختػاره اهلل عػز وجػل و  :( المصػطفى : )  وقاله

 إذل العا٤بْب إذل يـو القيامة ،
 يعِب الصحابة رلم اهلل عنهم ،  :( وصحبه ) : قاله 
 ميل عن ا٢بق بالغلو ،      غّبيعِب من  :( زيغ : ) (  من غير زيغ : )قاله 
 ،  أي تقصّب : ( جفا ): قاله 

الييػػغ علػػى ال لػػا  نحمػػلجػػاء الضفػػاء وجػػب أف  والحقيقػػة أف الهقصػػير زيػػغ ل ػػن لمػػا جػػاء الييػػغ ةػػم
 والضفاء على الهقصير   

ىػػػؤالء ىػػػم  تقصػػػّبفالػػػذين علػػػى طريقػػػة النػػػيب عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ وأصػػػحابو مػػػن غػػػّب غلػػػو وال :  يعنػػػي
 احملقوف ، 

 عليه وسلم وأصحابه ؟  اهللبأي شيء ندرؾ أف اذا منهج الرساؿ صلى : فإذا قاؿ قا ل 
وفهػم وسػلم واآلثػار الػواردة عػن الصػحابة  عليػوع إذل كتاب اهلل وسنة رسولو صػلى اهلل بالرجو  :فالضااب 

  حضة  الصحابةمن كالـ الم لف رحمه اهلل أف قاؿ 
 .( في نهج النبي المصطفى وصحبه ) : لقاله 

 : واذا أحد احهمالين 
 بذلي أف قاؿ الصحابي حضة    مرادصأف ي اف  – 1
    إلى ال هاب والسنة الرجاعي اف مرادص أف نهج الصحابة  أف: وا حهماؿ الثاني  – 8

 ،  صوابعلى هنجهم ورجع إذل ال تاب والسنة فهو على  فمن كاف
 أف ي وف قوؿ الصحا  حجة ،  و  يلـي على اذا ا حهماؿ

فػػػاء خوالسػػنة وي ػػػوف لديػػو خ ػػأ يف الفهػػػم أو خ ػػأ يف الػػدليل  ال تػػابقػػد يرجػػػع إذل أي الصػػحا  ألنػػو 
 ،الداللة  ا٣بفاءليل عليو أو الد

 : كالـ الم لف يحهمل وجهين   على كل  
 ،  األخيرللمرء  واألسلم
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 : يقػوؿأنا ال أريد إال أف أتبع ال تػاب والسػنة ألف ىػذا ىػو هنػج الصػحابة خػّب مػن أف  : قاؿ إذا: يعني 
 عن الصحا  ،  ءأف أتبع ال تاب والسنة وما جا
 فها حل   ألف ازجماع دليل مسهقل بنفسه    صحابةالول ن أعلم أف ما أجم  عليه 
وأمػا إذا جمعػاا فػال  الصػحابةاػا فػي قػاؿ الااحػد مػن  إنمػا ذكرناامػاوكالمنا في ا حهمالين الػذين 

 شي أف إجماعهم حضة وأنه دليل مسهقل  
****************** 

         رػالػػػػنص جيمػػػػاً يعهبػػػػ اػػػػذا ولػػػػيس – 88
               رػاألةػػػػػػػػ لاػػػػػػػػػأة إ  علػػػػػػػػى ػرقػػػػػػػػػف فػػػػػػػػي                                                       

                                   
ظنػػاً ول ػػن  عتػػ يٕبيػػا : يعػػِب  (يعهبػػر جيمػػاً ) عائػػد علػػى النفػػم ولػػيس متعلقػػاً بقولػػو  :( جيمػػاً ) : قالػػه 

 أىل األثر ،  النص جزماً ال يعت  يف فرقة إال على ىذاا٤بعُب أف 
 فمن اذص الااحدة ؟ ( كلها في النار إ  واحدة : ) قاله  والنص
 ،ة أىل األثر قىم فر  بأهنا٪بـز جزماً  :نقاؿ 

 ،يعِب ال تاب والسنة 
 : ألف الدليل 

  إما أةر  – 1
 وإما نظر    – 8

 ،فهو نظر  الدليل عقلياً  كاففإف  
 فهو أثر ،  وإف كاف الدليل شرعياً 

 ال األةر ؟ فمن ام أ
 اتبعاا اآلةار اتبعاا ال هاب والسنة وأقااؿ الصحابة رضي اهلل عنهم    الذينام 

 الذين الهيماا طريل السلف  ( السلفيين ) في أي فرقة من الفرؽ إ  على  يهأتىواذا   
****************** 

             هػييػػػػػػػػػػػػنػالنصػػػػػػػػػػػاص باله هاابةأفػػػػػػػػػػػ – 83
                يهػل و  تيبػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػعطػر تػغيػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػن                                             

                             
 الضمّب يعود على أىل األثر ،  :( ةبهاا أ) : قاله 

 عمالً بمقهضااا    ةبهاااأو ةبهااا عقيدة أةبهااا لفظاً و أ
  وإةباتها اللفظي أيضاً يهفرع عليه إةبات المعنى 

 إثباهتا لفظاً ومعًُب وإثباهتا اعتقاًدا وإثباهتا عمبلً ٗبقتضاىا ، : نقاؿ  أف نُ سُ حْ يَ فػَ 
 ، (  السمي  : ) من أ٠باء اهلل تعاذل : ذليمثاؿ 

  اةبهاا اذا ا سم لفظاً 
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 ًى  ةبهاص معنأو 
  هلل السم  وإنه مهصف به  واعهقدوا

وا ألسػنتهم عػن قػوؿ مػا ال يرلػاه اهلل عػز نزىػ يسػمعوىػو أهنػم إذا اعتقػدوا أف اهلل  وعملاا بمقهضػى ذلػي
 وجل ، 

 ( :  البصير) 
 .إةباته لفظاً 

 .أي انو داؿ على البصر  ىً معنوإةباته 
 ،  عقيدةألنو ليس ٦برد العلم كافياً بل ال بد من  واعهقاد ذلي

 العمل بمقهضاص   ما مقهضى ازيماف بأف اهلل يرى ؟  : والراب  
ال يرلاىا اهلل عز وجػل ، أل  أومػن بػأف مػن أ٠بػاء اهلل  حركةاهلل ما أٙبرؾ بأي  ال أفعل شيئاً ال يرلاه أف

 متضمن للبصر واعتقد ذلك بقليب ،  البصّبتعاذل البصّب وأف 
 إذف جاارحي   بد أف تعمل بمقهضى ذلي ا عهقاد   

  . العلم   يسهلـي العقيدةإف  :قلم 
 ،رسوؿ من عند اهلل  وسلم أبو طالب يعلم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
 ل ن لم ينفعه ألنه ما اعهقد و  انقاد   

 .ٝبع نص  ( :النصاص : ) الم لف  فقاؿ
 ( .ال هاب والسنة ) والمراد به 

 ،  للتنػزيوأثبتوىا إثباتاً مصاحباً : ، يعِب  الباء للمصاحبة : (بالهنػييه : )  قاله
   ( عن كل نقص تنػييه اهلل عي وجل : ) ييه ػوالمراد بالهن

 قدير ،  اهلليثبتوف أف :  فمثالً 
 وأف ىذا االسم متضمن ٤بعناه وىم القدرة ، 

 ،ال يلحقها نقص وال يلحقو فيها عجز  بقدرةويعتقدوف أف اهلل تعاذل قادر 
 ألخذىم أخذ عزيز مقتدر إذا خالفوا أمره ،   وجللو شاء اهلل عز  ويعملوف ٗبقتضى ذلك وأنو

 ، ألف اإلنساف ال يقدر على كل شمء ، ة اذص القدرة فيها نقصله قدر  ازنساف
 فإف اهلل على كل شمء قدير ، ،  وأما قدرة اهلل فليس فيها نقص

 ها  ػها م  عدـ النقص في إةباتػالنصاص يثبهان جمي وا ذا 
اهلل  عمػػى ، كػػػبلـ ال يعَبيػػو خػػػرس وال عػػم ، كػػػل الػػنقص ينػػػػزىوف يعَبيػػػو٠بػػع ال يعَبيػػو صػػػمم ، بصػػر ال  

 تعاذل عنو ، سبحانو 
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 ،  التع يلأهنم ينػزىوف اهلل تنػزيهاً خالياً عن : يعِب  :( من غير تعطيل : )  وقاله
   ( له من األسماء والصفات  تخلية اهلل تعالى عما يضب) اا : والهعطيل 
ىػػؤالء  عػػن مػدلو٥با وٱبلػػوف اهلل عػز وجػػل عػن مػا يتصػػ  بػو ٩بػػا تقتضػيو ىػػذه النصػوص النصػوصفيع لػوف 

 التع يل ،  أىل
 أال السنة والضماعة يهبرءوف من ذلي  

ألف ا٤بع ّْلػػة الػػػذين أن ػػػروا صػػػفات اهلل أو أن ػػػروا  :( تعطيػػػل  غيػػػربالهنييػػػه مػػػن ) : قػػػاؿ الم لػػػف  وإنمػػػا
 والصفات أيضاً ،  األ٠باءبعضها أو أن روا 

 ذلك ؟  كي   ،إهنم ينػزىوف اهلل عز وجل يّدعوف أهنم منػزىوف هلل  :يقالاف 
 ،ف إثبات ىذه الصفات يقتضم التشبيو واهلل منػزه عن ا٤بشأّة أل :يقالاف 
 ٯبب أف نن ر ىذه الصفات ،  فإذف
األ٠بػاء علػى زعمهػم ينػايف تنػػزيو اهلل سػبحانو  إثبػاتٯبب أف نن ر حػٌب األ٠بػاء ، ألف  : قالاا :الاف  وال

 ،  عندىموتعاذل حيا إنو يقتضم التشبيو 
   الصفاتنة فينػيااف اهلل عن النقص و  يعطلاف النصاص الااردة في إةبات أال الس أما
 ،  1 أهنم ال يشبهوف اهلل ٖبلقو: يعِب  :( و  تيبيه : )  قاله

 :ولهذا لا عّبر به ل اف أولى من وجاص ةالةة ( الهمثيل )  بالهيبيهومراد الم لف 
 .لتمثيل ال نفم التشبيو أف الذي جاء بو القرآف والسنة نفم ا :األوؿ  الاجه
كال رنشثٞا هلل األٓضبٍ } ،  ( 11اُؾٞسٟ )  {٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء ٝٛٞ اُغ٤ٔغ اُجق٤ش } :  قاؿ اهلل تعاذل كما

 ( . 31اُ٘ؾَ )  {

أولى من ازتياف بلفظ آخر  الدقيقة األمارعلى لفظ النص   سيما في اذص   المحافظةومعلـا أف 
 النص   بهٌؼ للفظ الذي جاء   ولا ادعى من أتى به أنه مراد

 ،  2 نفي الهيبيه فيه إجماؿأف  :الثاني  الاجه
 فهذا غلط ،  وجهإف أراد نفي الهيبيه من كل  ألنه

 فهذا ىو التمثيل ، وإف أراد نفي الهيبيه في كل الصفات 
  أ خط فهذانفي الهيبيه أي أنه   ييابه الخلل في أي شيء وأي وجه من الاجاص  أرادإف : يعني 

   وإف أراد نفي الهيبيه يعني أنه ميابه للخلل في كل وجه وفي كل معنى
 ،(  الهمثيل ): قاله  عنه ي فيفهذا 

 واشهراؾ في بعض المعاني    تيابهفنفي الهيبيه من كل وجه من الاجاص اذا خطأ   ألف اناؾ 
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 ،  ا٤بخلوؽا٢بياة ، يتص  ّٔا ا٣بالق ويتص  ّٔا  : فمثالً 
 وىم ا٢بياة ،  ه من حيث أصل الصفةفبينهما تياب

 صفات اهلل وصفات المخلاؽ ما عرفنا معاني صفات اهلل    بينولا  اذا الهيابه الميهرؾ 
 من بعض الاجاص ؟  وتيابهفال بد أف ي اف اناؾ اشهراؾ 

، ا٤بخلػوؽ يػدرؾ مػا  أصػل المعنػى حيػثتيػابه مػن هلل علم وللمخلوؽ علم بْب علػم اهلل وعلػم ا٤بخلػوؽ 
 علمو وا٣بالق عز وجل كذلك ، ي

 ، للمخلوؽ بصر وللخالق بصر ،  المعنى أصلفهناؾ اشهراؾ في 
 ، الرؤيةالبصر للخالل والمخلاؽ ميهركاف في أصل 

 ،من ىذا الوجو  فبينهما تيابه
 ال يتماثبلف ،  ل نهما

   ( وجه  كلالهساوي من  : ) ألف المماةلة 
   1( لاجاص ا شهراؾ ولا في بعض ا: )  ةوالميابه
 . مطلقاً نفي الهيبيه صار عند كثير من الناس يساوي نفي الصفات أف  :الثالث  الاجه

 كل من اةبم هلل صفة فها ميبه   : وذلي عند من يقاؿ 
 صار معُب ىذا ال بلـ عندىم أي من غّب إثبات صفة ،  :( من غير تيبيه ) : فإذا قلنا 

 اا مذاب أال الهعطيل    ةوالضماعفياام اذا بأف مذاب أال السنة 
 ، الصفاتنفي يعِب  (نفي الهيبيه ) ألنهم يروف أف معنى 

 حيث ييعماف أف كل من أةبم هلل صفة فها ميب ه  
تػابع عبػارة كثػّب ٩بػن كتبػوا أو ت لمػوا يف  :( و  تيػبيه )  :قاله أف ا٤بؤل  رٞبو اهلل تابع يف  : فالحاصل

 ىذا الباب ، 
    (من غير تمثيل )  : أف نقاؿ:  والصااب

    2 الااسطية بذلي العقيدةولهذا عبرر شيخ ازسالـ رحمه اهلل في 
  ( تحريف و  تعطيل ومن غير ت ييف و  تمثيل  غيرمن : ) فقاؿ 

عند المناخرة على العقيدة قاؿ  –له مناخرة عند الاالي  جلسألنه  –وعند المناخرة على العقيدة 
ألف الهمثيل اا الذي ورد به القرآف فعّبرت باللفظ الذي : قاؿ   ؟(  تيبيه و )  : لماذا لم تقل: 

 ولم يذكر الاجهين اآلخرين    القرآفجاء به 
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العقيدة نفي الصفات مطلقًا ذكرص في  علىل ن ذكر أحداما واا أف نفي الهيبيه صار يطلل 
   1الهدمرية 

****************** 

              اآليػػػػػػػات  ناء مػػػػػػػمػػػػػػا جػػػػػػ لػ ػػػػػػػف – 81
            ةقػػػػػػات عػػػػػػنار ػبػػػػػػػفػػػػػػي األخ حر ػصػػػػػػ أو                                                                   

            
                   كمػػػػػػػػا  صُ رف ػِمػػػػػػػػػاألحاديػػػػػػػػث نُ  نػمػػػػػػػػ – 81

         واعلمػػػااء فاسػػػم  مػػػن نظػػػامي ػجػػػ دقػػػ                                                             
       

 :الٍب ذكرىا ا٤بؤل  رٞبو اهلل أف  القاعدة اذص
  صُ رف مِ رساؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم من األحاديث فإننا نُ  عنكل ما جاء في كهاب اهلل أو صح ) 

 ،  (كما قد جاء 
  عن السلف  المرويواذا اا 

    2 (ا كما جاءت بال كيف أمروا) : يقالاف في آيات الصفات وأحاديثها 
 فالواجب علينا أف ٭برىا كما جاءت ، 

 مرار لفظي معناي ؟ إلفظها فقط أو اا  رر مِ مرار لفظي بمعنى أف نُ إال اذا ازمرار  ول ن
  ،الثا  ، أما األوؿ فإنو مذىب باطل ويسمى مذىب أىل التفويض أو ا٤بفوّْلة  : الضااب

 ،  3 (من شر أقواؿ أىل البدع واإل٢باد ) :  بن تيميةشيخ ازسالـ اوىو كما قاؿ عنو 
 ، بهذا المذاب ارت باا خطأ عظيماً  ألنهم

 ،وأحاديثها  الصفاتحيا جعلوا ا٤بسلمْب ٯبهلوف معا  آيات 
  واذا خطر عظيم 

 ،والزكاة وا٢بج  والولوءإذا كنا متعبدين بألفاظ األح اـ الشرعية كالصبلة 
  !!!؟؟؟فات حهى نفهم معنااا ف يف   نهعبد بآيات الص

 ،  ومن المعلـا أنه لفظ جاء لمعنىأننا ٭بره كما جاء ،  : المهم
 ىذا اللفال ومعناه ا٤براد بو ،  إثبات فالااجب

 ا حهماؿ المرجاح ؟  أوال المعنى المراد اا الظاار : فإذا قاؿ قا ل 
 أنو ىو الظاىر ،  :فالضااب 

  مرجاح يحهاج إلى دليل  ماؿاحهألف صرؼ اللفظ عن خاارص إلى 
 ا٥بوى والتح م على اهلل عز وجل ،  اتباعمعلوماً لنا كاف ادعائو من  نإذا دل ي  واذا الدليل

                                                 

 ،( التحفة ا٤بهدية  270ص ) الرسالة التدمرية البن تيمية  - 1
،  527،  513، 430/ 3) أخرجػو اللبلل ػػائم يف شػرح أصػػوؿ اعتقػاد أىػػل السػنة وا١بماعػػة عػن األوزاعػػم والثػوري ومالػػك والليػػا  - 2
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ا٣ب يػة وآيػات الصػفات الذاتيػة ٭بػره علػى مػا ىػو  الصػفاتفنمر آيات الصػفات الفعليػة وآيػات  وعلى اذا
 عليو ،
٭برىػا كمػا جػاءت  الذاتية الصفاتوالقوة وما أشبو ذلك من  والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة فا٢بياة

 وقوة ،،،،،اخل   وعزةإف هلل حياة وعلماً وقدرة و٠بعاً وبصراً : ، ونقوؿ 
 ظاىرىا ، ألف صرفها عن ظاىرىا خروج ّٔا عن ما يراد ّٔا ،  عنٯبوز أف نصرفها  وال

 كما جاءت ،   ٭برىا الصفات الفعليةكذلك 
وغػػػّب ذلػػػك مػػػن الصػػػفات  ،العجػػػب  ،الفػػػرح  ،الرلػػػى  ،السػػػخط  ،الغضػػػب  ،تيػػػاف آّػػػمء واإل :مثػػػل 

 الفعلية فنمره كما جاء ،
بال راىػػة  –بػػالفرح ا٤بعػػُب ا٢بقيقػػم  –بالسػػخط ا٤بعػػُب ا٢بقيقػػم  –ا٤بػػراد بالرلػػى ا٤بعػػُب ا٢بقيقػػم  : فنقػػاؿ

 ، وى ذا –ا٤بعُب ا٢بقيقم 
ااػػا الظػػاار صػػار ذلػػي مػػن بػػاب اتبػػاع الهػػاى   عػػن معن صػػرفناااألفػػاظ جػػاءت بمعنااػػا فػػإذا  ألنهػػا

 الهدى  
 أبعاض لنا وأجزاء ،  ىو ىوىم الٍب تدؿ على مسم :الخبرية  الصفات

 الوجو ، واليد ، والقدـ ، واألصابع ، والعْب ، :  مثل
 ، اذص ألفاظ تدؿ على مسميات كل

 أبعاض وأجزاء ،  اي بالنسبة إلينا
 بعاض وأجزاء ، أإهنا  نقوؿما  أما بالنسبة هلل

   1( ما يم ن انفصاؿ بعضه عن بعض : ) ألف البعض والضيء 
 هلل عي وجل مسهحيل    بالنسبةواذا 

 ،  2 ، ال يقاؿ ى ذا يف حق اهلل عز وجل منوإف يد اهلل بعض منو أو جزء :  ولهذا لم نرى أحداً يقاؿ
   ( ما صح انفصاله عن األصل : ) ألف البعض والضيء 

  .بة هلل أمر مسهحيل واذا بالنس
 أشبو ذلك ، ل ننا ال نسميها بعضاً أو جزًء ، ومانسميها يداً ووجهاً وعيناً وإصبعاً وقدماً  إذف

ظاىرىػػا  علػػىالػػذين أجروىػػا علػػى خػػبلؼ ظاىرىػػا أو أجروىػػا  :طريقػػة السػػلف فػػي اػػذا البػػاب  ع ػػس
 بل س توا ،  ظاىرىاغّب صفات ا٤بخلوقْب أو دل ٯبروىا على ظاىرىا وال على  ن جنسوجعلوىا م
  ا  ء الممثلة  ا٤بخلوقْبالذين أجروىا على ظاىرىا وجعلوىا من جنس صفات  :فمثالً 
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 الظاىر فهم كاذبوف ،  ىوأهنم دل ٯبروىا على ظاىرىا وإف ادعوا إف ىذا :  وحقيقة األمر
 ، ا٤بخلوقْبمثل أيدي  ت وفإف ظاىر اليد أف  : قالااإذا  (اليد ) ولنضرب لذلي مثالً بػ 

 كذبتم ليس ىذا ىو الظاىر ، :  قلنا 
 ،فبل ٲب ن أف ي وف ا٤بضاؼ إذل اهلل كا٤بضاؼ إذل ا٤بخلوؽ  اهللىذه اليد أليفت إذل  ألف

   قاً باهلل عي وجل ووصف كل ماصاؼ يناسبه    ي افبل المضاؼ إلى اهلل 
 نها مثل اليد المضافة إلى الذرة ؟ المضافة إلى ازنساف أ اليدرأيم يد ازنساف ال تفهم من اذص أ

 ،ىذا إال من فيو ىوس  يفهموال ٲب ن أف ، أبداً 
 المضافة إلى ازنساف    كاليدف ذلي اليد المضافة إلى اهلل   يم ن أف ي اف مدلالها  

  وبحسبه  وتناسبهألنها يد أضيفم إلى ماصاؼ بها وصفة كل ماصاؼ تليل به 
  .التمثيل  نفى ٩بنوأننا أسعد باتباع ظواىر النصوص ،  1 التمثيلإف ظاىر النصوص ىو :  فقال م
 إف قول م ىذا ليس بصواب ،  :نقاؿ 

 القوة أو النعمة ،  (اليد ) ا٤براد بػ  إف :الذين نفاا اذا الظاار وقالاا 
 ٫بن أسعد بتنػزيو اهلل من م ،  : وقالاا
 ،كذبتم لستم أسعد بتنػزيو اهلل منا  :لهم  نقاؿ
   بالنقا صنهم وصفهم اهلل تعالى وكالمه بل أ

  حيث زعمهم أف ال هاب   يراد به خاارص 
 فيه أنهم بعقال م كما تياءوف    تهصرفافبل يراد به معنى يخالف الظاار 

   اللفظهذا ػولذلي نضدكم مهفرقين في المعنى المراد ب
 ،ا٤براد كذا :  من م من يقاؿ

 ،  ليسم عقليات وامياتواي ه عقليات وكل إنساف يأيت ٗبا أراد ٩با يرا
دل يتبعػػوا مػػا يلػػزمهم مػػن إجراءىػػا  أيضػػاً ا٤بػػراد ّٔػػا خػػبلؼ الظػػاىر ىػػم :  قػػالااإف ىػػؤالء الػػذين  :إًذا نقػػاؿ 

 على ظاىرىا ، 
  إذف ما اا خااراا ؟

 الال ل باهلل حقيقة دوف المضاز    المعنىخااراا 
 ،وتقبض وتبسط  وتتصرؼيد حقيقية تأخذ  (اليد ) فالمراد بػ 

 ، خلقوأصابع حقيقية يأخذ اهلل ّٔا ما أراد من  وكذلي المراد باألصاب 
 ،  ىً فنحن نمراا كما جاء لفظاً ومعنوكذلك ا٤براد بالعْب وى ذا بقية الصفات 
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   ألفاظ جاءت لمعاف فمن نفى اللفظ فإنه لم يمراا ومن نفى المعنى فإنه لم يمراا ألنها
 ؟  ودلكي  ؟  : ما جاءت وال نتعرض لقولنا الواجب أف ٭برىا ك بل

  ألف اذا الهعرض من سبيل أال البدع 
 ، 1(  والسؤاؿ عنو بدعة: ) اهلل  رحػموقوؿ اإلماـ مالك :  بدليل

                        ؟كيف : ونقاؿ   فال يضاز أف يسأؿ عن صفة من صفات اهلل 
 ،و ىذا ٩با ٲبتنع على اهلل إذا صح ىذا لـز من:  و  يضاز أيضاً أف نقاؿ

 ،إذا صح نزولو إذل السماء الدنيا لـز أف ت وف السماء الثانية فوقو :  يقالاف الذينيعني مثل 
    و  يضاز  حراـاذا 

 ،  قدرهحق من عرؼ اهلل وقدره  اذا الهقدير رَ د  قَ و  يم ن أف يػُ 
 ،ؿ مثل ىذه األسئلة يف ىذا األمور التسليم وعدـ التعرض ألي سؤا موقفنابل ٫بن 

  ما معنى المضيء ؟ أوالنػيوؿ ؟  معنىما  : أما لا قاؿ
 أف يسأؿ عن ا٤بعُب حٌب يبْب لو ،    بأس فهذا

 ما معُب االستواء ؟ 
 .  بأس 
 كي  ينػزؿ كي  ٯبمء كي  عينو ؟ كي  قدمو ؟   استوىكي    ل ن
 .يضاز   

****************** 
             اؿػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػرد ذاؾ بالػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  – 82

                  اؿػهػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػه جػهػػػػػػػػػػػػػػػػػفػم اؿػقػػػػػػػػػػػػػػػػل                                                                      
                     

 أي ما جاءت بو النصوص من اآليات واألحاديا ،  : (ذاؾ و  نرد : )  قاله
إف ا٤برجػع يف إثبػات الصػفات :  إشػارة إلػى قػاؿ مػن يقػاؿذلػك  وإ٭بػا قػاؿ : ( بػالعقاؿ نردص ) : قاله 
 ىو العقل ،  نفيهاأو 

  فما اقهضى العقل ةباته أةبهناص 
  ،غّب موجود  أـموجوداً يف القرآف والسنة  كاف وما اقهضى العقل نفيه نفيناص سااء
 ، ننفيهوإما أف  نهاقف فيهأف  فإما وما   يقهضي العقل إةباته و  نفيه

   2 أكثرام نفى ذليو 

                                                 

 ،(  398/  3) شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة وا١بماعة للبلل ائم  - 1
 كبلٮبا للرازي ،   042، واحملصل ص  221، أساس التقديس ص  310اإلرشاد للجويِب ص  - 2

 ،( ػ ا٤بختصر  017/ 0) ، والصواعق ا٤برسلة البن القيم (  4/  0) وانظر درء تعارض العقل والنقل البن تيمية 
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 : عندام ةالةة  فاألقساـ
 ال ، أـما اقتضتو العقوؿ فيثبتونو سواء كاف ثابتاً يف ال تاب والسنة  : األوؿ
 ال ، أـ والسنةما اقتضى العقل نفيو فينفونو سواء كاف ذلك موجوداً يف ال تاب  : الثاني
 ما ال يقتضم العقل إثباتو وال نفيو ،  : الثالث

 : فيه إلى قسمين فانقسماا 
 نفاص وام األكثر    قسم .1
 ، إةباته و  نفيه يقهضيألف العقل   ال نثبت وال ننفم ،  : وقسم تاقف فيه وقاؿ .2

   فالااجػب نفيػه الػدليلومػا لػم يػدؿ عليػه ، ألف العقل دل يدؿ عليػو  :نفاص وام األكثر قالاا  فالذين
 ، 

 ،  فالااجب الهاقفعلى إثباتو  يدؿلى نفيو ودل إف العقل دل يدؿ ع :والذين تاقفاا فيه قالاا 
 ، قاعدة مبنية على شفا جرؼ ىارٍ  ل ن كل اذص القاعدة

   قاعدة تقهضي تقديم المعقاؿ على المنقاؿ   والعقل يقهضي تقديم المنقاؿ على المعقاؿ  ألنها
يقتضػم أف ىػذه  العقػل، من العجب أف يقولوا ٫بن نتبع العقل وىم يهدموف العقل ٗبا يدعونو عقبلً  وىذا

يػػػػتح م فيهػػػػا أو يػػػػدركها ف ػػػػاف  أفألف العقػػػػل ال ٲب ػػػػن ، األمػػػػور الغيبيػػػػة نقتصػػػػر فيهػػػػا علػػػػى ا٣بػػػػ  آّػػػػرد 
 ، مقتضى العقل الصريح أف يرجع فيها إذل النقل 

  خبٌر محض ما تدركه بعقلي كيف ترج  إلى عقلي فيه ؟ 
  ىػػػل ٲب ػػػن أف ٙب ػػػم بعقلػػػك علػػػى ، شػػػر رجعػػػت إذل عقلػػػك بالنسػػػبة إذل حػػػاؿ شػػػخص مػػػن الب لػػػواآلف 

  ؟أحوالو 
عنػػػو بػػػا٣ب  الصػػػادؽ ، أمػػػا أف  لَ ِقػػػنُ مػػػا ال ٲب ػػػن ل ػػػن إ٭بػػػا تعتمػػػد يف أحوالػػػو علػػػى مػػػا نقلػػػو عػػػن نفسػػػو أو 

، أنػػت يف بيتػػك تقػػـو وتف ػػر وتػػذىب لػػو تصػػرؼ ٱبػػتص بػػو  كػػلّّ   فلػػيس بصػػحيحتػػتح م عليػػو بعقلػػك 
ىػػذا وىػػو بشػػر  ل أف يف ػػر ألػػيس كػػذلك ؟ ٱبتلػػ  عنػػك ،لعملػػك وىػػو ال يقػػـو وال يف ػػر يػػروح لعملػػو قبػػ

 من حالك ف ي  باهلل عز وجل ؟  قريبةٌ حالو 
 ؟ذلي على النقل  فيكيف تح م على اهلل بعقلي والعقل يقهضي أف تعهمد 

 ألف ىذا ال يثبت إال با٣ب  احملض ، 
ل يقتضػم أال يوصػ  اهلل العقػ: ألن ػم تقولػوف  ، العقػوؿ ىػدمتم العقػوؿ أصػحابأنػتم يػا  :ولهذا نقػاؿ 
 بو نفسو  وص بذلك وىو قد 

 : واا خبر عن أمر   يدرؾ بالعقل   فالااجب فيه ا عهماد على النقل 
 ،ىذا ثابت هلل واهلل دل يثبتو لنفسو  : تقالاف
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 ،  العقلىذا أيضاً إثبات للعقل ٗبا ينايف 
أف تثبتػػو مػػع  أمػػا، أف تتوقػػ  فيػػو  أف مػػا دل يبلغػػك خػػ ه يف أمػػر غائػػب عنػػك ألف الػػذي يقهضػػيه العقػػل

 ، في العدواف زيادةفهذا  ،نفم اهلل لو 
إف : )  يقػػاؿييػػير بػػه إلػػى رد قػػاؿ مػػن  : (  نػػرد ذاؾ بػػالعقاؿ ) : قػػاؿ الم لػػف  أف:  فالحاصػػل

   ( المرج  في صفات اهلل إلى العقل 
 ،  عهماد على العقلوإف اذص القاعدة تبطل ا  أساسهاإف ىذه القاعدة باطلة من  :نقاؿ لهم 

 ،آّرد يعتمد فيو على النقل وعلى ا٣ب   ا٣ب  وألف العقل يقتضم أف ما طريق
أف تعتمػػد علػػى النقػػل ومػػا أخػػ  اهلل بػػو عػػن نفسػػو أو  عليهػػامػػا دامػػم العقػػاؿ   تػػدرؾ اػػذا فالااجػػب 

 أخ ت عنو رسلو ، 
 ، حيط بالح م علماً تح يم من   يٙب يم العقل يف ىذا الباب  :نقاؿ  أف: ةالثاً 
 ،اهلل بو نفسو ال ٲب ن للعقل أف يدركها  يص ألف ما  وذلي

 ( . 123األٗؼبّ ) { ال رذسًٚ األثقبس } :  إذا كاف اهلل يقاؿ

 بالبصر إدراؾ بمحساس ف يف تدركه العقاؿ ؟  وازدراؾ
 ،عز وجل أبداً  اهللالعقوؿ ال تدرؾ كنو حقيقة صفات 

  ،(  11اُؾٞسٟ ) { ٤ٔغ اُجق٤ش ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء ٝٛٞ اُغ} 
 ! متناقضة  يف صفات اهلل عقوؿٌ  مْ  َّ العقوؿ الٍب زعمتم أهنا مرجع و٧بَُ  ىذهأف  :ةم نقاؿ لهم رابعاً 

 ،وف يتناقضوف عُ دَّ كما يَ   العقبلءألف ىؤالء 
 ، عقبلً  ذلكواآلخر يقرر وجوب  فتجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقبلً 
 ،  والممهن وفرؽ واس  شاس  بين الااجب 

 وكل  منهم يَدرعي أنه من ذوي العقاؿ   
 ىذا ٩بتنع على اهلل وال ٯبوز وصفو بو ، :  اذا يقاؿ
 واجب هلل فيجب وصفو بو ، :  واذا يقاؿ

 بأي عقٍل يازف ؟  يازف ما يضب هلل وما يمهن  ؟ شيءٍ بأي أين العقل ؟ 
  وراكم تَبكوف عقلم ،:  قاؿ عمروبعقل زيد ،  :إف قلنا 
 وراكم تَبكوف عقلم ،  :قاؿ زيد بعقل عمرو ،  :إف قلنا 

 فبأي عقل يازف ؟ 
   مهناقضاف  فأنهم

الػػذين ٰب مػػوف العقػػل  ىػػؤالءإف الواحػػد مػػن  : بػػل إنػػه كمػػا قػػاؿ شػػيخ ازسػػالـ وغيػػرص مػػن أاػػل العلػػم
 ، ي وف متناقضاً 
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 ،أف ىذا واجب هلل :  في هب في بعض مصنفاته
 ، أنو ٩بتنع على اهلل :  ىفي المصنفات األخر  وي هب

  األربعة  الاجاصإذف الرجاع إلى العقل باطل من اذص 
  والااجب أف نرج  إلى النقل 

 :واجبة  أخرىفإذا وجب الرجاع إلى النقل فهناؾ مرحلة 
 ،  واي أف نأخذ بظاار اذا النقل و  نحرفه

 نأخذ بظاىره ، أفبل الااجب ا٤براد بو كذا وكذا ٩با ٱبال  الظاىر ،  :  نقاؿ 
  اهلل بخلقه  مثلمأخذت بظاارص فقد  إذا : فإذا قاؿ قا ل

 ، بظاىر اليد أف هلل يدين ك أخذت ولنفرض أن
 ،  ٖبلقوٮبا ما يؤخذ ّٔما ويقبض فقد مثلت اهلل   باليدينف ا٤براد إ:  إذا قلم: يقاؿ 

   وحينئِذ وقعم فيما اا كفر 
  ؟فما جاابنا على ذلي 

 من يقوؿ ىذا ؟ ؟ إف ظاىر اليدين حقيقة يقتضم ا٤بماثلة : من يقوؿ  : نقاؿي أف جاابنا على ذل
 كيف ذلي ؟ ، ظاىر ا٤بضافتْب إذل اهلل حقيقة يقتضم امتناع ا٤بماثلة وذلك  إف:  نقاؿ بل لنا أف

 ،ّٔا  متص ٍ إذل ألهنا يداً أليفت 
  ومن المعلـا أف ما أضيف إلى الييء فإنه ي اف   قاً به 

 ،اهلل إذل نفسو يداف الئقتاف هلل عز وجل ال ٲب ن أف ٛباثل أيدي ا٤بخلوقْب  ألافهمايداف اللتاف فال
يػػد :  وتقػػاؿ، يػد ىػػر  :  وتقػػاؿ، يػػد ٝبػػٍل :  وتقػاؿ، يػػد ٞبػػار :  وتقػػاؿ، يػػد إنسػاٍف  :ت ػػن تقػػاؿ  ألػم
 ؟ ذرة يد:  وتقاؿ، أسٍد 

 ؟ال أحد من الناس يعهقد الهماةل في اذص األيدي 
  داً أب

    بها فه اف اذص األيدي   قًة بالماصاؼ به مهصفٍ ألنها مضافة إلى 
  مماةلة  صارت، يد أسٍد ويد أسٍد آخر :  ل ن إذا قلم

  من باب أولى  والمخلاؽفإذا ُعلم الهباين بين المخلاقات بعضها م  بعٍض فالهباين بين الخالل 
 ، فقد كفر، أف ظاىر نصوص ال تاب والسنة التمثيل  ومن اعهقد

  اهلل بخلقه كفٌر  تمثيلألف 
 ، فها كافر، أف ظاىر ال تاب والسنة ما يقتضم ال فر  ومن زعم

  والسنة يقرراف ازيماف وين راف ال فر  ال هابألف 
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ومػن ، مػن شػبو اهلل ٖبلقػو فقػد كفػر : )  شػيخ البخػاري اهللولهذا قػاؿ نعػيم بػن حمػاد الخياعػي رحمػه 
 ، 1 (فيما وص  اهلل بو نفسو وال رسولو تشبيهاً  وليس، قد كفر جحد ما وص  بو نفسو ف

 عػن الهمثيػل النػاسنحن أبعد بل ، إننا إذا أخذنا بظاىر النصوص دل ن ن ٩بثلْب  :أف نقاؿ  فالحاصل
   

 ،على التمثيل  دالةىو الذي صرؼ عن ظاىرىا ىذا ىو الذي جعل النصوص :  والممثل حقيقة
اعتقػد ىػذه العقيػدة الباطلػة  فلمػاىا إال حيػا اعتقػد أف ظاىرىػا يقتضػم التمثيػل ألنو دل يصرفها عن ظاىر 
 ، 2 ذىب يصرفها عن ظاىرىا

ألنػػو دل يع ػػل إال حيػػا اعتقػػد أف ظاىرىػػا التمثيػػل فػػذىب يصػػرفها  ٩بثػػلكػػل مع ػػٍل فهػػو  :ولهػػذا نقػػاؿ 
 عما أراده اهلل ،  مدلو٥باعن ظاىرىا ويع ل 

 من القا لاف بهح يم العقل ؟ 
 ،وا٤باتريدية  5 واألشاعرة 4 وا٤بعتزلة 3 ا١بهميةلقا لاف بهح يم العقل ا

                                                 

 ،(  588 – 587/  3) اللبلل ائم يف شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة وا١بماعة أخرجو  - 1
 ،(  750/  3) والتسعينية  79الرسالة التدمرية ص   - 2
، ينفػػػوف عػػػن اهلل ٝبيػػػع  شػػػياطينهممػػػن الفػػػرؽ ا٤ببتدعػػػة الضػػػالة ، وىػػم ينسػػػبوف إذل ا١بهػػػم بػػػن صػػػفواف ، ُأسُّ الضػػبلؿ وأكػػػ  :  ا١بهميػػة - 3

 علػملو ، وأف اإلٲباف باهلل ىو ا٤بعرفة فقط ، وال فػر ىػو ا١بهػل بػو ، فأصػبح ا٠بهػم  اختيارات ، ويقولوف أف اإلنساف ٦ببور ال األ٠باء والصف
 فيو ٘بهم ، : على من ع ل الصفات ، وإف كانت قليلة يقاؿ 

تلخػيص البيػاف و  200طػاىر البغػدادي ص الفػرؽ بػْب الفػرؽ البػن و (  273/  0) الػثبلث والسػبعْب فرقػة أل  ٧بمػد اليمػِب  عقائػد: انظر 
 97بالػدين أل  ا٤بظفػر ص  التبصػّبو  255ا٢بور العْب للحمػّبي ص و (  204/  0) مقاالت اإلسبلميْب لؤلشعري و  087ص للفخري 

 ، 9للقا٠بم ص  وا٤بعتزلةتاريخ ا١بهمية و  34ال ىاف للس س م ص و 
وتبعػو عمػرو بػن عبيػد ، وأرجػح مػا  ع ػاءة وا١بماعة ، ورأس االعتزاؿ فيها ىو واصػل بػن من الفرؽ الضالة ا٤بعادية ألىل السن:  ا٤بعتزلة - 4

فاعتزؿ  ،البصري فخالفو يف ح م مرت ب ال بّبة وقاؿ أنو يف منزلة بْب منزلتْب   ا٢بسنقيل يف سبب تسميتهم أف واصبل كاف تلميذا عند 
الصفات ، وأف العبػد  وبنفموعلى من تبعو معتزلة ، وىم يقولوف ٖبلق القرآف ، عليو  فأطلق" واصل  اعتزلنا: " حلقة ا٢بسن ، فقاؿ ا٢بسن 

، وأرادوا بػو نفػم الصػفات ، وقػالوا بالعػدؿ وأرادوا بػو نفػم القػدر ، وقػالوا  بالتوحيػدٱبلق أفعالو ، و٥بم أصوؿ ظواىرىا ٚبال  بواطنها ، قػالوا 
وقػالوا بالوعػد والوعيػد وأرادوا بػو أف مرت ػب ال بػّبة إذا مػات  ،يف منزلة بْب اإلٲباف وال فر  بْب ا٤بنزلتْب وأرادوا ّٔا أف مرت ب ال بّبة با٤بنزلة

 ،  الظلمباألمر با٤بعروؼ والنهم عن ا٤بن ر وأرادوا بو وجوب ا٣بروج على ا٢ب اـ عند  وقالواخلد يف النار ، 
، التنبيػو (  57،  24ص ) بالػدين أل  ا٤بظفػر  التبصػّب،  ( 82ص ) ، ا٤بلػل والنحػل للبغػدادي (  49ص ) ذكر مذاىب الفػرؽ لليػافعم 

ص ) ، اعتقػػادات الفػػرؽ للػػرازي (  48/  0) للشهرسػػتا   والنحػػل، ا٤بلػػل (  49ص ) للس سػػ م  ال ىػػاف، (  49ص ) والػػرد للمل ػػم 
، وانظػر (  3ص )  للمرتضػمة واألمػل ، ا٤بنيػ(  56ص ) ، تػاريخ ا١بهميػة وا٤بعتزلػة للقػا٠بم ( 014ص )  للوكيػل، الصفات اإل٥بية (  34

 ا٤بعتزلة للمعتق ،
سػلك فيػو طريقػة ابػن كػبلب  الػذيىم فرقة تنسب إذل علػم بػن إ٠باعيػل ، ا٤بشػهور بػأ  ا٢بسػن األشػعري يف طػوره الثػا  :  األشاعرة -  5

النسػبة إليػو ػ اتباعػو ٤بػذىب  ثابػتوىػو  ػ، حيا صػرح يف كتابػو اإلبانػة   السل بعد أف رجع عن اإلعتزاؿ وقبل أف يستقر أمره على مذىب 
وقػػاؿ بأقوالػػو وٞبػػل مذىبػػو  -قبػػل توبتػػو  -وقػػد سػػلك مػػنهج األشػػعري رٞبػػو اهلل ،  ءالسػػل  ، ول نػػو دل يسػػلم مػػن والوقػػوع يف بعػػض األخ ػػا

ا باألشػػػاعرة ، وقػػػد اثبػػػت ، الػػػذين عرفػػػو  وغػػػّبىم -قبػػػل تػػػوبتهم  -ٝباعػػػة ، كػػػالغزارل ، وا١بػػػويِب ، والشهرسػػػتا  ، والػػػرازي  جيػػػلجػػػيبل بعػػػد 
مرجئػة ، ويف القػدر ج يػة ، وين ػروف السػببية  اإلٲبػافبعض صفات اهلل بالعقل مع تأويلهم لبعضها ونفػوا بػاقم الصػفات ، وىػم يف  األشاعرة
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 ، العقل يف ىذا الباب  بتح يميقولوف وكل أال الهأويل 
 األشاعرة   يثبهاف من الصفات إ  سبعاً  أف : وسيأيت إف شاء اهلل يف كبلـ ا٤بؤل  

 ل ال يقتضيها ،ادعوا أف العقل يقتضيها وأن روا بقية الصفات ٕبجة أف العق
ال ماليػػة الػػٍب  بػػأف العقػػل يؤيػػد مػػا جػػاءت بػػو النصػػوص مػػن ىػػذه الصػػفات :ول ننػػا نقػػاؿ إف شػػاء اهلل 

 اتص  اهلل سبحانو وتعاذل ّٔا ، 
 والذين رجعوا إذل العقوؿ ىل ردوىا ؟  ( :و  نرد ذاؾ بالعقاؿ )  قاله

 ،أن روا داللتها على ا٤براد ّٔا  ألهنمردوىا 
 ردوىا ، ، وجاء أمر ربك  أي ( 88اُلغش )  {ٝعبء سثي } : يف قولو تعاذل  : فقالاا مثالً 
 ٦بمء أمره ؟   ٗبجيئو٫بن دل نردىا ودل ن ذب ٗبجمء اهلل ل ن ا٤براد  : إذا قالاا
ًً ؟  ،وىل ىذا إال رٌد :  نقاؿ ًّ ًّ  ما معُب الرد إذا دل ي ن ىذا ردّا
 . {ٝعبء سثي } :  تعالى يقاؿ ربنا

 ، دل ٯبمء ربك الذي جاء أمره :  افتقال وأنهم
 أف يضلاا أو يعمي على عبادص ليضلاا ؟  خييةاهلل يبين لعبادص  ال   سبحاف اهلل
 : لو كاف اهلل يريد بقولو(  132اُ٘غبء ) { ٣ج٤ٖ هللا ٌُْ إٔ رنِٞا ٝهللا ثٌَ ؽ٢ٍء ػ٤ِْ } األوؿ ، :  الضااب

 يف التعمية ،  ي وفلغ ما ل اف ىذا أب( وجاء أمر ربك )  : {ٝعبء سثي } 
 ؟( وجاء أمرص ) واا يريد ،  {ٝعبء سثي } :  كيف يقاؿ لنا

 ؟ ال اذا إ  من عدـ البياف بل من الهلبيس على العباد 
 ؟نفسو وىو واجب على عباده أف يعرفوه بصفاتو  عنكي  يقوؿ 
 ؟( وجاء أمر ربك ) وىو يريد  {ٝعبء سثي }  :كي  يقوؿ 

ٝعبء }  نحملفيضب أف    ( 1اُ٘ؾَ ) { أر٠ أٓش هللا كال رغزؼغِٞٙ }  :إف اهلل يقاؿ : قا ل  قاؿ فإذا

 على اذا اآلية ؟  {سثي 
 حجة ل م ،  وليستىذه اآلية الٍب استدللتم ّٔا حجة علي م :  نقاؿ

 ،  ألف اخهالؼ الهعبير في ماضعين يدؿ على أف أحداما غير اآلخر

                                                                                                                                            

اإلبانػػة انظػػر !  ماعػػةوا١بالف ريػػة هلل سػػبحانو ويشػػَبطوهنا بػػالنظر ، ويػػروف أنفسػػهم بػػأهنم أىػػل السػػنة  ا٤بعرفػػةيف أفعػػاؿ ا٤بخلوقػػات ، وين ػػروف 
الفػػػػرؽ بػػػػْب الفػػػػرؽ و  077،  052كػػػػذب ا٤بفػػػػَبي البػػػػن عسػػػػاكر ص   تبيػػػػْبو (  94/  0) ا٤بلػػػػل والنحػػػػل للشهرسػػػػتا  و  21لؤلشػػػػعري ص 
مػنهج أىػػل السػنة وا١بماعػػة ومػػنهج  وانظػػر 02الصػفات اإل٥بيػػة للوكيػل ص و  039التبصػػّب يف الػدين أل  ا٤بظفػػر ص و  323للبغػدادي ص 
  ، الل ي توحيد اهلل تعاذل ٣بالد عبد األشاعرة يف 
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أر٠ أٓش هللا  }  الثانيةلقالو كما قالو يف اآلية ( جاء أمر ربك ) يعِب  {سثي ٝعبء }  : اهلل يريد بقولو كافلو  

َُِي فلبً فلبً }  :مث إف اهلل قاؿ ىنا {  َٔ أف الذي  ومعلـو  22امفجر   {ٝعبء سثي ٝاُ
 جاء ىم ا٤ببلئ ة أنفسهم وليس أمرىم ، 

 ه ، على امتناع تفسّبىا ٗبجمء أمر  تدؿ قرينة لفظيةففم اآلية أيضاً 
 ،  دليالً عليه في ا  فإنهكل دليل اسهدؿ به المبطل وال تعجبوا أف ي وف 

 إشارة على غّب ما أراده ،  ل نويدؿ على أف فيو إشارة إذل ىذا ا٤بعُب  ألف اسهد له به
التـز بأنو ال يأيت مب ل ٕبجة ٰبػتج ّٔػا (  والنقل العقلدرء تعارض : ) يف كتابو شيخ ازسالـ وقد التـز 

 لو ،  ، ال عليوى باطلو إال جعلها دليبلً عل
الصػػفات وأحاديثهػػا  بآيػػاتأن ػػم أنػػتم الػػذين خػػرجتم  : إذف نحػػن نقػػاؿ لهػػ  ء الػػذي يح مػػاف العقػػل
 عن ظاىرىا ، أما ٫بن فإننا أخذنا بظاىرىا ، 

فيػو   يضػلواأف  أنزؿ ال تاب تبيانػاً ل ػل شػمء وأراد مػن عبػاده أف يهتػدوا ّٔػذا القػرآف ال إ٭باألف اهلل تعاذل 
 ، 

أعنػي العبػادات  –واػي أيضػاً   وإذا كنهم أنػهم تعملػاف بظػاار النصػاص فػي العبػادات والمعػامالت 
  فيها ما يرج  فيه إلى العقل كالمسا ل القياسية  –والمعامالت 

 ؟ترجعاف فيها إلى مضرد النقل وتمنعاف القياس كما منعه أال الظاار   ف يف 
  جعاف إلى العقل في باب الصفات يرجعاف إليه أيضاً في باب األح اـ ير  الذينم  أف ا  ء 

  بظاار النصاص فيها  يأخذوفل نهم 
  و  يأخذوف بظاار النصاص في باب الصفات 

 ا سهد ؿ   فيواذا من الهناقض 
 :أف في ا عهماد على العقل ارت اب محظارين عظيمين :  خامساً 
  نعلم ،أف نقوؿ على اهلل ما ال:  أحداما

 أف ننفم عن اهلل ما أثبتو لنفسو ،  :  ةانياً 
يرت بػػػو فضػػػبلً عػػػن ا٤بػػػؤمن ،  أف، ال ٲب ػػػن ٤بػػػؤمن أف يرت بػػػو بػػػل وال ٲب ػػػن لعاقػػػل  محػػػذور عظػػػيم واػػػذا

  ٕبجػػػػة أف العقػػػػل يوجػػػػب علػػػػى اهلل ىػػػػذا  أو، وىػػػػؤالء ارت بػػػػوا ذلػػػػك ٕبجػػػػة أف العقػػػػل ٲبنػػػػع ىػػػػذا علػػػػى اهلل 
 الشمء ، 

 :  ولهذا قاؿ الم لف
           اؿ ػعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد ذاؾ بال و 

                   مفهػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػه جهػػػػػػػػػػػاؿ لقػػػػػػػػػػػاؿ                                                      
  

 ،  ال اذبالبلـ ىنا للتعليل أي من أجل قوؿ مفَب ، وا٤بفَبي ىو  : (لقاؿ مفهر : )  قاله
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    ،أي كاذب بو  :( به ) : قاله 
 متعلق ٔبهوؿ ، أي جهوؿ بو ،  (به ) أف ٪بعل  وٯبوز :( هاؿ ج) : قاله 
 :من خال  النص وقاؿ ا٤براد بو كذا فهو  ألف:  (مفهر وجهاؿ ) قاؿ الم لف وإ٭با 

 إما كاذب وإما جاال   
 النص ،  ٨بالفةإما كاذب إف تعمد 

 نرجع إذل كذا ،: يعِب يعلم أف النص يدؿ على كذا ، ول ن يقوؿ 
 ،إف كاف ال يدري أنو خال  النص وإما جهوؿ 

  :الباب   يخرجاف عن أحد اذين الاصفين  اذافالذين خالفاا النصاص في 
 قو٥بم ول ن ارت بوا خبلفو عن عمد ،  خبلؼإف علموا أف النص يدؿ على  إما ال ذب .0
 ، عمدأف ارت بوا خبلؼ النص عن غّب  وإما الضهل .2

****************** 
فػعقػدنػا ازةبات يا خليلي                      – 83

  
تػمثيػػػػػػػػػػػػػل                  مػػػػػػػػػػػػػن غيػػػػػػػػػػػػػر تعطيػػػػػػػػػػػػػل و  

  
 يعِب اعتقادنا ،  :( عقدنا ف)  :قاله 
 لنفسو ،  اهللما أثبتو  إثباتأي إثبات ىو ؟  :(  ازةبات)  :قاله 

 ، و  شي أف في العبارة قصاراً 
فيمػا دل يػرد  والهاقػفما نفػاه اهلل عػن نفسػو ،  والنفيلنفسو ، فيما أثبتو اهلل  ازةبات:  (عقدنا ) :  ألف

  لم يهضمن نقصاً فإف تضمن نقصاً محضاً فها مما ينفي عن اهلل   ماإثباتو وال نفيو 
 : اآلتي  النحافصار اعهقادنا على 

 إثبات ما أثبتو اهلل لنفسو ، : أو ً 
 ، 1 نفم ما نفاه اهلل عن نفسو : والثاني
 ننفيو عن اهلل ،  فإننالتوق  فيما دل يرد إثباتو وال نفيو ما دل يتضمن نقصاً ٧بضاً ، ا : والثالث

والوجػػو والعػػْب واليػػد والقػػدـ  والبصػػركا٢بيػػاة والعلػػم والقػػدرة والسػػمع  :إةبػػات مػػا أةبهػػه اهلل لنفسػػه  - 0
 ع وما أشبو ذلك ،صبُ واأل
 والنسياف وما أشبو ذلك ،كالظلم وا١بهل والغفلة  :ما نفاص اهلل عن نفسه  نفي - 2

 ما نفاه اهلل عن نفسو ، فننفىالعور يف العْب ، والعور أيضاً ،  ننفي ما نفاص اهلل عن نفسه
   نقصاً ما لم يهضمن ٯبب علينا أف نتوق  فيو  : نفيه و  إةباته يردما لم  : الثالث - 3

 نفيو ،  دْ رِ وجب رده وإف دل يَ  فإف تضمن نقصاً محضاً 
                                                 

 ،(  608،  551وما بعدىا ،  515،  9/  0) وبياف تلبيس ا١بهمية  72شرح حديا النزوؿ ص   -  1
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 الضسم    : فيما لم يرد إةباته و  نفيه  :مثاؿ ذلي 
 ال تقالاف إف اهلل جسم ؟ : قاؿ لنا قا ل  لا

 إنو ليس ٔبسم ، : إنو جسم ، أو نقوؿ : ال نقوؿ : انظر العبارة إنو جسم ، : ال نقوؿ  : فالضااب
 إنه ليس بضسم ؟ : ليس بضسم   أو الصحيح نقاؿ : أيهما أصح ؟ يعني ال الصحيح نقاؿ 

 إنه جسم   : انية الصحيحة   يعني   نقاؿ الث
 إنو ليس ٔبسم نفيت أنو جسم ، : نقوؿ  : ألني إذا قلم

 جسم وفرؽ بْب النفيْب ،  بأنوإنو جسم فقد نفيت القوؿ : نقوؿ  ال :قلم  إذاما أ
 ، ح ٌم بانهفاء الضسمية عن اهلل   واذا ليس عندنا علم فيهإنو ليس ٔبسم ، :  ألف األوؿ نقاؿ
 نفٌي للقاؿ بذلي ونعم نحن ننفي أف نقاؿ بذلي ألننا   نعلم  إنو جسم ، :  والثاني   نقاؿ

 ؟  لماذا،    نثبهه و  ننفيه:  نقاؿ الضسمإذف  
نقػػ  حيػػا وقػػ   ،ودل يثبتػػو فلػػيس لنػػا شػػغل  نفسػػوألف اهلل دل يثبتػػو لنفسػػو ودل ينفيػػو ، فػػإذا دل ينفػػو عػػن 

 النص ، 
تريػػد  مػػاذا: نسػػأؿ  المعنػػى  يعنػػي اللفػػظ نهاقػػف فيػػه    بالضسػػمالمػػراد  ول ػػن نسػػأؿ عػػن المعنػػى

 بالضسم ؟ 
 ،  فهذا المعنى صحيح الصفاتبا١بسم الشمء القائم بنفسو ا٤بتص  ٗبا يستحقو من  إف أردت

 ويغضػػبويفػػرح  ويػػأيت وينػػزؿ اهلل تعػػاذل شػػمء قػػائم بنفسػػو متصػػ  ٗبػػا يليػػق بػػو مػػن الصػػفات يسػػتوي فػػإف
 لك ، ويرلى نؤمن بذ

وٯبػػوز انفصػػاؿ بعضػػها عػػن بعػػض   بعػػضبا١بسػػم الشػػمء ا٤بركػػب مػػن أجػػزاء يفتقػػر بعضػػها إذل  وإف أردت
 ، 1 فهذا باطلكما يف األجساـ ا٤بخلوقة 

 اهلل في جهة ؟  ال( الضهة ) : كذلي أيضاً 
 ،فإننا نتوق  فيو وما لنا ولو  أما اللفظ :نقاؿ 

  تريد يف جهة ؟  ذاما:  نسهفصل ول ن المعنى
 ،  فهذا ممهن  وباطلتعاذل يف جهة ٙبيط بو إحاطة الظرؼ با٤بظروؼ  اهللأف  أردت إف

فلػيس اهلل تعػاذل يف جهػة باطػل ممهنػ  علػى اهلل و٨بال ة للمخلوقػات فهػذا أيضػاً  لْ فْ سُ بذلك  وإف أردت
 وليس يف جهة ٙبيط بو إحاطة الظرؼ با٤بظروؼ ، السفل

                                                 

  615،  551ومػا بعػدىا ،  515،  51،  29،  9/  0) بيػاف تلبػيس ا١بهميػة : انظر كبلـ شيخ اإلسبلـ يف شبهة التجسيم يف   - 1
،  409 – 408،  076/  5( )  044/  4) و٦بمػػػوع الفتػػػاوى  033،  021،  35والرسػػػالة التدمريػػػة ص  ( 93/  2( )  608، 

 ،   54وما بعدىا والفتوى ا٢بموية ال  ى ص  224والرد على ا٤بن قيْب ص (  046/  03( )  434 – 428



 010 

 ،  1 فهذا حلٙبيط بو ما مث إال ىو عز وجل أنو يف جهة عليا عدمية ال  أردت وإف
 السػماء  يف : قالػت ، ( أيػن اهلل ؟  : )قػاؿ للجاريػة ، صلى اهلل عليو وسلم أعلم ا٣بلق بػاهلل تعػاذل  والنيب

2 ،  
الدالػة علػى الظرفيػة ل ػن ( فػي ) أجابػت بػػ  وا٤بػرأة ، الهي يسهفهم بها عن الم اف( أين ) فاستفهم بػ 

 فوؽ ا٤بخلوقات إال اهلل ،  نعِب ما فيو شمء ٰبيط باهلل ما مَثَّ  العدمية الظرفية
وأعظػػم  منهػػايػػـو عرفػػة الػػٍب دل يشػػهد النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ وال ا٤بسػػلموف اجتماعػػاً أكػػ   خ بػػةويف 

 ، نعػم:  قػالوا (؟  بلغػتأال ىػل ) : قاؿ وىو ٱب ب الناس ، منها يف عهد الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ 
،  ( أال ىػػػل بلغػػػت ؟ ) ، بإصػػػبعو إذل النػػاس  تُ ُ ػػػنْ ويػَ  السػػماء إلػػػىبهػػػا ييػػػير ، ( اشػػهد  ماللهػػػ) : قػػاؿ 
 ،  3 مرة ثالثة نعم ، ففعلها: قالوا ، ( ىل بلغت ؟  أال) نعم ، ففعلها مرة أخرى ، : قالوا 

  ماذا تعني اذص ازشارة ؟
    العلاتعني أف اهلل في جهة 

مػع ذلػك فنظػراً  ل ن،  فهذا صحيحعدمية أي ليس فوؽ إال اهلل وحده  جهة علو إذا أردت بذلي إذف
 ل وف البس اء من الناس يفهموف من ا١بهة أنو يف كل م اف مثبلً ، 

 ،  السابقعلى حسب التفصيل بل   بد من الهقييد ال ت لق أف اهلل يف جهة أو يف غّب جهة :  نقاؿ
 ،  فيهنهاقف  اللفظكذلي  (الحي ي ) 

 :نسهفصل  المعنى
، ألف اهلل عػز وجػل ال ٰبػيط بػو شػمء  باطل وممهنػ فهذا ٰبيط بو وٰبوزه (  حي ي) أف اهلل يف  فإف أردت

 من ٨بلوقاتو ، 
    4 حل فهذافيو   ةٌ ػالَّ ػائن منها غّب ٨بتلط فيها وال ىم حب ا٤بخلوقاتأنو منحاز عن  وإف أردت

 ،فيو إال إذا تضمن نقصاً ٧بضاً  نتوق  إثباتو الذي دل يرد نفيو وال :في القسم الثالث : قلنا 
 ال هلل أمعاء ؟ : مثل لا قاؿ لي قا ل 

 ، م وال يأكل  عَ  ِعم وال يُ ، ألف األمعاء إ٭با ت وف لآلكل ، واهلل عز وجل يُ  ال: فهقاؿ 

                                                 

( ومػا بعػدىا  220،  087/  0) نية والتسػعي(  212،  207،  031 – 005/  2( )  521،  9/  0) بياف تلبػيس ا١بهميػة  - 1
 ، 67والرسالة التدمرية ص 

  ،(  537)  أخرجو مسلم - 2
اللهػػم ىػػل بلغػػت : مث رفػػع يديػػو حػػٌب رأينػػا عفػػريت إب يػػو مث قػػاؿ : ) بلفػػال (  0832) وأخرجػػو مسػػلم (  2457) أخرجػػو البخػػاري  - 3

 ( . مرتْب 
/  0) والتسػػعينية (  207،  212،  031 – 005/  2( )  618 – 593 – 582،  521،  9/  0) بيػػاف تلبػػيس ا١بهميػػة  - 4

 ، 67والرسالة التدمرية ص ( وما بعدىا  226،  087
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 ،  1د إف ىناؾ دليبلً من القرآف على أنو ليس لو أمعاء وىم الصم :قا ل  يقاؿوقد 
 مثالً ؟ ال هلل آلة تناسل :  قا ل ل ن لا قاؿ

   ماذا نقاؿ ؟ اذص ا فهراضات  بمثلألف أال الهعطيل يلضئاف أال السنة   نسأؿ اهلل العافية 
ُْ ٣ِذ ُْٝ ٣ُٞذ ، ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ }  عز وجل  واهللال ، ألف ىذه إ٭با ٰبتاج إليها من ٰبتاج إذل الولد ،  :نقاؿ 

 ( . 4 – 3اإلخالص ) { ًلٞاً أؽذ 

 ، فيو قصور :  (ازةبات  عقدناف: ) قاؿ الم لف  وذكرنا أف
    عقدنا إةبات ونفي وتاقفالواقع أف ألف 

 مهصف بصفات اي نفي محض ؟  تعالىول ن في باب النفي ال اهلل 
 ال ،  :الضااب 

 فيجب أف نؤمن بأهنا متضمنة لثبوت كماؿ ،  كماؿصفات اهلل تعاؿ ا٤بنفية متضمنة لثبوت  
 ، فبل يظلم اهلل شيئاً  المضادةيراد بها بياف كماؿ الصفة ألنها 

 ،ل ماؿ عدلو ،  ( ٣11ٞٗظ )  {إ هللا ال ٣ظِْ اُ٘بط ؽ٤ئب } 
 النفم إ٭با ىو من أجل كماؿ الضد ،  فهذا

   خلمقد ي اف في ازنساف عدؿ ل ن ي اف فيه أيضاً 
 ، الفبلنيةظلم يف القضية  ل ن،  فبلف عدؿ:  فيقاؿ
 في عنه الظلم   فال ينه

 ل ن اهلل عي وجل ينهفي عنه الظلم   
    كاملألف العدؿ لديه  

    يم ن أف يرد في حقه الظلم   في قليل و  في كثير فانهفى الظلم عنه 
 العدؿ في حقه عي وجل    ل ماؿ

 ل ماؿ العدؿ ،  :و  أقاؿ ، ال يظلم  :أنا أقاؿ  : قلم لا
 ىذا ليس بصحيح ،  : قلنا
 اهلل عي وجل كلها عليا    صفات ألف

 وخلم   يهضمن كماؿ العدؿ ليس من الصفات العليا   
  وقد ي اف لعدـ القابلية    نقصاً فقد ي اف   نفي الظلم إذا لم ي ن ل ماؿ العدؿ  ألف

 ، فبل ٲبدح بنقص وال كماؿ 
 نفم الظلم قد ي وف نقصاً ،

                                                 

 ،(  248/  2( )  500،  48/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  - 1
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 دحاً   وقد ي اف لعدـ القابلية فال ي اف نقصاً و  م
  فبلف رجل حبيب ال يظلم الناس ،:  فإذا قلم

 اللهم أعِب على ذكرؾ وذكرؾ وحسن عبادتك وأعِب على الص  ،: يضربونو ، يقوؿ 
 اللهم أغنِب ، : يأخذوف مالو ، ويقوؿ 
 اللهم يسر رل من يصلحها حٌب تذىب إذل الفحص ، وى ذا ، ٤باذا ؟ : ي سروف سيارتو ، يقوؿ 

 ر ألنو لعي  مرة لعي  جداً بل ٱباؼ إف ت لم أف يضرب زيادة ، ألنو غّب قاد
   يظلم ؟ : ال اذا يعهبر مدحاً إذا قلنا 

     
 :  1 ولهذا قاؿ الياعر

         ال يغػػػػػػػػػػػػػػػػػػدروف بذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    ةٌ ػلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّْ ػبَ قُػ
     يظلمػػػػػوف النػػػػػاس حبػػػػػة خػػػػػردؿ وال                                         ، 

، 
 ا لقلت ىؤالء أناس أىل وفاء وأىل عدؿ ، لو ٠بعت ىذ
 ، يسبهم أهنم ال يقدروف على الغدر وال على الظلم  أنو ل ن الااق 

أظػػػن أف أىػػػل الباديػػػة يػػػروف الشػػػرير السػػػروؽ الظػػػادل يػػػروف أنػػػو ىػػػو الرجػػػل ىػػػو صػػػاحب  وإلػػػى زمػػػن قريػػػب
 الشهامة ، 

أنو سرؽ أكثر من مرة ألنو ىػو الرجػل ال نزوج ىذا الرجل حٌب يثبت : أف بعضهم يقوؿ :  ولهذا يقالاف
 ، 

 :  2ويقاؿ الياعر أيضاً 

                                                 

اشػتهر يف ا١باىليػػة  ىػو قػيس بػن عمػرو بػن مالػك ا٢بػارثم ، ا٤بلقػب بالنجاشػم نسػػبة إذل أمػو كانػت مػن ا٢ببشػة ، وىػو شػاعر ٨بضػـر ، - 1
 ،(  330/  0) والبيت ذكره ابن قتيبة يف الشعر والشعراء  (  891/  2) ىػ ، ٠بط الآلرل للب ري  41واإلسبلـ ، تويف يف حدود سنة 

ف فأخػذوا لػو ىو قُػَرْيط بن أُنَػْي  العن ي ، مػن بػِب العنػ  بػن عمػرو بػن ٛبػيم ، مػن شػعراء ا٢بماسػة ، قػد أغػار عليػو أنػاس مػن بػِب شػيبا - 2
ىػذه األبيػات  ثبلثْب بعّباً ، فاستنجد قومو فلم ينجدوه ، فأتى مازف ٛبيم فركب معو نَػَفٌر فَأْطَرُدوا لبِب شيباف مائػة بعػّب فػدفعوىا إليػو ، فقػاؿ

، وحاشػػيتو  ( 332/  3) ، والبغػػدادي يف خزانػػة األدب (  277،  72/  3) ىػػذا مػػا يعػػرؼ عنػػو ، وذكػػر العيػػِب يف ا٤بقاصػػد النحويػػة . 
من شعراء (  047ص ) أنو شاعر إسبلمم ، وجعلو الدكتور ٰبٓب شامم يف موسوعة شعراء العرب  (  432/  0) على شرح بانت سعاد 

اإلعػبلـ بتصػحيح : " ودل يتعقبػو ٧بمػد الرشػيد يف كتابػو ! أنو شاعر جػاىلم (  095/  5) صدر اإلسبلـ ، إال أف الزركلم ذكر يف األعبلـ 
 " .عبلـ كتاب األ
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ل ػػػػػن قػػػػػومم وإف كػػػػػانوا ذوي حسػػػػػٍب               
،                                   

ليسػػوا مػػن الشػػر يف شػػمء وإف ىانػػا          
، 

    يػػػػػجزوف مػػػػن ظلػػػػم أىػػػػل الظلػػػػم مغفػػػػرًة      
   ،                                   

ومن إساءة أىل السػوء إحساناً         
، 

فػليػػػػػػػػػػػػػت رل بػػػػػػػػػػػػػهُم قومػػػػػػػػػػػػاً إذا ركبػػػػػػػػػػػػوا                   
 ، 1شنوا الغارة فػرسانػاً وركباناً                                               ، 

 ىذا الرجل ٲبدح قومو أو ال ؟ يذمهم و٥بذا قاؿ ليت رل بد٥بم ،
    وقد ي اف نفي النقص ألف المحل غير قابل له  يعهبر نقصاً  عليهالقدرة إذف نفي النقص لعدـ 

الناس سياريت ال تظلم أحًدا فهذا ال يعت  مدحاً ، ألنػو ال يقبػل ال الظلػم  يظلمجدارنا ال  : كما لو قلت
 ، العدؿوال 

وف شػػػريراً بعػػػّبي ال تظلػػػم ، ٲب ػػػن ، ألف بعػػػض اإلبػػػل ي ػػػوف شػػػريراً ألػػػيس كػػػذلك ؟ ي ػػػ: طيػػػب لػػػو قلػػػت 
 يأكل الناس ويأكل أطعمتهم ، 

قػاؿ النػيب صػلى  –ناقػة النػيب عليػو الصػبلة والسػبلـ يف صػلح ا٢بديبيػة  –خػؤلت القصػواء : و٥بذا ٤بػا قػالوا 
 ، 2( واهلل ما خؤلت القصواء وما ذاؾ ٥با ٖبلق : ) اهلل عليو وسلم 

واهلل ( لق وإ٭با حبسػها حػابس الفيػل ما خؤلت وليس ٥با ٖب) ،  فدؿ على نفي النقص عنها ألنها كاملة
 أعلم ،

                                                 

(  273/  2) ، وا٤بثل السائر البن األثّب (  01/  0) ذُِكَرت ىذه األبيات وغّبىا منسوبة إليو با٠بو كما يف شرح ا٢بماسة للت يزي  - 1
، وشػرح ا١برجػاوي علػى شػواىد ابػن عقيػل (  432/  0) ، وحاشيتو على شرح بانت سعاد (  332/  3) ، والبغدادي يف خزانة األدب 

/  3) ، وا٤بقاصػػد النحويػػة للعيػػِب (  81/  3) ، والػػدرر اللوامػػع للشػػنقي م (  68/  0) ، وشػػرح شػػواىد ا٤بغػػِب للسػػيوطم (  008ص ) 
،  42ص ) ، وا٤بفضػػػل أل  فػػػراس ا٢بلػػػيب (  008ص ) ، وفػػػتح ا١بليػػػل للعػػػدوي (  545/  0) ، و٠بػػػط الػػػآلرل للب ػػػري (  277،  72

 271/  2) ، وا٣بصائص البن جػِب (  24/  0) كما يف شرح ا٢بماسة للمرزوقم ( العن ي ) نسبو ، وتارة نسبة إليو ب(  329،  310
( ا٢بماسػػم ) ، وتػػارة بوصػػفو (  012/  6) ، وشػػرح ا٤بفصػػل البػػن يعػػيش ( ركػػب ) مػػادة (  259/  5) ، ولسػػاف العػػرب البػػن منظػػور ( 

، (  331/  0) ، والغيػػػا ا٤بسػػػجم للصػػػفدي (  020/  0) ىشػػػاـ ، ومغػػػِب اللبيػػػب البػػػن (  46ص ) كمػػػا يف جػػػواىر األدب لئلربلػػػم 
، وشػػرح ال افيػػة (  344ص ) ، والتبيػػاف لل يػػيب (  286/  0) ، وصػػبح األعشػػى للقلقشػػندي (  336/  2) وٮبػػع ا٥بوامػػع للسػػيوطم   

بػِب ) ، وتػارة إذل بعػض شػعراء  ( 017ص ) ، وقرالػة الػذىب للتائػب (  41ص ) ، وا١بُب الػدا  للمػرادي (  85ص ) البديعية للحلم 
، وارتشػػػاؼ (  415/  2) ، وبػػػبل نسػػػبة كمػػػا يف ٦بػػػالس ثعلػػػب أل  العبػػػاس (  088/  0) كمػػػا يف عيػػػوف األخبػػػار البػػػن قتيبػػػة ( العنػػػ  

 330/  2) ، والعقػد الفريػد البػن عبػد ربػو (  306ص ) ، وكتػاب الصػناعتْب أل  ىػبلؿ العسػ ري ( 0696/  4) الضرب أل  حياف 
وىػو غػّب ابػن _ ، والتهذيب الوسيط البن يعيش (  88/  2) ، وشرح األمشو  على ألفية ابن مالك (  089/  2) ، وشرح ابن عقيل ( 

، (  037ص ) ، وشػػػرح أبيػػػات ا٤بفصػػػل للزجػػػاجم (  209/  5) ، ومقػػػاييس اللغػػػة البػػػن فػػػارس (  057ص ) _ يعػػيش شػػػارح ا٤بفصػػػل 
ويقػوؿ يف م لعهػا ( .  016ص ) ، والبلغػة للقنػوجم (  059ص ) ، ون تة األمثاؿ لل بلعم (  217/  2) وتوليح ا٤بقاصد للمرادي 

                                                                                                                            :        
لػػػػػػػػػو كنػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػازف دل تػستػبػػػػػػػػػػح إبلػػػػػػػػػم              

.    
             بنػػػػػػػػػػػو اللقي ػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن ذىػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػن شػيػبػانػػػػػػػػػػػػا     

. 
، ( بنػو اللقي ػة ) كمػا يف ٦بػالس ثعلػب ، وىػو مػا رجحػو البغػدادي ، ورجػح الت يػزي روايػة ( بنػو اللقي ػة ) بػدؿ ( بنػو الشػقيقة : ) ويروى 
، وديػواف ا٢بماسػة بشػرح الت يػزي ، أمػا مػا يف شػرح ا٤برزوقػم فهػػم  كمػا يف قرالػة الػػذىب( شػنوا اإلغػارة ) بػدؿ ( شػدوا اإلغػارة : ) ويػروى 

 .ىم األصح ( : شدوا ) ، وقاؿ العيِب عن رواية ( شنوا ) على رواية 
 ، (  2385) أخرجو البخاري  -  2
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 ٯبب علينا أف نثبت ببل تع يل ،( : من غير تعطيل و  تمثيل : ) قاله 
 : والهعطيل ناعاف 

 تعطيل للنص    – 1
 وتعطيل للصفة    – 8

 فتع يلو عن داللتو ،  :فأما تعطيل النص 
 فنفيها عن اهلل عز وجل ،  :وأما تعطيل الصفة 

 ليس هلل يد حقيقية ،: يد تع يلها باعتبار تع يل صفة ، أف يقوؿ ال:  مثالً 
 أي بقدريت أو نعمٍب ، ( 31ؿ )  {ُٔب خِوُذ ث٤ذ١َّ } : قولو تعاذل : أف يقوؿ  :وتعطيل النص 

 فالهعطيل إذف إما تعطيٌل للنصاص بمن  د  تها على ما ُأريَد بها  
 عالى م  ةباتها له   وإما تعطيل للصفات بنفيها عن اهلل سبحانه وت
 أال السنة والضماعة يهبرءوف من الهعطيلين  

 ألهنم ٯبروف النصوص على ظاىرىا وألهنم يثبتوف هلل ما أثبتو اهلل لنفسو ،
 : ةم اعلم أف الهعطيل الذي ينفيه أال السنة والضماعة ينقسم إلى أقساـ 

 من الصفات وإن ار الباقي   ي اف بإةبات األسماء وإةبات سب ٍ  :تعطيل جي ي : أو ً  – 1
    1واذا مذاب األشاعرة 

 األشاعرة يثبتوف األ٠باء هلل عز وجل ويثبتوف سبعاً من الصفات وين روف الباقم ، 
، في وف ىؤالء ع لوا النصوص وع لوا الصفات  فإذا جاءت النصاص بد لٍة على الباقي حرفااا

 فيما نفوه ،
سم٢ هللا   } : معُب : ، يقولوف  ( 115أُبئذح )  {ْٜ ٝسمٞا ػ٘ٚ سم٢ هللا ػ٘} : يقولوف :  فمثالً 

 أي أثأّم ، :   {ػْٜ٘ 
 فهؤالء ع لوا ماذا ؟  فيفسروف الرضا بالمفعاؿ المنفصل عن اهلل واا الثااب

   وىم الرلى  عطلاا الصفة
 فصرفوا وىو داللتو عن الرلى إذل الثواب فع لوه عن مدلولو ،  وعطلاا النص

 بهعطيل الصفات كلها دوف األسماء    :يه تعطيل فاؽ ذلي ف – 8
 فين روف الصفات عن اهلل ويثبهاف األسماء   

 ومنهم يقر بالعلم والحياة والقدرة ألنه   بد للرب منها وما عدا ذلي يحرفانه  
 ، 1وا  ء ام المعهيلة اذا الميهار عنهم 

                                                 

 ، 77ومسألة القرآف البن عقيل ص  30الرسالة التدمرية ص   - 1
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 ف بثبلث صفات وين روف الباقم ، يقرو  أوأهنم يقروف األ٠باء ول ن ين روف الصفات 
 واا إن ار األسماء والصفات  : تعطيٌل فاؽ ذلي : الثالث  – 3

إف اهلل ال يسمى ٠بيعاً وال يثبت لو ٠بع وكل مػا ٠بػى اهلل بػو نفسػو ٯبعلونػو ا٠بػاً للمخلوقػات ، :  فيقالاف
و الػػذي خلقػػو يف ىػػذا ، السػػميع لػػيس اهلل ىػػو السػػميع بػػل السػػميع خلقػػو وألػػي  السػػمع إليػػو ألف اهلل ىػػ

 فيجعلوف األ٠باء والصفات كلها للمخلوقات ال للخالق عز وجل ،
 ،  2ال نؤمن بأف اهلل لو أ٠باء وال بأف اهلل لو صفات :  وا  ء غالة الضهمية يقالاف

   يثبهاف هلل أي صفٍة ةباتية   : قاـٌ فاؽ ذلي : الراب   – 1
 ، يثبهاف هلل السلبيات فقط وإنماكل شمٍء ثبويت ال يثبتونو هلل ، 

 ليس ٗبعدـو ليس ٔباىل ليس بأصم ليس بأعمى ،:  فيقالاف مثالً 
 وأما إةبات الصفة فهي ممناعة   األسماء و  الصفات  

    3وا  ء أيضاً القرامطة وأشبااهم 
 ، وام الذين يعطلاف النفي وازةبات: فاؽ ذلي : والخامس  – 1

ًِ سلبية ،فبل يصفوف اهلل بصفة ثبوتي  ة وال بصفٍة
  ( ذكراا الييخ في المناقية ) واذا مذاب غالة ال الة 

 ال ، ال يرلى ، : إنو ال يرلى فبل نثبت الرلى ، وال نقوؿ :  فيقالاف
   يثبهاف ازةبات و  النفي  

 حم وال ميت ال ٠بيع وال أصم ال بصّب وال أعمى ،: ال نقوؿ :  يقالاف
 بات  فينفاف عنه النفي وازة

 ، ليبههه بالمنفياتولو نفيت  ليبههه بالمثبهاتألنك لو أثبتَّ :  يقالاف
 فأنم واق  في الهيبيه سااٌء أةبمر أـ نفيم  

 معدـو ؟     :     ال تقالاف : إنه ماجاد ؟ فسيقالاف : ال تقالاف : فنقاؿ لهم 
 إذف   ماجاد و  معدـو  

 داً و  معدوماً أو أف ي اف الييء ماجاداً معدوماً ؟ وال اذا مم ن أف ي اف الييء   ماجا 
 ،   يم ن
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 إذف أنهم اآلف فررتم من تيبيهه بالمنفيات أو بالمثبهات وشبههماص بالممهنعات   
 والممهن    وجاد له أصالً   

 انظر كي  الشي اف يلعب ببِب آدـ إذل ىذا ا٢بد ، 
 س ٕبم فقد شبهت ، لي: حم فقد شبهت ، وإف قلت : إف قلت : يقوؿ 

 ليس بسميع شبهت ،: السميع شبهت إف قلت : إف قلت 
 ماذا نصنع ؟ 

 ال ٠بيع وال غّب ٠بيع ، : قل 
 ال موجود شبهت ،: موجود شبهت ، إف قلت : إف قلت 

 إذف ماذا أقوؿ ؟ 
 ال موجود وال ال موجود ،: قل 

 واذا غاية ما ي اف من ا مهناع  
  –يعػِب ّٔػذا ا٤بعػُب مػا ىػو ّٔػذا اللفػال   –يػا ٝباعػة :  تيمية رحمه اهلل قاؿ وقاؿ لهم شيخ ازسالـ ابن

فقػػػػد شػػػػبههماص أنػػػػتم إف فػػػػرر  مػػػػن تشػػػػبيهو با٤بثبتػػػػات وا٤بنفيػػػػات مػػػػع أف ا٤بثبتػػػػات وا٤بنفيػػػػات أمػػػػر ٩ب ػػػػن 
 ،  بالممهنعات

   1ألف تقابل والنفي وازةبات بإجماع العقالء من باب تقابل النقيضين 
 جد ً بأف الحياة والمات من باب تقابل العدـ والمل ة   يعني لا سلمنا

 ال حم وال ميت فيما ال حم وال ميت ، فيما ال يقبل ا٢بياة وال ا٤بوت كا١بماد ، :  وأنه يصح أف نقاؿ
 ألنه   يقبل الحياة و  المات  ال حم وال ميت ، : ا١بدار ىذا نقوؿ :  مثالً 

مػػن بػػاب تقابػػل العػػدـ ف تقابػػل ا٢بيػػاة وا٤بػػوت والسػػمع والصػػمم ، أف نػػوافق م بػػأ يعنػػي لػػا سػػلمنا جػػد ً 
 ، لها والمل ة الهي يضاز أف تُنفى عن من   ي اف محالً قابالً 

 ، ل ن   يم ن أف تخرجاا عن ازةبات والنفي
يعػػِب لػػيس ىنػػاؾ شػػمء إال موجػػود أو معػػدـو إال  ألف تقابػػل ازةبػػات والنفػػي مػػن بػػاب تقابػػل النقيضػػين

 نفم ،ثابت أو م
 فإذا نفيهم ازةبات والنفي أو الاجاد والعدـ فقد أتيهم بما أجم  العقالء على امهناعه لماذا ؟ 

ألف تقابػػل الاجػػاد والعػػدـ وازةبػػات والنفػػي مػػن بػػاب تقابػػل النقيضػػين اللػػذين أجمػػ  العقػػالء علػػى 
 ، أنهما   يضهمعاف و  يرتفعاف

 دـ   فأنهم   بد أف تصفاص إما بالاجاد وإما بالع
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 ليس ٗبوجود ، :  إما أف تقالاا
 ليس ٗبعدـو ،:  أو تقالاا

 فهذا شيء ممهن    ال موجود وال معدـو ، :  أما أف تقالاا
 على كل حاؿ صار الهعطيل خمسة أنااع   

إف اػػ  ء غػػالة القرامطػػة والباطنيػػة يقالػػاف ا ػػذا   يصػػفاف اهلل : يقػػاؿ شػػيخ ازسػػالـ : الخػػامس 
 و  بالسلبية واا كما عرفهم    بالصفات الثباتية

 إذف ٟبسة أنواع التع يل ، 
 أال السنة والضماعة يهبرءوف من جمي  اذص األنااع ويثبهاف هلل كل ما أةبهه لنفسه  

 إن م ما فرر  من شمء إال وقعتم يف شر  منو ال يف مثلو فحسب يف شر  منو ،:  ويقالاف له  ء
 دونه تيبيهاً وأةبهاا صفًة أخرى  ألف ا  ء إذا فروا من مما يعهق

ىذه الصفة موجودة يف ا٤بخلوؽ فقد وقعتم فيما فػرر  منػو مػن حيػا التشػبيو بػا٤بخلوؽ وشػر   :نقاؿ لهم 
 منو من حيا ٙبري  النص ، 

 إف اهلل ليس له يٌد حقيقية وإنما له قاة   : الذين يقالاف : ونضرب مثاًل 
 لماذا لم يثبهاا اليد الحقيقية ؟ 

 ألف ىذا يقتضم التشبيو با٤بخلوؽ الذي لو يد وجارحة ،:  قاؿ
 والقوة ىل للمخلوؽ قوة ؟ :  نقاؿ
 نعم  

     :   يسهطي  أف يقاؿ 
) { هللا اُز١ خِوٌْ ٖٓ مؼق صْ عؼَ ٖٓ ثؼذ مؼٍق هٞحً صْ عؼَ ٖٓ ثؼذ هٍٞح مؼلبً ٝؽ٤جخ } : واهلل يقوؿ 

 قوة مث لع  ،، أنتم اآلف كاف ل م لع  مث  ( 11اُشّٝ 
 اليد القاة   وقعهم في الهيبيه على قاعدت م  : فأنهم إذا قلهم 

 ألف للمخلاؽ قاة فيلـي على قاعدت م أف ت اناا ميبهين هلل تعالى بخلقه   
 وشر ٩با فروا منو وىو ٙبري  النص حيا حرفتم معُب النص إذل معُب خبلؼ الظاىر ، :  قلنا

 ىم فروا من شمء ووقعوا يف شٍر منو ، :  عطيل نقاؿوا ذا كل الذين يه لماف في اله
 يعِب كذلك أيضاً نثبت ببل ٛبثيل ، ( :و  تمثيل : ) قاله 

   1واذا من الم لف جيد جداً حيث أتى بنفي الهمثيل دوف نفي الهيبيه 
 :فإف اذا أولى لاجاص ةالةة 
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 أف نفم التمثيل ىو الذي جاء بو النص ،:  الاجه األوؿ
 ( .  11اُؾٞسٟ ) { ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } : عاذل كما قاؿ ت
 ( . 31اُ٘ؾَ )  {كال رنشثٞا هلل األٓضبٍ }  :وقاؿ تعاذل 

و  شي أف اسهعماؿ األلفاظ الهي جاءت بها النصاص أولى ب ثير من اسهعماؿ ألفاظ جديدة   
 لماذا ؟ 

 لنصاص  ألني إذا اسهعملم األلفاظ الهي جاءت  بها النصاص ربطم الناس ربطههم با
 وربط الناس بالنصاص له أةٌر جيد محباب   

 إذا استعملت األلفاظ الٍب جاءت ّٔا النصوص سلمت من أي اعَباض ، ٤باذا ؟ :  وةانياً 
 ألف النصاص ُمْحَ َمة ليس فيها تناقض و  اخهالؼ   

ا إذا اسػػتعملت ٩بػػ أدؽ وَأبْػػػَينْ أنػػك إذا اسػػتعملت األلفػػاظ الػػٍب جػػاءت ّٔػػا النصػػوص فػػإف ذلػػك :  وةالثػػاً 
 عبارات أخرى ،

 وإف كانت فيما يبدو للسامع مرادفًة ٤با جاءت بو النصوص ، 
 : أولى لاجاٍص ةالةة : نقاؿ ( من غير تمثيل ) إذف 
 أف ذلك ىو اللفال الذي جاء بو النص ، :  األوؿ
 أف نفم التشبيو من أي وجو ال يصح ،:  الثاني

 ا تيابه في الضملة  ألنه ما من شيئين ماجادين إ  وبينهم
 لا  اذا الهيابه ما اسهطعنا أف نعرؼ المعنى أبداً  

 فلله حياة ولإلنساف حياة فيه ناع من الهيابه  
 ل ن ال فيه تيابه فيما يخهص فيه كل واحد ؟ 

 ، للمخلوؽ حياة تتميز عن حياة ا٣بالق وللخالق حياٌة تتميز عن حياة ا٤بخلوؽ ،  
 هميي عن ذات المخلاؽ وكذلي للمخلاؽ ذاٌت تهميي عن حياة الخالل   كما أف للخالل ذاتاً ت

 ،  نفي الهيبيه صار يطلل على نفي الصفاتأف  :الاجه الثالث 
 كل من أثبت هلل صفة فهو مشبو ،:  ألف من الناس من يقاؿ

ا   واػػذ( مػػن غػػّب إثبػػات صػػفات : )  صػػار معنااػػا عنػػد اػػذا القا ػػل( مػػن غػػّب تشػػبيو : )  فػػإذا قلػػم
 معنًى باطل   

فػي كثيػر ال هػب الم لفػة فػي اػذا البػاب إنمػا يريػدوف بػه    ( من غيػر تيػبيه ) إذف فما نقرأص من كلمة 
  ( من غير تمثيل ) 

 ألف نفي الهيبيه من كل وجه   يصح  
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 يعهقد بعض الناس أف كل من أةبم صفًة هلل فها ميبه  يرى بعض الناس أو  وألف نفي الهيبيه
 ُب على اعتقاد ىذا من غّب إثبات صفات ، وي وف ا٤بع

 فؤلنو اللفال الذي جاء بو القرآف ،      :  وأما الاجه الثالث
****************** 

وكػػػػػػل مػػػػػػن أورَؿ فػػػػػػي الصػفػػػػػػػػات                 – 84
       

كػذاتػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػن غػيػػػػػػػػػػػػػػػػر إةػػػػػػػػػػػػػػػػبات                      
             

فقػػػػد تعػػػػدى واسهػػػػػطاؿ واجهػػػػرى         – 85
                            

ى            وخػػػػػاض فػػػػػي بحػػػػػر الػهػػػػػػالؾ وافهػػػػػر  
    

   (فقد تعدى ) : مبتدأ ، وا٣ب   :(  كلو : ) قاله 
 اليرط في العمـا    ييبهألف المبهدأ   وقرف الم لف الخبر بالفاء 

 خ ه بالفاء ،  قَبافا نَ سُ وإذا كاف ا٤ببتدأ يشبو الشرط يف العمـو حَ  :قاؿ العلماء 
 من أّوؿ فقد تعدى ، كلوىذا مثلو ،  ( الذي يأتيِب فلو درىم )  :ومثلاا لذلي بقالهم 

  ييمل كل م ّوؿ اسم موصوؿ  :( َمن : ) (  َمن أّوؿ) : قاله 
 ،  خاصاً سااء كاف تأويله عاماً أو يعِب 

  فإذا أّوؿ أي نص من غير ما إةبات فإنه ي اف مهعدياً 
 أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه يعهبر مهعدياً    الخبريةأّوؿ في الصفات وسااء 

 فها م ّوؿ   إف ا٤براد باليدين النعمة  : مثالً فمن قاؿ 
 م و ؿ    فهاإف ا٤براد بالوجو الثواب  :ومن قاؿ 
 ،  فها م ّوؿإف ا٤براد باالستواء االستيبلء  :ومن قاؿ 

  من باب الهسامح وإ  في الحقيقة أف اذا تحريف  تأويالً وتسميهنا إياص 
َٕ اٌُِْ ػٖ  } كما ن ق بو القرآف   أف نسميه تحريفاً  ينب يف ل تأويل ليس له أصل فإنه  كٞ ٣َُؾشِّ

 ( . 12اُ٘غبء ) { ٓٞامؼٚ 

 آخر فقد حّرؼ   معنىً عن ماضعه وحمله على  ال لمف ل من أّوؿ 
ف ػػذلي مػػن  مهعػػديمػػن أّوؿ فػػي ذات اهلل مػػن غيػػر إةبػػات فهػػا ا أف كمػػ: يعػػِب  : (كذاتػػه : )  قالػػه

 أّوؿ في الصفات   
، ف مػا أننػا نشػبو هلل ذاتػاً ال تشػبو  1 الػذات فيالقاؿ في الصفات كالقاؿ  وىذا إشارة من ا٤بؤل  بأف

 تشبو صفات ا٤بخلوقْب ، الذوات ا٤بخلوقْب ، فإننا نثبت لو صفات 
 ، متعدياً من غّب ما دليل على تأويلو ، فإنو ي وف : يعِب  : (من غير ما إةبات : )  قاله

 فإف وجد دليل للهأويل فإف ذلي   بأس به و  يعد اذا تعدياً   
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ال يػػزاؿ عبػػدي يتقػػرب إرل بالنوافػػل حػػٌب أحبػػو فػػإذا أحببتػػو كنػػت ٠بعػػو )  :وتعػػاذل  سػػبحانو قولػػو :مثالػػه 
ألع ينػو ولػئن  سألِب ش ّٔا ورجلو الٍب ٲبشم ّٔا ولئن يسمع بو وبصره الذي يبصر بو ويده الٍب يب الذي

  اذا حديث قدسي   ،  1 (استعاذ  ألعيذنو 
ازنسػاف وبصػرص ويػدص ورجلػه فلمػاذا ت ولػاف اػذا  سػم خاار الحػديث أف اهلل ي ػاف : لا قاؿ قا ل 

 اذا الرجل في سمعه وبصرص ومييه وبطيه ؟  يسددإف المراد أف اهلل : الحديث وتقالاف 
وليػػاً فقػػد  رلمػػن عػػادى : ) يقػػوؿ اهلل عػػز وجػػل  يػػدؿ علػػى ذلػػيألف عنػػدنا دلػػيبلً  :نقػػاؿ :  فػػالضااب

عبػدي يتقػرب إرل بالنوافػل  يػزاؿآذنتو با٢برب وما تقرب إرل عبدي بشمء أحػب إرل ٩بػا افَبلػتو عليػو وال 
ب ش ّٔػا ورجلػو الػٍب يبصػر بػو ويػده الػٍب يػ الػذيحٌب أحبو فإذا أحببتو كنت ٠بعو الػذي يسػمع بػو وبصػره 

 ، فهنا فيه عابد ومعباد ، 2 (ألعيذنو  استعاذ ٲبشم ّٔا ولئن سألِب ألع ينو ولئن 
 ،( ما تقرب إرل عبدي ) إليه  بومهقرر ب فيه مهقر  ( ما تقرب إرل عبدي : )  لقاله

 ،( ٩با افَبلتو عليو )  فيه فارض ومفروض عليه
 اسػػتعاذ ولػػئن سػألِب ألع ينػػو ولػػئن )  سػػهعيذ ومسػػهعاذ بػػهسػػا ل ومسػػئاؿ ومعػػٍط ومعطػػي وم أيضػػاً فيػه 

  ( ألعيذنو 
  وكل اذا يدؿ على الهباين بين اذا وبين اذا  

 ، التباين  علىفإذا كاف ىذا داؿ 
 ؟ن ن بعضاً من الييء المبايَ ف يف ي اف اذا الييء المبايِ 

 ويده ورجلو ؟  وبصرهكي  ي وف ٠بعو 
ا٤بخلػوؽ  ٲب ػن أف ي ػوف بعػضَ  والمػن ٨بلػوؽ  لبصػر واليػد والرجػل بعػضٌ ، أيضػاً السػمع وا اذا مسػهحيل

 ىو ا٣بالق ىذا شمء مستحيل ،
 ،  دليل على اذا الهأويل فعندنا
 ،ظاىر ا٢بديا مقصوداً  ليس : نقاؿ فإننا،  قاـ الدليل على الهأويل وإذا

 ،   ا٢بدياإف ىذا الظاىر الذي أّدعم ليس ىو ظاىر :  نقاؿ بل لنا أف
 ،ظاىر ا٢بديا ا٤بزعـو يناقض سياقو  ألف خاار الحديث يناقض سياقه فأل

منفػػرد بػػل األلفػػاظ ي ػػوف  لػػيس كػػل لفػػال لػػو معػػُبً  واأللفػػاظ ومعلػػـا أف خػػاار ال ػػالـ مػػا يقهضػػيه سػػياقه
 دل ٬برج عن ظاىر ا٢بديا ودل نؤوؿ ،  فنحنمعناىا بضم بعضها إذل بعض 

 ،  إف ىذا تأويل:  وقلناوإذا تنزلنا جدالً 
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 ،إف ىذا التأويل قد دؿ عليو الدليل  : نقاؿ فإننا
كبلمػو دل ن ػن خرجنػا ب بلمػو عػن ظػاىره ، ألف ا٤بػت لم أعلػم   تأولنػامػن كػبلـ مػن  وإذا دؿ عليه الػدليل

 با٤براد ،  
عبػػػدي جعػػػُت فلػػػم ت عمػػػِب : ) تعػػػاذل يقػػػوؿ  اهللمػػػا جػػػاء يف ا٢بػػػديا الصػػػحيح أف  :ذلػػػي أيضػػػاً  ومثػػػل

إف اهلل ٲبػػػرض وإف اهلل ٯبػػػوع وىػػػذا : اللفػػػال لقلنػػػا  ىػػػذافإننػػػا لػػػو أخػػػذنا بظػػػاىر ،  1 ( ومرلػػػت فلػػػم تعػػػد 
 شمء مستحيل على اهلل ، 

، إف عبدي فبلناً جاع فلم ت عمو ومػرض فلػم تعػده : حيا قاؿ  ُفس ر في نفس الحديث قدل ن اذا 
 ،   بنفسوتعاذل بينو ، ألف اهلل  أنه خاار غير مراد ىعدر على أف اذا اللفظ الذي يُ  فهذا يدؿ
 : قاعدة  أعطاناالم لف رحمه اهلل أف  : فالحاصل

     (مهعدي  فإنهأف جمي  من أّوؿ في الصفات من غير إةبات ودليل يدؿ على تأويله  )
 ال نؤوؿ يف الذات ٯبب أال نؤوؿ يف الصفات ،  أنناأف كما  :( كذاته : )  قاله

  في الذات   الـال ال الـ في الصفات فرع عن وذلك ألف 
فقػػػد تعػػػدى واسػػػهطاؿ واجهػػػرى         

                            
وخػػػػػػػاض فػػػػػػػي بحػػػػػػػر الهػػػػػػػالؾ  

    وافهرى            
 :لمن أّوؿ في الصفات من دوف دليل  وكلها خمس أوصاؼ اذص
 ، بالنصوصالنصوص وعلى ا٤بت لم  على :( تعدى ) : قاله 

 ،خراج لو عن ظاىره وتعٍد على قائل النص تعدي على النص وإ ألف اذا الهأويل
 ، واذا ناع من الهعميةكّلم الناس ٗبا ال يريد   حيا

ٍَ ا٤ُْٜ } :  واا خالؼ قاله تعالى  . { ٝأٗضُ٘ب ا٤ُي اُزًش ُزج٤ٖ ُِ٘بط ٓب ُٗضِّ

 ( .  132اُ٘غبء ) { ٣ج٤ٖ هللا ٌُْ إٔ رنِٞا } :  وخالؼ قاله تعالى

 ( .   82اُ٘غبء )  { ٤ُج٤ٖ ٌُْ ٣ٜٝذ٣ٌْ عٖ٘ اُز٣ٖ ٖٓ هجٌِْ ٣ش٣ذ هللا} :  قاله تعالى وخالؼ

الصبلة  عليوإنساف يؤوّْؿ فقد تعدى على النص وعلى من ت لم بالنص وىو اهلل عز وجل ورسولو  ف ل
 والسبلـ ،
 ،  ؿ واا ال نىاْ من الطر :  2 (اسهطاؿ )  كذلك

الً إٔ ٣ٌ٘ؼ اُ}  :لقولو تعاذل  ْٞ  ( . 81اُ٘غبء )  {ٔؾق٘بد ٖٝٓ ُْ ٣غزطغ ٌْٓ٘ ه

 ،  من ا سهطالة واي العلا والهرف  أي
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 واعتد برأيو وأن ر رأي اآلخرين ،  وترفعيعِب أنو است اؿ واستعلى  أنسب: والثاني 
 ،من ا١برأة وىم اإلقداـ  :( واجهرى ) : قاله 
 مٍء ليس لو فيو حق ، وقد ٘برأ فبلف على كذا يعِب أقدـ على شعلى ما ليس لو ٕبق  اإلنسافقداـ إأي 

  اا أقدـ على شيٍء ليس له بحل : واذا أيضاً الذي ي وؿ في الصفات   نقاؿ 
 و  منظم   يػكر رَ ِبمُ  الذي ليسيطلل على العمل في األصل الخاض  :(  وخاض) : قاله 
 ،  ال ْبا٣بوض يف الوحل وا٣بوض يف ا٤باء ، وا٣بوض يف :  ومنه

 وما أشبو ذلك ، ( 18اُطٞس ) { ٢ خٍٞك ٣ِؼجٕٞ اُز٣ٖ ْٛ ك} : كقولو تعاذل 
  ؟ معنويا٥ببلؾ ىنا حسم أو  :( في بحر الهالؾ ) : قاله 

 في بحر الهالؾ المعناي   
ميػػم بػػل الميػػم علػػى الحػػل خيػػر مػػن اػػذا الػػذي بقػػي علػػى  فػػي الحقيقػػة حػػيٌ  ل نػػهنػػه يبقػػى حيػػاً فإ
 طل  االب

 ف ذبإف اهلل دل يرد كذا وأراد كذا ، : كذبو أنو قاؿ يعِب كذب ووجو  :  (وافهرى  ): قاله : الخامس 
 ،  ثباتيف النفم وكذب يف اإل

  إف اهلل دل يرد اليدين ، وأراد النعمة ف ذب يف النفم وكذب يف اإلثبات ،: قاؿ :  مثاًل في اليدين
و دل يرد ، أول ن استوذل  العرشعلى  إف اهلل دل يستوِ : قاؿ  ( 11األػشاف )  {اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ } 

 ،  1العلو ول ن أراد االستيبلء 
 ،!! يف األوؿ ويف الثا  كذبت : فنقوؿ لو 

****************** 
         الؼ أصػػحاب النظػػرػتػػر اخهػػ ألػم – 32

             رػاص ذو األةػػػػػػػػحػػػػػػػػوحسػػػػػػػن مػػػػػػػا ن فيػػػػػػػه                                                                
           

تحريم الهأويل وأنه  وذكررحمه اهلل أنه   يضاز الرد إلى العقاؿ في باب الصفات  ذكر الم لف لما
 اسهطالة وجرأة وافهراء ذكر دليالً حسياً ملماساً   

 : فقاؿ 
         اب النظػػػػػػػرحػػػػػػػػالؼ أصػهػػػػػػػػاخ رَ ػتػػػػػػػ ألػػػػػػػم

             رػاص ذو األةػػػػػػػػحػػػػػػػػمػػػػػػػا ن نَ ْسػػػػػػػوحُ  فيػػػػػػػه                                                                
           

يف إثبػػػات  يرجعػػػوفأدل تعلػػػم أف أصػػػحاب النظػػػر وا٤بػػػراد بأصػػػحاب النظػػػر أصػػػحاب ال ػػػبلـ الػػػذين :  يعػػػِب
 الصفات أو نفيها إذل العقل ، 
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 حػػٌب إف بعضػػهم يوجػػب مػػا يػػرى اآلخػػر أنػػو مسػػتحيل عظيمػػاً  كثيػػراً اػػ  ء اخهلفػػاا واضػػطرباا اضػػطراباً  
انظػػػػر النقيضػػػػاف يقػػػػوؿ ىػػػػذا واجػػػػب هلل والثػػػػا  يقػػػػوؿ ىػػػػذا مسػػػػتحيل علػػػػى اهلل واآلخػػػػر يقػػػػوؿ ىػػػػذا جػػػػائز 

 فال ربوا ال راباً كثّباً فيما ىم عليو ،
واضطرابها يدؿ على ضعفها وأنه ليس لها أساس   ألف األقػااؿ كلمػا  األقااؿو  ريب أف اخهالؼ 

نصاصػة فػػي القػرآف أو السػنة تضػػد فيهػا الخػػالؼ تقاربػػم ولهػذا تضػد المسػػا ل الم تهااأساسػقايػم 
   قليالً 

يف غػّبه ، ألف  للخػبلؼ قليػل بالنسػبةا٣بػبلؼ بػْب العلمػاء يف ا٤بواريػا :  وأضرب لي مػثاًل بالمااريػث
 ،  والمنصاص عليه   يخهلف الناس فيهغالب أح امو منصوص عليها 

أخػػػػرى ألف  مسػػػػائلبالنسػػػػبة للخػػػػبلؼ يف  ال ت ػػػػاد ٘بػػػػد خبلفػػػػاً إال قلػػػػيبلً  أاػػػػل اليكػػػػاة الثمانيػػػػة كػػػػذلي
 أصحاب الزكاة منصوص عليهم ، 

 ،  فيها أقل ألف النص يضم  أطراؼ الخالؼ الخالؼف لما كانم األقااؿ م يدة بالنصاص كاف 
 أصل فإنك ترى فيها ا٣ببلؼ العجيب ،  علىأما إذا كانت ليست مبنية على نص وال 

فػإذا كػانوا عشػرة اختلفػوا علػى ٟبسػة عشػر قػوالً ، كيػ  بو إف ا٣ببلؼ أكثر من أصػحا:  لقلم لا شئمَ 
فػإذا كػانوا عشػرة كػل واحػد لػو عػدة للواحػد عػدة أقػواؿ  ا٣ببلؼ أكثر من أصحابو ؟ تصػور ، نقػوؿ نعػم ،

 ، أقواؿ كم صار ا٣ببلؼ ؟ ٟبسْب وجو ، ٟبسْب وجهاً من ا٣ببلؼ 
أشػػبه  ومػػاهػػاء لَ اية وبػُ حيػػة و النظػػر الػػذين يػػّدعاف أنهػػم أصػػحاب عقػػاؿ وأف غيػػرام عامػػ فأصػػحاب

   ام أكثر الناس اخهالفاً في اذا الباب    1 ذلي
،  هحػٌب إنػػك لت ػػاد أال تتصػور القػػوؿ مػن شػػدة فسػػاد العضػػاب العضػػبطػػال  مػػا ينقػػل عػنهم رأي  ومػن

النظر ف يف يعهمد علػى اػ  ء فيمػا اػا أسػاس الرسػا ت واػا معرفػة  أصحابفإذا كاف اذا حاؿ 
 ؟وصفاته  ا هبأسمالرب عي وجل 

 كيف نعهمد على اذص األقااؿ المهناقضة الهي   تبني على أصل ؟ 
 باختبلؼ أىل النظر دليبلً على فساد أقوا٥بم ،  الم لف رحمه اهلل جاءولهذا 

 يدؿ على الفساد   وا ضطرابألف ا خهالؼ 
 ام أصحاب النظر ؟   من

  ال الـ  أصحاب : الضااب
 ،  1 وعلمهم علم ال الـ

                                                 

(  086/  3( )  046،  89،  87/  4) و٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (  522 – 521/  2) منهاج السنة النبوية   -  1
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 األةر    اا أصحاب نظر ألنهم قدماا النظر علىمف وسُ 
   النظر ا  ء المه لماف ام أكثر الناس فساداً واضطراباً في األقااؿ  أصحاب
 بناا عليها عقيدتهم   فإنما بناا على واميات خنااا عقليات  ةيبناا على أسس صحيح لمألنهم 
 على ضالؿ    بي أف أساطينهم ورؤسا هم أقروا بأنهم قد مرر  ولعله

فما رأيهها  الفلسفيةلقد تأملم الطرؽ ال المية والمنااج ) : يقوؿ  الذي 2 الرازي:  فمن جملههم
تعالى  قاؿ اهلل  تيفي علياًل ووجدت أقرب الطرؽ طريقة القرآف أقرأ في ازةبات  و تروي غلياًل 

وأقرأ في ، (  12كبهش )  {ٌِْ اُط٤ت ا٤ُٚ ٣قؼذ اُ}  :  وقاله (  1هٚ ) { اُشؽٖٔ ػ٠ِ اُؼشػ اعزٟٞ }  :
ومن جرب مثل (  112هٚ )  {ٝال ٣ؾ٤طٕٞ ثٚ ػِٔب } ، (  11اُؾٞسٟ )  {٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } 6  النفي

 ،  3 (مثل معرفهي  عرؼتضربهي 

 والتروي غليبًل ىذه ا٤بناىج وال رؽ ما رأيتها  :وكبرا هم وعلما هم يقاؿ انظروا الرازي من أساطينهم 
ال تسمن وال تغِب من جوع ورأيت أقرب ال رؽ طريقة القرآف يعِب طريقة ٙب يم النصوص  بلً تشفم علي

 يف ىذا الباب ،

فأؤمن بأنو   (  1هٚ ) { اُشؽٖٔ ػ٠ِ اُؼشػ اعزٟٞ }  تعاذل أقرأ يف اإلثبات قوؿ اهلل:  ةم ضرب مثالً 
 وأقرأ يف النفمفأؤمن بأنو يف العلو  ،(  12كبهش )  {ا٤ُٚ ٣قؼذ اٌُِْ اُط٤ت }  :على العرش استوى واقرأ 

ٝال ٣ؾ٤طٕٞ ثٚ }  نفم للتمثيل و {٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء }  فػ {ٝال ٣ؾ٤طٕٞ ثٚ ػِٔب }  {٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } 

 ،( مثل معرفٍب  عرؼ٘بربٍب  مثلومن جرب ) للت يي  نفم  {ػِٔب 
 :  4بعضهم  ويقاؿ

        لػػػػػػػػػػبلؿ نػ٤بيػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػعم الع وأكثػػػػػػػػػػر                                             ،ؿ          قوؿ عقاػالع إقداـ ةػهايػن
، 

                                                                                                                                            

، وانظػر (  065/  0) ، شرح ا٤بقاصد للتفتازا   7وىو العلم الذي يقـو على إثبات العقيدة عن طريق العقل ، ا٤بواق  لئلٯبم ص  - 1
 ، 86إحصاء العلـو للفارا  ص 

ا٤بعػػروؼ بػػابن خ يػػب الػػري ، إمػػاـ أىػػل  ،أبػػو ا٤بعػػارل : ، أبػػو عبػػد اهلل ، وقيػػل  ر بػػن ا٢بسػػْب القرشػػم ، الػػرازي ا٤بولػػدبػػن عمػػ ٧بمػػد ىػػو - 2
وا٤بن ػػػق ا٤بشػػهورة ، تػػػاب ورجػػع عػػن علػػػم ال ػػبلـ ، وقػػػد ذـ ا٣بػػوض فيػػػو ونػػدـ علػػػى ـ ال ػػبلال ػػبلـ يف وقتػػو ، صػػػاحب التصػػاني  يف علػػػم 

َ بػػو كمػػا بػَػػ االشػػتغاؿ انظػػر بيػػاف تلبػػيس مػػات مسػػموما ، :  وقيػػلىػػػ ،  616تو الػػٍب أوصػػى ّٔػػا يف آخػػر عمػػره ، مػػات سػػنة ذلػػك يف وصػػي ْبَّ
 ،(  097/  6) النجـو الزاىرة البن تغري بردي و (  08 / 5)  الع  للذىيب و (  625،  022،  56/  0) ا١بهمية 

 ،(  510/  20) سّب أعبلـ النببلء للذىيب  - 3
/  2) ، اإلحاطػػة البػػن ا٣ب يػػب  468رازي ، أقسػػاـ اللػػذات للػػرازي ، عيػػوف األنبػػاء البػػن أ  أصػػيبعة ص القائػػل ىػػو فخػػر الػػدين الػػ - 4

/  7) ، شػػذرات الػػذىب البػػن العمػػاد (  251/  4) ، وفيػػات العيػػاف البػػن خل ػػاف (  96/  8) ، طبقػػات الشػػافعية للسػػب م (  222
، الصػػػػواعق  05، الفتػػػػوى ا٢بمويػػػػة ال ػػػػ ى ص (  257/  4) ات للصػػػػفدي ، الػػػػوايف بالوفيػػػػ(  01/  4) ، مػػػػرآة ا١بنػػػػاف لليػػػػافعم (  42

 ،(  067/  0) ا٤برسلة البن القيم 
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جسػػػػػػومنا      يف وحشػػػػػػة مػػػػػن  احنػػػػػوأروا
              1 ووبػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أذىً ا ػدنيانػػػػػػػػػػػػػػػ وحػاصػػػػػػػػػػػػػػػػل                                         ،  

، 
           2 عمرنػػػػػانسػػػػػتفد مػػػػػن ٕبثنػػػػػا طػػػػػوؿ  ودل

وا        معنا فيػػػػػو قيػػػػػل وقػػػػػالػأف جػػػػػ سػػػػػوى                                          ،
، 

 والرسوؿ هنى عن قيل وقالوا ، ( قيل وقالوا ) ىذا ٧بصوٌؿ جيد 
 والعياذ باهلل ،ووباؿ  ىً دنياىم أذ غايةىؤالء ما استفادوا طوؿ عمرىم قيل وقالوا و 

 ألف غاية دنياىم نسأؿ اهلل العافية الشك وا٢بّبة ،
  ل ال الـ اعند المات أأكثر الناس ش اً 

، ال يعرفونػو إال بوٮبػايتهم الػٍب يػدَّعوهَنا عقليػات معبػودىم عػز وجػل يبنوف عليهػا عقيدة  لديهمليس ألهنم 
 دل ٯبدوا حصيلة ،  لاعوااحملك إذا جاءت الساعة وجاء وقت االمتحاف و لذلك ف

 ، نسأؿ اهلل العافيةف انوا أكثر الناس ش اً 
 ،  األمية الٍب ال تعرؼأمو (  أممىاأنا ذا أموت على عقيدة ) :  يقاؿحهى إف بعضهم 

 ،  3( أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور ىا) :  يقاؿ واآلخر
 رجعاا إلى عقيدة العضا ي ألنها فطرية  
 وام عقيدتهم نظريٌة وامية في الااق    

 ،نظرنا إذل ىؤالء وإذل مآ٥بم وإذل أحوا٥بم  فإذا
 لنظرام ؟  وندع األةر حلإنهم على : اؿ فهل يم ننا أف نق

   أبًدا     يم ن 
 من أقاالهم    ويأخذمثل ا  ء  هالىكل إنساف عاقل   يم ن أف ي

سػػنة الرسػاؿ صػػلى اهلل عليػػه  مػػنألنهػا أقػػااؿ فاسػدة مهناقضػػة لػػيس لهػا أسػػاس   مػػن كهػاب اهلل و  
   4 وسلم و  من أقااؿ السلف

                                                 

 اإلحاطة والوفيات والشذرات وا٤برآة والوايف ،: ، وا٤بثبت يف " يف غفلة : " يف عيوف األنباء وطبقات السب م  - 1
 ، ، وا٤بثبت يف باقم ا٤براجع" طوؿ دىرنا : " يف الوايف  - 2
(  067/  0) والصػػواعق ا٤برسػػلة البػػن القػػيم  05القػػوؿ األوؿ والثػػا  إلمػػاـ ا٢بػػرمْب أ  ا٤بعػػارل ا١بػػويِب  الفتػػوى ا٢بمويػػة ال ػػ ى ص  - 3

 ( . 022/  0) وبياف تلبيس ا١بهمية 
/  3) و (  005 - 004/  0) ذـ ال ػبلـ للهػروي ، وشػرح أصػوؿ السػنة لبلل ػائم :  وانظر أقواؿ السل  يف ذـ ال بلـ وأىلػو يف  - 4

، واإلبانػة البػػن (  016 - 0/012)، وا٢بجػة يف بيػاف احملجػة لقػػواـ السػنة (  737 - 716،  634 -4/627) و (  533 - 528
، وتأويػػل (  352 - 346ص ) ، والػػرد علػػى ا١بهميػػة للػػدارمم (  008ص ) ، وخلػػق أفعػػاؿ العبػػاد للبخػػاري (  391، 0/324)ب ػػة 

، وجػػػامع بيػػػاف (  316 - 314/  07،  337،  336/ 5) ، و٦بمػػػوع الفتػػػاوى البػػػن تيميػػػة (  02ص ) بػػػن قتيبػػػة ٨بتلػػػ  ا٢بػػػديا ال
 - 82ص ) صػػػوف ا٤بن ػػػق للسػػػيوطم ، وقواعػػػد العقائػػػد للغػػػزارل : ، وانظػػػر أيضػػػاً لغػػػّبىم (  95 - 2/92) العلػػػم وفضػػػلو  البػػػن عبػػػد الػػػ  

 ( . 02 - 5 ص) ، وشرح الفقو األك  للمبل علم القاري (  000
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يعػِب إذل ىػذا ا٢بػد روحػو مستوحشػة ( أرواحنػا يف وحشػٍة مػن جسػومنا : )  اؿال ريب أف الناخم اػذا يقػ
 من جسده ال تود أف تَػَقرَّ فيو كأ٭با يتمنوف ا٤بوت اآلف ومفارقة الروح للجسد الذي ىم يف وحشٍة منو ،

ف والسػػػبلمة وأف يثبتنػػػا وإيػػػاكم إذا دل ي ػػػن لػػػو عقيػػػدة لػػػاع اللهػػػم إال أ نسػػػأؿ اهلل العافيػػػةاإلنسػػػاف  ألف
، ًَ  ي وف قلبو ميتاً ألف الذي قلبو ميت ي وف حيوانياً ال يهتم بشمء أبدًا

اإلنساف الذي عنػده شػمء يف القلػب إذا دل ي ػن لػو عقيػدة فإنػو يضػيع ويهلػك وي ػوف يف قلػٍق دائػم  ل ن
 ال هناية فت وف روحو يف وحشٍة من جسمو ، 

 األثر ؟  ذوما ٫باه أي اتبعو وأدل تر حسن :  يعِب :( األةر ذو وحسن ما نحاص : )  قاله
  وبأي وسيلة نراه ؟ أننا نرى ذلك :والضااب 

م مئنػػْب ورسػػولو  اهللوأقػػوا٥بم ٪بػػد أف ىػػؤالء األثػػريْب إذا قػػالوا قػػوالً فإ٭بػػا يقولػػوف بقػػوؿ ىػػؤالء كتػػب ن ػػالع  
 منشرحًة صدورىم ،

ليس  وفرليات وٮبيةاية لو أما أولئك فهم على الع س من ىذا دائمًا يف صراع وقاؿ وقيل وجدٍؿ ال هن
 ، وقلقفتجدىم يف حّبة  ٥با أصل

 يأخذ كبلـ اهلل عز وجل ،ل ن ما ٫باه أىل األثر واتبعوه 
 سبحانو وتعاذل ٯبمء كما يليق ٔببللو ،: يقوؿ  ( 88اُلغش )  {ٝعبء سثي } : يقرأ 

 لو ،يستوي عز وجل على العرش كما يليق ٔببل ( 11األػشاف )  {اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ } 
لو يداف ل نها ليست كأيدي   45امهائدة  {  ثَ ٣ذاٙ ٓجغٞهزبٕ} 

 ا٤بخلوقْب ،
 ( . 11اُؾٞسٟ )  {٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } ألف اهلل 

 وى ذا يقرأ يف القرآف والسنة نصوصاً والحة بينة ، 
 واهلل لا خلاا من الهقديرات الهي يقدرونها ما وجدوا إ  الخير   

أنا أؤمن بأف هلل يدين ألف اهلل أةبههما له ول ني أؤمن بأنه   : ذا قاؿ أي شيٍء يضير ازنساف إ
 مثيل لهاتين اليدين   ال عليه ضير ؟ 

 ،  أبداً 
 بل ينشرح صدره يسَبيح من التقديرات الٍب ال أساس ٥با ، 

كلمة غير ) ولذلي تضد أال السنة والضماعة في اذا الباب ام أريح الناس باً  وأشرحهم صدرًا 
 نفساً ام أال السنة والضماعة ليس عندام إش اؿ  ( واضحة 

ْر   ونقػػاؿ اليػػد ا١بارحػػة ، وا١بارحػػة ٩بتنعػػة وا١بارحػػة بعػػٌض مػػن كػػل ومػػا أشػػبو ذلػػك :  ل ػػن نػػذاب نُػَقػػد 
 نهعب في اذا   وىذا جسم وىذا عرض 
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نػو مسػتٍو علػى العػرش بأنػو سػبحاف اهلل العظػيم ، بػأف لػو وجهػاً بػأف لػو عينػاً بأ: بأف هلل يداً ، ونقػوؿ  ن من
 بدوف أف يقد ر تقديرات  ٯبمء يـو القيامة بأنو ينزؿ إذل السماء الدنيا إذل غّب ذلك 

لسنا نحن الذين نح م على اهلل بل اهلل اا الذي يح م علينا ولنفسه بما شاء أما نحن فليس لنا 
 إ  الهسليم في اذص األمار   

أنا أجـز جـز أنك لو تلوت على أحٍد من العامة حديثاً ( : ةر حسن ما نحاص أال األ: ) ولهذا قاؿ 
 يف صفات اهلل عز وجل ٘بده يسبح بلسانو ويعظم اهلل بقلبو ويقشعر من ذلك جلده ،

ل ن لا تقرأص بصفات اهلل على واحٍد من أال ال الـ ما أحس بهذا   يهصار أف اهلل مماةل 
ًى يَدرعي أنه معقاؿ وتضدص يهعب نفسه   وذاؾ للمخلاؽ ةم يحاوؿ أف يسلي اذا النص إلى معن
 ماذا نحمله عليه ؟ ماذا يحهمل ؟ : العامي يسبح ويهلل ويمضد اهلل واذا يهعب نفسه 

 واهلل يحهمل في الل ة العربية عيرة معاني   أي المعاني يريد ؟ 
 ، ٕبا عن القرائن وى ذا وال يقـو بقلبو من تعظيم اهلل مثل ما يقـو بقلب العامم

 وىذا أمٌر ٧بسوس و٥بذا ما أويت قوـٌ من جدؿ إال للوا ، أبداً ، 
   1إذا أخذت النصاص على خااراا سلمم تسلم يا أخي من كل شيء وتعظم اهلل حل تعظيمه 

وال ٰبتاج أنك تت لم يف ذات اهلل كأنك تشرّْح جسمًا من أجساـ اآلدميْب كما يوجد عند بعض الناس 
 اآلف ،
 ال يقاؿ إف اهلل ذكر أو أنثى ؟ : أيم في بعض الناس يقاؿ حهى إني ر  يعني

 أعاذ باهلل إلى اذا الحد نسأؿ اهلل العافية   
 ازنساف واهلل ليس في قلبه تعظيم هلل عي وجل  

     أقم دليل على أف اهلل ذكر   : واا يفرض اذا الفرض تضدص يقاؿ 
 ال اهلل واحد أو مهعدد ؟ : إذف قل 

ىذا ٝباعة فإذا أراد اإلنساف { ٗؾٖ ٗضُ٘ب } ، (  5اُؾغش ) { اٗب ٗؾٖ ٗضُ٘ب اُزًش } : يقوؿ واهلل عز وجل 
السبلمة فليدع ىذه األشياء يدعها ما أنت يا ابن آدـ بالنسبة للسماء ؟ ما أنت بالنسبة لؤلرض ؟ ما 

 أنت بالنسبة لؤلشجار ؟ 
ّٔا عن نفسو وال ٙبدث ّٔا رسولو  لست بشمء تت لم يف خالق السماوات واألرض بأشياء ما ت لم

 عليو الصبلة والسبلـ وال قا٥با من ىم أحرص منك على ا٣بّب وأشد تعظيماً اهلل الصحابة ،

                                                 

 ،  002ارجع إذل كبلـ ُي تب ٗباء الذىب لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف شرح حديا النزوؿ ص   -  1
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ينيؿ ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ةلث الليل اآلخر فيقاؿ من : ) ال لما قاؿ الرساؿ 
 روا كيف ينيؿ وكيف يصعد أو   بماذا ف ر الصحابة ؟ ال ف 1( يدعاني فأسهضيب له      الخ 

 ف روا مهى نسه ل اذا الاقم با سه فار والدعاء والس اؿ ؟ الثاني أو األوؿ ؟ 
 الثا  وىذا ىو الذي أراد الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ منهم ،
 ما أراد الرسوؿ أف يف روا كي  نزؿ ومٌب يصعد وكي  صعد ، 

ء من الليل الذي يقوؿ اهلل فيو من يدعو  ؟ من يسألِب ؟ من أراد منهم أف ينتهزوا ىذه الفرصة ّٔذا ا١بز 
 يستغفر  ؟ 

 فالمهم أف الااجب علينا أيها األخاة أف نعرض عما قاله أال ال الـ في اذا كله  
 نهم أعلم باهلل أـ اهلل ؟أأ: نقاؿ ام عندام شيطنة وعندام جدؿ   بسيطة  ب لمةونحن نحاجهم 

 طوؿ حط عليهم خط  أٞبر من ىامهم إذل أّٔامهم كفرة ، على! أعلم  ٫بن : إف قالاا
 اهلل أعلم ،:  وإف قالاا

 كذا وكذا وكذا ، : ماذا قاؿ عن نفسو ؟ ، قاؿ عن نفسو :  نقاؿ
 اقبلوا ىذا ، :  نقاؿ

 ؟الييغ يمين ويسار  تحاولافماذا ل
ٝأٗضُ٘ب ا٤ُي اُزًش } (  82اُ٘غبء  ){ ٣ش٣ذ هللا ٤ُج٤ٖ ٌُْ } وّلح وبْب وكبلمو أبْب ال بلـ  عز وجلواهلل 

  ( . 11اُ٘ؾَ ) { ُزج٤ٖ ُِ٘بط ٓب ٗضٍ ا٤ُْٜ 
 ن   والرساؿ عليه الصالة والسالـ مبي   نمبير فالقرآف 

كيف نه اط كيف نلبس كيف ندخل    نباؿأف يبين اهلل لنا كيف بحاؿٍ  من األحااؿ و  يم ن أبًدا 
    الرسالة زبدة الهي اي ه وصفاته ةم يدع البياف بأسماكيف نناـ كيف نسهيقظ 

 إذا لم نعرؼ اهلل ما عبدناص وإذا عرفناص فيضب أف نعرفه كما وصف نفسه   نحن
مػػا ذكػػره ا٤بؤلػػ  ٩بػػا يشػػّب إليػػو يف اخػػتبلؼ أصػػحاب النظػػر فهػػذا يصػػدنا عػػن سػػػبيل اهلل  أمػػا أف نحػػاوؿ
 ويبعدنا كثّباً ،

 بأي شيء ي اف حسن ما نحاص ذي األةر ؟ ف إذ
وعػػدـ القلػػل والحيػػرة كػػل اػػذا ركػػاد الػػنفس ا نبسػػاط الصػػدر  انيػػراحطمأنينػػة القلػػب  اع اآلةػػارباتبػػ

   سمعنا وأطعنا:  يقالافماجاد وهلل الحمد فيما نحاص ذو األةر 
****************** 

بالمصطفى      فإنػهػم قد اقهدوا – 31
وصحبه فاقػنػ  بػهػذا وكفى                     

                                 

                                                 

 ( .  758) ومسلم (  0194) أخرجو البخاري  -  1
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  ، أي أىل األثر :(  إنهمف: ) قاله 
 ظاىراً وباطناً ،  فاتبعوهوىو ٧بمد عليو الصبلة والسبلـ  ( :قد اقهدوا بالمصطفى : ) قاله 

ُِٛذ١َ ا٠ُ فشاٍه ٓغزو٤ْ }  ومن اتبع ا٤بص فى عليو الصبلة والسبلـ كما قاؿ   ،(  121آٍ ػٔشإ )  {كوذ 
 ،(  18اُؾٞسٟ )  {زٜذ١ ا٠ُ فشاٍه ٓغزو٤ْ ٝاٗي ُ}  :تعاذل 

 ( . 31اُ٘غبء ) { هَ إ ً٘زْ رؾجٕٞ هللا كبرجؼ٢ٗٞ ٣ؾججٌْ هللا } اهلل لو  حملبةومن وفق لذلك فقد وفق 

 ( . 88اُضٓش ) { أكٖٔ ؽشػ هللا فذسٙ ُإلعالّ كٜٞ ػ٠ِ ٍٗٞس ٖٓ سثٚ } صدره  شرحومن وفق لذلك فقد 

يو الصبلة والسبلـ يف العقيدة والقوؿ والعمل والفعل والَبؾ فقد وفقت ل ل فإذا وفقت التباع الرسوؿ عل
 خّب ،

  عليه  ونادلضاللا يعلم الملاؾ وأبناء الملاؾ ما نحن فيه ) : ون رر دا مًا ما قاله بعض السلف 
 اهلل أكبر   ( بالسياؼ 

 م أال الدنيا من أنعم الناس ؟ للا سأ
 ،ا٤بلوؾ  وأبناءا٤بلوؾ : لقالوا 

  واشرح صدراً وأادأ نفساً وأسرف با ً  ل ن أال العبادة أنعم من ا  ء
 مع اهلل واهلل معهم ،  دائماً  ، يف قيامهم وقعودىم ومنامهم ويقظتهم ألنهم مهصلاف باهلل عي وجل

 يف الدنيا واآلخرة ، فهم أنعم الناس
 ،( عليو بالسيوؼ  ونا١بادللو يعلم ا٤بلوؾ وأبناء ا٤بلوؾ ما ٫بن فيو ) :  ولهذا قاؿ

 ، منهم  أنعمل ن ا٤بلوؾ إذا أخذوا ٗبثل ما أخذ بو ىؤالء صاروا 
ـٌ عػػػادؿ : سػػػبعة يظلهػػػم اهلل يف ظلػػػو يػػػـو ال ظػػػل إال ظلػػػو : ) و٥بػػػذا قػػػاؿ النػػػيب عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ  إمػػػا

 . 1( وشاب نشأ يف طاعة اهلل ،،،، 
   ( معاملة اهلل وفي معاملة عباد اهلل  العادؿ في: ) فبدأ به  ء السبعة بازماـ العادؿ 

 االقتداء بالرسوؿ عليو الصبلة السبلـ فيو كل ا٣بّب ،:  المهم أننا نقاؿ
 احرص على اتباعه خااراً وباطناً في العقيدة واألقااؿ األعماؿ واألفعاؿ والهروؾ   

   فإنك تفعلو عبادًة وتقرباً إذل اهلل عز وجلل ن ما فعله على سبيل الهعبد 
فػإف مػن النػػاس مػن يفعلػو حملبتػو للرسػػوؿ عليػو الصػبلة والسػبلـ ال للتقػػرب ومػا فعلػه   علػى سػػبيل الهعبػد 

   إذل اهلل بو يفعلو ليس على أنو عبادة
 ول ن ألف الرساؿ يفعله فيحب ما فعله الرساؿ فقط   تعبداً  

                                                 

 ( .  0130) ومسلم (  629) أخرجو البخاري  - 1
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ذلػػك عبػػادًة وتقربػػاً إذل اهلل عػػز كمػػا أف اإلنسػػاف إذا أحػػب شخصػػاً ٘بػػده يقلػػده وإف كػػاف ال يعتقػػد أف يف 
 وجل ،

ومن ةَمر كاف ابن عمر رضي اهلل عنهما كػاف يههبػ  آةػار الرسػاؿ عليػه الصػالة والسػالـ حهػى فػي غيػر 
األمار العبادية حهى أنه كاف يهحرى الم اف الذي نيؿ فيه الرساؿ عليه الصػالة والسػالـ ليبػاؿ فيػه 

 في الطريل فينيؿ ويباؿ  
 خالفه فيها أكثر الصحابة رضي اهلل عنهم  : ة   يقاؿ شيخ ازسالـ ل ن اذص القاعد

لقػػم النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم مؤمنػػاً بػػو  مػػنكػػل ) صػػحب الرسػػوؿ مػػن ىػػم ؟  :( وصػػحبه : )  قالػػه
 ،  1( ومات على ذلك 

 ،واحدة  طبقةً اهلل عنهم طبقات ليسوا  رلمنعلم أف الصحابة  ول ن
ٌْٓ٘ ٖٓ أٗلن ٖٓ هجَ اُلزؼ ٝهبرَ أُٝئي أػظْ دسعخ ٖٓ اُز٣ٖ أٗلوٞا ٖٓ ثؼذ ال ٣غز١ٞ } : كما قاؿ تعاذل 

 . ( 12اُؾذ٣ذ ) { ٝهبرِٞا ًٝالً ٝػذ هللا اُؾغ٠٘ 
عبد الرٞبن بن عوؼ قاؿ لو عليو  عناز حٌب إف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ قاؿ ٣بالد بن الوليد ٤با 

مد  بلغسم بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذىبًا ما ال تسبوا أصحا  فوالذي نف)  :الصبلة والسبلـ 
 ،  2 (أحدىم وال نصيفو 
 ، الذي يعت  من السابقْب لئلسبلـ عوؼوبْب عبد الرٞبن بن  إسبلمو الذي تأخرففرؽ بْب خالد 

 ،يف كل شمء طبقات يف العلم طبقات يف ا٥بجرة طبقات أف الصحب طبقات يف الصحبة  : المهم
 ن أبي ب ر   أفضل م أحدجد ا   ي
{ ار ٣وٍٞ ُقبؽجٚ ال رؾضٕ إ هللا ٓؼ٘ب }  الذي يتلى إذل يـو القيامة في القرآفعلى صحبهه نص اهلل  ألف

 ( . 12اُزٞثخ ) 

له م  الرساؿ صلى اهلل عليه المعية الخاصة المعية له وأةبم له أةبم اهلل الصحبة  اهلل أكبر
   3وسلم 
 الذي اخهارص أبا ب ر   اهلل عنه رضيبن الخطاب عمر بال شي ةم يليه 

 ونحن نيهد اهلل عي وجل أف أبا ب ر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة  
أشد الناس أمانة ألننا نعلم لو كاف الرجل يريد ا٣بيانة ما وذل عمر لوذل أحد أبنائو أو أحد قومو ل نو 

 أمٌْب على ىذه األمة فأدى األمانة رلم اهلل عنو حياِّ وميتاِّ ،
                                                 

( الن ػػت علػػى النزىػػة  – 049، و٬ببػػة الف ػػر ص (  7/  0) قبػػل موتػػو علػػى اإلسػػبلـ ردة علػػى الصػػحيح ، انظػػر اإلصػػابة  ٚبلػػل وإف - 1
لزكريػػا (  509ص ) فػػتح البػػاقم بشػػرح ألفيػػة العراقػػم و لؤلبناسػػم (  486/  2) الشػػذا الفيػػاح مػػن علػػـو ابػػن الصػػبلح و كبلٮبػػا البػػن حجػػر 

 األنصاري ،
 ، (  2541) ومسلم (  3471) أخرجو البخاري  - 2
 ، 246ولياء الشي اف ص الفرقاف بْب أولياء الرٞبن وأ  -  3
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نعلم أنو أصدؽ الناس فراسة ألنو وذل عليهم من ىو خّب الناس بعده فالنيب عليو الصبلة والسبلـ كاف و 
ودائمًا يقَبف اسم ىذين ( جئت أنا وأبو ب ر وعمر ) و ( ذىبت أنا وأبو ب ر وعمر : ) دائمًا يقوؿ 

 الرجلْب باسم الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،
ٕب متو أف ي وف ىؤالء الثبلثة قرناء يف ا٢بياة ويف ا٤بمات فقبورىم يف و٥بذا شاء اهلل سبحانو وتعاذل 

 م اٍف واحد ويـو القيامة يقوموف من قبورىم قياـ رجٍل واحد وىذه ىم ا٤بيزة والفضيلة ياهلل من فضلك ،
 أف الصحب يخهلفاف  : المهم 

 ،الصحبة أبًدا فضل ال أحد يساوي الصحابة يف  ل ن على كل حاؿ
 ، أحد فيهايياركهم   يم ن أفالصحبة  

 في العلم ربما ياجد من الهابعين من اا أعلم من بعض الصحابة  
فإف الرجل األعرا  لو جاء إذل الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وآمن بو وأخذ منو ما أخذ من الشريعة 

 نو ،وانصرؼ إذل قومو ودل يأِت إذل ا٤بدينة للتعلم ال شك أف من التابعْب من ىو أعلم م
الصالة والسالـ م  ازيماف به   تاجد في غير الصحابة  ول ن الصحبة الهي اي رؤية النبي عليه

  
شػػاء اهلل ونسػػأؿ اهلل أف ٲبيتنػػا  إف٠بعػػاً وطاعػػةً  نقنػػع ّٔػػذا : نقػػوؿ للمؤلػػ   :( فػػاقن  بػػذا وكفػػى )  هقالػػ
 ،عليو 
 ،وصحبو  وسبلمو عليوصلوات اهلل أي باتباع آثار ا٤بص فى  :( بهذا  قن ا: ) قاله 
  ، وٮبياتمعقوالهتم الٍب ىم وعن وعن ٦بادالهتم عن أىل النظر كفى عن كل شمء   :( وكفى ) : قاله 

صػحة مػا عليػه أاػل أكبػر دليػل علػى بطالف مػا عليػه أاػل النظػر و  علىففي اذين البيهين أكبر دليل 
 أعلم   واهلل  األةر 
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 األسئلة
 ؟  1(  من كاف على ما أنا عليو وأصحا : ) أ  يقصد الحديث ( وصحبه : ) في قاله : الس اؿ 
علػى أنػو إذا كػاف فػي نػص صػريح  مػا( عليػو أنػا وأصػحا  ) يعػِب نعػم   ل ػن الػااو للضمػ  : الضااب 

ىػذا ا٢بػديا ا٤بهػم أف لفظػو مػن حيػا إ  إذا أجمعاا عليػه   ربمػا يقصػد  أصحابو على شمء فهو حق
 ىو ٰبتمل الوجهْب ، 

 الفرؽ كم وصل عدداا ؟ : ؿ الس ا
 الفرؽ اآلف الهي عدواا أوصلااا إلى ةالث وسبعين ل ن به لف  : الضااب 

حهػػػى إنهػػػم ليضعلػػػاف فػػػي بعػػػض الفػػػرؽ ليضعلػػػاف الرجػػػل المخػػػالف فػػػي مسػػػألة واحػػػدة مخالفػػػاً فػػػي 
 المنهج واذا في النفس منه شيء  

مػػة لنػػػا وٰبتمػػل أهنػػػا قػػد حصػػػلت اآلف إذل أف الػػثبلث وسػػػبعْب فرقػػة غػػػّب معلو وقػػد ذاػػػب بعػػض العلمػػػاء 
 واذا القاؿ أولى   وٰبتمل أهنا دل ٙبصل وأهنا ستأيت

ألنػػك إذا رجعػػت إذل مػػا مشػػى عليػػو الشػػارح رٞبػػو اهلل وغػػّبه يف تعػػداد الفػػرؽ وجػػدت أف بعضػػها ال يصػػح 
 أف يُعد فرقة ٘بد واحد من ىذه الفرقة ،

 يعد اذا منهضاً مسهقالً  ما من ا١بهمية خال  يف مسألة من ا٤بسائل :  مثالً 
كما أنه في مسا ل الفروع تضد بعض الحنابلػة يخػالفاف مػذاب ازمػاـ أحمػد إلػى مػذاب اليػافعي 

 أو غيرص  
 بأنهم خرجاا بذلي عن الحنبلية ؟ : فهل نقاؿ 

     
 ؟ ( جملة غير واضحة ) بالنسبة للضهمية والمعهيلة : الس اؿ 
كػل مػن انهسػب إلػى القبلػة فهػا معػدود مػن   ف بعضهم يعت  كػافراً أنعم   إ  من كفر منهم : الضااب 

بعػػػض السػػػلف أخػػػرج الضهميػػػة مػػػن اػػػذا وقػػػاؿ إف  ل ػػػن قػػػد يفعػػػل فعػػػبلً ي ػػػوف كػػػافراً ،أمػػػة ازجابػػػة 
 الضهمية وإف اسهقبلاا قبلهنا وذبحاا ذبيحهنا فليساا منا   

كلمػة غػّب )  صػلى اهلل عليػو وسػلم ىػل الفائػدة ذكػر النػيبما الفا دة افهػراؽ اػذص الطاا ػف ؟ : الس اؿ 
  غّب معلومة ؟: إذا قلنا ( كلمة غّب والحة ) أف ٫بذرىا ( والحة 
    الفائدة أف ٭بشم على منهج الرسوؿ وأف ٪بعل كل ما َخَلَ  ذلك فهو مرفوض    : الضااب 
  العلم  ّٔا أيضاً يؤيد ما كاف عليو ؟: الس اؿ 

                                                 

حػديا حسػػن غريػب مفسػر ال نعرفػػو إال مػن ىػػذا الوجػو وصػححو العبلمػػة األلبػا  يف سلسػػلة : وقػػاؿ (  2640) أخرجػو الَبمػذي  -  1
 ( .  0348) برقم (  334/  3) األحاديا الصحيحة 
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٫بػن اآلف ء   يُعػرؼ حسػنه إ  بمعرفػة ضػدص ل ػن قػد   نعلمهػا العلم بها نعػم ألف اليػي: الضااب 
نعلػػم طوائػػ  ال شػػك أهنػػا خارجػػة ل ػػن ىػػل أننػػا نقحػػم أنفسػػنا حػػٌب نلجئهػػا إذل تػػتم ثػػبلث وسػػبعْب ؟ أو 
نقوؿ مثبًل عرفنا اآلف عشرين فرقة والباقم قد ي وف فيما يأيت فيما بعد ؟ وإذا أردنا أف نعد رٗبػا نعػد أكثػر 

 ؟بهح يم العقل في نصاص الصفات العلماء الذين قالوا : وسبعْب ،    السؤاؿ من ثنتْب 
إهنم دل يوفقوا للصواب ونعلم أهنم ما أرادوا سوءاً ل ن ىذا فضل اهلل يؤتيو من : ا  ء نقاؿ : الضااب 

 أ يشاء ، ل ن ىم الذي يشفع ٥بم أننا نعلم حسن نيتهم وأهنم يقصدوف ا٣بّب في ونوف ٩بن اجتهد فأخ
 فلو أجر ، 
من األحاديث نمرص  : ) أف نثبم اللفظ والمعنى   وقد قاؿ الم لف  أىل السنةقررنا  ٫بن: الس اؿ 

 ؟  أال يدؿ على قوؿ ا٤بفولة( كما قد جاء 
فهم ألفاٌظ جاءت ٤بعا  ، ما جاءت ألفاٌظ ببل ( ٭برىا كما قد جاءت : ) ال ، إذا قاؿ : الضااب 

، على  (  11األػشاف )  {اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ } ، ت يقتضم إثباهتا لفظًا ومعُب معُب ، فإمرارىا كما جاء
 جاءت بلفٍظ داؿ  على المعنى كبلـ ا٤بؤل  جاءت للفال 

 إذف نثبم اذا اللفظ وما دلم عليه من المعنى      
 ؟  ىل ٫ب م بت فّب الذين ٰب موف بعقو٥بم: الس اؿ 
 ،  ح م المرتد أنهم إذا أن روا كفروا نحن ذكرنا في بابال ، ما ٫ب م : الضااب 

 يف اللغة العربية فإهنم ال ي فروف ،وإف أورلاا نظرنا فإف كاف للهأويل مساٌغ 
  فإف التأويل الذي ال مساغ لو يف اللغة العربية ٗبنزلة اإلن ار ،وإف لم ي ن له مساغ 

 ية ،ل ن كل شمء يؤولونو يف ىذا الباب يأتوف عليو بشبو من اللغة العرب
 ٗبعُب استوذل ،  م  نتأويلهم :  مثل

 : واسهد لهم بالبيم الميهار 
قد استوى ِبْشٌر على العػراؽ          

 ،                                               
         1من غيػر سيٍ  أو دـٍ مهراؽ  

 ، 

                                                 

والعػز  212والػرازي يف أسػاس التقػديس ص (  084/  0) والنسػفم يف تبصػرة األدلػة  95البيػت ا١بػويِب يف ٤بػع األدلػة ص  ىذا ذكر - 1
 ، 001ص  اإلٯبازبن عبد السبلـ يف اإلشارة إذل 

 ، (فا٢بمد للمهيمن ا٣ببلؽ : ) وزاد فيو  226والقالم عبد ا١ببار يف شرح األصوؿ ا٣بمسة ص 
 ،والتوحيد دؿ العلو لمن رسائل (  206/ 0) ويف ا٤بختصر يف أصوؿ الدين 

 ، ( قد استوى عمرو )  : ول ن فيو 297ص  واإلٯبم يف ا٤بواق 
 ،(  051/  3) ا١برجا  يف شرحو لو  يتعقبوودل 

 ، ( بشر قد استوذل على العراؽ ) : ول ن بلفال ( ا٤بختصر  359/  0) وابن القيم يف الصواعق ا٤برسلة 
 ،  النسبةوكلهم ذكروه ٦بهوؿ 

 نسوب إذل األخ ل ، أنو م(  073/  2) ياء لئلحول ن ذكر الزبيدي يف شرحو 
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    ىم لالوف يف ىذا الشمءل ن على كل حاؿ 
أف العقوؿ متناقضة فقد أوجب شمء : للاجه الراب  في إبطاؿ ا سهد ؿ بالعقل  النسبةب: الس اؿ 

أف كما أف العقوؿ تفهم النصوص فهم ٨بتل  فّبجع إذل العقل الذي ُوفَّْق : أ  يقاؿ  وٛبنعو أقراف ،
 للصواب فيُػَرجّْْح بْب العقوؿ يُرى ،،،،،، ؟

ىم أيضاُ ال أف النصاص دلم على ما اقهضهه عقالهم يروف اآلخروف ا٤بخالفوف نعم ل ن : الضااب 
  يرجعاف إلى النصاص يلتفتوف إذل النصوص أصبًل ، ال تظن أهنم كمثلك يرجعوف إذل النصوص ، 

    عندىم ما أثبتو العقل من صفات اهلل ثبت وما نفاه فهو منفمأصالً   
 نرجح ننظر األصوب ونأخذ بو ؟  إف العقوؿ إذا اختلفت عندنا فنحن: ل ن ام يقالاف : الس اؿ 
 كل واحد منهم يرى أف العقل دؿ: الضااب 

  على ىذا فبأي عقل نرجع إليو ؟ 
   إذل األقرب إذل الصواب: الس اؿ 
      فاسد عقلك يقوؿ ، الصواب عندي الذي أنا : يقوؿ ىذا ألف يصّب ما  ،ال : الضااب 
 ؟( غّب والح : ) الس اؿ 
إنػػو الشػػمء : إنػػو جسػػم ، حػػٌب لػػو قلنػػا : إنػػو جسػػم ، األصػػل مػػا نقػػوؿ : مػػا نقػػوؿ ال ، ال ، : الضػػااب 

 إف اهلل يف جهة ،: ، وال نقوؿ  1إنو جسم : قائم بنفسو ، ما نقوؿ 
 ؟ ( ٝبلة غّب والحة ) الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ أفصح ا٣بلق :  الس اؿ
لػػك ، ل ػػن ىػػم ال ػػبلـ ىػػم الصػػحابة نعػػم ىػػذا بالنسػػبة للرسػػوؿ والػػح أنػػو مػػا قػػاؿ خػػبلؼ ذ:  الضػػااب

 اإلنساف إذا نقل اإلٝباع عن الصحابة ل اف نقل اإلٝباع صحيحاً ،
 ؟  ورد كم بيم يسمي النبي صلى اهلل عليه وسلم بالمصطفى أ  ينهقد بذلي:  الس اؿ

                                                                                                                                            

 وأرجع ىذا القوؿ إذل ا١بوىري ، 
 ، ! دل ينسبو ألحد (  2385/  6) للجوىري  الصحاحويف 

 ،(  557ص ) وجعلو ٧بقق ديوانو لمن ما نسب إليو وليس من أصل ديوانو (  447/  6) وانظر لساف العرب البن منظور 
إذ الػذين قػالوا ذلػك ; أنو دل يثبت أف لفال استوى يف اللغػة ٗبعػُب اسػتوذل ( : ) 046/  5) قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف ٦بموع الفتاوى 

 :عمدهتم البيت ا٤بشهور 
 راؽمث استوى بشر على العراؽ                                                                                     من غّب سي  ودـ مه

إنو بيت مصنوع ال يعرؼ يف اللغة وقد علم أنو لو احتج :   وكاف غّب واحد من أئمة اللغة أن روه وقالوا ودل يثبت نقل صحيح أنو شعر عر 
وذكػر عػن ; ٕبديا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم الحتػاج إذل صػحتو ف يػ  ببيػت مػن الشػعر ال يعػرؼ إسػناده وقػد طعػن فيػو أئمػة اللغػة 

ىػذا مػا ال تعرفػو : سػئل ا٣بليػل ىػل وجػدت يف اللغػة اسػتوى ٗبعػُب اسػتوذل ؟ فقػاؿ : قػاؿ ( فصػاح اإل) ا٣بليل كما ذكره أبػو ا٤بظفػر يف كتابػو 
 ،( وال ىو جائز يف لغتها وىو إماـ يف اللغة على ما عرؼ من حالو فحينئذ ٞبلو على ما ال يعرؼ ٞبل باطل ; العرب 
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َٖ األخ٤بس } : ال ، اهلل قاؿ يف عباده :  الضااب ْقطَل٤َْ ُٔ هَ اُؾٔذ هلل } ،  ( 13ؿ )  {ٝاْٜٗ ػ٘ذٗب ُٖٔ اُ

ٌّ ػ٠ِ ػجبدٙ اُز٣ٖ افطل٠  وعباده الذين اص فى ىم الرسل ، كما قاؿ تعاذل ،  ( 15اَُ٘ٔ ) { ٝعال
ٌّ ػ٠ِ أُشع٤ِٖ ،  ٝاُؾٔذ هلل سة اُؼب٤ُٖٔ } :    اُقبكبد ) { عجؾبٕ سثي سة اُؼضح ػٔب ٣قلٕٞ ،  ٝعال

142 – 148 . )  
 ؟ ( ٝبلة غّب والحة ) رط يا شيخ يعِب ال لمة ذي السابقة ش:  الس اؿ
قػاؿ رسػوؿ : )  يػر إلػى أف بعػض النػاس بػدؿ مػا يقػاؿال ، ال ، ٫بن ال نشػّب إذل ىػذا ، نػش:  الضااب

قػػاؿ : )  فلػػا قػػاؿ،    تخػػهص باألنبيػػاء و  بالرسػػل: والصػػفاة قلنػػا ( قػػاؿ ا٤بصػػ فى : )  يقػػاؿ( اهلل 
ل ػن إمػا واالحتجاج بالشمء إذا كاف من رسوؿ اهلل ألنو اآلف ينقل قوالً ٰبتج بو ل اف أولى ( رسوؿ اهلل 

 ، أف يثنى على النبي في مقاـ الخبر يثنى على أنه المصطفى أو أنه مقهفى اذا ما فيه شيء
 :ولهذا قاؿ الم لف 

                  رػبػػػػػػػػػخػه جػػػػػػػػاء الػاػػػػػػػػديم أنػػػػػػػػ اعلػػػػػػػػم
               رػيػػػػػػر البػالمقهفػػػػػى خيػػػػػ النبػػػػػي عػػػػػن                                                          

        
( ا٤بصػ فى )  علػى لفػظ( ا٤بقتفػى )  ألف المقاـ مقاـ اتباع فاخهار لفػظ( عن النيب ا٤بصػ فى )  ما قاؿ

 ةم إف الناخم أيضاً قد يضطر إلى أف يعبر بهذص العبارة لصعابة النظم  
 : ولهذا قاؿ الحريري في الملحة 

                يف صػػػػػػنعة الشػػػػػػعر الصَّػػػػػػِل  زٌ ػوجائػػػػػػ
              ال ينصػػػرؼ يصػػػرؼ الشػػػاعر مػػػا أف                                          ،

، 
 فاصف اليعر بأنه صلف واا صحيح  

 ؟ ( من غير تيبيه ) أال الهفايض المفاضة أ  يدخلاف في قاله : الس اؿ 
معطلاف ول نهم   يعطلاف عند الناس وإ  فهم       يقصدونهم في اذا القاؿ ام : الضااب 

   1معطلة ألنهم عطلاا النصاص عن معنااا 
 ل نهم عطلااا عن معنااا ما جعلاا لها معنى كالمعهيلة ؟: الس اؿ 
        المعهيلة ينفاف   يقالاف ليس لها معنى يعني يقطعاف بالنفي ا  ء   يقطعاف : الضااب 

 ف   بنفي و  إةبات يفاضا 
بالنسبة للقسم الخامس من الهعطيل   ما الرد على قالهم بأف اذص المل ة مل ة وعدـ : الس اؿ 

 القباؿ يحهضاا بذلي     ؟
نعم يحهضاف بذلي في مسألة الاجاد والعدـ والنفي وازةبات ليس من باب تقابل : الضااب 

 العدـ والمل ة اذص بإجماع العقالء من باب تقابل النقيضين   
 ؟ (   يسم  ويسم  ) ل ن يضاز الاصف جدً  : لس اؿ ا
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 نعم ول ن   يقبل أف ي اف   ماجاد و  معدـو  : الضااب 
  ن: مثاؿ ما لم يرد نفيه و  إةباته فيه دليل يدؿ على نفيه : الس اؿ 

  ه م بجا          

  امإخماص   ؟ 
   ( كالـ غير واضح ) نفس الصفة         لم ينف : الضااب 
القسم الخامس من المعطلة وام الذين   يثبهاف الييء و  ينفانه أو ليساا مثل : الس اؿ 

 الضهمية القسم الثالث الذين أن روا األسماء والصفات ؟
        ا  ء أن روا ازةبات فقط و  ين روف النفي ل ن ا  ء ين روف ازةبات : الضااب 

 في جميعاً   يقالاف   ياصف بإةبات و  نفي   والن
 إذف من المرتبة الرابعة من المعطلة   المرتبة الرابعة يثبهاف و  ينفاف ؟ : الس اؿ 
الطاا ف األرب  لهم إةبات ل ن منهم من يثبم لي النفي ويقاؿ   ياصف ب ذا ومنهم : الضااب 

 من   يثبم النفي   
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 األوؿ الباب
  تعالىمعرفة اهلل في

            واجب على العبيد أوؿ – 38
             بالهسديد ازله معرفة                   

            
 :  اهلل قسماف  معرفة

 منا ، ا٤ب لوبوىذا ىو  ، معرفة وجاد ومعاني – 1
 مستحيل ،  ألنووىذا غّب م لوب منا  ومعرفة كنه وحقيقة   – 8

 ؟ تعرؼ حقيقة ذاته وحقيقة صفاته : عرؼ اهلل مثال ت:  قا للا قاؿ : يعني 
 ،مستحيل  إذل ذلكوليس م لوب منا والوصوؿ  ذلكال ، ال نعلم  :ل اف الضااب 

 بالمعاني    الصفاتفالمطلاب إذف معرفة الذات بالاجاد ومعرفة 
 أما معرفة ال نه والحقيقة فهذا مما   يعلمه إ  اهلل عي وجل   

 ال بد فيو من ىذا التسديد ، في معرفة اهللقاؿ الم لف  فصار
 على اإلنساف أف يعرؼ اهلل ،  واجب أوؿ :( أوؿ واجب على العبيد : )  قاله

 فهو النظر والتدبر ا٤بوصل إذل معرفة اهلل ، لغّبها٤براد أوؿ واجب لذاتو ، وأما أوؿ واجب  :وقالاا 
ا٤بعرفػة في ػوف النظػر  وىػمذا نظػر وصػل إذل غايػة أوؿ ما ٯبب علػى اإلنسػاف أف ينظػر فػإ:  قالاا فالعلماء

 ،  أوؿ واجب لغّبه ، وا٤بعرفة أوؿ واجب لذاتو
 ،  1 إف النظر ال ٯبب ال لغّبه وال لذاتو : العلموقاؿ بعض أال 

، واإلنسػػػاف ٦ببػػػوؿ عليهػػػا وال ٯبهػػػل اهلل عػػػز وجػػػل إال مػػػن  2 بػػػالفطرةألف معرفػػػة اهلل عػػػي وجػػػل معلامػػػة 
 اإلنساف إذل ف رتو لعرؼ اهلل دوف أف ينظر أو يف ر ،  رجعولو اجتالتو الشياطْب 

 ،  3 (كل مولود يولد على الف رة ) : اهلل عليو وسلم  صلىقولو  ودليل ذلي :قالاا 
 ، 4 (خلقت عبادي حنيفاً ، فاجتالتهم الشياطْب  إ ) : وقولو سبحانو يف ا٢بديا القدسم 

يولػد علػى  اإلنسػاف، فػأوؿ مػا يولػد  د على فطرة سػليمةالصارؼ عن مقهضى الفطرة حادث وار  فصار
مسلمة ما عبػد غػّب اهلل ، وحينئػذ  بيئةالف رة ولو ترؾ ونفسو يف أرض برية ما عبد غّب اهلل ، ولو عاش يف 

 ،ت وف عبادتو هلل 

                                                 

 – 415/  7) ومذىب أىل السنة وا١بماعة ىو أف أوؿ واجب على ا٤ب ل  ىو الن ق بالشػهادتْب انظػر درء تعػارض العقػل والنقػل  - 1
 2) ة وبياف تلبيس ا١بهميػ(  348 – 331/  06) و٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (  66 – 3/  9( )  357/  8( )  464

 ، 78 – 77وشرح العقيدة ال حاوية ص ( وما بعدىا  042/  0) واالستقامة ( وما بعدىا  470/ 
 وكتاب ف رية ا٤بعرفة وموق  ا٤بت لمْب منها للدكتور أٞبد بن سعد الغامدي ،(  440/  8) درء تعارض العقل والنقل  - 2
 ، (  0309) أخرجو البخاري  - 3
 ، (  2865) أخرجو مسلم  -  4
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رة فإنػو ، ل ػن إذا عػاش يف بيئػة كػاف الفطػرة والبيئػةوٮبػا :  شيئين٥با  ا٤بقـوإذا عاش يف بيئة مسلمة ي وف 
أو  يهودانػػوفػػأبواه ) : عليػػو ىػػذا ا٤بػػانع لف رتػػو مػػن االسػػتقامة ، لقولػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ٰبػػدثحينئػػذ 

 ،( ينصرانو أو ٲبجسانو 
ىػػل ىػػم ف ػػروا  اآلف، و٥بػػذا عػػواـ ا٤بسػػلمْب  معرفػػة اهلل عػػي وجػػل   تحهػػاج إلػػى نظػػر فػػي األصػػل إذف

 ٗبقتضى الف رة ؟  عرفوهٌب عرفوا اهلل أـ ونظروا يف اآليات ال ونية واآليات الشرعية ح
ودقػػق وتعمػػق  نمعػػأإذا نظػػر و  –بػػاهلل  والعيػػاذ –وال شػػك أف للبيئػػة تػػأثّباً ، مػػا نظػػروا بػػل إف بعػػض النػػاس 

 ، وتن ع رٗبا يهلك 
 ، 1 (ا٤بتن عوف  ىلك ا٤بتن عوف ىلك ا٤بتن عوف ىلك: )  وسلمكما قاؿ صلى اهلل عليو 

 معرفة اهلل  : أوؿ واجب : ٤بؤل  أف إذف ما قالو ا : فالصحيح
 إنو واجب ، : فبل نقوؿ  :النظر  أما

ٯبب عليو النظر لو كاف إٲبانو فيو شمء من الضع   فحينئذنعم لو فرض أف اإلنساف احتاج إذل النظر 
 ،فحينئذ ال بد أف ينظر ٰبتاج إذل التقوية 

ْٕ ػغ٠ إٔ ٣ٌٕٞ أُْٝ ٣٘ظشٝا ك٢ ٌِٓٞد اُغٔبٝاد ٝاأل}  : قاؿ تعاذل ولهذا سك ٝٓب خِن هللا ٖٓ ؽ٢ء ٝأ

 ،   584امأعراف  { هذ اهزشة أعِْٜ كجؤ١ ؽذ٣ٍش ثؼذٙ ٣ئٕٓ٘ٞ 
  ( . 24أُئٕٓ٘ٞ )  {أكِْ ٣ذَّثشٝا اُوٍٞ } : وقاؿ 

  ( . 85ؿ )  {ًزبٌة أٗضُ٘بٙ ا٤ُي ٓجبسى ٤َُّذثشٝا آ٣زٚ } : وقاؿ تعاذل 
 يضب أف ينظر    فإذا وجد ازنساف في إيمانه ضعفاً حينئذٍ 

 ،  ضات وازيراداتر ل ن   ينظر اذا الناخر من زاوية الضدؿ والمعا
ما ٯبعلو  اإليراداتي وف مآلو الضياع وا٥ببلؾ يورد عليو الشي اف من  إف نظر من اذص الياوية ألنه

 ول ن ينظر من زاوية الوصوؿ إذل ا٢بقيقة ، يق  حّباف ، 
 يقوؿ من الذي خلقو ؟  اللوؽ ال بّب الوىاج نظر إذل الشمس ىذا ا٤بخ :فمثالً 

 خلقو اهلل عز وجل ، 
 من الذي خلق اهلل ؟  : فيقوؿ 

والسػػبلـ أمرنػػا أف ننتهػػم إذا قػػاؿ لنػػا الشػػي اف  الصػػبلة، يقػػوؿ خلقػػو اهلل ويسػػ ت ، ألف الرسػػوؿ عليػػو  ال
 ،من خلق اهلل ؟ لنق ع التسلسل 

 فمعرفػػة اهلل مركػػوزة وإالال الضػػرورة كالػػدواء لضػػع  اإلٲبػػاف أف النظػػر ال ٰبتػػاج إليػػو اإلنسػػاف إ : الحاصػػل
 بالف ر ،
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 أي بالصواب ،  : (معرفة ازله بالهسديد : ) الم لف  وقاؿ
 اهلل عي وجل ؟  معرفةل ن ما اا الطريل إلى 

 قلنا بالف رة قبل كل شمء ،  :الطريل 
ي إلػى معرفػة صػفات الخػالل ههد يتعالى وأف له خالل   وإف كاف   ربهفازنساف مفطار على معرفة 

 ول ن يعرؼ أف له خالقاً كامل من كل وجه   على الهفصيل 
 العقل   : الهي تاصل إلى معرفة اهلل الطرؽ  ومن

ىذا إذا كاف القلب سليماً  من  – إلى ذاته بالنظراألمار العقلية فإف العقل يههدي إلى معرفة اهلل 
 فيستدؿ بو على وجود ا٤بنعم ،  عمةنفينظر إذل ما بالناس من  –الشبهات 

ما وجدت ينظر إذل إمهاؿ اهلل عز وجل  فلوالهألنو لوال وجود ا٤بنعم ما وجدت النعم وعلى رٞبتو 
كبهش ) { ُٝٞ ٣ئاخز هللا اُ٘بط ثٔب ًغجٞا ٓب رشى ػ٠ِ ظٜشٛب ٖٓ داثخ } للعاصْب فيستدؿ بو على حلم اهلل 

11 . ) 

ما ترؾ على  –أف يؤاخذىم على أعما٥بم  – و أراد اهلل أف يؤاخذهفل ،ألف أكثر الناس على ال فر 
  ،ظهرىا من دابة 

 على عظم ا٣بالق ،،،،، يدؿننظر يف السماوات واألرض فنستدؿ بو على عظم اهلل فإف عظم ا٤بخلوؽ 
 ،  وى ذا
ادػ٢ٗٞ } وجل ،  عزاهلل تعاذل بإجابة الدعاء ، فنعرؼ ّٔذا وجود اهلل وقدرتو ورٞبتو وصدقو  نعرؼ

شديد العقاب ، وأنو من  اهللأخذ اهلل لل افرين بالن بات وا٥بزائم تدؿ على أف (  22ؿبكش ) { اعزغت ٌُْ 
 من شاء ، ينصرعلى أف اهلل  تدؿ، ونصر اهلل ألوليائو  آّرمْب منتقم

****************** 
          ر ػظيػواحد   ن بأنه – 33

                  و  شبه و  وزير له                
                

 ،يف ذاتو وصفاتو وأح امو ال ونية والشرعية  :(  واحد: ) قاله 
 وال شفيع لو وال وزير ، لوال نظّب  فها واحد في ذاته

 ،بل ال أحد ال يشفع عنده إال بإذنو ل ماؿ سل انو  عينهيأيضاً  وواحد
 عز وجل وال يتألو إال إليو ، فبل يعبد إال ىو  في ألاايهه واحدوكذلك 

حبػػػو وتعظيمػػػو كلػػػو هلل فػػػبل ٰبػػػب إال مػػػا ٰببػػػو اهلل وال يرلػػػى إال ٗبػػػا يرلػػػى اهلل  اإلنسػػػافوٯبػػػب أف يعػػػرؼ 
 ،ما كرىو اهلل ويبغض ما أبغضو اهلل عز وجل ، فيوحد اهلل بالقصد والعبادة  وي ره

ا٣ب يػػة ال الذاتيػػة  الصػػفاتال يػػة و لػػيس لػػو نظػػّب يف صػػفاتو ال الصػػفات ا٤بعنو  كػػذلي واحػػد فػػي صػػفاتهو 
 البلزمة وال الفعلية ا٤بتعلقة ٗبشيئتو ،

 ،يعِب ا٤بماثل وا٤بشابو : النظّب  : (  نظير له : )  قاله
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 ع   ا٤بتماثلْب أو ا٤بَبادفْب ،  بابفبل شبو من  وعليه
 :      1 الياعر كقاؿ

 2فألفى قو٥با كذباً وميناً 
    3 وإف اخهلفا في اللفظوالمين معنااما واحد  ال ذب

 وإف اخهلفا في اللفظ    واحدوالنظير واليبيه معنااما 
 واذا من باب الهاكيد اللفظي   

السػابقة ، ال نظػّب  الثبلثػةللوجػوه  (  مثػل ) األولػى أف نعبّػر بقالنػا سػبق لنػا أف  : (و  شػبيه : )  قاله
 وأفعالو ، صفاتو لو يف ذاتو وال شبيو لو يف ذاتو وكذلك ال شبيو لو يف

َٕ }  : ومنو قولو تعاذل عن موسى، ا٤بعْب : الوزير  :( و  وزير ) : قاله  ٝاعؼَ ٢ُ ٝص٣شاً ٖٓ أ٢ِٛ ، ٛبسٝ

 . ( 32 – 85هٚ )  {
    4 المعاونة: واي  الم ازرةمأخاذ من   اا المعين : فالازير 

 له أحد يعينه    ليسفاهلل تعالى 
 ( . ٣48ظ ) { ب أٓشٙ ارا أساد ؽ٤ئبً إٔ ٣وٍٞ ُٚ ًٖ ك٤ٌٕٞ اٗٔ} ألنو قادر على كل شمء 

هَ ادػٞا اُز٣ٖ صػٔزْ ٖٓ دٕٝ هللا ال ٣ٌِٕٔٞ ٓضوبٍ رسٍح ٖٓ } : هلل تعاذل إذل ىذا ا٤بعُب يف قولو اوقد أشار 

  {لبػخ ػ٘ذٙ اال ثبرٗٚ اُغٔبٝاد ٝال ك٢ األسك ٝٓب ُْٜ ك٤ٜٔب ٖٓ ؽشٍى ٝٓب ُٚ ْٜٓ٘ ٖٓ ظ٤ٜش ، ٝال ر٘لغ اُؾ

 ( . 83 - 88عجؤ ) 
بػػالقطر    ماكلػػافألػػيس انػػاؾ مال  ػػة ماكلػػاف بحفػػظ أعمػػاؿ بنػػي آدـ   ومال  ػػة : قػػاؿ قا ػػل  فػػإف

 فما الضااب ؟  وا ذامال  ة ماكلاف بالنبات   مال  ة ماكلاف بالحفظ العاـ لبني آدـ   
 ،بلى ، ىذا موجود  :نقاؿ : فالضااب 

 ّٔم ؟  استعانةهلل تعاذل ل ن ىل وكلهم ا
وهلل ا٤بثل  –يف الدنيا  ا٤بلككبل واهلل ، ل ن وكلهم اهلل بذلك ليبْب عظمتو وكماؿ سل انو كما أف 

، أما  أحاطتهما٤بلوؾ يف الدنيا يفعلوف ذلك لقصورىم وعدـ  ل ن ،لو من يتوذل شئوف ٩بل تو  –األعلى 
سبحانو وتعاذل وأف لو  مدبرعظمة مل و وسل انو وأنو اهلل عز وجل فبل ، إ٭با فعل ذلك سبحانو ليظهر 

                                                 

ىو عدي بن زيد العبادي شاعر جاىلم نصرا  ، وىو أوؿ من كتب بالعربية يف ديػواف كسػرى ، تػزوج ىنػداً بنػت النعمػاف بػن منػذر ،  - 1
ا اختػار أف وفاتػو يف ؽ ىػ ، وقد ابعد النجعػة ابػن تغػري بػردي ٤بػ 35ووشى بو أعداء لو إذل النعماف فسجنو وقتلو يف سجنو با٢بّبة ٫بو سنة 

، اإلشػػتقاؽ البػػن (  2/89) ، األغػػا  أل  الفػػرج (  72ص ) ، معجػػم الشػػعراء للمرزبػػا  (  249/  0) النجػػـو الزاىػػرة ! ىػػػ 012سػػنة 
،  وجعلػػو ابػػن سػػبلـ يف ال بقػػة الرابعػػة مػػن كتابػػو طبقػػات (  439ص ) شػػعراء النصػػرانية قبػػل اإلسػػبلـ للػػويس شػػيخو (  207ص ) دريػػد 

 ،    (  37ص ) ، وقارف ما يف كتاب سؤاالت أ  حا  لؤلصمعم يف فحولة الشعراء (  0/037) حوؿ الشعراء ف
 وقدمت األدمي لراىشيو ،: ، وصدره (  227/  0) الشعر والشعراء البن قتيبة  - 2
 ،(  84/  2) ٪بعة الرائد لليازجم  - 3
 ،(  489/  2) نفس الصباح للخزرجم  - 4
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 {ٝٓب ٣ؼِْ ع٘ٞد سثي اال ٛٞ }  وجل ٗبا شاء عزثلوف بأمره وي لفهم تٲب جنوداً ال يستعْب ّٔم ول ن جنودٌ 

الدنيا بل جنود تظهر ّٔم عظمتو تعاذل وكماؿ  يفا٤بلك  كجنودل ن ليسوا جنوداً يعينوف   ( 31أُذصش ) 
 .سل انو 
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 فصل
 في بحث أسما ه جل وعال

                               كذاتػػػػػػه قديمػػػػػػة   هػفاتػػػػػػػص – 31
                           ة عظيمػػػػػػػػػػػػػػػةػهػػػػػػػػػػػػػػػػابػة هػما ػػػػػػػػػػػػػػػػأس                             

                              
 ،  (قديمة ) : مبتدأ ، وا٣ب   :(  صفات: ) قاله 
 قدٲبة ، كذاتوصفاتو حاؿ كوهنا  : اؿ يعِب ح :( كذاته ) : قاله 

 :  1 يعني ما يهصف به الماصاؼ واي بالنسبة هلل عي وجل ةالةة أقساـ:  الصفات
  ذاتية  صفات – 1
   فعلية  وصفات – 8
 خبرية   وصفات – 3

 ،  2اً الثابتة هلل أزالً وأبد ا٤بعا ىم صفات  :الذاتية  الصفات
 وىم كثّبة ،وا٢ب مة إذل غّب ذلك  والعزةة والسمع والبصر ا٢بياة والعلم والقدر :  مثل

 فهذص صفات ذاتية   تسمى صفات ذاتية 
 ذاته   تفارؽألنه مهصف بها أز ً  وأبًدا   

 ىم الٍب تتعلق ٗبشيئتو إف شاء فعلها وإف شاء دل يفعلها ،  :الفعلية  الصفات
بتوبػػػة  والفػػػرحوآّػػػمء للفصػػػل بػػػْب العبػػػاد ، ، دنيا والنػػػػزوؿ إذل السػػػماء الػػػ، االسػػػتواء علػػػى العػػػرش :  مثػػػل

علػػػى ال ػػػافرين  والغضػػػب، والضػػػحك إذل رجلػػػْب يقتػػػل أحػػػدٮبا اآلخػػػر كبلٮبػػػا يػػػدخبلف ا١بنػػػة ، التائػػػب 
 والرلى للمؤمنْب وما أشبو ذلك ، 

 صفات فعلية   تسمى اذص 
 من فعله وفعله يهعلل بمييئهه    ألنها

 اً ، ئشيفشيئاً  ٙبدثادص حادةة ل ن اذا القسم من صفات اهلل   آح
 فإنو أزرل أبدي ،  وأما جنس الفعل

يػػزؿ وال يػػزاؿ فعػػاالً دل يػػأت وقػػت مػػن األوقػػات ي ػػوف اهلل تعػػاؿ مع ػػبلً فيػػو  دلفجػػنس كػػوف اهلل فعػػاالً أزرل 
 فإف اهلل دل يزؿ وال يزاؿ فعاالً ٤با يريد سبحانو وتعاذل ،  ،عن الفعل 

  ة ةالهي ت اف حاداي  آحادصل ن ناع الفعل أو 
بعػػد خلػػق العػػرش ، النػػػزوؿ إذل  ألنػػواالسػػتواء علػػى العػػرش نػػوع مػػن أنػػواع الفعػػل وىػػو حػػادث ، :  فمػػثالً 

 غّب حادث ؟  أوالسماء الدنيا نوع من أنواع الفعل ، ىل ىو حادث 

                                                 

 ، 218 – 217انظر كتاب الصفات اإل٥بية للشيخ العبلمة السلفم ٧بمد أماف ا١بامم رٞبو اهلل تعاذل ص : من الفائدة  ٤بزيد -  1
 ، 77مسألة القرآف البن عقيل ص  -  2
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لعبػد ، ألنػو إذا فعػل ا حػادثحادث كاف بعد أف خلق السماء الػدنيا ، الرلػم نػوع مػن أنػواع الفعػل وىػو 
 غضب اهلل عليو ،  الغضبفعبلً  يقتضم الرلى رلم اهلل عنو إذا فعل فعبلً يقتضم 

    1 (األفعاؿ ا خهيارية ) اذص تسمى الصفات الفعلية   وربما تسمى 
 ( . 24اُوقـ ) { ٝسثي ٣خِن ٓب ٣ؾبء ٣ٝخزبس } ألف ىذه األفعاؿ تتعلق ٗبشيئة اهلل واختياره ، 

 فإنها حادةة الناع أو الفرد ل نها قديمة الضنس   أف كل صفة فعلية اعلماا
ا٣بػ  ، ليسػت مػن ا٤بعػا  ا٤بعقولػة بػل أننا نعتمد فيها على ٦بػرد : يعِب  :صفات خبرية : الثالث  القسم

 ،  ا٤بدركة بالسمع آّرد
 لصػػفاتابالنسػػبة إلينػػا أبعػػاض وأجػػزاء كاليػػد والوجػػو والعػػْب والقػػدـ واإلصػػبع ىػػذه نسػػميها  مسػػماىاونظػػّب 

مػػػن نػػػوع آخػػػر صػػػفة  صػػػفةا٣ب يػػػة ألهنػػػا ليسػػػت معػػػُب مػػػن ا٤بعػػػا  ، فاليػػػد غػػػّب القػػػوة ، القػػػوة معػػػُب واليػػػد 
 ،والوجو كذلك  ،مسماىا بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء ، فاليد بعض منا أو جزء منا 

  ، 2 إهنا جزء أو بعض :ل ن بالنسبة هلل   نقاؿ 
 ،  إلى اهلل   نفياً و  إةباتاً  بالنسبة تردألف البعضية والضي ية لم 
 وما أشبو ذلك ،  3 يتجزأ وال ينقسم الإف اهلل واحد  :ولهذا نقاؿ لمن قاؿ 

 ىذه ألفاظ بدعية ،  : نقاؿ
النفػػم ؟ ىػػل أنػػت أعلػػم بػػاهلل مػػن اهلل ؟ ىػػل أنػػت أعلػػم بػػاهلل مػػن أصػػحاب  ّٔػػذامػػن قػػاؿ لػػك تصػػ  اهلل 

 رسوؿ اهلل ؟ 
 ال يتبعض وال يتجزأ ،  إنو :قاؿ واحد منهم قط  ما

 فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنو ، 
 !! وال أحد يتصور أف اهلل يتجزأ حٌب تنفيو أتركو 

 مثل ىذا ال بلـ ،  ينفى إ٭با
   أما ولم يقله أحد   لا أف أحًدا قاله 

 يد ولو وجو ولو عْب ودع عنك ال يتجزأ وال يتبعض ،  هلل : فقل
 أحد تعبدؾ ّٔذا ؟ 

 ،تعبدؾ ّٔذا  أبًداحد ما أ
  قالاا في اهلل إنه   يهبعض و  يهضيأ : ما قاؿ اهلل 
  في اهلل إنه يهبعض ويهضيأ   قالاا: و  قاؿ 

                                                 

 ،( جامع الرسائل وا٤بسائل ) وىم موجودة يف ( رسالة يف الصفات االختيارية ) انظر رسالة يف ىذا النوع من الصفات بعنواف  - 1
 ،(  264،  91/  2( )  49 – 46/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  - 2
 ،(  47/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  - 3
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هُٞٞا آٓ٘ب ثبهلل ٝٓب أٗضٍ ا٤ُ٘ب ٝٓب أٗضٍ ا٠ُ اثشا٤ْٛ ٝاعٔبػ٤َ ٝاعؾن ٣ٝؼوٞة ٝاألعجبه ٝٓب } : بل قاؿ 

   .{ ْٜٓ٘ ٝٗؾٖ ُٚ ٓغِٕٔٞ أٝر٢ اُ٘ج٤ٕٞ ٖٓ سثْٜ ال ٗلشم ث٤ٖ أؽٍذ 
  ( . 811اُجوشح )  {هللا ال اُٚ اال ٛٞ اُؾ٢ اُو٤ّٞ } : وقاؿ 

 ( . 8 -1اإلخالؿ )  {هَ ٛٞ هللا أؽذ ، هللا اُقٔذ } : وقاؿ 
  ،سماىا أبعاض وأجزاء لنا مأف الصفات ا٣ب ية ىم الٍب  : فالحاصل

 إنها بعض أو جيء   : بالنسبة هلل ما نقاؿ  ل ن
الهي  المبهدعةإةبات البعضية أو الضي ية أو نفي البعضية أو الضي ية بالنسبة هلل من األلفاظ  ألف

 يضب على ازنساف أف يهحاشااا   
 آخر زا د عن الذات    شيءغير ذاته  اهللونحن ن من بأف يد اهلل غير ذاته وجه 

  ه باجهه سنن ر أف يعبر اهلل عن نف و 
 ( . 83اُشؽٖٔ )  {عٚ سثي رٝ اُغالٍ ٝاإلًشاّ ٣ٝجو٠ ٝ}  : كما قاؿ تعاذل

 اهلل تعالى قديمة    وذات
 ، ( ىو الذي ال ابتداء لو )  :والقديم عندام 

 ليس ىو القدمي يف اللغة العربية ،  :المه لمين  عندفالقديم 
 ، ( ولو كاف حادثاً  غّبهما سبق )  : القديم في الل ة العربية

  ( . 35اُؤش ) { ػبد ًبُؼشعٕٞ اُوذ٣ْ  ؽز٠}  :قولو تعاذل :  ومنه
 وأبًدا موجود ، دائماً ، يعِب ( ىو الذي دل يسبق بعدـ : ) كما سبق   والقديم عند المه لمين

 تنقسم إلى اذص األقساـ الثالةة ولها عدة أقساـ واذا تقسيم   الصفات
    مقيدةأو  صفات اهلل سبحانه وتعالى كلها كماؿ سااء كانم مطلقة: الثاني  الهقسيم

 فما كاف كما ً محضاً فها مطلل    .1
 ،  كلها كماؿ  ل نوما كاف كما ً في حاؿ دوف حاؿ فها مقيد  .2

 ،ا٣بلق والرزؽ وال بلـ وما أشبو ذلك :  فمثالً 
 ،  به على ازطالؽ اهللفياصف  ، اذا كماؿ مطلل

 ،إف اهلل مت لم رازؽ خالق وما أشبو ذلك :  فيقاؿ
 ،وإ٭با يوص  بو مقيًدا  فإنه   يضاز إطالقه على اهلل حاؿ دوف حاؿ في كما ً وما كاف  

 وا٣بديعة واالستهزاء وال يد ،  ا٤ب ر:  مثل
 ، اهلل به إ  على وجه ال ماؿ  ياصفاذا ي اف كما ً في حاؿ ونقصاً في حاؿ   فال 

 ،اإلطبلؽ  سبيلال ٯبوز أف تص  اهلل با٤ب ر على :  مثالً فا٤ب ر 
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    حراـ اذا، اهلل ماكر   إف:  وتقاؿ
 ، ألنه يفهم من ذلي النقص والعيب

  فإف الم ر عند ازطالؽ صفة قدح وذـ 
  ي اف صفة مدح  المقابلةل نه عند 

 إف اهلل ٲب ر ٗبن ٲب ر بو وبرسولو ، :  فهقاؿ
  كماؿ ومدح يعني أنه أعلى من م ر أعدا ه   صفةوانا صار الم ر 

 فال بأس    ال ماؿؿ على كذلي إذا وصفم الم ر بما يد
 { ٣ٌٝٔشٕٝ ٣ٌٝٔش هللا ٝهللا خ٤ش أُبًش٣ٖ } :  كما قاؿ تعاذل،  ( اهلل خّب ا٤باكرين : ) أف تقوؿ :  مثل

  .3  امأوفام 
ل ن  ازطالؽالخداع على سبيل    يضاز أف تصف اهلل بأنه خادع أو من صفاته وكذلي الخداع

   يضاز أف تصفه به على سبيل المقابلة
 خادع ا٤بنافقْب أو خادع من ٱبدعو ،  أوإف اهلل تعاذل ٱبدع ا٤بنافقْب :  فهقاؿ

 ألنها في اذص الحاؿ ت اف صفة كماؿ   
 أف تصفه بها على سبيل ازطالؽ    يضازو  

 ألنها تحهمل معناً صحيحاً ومعناً فاسداً  
و   مطلقػاً     اهلل أبػًدا  فإنه   يدخل فػي صػفات  ما كاف نقًصا : الثالث من الصفات  القسم .3

 ، مقيًدا
 كا٣بيانة ، 

  فإنها   تدخل في صفات اهلل ألنها ذـ وقدح ب ل حاؿ  
 ،  1 (ال ٚبن من خانك : ) قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم  ولهذا
 ،  2 (رب خدعة ٢با: ) وقاؿ 
 ،يف ا٣بدعة يف ٧بلها وىو ا٢برب  فأذف

 ،وهنى عن ا٣بيانة يف ٧بلها 
 ،  (من خانك  ٚبن ال : ) فقاؿ
 ،وقد خانك من قبل فبل ٚبنو فيو  بشمءتمنك إنساف ائ فإذا

                                                 

(  2597) والػػػػدارمم (  04998) وأٞبػػػػد (  3545) حػػػػديا حسػػػػن غريػػػػب ، وأبػػػػو داود : وقػػػػاؿ (  0264) أخرجػػػػو الَبمػػػػذي  - 1
 ، 4231وصححو العبلمة األلبا  يف سلسلة األحاديا الصحيحة برقم 

 ،(  0166) ومسلم (  2864) أخرجو البخاري  -  2
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 ،  ألف الخيانة وصف ذـ على ازطالؽ
 ٯبوز وىو قوؿ باطل ،  ال وىذا ( اهلل من يخاف خاف) : العامة  خ أؤّذا نعرؼ 
 صحيح ، فهذا ( اهلل بمن يخدع خدع : )ل ن لو قاؿ 

 :صفات بالنسبة هلل عي وجل على ةالةة أقساـ مم ن أف نقاؿ أف الإذف 
 فهذه يوص  ّٔا على سبيل اإلطبلؽ ، كماؿ محض    صفات .0
 ، كماالً فبل يوص  ّٔا إال مقيدة يف ا٢باؿ الٍب فيها   كماؿ في حاؿ دوف حاؿ    صفات .2
 فبل يوص  ّٔا م لقاً ،  نقص على ازطالؽ   صفات .3
إذا كػاف  ا سػمالصػفات فػي اػذا البػاب ؟ بمعنػى أف ال اناؾ فػرؽ بػين األسػماء و : قاؿ قا ل  فإذا

 مهضمناً لنقص فإنه يسمى به اهلل في حاؿ ال ماؿ ؟ 
 ال ،  :الضااب 

 أي البالغة يف ا٢بسن كمالو ، (  142األػشاف ) { ٝهلل األعٔبء اُؾغ٠٘ } 6  تعاذل قاؿ يف األ٠باء اهلل ألف
 ، بعض األحواؿ ال يسمى اهلل تعاذل باسم يتضمن نقصا ولو يف وحينئذ
 مع أف اهلل ٱب  عنو بأنو مت لم ويوص  بذلك ،  با٤بت لمال يسمى اهلل  ولهذا
  ،( اغفر رل  مت لم يا ) ما تقوؿ يف ول ن

 اهلل باإلرادة ل ن ال يسمى مريد ،  ويوص 
األوؿ فقط أنها ال ماؿ المطلل ما تهضمن كماً  ونقصا في حاؿ  القسماألسماء الحسنى من ف

  مطلل  كماؿحاؿ بل اي  دوف 
 ل ن الصفات كما سبق، والدليل على ذلي وصف اهلل تعالى بأنها حسنى

 ، وإثباهتاٗبعُب أهنا حق ٯبب اإلٲباف ّٔا (  ةابهة)  ( : ص ةابهةؤ أسما)  قاله
 الشتما٥با على أحسن الصفات وأكملها ،: ( عظيمة  : )قاله 

 :ة أوجه اهلل سبحانه وتعالى البحث فيها من عد وأسماء
و  بحػاؿ  الاجاصأسماء اهلل سبحانه وتعالى كلها حسنة   فليس فيها نقص باجه من : األوؿ  الاجه

 من األحااؿ   
األػشاف ) { ٝهلل األعٔبء اُؾغ٠٘ ٝرسٝا اُز٣ٖ ٣ِؾذٕٝ ك٢ أعٔبئٚ ع٤غضٕٝ ٓب ًبٗٞا ٣ؼِٕٔٞ } : قاؿ تعاذل 

142  . ) 

 ٛٞ أُِي اُوذٝط اُغالّ أُئٖٓ ا٤ُٜٖٔٔ اُؼض٣ض اُغجبس أُزٌجش عجؾبٕ ٛٞ هللا اُز١ ال اُٚ اال} : وقاؿ تعاذل 

 ( . 81 – 83اُؾؾش )  {هللا ػٔب ٣ؾشًٕٞ ، ٛٞ هللا اُخبُن اُجبسة أُقٞس عجؾبٕ هللا ػٔب ٣ؾشًٕٞ 

 من الاجاص   باجهفاصفها باسم الهفضيل   فليس فيها نقص 
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صػػفاته أو  مػػناسػػم مػػن أسػػماء اهلل مهضػػمن لصػػفة أسػػماء اهلل مهضػػمنة لصػػفاته ف ػػل : الثػػاني  الاجػػه
    صفههأكثر بحسب أنااع الد لة وذلي ألف كل اسم من أسماء اهلل فها ميهل من 

 فالرٞبن متضمن للرٞبة ، وا٣بالق متضمن للخلق ، 
فػػأكثر حسػػب مػػدلوؿ ىػػذا االسػػم أو حسػػب أنػػواع الداللػػة ،  لصػػفةإف كػػل اسػػم متضػػمن  :ونحػػن نقػػاؿ 
 أو أكثر حسب مقتضى الداللة ،  صفتْبعلى صفة أو قد يدؿ االسم 

 ا٣ببّلؽ من أ٠باء اهلل ،  :فمثالً 
 ، ويهضمن قدرة ويهضمن خلل علماً الخلل يهضمن 

 ، بالزمه والقدرةفها داؿ على الخلل بمقهضى مادته وداؿ على العلم 
ٱبلػػق وىػػو ال يعػػرؽ ا٣بلػػق ؟  كيػ ال ٲب ػػن أف ٱبلػػق   دهالـز ا٣بلػػق العلػػم والقػػدرة فمػن ال علػػم عنػػ نْ ألف ِمػ
 لعي  ؟  قدرة عنده ال ٱبلق وكي  ٱبلق وىو  ومن ال
 ا٣بػػاـاصػػنع لنػػا مسػػجبلً وىػػو إنسػػاف عنػػده ا٤بػػواد : إنسػػاف قيػػل لػػو  :ل ػػم مػػثالً بازنسػػاف  نضػػربونحػػن 

أف يصػػنع  ٲب ػنوعنػده قػدرة ونشػاط وذكػػاء ل ػن لػيس عنػده علػػم ال يػدري كيػ  يركػب ا٤بسػػجل فهػذا ال 
شػػػمء فهػػػذا ال  يعمػػػلشػػػلوؿ مػػػا يقػػػدر معػػػدـ العلػػػم إنسػػػاف آخػػػر مهنػػػدس ودارس ويعػػػرؼ ل نػػػو ا٤بسػػػجل ل

 يست يع عمل ا٤بسجل لعدـ القدرة ، 
 : صفات  ةالثتضمن ( ؽ الخالًّ ) فاسم اهلل  إذف
  الخلل  - 1
  والعلم  - 8
 لقدرة   او  - 3

سك ٓضِٜٖ ٣ز٘ضٍ األٓش ث٤ٜٖ٘ ُزؼِٔٞا هللا اُز١ خِن عجغ عٔبٝاد ٖٝٓ األ} : و٥بذا قاؿ اهلل تعاذل عز وجل 

ُزؼِٔٞا إٔ هللا }  :فقاؿ  ( 18اُطالم ) { إٔ هللا ػ٠ِ ًَ ؽ٢ٍء هذ٣ش ُٝزؼِٔٞا إٔ هللا أؽبه ثٌَ ؽ٢ٍء ػِٔب 

 .{ ػ٠ِ ًَ ؽ٢ٍء هذ٣ش 

 ولوالبذلك لتعلموا أف اهلل على كل شمء قدير وأف اهلل قد أحاط ب ل شمء علما ،  أخ ناكميعِب 
 تو ما خلق السماوات واألرض ،علمو وقدر 

 ال بلـ على مسألة الذات ؟ ، : (كذاته : )  قاله
 با٤بعُب ا٤براد ّٔا ،  ةكلمة مولد :الذات  أصل

   1 ذات وصفات   المراد بها النفس كلمةألف المراد بها عند القا لين  
 ،اإلنساف يعِب نفس اإلنساف  فذات

                                                 

 ، 70ا٢بدود األنيقة لؤلنصاري ص  - 1
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  ( الذات ) ػ سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه ب فاهلل
   ( النفس ) ػ إنما عبر عن نفسه ب

  .{ ٣ٝؾزسًْ هللا ٗلغٚ } : فقاؿ 

امهائدة   {رؼِْ ٓب ك٢ ٗلغ٢ ٝال أػِْ ٓب ك٢ ٗلغي }  : وقاؿ عز وجل عن عيسى

554  .  
 ،  1ة ٗبعُب صاحب :الذات في الل ة العربية  وأصل

 ،  قدرةذات علم ، ذات :  فيقاؿ مثالً 
 ،ذات ٝباؿ ، وما أشبو ذلك :  ةللمرأ ويقاؿ
 تضاؼ إلى صفة    (  ةصاحب) بمعنى ( ذات ) فهي 
  المه لماف من كانها تضاؼ إلى صفة وجعلااا اسماً للماصاؼ  نقلها
 قائم بنفسو فهو ذات ،  موصوؼكل :  فقالاا
 ،أصل ذات اهلل يعِب ذات األلوىية :  فمثالً 

  ( ا م بنفسه الييء الق) إلى (  ذات) : فنقلاا كلمة 
  وقطعاص عن ازضافة 

 ، أي بأهنا قائمة مقاـ النفس بهذا المعنى العربولم ت ن من كالـ العرب و  يعرفها 
 معناه علم صفة وذات موصوؼ ،  فإذ:  قالاا، ( ذات علم ) :  ل ن ام لما قالاا

 ، ( تو صفا)  و( اهلل ) بدؿ من :  فقالوا( ذات ) ا٤بوصوؼ ن لق عليو اسم :  فنقاؿ
 ،  2 الذات والصفات:  قالاا
 ، تقبلوا ىذا  العلماءأف  يعِب   مياحة في ا صطالحل ن 

    3 األفعاؿذات وصفات   صفات الذات   صفات : وصاروا يقالاف 
 ،  وإ  فهي في األصل ليسم من كالـ العرب

 ،أربعة  أوأي ٥با معا  ٟبسة  وسبل أف ذكرنا
   1 الذات بمعنى النفس أفالح المه لمين ل ن الخمسة بناًء على اصط

                                                 

 ،(  5/  5) لساف العرب البن منظور  - 1
 ، 225والرد على ا٤بن قيْب ص  78انظر من ق ا٤بشرقيْب البن سينا ص  - 2
 ،  255الذىيب ص  ، ٨بتصر العلو للحافال 279اجتماع ا١بيوش اإلسبلمية البن القيم ص  - 3

 مع أف لفال الذات وردت يف عدة أحاديا وإثباهتا هلل تعاذل ، 
دل ي ػذب إبػراىيم عليػو السػبلـ إال : ) ما رواه البخاري من حديا أ  ىريػرة رلػى اهلل عنػو عػن النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم أنػو قػاؿ : منها 

 ،( ثبلث كذبات ، اثنْب منهن يف ذات اهلل عز وجل 
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معػاني وأوصػافاً  تهضػمناػل أسػماء اهلل تعػالى ميػهقة أو غيػر ميػهقة بمعنػى أنهػا اػل : الثػاني  الاجه
 أو   تهضمن ؟

 الصفة الٍب اشتق منها ،  يتضمناسم منها  كلأهنا تتضمن   :  الضااب
 يهضمن صفة واي األلااية   ( اهلل ) حهى اسم 
 ،  أعالـ دالة على صفة هللافأسماء 

 ولا  أنها تهضمن معنى لم ت ن حسنى   
 معنى صارت أسماًء جامدة   معنى لها    تهضمنألنها إذا لم 

 يأتيها الحسن ؟  فأينوإذا كانم أسماًء جامدة   معنى لها   
 واهلل عز وجل وصفها بأهنا حسُب أي بالغة يف ا٢بسن كمالو ، 

 ،  هضمن صفة وقد يهضمن صفهين أو أكثرما من اسم إ  وي إًذا
 ي اف عن طريل ا لهياـ يعني من باب د لة ا لهياـ    األكثرل ن تضمنه الصفهين أو 

 ،اهلل  أ٠باءا٣ببّلؽ ، من :  مثالً 
 ،صفة ا٣بلق  يهضمن
 صفة العلم والقدرة إذ ال خلق إال بعلم وقدرة ، ويسهلـي
علػػى الػػذات اػػي  د لهػػهاء اهلل أعػػالـ وأوصػػاؼ   فباعهبػػار المبحػػث الثػػاني ويعبػػر عنػػه بػػأف أسػػم اػػذا

 البحث    اذاأعالـ وباعهبار د لهها على المعاني اي أوصاؼ   ويهرتب على 
 ال اي مهباينة أو مهرادفة ؟ :  ةالثاً 
  ، أما باعهبار د لهها على الذات فهي مهرادفة:  نقاؿ

   واا اهلل عي وجل  واحدألنها دلم على شيء 
    2 ا باعهبار د لهها على المعنى فهي مهباينةوأم

 منها معنى غير المعنى في ا سم الثاني   اسمألف ل ل 
 اا المهرادؼ والمهباين ؟ وما

 ، 3 متعدد اللفال متحد ا٤بعُب:  المهرادؼ
 ،  4 متعدد اللفال وا٤بعُب:  والمهباين

                                                                                                                                            

 ،(  31/  0) بياف تلبيس ا١بهمية انظر  - 1
 ،(  071/  0) بدائع الفوائد البن القيم   - 2
 ، 329معجم ا٤بص لحات العربية ص  - 3
 ، 86معجم ا٤بص لحات العربية ص  - 4
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 ،  مخهلف والمعنىمهباين   ألف اللفظ مخهلف فحجر وإنساف 
 مهرادؼ   ألف اللفظ مهعدد والمعنى واحد  بشر وإنساف و 
  :، الرٞبن ، الرحيم ، ا٤بلك ، القدوس ، ،،،، اخل  اهلل

 على شمء واحد ،  تدؿ ألنها ، مهرادفة( اهلل ) على  د لهها باعهبار
 ، مهباينةكل واحد منها على معناه   وباعهبار د لة

 ؟ 1 حصارة بعدد معين معلـا أو  ال أسماء اهلل عي وجل م: الراب   المبحث
 ليسم محصارة   ال ، :  الضااب

 ، و  يم ن حصراا
 ا٤بشهور حديا ابن مسعود يف دعاء الغم وا٥بم ،  ا٢بديالقولو صلى اهلل عليو وسلم يف 

بػػو نفسػػك أو أنزلتػػو يف كتابػػك أو علمتػػو أحػػًدا مػػن خلقػػك أو  ٠بيػػتأسػػألك ب ػػل اسػػم ىػػو لػػك : ) قػػاؿ 
 ، 2 (عندؾ أف ٘بعل القرآف العظيم ربيع قليب ونور صدري ،،،،،، اخل  الغيب علم استأثرت بو يف
 ، ( أو استأثرت بو يف علم الغيب عندؾ  ) : فاليااد قاله
بػو ، ومػا اسػتأثر اهلل بػو فػبل ٲب ػن الوصػوؿ إليػو ، ألنػو لػو  اهللأف من أ٠بػاء اهلل مػا اسػتأثر  واذا يدؿ على

 تأثراً بو ، مس ي نأم ن الوصوؿ إليو دل 
 استأثرت بو يف علم الغيب عندؾ ، :  ولهذا قاؿ

 ، محصارة و  يم ن حصراا اهللفإذف ليسم أسماء 
وتسػعين اسػماً  تسػعةإف هلل ) كيف نضم  بين اذا وبين قاله صلى اهلل عليػه وسػلم : قاؿ قا ل  فإذا

 ؟   3 (من أحصااا دخل الضنة 
 ، على الحصرالحديث الثاني   يدؿ أف ىذا :  الضااب

 أف من أ٠باء اهلل تسعة وتسعْب ا٠باً إذا أحصيتها دخلت ا١بنة ،  وىو وإنما يدؿ على حصر معين
 تسعة وتسعْب اسًم من أ٠باء اهلل فإنك تدخل ا١بنة ، أحصيتإذا :  يعني

 عندي عشر سيارات أعددهتا ٢بمل الب حاء ،  : لو قلت:  ونظيرص
 ؟   عندؾ إال عشر ليسىل معُب ذلك أنو 

 ،  ال

                                                 

/  0)  وبدائع الفوائد البن القيم(  486 – 482/  22) و٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (  569/  6) الفتاوى ال  ى   - 1
071 – 070  )، 

 ، (  3714) أخرجو أٞبد  - 2
 ( . 2677) ومسلم (  2585) أخرجو البخاري  -  3
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بأهنػػا معػػد ، ٢بمػػل الب حػػاء ، وفيػػو سػػيارات أخػػرى معػػدة ٢بمػػل ا٣بشػػب معػػدة  خصػػتل ػػن ىػػذه العشػػر 
 و٢بمل األمتعة ، الرجاؿ٢بمل 
 أف مثل ىذا التعبّب ال يدؿ على ا٢بصر ، :  فالمهم

 من اذا ال الـ إذا قلنا إنه   يدؿ على الحصر ؟  الفا دةما : فإذا قاؿ قا ل 
حػٌب يػدركها  والسػنةالفائدة من أجػل أف يبحػا ا٤ب لػ  عػن ىػذه األ٠بػاء مػن ال تػاب :  اقلن:  الضااب

 ، 
   وإ  ل اف النبي عليه الصالة والسالـ يسرداا لنا سرداً ونسهريح 
 ل ن من أجل أف يبهلي اهلل ازنساف الحريص من غير الحريص   

 الييء حهى يصل إليه    عنالحريص اا الذي يبحث 
صػػعباً ٰبتػػاج إذل مراجعػػو وإذل  كػػافإف كػػاف الشػػمء سػػهبلً أخذتػػو وإف  :  ص اػػا الػػذي يقػػاؿوغيػػر الحػػري

 ٕبا فبل حاجة ،
 ال يسمى بها غيرص ؟ : الخامس  المبحث
 أف من أ٠باء اهلل ما ال يسمى بو غّبه ، :  الضااب

 ه ، أحداً ّٔذا االسم ، ال على سبيل إرادة ا٤بعُب وال غّب  تسممال ٲب ن ( اهلل : )  مثل
 كذلك ، ( الرٞبن ) 

 ،  1 بو غّبه وال يوص  بو غّبه يسممأف    يضاز:  قاؿ العلماء
 الـز للراحم ىذه ال ت وف إال هلل ، وص األلوىية والرٞبة الواسعة الشاملة الٍب ىم  ألف
  والاصػفية فإنهػػا العلميػػةبقيػة األسػػماء فهػي إف قصػػد بهػا مػا يقصػػد بأسػماء اهلل مػػن الد لػة علػى  أمػا

 ممناعة   
  وإف قصد بها مضرد العلمية فليسم ممناعة 

ا٢ب مػة فيػو وال  معػُبودل نقصػد فػإذا ٠بينػا شػخص بػا٢ب م أو ا٢ب ػيم  فالح م والح يم من أسماء اهلل
 ،    فهنا   بأس بهمعُب ا٢ب م 

  ( الح م )من اسمه  وفيهم( ح يم ) وفي الصحابة من اسمه 
 ،  يضازفهذا   تققنا منو ىذا االسم ا٤بعُب الذي اش وإف قصدنا بذلي

 ألف اذا من خصا ص أسماء اهلل اي الهي يراد بها ا سم والاصف   
 فإنه جا ي و  ي ير ا سم   ( صالح ) رجالً بػ  سميناولهذا إذا 

 م ، لَ ٦برد عَ ( صاحل ) وإ٭با ٠بينا  –وصفو بالصبلح  أي – ألننا لم نقصد بذلي الهيكية
                                                 

 ،(  72/  0) ا١بامع ألح اـ القرآف للقرطيب   -  1
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 ىل ألنو سادل ؟ (  سلماف) شخصاً بػ لو ٠بينا  وكذلي
 ،( سليماف )  وكذلك( سلماف ) الناس ومع ذلك نسميو  أتعسال ، قد ي وف من 

 ،٦برد علم فقط أنو إذا دل يقصد ا٤بعُب يف االسم فإنو جائز :  فالمهم
 لػػم يسػػّم بػػه بمػػااػػل أسػػماء اهلل تعػػالى تاقيفيػػة أو لنػػا أف نسػػمي اهلل عػػي وجػػل : السػػادس  المبحػػث
 نفسه ؟ 

 : قاؿ السفاريني رحمه اهلل تعالى 
****************** 

                                ل تاقيفيػةحػفي ال ل نها – 31
                                                             ةػيػػػػػػػػػػػػػػػػة وفػبػػػػػػػػػػػػػػذا أدلػػػػػػػػػػػػػػ اػنػػػػػػػػػػػػػػػل             

                                       
 ،    وجلأ٠باء اهلل عز  أي :( ل نها ) : قاله 
 أي يف القوؿ ا٢بق الصحيح ،  :( في الحل ) : قاله 
 ، 1 أي موقوفة على ورود الشرع ّٔا : (ة يتاقيف)  :قاله 

 ،ىو الذي يتوق  إثباتو أو نفيو على قوؿ الشارع :  والهاقيفي
 نفسه   لنا أف نسمي اهلل بما لم يسم به  يضازفهي تاقيفية   

 إف األسماء ليسم تاقيفية بل اي قياسية   : بعض العلماء يقاؿ 
 أنها تاقيفية   : والصحيح 

 :ودليل ذلي من األةر والنظر 
هَ اٗٔب ؽشّ ث٢ اُلٞاؽؼ ٓب ظٜش ٜٓ٘ب ٝٓب ثطٖ ٝاإلصْ ٝاُجـ٢ ثـ٤ش اُؾن ٝإٔ } : فقولو تعاذل :  األةر أما

 . ( 33األػشاف ) { ٕ روُٞٞا ػ٠ِ هللا ٓب ال رؼِٕٔٞ رؾشًٞا ثبهلل ٓب ُْ ٣٘ضٍ ثٚ عِطبٗب ٝأ

 حراماً ، دل يسم بو نفسو ىذا من القوؿ عليو ببل علم ، في وف اهللاسم من أ٠باء  وإثبات
)  {ٝال روق ٓب ٤ُظ ُي ثٚ ػِْ إ اُغٔغ ٝاُجقش ٝاُلئاد ًَ أُٝئي ًبٕ ػ٘ٚ ٓغئٝالً } : تعاذل  وقاؿ

 ،(  32اإلعشاء 

 سم اهلل بو نفسو هلل من قفو ما ليس لنا بو علم ،وإثبات اسم دل ي
مػن العػدواف أف يسػم  يعػدوففؤلف اسم ا٤بسمى ال ي وف إال ٗبا وصفو لنفسو وإذا كاف الناس :  النظر أما

 ذلك عدواناً يف حق ا٣بالق من باب أوذل ، كوفاإلنساف ٗبا دل يسم بو نفسو أو ٗبا دل يسمو بو أبوه فإف  
 ( . 142األػشاف )  {ٝهلل األعٔبء اُؾغ٠٘ } 6 أف اهلل قاؿ  :النظري  من الدليل:  ةانياً 

 يف ا٢بسن كمالو ،  البالغة:  الحسنى

                                                 

سػنة وريػاض ا١بنػة بتخػريج أصػوؿ ال(  071/  0) وبػدائع الفوائػد البػن القػيم (  26/  5) ٦بمػوع فتػاوى شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة   -  1
ولوامػع األنػوار البهيػػة  06والقواعػد ا٤بثلػى للشػيخ ابػػن عثيمػْب رٞبػو اهلل تعػػاذل ص  61البػن أ  زمنػْب ٙبقيػق عبػػداهلل بػن ٧بمػد البخػػاري ص 

 ، (  025 – 024/  0) للسفاريِب 
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؟ قػد تسػميو باسػم تظػن أنػو حسػن وىػو  ا٢بسػنوأنت إذا ٠بيت اهلل باسم فهل عندؾ علم أنو بلغ كمػاؿ 
   بما لم يسم به نفسه  أف نسمي اهلل  يضازواذا أيضاً دليل عقلي يدؿ على أنه    سيئ ليس ٕبسن

 ،  نظريافعقلياف ودليبلف  شرعياف دليبلف : أدلة أربعة فهذص
                           (  بذا أدلة وفية لنا)  :ولهذا قاؿ الم لف 

 توقيفية ،  بأهناالقوؿ : إليو  ا٤بشار :( لنا بذا ) : قاله 
 أي كافية وافية با٤بقصود ،  :( أدلة وفية ) : قاله 
 سم مباحث في أسماء اهلل عي وجل   فهذص
 ال الصفات كاألسماء تاقيفية ؟  طيب

 ،سبق لنا القوؿ يف ىذا  : الضااب
 : الصفات ةالةة أقساـ وذكرنا أف 

 كماؿ محض     – 1
 محض    ونقص – 8
 ، وكماؿ في حاؿ دوف حاؿ – 3

   ،يوص  اهلل بو   :المحض  فال ماؿ
 وال على اإلطبلؽ ،   النقصحاؿ  يفبو  يوص  اهلل  ال : المحض والنقص
 توقيفية و٥بذا ٩ب ن أف نشتق من كل فعل من أفعاؿ اهلل صفة ،  كاأل٠باءفليست  إذف 
 السحاب ،  مزجمإف اهلل  : فنقاؿ
أُْ رش إٔ هللا ٣ضع٢ اُغؾبة صْ ٣ئُق ث٤٘ٚ صْ ٣غؼِٚ سًبٓبً كزشٟ اُٞدم ٣خشط ٖٓ خالُٚ ٣ٝ٘ضٍ ٖٓ } : لقولو 

ٍٍ ك٤ٜب ٖٓ ثشد ك٤ق٤ت ثٚ ٖٓ ٣ؾبء ٣ٝقشكٚ ػٖ ٖٓ ٣ؾبء ٣ٌبد ع٘ب ثشهٚ إٔ ٣زٛت ثبألثقبس اُغٔبء ٖٓ ع )  { جب

 ( . 13اُ٘ٞس 

 ٲب ر بو ،  ٗبنإف اهلل تعاذل ماكر :  ونقاؿ
 ( . 32األٗلبٍ ) { ٣ٌٝٔش هللا ٝهللا خ٤ش أُبًش٣ٖ } : لقولو

 مستهزئ ٗبن يستهزئ بو ، 
  {اٗٔب ٗؾٖ ٓغزٜضإٕٝ } : ٤با قالوا  ( 11ُجوشح ا)  {هللا ٣غزٜضة ثْٜ }  : لقولو

  . 55امبقرة 

 خادع من ٱبدعو ، 
 ( . 118اُ٘غبء )  {إ أُ٘بكو٤ٖ ٣خبدػٕٞ هللا ٝٛٞ خبدػْٜ }  : لقولو

 ، ،،،  وعلى اذا فقس
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 األسئلة 
 ؟ (ساتر   يا : )ما ح م قاؿ بعض الناس :  الس اؿ
 حيح ، ىم لو أخ وا خ اً لقلنا ص:  الضااب

 .(  142األػشاف )  {كبدػٞٙ ثٜب }  :وجل يقوؿ  عزفاهلل ، دعاء ( يا ساتر ) : ل ن إذا قالوا 
 ، ال يتص  ّٔا إال ىو  الٍبفبل يدعم اهلل تعاذل إال بأ٠بائو ا٢بسُب أو بالصفات 

 كي  ٱب وا ّٔا ؟ :  الس اؿ
 ما قصدىم ا٣ب  ،:  أقاؿ:  الضااب
 فهذا صحيح ،إف اهلل ساتر :  لا قالاا

 ، فألاؼ السَب إذل اهلل ،  1( من سَب مسلماً سَبه اهلل : ) الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ  ألف
 ، ل ن إذا َدَعْاُص بها فإنه   يدعى إ  باسما ه أو بصفاته الهي   يهصف بها إ  اا

وىػاـز األحػزاب اىػزمهم اللهم منػزؿ ال تػاب و٦بػري السػحاب ) قوؿ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ :  مثل
 ، فدعا اهلل عز وجل بالصفات الٍب ال يتص  ّٔا إال ىو ، 2( وانصرنا عليهم 

 ال المنهقم من أسماء اهلل عي وجل ؟ :  الس اؿ
 ،  منتقمفهو من آّرمْب  المنهقم ليس من أسماء اهلل ونصفه على سبيل الهقييد:  الضااب

   ل ن   على سبيل ازطالؽ 
   على سبيل ازطالؽ  ليسل ن أنو ذو انتقاـ يعِب صاحب انتقاـ ب ل ن نصفه

 إنك أنت ذو انفعاؿ ، ذو انفعاؿ يعِب معناه ٰبصل منك انفعاؿ ،:  ولهذا لا قلم لي
 كثّب يف القرآف ،  ( 132األػشاف ) { كبٗزؤ٘ب ْٜٓ٘ }  و  شي أف اهلل يحصل منه انهقاـ

   يضاز   ل ن أف نسميه المنهقم على ازطالؽ اذا 
 ؟ ( يا منتقم انتقم رل من فبلف : ) والذي يدعو فيقوؿ :  الس اؿ
 ، ( يا عزيز يا ذا االنتقاـ ، انتقم رل من فبلف : ) ال تقل ى ذا ، قل : نقوؿ :  الضااب
النػػار اػػل اػػا : الضػػابط فػػي الهفريػػل بػػين األسػػماء والصػػفات ؟ يعنػػي كيػػف نعػػرؼ ؟ مػػثالً : السػػ اؿ 

 اسم أو صفة ؟ 
 ، ( ما دؿ على معًُب وذات : )  وا سم، ( ما دؿ على معُب : )  الصفة:  لضاابا

 ما دؿ على معنًى وذات فها اسم   
 وما دؿ على معنًى فقط فها صفة   

                                                 

 ( . 2581) ومسلم (  2301) أخرجو البخاري  -  1
 ( . 0742) ومسلم (  2814) أخرجو البخاري  -  2
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 اذا الفرؽ   
 النور دؿ على معًُب وذات وما أ٢بقناه باأل٠باء ؟ :  الس اؿ
 ،  النور ليس من األ٠باء:  بعض العلماء يقاؿ:  الضااب

 النور من أ٠باء اهلل ،:  بعض العلماء يقاؿ
 ل ن ما ورد بهذا اللفظ النار من أسما ه  

  .(  31اُ٘ٞس ) { هللا ٗٞس اُغٔبٝاد ٝاألسك }  : بل ورد
 يا نار النار   اذص   أدري من أين أتاا بها   : ل ن اناؾ بعض المطافين يقالاف 

، ألػيس معناىػا  1( ي ػذب ثػبلث كػذبات يف ذات اهلل : )  يف قوؿ النيب صلى اهلل عليػو وسػلم:  الس اؿ
 ؟ ( يف نفس اهلل ) 

ال ، ال ، يف ذات اهلل يف جهتػػػو أو يعػػػِب أو يف حقػػػو أو مػػػا أشػػػبو ذلػػػك ، ألنػػػو مػػػا كػػػذب يف :  الضػػػااب
 نفس اهلل ، كذب يف الشمء ا٤بتعلق يف اهلل ؟ 

 ثا  ما الفرؽ بْب التقسيمْب ؟ ذكرت أقساـ الصفات ، التقسيم األوؿ والتقسيم ال:  الس اؿ
 الهقسيم األوؿ من جهة أف الصفات مثبهة هلل أو منفية عنه  :  الضااب

 : تنقسم بهذا ا نقساـ 
 إلى ةباتية    - 1
 وسلبية   - 8

وذكرنا ىذا أظن يف أوؿ ا٤بقدمة ت لمنا عليو يف أوؿ ا٤بقدمة على أننا إف شػاء اهلل سػنعود ون مػل البحػا 
 والصفات ألننا نرى أننا قصرنا يف تقسيم الصفات ، يف األ٠باء

 : الهقسيم األخير 
 إلى ذاتية    - 1
 وفعلية   - 8
 وخبرية   - 3

 : والهقسيم اآلخر 
 إلى كماؿ مطلل   - 1
 وإلى نقص مطلل   - 8

                                                 

 ، (  255ص ) ، ٨بتصر العلو (  279ص ) اجتماع ا١بيوش اإلسبلمية البن القيم  -  1
 : م  أف لفظ الذات وردت في عدة أحاديث وإةباتها هلل تعالى   منها 

بلث  دل ي ػذب إبػراىيم عليػو السػبلـ إال ثػ: " ما رواه البخاري مػن حػديا أ  ىريػرة رلػى اهلل عنػو عػن النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم أنػو قػاؿ 
 ،،،،، ، " كذبات ، اثنْب منهن يف ذات اهلل عز وجل 
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 وإلى كماٍؿ مقيد    - 3
 ىل توجد صفة مشَبكة بْب أف ت وف خ ية وت وف ذاتية ؟ :  الس اؿ
 ما معُب خ ية ذاتية ؟ :  بالضاا

 ؟ ( ٝبلة غّب والحة : )  الس اؿ
 : نحن قسمنااا باألقساـ الثالةة ال ، :  الضااب

 إلى المعناية الالزمة هلل   - 1
 اي الصفات المعناية الثابهة هلل أز ً وأبداً   : الصفات الذاتية   قلنا  - 8
 اء لنا   اي الصفات الهي مسمااا أبعاض وأجي : الخبرية  - 3

 ل ن اي باعهبار الثبات كالصفات األولى يعني أنها دا مة لم ييؿ اهلل و  يياؿ مهصفاً بها   
 يا شيخ العلو أليس كما ذكرت ؟ :  الس اؿ
 كي  العلو ؟ :  الضااب
 العلو أليس صفًة ذاتية خ ية ؟ :  الس اؿ
 على أف ماصاٌؼ بالعلا    صفٌة ذاتية وعقلية حهى العقل دؿ،  ليسم خبريةال ، :  الضااب
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 فصل 
 في بحث صفاته تعالى

   : شرع الم لف في بياف الصفات على سبيل الهفصيل 

له الحياة وال الـ والبصػر          – 32
                 م واقهػػػػػػػػػػػدرػلػػػػػػػػػػػػإرادة وع م ػسػػػػػػػػػػػ    

                 
 ،الضمّب يعود على اهلل  : (له ) : قاله 
   ( وسم  ) عاط  أي  تقديرذا على ى :( سم  ) : قاله 
  (  بقدرةوإرادة   وعلم   واقهدر ) : كذلك على تقدير عاط  أي  ( :إرادة : ) قاله 
 هلل عي وجل    -رحمه اهلل  - سب  صفات أةبهها الم لف فهذص

   بأنه   يثبم إ  اذص الصفات السب   إيهاماً وسنبين أف في كالمه 
  :اهلل به نفسه في قاله فيما سبل  وصفب إةبات كل ما ول ن له كالـ آخر بأنه يض

             ات ػاء مػػػػػػن اآليػػػػػػػمػػػػػػا جػػػػػػ  لػفػػػػػػ
            اتػار عػػػػن ةقػػػػػفػػػػي األخبػػػػ أوضػػػػح                                                     

                
         امػػػػػػػك صُ رف ػِمػػػػػػػػاألحاديػػػػػػػث نُ  مػػػػػػػن

 نظػػػػػػاميجػػػػػػاء فاسػػػػػػم  مػػػػػػن  قػػػػػػد                                                
  ا     واعلم

              اؿػعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد ذاؾ  و 
              بػػػػػػػػػػػػػه جهػػػػػػػػػػػػػاؿ مفهػػػػػػػػػػػػػر لقػػػػػػػػػػػػػاؿ                                                            

  
 : قاؿ السفاريني رحمه اهلل تعالى 

         الـ قػػػػػػػد تعلقػػػػػػػاػوال ػػػػػػػ لمػوالعػػػػػػػ
               شػػػػػيء يػػػػػا خليلػػػػػي مطلقػػػػػا لػ ػػػػػػب           

  
                 ه كالبصػػػػػػػػػػر ػسبحانػػػػػػػػػػ هػمعػػػػػػػػػػػوس

                 مسػػػػػػػػػماع وكػػػػػػػػػل مبصػػػػػػػػػر لػ ػػػػػػػػػػب                                                
  

 كبلمو السابق يدؿ على أننا نثبت هلل تعاذل كل ما أثبتو لنفسو من الصفات ،  فإف 
  :له الحياة :  أو ً 

 عدة موالع ،  يفيعِب أف اهلل تعاذل موصوؼ با٢بياة وىذا مذكور يف القرآف 
 ( . 811اُجوشح )  {هللا ال اُٚ اال ٛٞ اُؾ٢ اُو٤ّٞ } : قاؿ اهلل تعاذل 

 ،االسم يدؿ على الذات وعلى الصفة  أفألنو سبق لنا :  (الحي )  : وأثبتنا ا٢بياة من قولو
 على أف ىناؾ ذاتاً توص  با٢بياة ، يدؿ :  الحي
 ،  وحياة اهلل عي وجل حياة كاملة ليس فيها نقص باجه من الاجاصلو ا٢بياة إذف 
 ( . 811اُجوشح )  {هللا ال اُٚ اال ٛٞ اُؾ٢ اُو٤ّٞ ال رؤخزٙ ِعَ٘خٌ ٝال ّٗٞ }  :تعاذل  اهللقاؿ 

  ( . 14 اُلشهبٕ)  {ٝرًَٞ ػ٠ِ اُؾ٢ اُز ١ ال ٣ٔٞد } :  تعاذلوقاؿ 

 حياة كاملة    ألنهاعي وجل لم تسبل بعدـ و  يلحقها مات و  يعهريها سنة و  نـا    فحياته
 حياة المخلاؽ ناقصة في أولها وآخراا وأةنا ها   
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 بنـا وسنة     مخلاطةبمات  ملحاقةبعدـ  مسباقةفهي حياة 
ا٢بقيقػة ٕبسػب مػا  وتعػرؼأو لبيػاف ا٢بقيقػة  فيها لبلستغراؽ يعػِب ا٢بيػاة ال املػة ،( اؿ : ) (  الحياة)  و

 تضاؼ إليو الصفة ، 
 ، أبديةفالحياة المضافة حياة اهلل عي وجل أزلية 

 ،  الوجوهعَبيها نقص بوجو من يأي دل يزؿ وال يزاؿ حياً مث حم أيضاً حياة كاملة ال 
  . 48امفرقاو   {ٝرًَٞ ػ٠ِ اُؾ٢ ال ٣ٔٞد }  :قاؿ اهلل تعاذل 

 ىذه ا٢بياة ،  زواؿعن  عاالمتنا فهذا فبو 
  244امبقرة   {هللا ال اُٚ اال ٛٞ اُؾ٢ اُو٤ّٞ ال رؤخزٙ عذ٘خ ٝال ٗذّٞ } : ويف قولو 

 لوصفها بالنقائص ،  منع
لػػم تسػػبل  ألنهػػاحيػػاة كاملػػة لػػيس فيهػػا سػػنة و  نػػـا حيػػاة دا مػػة لػػيس فيهػػا مػػات حيػػاة أزليػػة    فهػػي
  بعدـ 

األحيػاء قابلػة للػزواؿ غػّب اهلل  حيػاةٝبيػع  دـ   كذلي أيضاً قابلة لليواؿوكل حياة المخلاؽ مسباقة بع
وا٢بػور ىػذه خلقػت للبقػاء وسػتبقى ل نهػا قابلػة  ا١بنػةعز وجل حٌب مػا خلػق للبقػاء كػالروح وغلمػاف أىػل 

 ،للزواؿ لو شاء هلل تعاذل ألىل ها 
عليػه ابهػداء الحيػاة  فيسػهحيلهػداء حياة اهلل عي وجل فإنها غير قابلة للػيواؿ و  للػنقص و  لالب أما

 وزوالها ونقصها   
ٖبػبلؼ حيػاة اإلنسػاف فإنػو وإف امتنػع عػن النػـو وحػاوؿ أف { ال رؤخزٙ ع٘خ ٝال ّٗٞ } : و٥بذا قاؿ عز وجػل 

:  يقػلأي ال تغلبػو ، ودل { ال رؤخزٙ }  : بد أف يأخذه النـو أو يهلك ، و٥بذا عّ  بقولػو فبليبتعد عن النـو 
تأخػذه السػنة والنػـو  أفألف البشر قد ٰباوؿ أال ينػاـ ول ػن لػو حػاوؿ أال ينػاـ فلنقصػو ال بػد ، ( م ال ين) 

 أو يهلك ،
النػػـا والسػػنة  غلبػػةفػػانهفى بػػذلي  ، 1( إف اهلل ال ينػػاـ وال ينبغػػم لػػو أف ينػػاـ  : )ا٢بػػديا الصػػحيح  ويف

 عليه عي وجل بنص القرآف   وأنه   يناـ و  بإرادته   
 .  (لو أف يناـ  وال ينبغم : )، لقولو  المسهحيل عليه من ألف ذلي

ى واسػػتجبلب القػػوة ٤بػػا ضػػال ل مالنػػا ننػػاـ مػػن أجػػل الراحػػة عمػػا م لنقصػػناو٫بػػن إ٭بػػا ننػػاـ  ألف النػػـا نقػػص
 مػنعز وجل فإنو دل يزؿ وال يزاؿ قوياً وخلػق السػماوات واألرض يف سػتة أيػاـ ومػا مسػو  اهلليستقبل ، أما 

 لغوب ،
 مراراً ،تابتداًء وانتهاًء واسأزالً أف اهلل لو ا٢بياة ال املة  : اصلفالح
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 :ال الـ  له:  ةانياً 
 ،  وال الـ كماؿ   ولهذا يعد الخرس عيباً ونقصاً سبحانو وتعاذل يت لم ،  فهو
ونعلػم أف   ،، ألننػا ٪بػد أف مػا يػت لم اهلل بػو حػروؼ  ال الـ وكالمه سبحانه وتعالى بحرؼ وصػات فله
 و يسمع ويرد عليو ،كبلم
عن نفسو ٪بده  اهللوىو أف كبلمو ٕبرؼ فهو أشهر من أف يذكر ، كل ال بلـ الذي ذكره  :األوؿ  أما

 ٕبروؼ ، 
 ، لو  القرآف ال رمي ٠باه اهلل تعاؿ كبلماً :  فمثالً 
ٌّ ال ٣ؼِٕٔٞ ٝإ أؽذ ٖٓ أُؾش٤ًٖ اعزغبسى كؤعشٙ ؽز٠ ٣غٔغ ًالّ هللا صْ أثِـٚ ٓؤٓ٘ٚ رُي ثؤْٜٗ } : فقاؿ  هٞ

 }  4امتيبة .  

 ،  حروؼومعلـو أف القرآف كلو 
  .(  112أُبئذح )  {ٝار هبٍ هللا ٣ب ػ٤غ٠ ثٖ ٓش٣ْ } : مث إف اهلل يقوؿ 

  .(  31ؿ )  {ار هبٍ سثي ُِٔالئٌخ أ٢ٗ خبُن ثؾشاً ٖٓ ه٤ٖ } 
 ( . 31اُجوشح )  {ٝهِ٘ب ٣ب آدّ اعٌٖ أٗذ ٝصٝعي اُغ٘خ } 

 ت حروؼ ، كل ىذه ا٤بقوال
 اي حروؼ مههابعة أو مهقارنة ؟  وال

 متتابعة ،  : الضااب
} : وقولو ( يا ) بعد ( عيسى ) ػ ف،   44آم عهراو   {٣ب ػ٤غ٠ } : فقولو 

فهي مههابعة بعضها بعد بعض وليسم مهقارنة و  يم ن أف ت اف ،  (عيسى  ) بعد{ ا٢ٗ ٓزٞك٤ي 
   مهقارنة
 كالـ اهلل بصات ؟   وال
 نعم كبلـ اهلل تعاذل بصوت ، : اابالض

  . 42هريه   {ٝٗبد٣٘بٙ ٖٓ عبٗت اُطٞس األ٣ٖٔ ٝهشث٘بٙ ٗغ٤بّ } 

 فالمناداة بصات مرتف    
 والمناجاة بصات منخفض   

 . {ٝهشث٘بٙ ٗغ٤بّ }  ، { ٝٗبد٣٘بٙ }  :نفسو  بووكل ذلك وص  اهلل 

 يء مسماع بال شي   إف المحاورة الهي تق  بين اهلل وبين رسله ت اف بي ةم
ٝٓب رِي ث٤ٔ٤٘ي ٣ب ٓٞع٠ ، هبٍ ٢ٛ ػقب١ أرًٞؤ ثٜب } عليو الصبلة والسبلـ ٤با كاف اهلل ٰباوره  موسىفإف 

ٝأٛؼ ػ٤ِٜب ػ٠ِ ؿ٢ٔ٘ ٢ُٝ ك٤ٜب ٓآسة أخشٟ ، هبٍ أُوٜب ٣ب ٓٞع٠ ، كؤُوبٛب كبرا ٢ٛ ؽ٤خٌ رغؼ٠ ، هبٍ خزٛب 

ال شك أف موسى كاف   25  51طى  { ٝال رخق ع٘ؼ٤ذٛب ع٤شرٜب األ٠ُٝ 
 ىذا ،  يسمع
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 يم ن أف ُيسم  شيء بال صات ؟  وال
  بمييئهه ابهداًء وانههاًء وكيفية  يهعلل  يم ن     بد من صات ف الـ اهلل أيضاً 

 دل يت لم ،  ومهى شاءت لم ،  مهى شاءيعِب 
 وإف شاء ت لم بصوت غّب مرتفع ، ، إف شاء ت لم بصوت مرتفع :  وكيفية

 وإف شاء ت لم بغّب العربية ،  بالعربيةف شاء ت لم إ
 ف بلمو مع موسى بغّب العربية ، 

 بالعربية ما فهم موسى شيئاً ،  موسىألنو لو كلم 
 وكبلمو حملمد صلى اهلل عليو وسلم بالعربية ، 

  بغّب العربية ما فهمو ٧بمد صلى اهلل عليو وسلم ، ت لملو 
 وكيفية    ههاءً وانإذف يه لم كيف شاء ابهداًء 
ابتػداًء بػالواو وانتهػاًء (  13هذٚ )  {ٝٓب رِي ث٤ٔ٤٘ي ٣ب ٓٞعذ٠ } لو ابتداء وانتهػاء  و٥بذا احملاورة الٍب مع موسى

ابتػػداًء بػػػا٥بمزة وانتهػػػاء  {ٝال رخذذذق }  ، {هذذذبٍ أُوٜذذذب }  ، {٣ذذذب ٓٞعذذذ٠ } : مػػػن قولػػو  بػػاألل 
 باألل  ،
فػػي لم  ،للغػة  بالنسػبةيػت لم كػذلك كيػ  شػاء  ،ال بلـ أنػو يبتػدئ عػز وجػل بػال بلـ وينتهػم بػػ:  المهػم

 ،٧بمداً بالعربية وي لم موسى بالسريانية ىذا ىو الظاىر لنا 
بػػو اللغػػة  يفهػػموأف يلقػػم لػػو فهمػػاً خاصػػاً يف تلػػك اللحظػػة  كػػاف مػػن الضػػا ي أف ي لمػػه اهلل بالعربيػػة  وإف

أمػا مػا وراء الظػاىر مػا نعلػم  ،   الظػاارونحن ليس لنػا إ  اذا جا ي عقالً ل نه خالؼ الظاار العربية 
 شاء ، كي فاهلل عز وجل يت لم   ،فمن ادعاه فعليو الدليل  ،عنو 

، فهػو ذلػي  وغيػرعي وجل بما شاء باألمر والنهي والخبػر وا سػهخبار الػذي اػا ا سػهفهاـ  ويه لم
اء مػػػن ال ػػػبلـ ، ومػػػٌب شػػػاء  شػػػ ٗبػػػايػػػت لم ٗبػػػا شػػػاء ، ألف لػػػو ا٤بلػػػك ا٤ب لػػػق والتػػػدبّب ا٤ب لػػػق فلػػػو أف يػػػت لم 

 كذلك ، ألف ال بلـ يتعلق ٗبشيئتو فمٌب شاء ت لم ،
ُٝٔب عبء ٓٞع٠ ٤ُٔوبر٘ب ًِٝٔٚ } وكاف حْب جاء للميقات  أرسلوالذي حصل ٤بوسى كاف حْب  فال بلـ

 ،يف أي وقت شاء ، وكبلمو يف أي وقت شاء لروري  ( 113األػشاف ) { سثٚ هبٍ سة أس٢ٗ أٗظش ا٤ُي 
  لونشاىد احملدثات ، واحملدثات ال ٙبدث إال بإرادتو وإذا أراد شيئًا فإ٭با يقوؿ  ألنناجبو العقل ، أمر يو 

 كن في وف ، 
ال ػػػالـ ال ػػػاني  مػػػنفمهػػػى شػػػاء ت لػػػم بمػػػا يريػػػد عػػػي وجػػػل     بػػػد أف يهعلػػػل ال ػػػالـ بميػػػيئهه  فإذ

 وال الـ اليرعي  
 ،أف كبلـ اهلل تعاذل يتعلق ٗبشيئتو  : المهم
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،  شػاءكيػ    شػاءمػٌب  شػاءٗبػا  بحػرؼ وصػات يػه لمإف اهلل  : السػنةقاؿ أال العلػم مػن أاػل ولهذا 
 في كالـ اهلل عي وجل    والضماعةواذا مذاب أال السنة 

، ألف ال ػػبلـ ال يعقػػل إال ٕبػػرؼ  الل ايػػة واألدلػػةواػػا مػػذاب ت يػػدص األدلػػة اليػػرعية واألدلػػة العقليػػة 
 ، 1وصوت 
أال السنة والضماعػة  قاؿراً في ال الـ بلغ إلى ةمانية أقااؿ بازضافة إلى أال البدع قاً  كثي وقاؿ

  ( مخهصر الصااعل المرسلة )   ذكراا ابن القيم رحمه اهلل وتضدونها في 
 :  ميهاريننذكر منها قالين 

  :واتباعهما  3 والمعهيلة 2 قاؿ الضهمية: األوؿ  القاؿ
 صفة فيه ول ن ليس كالمه، مع وٕبرؼ ومٌب شاء وٗبا شاء ب بلـ يس يت لمإف اهلل تعاذل :  يقالاف

مخلاقاته با ن منه يخلل كالمًا في الهااء كالمًا في جهة معينة ةم يسم   منمخلاؽ  بل كالمه
 ، وخلل اهلل إضافة تيريف إلىفيضاؼ 

ِّٜش ث٤ز٢ } : كما ألاؼ اهلل إذل نفسو البيت يف قولو    . 24امج  { ٝه

  .5  امشهس   {ٗبهخ هللا ٝعو٤بٛب } : سو الناقة وقاؿ كما ألاؼ إذل نف
 { ٖٝٓ أظِْ ٖٓٔ ٓ٘غ ٓغبعذ هللا إٔ ٣زًش ك٤ٜب اعٔٚ }  : ألاؼ إذل نفسو ا٤بساجد يف قولو وكما

  .  555امبقرة 

                                                 

 ( . 4464) أخرجو البخاري ( فينادى بصوت  : )بصوت وىو قولو عليو الصبلة والسبلـ  ال بلـحديا صريح يف أف ورد  قدو  - 1

، وىػػم ينسػػػبوف إذل ا١بهػػػم بػػػن صػػػفواف ، ُأسُّ الضػػبلؿ وأكػػػ  شػػػياطينهم ، ينفػػػوف عػػػن اهلل ٝبيػػػع مػػػن الفػػػرؽ ا٤ببتدعػػػة الضػػػالة : ا١بهميػػة  - 2
علػم  األ٠باء والصفات ، ويقولوف أف اإلنساف ٦ببور ال اختيار لو ، وأف اإلٲباف باهلل ىو ا٤بعرفة فقط ، وال فػر ىػو ا١بهػل بػو ، فأصػبح ا٠بهػم

 يو ٘بهم ،ف: على من ع ل الصفات ، وإف كانت قليلة يقاؿ 
، تلخػػػيص البيػػػاف (  200ص )، الفػػػرؽ بػػػْب الفػػػرؽ البػػن طػػػاىر البغػػػدادي (  273/ 0) عقائػػد الػػػثبلث والسػػػبعْب فرقػػػة أل  ٧بمػػد اليمػػػِب 

، التبصػػػّب بالػػػدين أل  (  255ص ) ، ا٢بػػػور العػػػْب للحمػػػّبي (  204/  0) ، مقػػػاالت اإلسػػػبلميْب لؤلشػػػعري (  078ص ) للفخػػػري 
 ،( 9ص ) تاريخ ا١بهمية وا٤بعتزلة للقا٠بم (  34ص ) ل ىاف للس س م ، ا(  97ص ) ا٤بظفر 

من الفرؽ الضالة ا٤بعادية ألىل السنة وا١بماعة ، ورأس االعتزاؿ فيها ىو واصػل بػن ع ػاء وتبعػو عمػرو بػن عبيػد ، وأرجػح مػا : ا٤بعتزلة  - 3
يف ح ػػم مرت ػػب ال بػػّبة وقػػاؿ أنػػو يف منزلػػة بػػْب منػػزلتْب  ،  أف واصػػبل كػػاف تلميػػذا عنػػد ا٢بسػػن البصػػري فخالفػػو: قيػػل يف سػػبب تسػػميتهم 

فػأطلق عليػو وعلػى مػن تبعػو معتزلػة ، وىػم يقولػوف ٖبلػق القػرآف ، وبنفػم الصػفات ، ( اعتزلنػا واصػل : ) فاعتزؿ حلقة ا٢بسن ، فقاؿ ا٢بسن 
ادوا بو نفم الصفات ، وقالوا بالعدؿ وأرادوا بو نفم القػدر وأف العبد ٱبلق أفعالو ، و٥بم أصوؿ ظواىرىا ٚبال  بواطنها ، قالوا بالتوحيد ، وأر 

ف مرت ػب ال بػّبة ، وقالوا با٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب وأرادوا ّٔا أف مرت ػب ال بػّبة يف منزلػة بػْب اإلٲبػاف وال فػر ، وقػالوا بالوعػد والوعيػد وأرادوا بػو أ
 ن ر وأرادوا بو وجوب ا٣بروج على ا٢ب اـ عند الظلم ، إذا مات خلد يف النار ، وقالوا باألمر با٤بعروؼ والنهم عن ا٤ب

، التنبيو والػرد للمل ػم  57،  24، التبصّب بالدين أل  ا٤بظفر ص  82، ا٤بلل والنحل للبغدادي ص  49ذكر مذاىب الفرؽ لليافعم ص 
، الصػػػفات اإل٥بيػػػة  34ازي ص ، اعتقػػػادات الفػػػرؽ للػػػر (  48/  0) ، ا٤بلػػػل والنحػػػل للشهرسػػػتا   49، ال ىػػػاف للس سػػػ م ص  49ص 

 ، وانظر ا٤بعتزلة للمعتق ، 3، ا٤بنية واألمل للمرتضم ص  56، تاريخ ا١بهمية وا٤بعتزلة للقا٠بم ص  014للوكيل ص 
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 فإضافة ال الـ إليه   ألنه ت لم به وأنه صفة من صفاته ول ن ألنه خلقه   
 سبيليه لم ب الـ وإنما يخلل كالما في غيرص ةم يضيفه إليه على اهلل عي وجل فمحاؿ أف  أما

   1 الهيريف واله ريم والهعظيم
 تقالاف في مناداة اهلل لماسى ؟  ما

يف  وجػػلخلػق اهلل عػز (  18ٓذش٣ْ ) { ٝٗبد٣٘ذبٙ ٓذٖ عبٗذت اُطذٞس األ٣ٔذٖ } : نقػوؿ ، نعػم : قػالوا  : الضػااب
 ،  فسمعو موسى  الشجرةداه من الشجرة فهو خلق كبلما يف جانب ال ور األٲبن صوتاً فسمعو موسى نا

ويضػيفو { ٝٗبد٣٘بٙ ٖٓ عبٗت اُطٞس األ٣ٔذٖ } سبحاف اهلل كي  يضي  اهلل تعاذل ال بلـ إذل نفسػو :  فنقاؿ
 ؟الشجرة  منإنو : إذل نفسو يف ٧باورتو ٤بوسى مث تقولوف 

أف نقػػوؿ إنػػو   ٲب ػػن حػػٌب كػػبلـ البشػػر كػػل كػػبلـٍ ٲب ػػن أف ي ػػوف كػػبلـ اهلل:  وعلػػى قاعػػدت م اػػذص نقػػاؿ
 ،كبلـ اهلل ألنو ٨بلوؽ يف اإلنساف 

أشػػرؼ مػن كػبلـ اهلل ألنػػو مسػموع مػن البشػػر الػذي فضػػلو اهلل  ي ػوف بػل إف كػالـ البيػػر علػى قاعػػدت م
 ،وكبلـ اهلل عندكم مسموع من شجرة أو من جبل أو ما أشبو ذلك  تفضيبلعلى كثّب ٩بن خلق 

 ،ال يور وأصواهتا كبلـ اهلل  ق نعيٌبأف كل كبلـ فهو كبلـ اهلل حالحلاؿ  أالومن ةَمر ادعى 
 : 2 وقاؿ قا لهم

ًٍ يف الوج  وكل            1 ومػػػػػػػػػػونظاينا نثػػػػػػػػػػره ػعلػػػػػػػػػػ واءٌ ػسػػػػػػػػػػ                                                     ،   كبلموود  ػكبلـِ
، 

                                                 

، الفصػػل يف ا٤بلػػل البػػن (  88،  45/  0) ، ا٤بلػػل والنحػػل للشهرسػػتا  (  528ص ) شػػرح األصػػوؿ ا٣بمسػػة للقالػػم عبػػد ا١ببػػار  - 1
 ،(  54/  2) ، الصفدية البن تيمية (  00/  3) حـز 

ذي فاقػت مقاالتػػو مقػػاالت األديػػاف الػػ الن ػػرةاإلٙبػػادي ا٤بػتهم باإل٢بػػاد والزندقػػة ٧بمػػد بػن علػػم ا٢بػػاٛبم ا٤بعػػروؼ بػابن عػػر   ا٢بلػػورل ىػو - 2
 أفوأف كػػل شػػمء ىػػو رب وإلػػو ، فػػّبى أف اهلل إنسػػاف كبػػّب ، وأف اهلل مفتقػػر إذل خلقػػو ،  يػػرىوالفػػرؽ ا٣بارجػػة عػػن اإلسػػبلـ ٦بتمعػػة ، حيػػا 

العجػػل ، والنصػػارى عبػػاد عيسػػى ، وآّوسػػية عبػػاد  عبػػادال بيعػة ىػػم اهلل ، وأف ال ػػوف ىػػو الػػرب ، وأف ا٥بػػوى رب أيضػػاً ، وٛبجيػػده لليهوديػػة 
لو بوحدة األدياف ، وأنو يعلم الغيػب ، الوحم من اهلل تعاذل ، وقو  يتلقىأنو اجتمع باألنبياء ، ويرى أنو  وزعم  ،، والوثنية عباد األصناـ النار

، ويػػرى أف ( امػػرأة  -رجػػل  -حػػق  ) : ، ويعتقػػد بعقيػػدة التثليػػا الػػٍب اخَبعهػػا ، وىػػم بػػو ، ويػػرى بإٲبػػاف فرعػػوف وربوبيتػػو طافػػةوأف ال عبػػة 
ف ال ٰبػػـر فرجػػاً ، ولقػػد أعانػػو ، وكػػاف يعمػػل بالسػػحر ، وكػػاف بػػاطِب ا٤بػػذىب ، وكػػا اإللػػوأكمػػل صػػورة هلل ىػػم ا٤بػػرأة، ويػػرى أف األنوثػػة صػػفة 

فصػػوص )  و    وىػػو بالفتوحػػات الشػػي انية أصػػدؽ ،  ،(الفتوحػػات ا٤ب يػػة ) علػػى ٝبػػع كفػػره وزندقتػػو يف كتػػابْب ٠باٮبػػا ّٔتانػػاً وزوراً  إبلػػيس
جػزاىم  – أطبػق العلمػاء ، ولقػد(  ! فإف كاف ال كفر فيو ، فما يف الػدنيا كفػر) عنو الذىيب  قاؿوىو بفصوص الظُّلم أحق ، الذي ( ا٢ب م 

مػػات علػػى زندقتػػو ، وقػػد تبشػػر ا٤بسػػلموف ّٔبلكػػو سػػنة  فكػػاعلػػى ت فػػّبه ، بػػل وقػػاؿ بعضػػهم بتخليػػده يف النػػار إف   - اهلل عػػن اإلسػػبلـ خػػّباً 
 ،ىػ  638
(  098/  0)  للنبها جامع كرامات األولياء و (  332/  7) شذرات الذىب البن العماد و (  060/  2) نفح ال يب للتلمسا  انظر 

٦بمػػوع و (  469ص ) طبقػػات األوليػػاء البػػن ا٤بلقػػن و (  061/  2)  مللفاسػػالعقػػد الثمػػْب و ، (  48/  23) سػػّب أعػػبلـ النػػببلء للػػذىيب و 
 ،   للبقاعمو الغيب إذل ت فّب ابن عر  ي، وانظر كتاب تنب(  062/  01) ، (  490/  5) شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فتاوى 
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والسب والشػتم ويشػتم  باللعنوؿ يعِب حٌب الذي يت لم كبلـٍ يف الوجود فهو كبلـ اهلل وىذا غّب معق  كل
 ،ىذا القوؿ  ل ناهلل ورسلو وكتبو يعت  كبلمو كبلـ اهلل عند أىل ا٢بلوؿ 
 ، وإف كاف الضهمية والمعهيلة ين رونه ل نه  زـٌ لهم

مػػػا يضػػػاؼ إذل اهلل مػػػن ال ػػػبلـ ي ػػػوف كػػػبلـ غػػػّبه فػػػبل فػػػرؽ بػػػْب أف ي ػػػوف كػػػبلـ  أفإذا صػػػححتم  ألن ػػػم
 ،الشجرة وجانب ال ور وما أشبو ذلك  كبلـالبشر أو  
ومػػن مَثَّ بنػوا علػػى  ال ػبلـال يوصػ  اهلل بػال بلـ يف الواقػػع وإ٭بػا يوصػ  بأنػػو خػالق  اػذا المػػذاب وعلػى

 ، 2 إف القرآف ٨بلوؽ : ىذا قو٥بم
  . 42امزهر   {هللا خبُن ًَ ؽ٢ء } : بقولو تعاذل  واسهدلاا

 ، فليس كل منزٍؿ ٨بلوقاً  منزؿإنو :  حهى لا قلنا:  ويقالاف، قاً غّب منزؿ وال بلـ شمٌء في وف ٨بلو 
  {ٝأٗضُ٘ب ٌُْ ٖٓ األٗؼبّ صٔب٤ٗخ أصٝاط }  ٨بلوؽفاهلل أنزؿ من السماء ماءًا وا٤باء النازؿ من السماء 

امديد   {ٝأٗضُ٘ب اُؾذ٣ذ ك٤ٚ ثؤٌط ؽذ٣ذ } ٨بلوقة واألنعاـ   4امزهر 

24  وؽ فانظر كي  التلبيس وىو من تلبيس إبليس ،وا٢بديد ٨بل 
 نضيبهم على شبههم اذص ؟  فبماذا

   عيناً قا مًة بنفسها وحينئِذ ي اف مخلاقاً  ي افإف المنػيؿ إما أف :  نقاؿ : الضااب
  ألنه با ٌن من اهلل عي وجل 

  وصفاً   يقـا إ  ب يرص وحينئِذ يضب أف ي اف من صفات اهلل  ي افوإما أف 
  إ  ب يرص  يقـاوال الـ وصٌف   

  وحينئِذ إذا أضاؼ اهلل ال الـ إلى نفسه فها صفٌة من صفاته 
 ،من صفات اهلل ىذا غّب معقوؿ  ي وفأما حديد 

 كل إنساٍف يعرؼ أف ا٢بديد ليس من صفات اهلل ، 
 ،النازؿ من السماء ليس من صفات اهلل  وا٤باء

 ،لأهنا ومعزىا ليست من صفات اهلل  مع لغنمواكذلك أيضاً األنعاـ اإلبل والبقر 
ولػيس إضػافة صػفة  وت ػايناػي أعيػاٌف قا مػٌة بنفسػها أضػافها اهلل تعػالى علػى نفسػه إضػافة خلػٍل  بل

  إلى ماصافها 

                                                                                                                                            

، الصػواعق ا٤برسػلة البػػن (  072ص ) ال حاويػة البػن أ  العػز  العقيػدةشػرح (  352/  2) شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة ى ٦بمػوع فتػاو  - 1
، (  032 / 3) البػن عػر   ا٤ب يػة الفتوحػات، (  050،  035/  0) ، شرح نونية ابن القػيم للهػراس ( ا٤بختصر  - 472/  2) القيم 
 ، وا٤بثبت كما يف ا٤براجع األخرى ،( ال كل قوؿ ،،،،، أو نظامو أ : )والذي يف الفتوحات  ( 040 / 4) 
 ،(  86،  80/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  -  2
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 خػػػالقٍ تػػػدؿ علػػػى   42امزهر   {هللا خذذذبُن ًذذذَ ؽذذذ٢ء } :  ونػػػرد علػػػيهم نقػػػاؿ
 ،و٨بلوٍؽ 
 ، ومصنوعصانع :  كما لا قلنا، ا٣بالق  أف ي وف ا٤بخلوؽ بائناً منفصبلً عن فيضب

 فالِقدر ليس من صفاتو بل ىو بائن عنو ،  للِقدرىذا صانع  :إذا قلنا مثالً  فإننا 
 اهلل عي وجل    عنإذف فالمخلاؽ الذي خلقه اهلل با ن 

ن بػػاب ألػػافو اهلل إليػػو فهػػو مػػ فػػإذاأف ال ػػبلـ معػػُب يقػػـو بػػالغّب لػػيس عينػػاً قائمػػة بنفسػػها  ومػػن المعلػػـا
 إلافة الصفة إذل موصوفها ،  

  إنه مخلاؽ : اهلل الذي اا وصفه وقالاا  كالـما احهضاا به فها باطل   وام إذا أن روا  إذف 
 والقدر ،  الشرعإن ار فإف إن ارام اذا في الحقيقة يقهضي 

 أف ت وف ا٤بخلوقات بغّب كبلـ اهلل بل ٗبخلوؽ مثلها ،  ألنه يقهضي
 ،شرع بغّب وحم اهلل بل ٗبخلوؽ من ا٤بخلوقات أف ي وف ال ويقهضي

 ، ألنه مخلاؽ بهيقهضي إلياـ الناس  و 
 جميعاً    واألمربطاؿ الخلل إفلهذا ذكر ابن القيم في النانية أف اذا القاؿ يهرتب عليه 

 : )وال الشرع بقوؿ   551امبقرة   {ًٖ } ألنو ال ي وف خلق بقولو 
  ،( افعلوا 
 ، واذا إبطاؿ لليرع والقدر ةٗبخلوق ةلوق٨ب بأشياءوإ٭با 
 : 1 األشاعرة قاؿ: الثاني  القاؿ
  صفة من صفاته وليس بمخلاؽ إف كبلـ اهلل :  قالاا
 2 القا م بنفسه وليس الييء المسماع الذي ي ػاف بػالحروؼ المعنىىػو  بو ال بلـ الذي نقر ول ن
 ، 

                                                 

ىػػم فرقػة تنسػػب إذل علػم بػػن إ٠باعيػل ، ا٤بشػػهور بػأ  ا٢بسػػن األشػعري يف طػػوره الثػا  الػػذي سػلك فيػػو طريقػة ابػػن كػػبلب : األشػاعرة  - 1
قر أمره على مذىب السل  ، حيا صػرح يف كتابػو اإلبانػة  ػ وىػو ثابػت النسػبة إليػو ػ اتباعػو ٤بػذىب بعد أف رجع عن اإلعتزاؿ وقبل أف يست

السل  ، ول نو دل يسلم من والوقوع يف بعض األخ اء ، وقد سلك مػنهج األشػعري رٞبػو اهلل ػ قبػل توبتػو ػ وقػاؿ بأقوالػو وٞبػل مذىبػو جػيبل 
رستا  ، والرازي ػ قبل توبتهم ػ  وغّبىم ، الذين عرفوا باألشاعرة ، وقػد اثبػت األشػاعرة بعػض بعد جيل ٝباعة ، كالغزارل ، وا١بويِب ، والشه

صػػػفات اهلل بالعقػػػل مػػػع تػػػأويلهم لبعضػػػها ونفػػػوا بػػػاقم الصػػػفات ، وىػػػم يف اإلٲبػػػاف مرجئػػػة ، ويف القػػػدر ج يػػػة ، وين ػػػروف السػػػببية يف أفعػػػاؿ 
ص ) ، اإلبانػة لؤلشػعري ! ويشَبطوهنا بالنظر ، ويػروف أنفسػهم بػأهنم أىػل السػنة وا١بماعػة ا٤بخلوقات ، وين روف ا٤بعرفة الف رية هلل سبحانو 

) ، الفرؽ بْب الفرؽ للبغدادي (  077،  052ص ) ، تبيْب كذب ا٤بفَبي البن عساكر (  94/  0) ، ا٤بلل والنحل للشهرستا  (  21
، وانظػػػر مػػػنهج أىػػػل السػػػنة وا١بماعػػػة (  02ص ) ت اإل٥بيػػػة للوكيػػػل ، الصػػػفا(  039ص ) ، التبصػػػّب يف الػػػدين أل  ا٤بظفػػػر (  323ص 

 ومنهج األشاعرة يف توحيد اهلل تعاذل ٣بالد عبد الل ي  ،         
 ، 019 – 60ومسألة القرآف البن عقيل ص ( وما بعدىا  4/  2) جامع الرسائل وا٤بسائل (  228/  0) التسعينية  - 2
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لوقػػات اهلل خلقػػػو اهلل تعبػػّباً عمػػا يف نفسػػػو الػػذي ي ػػوف بػػػا٢بروؼ خلػػق مػػن ٨ب ا٤بسػػػموعفػػإف ىػػذا الشػػمء 
 ،ىو كبلـ اهلل  وليس

   1 ل ن إضافهه إلى اهلل من باب المضاز
بػػه نسػػمي بػػه اليػػيء فسػػمي كػػالـ اهلل   ألنػػه عبػػارة عنػػه  تضػػّازعمػػا كػػاف عبػػارة عػػن اليػػيء  وُتضػػا ز 

 وليس اا كالـ اهلل   
   ي   يهعلل بمييئهه اا المعنى القا م بالنفس واا أزلي أبد ال الـ إذف

  بل اا وصف  ـز له 
  على زعمهم ا٢بياة والعلم والقدرة يعِب أنو ال يت لم مٌب شاء  كليـو

 ، شاء علمو الـز لذاتو  مٌب كما أنه   يعلم
 ، 2 ال بلـ الـز لذاتو ال يتعلق ٗبشيئتو :ام يقالاف 
 خّب منهم من ىذا الوجو ،  والمعهيلة الضهمية
 ، 3 ٗبشيئتو ل نو ٨بلوؽ يتعلقإف كبلـ اهلل  : فيقالا ألهنم 
 ال يتعلق ٗبشيئتو وال بإرادتو ،  : يقالافىم 
يسمعو ٧بمد عليو الصبلة والسبلـ وموسػى وغّبٮبػا مػن كػبلـ اهلل إ٭بػا ىػو شػمء ٨بلػوؽ  ماإف :  يقالافمث 
،  

 ، ٨بلوؽ  يف أف ما يسمع فياركاا الضهمية والمعهيلة
 ، ىو كبلـ اهلل :  قالاا الضهميةل ن 
 ،عبارة عن كبلـ اهلل :  قالاا وا  ء

 ،يف أف ا٤بسموع ٨بلوؽ فاافقاا الضهمية
 إنو حقيقة ، :  وا  ء قالاا، إنو عبارة : قالوا  أهنميف  وخالفاام

 اذا الاجه أيضاً   منفصار المعهيلة والضهمية خيراً منهم 
الشػرع وت ذبػو اللغػة  ي ذبولقائم بالنفس ىذا دعوى دعواكم أف ال بلـ ىو ا٤بعُب ا:  عليهم فنقاؿ ونرد

 ، وإذا كاف ي ذبو الشرع وت ذبو اللغة فهو باطل ،
 فؤلف اهلل تعاذل وص  القرآف بأنو كبلـ اهلل ،  :اليرع  أما

                                                 

 ، 062كتاب اإلٲباف ص   - 1
/  0) ، األربعػػْب يف أصػػوؿ الػػدين للػػرازي  293، ا٤بواقػػ  لئلٯبػػم ص  90، ٤بػػع األدلػػة للجػػويِب ص  019إلنصػػاؼ للبػػاقبل  ص ا - 2

 ، 40، شرح العقائد النسفية للتفتازا  ص (  251
 ،(  03  – 00/  2) وجامع الرسائل وا٤بسائل (  353/  3) منهاج السنة النبوية وانظر 

 ، 312بغية ا٤برتاد ص   - 3
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وىػػػذا القػػػرآف مسػػػموع وٕبػػػروؼ ويتعلػػػق با٤بشػػػيئة ف ػػػذب ،  فػػػي ماصػػػافها حقيقػػػةواألصػػػل أف الصػػػفة 
 عُب القائم بالنفس ،ا٤ب ىودعواكم بأف ال بلـ 

  فإنه   يقاؿ في الل ة لل الـ كالـ حهى يخرج باللساف : مخالفهه لل ة  وأما
 . يذكر ال الـ القا م بالنفس كالماً مقيرداً  وإنما
 .حدث نفسو :  فيقاؿ
 .حديا النفس : ويقاؿ
 ، 1 يقوؿ يف نفسو : ويقاؿ
 ا يسمع وي وف ٕبروؼ ،فإف القوؿ وال بلـ ال يقاؿ إال ٤ب :عند ازطالؽ  أما
  {٣ٝوُٕٞٞ ك٢ أٗلغْٜ ُٞال ٣ؼزث٘ب هللا ثٔب ٗوٍٞ } إف اهلل تعاذل يقوؿ  :قالاا  فإذا

 ىذا رد علي م وليس ل م بل ىو دليل علي م وليس ل م ، : قلنا   8امهجادمة 
ثٔب }  :قاؿ و٤با أراد حديا اللساف ،  {٣ٝوُٕٞٞ ك٢ أٗلغْٜ }  :حديا النفس قاؿ  أرادألف اهلل ٤با 

ويقولوف  أنفسهمفأطلق ودل يقولوا ٗبا يقولوف يف أنفسهم ، ألهنم يقولوف بألسنتهم ل ن ٰبدثوف  {ٗوٍٞ 
 وال حديثاً إال مقيداً ، كبلماً فحديا النفس ال يسمى قواًل وال   {ُٞال ٣ؼزث٘ب هللا ثٔب ٗوٍٞ } 

ل نػػو القػػوؿ  لآلدمػػموىػػذا بالنسػػبة  فإ٭بػػا ىػػو قػػوؿ اللسػػاف القػػاؿ والحػػديث وال ػػالـ عنػػد ازطػػالؽ وأمػػا
 ا٤بسموع الذي ي وف با٢بروؼ ،

أنػو إذا كػػاف ال ػػبلـ  األمػػرأي فػػرؽ بػْب العلػػم وال ػبلـ علػػى مػا زعمػػتم ، ألف حقيقػة :  إننػػا نقػػاؿ لهػم ةػم
 وال بلـ على زعمهم ،  العلمىو ما قدره اهلل يف نفسو صار معناه العلم ، فبل فرؽ بْب 

 :  2 رقاؿ الياع: فإف قالاا 
        ما ػؤاد وإنػػػػػػػػال ػػػػػػػبلـ لفػػػػػػػم الفػػػػػػػ إف

         3 علػى الفػؤاد دلػيبلً  اللسػاف جعل                                               ،
3         ،  

                                                 

 ( . 29/  02) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -  1
السفيو ، ومن سفهو أنو ىجا نفسو ، وكػاف مػن : ىو غياث بن غوث التغليب النصرا  ، شاعر بِب أمية ، ا٤بلقب باألخ ل ، ومعناه  -  2

إباء ، وىجا اإلسبلـ وخصومو من ا٤بسلمْب ، ومع ذلك دل  ا٤بولدين ، بذيء اللساف ، كثّب ا٥بجاء ، و٤با دعاه ا٣بليفة إذل اإلسبلـ رفض يف
ي ػػػن أكثػػػر مراعػػػاة للتعػػػاليم النصػػػرانية ، ودل ٯبمػػػع النحػػػاة علػػػى تفضػػػيلو علػػػى غػػػّبه مػػػن شػػػعراء عصػػػره ، ودل ي ػػػن شػػػاعراً م بوعػػػاً ، كػػػاف يعػػػد 

/  0) ىػػ ، طبقػات فحػوؿ الشػعراء للجمحػم  91لقصيدتو مث ٱبتار منها أبياتاً لنشرىا ، وعده بعضهم من فحوؿ شعراء وقتػو ، مػات سػنة 
، دائػػػػػرة ا٤بعػػػػػارؼ (  291/  8) ، األغػػػػا  أل  الفػػػػػرج (  483/  0) ، الشػػػػعر والشػػػػػعراء البػػػػػن قتيبػػػػػة (  493، 470،  462،  298

 ،(  071ص ) ، شعراء النصرانية بعد اإلسبلـ للويس شيخو (  505/  0) اإلسبلمية 
، والبػػاقبل  يف (  35ص )  الػػذىبيف شػػذور  ىشػػاـ، وابػػن ( مػػن الفػػؤاد ) وفيػػو (  8ص ) ا٤بوّشػػى  الوشػػاء يف :األخطػػل  إلػػى نسػػبه - 3

، والنسػفم يف  90األدلػة  ص  ٤بػعيف  وا١بػويِب،  ( مػن الفػؤاد ) : بروايػة  ل ػن،  لػو(  284ص ) ، ويف التمهيػد (  001ص ) اإلنصاؼ 
 ،  40والتفتازا  يف شرح العقائد النسفية ص ( لفم الفؤاد ) : بدال من ( د من الفؤا) : واعتمد رواية (  283/  0 )تبصرة األدلة 

 ،  561ص  دياانه ضمن ما نسب إليه وليس من أصل دياانه محقلوجعله 
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 ،  دليل علي م أيضاً وليس ل موىذا  : قلنا
 ىو الذي ٱبرج من القلب ،  ا٤بعت يريد أف ال بلـ  ألف الياعر

 باللسػاف  ؟وال يضػاؼ إذل اإلنسػاف حػٌب يقػـو عليػو الػدليل ، وٗبػاذا ي ػوف الػدليل يسمى كبلماً  ال ول نه
 شهاد ّٔذا البيت ،ستإذا تنػزلنا أف نوافق على اال ىذاالذي ين ق فيسمع وي وف ٕبروؼ ، 

 ؟ 1 إف القا ل لهذا البيم اا األخطل: إذا قيل  وأما
، زوف مػػػن الااميػػػات مػػػا   تضيػػػيص العقػػػاؿ يضػػػا   مػػػن النصػػػارى رجػػػلفإنػػػو ال دليػػػل فيػػػو ، ألف األخ ػػػل 

جعػػػل  مػػػن موحػػػدوكيػػػ  ي ػػػوف ،  حػػػدوف٫بػػػن مو :  ويقالػػػافثالػػػا ثبلثػػػة ،  اهللإف :  فالنصػػػارى يقالػػػاف
لالوف ، وإف قوالً يستشػهد لػو ويسػتدؿ  معندىم خ أ وعندىم لبلؿ و٥بذا وصفوا بأهن فهماآل٥بة ثبلثة 

 ، 2 بأقواؿ النصارى لقوؿ مبِب على شفا جرؼ ىار لو
 ؟ قالهماألشاعرة  بنىعلى أي شيء بنى المعهيلة قالهم وعلى أي شيء : قاؿ قا ل  إذا

 ، المعهيلة فبناا قالهم على نفي الصفات عن اهلل أما :  نقاؿ : الضااب
 صفة ال بلـ فهم يثبتوف األ٠باء وينفوف الصفات ،   ينفوف ألنهم
   3 ادث باهللاألشاعرة فبناا قالهم على امهناع قياـ الحا  وأما

 باهلل أبداً ، ٤باذا ؟   يقـوا٢بادث الذي ي وف با٤بشيئة ال  الشمء:  وقالاا
 ، 4 من ذلك أف ي وف حادثاً  لـيقامت باهلل ا٢بوادث  فإذا ، الحادث   يقـا إ  بحادثألف :  قالاا
 ،   شي أنه خطأ وىذا

                                                                                                                                            

   ص) البػػن قدامػػة  القػػرآفأبػػو ٧بمػػد ا٣بشػػاب اللغػػوي النحػػوي ، كمػػا يف ال ىػػاف يف بيػػاف  : لػػيس فػػي دياانػػه أنػػهومػػن أبطػػل نسػػبهه وأةبػػم 
، كمػػػا يف شػػػرح  ، وأب لػػػو العػػػبلء ا٤بػػػرداوي أيضػػػاً (  285ص )  للػػػذىيب، و٨بتصػػػر العلػػػو (  032ص ) وكتػػػاب اإلٲبػػػاف البػػػن تيميػػػة (  74

 ، (  232/  2) اإلحياء للزبيدي 
 ا٢بػػرؼن ػر ، كمػا قػاؿ السػػجزي يف الػرد علػى مػػن أ ؼْ رّْ ول نػو ُحػػ، ( إف البيػاف مػن الفػػؤاد :  ) ، أف نػص البيػت ىػػو  وعلػى فػػرض ةباتػه لػػه

 ، (  344/  0) يف الصواعق ا٤برسلة البن القيم  كماوأبو البياف  (  084ص ) وابن أ  العز يف شرح ال حاوية (  82ص ) والصوت 
 شػرح، ويف (  073ص ) كػالفتوحم يف شػرح ال وكػب ا٤بنػّب : ( إف البيػاف ) : علػى روايػة  لاخطػلومنهم من أةبهه  بن ضمضم ولػيس 

 ، (  232/  2) ي اإلحياء للزبيد
 ،( ػ الشرح   230/  2) والغزارل يف اإلحياء (  20/  0)  ا٤بفصلكابن يعيش يف شرح  :ومنهم من لم ينسبه ألحد 

 انظر ما سبق ، -  1
ص ) ة ، وكتػاب اإلٲبػػاف البػػن تيميػػ(  77ػػػػ  75ص ) وانظػػر ردود العلمػػاء الشػػافية علػى ىػػذا يف ال ىػػاف يف بيػػاف القػراف البػػن قدامػػة  -  2

) ، والعلػػو للػػذىيب (  260/  3) ، والفصػػل يف ا٤بلػػل والنحػػل البػػن حػػـز (  084ص ) ، وشػػرح العقيػػدة ال حاويػػة البػػن أ  العػػز (  032
للهراس ، وا٤باتريديػة (  002/  0) البن عيسى ، وشرح نونية ابن القيم (  271/  0) ، وشرح نونية ابن القيم ( ا٤بختصر   – 284ص 

 ، (  044/  3)  لشمس األفغا 
 ، 233 – 229الرد على ا٤بن قيْب ص   - 3
 ،(  220/   2) وجامع الرسائل وا٤بسائل (  329/  06( )  44/  02( )  529/  5) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  - 4
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هلل ٝبيػع مػا أثبتػو  نثبػتع الصػفات و٫بػن ين روف ٝبيػ ألنهمخ ؤه  فظاىرٌ  مذاب المعهيلة والضهمية أما
 لنفسو ، 

 ٕبادث ؟  إالإف ا٢بادث ال يقـو : من قاؿ  :وأما األشعرية فنقاؿ 
فعلػػػو متعلقػػػاً ٗبشػػػيئتو وأف  ي ػػػوفقػػػد يقػػػـو ا٢بػػػادث بالقػػػدمي أي بػػػاألزرل األبػػػدي ، وىػػػذا مػػػن كمػػػاؿ اهلل أف 

 ٰبدث من أمره ما شاء ،  
يس  { اٗٔب أٓشٙ ارا أساد ؽ٤ئبً إٔ ٣وٍٞ ُٚ ًٖ ك٤ٌٕٞ } : و تعاذل ماذا تقولوف يف قول:  لهم ونقاؿ

82   { ًٖ ك٤ٌٕٞ } : فإف اآلية والحة بأنو عند إرادة الشمء يقوؿ لو،  
  ؟ تدؿ على الَبتيب والتعقيب  والفاء

 ، { ًٖ ك٤ٌٕٞ } ق لل وف ل نو متصل بو بإذف فاألمر بال وف سا
 ،{ ًٖ } : زؿ أف ا٤براد يقوؿ يف األ ادعاا فإف

وىػذا يسػػتلـز  ،تػدؿ علػػى أنػو ىػػذه عقػب ىػػذه { ًذذٖ ك٤ٌذذٕٞ } أف ىػػذا خػبلؼ الظػاىر ، ألف :  فػالضااب
 أف ي وف قولو حادثاً عند وجود ما أراده عز وجل ،

 ولو البصر ،: يعِب (  والبصر)  قاله : ةالثا
 ، (  رؤية األشياء)  اا:  والبصر

  ،ا يعمل العباد وقد أثبت اهلل يف كتابو أنو بصّب ٗب
سػػػبحات  ألحرقػػػتحجابػػػو النػػػور لػػػو كشػػػفو  : )وأخػػػ  النػػػيب عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ أف هلل بصػػػراً يف قولػػػو 

 ،  1( وجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو 
  والسنة   بال هابوعلى اذا فالبصر ةابم هلل 

 ن اآلية ، م فيستفادأما بصر العلم   بصر الرؤية الذي ذكرناه ىو  ل ن اذا الحديث
 : إف بصر اهلل تعالى ناعاف : ولهذا نقاؿ 

 رؤية    ربص .1
 وبصر علم    .8

اُؾغشاد )  {ٝهللا ثق٤ٌش ثٔب ٣ؼِٕٔٞ } (  11آٍ ػٔشإ ) { ٝهللا ثق٤ٌش ثبُؼجبد } : يشملو قولو تعاذل  كبلٮبا

 ،  اذا البصر شامل لبصر العلم وبصر الرؤيةذلك ، فإف  أشبووما  ( 14
فإنػػو  ، 2(  خلقػػوألحرقػػت سػػبحات وجهػػو مػػا انتهػػى إليػػو بصػػره مػػن  : )الصػػبلة والسػػبلـ  قولػػو عليػػو أمػػا

 ٱبتص ببصر الرؤية على حاؿ ، 

                                                 

 ، (  079) أخرجو مسلم  - 1
 ، (  079) أخرجو مسلم  - 2
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الػٍب دل يػػزؿ وال يػزاؿ متصػػفاً ّٔػا ، فهػػو دل يػػزؿ وال  الذاتيػػةالبصػر ةابػػم هلل عػػي وجػل واػػا مػػن الصػفات 
 ،يزاؿ بصّباً ٖبلقو عز وجل أي يبصرىم  واليزاؿ عليماً ودل يزؿ 

 يلـي من البصر العين ؟  وال
 ،  البصر    ولا  النصاص الدالة على ةبات العين لم يضي أف نثبهها بثبات :  الضااب

    1 ولهذا كانم األشاعرة يثبهاف هلل البصر   و  يثبهاف له العين
 ل ن ال بعْب ، ، ري اهلل يُ  إف:  يقالاف

   ؟ص بال عين ال يم ن عقالً أف يضعل بصر : ل ن لا قاؿ قا ل 
  {٣ٞٓئٍز رؾذِّس أخجبسٛب } : عن األرض  تعاذلنعم ٲب ن ، فقد قاؿ اهلل :  الضااب

ي وف فعبًل يرى وقد  قدأي ٚب  ٗبا عمل الناس عليها وعمل الناس   5امزمزمة 
 على كل شمء قدير ، واهللي وف قوالً يسمع ، فاألرض تسمع ببل أذف ، وترى ببل عْب ، 

 ،  نثبم هلل البصر بصر العلم وبصر الرؤيةا أنن:  فالمهم
 الٍب دل يزؿ وال يزاؿ سبحانو وتعاذل متصفاً ّٔا ، الذاتيةونرى أنه من الصفات 

ل نهػػا بإسػػقاط ( الحيػػاة ) :  قالػػهمع وفػػة علػػى  وىػػذه(  سػػم ٌ : )  بقالػػهذكػػره  حيػػا  السػػم  : رابعػػاً 
 الع   لضرورة النظم ،   حرؼ

 : لنفسه ناعاف  اهللالذي أةبهه  والسم 
   سم  إدراؾ المسماع  .1
 وسم  إجابة المسماع     .8

ٝال رٌٞٗٞا ًبُز٣ٖ هبُٞا عٔؼ٘ب ْٝٛ ال ٣غٔؼٕٞ } : قاؿ اهلل تعاذل  :فرؽ بين ازدراؾ وبين ازجابة  واناؾ

}   25امأوفام  ،  : { عٔؼ٘ب}  {ْٝٛ ال ٣غٔؼٕٞ } : يعِب ٠بع إدراؾ 

 ٠بع اإلدراؾ و٠بع االستجابة ،    ليشم٠بع استجابة ٠بع اهلل عز وجل 
سم    5امهجادمة   {هذ عٔغ هللا هٍٞ اُز٢ رغبدُي } :  تعالى قاله ففي

 إدراؾ   
سم    إبراىيه   {إ سث٢ ُغ٤ٔغ اُذػبء } :  وفي قاله تعالى

 ،  ا سهضابة
ب من ٞبده باإلثابة يعِب يسمع وٯبي جميعاً  األمرينسم  ( ٠بع اهلل ٤بن ٞبده )  : وفي قاؿ المصلي

  ، 
 اما من الصفات الذاتية أو   ؟  وال
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 سم  ازدراؾ فها من الصفات الذاتية   أما :  الضااب
 ألنو إف شاء استجاب وإف شاء دل يستجب ،  الصفات الفعلية   منوأما سم  ا سهضابة فها 

آم   {كبعزغبة ُْٜ سثْٜ } : ربنا إننا آمنا ، قاؿ اهلل تعاذل : يقولوف  الذين فأولوا األلباب

  43غافر   {ٝهبٍ سثٌْ ادػ٢ٗٞ اعزغت ٌُْ } ،  54 عهراو 

  ، 
 ،حصلت بعد الدعاء   فاالستجابة

     الفعليةشيء من صفات اهلل ي اف له سبب فها من الصفات  وكل
  فمن اسهضاب اهلل له فقد سمعه    الفعليةا سهضابة من الصفات  سم 
 ، رنا أنه من الصفات الذاتية ل ن الحادث اا المسماع   السم  ذك سم  ازدراؾ ل ن
أف  ٗبعػػُبال ، ٠بعػػم ٥بػػذا الصػػوت ا٤بعػػْب ، ول ػػن  ؟ أ٠بػػع الصػػوت اآلف و٠بعػػم موجػػود مػػن قبػػل مػػثالً  أنػػا

حػػادث ، وال  ومتعلقهػػاالقػػوة السػػمعية موجػػود يفَّ مػػن قبػػل ىػػذا الشػػمء ، فػػيم ن أف ت ػػوف الصػػفة قدٲبػػة 
 مانع ،

 :ينقسم إلى عدة أقساـ  ازدراؾوالسم  بمعنى : لماء الع قاؿ 
   سم  عاـ ل ل شيء :  األوؿ
 يشملفهذا   233امأعراف   {اٗٚ ع٤ٌٔغ ػ٤ِْ } : قولو تعاذل :  مثاله

 ا٤بؤمن وال افر وما يرلاه اهلل وما ال يرلاه  ،
  سم  خاص :  الثاني

  مقهضاص النصر والهأييد  
 : واذا الخاص له أمثلة 

فا٤براد   54طى   {ال رخبكب ا٢ٗ ٓؼٌٔب أعٔغ ٝأسٟ } : تعاذل ٤بوسى وىاروف  قولو:  منها
 أ٠بع وأرى فأنتصر ل ما ،

 : ي اف للههديد والاعيد  وقد
آم   {ُوذ عٔغ هللا هٍٞ اُز٣ٖ هبُٞا إ هللا كو٤ٌش ٝٗؾٖ أؿ٤٘بء } : قولو تعاذل  : مثل

  .  585عهراو 
  {جٕٞ أٗب ال ٗغٔغ عشْٛ ٝٗغٞاْٛ ث٠ِ ٝسعِ٘ب ُذ٣ْٜ ٣ٌزجٕٞ أّ ٣ؾغ} : وقولو تعاذل 

 .  83امزخرف 
 الخاص قد يراد به النصر والهأييد وقد يراد به الههديد والاعيد    فصار
 ، والوعيدأي قد ي وف مقتضاه النصر والتأييد وقد ي وف مقتضاه التهديد ( قد يراد بو : ) وقورل 
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 ط لما يقهضي اذا واذا ؟ما اا الضاب: قاؿ قا ل  فإذا
 كذا وكذا ،  مقتضاهأف الضابط القرائن أي قرائن األحواؿ وسياؽ ال بلـ تدؿ على أف :  الضااب
حػػػرؼ الع ػػػػ   بإسػػػػقاطبػػػالرفع ع فػػػػاً علػػػى ا٢بيػػػاة ، ، ( إرادة ) : وذكراػػػا بقالػػػػه :  ازرادة : خامسػػػاً 

 أف اهلل عز وجل لو اإلرادة ، :  يعِب، لضرورة النظم 
 :  ليودليل ذ

  .  54امبريج   {كؼبٍ ُٔب ٣ش٣ذ } : قولو تعاذل 

 .  21اموساء   {ٝهللا ٣ش٣ذ إٔ ٣زٞة ػ٤ٌِْ } : وقولو تعاذل 
واآليػػات يف اإلرادة  ،  24اموساء   {٣ش٣ذذذ هللا ٤ُجذذ٤ٖ ٌُذذْ } : وقػػوؿ اهلل تعػػاذل 

 كثّبة ، 
 : وازرادة تنقسم إلى قسمين : قاؿ أال العلم 

 وىم الٍب ٗبعُب ا٤بشيئة ، يةإرادة كان – 1
 ،  1وىم الٍب ٗبعُب احملبة  وإرادة شرعية – 8

 .  21اموساء  { ٝهللا ٣ش٣ذ إٔ ٣زٞة ػ٤ٌِْ } : قولو تعاذل :  مثاؿ

 اذص بمعنى المحبة وليسم بمعنى المييئة  
 لتاب اهلل على ٝبيع الناس ،ألنها لا كانم بمعنى المييئة 
 إف شاء تاب وإف شاء دل يتب ،  بمييئههل نها بمعنى المحبة تهعلل 

 :إرادة بمعنى المييئة 
 أي ما يشاء ،   55امج   {إ هللا ٣لؼَ ٓب ٣ش٣ذ } : قولو تعاذل :  مثل

  .  21إبراىيه  { ٣ٝلؼَ هللا ٓب ٣ؾبء } : قولو تعاذل يف اآلية الثانية  بدليل
 اذص إرادة بمعنى المييئة   

 : فازرادة إذف قسماف 
 كانية    – 1
 وشرعية    – 8

 إذا قاؿ قا ل ما الفرؽ بينهما من حيث الح م ؟ 
 : الفرؽ بينهما من وجهين : فالضااب 

 أف ازرادة ال انية يلـي فيها وقاع المراد   : الاجه األوؿ 
 ، قد يريد اهلل شيئاً شرعاً وال يقع ،  وازرادة اليرعية   يلـي فيها وقاع المراد
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 ازرادة اليرعية   ت اف إ  فيما يحبه اهلل  : الفرؽ الثاني 
 وازرادة ال انية ت اف فيما يحبه وما   يحبه   

 الفرؽ واضح   
 أعطاني أمثلة تاضح ذلي ؟ : فإذا قاؿ قا ل 

 اإلٲباف والعمل الصاحل مراٌد هلل كوناً أو شرعاً ؟ شرعاً ، ٤باذا ؟ : مثالً : قلنا 
ًَ ،ألف من الناس من دل يؤمن با  هلل ودل يعمل صا٢بًا

 ، ًً ًَ هلل كوناً وقدراً للـز أف يعمل الناس كلهم وأف يعملوا صا٢بَا  ولو كاف مرادًا
 ال فر الااق  من بني آدـ ال اا مراٌد هلل ؟ : إذا قاؿ قا ل 

 مراٌد كوناً ال شرعاً ، مراٌد كوناً ،
يس  { ؽ٤ئبً إٔ ٣وٍٞ ُٚ ًٖ ك٤ٌٕٞ  اٗٔب أٓشٙ ارا}  ألنه واق  وكل شيٍء يق  فها مراٌد هلل عي وجػل

82  ، ًفهو مراٌد كوناً غّب مراٍد شرعا 
 ألف اهلل ال يريد من عباده ال فر وإ٭با يريد منهم اإلٲباف ، 

 ما تقالاف في كفر أبي جهٍل ؟ : نمثل باألشخاص 
  وكل شيٍء واق  فها مراٌد كاناً  مراٌد كوناً ألنو واقع ، 
 وإذا كاف اهلل   يحب شيئاً فإنه وإف وق  غير مراٍد هلل شرعاً   اهلل ال ٰببو ، وليس مراداً شرعاً ألف 

 : إيماف أبي ب ر 
 مراٌد شرعاً ألف اهلل ٰببو ،
 ومراٌد كوناً ألنو واقع ، 

 كل شيٍء مراٌد كاناً فإنه واق  أي شيٍء كاف   
 وإٲباف أ  ب ر واقع ،

 ىو مراٌد كوناً لوقوعو ،  إذف
 ألنه محباب إلى اهلل عي وجل    مراٌد شرعاً 

 : إيماف أبي لهب 
 مراٌد شرعاً ألنو ٧ببوب إذل اهلل عز وجل ، 

 وليس مراداً كوناً ألنو دل يقع ،    
كيف ي اف الييء مراداً هلل كاناً واا   يحبها   وال ي راػه علػى أف ياقػ  مػا : يَرِْد علينا إش اؿ 

   يحب ؟ 
 اذا إش اؿ وارد   
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كل ما وق  فها مراٌد هلل كاناً وشرعاً   كل شيء واق  فهػا مػراد  : ب بعض المعهيلة فقاؿ ولهذا أجا
 كاناً وشرعاً   

 إف اهلل أراداا شرعاً   : حهى المعاصي قالاا 
 ول ن اذا فيه إش اؿ   فما اا الضااب السديد عن مثل اذص المسألة ؟ 

ماذا وق  واا ي راه ؟ ال أحٌد أكراه على إذا كاف اهلل ي رص كفر اذا ال افر فل: إذا قاؿ قا ل 
 أف ياق  شيئاً ي راه ؟ 

 م روٌص لذاته محباٌب ل يرص   ال ، ل نو :  الضااب
 ال فر الااق  م روٌص لذاته محباٌب ل يرص   

 ما اذا ال الـ ؟ ي اف الييء محباباً م روااً ؟ 
 نعم   ي اف محباباً م روااً باعهبارين   باعهبار واحد   

 ممهن  أف ي اف الييء محباباً م روااً باعهباٍر واحد أو من وجٍه واحد   ال
 أما إذا كاف من وجهين فهذا يم ن ليس بممهن    

 الرجل يأيت با٢بديدة ٧ُبَمَّاًة ٞبراء من النار وي وي ّٔا ابنو ا٤بريض ،  أرأيم
 ال َكػيفػُه  بنه مراد لذاته ؟ 

     مراد ل يرص  
 اباً له م روااً محباباً من وجه م روااً   ولهذا تضدص محب

 ،  م روصإيبلمو  من وجه
 ،  محبابأنو سبٌب لشفائو  من وجه

 إذف اذا ال فر الااق  بإرادة اهلل عي وجل م روٌص إلى اهلل لذاته محباٌب إلى ل يرص  
 كيف ؟ 

 مهحاف   لا  ال فر ما ُعِرَؼ ازيماف لا  ال فر لم ي ن جهاد لا  ال فر لم ي ن ا
 أليس كذلي ؟ 

لا  ال فر ل اف خلل النار عبثًا إلى غير ذلي من المصالح العظيمة الهي أراد اهلل سبحانه وتعالى 
 أف يق  ال فر بح مهه  

ال يعػػػرؼ قػػدر اإلسػػبلـ أو ال يػػػنقض اإلسػػبلـ عػػػروًة عػػروة إال مػػػن دل :  ولهػػذا قػػػاؿ عمػػر رضػػػي اهلل عنػػه
 يدخل يف ال فر ، 
قدر ازسالـ اا الذي   ينقضه و  يعرؼ ازنساف قدر ازسالـ إ  إذا كاف قد  يعني أف من عرؼ
 دخل في ال فر  
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  ( بضداا تهبين األشياء ) فػ 
كيػف ي ػػاف فػػي ُمْلػِي اهلل عػػي وجػػل شػػيٌء : أف نقػػاؿ جاابػػاً علػى اػػذا ازيػػراد اليػػا ي : فالحاصػل 

 ي راه واا الذي أرادص ؟ 
اهلل م ػروٌص إليػه لذاتػه محبػاٌب إليػه ل يػرص فهػا م ػروٌص محبػاٌب مػن   أف اذا الم روص إلػى: والضااب 
 وجهين   

 ال اذا مم ن ؟ : فإف قاؿ قا ل 
   نعم: قلنا 

 ونضرب له مثالً  
 بماذا ؟ 

 بالرجل ي وي ابنو ا٤بريض لِػُيْشػفى ،
 فال ي م روٌص لذاته ل نه محباٌب ل يرص   

 : خالصة ما قلنا اآلف 
 : م إلى قسمين أف ازرادة تنقس

 إرادة كانية    – 1
 وإرادة شرعية    – 8

 فما معنى كل واحدة ؟ 
 ازرادة ال انية الهي بمعنى المييئة  
 واليرعية اي الهي بمعنى المحبة  
 ما الفرؽ بينهما من حيث الح م ؟ 

 : الفرؽ 
 بد أف يقع ،فما أراده اهلل كوناً فبل  ازرادة ال انية يلـي فيها وقاع المراد: أو ً 

 أي أف اهلل قد يريد الشمء شرعاً وقد ال يقع ، وازرادة اليرعية   يلـي فيها وقاع المراد
 ازرادة ال انية عامة لما يحبه اهلل وما   يحبه  : الفرؽ الثاني 

 وازرادة اليرعية خاصة فيما يحبه اهلل  
 ،الشمء الواقع ٪بـز أف فيو اإلرادة ال ونية ألنو واقع إذف 

 ول ن   ال فيه ازرادة اليرعية ؟ 
   ننظر    نعم  و   ال: ننظر     نقاؿ 

 ففيو اإلرادتاف ال ونية والشرعية ،إف كاف اذا الااق  مما يحبه اهلل 
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 ففيو اإلرادة ال ونية وليس فيو اإلرادة الشرعية ، وإف كاف مما   يحب 
 ىذا ليس فيو إرادة كونية ،: ال ونية فيو نقوؿ  بانتفاء اإلرادةإذا كاف الييء لم يق  فإننا نضـي 

 ألنه ما وق    
 ال ننفي ازرادة اليرعية عنه أو   ؟ 

 ىل ٰببو اهلل فت وف اإلرادة الشرعية ثابتة فيو أو ي رىو فت وف اإلرادة الشرعية غّب ثابتة فيو ،: ننظر 
 دل يقع وىو م روه إذل اهلل ،فإذا كاف 
  ونية والشرعية ،اإلرادتاف الانهفى عنه 

 ولهذا كفر الم من غير مراد   كاناً و  شرعاً   
 دل يقع ألنو مؤمن ،  كاناً ألنه 
    ألنو م روه إذل اهلل عز وجلو  شرعاً 

 واا كيف ي اف في ُمْلِي اهلل عي وجل ما ي راه اهلل ؟ : ةم بحثنا ةانياً في إيراد 
 واقٌ  بإرادة اهلل ؟ فهل هلل أحٌد ي راه ؟  إف اذا الم روص إلى اهلل: أو كيف تقالاف 

 ال ، : الضااب 
 إذف ي اف ال فر غير واقٍ  بإرادته كيف يريد اهلل عي وجل شيئاً ي راه ؟ 

 أف الواقع ٩با ي رىو اهلل كائٌن ببل شك بإرادة اهلل ،:  والضااب
 ل نه م روٌص إلى اهلل من وجه محباٌب إليه من وجٍه آخر  

 م روٌه إذل اهلل ،كفراً فمن حيث كانه  
ي وف ٧ببوبًا إذل اهلل عز وجل ومن حيث ما يهرتب على ذلي من المصالح العظيمة والح م البال ة 

، 
 : من أمثلة ازرادة ال انية 

ْٕ ًبٕ هللا ٣ش٣ذ إٔ ٣ـ٣ٌْٞ ٛٞ سثٌْ } : قولو تعاذل   فهنا اإلرادة كونية ، 5 ىيد  { ا
٣ش٣ذذذ هللا ٤ُجذذ٤ٖ ٌُذذْ ٣ٜٝذذذ٣ٌْ }  أف ي ػػاي عبػػادص بػػل يريػػد شػػرعاً أف يهػػديهمألف اهلل تعػػالى   يريػػد شػػرعاً 

 .  24اموساء  { عٖ٘ اُز٣ٖ ٖٓ هجٌِْ  
 : من أمثلة ازرادة اليرعية 

 .   584امبقرة  { ٣ش٣ذ هللا ثٌْ ا٤ُغش } : قولو تعاذل 
 .      21اموساء  { ٝهللا ٣ش٣ذ إٔ ٣زٞة ػ٤ٌِْ } : وقولو تعاذل 

 العلم  : من صفات اهلل تعالى أي  ( :وعلم : )  قاله
 والعلم صفة كماؿ   
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 ولهذا يهمدح به ازنساف وي رص أف ياصف بضدص  
 ا١باىل أنت ،:  قاؿ لييا جاىل ، وأنت من أعلم الناس ، :  لا قلم شخصٍ 

 يرى أف وصفو با١بهل عيٌب وقدح ، ألنه
 يا جاىل كي  تعمل ىذا العمل ؟ : رجل من أعلم الناس وقاؿ آلخر :  فلا جاء مثالً 
 أنت ، مع أنو من أعلم الناس ل نو ٤با سبو رد عليو مسبتو ،: قاؿ ا١باىل 

 فالعلم صفة كماؿ بال شي  
 وعلم اهلل عي وجل شامٌل ل ل شيء حاضراً مسهقبالً وماضياً  

 { أؽذذبه ثٌذذَ ؽذذ٢ٍء ػِٔذذب ُزؼِٔذذٞا إٔ هللا ػِذذ٠ ًذذَ ؽذذ٢ٍء هذذذ٣ش ٝإٔ هللا هذذذ } : قػػاؿ اهلل سػػبحانو وتعػػاذل  

 . 52امطماق 
 .   1غافر  { سث٘ب ٝعؼذ ًَ ؽ٢ٍء سؽٔخً ٝػِٔب } : وقاؿ تعاذل عن ا٤ببلئ ة 

  . 2 امبقرة  { ٝٛٞ ثٌَ ؽ٢ٍء ػ٤ِْ }  :قاؿ تعاذل 
 وكذلي أيضاً علم اهلل تعالى محيٌط ب ل شيٍء تفصيالً  

ٜب اال ٛٞ ٣ٝؼِْ ٓب ك٢ اُجش ٝاُجؾش ٝٓب رغوو ٖٓ ٝسهذٍخ اال ٣ؼِٜٔذب ٝػ٘ذٙ ٓلبرؼ اُـ٤ت ال ٣ؼِٔ} : قاؿ اهلل تعاذل 

 . 4 امأوعاه  { ٝال ؽجٍخ ك٢ ظِٔبد األسك ٝال سهٍت ٝال ٣بثٍظ اال ك٢ ًزبٍة ٓج٤ٖ 
 وعلمه سبحانه وتعالى شامل لما يهعلل بعلمه وما يهعلل بفعل عبادص  

  .  54ق  { عٞط ثٚ ٗلغٚ ُٝوذ خِو٘ب اإلٗغبٕ ٝٗؼِْ ٓب رٞ} : قاؿ اهلل تعاذل 
ٌْ ثزاد اُقذٝس } : وقاؿ تعاذل    .  545آم عهراو  { ٝهللا ػ٤ِ

 . 28 امبقرة  { ٝهللا ثٔب رؼِٕٔٞ ػ٤ِْ } : وقاؿ 
 فعلم اهلل شامل ل ل ما يعملو العبد ، 

 إذف علم اهلل ةابم له بال هاب والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح   
 ر اآليات الٍب تص  اهلل بالعلم ،ما أكث ال هاب
 كذلك ٩بلوءة ٗبا أف اهلل تعاذل ب ل شمٍء عليم ،  والسنة

 كما يف حديا االستخارة وغّبه ،
 ثابت بأف اهلل ب ل شمٍء عليم ، وإجماع المسلمين

 والنظر الصحيح يدؿ عليه  
 { اُِط٤ذذذق اُخج٤ذذذش أال ٣ؼِذذذْ ٓذذذٖ خِذذذن ٝٛذذذٞ } :  لقػػػاؿ اهلل تعػػػالى مسػػػهد ً علػػػى علمػػػه بد لػػػة عقليػػػة

  .  55امهمك 
 فالخالل   بد أف ي اف عالماً بمخلاقه وعالماً بخلقه كيف يخلل  
 فالعلم دؿ عليه ال هاب والسنة وازجماع والعقل جملًة وتفصيالً  
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******************  
             بمم ػػػػػػن مقػػػػػػػعلػت درةقػػػػػػب – 33

                 نػبػػػػػػػػػػػػػػػهػواس   ِ إرادة فَػػػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػػػذا                     
                   

 أي من صفات اهلل تعاذل القدرة ،  ( :واقهدر بقدرة تعلقم بمم ن : ) قاله 
 ، ( قدر ) من باب ا٤ببالغة أبلغ من  ( :اقهدر : ) قاله 
 تدؿ على صفةٍ  ذاتيٍة  زمة  ( اقهدر ) فإف 

امقهر  { وؼذذذ فذذذٍم ػ٘ذذذ ٤ِٓذذٍي ٓوزذذذس إ أُزوذذ٤ٖ كذذ٢ ع٘ذذبد ٜٝٗذذش ، كذذ٢ ٓ} : قػػاؿ اهلل تعػػاذل 

45  44  . 
واآليات يف ىذا  ،  23امبقرة  { ٝإ هللا ػ٠ِ ًَ ؽ٢ٍء هذ٣ش } : وقاؿ تعاذل 
 كثّبة ، 

 وقدرة اهلل تعالى قدرٌة مقرونٌة بالقاة فها القاي القادر بخالؼ المخلاؽ  
 قاة  فإف قدرته محدودة وقد ت اف قدرةً بقاة وقد ت اف قدرة بال 

 وتعلقم بالااجب أيضاً ؟ ( : تعلقم بمم ن : ) ل ن الم لف قيد القدرة قاؿ 
 نعم   بالااجب من باب أولى   

 تعلقم بالمسهحيل ؟ 
     ألف المسهحيل ليس بييء فضالً عن أف ي اف مقدوراً عليه  

 : ل ن المسهحيل الذي يُػَهَصارُر ذاناً أنه مسهحيل 
 مسهحيٌل لذاته   – 1
 ومسهحيل ل يرص   – 8

 أما المسهحيل لذاته فها مسهحيل   يم ن   
 ال اهلل قادر على أف يخلل مثله ؟ : لا أف أحداً أراد أف يقاؿ 

ىػػذا مسػػتحيل ل ػػن اهلل قػػادر علػػى أف ٱبلػػق خلقػػاً أعظػػم مػػن ا٣بلػػق الػػذي نعلمػػو اآلف و٫بػػن نعلػػم :  لقلنػػا
 اآلف أف أعظم مخلاٍؽ نعلمه اا العرش   

 م من كل شيء من المخلاقات الهي نعلمها  العرش أعظ
 وم  ذلي نعلم أف اهلل قادر على أف يخلل أعظم من العرش  

 ل ن الييء المسهحيل لذاته اذا غير مم ن  
 نعلم أنه يسهحيل في العادة ليس في ذاته أنه   يق   

 خساؼ القمر في أوؿ اليهر اذا مسهحيل حسب العادة  
 أف يَِهلر الهالؿ ةم تخسف اليمس بعد غروبها بعد ال روب  ونعلم أيضاً أنه   يم ن 
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 اذا نعلم علم اليقين أنه لن ي اف   
 ل ن لذاته أو ل يرص ؟ 

 ل يرص أي حسب ما أجرى العادة  
وإال فػػإف اهلل قػػادر علػػى أف ي سػػ  القمػػر يف أوؿ الشػػهر وعلػػى أف يهػػل ا٥بػػبلؿ مث ٚبسػػ  الشػػمس بعػػد 

 ػػن أف ي ػػوف قبػػل خسػػوؼ الشػػمس ٗبعػػُب أنػػو إذا خسػػفت الشػػمس يف ليلػػٍة غرؤّػػا ، ىػػبلؿ ا٥بػػبلؿ ال ٲب
قلنػػا إهنػػا أوؿ ليلػػة يف الشػػهر فهػػذا شػػمٌء مسػػتحيل ألف مػػن ا٤بعلػػـو أف كسػػوؼ الشػػمس سػػببو الػػذي جعلػػو 
اهلل سػػػبباً كونيػػػاً حيلولػػػة القمػػػر بػػػْب الشػػػمس واألرض وحيلولػػػة القمػػػر بػػػْب الشػػػمس واألرض ٲبنػػػع أف يهػػػل 

ؼ ألنو إذا َىلَّ ا٥ببلؿ قبل ا٣بسوؼ ال ٲب ػن أف يتجػاوز مث ٰبػوؿ بػْب الشػمس واألرض ا٥ببلؿ قبل ا٣بسو 
ألف ا٤بعلػـو أف القمػػر يتػأخر عػػن الشػػمس مػا ىػػو سػػبب ا٣بسػوؼ الػػذي جعلػػو اهلل سػبباً ٣بسػػوؼ القمػػر ؟ 

 حيلولة القمر بْب الشمس والقمر ، 
 إذف الشمس دل تسبق أبداً يف ىذا ا٢باؿ ، 

 ضدص المسهحيل  : نقاؿ ( : تعلقم بمم ن ) : إذف قاؿ الم لف 
 فالمسهحيل   تهعلل به القدرة  

 ألنه على اسمه مسهحيل  
 ل ن يضب أف نعلم حهى   يهاام واام أننا خصصنا ما عمه اهلل أو قيد ما أطلقه  

 : يضب أف نعلم أف المسهحيل ناعاف 
 مسهحيل لذاته    – 1
 ومسهحيل ل يرص   – 8

 ما   يم ن أف تهعلل به القدرة  : ه فالمسهحيل لذات
 ال يقدر اهلل أف يخلل مثله ؟ : لا قاؿ قا ل : كما مثلنا وقلنا 

 ىذا مستحيل لذاتو ،:  قلنا
 أف ىذا ٨بلوؽ والرب خالق ،: أف نقوؿ :  ألف المماةلة مسهحيل أدنى ما نقاؿ
 فهنهفي المماةلة على كل حاؿ   

 المسهحيل ل يرص  : الييء الثاني 
 ٗبعُب أف اهلل تعاذل أجرى ىذا الشمء على ىذه العادة ا٤بستمرة الٍب يستحيل أف تنخـر ،

 ول ن اهلل قادر على أف ٱبرمها ،
 إف القدرة تهعلل به  : اذا نقاؿ 

 فيم ن للييء الذي نرى أنه مسهحيل بحسب العادة أف ي اف جا ياً واقعاً بحسب القدرة  
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 ء ال انية من اذا الباب مسهحيل ل يرص  واذا الييء كثير كل آيات األنبيا
 ، مسهحيل ل يرص ل ن لذاته غير مسهحيلللرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ  انيقاؽ القمر

 ألنو وقع واهلل قادر على أف يشق القمر نصفْب ،
 بل قادر على أف يشق الشمس نصفْب ، 

 ٫بن اآلف نرى أنو من ا٤بستحيل أف الشمس تنزؿ وت وف فوؽ ا٤بنارة ، 
 إنِب مررت ٗبنارة ووجدت أف الشمس مولوعة فوؽ ا٤بنارة بالضبط ،:  لا جاءنا واحد وقاؿ

 ماذا نقاؿ ؟ 
 ىذا كذب مستحيل ،

 ل ن مسهحيل ل يرص أو لذاته ؟ 
 حسب ما أجرى اهلل العادة  

 ل ن اهلل قادر على أف ت وف الشمس على مستوى منارة بل دوف ا٤بنارة ،
 ى رؤوس الناس بقدر ميل ،فإنو يـو القيامة ت وف عل

  ( تعلقم بمم ن : ) فعبارة الم لف رحمه اهلل تحهاج إلى بياف في قاله 
 فإف خاار كالمه أف القدرة   تهعلل بالمسهحيل   

 :ونحن نقاؿ   بد في ذلي من الهفصيل 
 واا أف المسهحيل لذاته   تهعلل به القدرة  
 رضه الذان   ألنه ليس بماجاد و  يم ن أف ياجد و  يف
 ال يم ن أف ي اف الييء مهحركاً ساكناً ؟ 

   يم ن  
 متحركاً فليس بساكن ، إذا كاف ألنه

 ساكناً فليس ٗبتحرؾ ، إف كاف
 أما المسهحيل ل يرص يعني بحيث ي اف بحسب العادة غير مم ن  

 فهذا تهعلل به القدرة  
 وإذا طُِلَب منا مثٌل لذلي  

  ما أكثر األمثلة : قلنا 
 كل آيات األنبياء ال انية من اذا الباب في العادة  

 فانفلق اثِب عشر عْب ،: أنا سألرب ىذا ا٢بجر ، لربو بعصاه قاؿ :  لا أحد قاؿ
 ماذا نقاؿ ؟
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 اذا مسهحيل حسب العادة  
 لو تضرب حجراً بعصاً من حديد حٌب يتفتت ا٢بجر ما جاءؾ اثِب عشر عْب ،

 ل ن ال اا مسهحيل لذاته ؟ 
  ، ألف اهلل جعلو ٤بوسى ، ال

 إنساف معه عصا وقاؿ أنا أض  اذا العصا وي اف حية   ماذا نقاؿ ؟ 
 ىذا ليس بصحيح ، :نقاؿ 

   يم ن أف ي اف حية   حهى في السحر   يم ن أف ي اف حية  
 إنما ي اف حية بالسحر حسب نظرنا   ل ن حقيقًة   ليس بحية  

 يقية حسب القدرة قدرة اهلل  ل ن يم ن أف ي اف العصا حية حق
 ف اف العصا حيًة مسهحيل ل يرص  
 ل نه لقدرة اهلل ليس مسهحيالً  

 و٥بذا كاف عصا موسى ينقلب حية حقيقية تلق  تأكل ، 
اإلنساف ٨بلوؽ من ال ْب لو واحد صنع ٛبثااًل على ش ل إنساف أو على ش ل طّب ، على ش ل طّب 

صنع ٛبثااًل على ش ل طّب وقاـ ينفخ فيو وقاؿ طار طّب طار  أحسن ل م توافق اآلية الٍب لعيسى
 نصدقو ،

 ألف اذا مسهحيل حسب العادة ل نه مسهحيل ل يرص  
 وأما حسب القدرة فليس بمسهحيل  

   ٱبلق ٛبثااًل على ش ل ال ّب مث ينفخ فيو في ّب ،     ولهذا جعله اهلل آيًة لعيسى

 لم يذكر الم لف مهعلقاً للحياة  
 الحياة   مهعلل لها    ألف
 يخرج به المسهحيل   ( : بمم ن : ) قاله 

 :المسهحيل ل يرص له أمثلة كثيرة منها 
 فخلل عيسى عليه الصالة والسالـ من غير أب أمٌر مسهحيل في العادة  

   يم ن أف ياجد ولد بال أب وخلل ولد بال أـ أيضاً مسهحيل   
 ولد إ  وله أـ   ولد بال أـ مسهحيل في العادة ما من

 ول ن في حااء صار لها أٌب وليس لها أـ   
ـ  و  أب    كذلي يسهحيل في العادة أف ياجد ولٌد بال أ

َُ في السطح  : فلا جاءنا رجل وقاؿ   ابيروا وجدت ولداً نابهًا
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 ماذا نقاؿ له ؟ 
 اذا مضناف   يم ن أف ي اف ا ذا  : نقاؿ 

  أف يخلقه لخلقه  ول ن اذا مسهحيل ل يرص لا شاء اهلل
 !!!أليس الناس إذا ُدِفناا في القبار فإف األرض تأكل أجسامهم كلها إ  َعْضَب الذرَنب ؟

 وم  ذلي يه اف من اذا الهراب يه اف آدمي بير  
 وآدـ عليه الصالة والسالـ كاف ُخِلل من الطين  

 واذا مسهحيل ل يرص حسب العادة ول ن اهلل قادر عليه   
 يعني كذلي ازرادة تهعلل بالمم ن  ( : كذا إرادة ) : قاله 

 أما المسهحيل فال يم ن  
 فالمسهحيل لذاته   يم ن أف يريدص اهلل  

 ألف اذص ازرادة عبث واهلل منيٌص عن العبث  
 إف اهلل يريد اذا الييء ي اف مهحركاً ساكناً ؟: لا قاؿ قا ل مثالً 

       يريد اذا   : فالضااب 
 مهى كاف مهحركاً لم ي ن ساكناً ومهى كاف ساكناً لم ي ن مهحركاً   ألنه

 وليس المراد أنه ي اف مهحركاً ةم يس ن أو ساكناً ةم يهحرؾ اذا مم ن        
  فازرادة تهعلل بالمم ن  

 يقوؿ لو كن في وف ،  اإف اإلرادة إذا أراد اهلل أمراً فإ٭ب :ولهذا نقاؿ 
 ت اف في األشياء المم نة الهي يم ن أف يفعلها اهلل عي وجل   ازرادةواذا يدؿ على أف 

****************** 
           وال ػالـ قػد تعلقػا والعلػم – 34

               يلي مطلقػػػػػاػشػػػػػيء يػػػػػا خلػػػػػ  لػبػػػػػ           
  ت

ويعلم  ا٤بستحيليعِب ٲب ن أف اهلل يت لم بالشمء :  (وال الـ قد تعلقا ب ل شيء  العلمو : ) قاله 
   الشمء ا٤بستحيل 

 22امأوبياء  { ُٞ ًبٕ ك٤ٜٔب آُٜخ اال هللا ُلغذرب } : فاهلل سبحانو وتعاذل يقوؿ 

 . 

 ، با٤بستحيل يعِب ت لم عن شمء مستحيل : فقاؿ 
بشمء  فت لم 5 امهؤهويو  { ٝٓب ارخز هللا ٖٓ ُٝذ ٝٓب ًبٕ ٓؼٚ ٖٓ اُٚ } 

 مستحيل ،
ىػذا خػ  ٱبػ  اهلل  {ُٞ ًبٕ ك٤ٜٔب آُٜخ اال هللا ُلغذرب }  لدليل ااتاف اآليهػافيهعلل بالمسهحيل وا والعلم

 ىذا خ  عن شمء مستحيل ،   ،  لفسدتاأنو لو كاف يف السماء واألرض آ٥بة إال اهلل 
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 ،  يهعلل بالمسهحيل ويهعلل بالااجب من باب أولى ال الـ إذف
 :   شريي له واحدٌ من األمار الااجبة أف اهلل ومما ت لم به  الااجبفاهلل تعالى يه لم بالييء 

آم  { ؽٜذ هللا أٗٚ ال اُٚ اال ٛٞ ٝأُالئٌخ ٝأُٝٞا اُؼِْ هبئٔبً ثبُوغو ال اُٚ اال ٛٞ اُؼض٣ض اُؾ٤ٌْ } 

  .  58عهراو 
 به عليمأيضًا تعلل بالماضي والمسهقبل والحاضر   ألف اهلل ب ل شيء عليم كل شيء فاهلل  العلم

  
****************** 

                 ه كالبصػػػػػػػػػػػر ػسبحانػػػػػػػػػػػ هػمعػػػػػػػػػػػػوس – 35
                 رػمسػػػػػػػػػماع وكػػػػػػػػػل مبصػػػػػػػػػ  لػبػػػػػػػػػ                                                

  
اهلل فبلنًا أي  ٠بع: ، ما يقاؿ  السم  يهعلل بالمسماعات   ب ل شيء فال يهعلل بالمر يات فإذ

، ألف الفعل يرى  من شأف البصر واألفعاؿلسمع با٤بسموعات والبصر با٤ببصرات ، نظر إليو إ٭با يتعلق ا
 الذي يسمع حركة الفاعل مثبًل واألقواؿ من متعلقات السمع ،  بلوال يسمع 

  مهعلقات البصر واألقااؿ من مهعلقات السم   مناألفعاؿ  إذف
 ؿ ، كاألفعا( وكل مبصر )  كاألقواؿ،   (ب ل مسماع ) : و٥بذا قاؿ 

 ؟ بقي من الصفات السب  ماذا 
 الحياة   بقي واحدة واي 

 بييء با ن عن اهلل عي وجل    تهعللالحياة   
    مهعلقاً تهعدى ل يرص فلهذا لم يذكر له الم لف   ألف الحياة وصف  ـز لذاته 

 فهذص سب  صفات ذكراا الم لف   
   ؟لماذا لم يذكر غيراا : ول ن إذا قاؿ قا ل 

 ،  السلف وأال الهأويل من األشعرية ونحاام عليهااتفل ىم الصفات الٍب  أهنا:  بالضاا
 اتفاؽ   محلفلهذا خّصها الم لف بالذكر ألنها 

سػب  أكثػر مػن سػبعين صػفة يثبهانهػا أكثػر مػن اػذص الصػفات  مػنالسلف فيثبهاف هلل تعػالى أكثػر  أما
والقػػدرة والسػػمع والبصػػر واإلرادة وال ػػبلـ وا٢بفػػال مػػن ا٢بيػػاة والعلػػم  نفسػػويثبتػػوف هلل كػػل مػػا وصػػ  بػػو  هلل

 وغّب ذلك ٩با وص  اهلل بو نفسو ،  والغضبوالرلا 
 ؟     لماذا  فقط  السب ل ن األشاعرة   يثبهاف إ  اذص الصفات 

 فأثبتناىا لداللة العقل عليها ،  السب  دؿ عليها العقل الصفاتاذص ألف : قالوا :  الضااب
   يدؿ عليها فيضب أف ن وؿ    العقلف وأما ما ساااا فإ
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 اشرحاا لنا كيف دؿ عليها العقل ؟ : قيل لهم 
وأشػياء  وجػلازيضاد دؿ على القػدرة فإيضػاد األشػياء يػدؿ علػى قػدرة الماجػد واػا اهلل عػي :  قالاا

 ماجادة   
 ،  ألف الضاال   يح م الييءاً يدؿ على العلم نعخلقاً وصإح امها ح اـ اذص األشياء إو 

 ، ازرادة علىالهخصيص يدؿ بقي ازرادة   
يػػدؿ علػػػى  ،٠بػػاء  وىػػػذه ،وىػػذه أرض  ،وىػػػذا قمػػر  ،وىػػذه مشػػس  ،وىػػذه أنثػػػى  ، يعػػِب كػػوف ىػػػذا ذكػػر

، أراد اهلل أف ي ػػػػوف السػػػػماء ٠بػػػػاًء ف ػػػػاف أف ت ػػػػوف األرض أرلػػػػاً ، ف انػػػػت أف ي ػػػػوف اإلنسػػػػاف اإلرادة 
  إنساناً ، ف اف أف ي وف البعّب بعّباً ،
 ف اف فالتخصيص يدؿ على اإلرادة ، 

 كم اذص من صفات ؟ 
  ةالث  
أف ي ػػوف ال تقػػـو إال ٕبػػم أي مػػن الـز ا٤بتصػػ  ّٔػػذه الصػػفات الػػثبلث وىػػذه الصػػفات الػػثبلث :  قػػالاا

 ،، فت وف الصفات اآلف أربعة  ا٢بياةحياً فنثبت 
 ، وال بلـ والبصرإذا ثبت أنو حم فإما أف يتص  بالسمع : ةم يقالاف 

 ،أو بضد ذلك ولد ذلك ٩بتنع 
 ،العمى  البصرألف لد السمع الصمم ولد ال بلـ ا٣برس ولد 

 واذص الصفات صفات عيب   يم ن أف يهصف بها الخالل   
 على اذص الصفات السب     العقلاذا وجه د لة 
  مة ، فيو ح ماما فيو رلى ، ا٢ب مة ؟ :  قالوا ؟ما فيو رٞبة ، الرلى :  الرٞبة ؟ قالوا

 كي  ؟ يداف ،   فيوالوجو ؟ ما فيو وجو ، اليداف ؟ ما 
    يدؿ عليها العقل  ألف ىذه الصفات : قالوا 

 أف نثبتها هلل عز وجل ، ٲب نال وإذا لم يدؿ عليها العقل فإنه 
 نضيبهم ؟  كيف

 : بثالةة أدلة  نضيبهم
 : أف الرجاع إلى العقل في اذص األمار باطل شرعاً وعقالً :  أو ً 

  :أما اليرع 
 .  4 امإسراء  { ٝال روق ٓب ٤ُظ ُي ثٚ ػِْ }  :اهلل تعاذل  فقاؿ

هَ اٗٔب ؽشّ سث٢ اُلٞاؽؼ ٓب ظٜش ٜٓ٘ب ٝٓب ثطٖ ٝاإلصْ ٝاُجـ٢ ثـ٤ش اُؾن ٝإٔ رؾشًٞا ثبهلل } : وقاؿ تعاذل 

 .  امأعراف  { ٓب ُْ ٣٘ضٍ ثٚ عِطبٗب ٝإٔ روُٞٞا ػ٠ِ هللا ٓب رؼِٕٔٞ 
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  :ا بطالنه عقالً وأم
  األشياء الهي تهلقى بالخبر  منفاف اذص األمار 

  ألف الخالل عي وجل ليس كمثل الخلل 
  عليهم و  يمهن  عليه ما يمهن  عليهم و  يضب له ما يضب لهم  يضازفال يضاز عليه ما 
 ،فهو ٨بال  للخلق 

 كاف مخالفا للخلل فهل يح م الخلل عليه بعقالهم ؟   وإذا
 ؟ لو ف ي  ٙب م عليو بالعقل  شاىدت اهلل وال شاىدت نظّباً  الكي  ٙب م عليو ،  ال :  اابالض

 ،االعتماد على العقل يف ىذه األمور  يب لف اف يف الشرع والعقل ما 
 ،ىب أف العقل ال يدؿ على سوى ىذه الصفات السبع فقد دؿ عليها الشرع :  ةانياً : ةم نقاؿ 
   وواقعاً الدليل جا ٌي عقالً  وتعدفد

 ، اآلخرفإذا انهفى أحد الدليلين ةبم المدلاؿ بالدليل 
  ألف انهفاء الدليل المعين   يسهلـي انهفاء المدلاؿ 

 ،غّب الدليل الذي انتفى  آخرفقد ي وف للمدلوؿ دليٌل 
 ،دؿ عليها  اليرعفإف ، ال يدؿ على ىذه الصفات  العقلأف  فإذا فرضنا جد ً 

 ،دليل  منف الشمء قد ي وف لو أكثر أل إةباتها بد لة اليرع وإذا دؿ عليها وجب
   أدلههفإذا انهفى الدليل المعين قاـ الدليل الثاني مقامه ألف بعض األشياء تهعدد 

بالعقػػل كمػػا  نسػػتدؿأننػػا ٲب ننػػا أف نثبػػت بالعقػػل مػػا نفيػػتم أف العقػػل داؿ عليػػو أي أننػػا : الاجػػه الثالػػث 
 ،استدللتم بالعقل 

 ، ما نفيتموه قد دؿ عليو العقل  : ونقاؿ
 ،نشاىدىا وىذه النقم الٍب تندفع عنا مع وجود أسبأّا تدؿ على الرٞبة  الٍبىذه النعم  :مثاؿ ذلي 

والػرزؽ مػن  والعلػممن آثار الرٞبة ونبات األرض من آثار الرٞبة والنـو والراحة مػن آثػار الرٞبػة  ا٤ب رفنزوؿ 
 ، فهم من آثار الرٞبة آثار الرٞبة كل ما بنا من نعمو 

 كل ما بنا من نعمة فهو من آثار الرٞبة ، 
  على الرحمة عقالً أوضح وأبين من د لة الهخصيص على ازرادة  األشياءود لة اذص 

   لمعلى الرحمة واضحًة للعامي والعا األشياءألف د لة اذص 
 ،شخٌص عالم  إ ود لة الهخصيص على ازرادة   يفهمها 

بالتخصيص على اإلرادة  تستدلوفاآلف لوال أن م عرفتم ذلك من كتب أىل العلم ما عرفتم كي  وأنتم 
، 
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 ،عنهم  الرلاإثبات ال ائعْب وتعلية مناز٥بم دليل على :  نقاؿو
{ كِٔب آعلٞٗب اٗزؤ٘ب ْٜٓ٘ }  دؿ على ال ضبيألنه لا كراهم لعاقبهم وانهقامه تعالى من المضرمين 

  44امزخرف  . 
نثبتػو ٫بػػن بداللػة العقػل وحينئػِذ ٪بيػبهم بثبلثػػة  أفأف مػا ذكػروا أف العقػل ال يػػدؿ عليػو فإنػو ٲب ننػا  لمهمفػا

 ،أجوبة 
 إةبات األشاعرة لهذص الصفات السب  ليس كإةبات أال السنة لها يخهلف  

 : ال الـ : فمن ذلي مثاًل 
 ال الـ عند أال السنة ليس اا ال الـ عند األشاعرة  

 ألشاعرة قالاا في ال الـ قا ً   يقاله من له عقل  سبل أف ا
 بل قالاا قا ً حقيقهه نفي ال الـ  

أف ال بلـ ىو ا٤بعُب القائم بالنفس وا٤بسموع عبارة عن ىذا ال بلـ خلقػو اهلل ليعػ  عمػا يف :  ألنهم قالاا
 نفسو ،

 وسبل بياف قالهم والرد عليهم   
 اهتا ٥با عن إثبات أىل السنة وا١بماعة ،حٌب أيضاً السمع والبصر ٱبتل  إثب

مذاب أال السػنة والضماعػة مػ  مػذاب األشػاعرة مهماةػل فػي عػد اػذص الصػفات إف :  فلهذا نقاؿ
 السب  وةباتها  

 وإف كاف يخهلف في كيفية إةباتها  
 :صارت اذص الصفات السم 
 وٮبا العلم وال بلـ ، اةناف منها تهعلل ب ل شيء

 وٮبا القدرة واإلرادة ، مم ن وجاداً وعدماً واةناف تهعلقاف بال
 السمع والبصر ،   والثالث يهعلل بالماجاد
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 األسئلة 
ُٝخَِِن } ،  ( 84اُ٘غبء ) { ُٝخَِِن اإلٗغبٕ مؼ٤لبً } : االستغراؽ إ٭با ي وف يف ما لو أفراد مثل : الس اؿ 

وحياة اهلل تعاذل ليست كذلك اهلل ، كل إنساف وىذا لو أفراد كل واحدة متميزة عن األخرى { اإلٗغبٕ 
 واحد ف ي  نقوؿ لبلستغراؽ ؟ 

 .استغراؽ الصفات ال املة : الضااب 
ألف مػػن كمػػاؿ ا٢بػػم أف ي ػػوف ذا صػػفات اسػػتغراؽ ا٢بيػػاة ٗبعػػُب ا٢بيػػاة ال املػػة ا٤بتضػػمنة ١بميػػع الصػػفات 

ا٢بيػاة غػّب اسػتغراؽ ا٢بػم  ال املة فليس استغراؽ أعياف ، استغراؽ أوصاؼ يف ا٤بعا  وال ماؿ ، استغراؽ
فاستغراؽ ا٢بياة ىنا اسػتغراؽ صػفات يعػِب أف ا٢بيػاة حيػاة اهلل عػز وجػل متضػمنة ل ػل األوصػاؼ ال املػة 

 الٍب ىم من مقتضى كماؿ ا٢بياة ،
 ، أال يرد عليهم يف إثبات ال بلـ هلل ؟  ( 32 اُوقـ) {  ا٢ٗ أٗب هللا} : قولو تعاذل : الس اؿ 
مػػن الػػرد علػػيهم قػػاؿ ٥بػػم اإلمػػاـ أٞبػػد ، ىػػم يقولػػوف عنػػدنا بػػاٌب يسػػمى بػػاب آّػػاز نعػػم ىػػذا : الضػػااب 

فيقوؿ إف اهلل خلق ىذه ال لمة يف ىذه الشجرة وليست تعِب نفسها ول ن ىذا من بػاب التجػوز كمػا لػو 
بلـ قلت أنا ٧بمد وأنػا مرسػٌل منػو ، يعػِب واحػد أرسػلِب ا٠بػو عبػداهلل فقلػت أنػا عبػداهلل لػو مػثبلً كلمػت ب ػ

قلػػت أنػػا عبػػداهلل يعػػِب  وقلػػت أع ػػِب حػػق عبػػداهلل أنػػا مػػوكلِب أقػػبض منػػك قلػػت اصػػ  دعػػِب أراجػػع عبػػداهلل
 وكيبلً عنو ، مش ل ىذا و٥بذا ٯبب أف ن سر آّاز قبل أف نتجوزه ،

إذا جعلتمػوه إف القػرآف جػاء بػو ج يػل إذل ٧بمػد عليػو الصػبلة والسػبلـ و : إف األشػاعرة يقولػوف : الس اؿ 
 صفًة من صفات اهلل ف ي  تنفك الصفة عن ا٤بوصوؼ ؟  

 ا١بواب على ىذا بسيط عندما أقوؿ لك يا ىداية اهلل بلغ أٞبد ب ذا وكذا وكذا ، : الضااب 
 ال بلـ ، من كبلمو ؟ 

 كبلمم أنا وأنت الذي بلغتو ،
 فال بلـ إ٭با يضاؼ إذل من قالو مبتدءاً ال إذل من قالو مبلغاً ، 

   كبلـ اهلل: أصل ال بلـ 
 ل ن ت لم ج يل بو ىذا ٨بلوؽ ،

َتَ لَّم بو فهو كبلـ اهلل ،
ُ
 أما ا٤ب

 {  اُؾٔذ هلل سة اُؼب٤ُٖٔ ، اُشؽٖٔ اُشؽ٤ْ ، ٓبُي ٣ّٞ اُذ٣ٖ} : أنا اآلف عندما أقرأ 

    5   2امفاتة 
 صويت ىذا ٨بلوؽ ،

 .ل ن ما ُأَصوُّْت بو ىو صفة اهلل غّب ٨بلوؽ 
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 .٥بذا وص  اهلل القرآف بأنو قوؿ ٧بمد وقوؿ ج يل وال ٲب ن أف ي وف قوٌؿ من قائلْب و 
ٍٍ ًش٣ْ ، ر١ هٍٞح ػ٘ذ ر١ اُؼشػ ٤ٌٖٓ } : فقاؿ   .(  82 – 15اُز٣ٌٞش ) { اٗٚ ُوٍٞ سعٞ

 من ا٤براد بالرسوؿ ىذا ؟ 
 ج يل ، 

ٍٍ ًش٣ْ ، ٝٓب ٛٞ ثوٍٞ ؽبػش }   . ( 11 – 12اُؾبهخ ) { اٗٚ ُوٍٞ سعٞ
 .ا٤براد بالرسوؿ ىنا ٧بمد 
 .فألاؼ القوؿ إذل ٧بمد 
 .وألاؼ القوؿ إذل ج يل 

 ومن ا٤بعلـو أنو ال ٧بمد وال ج يل ، 
 األوؿ ، من ىو ؟ : القائل 

ٌَ ٖٓ سة اُؼب٤ُٖٔ } اهلل عز وجل ،    ( . 158اُؾؼشاء ) { ٝاٗٚ ُز٘ض٣
ٌَ ٖٓ } : انظر اآلية الٍب يف الشعراء تبْب  سة اُؼب٤ُٖٔ ، ٗضٍ ثٚ اُشٝػ األ٤ٖٓ ، ػ٠ِ هِجي ُزٌٕٞ ٝاٗٚ ُز٘ض٣

ٌَ ٖٓ سة اُؼب٤ُٖٔ } ، ثبلثة ، (  151  – 158اُؾؼشاء ) { ٖٓ أُ٘زس٣ٖ   ، ىذا األوؿ ،{ ٝاٗٚ ُز٘ض٣
 إذف فال بلـ يضاؼ إذل من ؟ 

 إذل أوؿ من قالو ،
 : أنا لو قلت 
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  1قفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزؿ 
 من الذي قا٥با ؟  قلت اآلف ال بلـ ىذا ،

 ، الذي قا٥با أمرئ القيس ،  2أمرئ القيس 
ًَ إف قد أمرت بتبليغها وإما حاكياً إف كنت دل أؤمر بتبليغها ،  وأنا قلتها اآلف ل ن قلتها إما مبلغًا

يعِب يف آخر ( ٝبلة غّب والحة ) قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم يف ا٢بديا القدسم : الس اؿ 
  ا٤بوت ،،،،،،،، فهذا يا شيخ ي وف مراداً كوناً ؟ا٢بديا أنو أتاه 

وما ترددت عن شمٍء أنا فاعلو ترددي عن قبض نفس عبدي ا٤بؤمن ي ره ا٤بوت وأكره ) : الضااب 
، ىذا أمر ال يتعلق باإلرادة الشرعية مسألة موت ا٤بؤمن قد نقوؿ إنو غّب مراٍد  3( إساءتو وال بد لو منو 
 ا٤بؤمن يتعبد هلل خّب ،هلل شرعاً ألف بقاء ىذا 

  ما ٰببو يا شيخ بعد ا٤بوت اهلل سبحانو ٰبب أف ٯبزيو خّباً ؟: الس اؿ 
اهلل عز وجل ي ره ىذا ا٤بوت للمؤمن ألف ا٤بؤمن ي رىو فهو سبحانو وتعاذل يَبدد يف قبض : الضااب 

ل ن ٤با كاف ىذا أمراً ال نفس ا٤بؤمن ألف ا٤بؤمن ي ره ذلك واهلل تعاذل ال ٰبب أف يفعل ما ي رىو ا٤بؤمن 
 بد منو تقتضيو ا٢ب مة فعلو اهلل عز وجل ،

أف نزوؿ ا٤ب ر وتعلية منازؿ الصا٢بْب وَجْعْل ال فار يف النار أف ىذا من علمو : قاؿ قائل  إذا: الس اؿ 
 ، من علمو أف ٯبعل ىؤالء يف النار وىؤالء يف ا١بنة وينزؿ ا٤ب ر ويذؿ بالعقاب ؟ 

  و شك وداؿ على القدرة وداؿ على الرلا ،ليس في: الضااب 
أف ىذا يدؿ على العلم  ول ن داللتها على الرٞبة مش وؾ فيها فندخلها يف : ل ن قد يقاؿ : الس اؿ 
 العلم ؟ 
غّب مش وؾ فيها والحة ىل الذي يع يك النعم ويربيك ّٔا ويدفع عنك النقم ىل ىذا من : الضااب 

  رجل إذا عمل لو ولداً مث أع اه ماذا يدؿ عليو ؟ على رلاه بذلك ،رٞبتو أو من غضبو وانتقامو ؟ ال
أحسن اهلل إلي م ذكرنا حْب بيَّنا ا٤بستحيل بذاتو قلنا خلق اهلل مثلو أقوؿ يا شيخ التمثيل ّٔذا : الس اؿ 

 ا٤بثاؿ ،،،، ؟ 
                                                 

، وقصػػيدتو أوذل ا٤بعلقػػات السػػبع ، والبيػػت ( بقسػػط اللػػوى بػػْب الػػدخوؿ فحومػػل :  ) ، وعجػػزه (  25ص ) البيػػت موجػػود يف ديوانػػو  - 1
) لعشػر للت يػزي  ، يف شػرح القصػائد ا( قفا : ) ، وانظر للفائدة اختبلفهم يف قولو (  03ص ) ىو م لعها ، شرح ا٤بعلقات السبع للزوز  

 ( . 025/  2) ، وانظر يف سبب تسميتها با٤بعلقات ، شرح القصائد ا٤بشهورات البن النحاس (  2ص 
امػػرؤ القػػيس بػػن حجػػر بػػن ا٢بػػارث ال نػػدي ، وىػػو مػػن أشػػهر شػػعراء العػػرب يف ا١باىليػػة ، وأحػػد أصػػحاب ا٤بعلقػػات ا٤بشػػهورة ، وامػػرؤ  - 2

طبقػػات فحػػوؿ . ؽ ىػػػ ، جعلػػو ابػػن سػػبلـ يف ال بقػػة األوذل مػػن فحػػوؿ ا١باىليػػة  81ه ، مػػات ٫بػػو القػػيس لقبػػو ، وا٠بػػو خنػػدج ، وقيػػل غػػّب 
،  األغػػا  أل  (  01ص ) ، ا٤بؤتلػػ  وا٤بختلػ  لآلمػدي (  015/  0) ، الشػػعر والشػعراء البػن قتيبػة (  50/  0) الشػعراء البػن سػبلـ 

 ( . 619/  3)  و(  061/  0) ، خزانة األدب للبغدادي (  93/  9) الفرج 
 ( .  6037) أخرجو البخاري  - 3
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 .ىذا مشهور عند العلماء : الضااب 
 ؟  ال يقدر اهلل أف يخلل مثله: يعني لا قاؿ قا ل 

فليس فيو شمء ٫بن مثلنا بو للمستحيل وليس با١بائز أي أف ىذا ليس بإقرار أف اهلل ٱبلق مثلو ىذا 
 إن ار بأف اهلل ٱبلق مثلو ، 

 ل ن يا شيخ لو نَبؾ ىذا ا٤بثاؿ و٭بثل دائماً با٢بركة والس وف ؟: الس اؿ 
 ليس ببلـز ليس ببلـز ،:  الضااب
 ؟ ( غّب والح ) : الس اؿ 
 .وغّبه  2ذكرىا يف مفتاح دار السعادة  1ىذه مشهورة حٌب أف ابن القيم رٞبو اهلل : الضااب 

٤باذا تفرح ٗبوت العادل أكثر ٩با تفرح : وذكر أف الشي اف جاء للعابد ٤با قاؿ جنود الشي اف للشي اف 
 ٗبوت العابد ، والعابد يتعبد هلل دائماً ليل وهنار ؟ 

 .لر علم من العابد ألف ىذا ألر علم العادل أ: قاؿ 
 .تعالوا نذىب ٭بشم جاءوا للعابد : ولرب ٥بم مثبًل قالوا ٥بم 

 يا أيها الرجل ىل يست يع الرجل أف ٱبلق مثلو ؟ : قالوا لو 
يست يع اهلل على كل شمء قدير حاكم اهلل واستدؿ ا٤بس ْب جهل مركب قالوا طيب ىل يست يع : قاؿ 

 يف قشر بيضة ؟  اهلل أف ٯبعل السماوات واألرض كلها
 . ال ٲب ن ، ال يست يع ، مستحيل : قاؿ 

 .وذىبوا للعادل وسألوه ىذا السؤاؿ 
أما األوؿ فهذا مستحيل وال ٲب ن أما الثا  فإف اهلل قادر على أف ي   ىذا القشر ويصغر : قاؿ 

 .السماوات واألرض فت وف السماوات واألرض فت وف السماوات واألرض يف قشر البيضة 
فهذا من المسهحيل الذي   تهعلل به ا ٯبعل السماوات واألرض ٕبالتها ا٢بالرة يف قشر بيضة أم

  . القدرة أصالً 

                                                 

شػػأ يف بيػػت علػػم ، فػػ ع يف العلػػـو ن(  ا١بوزيػػةابػػن قػػيم )  عبػػد اهلل ٧بمػػد بػػن أ  ب ػػر بػػن أيػػوب الزرعػػم الدمشػػقم ، ا٤بشػػهور بػػػ أبػػو ىػػو - 1
فصػػن   ، خ يبػػاً ، وكػػاف أديبػػاً واعظػػاً  النحػػووالفنػػوف ، عػػِب با٢بػػديا متونػػو ورجالػػو والتفسػػّب واألصػػوؿ مػػن ا٤بن ػػوؽ وا٤بفهػػـو والفقػػو واللغػػة و 

بػا٣ببلؼ ومػذاىب السػل  ، وكػاف مػن  اً ف ػاف واسػع العلػم عارفػ ، وناظر واجتهد وصار من األئمػة ال بػار ، ففػاؽ أقرانػو واشػتهر يف اآلفػاؽ
فريػًد يف بابػو ، تػويف  فصػارمػن علػـو  تيمية ، حيا أنو الزمو إذل أف مات ، فأخذ عنو علماً ٝبػاً مػع مػا حػواه ابنأبرز تبلميذ شيخ اإلسبلـ 

 ىػ ، 750رٞبو اهلل سنة 
الزاىػػرة  النجػػـوو (  043/  2) البػػدر ال ػػالع للشػػوكا  و  44جػػبلء العينػػْب لآللوسػػم ص و (  490/  9) البدايػػة والنهايػػة البػػن كثػػّب انظػػر 

 269ا٤بعجػػم ا٤بخػػتص للػػذىيب ص و  024ر ص البػػن ناصػػ الػػوافرالػػرد و (  62/  0) بغيػػة الوعػػاة للسػػيوطم و (  249/  01) البػػن تغػػري 
 ،   (  060/  2) الفتح ا٤ببْب للمراغم و (  20/  4) حجر  البنالدرر ال امنة و 
 ،(  268/  0) مفتاح دار السعادة البن القيم   - 2
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 فصل 
 في مبحث القرآف العظيم 

 وبياف اخهالؼ الناس فيه ومذاب السلف
       ييلػرآف والهنػم القػح ػم من                                                       ل      ػريػاء م  جبػما ج فأو  – 12

السػػػنة  أاػػػلذكػػػر مػػػن صػػػفات اهلل عػػػي وجػػػل واػػػي الصػػػفات النػػػي اتفػػػل عليهػػػا ٤بػػػا ذكػػػر ا٤بؤلػػػ  مػػػا 
ذكػػر ال ػػبلـ علػػى  ّٔػػاأي يف كيفيػػة اإلٲبػػاف واألشػػاعرة علػػى خػػالٍؼ بيػػنهم فػػي ازيمػػاف بهػػذص الصػػفات 

  القرآف ال رمي 
أي ومػن الواجػب أف مػا  : (بأنػه واحػد ) : الفتح ع فاً على قولو  :(  إف)  : يف ٯبوز ( :وإف : ) قاله 
  ،مع ج يل من ٧ب م اآليات كبلمو وٯبوز ال سر ولعلو أظهر  جاء
ٌَ ٖٓ سة } : : من عند اهلل عز وجل كما قاؿ تعاذل  ( :ف ما جاء م  جبريل أو : )  قاله ٝاٗٚ ُز٘ض٣

 ( . 151  – 158اُؾؼشاء ) {  اُؼب٤ُٖٔ ، ٗضٍ ثٚ اُشٝػ األ٤ٖٓ ، ػ٠ِ هِجي
 . العظاـ واا ماكل بالاحي تنيؿ به على األنبياء ال راـوجبريل أحد المال  ة 

) { كؤسعِ٘ب ا٤ُٜب سٝؽ٘ب كزٔضَ ُٜب ثؾشاً ع٣ٞبَّ } : تعاذل يف قصة مرمي  قولوكما يف   ما وكل ب ير ذليبور 

 .(  13ٓش٣ْ 

 ،م على األنبياء ىو نزوؿ الوح إليه في األصل الماكلل ن العمل 
 : سرافيلإجبريل ومي ا يل و : بأنهم ماكلاف بما فيه الحياة  علمناةالةة من المال  ة : ولهذا يقاؿ 

  القلاب  حياةفضبريل ماكل بما فيه  
  ومي ا يل ماكل بما فيه حياة النبات بالقطر 

  بعد المات واا النفخ في الصار  األجسادواسرافيل ماكل بما فيه بعث 
   رفها وأعالاا ما فيه حياة القلابوأش

يف افتتػػاح صػػبلة  عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ يػػذكر ىػػؤالء الثبلثػػة يف افتتػػاح صػػبلة الليػػل حيػػا يقػػوؿ النػػيبوكػػاف 
رب ج يػػػل ومي ائيػػػل واسػػػرافيل فػػػاطر السػػػماوات واألرض عػػػادل الغيػػػب والشػػػهادة أنػػػت  اللهػػػم : ) الليػػػل
مػن تشػاء إذل  هتػديىد  ٤بػا اختلػ  فيػو مػن ا٢بػق بإذنػك إنػك بْب عبادؾ فيما كانوا فيو ٱبتلفوف ا ٙب م

  ، 1(  صراٍط مستقيم
ٍٍ ًش٣ْ ، ر١ هٍٞح ػ٘ذ ر١ اُؼشػ ٤ٌٖٓ ، ٓطبٍع } : فقاؿ  وصف اهلل تعالى جبريل بأنه أمين اٗٚ ُوٍٞ سعٞ

 . (  81 – 15اُز٣ٌٞش ) { صْ أ٤ٖٓ 
 .(  2 – 1٘غْ اُ) { ػِٔٚ ؽذ٣ذ اُوٟٞ ، رٝ ٓشح كبعزٟٞ }  ووصفه بالقاة

 ،فاجتمع يف حق ج يل عليو السبلـ القوة واألمانة 
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النػػيب عليػػو الصػػبلة  قلػػبنعلػػم أنػػو ال زيػػادة وال نقػػص يف القػػرآف الػػذي أوحػػاه اهلل إليػػو ليلقيػػو علػػى  فبأمانتػػو
 ،والسبلـ 

يف تنزيلػػو  بػو أو غلبػػو عليػو أو تػػواىن ج يػل ج يػػلوبػالقوة نعلػػم انػو ال أحػػد تسػلط علػػى القػرآف حػػْب نػزوؿ 
فج يل عليو الصبلة والسبلـ جاء بالوحم مػن اهلل عػز وجػل و٥بػذا  أحدألنو قوٌي يست يع الدفع وال يقربو 

  ، (والهنييل  القرآفمن مح م ) : قاؿ 
والقػػرآف احمل ػػم  احمل ػػممػن بػػاب إلػػافة الصػػفة إذل موصػػوفها أي مػن القػػرآف  ( :مح ػػم القػػرآف : )  قالػػه

 ،أي متقن من كل وجو 
  خبارص مح مة ليس فيها كذب أ

  فيها جار  ليسأح امه مح مة 
 مدلا ته مح مة ليس فيها تناقض  

  أف اهلل وصف القرآف كله بأنه مح م وبأنه ح يم  واعلم
  ووصفه كله بأنه مهيابه 

    1بأف بعضه مح م وبعضه مهيابه  ووصفه
 : فهذص ةالث صفات 

رِي آ٣بد اٌُزبة }  : ويف قولو، (  1ٛٞد ) { ذ آ٣برٚ ًزبٌة أؽٌٔ} : يف قولو  وصفه بأنه مح م .0

  .(  ٣1ٞٗظ ) { اُؾ٤ٌْ 
 .(  83اُضٓش ) { هللا ٗضٍ أؽغٖ اُؾذ٣ش ًزبثبً ٓزؾبثٜبً ٓضب٢ٗ }  : يف قولو ووصفه بأنه مهيابه .2
ٛٞ اُز١ أٗضٍ ػ٤ِي اٌُزبة ٓ٘ٚ آ٣بٌد ٓؾٌٔبد } :  قولويف  ووصفه بأف بعضه مح م وبعضه مهيابه .3

 .(  3آٍ ػٔشإ ) { اٌُزبة ٝأَُخُش ٓزؾبثٜبد  ٖٛ أّ
 :من اذص األوصاؼ وجه  ول ل

القرآف كلو متقن ال ي ذب بعضو بعضا وال يناقض بعضو بعضاً  فؤلف : أما وصف كانه بأنه مح م
 .(  18كقِذ ) { ال ٣ؤر٤ٚ اُجبهَ ٖٓ ث٤ٖ ٣ذ٣ٚ ٝال ٖٓ خِلٚ } من الباطل  شمءٌ وليس فيو 

 ، فؤلنو يشبو بعضو بعضاً يف ال ماؿ وا١بودة وا٤بنافع العظيمة  : مهيابهوأما وصفه كله بأنه 
 ، 2 يشبو بعضو بعضاً  اذا الاجه ل نه فيوإف كاف يهفاوت 

 ، والهفاوت باعهبار المه لم به ممناع
 ،واحد وىو اهلل عز وجل  بوا٤بت لم  ألف

  وأما باعهبار مدلاؿ ال الـ فإنه واق  ا خهالؼ بينه 
                                                 

 ، 012الرسالة التدمرية ص   -  1
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 ، الفاٙبة :  في كهاب اهلل رةسا فأعظم 
 .آية ال رسم :  وأعظم آية

 ، القرآفتعدؿ ثلا (  1اإلخالؿ ) { هَ ٛٞ هللا أؽذ }  و
 ،وليست السورة الٍب قبلها ٗبنزلتها يف الداللة العظيمة 

 ،مثبًل { هَ ٛٞ هللا أؽذ } مولوعها ومدلو٥با كسورة  يفليست { رجذ } فسورة 
   والضادة ماؿ إذف اا مهيابه من حيث ال

 :ما وصف بعضه بأنه مح م وبعضه مهيابه أ
  (  معناصما اتضح : ) فأرجح األقااؿ أف المح م 

 اهللألنػػو يشػػتبو علػػى بعػػض النػػاس دوف بعػػض ول ػػن الػػذين آتػػاىم ،  1( مػػا خفػػي معنػػاص )  : والمهيػػابه
 ّٔذا االعتبار ،  والحاً كلو العلم يردوف ىذا ا٤بتشابو ا٣بفم ا٤بعُب إذل احمل م الوالح في وف القرآف  

 ،التنزيل ٗبعُب ا٤بنزؿ  ( :من مح م الهنييل : )  قاله
  وانا منيؿ وتنييل ومنيؿ إليه وواسطة  المنيؿألف الهنييل فعل 

 ،اهلل عز وجل المنيؿ 
 ،فعلو  والهنييل
 ،٧بمد صلى اهلل عليو وسلم إليه  والمنيؿ

 ج يل عليو السبلـ ، والااسطة 
 .القرآف ما يقرأ فهو مصدر ٗبعُب اسم ا٤بفعوؿ  ( :ن مح م القرآف م: )  قاله
 ال يأتي المصدر على وزف فعالف ؟  : قلم  فإف

 .والش راف وال فراف وال غياف وما أشبو ذلك  كالغفرافنعم يأيت على وزف فعبلف  :  الضااب
 .فالقرآف مصدر بمعنى اسم المفعاؿ 

 .مقروء  ألنه
 .أي جامع ل ل ما تتضمنو ال تب السابقة ألنه قارئ .ل بمعنى اسم الفاع: وقيل 
 (  14أُبئذح ) { ٝأٗضُ٘ب ا٤ُي اٌُزبة ثبُؾن ٓقذهبً ُٔب ث٤ٖ ٣ذ٣ٚ ٖٓ اٌُزبة ٤ٜٓٝٔ٘بً ػ٤ِٚ } : قاؿ تعاذل  كما

 . 

****************** 

                قػديػػػػػػػػػػػػػػػػم      ه ػبحانػػػػػػػػػػػػػػػػس المهػكػػػػػػػػػػػػػػػ – 11
أعيػى الارى بالنػص يا عػليػم                                                                     

  

                                                 

، ٦بمػػػوع فتػػػاوى شػػػيخ (  81ص ) وا٢بػػػدود األنيقػػػة لؤلنصػػػاري (  060ػػػػػ  059/  0) إٯبػػػاز البيػػػاف عػػػن معػػػا  القػػػرآف للنيسػػػابوري   - 1
 ،(  429  – 406،  397،  387/  07( )  280 – 273،  044 – 043/  03) اإلسبلـ ابن تيمية 
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كبلـ   ليسفهو كبلـ اهلل ا٢بروؼ وا٤بعا    ومعانيوالقرآف كبلـ اهلل عز وجل ت لم بو حقيقة ٕبروفو   ىذا
نػزؿ بو على دوف ا٢بروؼ كبلـ اهلل حقيقة ٠بعو ج يل من اهلل و  ا٤بعا اهلل ىو ا٢بروؼ دوف ا٤بعا  وال 

 اهلل عليو وسلم ، صلىقلب النيب 
 ،  المخلاقينعن صفات النقص وعن نقص كماله وعن مماةلة أي تنزيهاً لو  :( سبحانه : )  قاله

    ألف اهلل ينػيص عن اذص األشياء الثالةة
 خلق ما ادعاه اليهود عليو لعنة اهلل حيا قالوا إف اهلل :عنه  اهللفمثاؿ نقص ال ماؿ الذي ينػيص 

ُٝوذ خِو٘ب اُغٔبٝاد } : ستة أياـ فتعب واسَبح وقد كذب اهلل قو٥بم ىذا يف قولو  يفالسماوات واألرض 

ٍّ ٝٓب ٓغ٘ب ٖٓ ُـٞة  ناقصة  قدرةىؤالء أثبتوا لو القدرة ل ن  ( 34م ) { ٝاألسك ٝٓب ث٤ٜ٘ٔب ك٢ عزخ أ٣ب
، 

إف اهلل  ( 141آٍ ػٔشإ ) { ٗؾٖ أؿ٤٘بء إ هللا كو٤ٌش ٝ} :  أيضاً اليهود  قوؿ:  النقص المحض ومثاؿ
 ى ذا قالوا ،(  21أُبئذح ) { ٣ذ هللا ٓـُِٞخ } ٖبيل 
مثيبًل واهلل  لوفأثبتوا  ( 33أُبئذح ) { إ هللا صبُش صالصخ } : كقوؿ النصارى :  مماةلة المخلاقات ومثاؿ

 131اُ٘غبء ) { اٗٔب هللا اٌُٚ ٝاؽذ }  :وقولو (  11اُؾٞسٟ ) { ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } : تعاذل قد كذّٔم يف قولو 

 ). 
 ، وىذا ليس بصحيح ،  قدميأف القرآف  أي :( قديم : )  قاله

آحاده  ول نال بلـ جنسو قدمي   أفإنزالو صحيح  فالقرآف ليس بقدمي بل إف اهلل عز وجل ت لم بو حْب
رًٍش ٖٓ سثْٜ ٓؾذٌس اال  ٓب ٣ؤر٤ْٜ ٖٓ} قدٲبة ، اهلل عز وجل ٰبدث من أمره ما شاء  وليستحادثة 

 .(  8األٗج٤بء ) { اعزٔؼٞٙ ْٝٛ ٣ِؼجٞٙ 
قػػػدمي النػػػوع فػػػإف اهلل دل يػػػزؿ وال يػػػزاؿ  فهػػػوفػػػالقرآف لػػػيس بقػػػدمي ، أمػػػا كػػػبلـ اهلل مػػػن حيػػػا ىػػػو كػػػبلـ اهلل 

 مت لماً ،
  ، (سبحانه عظيم  كالمه )( قديم ) أف الم لف قاؿ بدؿ  فلا
أو كرمي ، ألف اهلل قاؿ  ، ( 43اُؾغش ) { ٖٓ أُضب٢ٗ ٝاُوشإٓ اُؼظ٤ْ  ُٝوذ آر٤٘بى عجؼبً } : اهلل قاؿ  ألف
ٌٕ ًش٣ْ } :   .(  33اُٞاهؼخ ) { اٗٚ ُوشآ

فهم كلمة ٧بدثة غّب صحيحة بالنسبة للقرآف أف القرآف م توب يف اللوح احملفوظ ونزؿ  :( قديم ) أما 
ا٤بناسب  الوقتلى اهلل عليو وسلم يف بيت العزة يف السماء مث صار ينػزؿ بو ج يل على النيب ص إذل

 الذي يؤمر بتنػزيلو فيو ؟ 
ٗبػا دؿ عليػو  إالتػرده و٫بػن ال ن الػب  ول ػن خػااار القػرآفعن ابػن عبػاس  روي ذلينعم ، :  الضااب
 القرآف ، 
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ٌٕ ٓغ٤ذ ، ك٢ ٍُٞػ ٓؾلٞظ } : فأما قاله تعالى   يتعْب أف ي وف الفإنو   (  88 – 81اُجشٝط ) { ثَ ٛٞ هشآ
 ، ذكره دوف ألفاظو  احملفوظبل ي وف الذي يف اللوح  1 القرآف نفسو م توباً يف اللوح احملفوظ

) { ٝاٗٚ ُل٢ صثش األ٤ُٖٝ }  :يف قولو تعاذل  كماوىذا ال ٲبتنع أف يقاؿ إف القرآف فيو كذا وا٤براد ذكره  

، ألنو  األولْبد ببل شك ذكره يف زبر وا٤برا: { ٝاٗٚ ُل٢ صثش األ٤ُٖٝ }  أي القرآف ، : وإنو (  152اُؾؼشاء 
 ما نزؿ على أحد قبل ٧بمد عليو الصبلة والسبلـ ، ول ن ا٤براد ذكره ، 

هذ عٔغ هللا } : تعاذل  قولوأو دل ي ن ٥بم آية أف يعلم علماء بِب إسرائيل وكلنا يقرأ  على ذكرص والدليل

يف اللوح احملفوظ ّٔذا اللفال  م توباً ف العظيم ولو كاف القرآ ( 1أُغبدُخ ) { هٍٞ اُز٢ رغبدُي ك٢ صٝعٜب 
با٤بضارع الداؿ على { ٝهللا ٣غٔغ }  :مث قاؿ { هذ عٔغ }  :ألخ  اهلل عن ٠بع ما دل ي ن ، واهلل قاؿ 

 ،ا٢باؿ وا٢بالر 
 قد سم  عبر عن المسهقبل بالماضي لهحقل وقاعه ؟ :  قا ليعني لا قاؿ 

فعل مضارع { ٣غٔغ } فإف { ٝهللا ٣غٔغ } : ل ىذه الدعوى يف قولو مث ٲبتنعىذا قد نسلّْمو ل ن  :قلنا 
 ، ا٢بالرتدؿ على 
إ٭با ىو ذكره وأنو  احملفوظأف القرآف ت لم اهلل بو عز وجل حْب نزولو وأف ما يف اللوح  :عندي  فالراجح

 88 – 81ُجشٝط ا) { ثَ ٛٞ هشإٓ ٓغ٤ذ ، ك٢ ُٞػ ٓؾلٞظ } : سي وف وٲب ن فيو ثناء أيضاً كما قاؿ تعاذل 

 ، ذلكيعِب أنو ذكر يف اللوح احملفوظ بآّد والعظمة وما أشبو  (

                                                 

الػذي شػرحو يف (  098/  2) األوؿ علػى العقيػدة الواسػ ية  شػرحويف  ذكره الشيخ رٞبو اهلل ال الـىذا ) : قاؿ مقيدص غفر اهلل له  - 1
األربعػػْب النوويػػػة يف علػػى  الثػػػا رٞبػػو اهلل يف شػػرحو  ورجػػ  عنػػػهىػػػ ،  0418يف سػػػنة ( العقيػػدة السػػفارينية ) ىػػػ ، وقػػد َشػػػرََح  0418سػػنة 

والقػرآف حجػٌة : ) روف عنػد قولػو صػلى اهلل عليػو وسػلم من الشػريط عنػد شػرحو للحػديا الثالػا والعشػ الشريط ا٢بادي عشر يف الوجو الثا 
وكانه في ال هاب الم ناف ال معناص أف القرآف كله كهب في اللاح المحفاظ أو أف الم هاب ذكر القػرآف : ) فقاؿ ( لك أو عليك 

أل  سنة وفيو العبارات الدالة كي  ُي تب قبل أف ٚبلق السماوات ٖبمسْب : ل ن يبقى النظر  وأنه سينيؿ وسي اف كذا وكذا ؟ األوؿ  
وىػو حػْب  { قد سػمػػع اهلل الػٍب ٘بادلػك } : ، ومثل قولو { وإذ غدوت من أىلك تبوئ للمؤمنْب مقاعد للقتاؿ } قولو : على ا٤بضم مثل 

اب أف اهلل قػد كتابتػو قبػل خلػق السػماوات واألرض ٖبمسػْب ألػ  سػنة دل يسػمع ألف آّادلػة مػا خلقػت أصػبلً حػٌب تسػمع ٦بادلتهػا ؟ فػا١بو 
كػن في ػوف } : علم ذلك وكتبو يف اللوح احملفوظ كما أنو قد علم ا٤بقادير وكتبها يف اللوح احملفوظ وعند تقديرىا يػت لم اهلل عػز وجػل بقولػو 

حفػاظ ذكػر إف الػذي فػي اللػاح الم: وكنػم قػبالً أقػاؿ ، ى ذا قرره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو اهلل وىو مػمػػا ت مػئن إليػو الػنفس ، { 
{ وإنػػو لفػػم زبػػر األولػػْب } :  –عػػن القػػرآف  –بنػػاًء علػػى أنػػو يعػػرج بلفػػال ا٤بضػػم قبػػل الوقػػوع ، وأف ىػػذا كقولػػو تعػػاذل  القػػرآف     القػػرآف  

 ول ن بعد أف اطلعػم علػى قػاؿ شػيخ ازسػالـ رحمػهوالذي يف زبر األولْب ليس القرآف ، الذي يف زبر األولْب ذكر القرآف والتنويو عنػو ، 
اهلل تعالى انيرح صدري إلى أنه م هاٌب في اللاح المحفاظ و  مان  من ذلي   ول ػن اهلل تعػالى عنػد إنيالػه إلػى محمػٍد صػلى اهلل 

األربعػْب ) ، وقػد شػرح الشػيخ كتػاب  ( عليه وعلى آله وسلم يه لم به ويلقيه إلػى جبريػل   اػذا قػاؿ السػلف وأاػل السػنة فػي القػرآف
 09) ىػػػ الػػٍب قبػػل وفاتػػو ببضػػعة أشػػهر وشػػرحو موجػػوٌد منتشػػر وعػػدد أشػػرطتو  0420يف دورتػػو الصػػيفية األخػػّبة يف سػػنة مػػرًة ثانيػػة ( النوويػػة 
واػذا اػا قػاؿ أاػل   م هاٌب كلػه فػي اللػاح المحفػاظ  ال ريمما رج  إليه الييخ رحمه اهلل واا أف القرآف : والصحيح ، ( شري اً 

 التنبيػوفاقتضػى ذلػك (  223/  05،  027و  026/  02) يف ٦بمػوع الفتػاوى تيميػة  ابػن ازسػالـالسنة والضماعػة واػا قػاؿ شػيخ 
 . (  واهلل أعلموالتنويو على ذلك ، 
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القرآف  فإفكلمة لعيفة ال ٯبوز أف يوص  ّٔا القرآف ال رمي ، : (  قديم) : فقاؿ الم لف  وعلى كل  
 ال رمي يت لم اهلل بو عز وجل حينما ينػزلو على ٧بمد صلى اهلل عليو وسلم ،

                   ل ػريػػػػػػػػػػػػػبػ  جػاء مػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػ فأو 
             ييلػوالهنػػػػػػػػػ م القػػػػػػػػرآفػح ػػػػػػػػػم مػػػػػػػػن                                                   

  
 وتعاذل ، نؤمن بأف ما جاء مع ج يل ىو كبلـ اهلل سبحانو  يعِب
 ال ينصرؼ ، ( ج يل )  أف، مع  بال سر :( م  جبريل : )  قاله

 . ( 54اُجوشح ) { ٖٓ ًبٕ ػذٝاًّ هلل ٝٓالءًزٚ ًٝزجٚ ٝسعِٚ ٝعجش٣َ ٤ٌٓٝبٍ }  :قاؿ اهلل تعاذل 

 بال سرة ، وذلك لضرورة الشعر ،  جرهىنا  وا٤بؤل فخ ه بالفتحة ، 
 : قاؿ ابن مالي رحمه اهلل 

        1وا٤بصػػػروؼ قػػػد ال ينصػػػرؼا٤بنػػػع  ذو                                             ،      رؼْ ػِ صُ ب ػاسػوالل رار أو تن
، 

 عند الضرورة يصرؼ ما ال ينصرؼ ، يعِب
، فػالقرآف  احمل ػملػافة الصػفة إذل ا٤بوصػوؼ أي مػن القػرآف إمػن بػاب  :( من مح ػم القػرآف : )  وقاله

 ٧ب م ببل شك ألنو من لدف ح يم خبّب ، 
ٛٞ اُز١ } : ؿ في كهابه على القرآف كله بأنه مح م م  أف اهلل قا نطللكيف : ول ن لا قاؿ قا ل 

فضعل منه  ( 3آٍ ػٔشإ ) { أٗضٍ ػ٤ِي اٌُزبة ثبُؾن ٓ٘ٚ آ٣بٌد ٓؾٌٔبد ٖٛ أّ اٌُزبة ٝأخش ٓزؾبثٜبد 
 مهيابهات ؟ ُأَخر منهآيات مح مات وجعل 

ال تػػػػاب فػػػػإذا وجػػػػدنا  مرجػػػػعأي { ٛذذذذٖ أّ اٌُزذذذذبة } إف اهلل قػػػػاؿ يف احمل مػػػػات  :أف نقػػػػاؿ  : فػػػػالضااب
وحينئٍذ ي وف التشػابو يف ابتػداء األمػر ،  ٧ب ماً إذل األـ واألـ ٧ب م في وف ىذا ا٤بتشابو  متشأّات رددناه

 ! اّ آيات ظاىرىا التعارض ٯبمعها دليل آخر ، وىلم جر  ٘بدأما يف النهاية في وف ٧ب ماً وىذا 
 كلو ٧ب ماً ،  آفي وف القر  ؤّذا
   القرآفين   فإف الهنييل اا من باب عطف المهرادفىذا  :( القرآف والهنييل : )  قاله
 ، القرآفيعِب ما جاء مع ج يل من ٧ب م ، ( أف ) ىذا خ   : (كالمه سبحانه : )  قاله

اهلل لفظًا ومعُب  كبلـأي   –والتنزيل الذي نزؿ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كبلمو عز وجل 
 عليو وسلم ،  اهلل ت لم اهلل بو عز وجل فسمعو ج يل ، فنػزؿ بو على ٧بمد صلى

ٝاٗٚ ُز٘ض٣َ سة اُؼب٤ُٖٔ ، ٗضٍ ثٚ اُشٝػ األ٤ٖٓ ، ػ٠ِ هِجي ُزٌٕٞ ٖٓ أُ٘زس٣ٖ ، ثِغبٕ }  :قاؿ اهلل تعاذل 

 .  ( 152 - 158اُؾؼشاء ) { ػشث٢ ٓج٤ٖ 

ْٕ أؽٌذ ٖٓ أُؾش٤ًٖ اعزغبسى كؤعشٙ ؽز٠ ٣غٔغ ًالّ هللا } : وقاؿ تعاذل   . ( 2اُزٞثخ ) { ٝا

                                                 

 ،(  660ص ) شرح ألفية ابن مالك البن الناظم  -  1
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فنػزؿ بو كما كاف  ج يلذا القرآف كبلـ اهلل عز وجل ت لم بو نفسو ٕبروفو وألفاظو و٠بعو فه اذا وعلى
 على ٧بمد صلى اهلل عليو وسلم من غّب زيادة وال نقص ، 

 ( 82 – 15اُز٣ٌٞش ) { ٝاٗٚ ُوٍٞ سعٍٞ ًش٣ْ ، ر١ هٞح ػ٘ذ ر١ اُؼشػ ٤ٌٖٓ } : اهلل تعاذل  قاؿ ولهذا

 فوصفو باألمانة ووصفو بال ـر ووصفو بالقوة ،  ( 152اُؾؼـشاء ) { ٤ٖ ٗضٍ ثٚ اُشٝػ األٓ} : وقاؿ 
 يه ير فيه شيء بل اا كالـ اهلل نفسه عي وجل  لم أف اذا القرآف ال ريم  اليقينوبهذا نعلم علم 

 ،أف تعظّْم ىذا ال بلـ  لـي من ذليأنو كبلـ اهلل  علمم وإذا
الػذي كمػا يف حػديا عمػرو بػن حػـز ا٤برسػل   بػال طهػارةعن أف نمس اذا القرآف  نهيناولهذا أمرنا بل 

 ،  1( ال ٲبس القرآف إال طاىر  أف ) :بالقباؿ  األمةتلقهه 
ٓب ٣ش٣ذ ٤ُغؼَ ػ٤ٌِْ ٖٓ ؽشط ٌُٖٝ } : ، كما قاؿ تعاذل  طهارةالاضاء إال مت هر متولئ ، ألف  أي

 . ( 2أُبئذح ) { ٣ش٣ذ ٤ُطٜشًْ 
 ،  أبعد فقد بالم من ،( أف ال ٲبس القرآف إال طاىر  ): يف قولو  وأما من فّسر الطاار

كػػاف ا٤بػػؤمن ال يػػنجس   وإف ألننػػا   نضػػد فػػي القػػرآف و  فػػي السػػنة الهعبيػػر بالطػػاار عػػن المػػ من أبػػداً 
 وما أشبو ذلك ، بالتقمل نو دل يع  عنو بال اىر ا٤بؤمن يع  عنو باإلٲباف ، 

 التنزيو تنزيو اهلل عز وجل ،  يراد بهاٝبلة معَبلة  :( سبحانه : )  قاله
 الهسبيح بمعنى الهنييه   : يقالاف  ولهذا

 اسم مصدر ،( سبحاف )  تسبيح ، و : سّبح ، وا٤بصدر فعلواسم مصدر  ( سبحاف ) إف :  ويقالاف
   ( كل ما دؿ على معنى المصدر وليسم فيه حروفه : ) واسم المصدر  
  ،(  كّلم) ففعلو ، اسم مصدر ( ال بلـ ) 
 ، ( سّلم ) وفعلو ، اسم مصدر ( والسبلـ ) 
 ، ( ح سبّ ) وفعلو ، اسم مصدر ( سبحاف ) 

 عنو ؟  اهللوما الذي ينزه 
 : ينػيص اهلل تعالى عن أمرين 

 الهي اتصف بها    صفاتهعن النقص ومماةلة المخلاقين عن النقص في  .1
 وعن مماةلة المخلاقين فيها    .8

 إف اهلل قد ٱبفى عليو شمء فإنو دل يسبح اهلل ، :  فمن أثبت هلل علماً ول نو قاؿ
 دل يسبح اهلل ، فإنوإف قدرة اهلل كقدرة ا٤بخلوؽ : ومن قاؿ 

 ،يعِب ا٤بوجود يف األزؿ   ( ليس له أوؿ  ما)  : عندام القديم ( :قديم : )  قاله

                                                 

 ،   022وصححو العبلمة األلبا  يف إرواء الغليل برقم (  2266) والدارمم (  468) أخرجو مالك  -  1
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 القديم في الل ة   : وليس القديم عندام اا 
 وإف كاف حادثاً غّب أزرل ،   ( على غيرص  ما تقدـ: ) القديم في الل ة  ألف

 . ( ٣35ظ ) { ٝاُؤش هذسٗبٙ ٓ٘بصٍ ؽز٠ ػبد ًبُؼشعٕٞ اُوذ٣ْ }  : قاؿ اهلل تعاذل

يعِب القنو ، القنو القدمي ينحِب ويتقّوس ل ن ىذا القنو القدمي  النخلىو ما ي وف فيو ٜبر :  العرجاف 
 حادث بعد أف دل ي ن ، ألنوغّب أزرل ، 

 ،القدمي يعِب األزرل  اهللالقرآف كبلـ  إف :الم لف  يقاؿ
 أي أف القرآف قدمي بقدـ اهلل عز وجل أزرل ، 

 على زعمو موجوداً من قبل كل شمء ،  القرآففلم يزؿ ىذا 
    إنيالهاهلل به حيث  يه لمو  شي أف اذا القاؿ باطل   ألف القرآف 

يف عهػػد الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو  وقعػػتدث عػػن أشػػياء أف اهلل سػػبحانو وتعػػاذل يتحػػ:  والػػدليل علػػى اػػذا
 بعد وقوعها ،  كافوسلم بصيغة ا٤بالم ، وىذا يدؿ على أف كبلمو ّٔا  

 ( 181آٍ ػٔشإ ) { ٝار ؿذٝد ٖٓ أِٛي رجٞة أُئ٤ٖ٘ٓ ٓوبػذ ُِوزبٍ ٝهللا ع٤ٔغ ػ٤ِْ } : قاؿ اهلل تعاذل 

 مالم ، 6 { ؿذٝد } ، 
  ،صلى اهلل عليو وسلم  الرسوؿغدو قالو اهلل بعد  إذف اذا القاؿ

وىل { هذ عٔغ } : فقاؿ ،  ( 1أُغبدُخ ) { هذ عٔغ هللا هٍٞ اُز٢ رغبدُي ك٢ صٝعٜب } : وقاؿ تعاذل 
 ،  ٲب نٲب ن أف ٱب  اهلل عن شمء أنو ٠بعو وىو دل يقع ؟ ىذا ال 

أف اهلل ت لم بالقرآف  ا٢بقو يدؿ على أف ىذا ال بلـ كاف بعد وقوع ا٢بادثة وىذا ى{ هذ عٔغ } :  فقولو
 ،حديثاً 
  . ( 8األٗج٤بء ) { ٓب ٣ؤر٤ْٜ ٖٓ رًش ٖٓ سثْٜ ٓؾذس اال اعزٔؼٞٙ } : تعاذل  قاؿ كما

بػػل ىػػو ٧بػػدث ىػػذا الػػذر ألف اهلل يػػت لم مػػٌب  خ ػػأأي ٧بػػدث إنزالػػو  : (محػػدث ) بػػأف المػػراد  والقػػاؿ
 شاء ما شاء ، 

كالمػػػه ) : قػػاؿ  لػػػو (قػػػديم ) : قػػػاؿ بػػػدؿ قولػػػو  – عنػػػو عفػػػا اهلل – ا٤بؤلػػ لػػػو أف  :وعلػػػى اػػػذا فنقػػػاؿ 
 ل اف أنسب وأبعد عن ا٣ب أ ،  (سبحانه عظيم 

أي لعظمػػو أعػػٓب الػػورى وأعجػػزىم ، فصػػار   ومبنيػػاً علػػى عظمػػ : (أعيػػى الػػارى بػػالنص  ) : قالػػهوي ػػوف 
 ا٤بؤل  رحػمو اهلل بأف القرآف قدمي كبلـ خ أ ،  كبلـ

 إنياله   حين لقرآفباأف اهلل يه لم : والصااب 
 قديم ؟  ااالنظر في كالـ اهلل من حيث اا   في القرآف نفسه   ال كالـ اهلل من حيث  بقي
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أزرل ، فػاهلل سػبحانو  وصػ ال ليس بقدمي ، ل ن مص  اهلل تعاذل بال بلـ ىػذا أزرل أعػِب أنػو :  الضااب
 وتعاذل دل يزؿ مت لماً ، 

 : في النانية  1 قاؿ ابن القيم كما
 2اهلل ر  دل يزؿ مت لما و 

 .فاهلل لم ييؿ مه لماً وكالمه سبحانه أزلي من حيث الناع 
 .بمييئهه وليس أولياً  مهعللأما من حيث اآلحاد فإنه 

 .ليست أزلية  كبلموفاهلل دل يزؿ مت لماً ل ن آحاد   والفرؽ بينهما خاار
 . ( ٣48ظ ) { اٗٔب أٓشٙ ارا أساد ؽ٤ئبً إٔ ٣وٍٞ ُٚ ًٖ ك٤ٌٕٞ } 

 .يرد أف ينزؿ ا٤ب ر فينزؿ ويريد أف تنبت األرض فتنبت إذا أراد شيئاً قاؿ  متجددهلل  والمراد
 .يحدث بعد ازرادة فه اف آحاد ال الـ حادةة وليسم أزلية  فالقاؿإذف 

داً هَ ُٞ ًبٕ اُجؾش ٓذا} فإف اهلل دل يزؿ وال يزاؿ مت لماً كبلمو ال ينفذ أزلي  أنهل ن األصل في ال الـ 

ُٝٞ أٗٔب ك٢ األسك } ، (  125اٌُٜق ) { ٌُِٔبد سث٢ ُ٘لذ اُجؾش هجَ إٔ ر٘لذ ًِٔبد سث٢ ُٝٞ عئ٘ب ثٔضِٚ ٓذدا 

ٌّ ٝاُجؾش ٣ٔذٙ ٖٓ ثؼذٙ عجؼخ أثؾش ٓب ٗلذد ًِٔبد هللا إ هللا ػض٣ض ؽ٤ٌْ   . ( 83ُؤبٕ ) { ٖٓ ؽغشٍح أهال
 ،ٗبعُب أعجز  : (أعيى  : )  قاله
 ،يت ا٣بلق ٗبثل ىذا القرآف أا٣بلق فلم ي :(  والارى) : قاله 

هَ ُٞ اعزٔؼذ اإلٗظ ٝاُغٖ ػ٠ِ إٔ ٣ؤرٞا ثٔضَ ٛزا اُوشإٓ ال ٣ؤرٕٞ ثٔضِٚ ُٝٞ ًبٕ ثؼنْٜ } : قاؿ اهلل تعاذل 

 . ( 44اإلعشاء ) { ُجؼل ظ٤ٜشا 

 . ( 83اُجوشح ) { ٝإ ً٘زْ ك٢ س٣ت ٓٔب ٗضُ٘ب ػ٠ِ ػجذٗب كؤرٞا ثغٞسح ٖٓ ٓضِٚ } :  ذلوقاؿ تعا

 . ( 13ٛٞد ) { أّ ٣وُٕٞٞ اكزشاٙ هَ كبرٞا ثؼؾش عٞس ٓضِٚ ٓلزش٣بد } : وقاؿ تعاذل 

ٗبثل القرآف إذف ي وف ىذا القرآف كبلـ اهلل ألنو لو كاف كبلـ  يأتوافعجز العرب وىم أىل الببلغة أف 
 اهللصفٌة من صفات  أف يأيت ٗبثلو فلما عجز ا٤بخلوقوف أف يأتوا ٗبثلو علم أنو للمخلوؽا٤بخلوؽ ألم ن 

  ، الٍب ال ٛباثلها صفات ا٤بخلوقْب

                                                 

، نشػأ يف بيػت علػم ، فػ ع يف العلػـو ( ابػن قػيم ا١بوزيػة ) أبو عبد اهلل ٧بمد بػن أ  ب ػر بػن أيػوب الزرعػم الدمشػقم ، ا٤بشػهور بػػ  ىو - 1
صػػن  والفنػوف ، عػِب با٢بػديا متونػػو ورجالػو ، والتفسػّب واألصػوؿ مػػن ا٤بن ػوؽ وا٤بفهػـو والفقػػو واللغػة والنحػو، وكػاف أديبػػاً واعظػاً خ يبػاً ، ف

اجتهد وصار من األئمة ال بار ، ففاؽ أقرانو واشتهر يف اآلفاؽ ، ف ػاف واسػع العلػم عػارؼ بػا٣ببلؼ ومػذاىب السػل  ، وكػاف مػن وناظر و 
يف أبرز تبلميذ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، حيا أنو الزمو إذل أف مات ، فأخذ عنو علماً ٝبػاً مػع مػا حػواه مػن علػـو فصػار فريػًد يف بابػو ، تػو 

 ىػ ، 750رٞبو اهلل سنة 
، النجػـو الزاىػرة (  043/  2) ، البػدر ال ػالع للشػوكا  (  44ص ) ، جػبلء العينػْب لآللوسػم (  490/  9) البداية والنهاية البػن كثػّب 

ص ) ، ا٤بعجػم ا٤بخػتص للػذىيب (  024ص ) ، الرد الوافر البن ناصػر (  62/  0) ، بغية الوعاة للسيوطم (  249/  01) البن تغري 
 ،(  060/  2) ، الفتح ا٤ببْب للمراغم (  20/  4) الدرر ال امنة البن حجر  ،(  269

 شرح ابن عيسى ، وقد شرحها الشيخ ابن عثيمْب رٞبو اهلل  ، يسر اهلل لنا إخراجو ،(  262/ 0) القصيدة النونية  -  2
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 النص ىو ما ذكرنا من اآليات السابقة ،  ( :بالنص : )  قاله
 ،اعلم أنو أعٓب الورى بالنص : نو يقوؿ أأي يا ذا العلم ك ( :يا عليم : )  قاله

****************** 
          أصػلهفي طاؽ الارى مػن  ليسو  – 18

ه              ارًة مػػػػػػػػػػن مثلػػػػػػػػػػػاا سػػػػػػػػػػػسهطيعػػػػػػػػػػػي أف                                        
  

ال يسػت يعوف  الػورىعػن : من يقوؿ ؿ فيو إشارة إذل رد قو ( :وليس في طاؽ الارى من أصله : )  قاله
 ،لو فإهنم قادروف على أف يأتوا ٗبث األصلمثلو بالصرفة يعِب أف اهلل صرفهم عن أف يأتوا ٗبثلو أما يف 

 . باطل و  شي أف اذا القاؿ قاؿٌ 
 .كبلـ اهلل وكبلـ اهلل صفٌة من صفاتو   القرآف وذلي ألف

 .بمثلها المخلاؽ  يهصفوإذا كانم جمي  صفات اهلل   يم ن أف 
 .ال ٲب ن أف يأيت ٗبثلو ا٤بخلوؽ  ف ذلي ال الـ
 ، عن معارضهه صرفهموليس ألف اهلل 

 .ت يعوف أف يأتوا ٗبثل ىذا القرآف ال يس بل ألنهم عاجيوف من أصلهم
 علػػيهمفػػإف صػػرؼ اهلل عػػن معارلػػتو دليػػٌل علػػى أف القػػرآف حػػق وإال لسػػلط  اهلل صػػرفهمأف فػػرض  وعلػػى

 ،من يعارلهم 
 . بالصرفةإف إعجاز القرآف ليس  : وقالااوالذين أن روه  ل ن اذا القاؿ ضعيف

 . آيةيأتوا ٗبثلو فبل ي وف ألنو لو كاف بالصرفة ل اف باست اعة ا٣بلق أف :  قالاا
 ،بل منعهم  معارلتولو صح أنو بالصرفة كاف آية من وجٍو آخر أف اهلل دل يسل هم على : نقاؿ لهم 

 ،ىذا القوؿ لعي   :ل ننا من األصل نقاؿ 
عػاجزوف عػن معارلػة القػرآف أف يػأتوا ٗبثلػو ال ألهنػم صػرفوا عػن  ا٣بلػقأف  : والصحيح الذي   شي فيه

ألف القرآف كبلـ اهلل صفتو وصػفات اهلل ال ٲب ػن ، ول ن ألهنم عاجزوف من األصل  قدراً ا منو ذلك ومنعو 
 يشأّها صفات ،  أف

 ،يست يعوا آيٌة من مثلو  أفبل  :قاؿ بعض العلماء  :( أف يسهطيعاا سارًة من مثله : ) قاله 
 : ف اهلل سبحانه وتعالى تحدى الخلل بأربعة وجاص أ: وقالاا 

 قرِآف كله   ال بمثل .1
 سار منه    وبعير .8
 منه    وبسارة .3
    وبحديث .1

 ييمل ما دوف السارة   والحديث
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هَ ُٞ اعزٔؼذ اإلٗظ ٝاُغٖ ػ٠ِ إٔ ٣ذؤرٞا ثٔضذَ ٛذزا اُوذشإٓ ال ٣ذؤرٕٞ ثٔضِذٚ }  : يف قولو تعػاذل  كله  بالقرآف

 . ( 44اإلعشاء ) { ُٝٞ ًبٕ ثؼنْٜ ُجؼل ظ٤ٜشا 
 . ( 13ٛٞد ) { ٣وُٕٞٞ اكزشاٙ هَ كبرٞا ثؼؾش عٞس ٓضِٚ ٓلزش٣بد  أّ} : يف سورة ىود :  سار بعير

  ( 83اُجوشح ) { ٝإ ً٘زْ ك٢ س٣ت ٓٔب ٗضُ٘ب ػ٠ِ ػجذٗب كؤرٞا ثغٞسح ٖٓ ٓضِٚ } : سورة البقرة  يف:  بسارة
ُٚ ثَ ال ٣ئٕٓ٘ٞ ، ك٤ِؤرٞا ثؾذ٣ش ٓضِٚ إ ًبٗٞا} : يف سورة ال ور :  دوف السارة بما َّٞ فبده٤ٖ  أّ ٣وُٕٞٞ رو

 .  (  31 – 33اُطٞس ) { 
كػبلـ اهلل عػز وجػل ،   اهلل، أننا نؤمن بػأف مػا نػزؿ بػو ج يػل مػن عنػد  ما ذكرص الم لف رحمه اهلل خالصة

 قديم اذا ليس بصحيح   : ل ن كاننا نقاؿ 
   ألنه مخالف للقرآف   ذليو  يضاز أف نقاؿ 

 ،الصرؼ  طريقأيت ٗبثلو من األصل ال عن أف نؤمن بأف ىذا القرآف ال ٲب ن ألحد أف ي:  ةانيا
أف يقػػػوؿ مثلػػػو ل نػػػو  ٲب ػػػنألنػػػو صػػػفة اهلل وصػػػفة اهلل ال ٲب ػػػن أف يتصػػػ  ّٔػػػا ا٤بخلػػػوؽ ، ال ألف ا٤بخلػػػوؽ 

 صرؼ ، بل نقوؿ ألف ا٤بخلوقْب عاجزوف عن أف يأتوا ٗبثلو ،
:  كقالهحقل وقاعه فها  له ( 1أُغبدُخ ) { هذ عٔغ } : ر اهلل عن الماضي بقاله عبر : قاؿ قا ل  لا
 ؟لا أف أحداً قاؿ اذا القاؿ ؟   ( 1اُ٘ؾَ ) { هذ أر٠ أٓش هللا  } 

 ، { هذ عٔغ } : تعاذل قاؿ  اهللال يصح ألف  :نقاؿ اذا القاؿ 
، وال أحد يتجرأ أف يقوؿ مثل ىذا  يسمعوعنو قبل وقوعو صح أف نقوؿ إنو دل  إنو ع  : وإذا قلنا
 القوؿ ، 
إذف { أر٠ أٓش هللا كال رغزؼغِٞٙ } : يف اآلية على أنو دل يأت حيا قاؿ  ذكرفإف اهلل { ٓش هللا أر٠ أ} وأما 
 ، يأتىو دل 

 ،{ كال رغزؼغِٞٙ } : إنو دل يأت ، ألف اهلل قاؿ { أر٠ أٓش هللا } ويصح أف نقوؿ يف 
 نحن ن من بأف القرآف كالـ اهلل ت لم به لفظاً ومعنى بحروفه ومعانيه    إًذا
 ، ال الـ اا المعاني دوف الحروؼ و  الحروؼ دوف المعاني ليس

  واآليات في اذا كثيرة  اهللون من بأنه منيؿ من عند 
 ون من بأنه غير مخلاؽ   

 ، صفاته منألنه لا كاف مخلاقاً لم ي ن صفة 
 ،أف ي وف ٨بلوقاً ل اف ا٣بلق من صفات اهلل  ولا جاز

 حد  ولم يقل به أومعلـا أف اذا من ر 
 ،  1 منو بدأ وإليو يعود:  العلماء يقاؿ

                                                 

 ،(  062/  0) جامع الرسائل وا٤بسائل  -  1
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 :على وجهين ( إليه يعاد ) معنى 
 إليو يعود وصفاً فبل يوص  بو غّبه ،  :الاجه األوؿ 
 إليو يعود يف آخر الزماف ، :الاجه الثاني 

أف ىػذا القػرآف ينػزع مػن صػدور النػاس ومػن ب ػوف ا٤بصػاح  حػٌب يصػبح النػاس :  حيث جػاء فػي اآلةػار
 بْب أيديهم ،وليس 

كمػػا أف ال عبػػة هُتػػدـ وُٛبحػػى مػػن األرض وذلػػك فيمػػا إذا أعػػرض النػػاس عػػن ىػػذا القػػرآف إعرالػػاً كليػػاً فػػإف 
اهلل تعػػاذل يغػػار علػػى كبلمػػو أف يبقػػى بػػْب أنػػاس معرلػػْب عنػػو إعرالػػاً وال عبػػة أيضػػاً ال يسػػلط عليهػػا أحػػداً 

سلط عليها الرجل ا٢ببشم ، فينقضها حجػراً حجػراً إال إذا دل يقم أىلها ٗبا ٯبب ٥با من التعظيم فإف اهلل ي
     نسأؿ اهلل العافية  حٌب تلقى يف البحر 
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 األسئلة
 ؟ ( غّب والح ) : الس اؿ 
واهلل ىذا فيو بُػْعد يعِب لو ىػذه مسػألة حتميػة أو خ يػة ل ػن كػوف التحػدث عػن القػرآف ال ػرمي : الضااب 

  ائيليات ،قد ال نسلم أف ىذا القوؿ مذكور يف كتب اإلسر 
،  ( 1اُوذس ) { اٗب أٗضُ٘بٙ ك٢ ٤ُِخ اُوذس } : اهلل سبحانو وتعاذل يقوؿ : أورد أحدىم فقاؿ : الس اؿ 

 ف ي  نرد عليو ؟ 
، دل تنزؿ يف ليلة (  1أُغبدُخ ) { هذ عٔغ } ال شك أف ىذا ليس على ظاىره فإف : نقوؿ : الضااب 

    ابتدأنا إنزالوأي : { اٗب أٗضُ٘بٙ } : القدر وي وف معُب 
 ت لم اهلل بالقرآف ٗبعانيو وحروفو ، بعضها أال ينفصل عن بعض ؟ : الس اؿ 
 ال ، عند األشاعرة ينفصل بعضها عن بعض ،: الضااب 

       القرآف معناه كبلـ اهلل ولفظو خلٌق من ٨بلوقاتو ؟ : أدل تعلم أف األشاعرة قالوا 
  فإف قولنا ىذا دفعاً لقوؿ األشاعرة ،

 األشاعرة ا٢بقيقة قالوا يف ال بلـ قوالً ال يُعقل ،
 كبلـ اهلل ىو ا٤بعُب القائم بالنفس وما ٠بعو ج يل ٨بلوؽ ، : قالوا 

 ا٤بعتزلة ماذا قالوا ؟ 
  القرآف ٨بلوؽ ، وىذا القرآف الذي بْب أيدينا ىو كبلـ اهلل وألي  إذل اهلل على سبيل التشري  ،: قالوا 

القػػرآف الػػذي بػػْب أيػدينا عبػػارٌة عػػن كػػبلـ اهلل ولػػيس كػبلـ اهلل وألػػافو اهلل إليػػو ألنػػو عبػػارٌة  :واألشػاعرة قػػالوا 
عػػن كبلمػػو و٥بػػذا قػػاؿ بعضػػهم كمػػا مػػر علينػػا قػػاؿ بعضػػهم إنػػو يف ا٢بقيقػػة ال فػػرؽ بيننػػا وبػػْب ا٤بعتزلػػة فإننػػا 

 ٝبيعاً متفقوف على أف ىذا القرآف ٨بلوؽ ، 
 ابتداًء يف اللوح احملفوظ مث حْب إنزالو ت لم بو ؟ ( ة غّب والحة ٝبل) لو قيل أف القرآف :  الس اؿ
 ، واهلل يسمع ،  {هذ عٔغ } : ىذا خبلؼ الظاىر يف قولو : الضااب 
 ؟ ( ٝبلة غّب والحة ) باعتبار علم اهلل : الس اؿ 
بلً عػػن اهلل يسػػمع ، وىػػو مػػا خلػػق ا٤بػػت لم فضػػ: مػػا يسػػتقيم ، مػػا يسػػتقيم ، كيػػ  اهلل يقػػوؿ : الضػػااب 

  صوتو بعيدة ىذه ،
 ؟ ( السؤاؿ غّب والح ) : الس اؿ 
 ، ( إف ) خ  ( كبلـ ) ال ما يستقيم ألف : الضااب 
٧ب ػػم ) بيػػاف مػػن ( بعػػض ) ، يعػػِب أف مػػا جػػاء ثابػػت مػػع ج يػػل ، و ( مػػع ج يػػل : ) ا٣بػػ  : السػػ اؿ 
 ؟ ( القرآف 
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 ـ اهلل عموماً ؟ال ما يصلح ما يستقيم أنت تريد أف ٪بعل كبل: الضااب 
    نعم: الس اؿ 
ىذا ال يسػتقيم حػٌب كػبلـ اهلل عمومػا ال يصػح أف نقػوؿ أنػو قػدمي اآلحػاد ىػو قػدمي النػوع فقػط : الضااب 

     أو ا١بنس ،
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 فصل
 في الصفات الهي يثبهها السلفياف ويضحداا غيرام 

           ر و ػضااػػػػػػػػػػػػا بػربنػػػػػػػػػػػ ولػػػػػػػػػػػيس – 13
          العػػػػػػػػال م تعػػػػػػػػالى ذوػسػػػػػػػػػو  ج رضػعػػػػػػػػ   

         
 : ال الـ من الم لف يحهمل معنيين  اذا( : وليس ربنا بضاار و  عرض و  جسم : ) قاله 
 ربنا جوىراً أو عرلاً أو جسماً ،  : ولسنا نقوؿ :األوؿ  المعنى

 ، واذا الاجه صحيح،  بل نس م بذلييعني   نقاؿ 
   كما   يضاز لنا أف نثبم ذلي    جسمض أو يعني   يضاز لنا أف ننفي أف اهلل جاار أو عر 

 نفيو ،  والدل يرد يف القرآف وال السنة إثبات ذلك  ألنه
 والمعهمد في صفات اهلل اا ال هاب والسنة   

 وجب علينا أف   نقاؿ بازةبات و  بالنفي   نفيفإذا لم يرد فيهما إةبات و  
 فم القوؿ بو ، نفم ا١بوىر ال ن :الثاني ل الـ الم لف  الاجه

 معناه القوؿ بنفم ا١بوىر ، ي وفوعلى اذا الاجه 
 إنو ليس ٔبوىر ،  : أننا نقاؿ:  يعني

 : والفرؽ بين الاجهين خاار 
 وىو أف ننفم القوؿ بأنو جوىر ،  فهذا صحيح :األوؿ  الاجه أما

 إنو ليس ٔبوىر ،: إنو جوىر ، وال لنا أف نقوؿ :  نقوؿألنو ليس لنا أف 
 ، فهذا غير صحيح، بأنو ليس ٔبوىر : وىو القوؿ  :الاجه الثاني  وأما

 اا الثاني    الم لفوخاار كالـ 
إف اهلل لػػيس )  :يقالػػاف  أنهػػمالم لػػف رحمػػه اهلل يػػرى أف مػػن عقيػػدة أاػػل السػػنة والضماعػػة يعػػِب أف 

 ،( ٔبوىر وال عرض وال جسم 
 ،  ي   وليس اذا مذابهميقل أال السنة بذل ولماذا النفي ليس بصحيح أف  و  شي
   1 واذا ليس فيه دليل   إةبات و  بنفيبدليل  إالال ٯبزموف بنفم شمء أو إثباتو  ألنهم
 :  2 عن تفسير جاار وعرض وجسم ف اآلتي أما

 ،   3 ما قاـ بنفسو:  الضاار
                                                 

ودرء تعػارض العقػل (  314 – 313/  0) ومنهاج السنة  النبويػة (  318 – 313/  3) يمية ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن ت  - 1
) وشرح القصيدة النونية للشيخ ٧بمد خليل ىراس رٞبػو اهلل تعػاذل (  011،  51/  0) وبياف تلبيس ا١بهمية (  40 – 38/  0) والنقل 

 ،( وما بعدىا  28/  2
 ،(  70ص ) ، ا٢بدود األنيقة لؤلنصاري (  053،  83،  79ص ) التعريفات للجرجا   - 2
 ،(  383/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  - 3
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 ،  1قاـ بغّبه  ما:  والعرض
 ، 2 القائم آّسم:  والضسم
 ، بصحيح  ليسول ن اذا  أف ننفم ىذه الثبلثة عن اهلل عز وجل ، يرى أف من عقيدتنا فا٤بؤل 

 وليس من مذاب أال السنة والضماعة   
  ت ن معروفة عند السلف  لموذلي أف اذص األلفاظ ألفاظ حادةة 
وال أف اهلل عػػرض وال أنػػو لػػيس  ٔبسػػمإف اهلل جسػػم وال أنػػو لػػيس  : فمػػا فػػي أقػػااؿ السػػلف قػػاؿ يقػػاؿ

   في القرآف و  في السنة و  في كالـ السلف   جوىر وال أنو ليس ٔبوىر اهلل  أف والبعض 
عػػن  الصػػفاتا٤بت لمػػْب ٤بػػا حػػدثت بػػدعتهم صػػاروا يػػذكروف ىػػذه ال لمػػات للتوصػػل بنفيهػػا إذل نفػػم  ل ػن
 اهلل ، 

 النػزوؿ ال ي وف إال ٔبسم ،  :فمثالً يقاؿ 
  ،واهلل تعاذل ليس ٔبسم 

 الالـز   وإذا انهفى المليـو انهفى 
أتػػوا ٗبثػػل ىػػذه العبػػارات ليتوصػػلوا ّٔػػا إذل  –ا٤بت لمػػْب  أعػػِب –إذف فننفػػم اسػػتواء اهلل علػػى العػػرش ، فهػػم 

 فليس ٥بم غرض يف نفم ىذا أو إثباتو إال ىذه ا٤بسألة ،  وإالنفم صفات اهلل عز وجل ، 
كػبلـ الصػحابة ال نفيػاً وال   ت ػن موجػودة ال يف القػرآف وال يف السػنة وال يف دل ولما كانػم اػذص ال لمػات

 ، إثباتاً 
وال أف اهلل جػوىر  نثبػتال ننفم أف اهلل جسػم وال نثبػت وال أف اهلل عػرض وال  علينا أف نهاقف فالااجب
 ،وال نثبت 

 ما تعُب با١بسم ؟ : جسماً نقوؿ لو  اهلل٤بن نفى أف ي وف  : ول ننا نسهفصل في المعنى فنقاؿ
 فنحن معي في نفيه   وأعضاء  أجزاءمركباً من  با١بسم ما كاف حادثاً  إف أردت

 أف يفقد شيء منها    يضازفاهلل ليس بحادث و  مركب من أعضاء وأجياء بحيث 
  اذا ناافقي في نفيه 
    ل ن   ننفي الضسم

ٕبيػػا ي ػػوف جسػػماً مركبػػاً ، لػػو أبعػػاض كأبعػػاض ا٤بخلػػوقْب  وجػػل عػػن أف ي ػػوف عػػزإف اهلل منػػػزه :  نقػػاؿ
 مع بقاء األصل وما أشبو ذلك ،  بعضهاقد منها ويف

   فهذا حل نثبهه و  يضاز لنا أف ننفيه ّٔا  البلئقةبا١بسم الذات ا٤بوصوفة بالصفات  وإف أردت

                                                 

 ، (  383/  2( )  032/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  - 1
 ،(  608،  551،  011،  54 – 51/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  - 2
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 ،إف اهلل جسم :  ل ن م  ذلي ما نقاؿ
 وإف أردنا اذا المعنى    حهى

 ، و  نفياً  إةباتاً وذلي ألف لفظ الضسم لم يرد في ال هاب والسنة   
 ، الناسعلى رأي بعض إف أثبتناه فهو مستلـز للتشبيو  وألف إةبات الضسم

 على رأي آخرين   فهو مستلـز للتع يل  وإف نفيناص
 إذف فال نثبهه و  ننفيه   

 !  اس م، أف اهلل جسم أو ليس ٔبسم :  اا العقيدة السليمة أ  تثبم باللفظ واذا
    تثبم و  تنفي عنو  س هااوالصحابة  عنو س معنو ورسولو  س مقد  اهللـ دا ما

ذاتػػػاً موصػػػوفة بالصػػػفات البلئقػػػة ّٔػػػا وإف اهلل يقػػػبض ويبسػػػط ويأخػػػذ بيمينػػػو الصػػػدقة  اهللبػػػأف  ل ػػػن تػػػ من
 وينػزؿ ويأيت ،  ويربيها

   1 يضب عليي أف ت من بهذا وما وراء ذلي   تهعرض له
ما يليق بو ترفُّعاً معنوياً ، وترفع بذاتو ترفُّعاً حسياً ترفع عن كل  :(  تعالى: ) ( تعالى ذو العال : )  قاله
 متعاٍؿ حساً ووصفاً عن كل نقص ،  سبحانوفهو 

 . ( 11 ؿبكش) {  سك٤غ اُذسعبد رٝ اُؼشػ} : قاؿ اهلل تعاذل 
******************  

هاى كمػػػػا ورد    سػػػبحانه قػػػد اسػػػ – 11
                                          

مػػػػػن غيػػػػػػر كيػػػػػٍف قػػػػػد تعػػػػػالى أف يُػَحػػػػػػّد                
             

جوىراً أو عرلاً وىذا التنػػزيو ينبغػم التنػػزه منػو  أوأي تنػزيهاً لو عن أف ي وف جسماً  ( :سبحانه  : )قاله 
 ال االتصاؼ بو ، 

 ٯبوز لنا نثبت وال ننفم ،  ال : ألنه كما قلنا
 تنػييه خطأ  ونفينا ذلي عن اهلل وادعاء أف ذلي 

  ، 2 االستواء ودل يذكر ا٤بؤل  متعلق : (قد اسهاى : )  قاله
  اسهاى على العرش كما ورد  المرادل ن من المعلـا أف 

 :من كهابه  مااض وقد ذكر اهلل سبحانه ا سهااء على العرش في سبعة 

                                                 

 551ومػا بعػدىا ،  515،  011،  51،  29،  9/  0) ة بيػاف تلبػيس ا١بهميػ: انظر كبلـ شيخ اإلسبلـ يف شبهة التجسيم يف   - 1
،  076/  5( )  044/  4) و٦بمػػػوع الفتػػػاوى  033،  021،  35والرسػػػالة التدمريػػػة ص (  499 – 493،  93/  2( )  608، 

 ،   54وما بعدىا والفتوى ا٢بموية ال  ى ص  224والرد على ا٤بن قيْب ص ( (  046/  03( )  434 – 428،  409 – 408
والفتػػػوى (  425 – 423/  07( )  303 – 294/  03) مسػػػألة االسػػػتواء عنػػػد شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػن تيميػػػة يف ٦بمػػػوع الفتػػػاوى   - 2

 ،  80والرسالة التدمرية ص  54ا٢بموية ال  ى ص 
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ٍّ صْ اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػإ سثٌْ هللا اُز١ خِن اُغٔبٝاد ٝاألسك ك٢ عزخ أ} : قاؿ  سارة األعراؼ في {  ٣ب

 .(  11 األػشاف) 

ٍّ صْ اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ}  :وفي سارة يانس  {         إ سثٌْ هللا اُز١ خِن اُغٔبٝاد ٝاألسك ك٢ عزخ أ٣ب

 ( . 3 ٣ٞٗظ) 

 ( . 3 اُشػذ) {  هللا اُز١ سكغ اُغٔبٝاد ثـ٤ش ػٍٔذ رشٜٝٗب صْ اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ}  :وفي سارة الرعد 

  .(  1 هٚ) {  اُشؽٖٔ ػ٠ِ اُؼشػ اعزٟٞ} :  طهوفي سارة 

ٍّ صْ اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ}  :وفي سارة تنػييل   { هللا اُز١ خِن اُغٔبٝاد ٝاألسك ٝٓب ث٤ٜ٘ٔب ك٢ عزخ أ٣ب

  5امسجدة  .  
 ( .  15 اُلشهبٕ) { اُشؽٖٔ كبعئَ ثٚ خج٤شا  صْ اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ}  :وفي سارة الفرقاف 
  ، وفي سارة الحديد

 ، سبعة مااض  ذكر اهلل ا سهااء على العرش نصاً صريحاً واضحاً  ففي
 أي علوت عليو واستقررت عليو ،  الدالة على العلا( على ) على العرش بػ  ا سهااءفأضاؼ 

،  ( 13 – 18اُضخشف ) {  ٝعؼَ ٌُْ ٖٓ اُلِي ٝاألٗؼبّ ٓب رشًجٕٞ ، ُزغزٞٝا ػ٠ِ ظٜٞسٙ} : تعاذل  وقاؿ

 ا وتستقروا عليها ،عليه تعلواأي 
 :  أف ا سهااء يرد في الل ة العربية على أربعة وجاص  واعلم

   مطلل .1
   ( إلى ) ومقيد بػ  .8
   (  على ) ومقيد بػ  .3
 ومقيد بالااو    .1

أي  (  11 اُوقـ) {  ُٝٔب ثِؾ أؽذٙ ٝاعزٟٞ} : بو ال ماؿ كما قاؿ اهلل تعاذل  فا٤براد فإذا كاف مطلقاً 
 كمل ،
ا٠ُ  صْ اعزٟٞ} :  تعاذلصار معناه االنتهاء إذل الشمء يف كماؿ ، كقولو  (إلى ) نًا بػ ورد مقرو  وإذا

  .(  11 كقِذ) { اُغٔبء ٢ٛٝ دخبٕ 
 واالستقرار ،  العلوكاف معناه   (على ) وإذا كاف مقيداً بػ 

 .{ ػ٠ِ اُؼشػ  صْ اعزٟٞ} : كهذه اآليات الٍب ذكرناىا يف قولو تعاذل 
 ساوى ا٤باء ا٣بشبة ، أياستوى ا٤باء وا٣بشبة ، :  كقالهمصار معناه ا٤بساواة ،  وإذا اقهرف بالااو

    وا سهقرارفي جمي  مااقعها في الل ة العربية   تقهضي إ  العلا {  صْ اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ} 
  ازيماف بأف اهلل تعالى اسهاى على عرشه  : فمن أصاؿ أال السنة والضماعة

 ،   1 يليق ٔببللو عز وجل يه علااً واسهقرارًاعال عليه واسهقر عل أي
                                                 

 ،(  350/  2) ٨بتصر الصواعق ا٤برسلة البن القيم   - 1
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 استواء اإلنساف على البعّب أو على الفلك ،  يماةل  
 ،  كالاارديعِب استواًء  ويضاز أف ت اف ال اؼ للهيبيه :( كما ورد : ) ولهذا قاؿ 

 يليق ٔببللو ،  استواءأنو  والاارد في اسهااءص
 ،  اهلليف كتاب  ألنه ورد أي استوى ويحهمل أف ت اف ال اؼ للهعليل

  وال اؼ تأتي للهعليل 
 :كما قاؿ ابن مالي 

 1 قدب اؼ ؤّا التعليل  شبّْو
 .(  154 اُجوشح) { ًٔب ٛذاًْ  ٝارًشٝٙ} :  قاله تعالى:  ومنه

 ،  إياكمأي ٥بدايتو :  على أحد الاجهين
  .(  111 اُجوشح) {  ًٔب أسعِ٘ب ك٤ٌْ سعٞالً } :  وقاله

كمػػا صػػليت علػػى إبػػراىيم وعلػػى آؿ ،  وعلػػى آؿ ٧بمػػد  ٧بمػػداللهػػم صػػل علػػى  ):  لهيػػهدوفػػي حػػديث ا
 ، 2( إبراىيم 
 استوى على العرش استواء يليق ٔببللو ،  اهللفمراد ا٤بؤل  رٞبو اهلل أف نؤمن بأف  : كل    وعلى
 ، االستواءىل نعلم ىذا ال ي  أي كيفية ىذا  ول ن

 أي من غّب ت يي  ،  (من غير كيف ) :  قالهب والمراد :( من غير كيف : )  هلا ق
 من غّب كيفية ، :  وليس المراد
 .اهلل استوى على العرش على كيفية يعلمها و٫بن ال نعلمها  أفألننا نعلم 

 ال يفية ،  نفموال يصح أف يراد بذلك 
 ،  في اله ييفل ن المن،  كيفية، إذ ما من شمء ي وف إال ولو   ألننا إذا نفينا ال يفية نفينا األصل

 إذل ىذا ا٤بعُب ،  ذلكإف كاف ظاىره خبلؼ  وعلى اذا يضب أف نصرؼ كالـ الم لف
رحمػه اهلل اػا الػذي عليػه  الم لػفواذا الذي ذكرص أي من غّب ت يي   : (من غير كيف ) : ونقوؿ 

 أ مة السلف   
) {  اُذشؽٖٔ ػِذ٠ اُؼذشػ اعذزٟٞ} أبػا عبػد اهلل  يػا: فقاؿ لػو قائػل  ٦بلسوفإف مال اً رٞبو اهلل سئل وىو يف 

السػػؤاؿ  وقػػعرؽ مػػن شػػدة عػػاسػػتوى كيػػ  اسػػتوى ؟ فػػأطرؽ رٞبػػو اهلل برأسػػو حػػٌب عػػبله ال (  1 هذذٚ

                                                 

 ،(  369ص ) شرح ألفية ابن مالك البن الناظم  - 1
 ،(  3091) أخرجو البخاري  - 2
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غػػّب ٦بهػػوؿ وال يػػ  غػػّب معقػػوؿ ، واإلٲبػػاف بػػو واجػػب  االسػػتواءيػػا ىػػذا  : علػػى قلبػػو مث رفػػع رأسػػو وقػػاؿ 
 ،   1 رجراؾ إال مبتدعاً مث أمر بو فأخأوما  ،والسؤاؿ عنو بدعة 

ا٤ببتػدع وجػوده يف  ألفإذا رأوا يف صػفوفهم مبتػدعاً أف ي ػردوه عػن صػفوفهم ،  ينب ي ألال العلػم وا ذا
 اهلل ،  يشاءأىل السنة شر ، ألف البدعة مرض كالسرطاف ال يرجى برؤه إال أف 

إال أنػك مػن أىػل  (اً إ  مبهػدع) ّٔػذا السػؤاؿ أو  ( إ  مبهدعاً )  أرادأنػو  ٰبتمل :( إ  مبهدعاً ) :  قاله
 ،البدع 

 ىم الذين ي وف دينهم عن ا٤بشتبهات من أجل التشويش على الناس ،  البدعألف أىل 
 فها يدؿ على أف من ادي السلف طرد المبهدعين عن صفاؼ المهعلمين    ا٤بعُبوأياً كاف 
 دعهم ،  اؽ عليهم حٌب ال تنتشر بنيضيق ال وأفأف ي ردوا عن آّتمع كلو  ينبغموى ذا 
  ر حإف ازنساف :  يقاؿو  

  نعم اا حر ل ن في حدود اليرع  
  عليه ويبين له الحل  يضيلأما إذا خالف اليرع فإنه يضب أف 

  فإف رج  إليه فذاؾ 
 تفسيل   أووإ  عامل بما تقهضيه بدعهه من ت فير 

 على جمي  ال اف    ل نه علا خاص ليس كالعلا المطلل عليه العلاا سهااء على العرش  فمعنى
 ليس اا العلا المطلل على جمي  ال اف    خاصألف علا اهلل على العرش علا 

   2 ال اف جمي فإف اهلل تعالى عاٍؿ علااً مطلقاً على 
  :مثالً يبين لنا الفرؽ بين العلا العاـ والخاص  ونضرب

وعلػػوه علػػى مػػا ٙبػػت السػػق   علػػى السػػرير كػػاف علػػوه علػػى السػػرير علػػواً خاصػػاً  السػػ حلػػو أف رجػػبلً علػػى 
 علو عاـ ، 

 فا سهااء على العرش أخص من مطلل العلا اليامل لضمي  ال اف   

                                                 

والسجزي يف الرد على من أن ر ا٢برؼ والصػوت (  204/  2) أخرجو الدارمم يف الرد على ا١بهمية وأبو الشيخ يف طبقات احملدثْب  - 1
(  316 – 315/  2) والبيهقم يف األ٠باء والصػفات (  664/  3) واللبلل ائم يف شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة وا١بماعة  023ص 

( )  391 – 365 – 049 – 40 – 41/  5( )  067/  3) ، و٦بمػػوع فتػػاوى شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة  43والرسػػالة التدمريػػة ص 
 278/  0) ودرء تعػارض العقػل والنقػل  032 – 017وشرح حديا النػػزوؿ ص (  473 – 472/  06( )  319 – 318/   03
وشػػػػػرح (  314/  4( )  923/  3) والصػػػػػواعق ا٤برسػػػػػلة البػػػػػن القػػػػػيم (   436،  37/  2) وبيػػػػػاف تلبػػػػػيس ا١بهميػػػػػة (  265/  6( ) 

 ،( ىذا ثابت عن مالك : )  039وقاؿ الذىيب يف ٨بتصر العلو للعلم العظيم  ص  024العقيدة ال حاوية ص 
م للحافال الذىيب و٨بتصره للشيخ العبلمة ٤بزيد من الفائدة يف مسألة العلو وما ورد فيها من آثار السل  انظر كتاب العلو للعلم العظي - 2

 األلبا  رٞبهما اهلل تعاذل ،
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اسػتوى علػى األرض أو علػى :  و  نقػاؿ، تعاذل عبل علػى األرض وعلػى السػماء  اهللإف :  ولذلي نقاؿ
 السماء ، 

 : ا سهااء عدة مباحث  وفي
  علا ل نه علا خاص أف ا سهااء بمعنى ال: األوؿ  المبحث

   المبحثوسبل ال الـ على اذا 
 على أي كيفية كاف ا سهااء ؟ : الثاني  المبحث
 ال سؤاالً وال إجابًة ،  فيهالو كيفية ل ننا ال نعلمها وحينئذ ال ٰبل لنا البحا  اهلل أعلم ،:  الضااب
 .(  32 اإلعشاء) {  ٝال روق ٓب ٤ُظ ُي ثٚ ػِْ} : وؿ يقألف اهلل 

هَ اٗٔب ؽشّ سث٢ اُلٞاؽؼ ٓب ظٜش ٜٓ٘ب ٝٓب ثطٖ ٝاإلصْ ٝاُجـ٢ ثـ٤ش اُؾن ٝإٔ رؾشًٞا ثذبهلل ٓذب ُذْ } : قػوؿ وي

  امأعراف  (  33 األػذشاف) {  ٣٘ضٍ ثٚ عِطبٗب ٝإٔ روُٞٞا ػ٠ِ هللا ٓب ال رؼِٕٔٞ
. 

 ،ىذا السؤاؿ ال ٯبوز :  فإننا نقاؿ له
 واء ، ب أف أعرؼ كيفية االستحأ أنا:  وإذا قاؿ
ٲب ػن أف نػدرؾ ىػذا ، ألف كيفيػة صػفات اهلل أعظػم  واللو كاف لنا يف معرفة ىذا خّب لبينو اهلل لنا  :نقاؿ 

 من أف ٙبيط ّٔا عقولنا ،
 اسة ؟ ماسة أو ب ير ممال اسهاى اهلل على العرش بم: الثالث  المبحث
اسػػة أو مٗب نقػػوؿولػػيس لنػػا أف أف نقػػوؿ يف ىػػذا كمػػا قلنػػا يف األوؿ ، السػػؤاؿ عػػن ىػػذا بدعػػة :  الضػػااب
 اسة ، بغّب ٩ب
 استوى وال نتجاوز القرآف وا٢بديا ، :  نقاؿ

 ،   يضاز لي أف تسأؿ عن شيء إ  عن معنااا فقط ال يبيةألف اذص األمار 
    إجابة يحل لي أف تبحث فيه   س ا ً و  فالأما عن كيفيهها وما زاد عن المعنى 

  ، 1اهلل استوى على العرش بدوف ٩باسة  إف :قالاا  الذينلماء يخطئ بعض الع: ولهذا نقاؿ 
دع ىػػذا يسػػعك مػػا وسػػع ،  بمماسػػة : وال أف تقػػوؿ،  بػػدوف مماسػػة: لػػك ا٢بػػق أف تقػػوؿ  لػػيس : نقػػاؿ

 أحرص منك على العلم وأشد منك تعظيماً هلل عز وجل ، ىمالصحابة الذين 
 أو   ؟ بذاته  العرشنقاؿ اسهاى على  ال:  الراب   المبحث
 ليس لنا فيها حاجة ،  (بذاته )  نقوؿ كلمة:  الضااب

 فها إلى ذاته بال شي    نفسهألف كل فعل أضافه اهلل إلى 

                                                 

 ، 031 – 029 -022والرسالة الوافية أل  عمرو الدا  ص (  556 – 555،  362/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  - 1
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 خلق السموات ،  الذيإف اهلل خلق السموات بذاتو ، ألنو ىو نفسو  : ولهذا   تقاؿ
 اهلل فهو صادر منو ،  إذلينػزؿ إذل السماء الدنيا بذاتو ، ماداـ أف الفعل مضاؼ :  و  تقاؿ

    بذاتهإف اهلل اسهاى على العرش : ل ن ورد في كالـ بعض السلف   قالهم 
 إف اهلل استوذل على العرش ،  : ومرادام بهذا الرد على قاؿ من قاؿ

 إف اهلل عاٍؿ بصفاتو ال بذاتو ، :  رداً على قاؿ من يقاؿ، تعاذل عاٍؿ بذاتو  اهللإف  : كما قالاا
 الٍب ليس فيها إش اؿ أف كل شمء ألافو إذل نفسو فهو إليو نفسو ،  القاعدة وإال فإف

واهلل نفسػو {  اعذزٟٞ ػِذ٠ اُؼذشػ} : استوى على العرش بذاتػو ، ألف اهلل قػاؿ  :نقاؿ  أففال حاجة إلى 
 ىو الذي على العرش ، 

  سهااء ذاتي وليس اناؾ ا(  استوذل) ٗبعُب ( استوى ) إف :  ويقاؿ يي  نال ن لا جاء أحد 
  ، 1( السماء الدنيا حْب يبقى ثلا الليل اآلخر  إذلينػزؿ  : ) (بذاته )  : نقاؿ حينئذ نضطر إلى أف

 ،  بذاتوينػزؿ  :   نييد ونقاؿ
 ألف اهلل أضاؼ النػيوؿ إليه نفسه   

  ،ىو نفسو ينػزؿ  يعِب(  ينػيؿ) : قاؿ فإذا 
 ، (بذاته ) : حاجو إذل أف نقوؿ  ما

 ،إنو ينػزؿ أمره :  ما قاؿ المعطلافل ن ل
 ، 2 ذاتو إنو ينػزؿ بذاتو يعِب ينػزؿ:  احهاج أال السنة أف يقالاا

   ال يضاز أف نفسر ا سهااء با سهيالء كما قاله أال الهعطيل : الخامس  المبحث
   ؟إف اهلل استوى على العرش يعِب استوذل عليو وليس معناه عبل عليو ، ٤باذا :  وقالاا
 ،عبل عليو لـز أف ي وف اهلل ٧بدوداً  أيإف استوى على العرش  :ألننا لا قلنا :  قالاا
من ػرة   فقالػم إف اهلل اسػتوى علػى العػرش ،  ٥بػاإف امرأة جهم بن صفواف قدمت البصػرة فقيػل  : ويقاؿ

    3 إنها ت فر بذلي، ٧بدود على ٧بدود : 
   اً لـي أف ي اف محدوداستوى على العرش  إذايعِب 
   أف ي اف جسماً  ولـي

   ممهن  والحد
   1 ممهنعة –على زعمهم  – والضسمية

                                                 

 ،  (  758) ومسلم (  0194) حديا أخرجو البخاري  - 1
 ، 232شرح حديا النزوؿ ص   - 2
 ،(  53/  5) فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ٦بموع  - 3
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 ، أف ت وف ٗبعُب استوذل  يتعْباستوى  :فلهذا نقاؿ 
 :اذا الهحريف خطأ من عدة وجاص : نقاؿ 
 أنو ٨بال  لظاىر اللفال وإٝباع السل  ، :األوؿ  الاجه

 ،( ستوذل ا)  ال يوجد{  اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ} فظاىر اللفال 
 السلف أيضاً مضمعاف على أف اسهاى بمعنى عال  

 ما الذي أعلم م بأنهم مضمعاف ؟ : قاؿ قا ل  فإف
 ،الشمء يف اللغة العربية  علىألف ىذا ىو معُب استوى :  نقاؿ

  والسلف ل ههم عربية 
 ،لبينوه  العربيةسوى ما تقتضيو اللغة  ولا كاف مراد اآلية

فيهػا ٗبقتضػى اللغػة  يقولػوفعلم بأهنم  خالف مقهضى الل ة العربية بهذص ال لمةفلما لم يأت عنهم ما ي
 ،العربية 

  ،على أف استوى ٗبعُب عبل على العرش واستقر  فهم مضمعاف
 : وقد ذكر ابن القيم في النانية أنه ورد عن السلف في ذلي أربعة معاني 

 عال    - 1
   واسهقر  - 8
 وارتف     - 3
 2 وصعد   - 1

 ،استوى ٗبعُب استوذل  :أننا إذا قلنا  :الثاني  الاجه
 عليو مل اً لغّبه ،  اهللأف ي وف العرش قبل استواء  لـي

 واذا   شي أنه معنى باطل     يم ن أف يقاؿ به قا ل  
 ، استوى ٗبعُب استوذل  :أننا لا قلنا  :الثالث  الاجه

 ، وعلى السماء وما أشبو ذلك ٩با ىو ملك هلل وعلى الشمس  األرضإنو استوى على :  لصح أف يقاؿ
 ، و  يم ن أف يقاؿ به قا ل

 إف اهلل استوى على الشمس وعلى السماء وعلى األرض وما أشبو ذلك ، :يم ن أف تقاؿ   

                                                                                                                                            

 551ومػا بعػدىا ،  515،  011،  51،  29،  9/  0) بيػاف تلبػيس ا١بهميػة : انظر كبلـ شيخ اإلسبلـ يف شبهة التجسيم يف   - 1
،  409 – 408،  076/  5( )  044/  4) و٦بمػػػوع الفتػػػاوى  033،  021،  35والرسػػػالة التدمريػػػة ص (  93/  2( )  608، 

 ،   54وما بعدىا والفتوى ا٢بموية ال  ى ص  224والرد على ا٤بن قيْب ص ( (  046/  03( )  434 – 428
 شرح ا٥براس ،(  233/  0) القصيدة النونية  - 2
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والقػػػرآف نػػػزؿ  ،مػػػن أيػػػن ل ػػػم يف اللغػػػة العربيػػػة أف اسػػػتوى تػػػأيت ٗبعػػػُب اسػػػتوذل  : أف نقػػػاؿ :الرابػػػ   الاجػػػه
  ؟بْب بلساف عر  م

 أنو استوذل على العرش ،  فيو، ذكر اهلل  وااتاا ماضعاً واحداً من السبعة المااض 
   سبعة مااض  كلها جاءت على وتيرة واحدة أنه اسهاى على العرش 

 ،عندنا دليل : فإذا قالاا 
 : واا قاؿ القا ل 

             راؽػاسػػػػػػتوى بشػػػػػػر علػػػػػػى العػػػػػػ قػػػػػػد
            1أو دـ مهػػػػراؽ  سػػػػي ر ػغيػػػػ مػػػػن                                              ،

، 
 على العراؽ    اسهالى يعني :( اسهاى بير على العراؽ )  ومعنى

  :على ذلي  فالضااب
 ،  2 قا له مضهاؿالبيت ذا أف ى:  أو 

                                                 

العػز و  212والػرازي يف أسػاس التقػديس ص (  084/  0) والنسػفم يف تبصػرة األدلػة  95البيػت ا١بػويِب يف ٤بػع األدلػة ص  ىذا ذكر - 1
 ،  001ص  اإلٯبازبن عبد السبلـ يف اإلشارة إذل 

/ 0) ويف ا٤بختصػػر يف أصػػوؿ الػػدين ،  (فا٢بمػػد للمهػػيمن ا٣بػػبلؽ : ) وزاد فيػػو  226والقالػػم عبػػد ا١ببػػار يف شػػرح األصػػوؿ ا٣بمسػػة ص 
 ، والتوحيد دؿ العلو لمن رسائل (  206

 ، ( قد استوى عمرو )  : ول ن فيو 297واإلٯبم يف ا٤بواق  ص 
 ، (  051/  3) ا١برجا  يف شرحو لو  يتعقبوودل 

 ،  النسبة، وكلهم ذكروه ٦بهوؿ ( بشر قد استوذل على العراؽ ) : ول ن بلفال ( ا٤بختصر  359/  0) وابن القيم يف الصواعق ا٤برسلة 
 إذل ا١بوىري ، أنو منسوب إذل األخ ل ، وأرجع ىذا القوؿ (  073/  2) ياء لئلحول ن ذكر الزبيدي يف شرحو 

 ، ! دل ينسبو ألحد (  2385/  6) للجوىري  الصحاحويف 
 ،(  557ص ) وجعلو ٧بقق ديوانو لمن ما نسب إليو وليس من أصل ديوانو (  447/  6) وانظر لساف العرب البن منظور 

إذ الػذين قػالوا ذلػك ; اللغػة ٗبعػُب اسػتوذل  أنو دل يثبت أف لفال استوى يف( : ) 046/  5) قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف ٦بموع الفتاوى 
 :عمدهتم البيت ا٤بشهور 

 راؽمث استوى بشر على العراؽ                                                                                     من غّب سي  ودـ مه
إنو بيت مصنوع ال يعرؼ يف اللغة وقد علم أنو لو احتج : وه وقالوا ودل يثبت نقل صحيح أنو شعر عر  وكاف غّب واحد من أئمة اللغة أن ر 

وذكػر عػن ; ٕبديا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم الحتػاج إذل صػحتو ف يػ  ببيػت مػن الشػعر ال يعػرؼ إسػناده وقػد طعػن فيػو أئمػة اللغػة 
ىػذا مػا ال تعرفػو : اللغػة اسػتوى ٗبعػُب اسػتوذل ؟ فقػاؿ  سػئل ا٣بليػل ىػل وجػدت يف: قػاؿ ( اإلفصػاح ) ا٣بليل كما ذكره أبػو ا٤بظفػر يف كتابػو 

 ،( وال ىو جائز يف لغتها وىو إماـ يف اللغة على ما عرؼ من حالو فحينئذ ٞبلو على ما ال يعرؼ ٞبل باطل ; العرب 
والعػز  212تقػديس ص والػرازي يف أسػاس ال(  084/  0) والنسػفم يف تبصػرة األدلػة  95ا١بػويِب يف ٤بػع األدلػة ص  البيػت ىذا ذكر - 2

 ، 001ص  اإلٯبازبن عبد السبلـ يف اإلشارة إذل 
 ، (فا٢بمد للمهيمن ا٣ببلؽ : ) وزاد فيو  226والقالم عبد ا١ببار يف شرح األصوؿ ا٣بمسة ص 

 ،والتوحيد دؿ العلو لمن رسائل (  206/ 0) ويف ا٤بختصر يف أصوؿ الدين 
 ، ( استوى عمرو قد )  : ول ن فيو 297واإلٯبم يف ا٤بواق  ص 

 ،(  051/  3) ا١برجا  يف شرحو لو  يتعقبوودل 
 ، ( بشر قد استوذل على العراؽ ) : ول ن بلفال ( ا٤بختصر  359/  0) وابن القيم يف الصواعق ا٤برسلة 
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 من العقيدة المهعلقة باهلل ببيم شعر مضهاؿ قا له    شيءو  يم ن أف يسهدؿ على 
    1 ج به مردود من األصلفا حهضا 

 الذين دل تغّبىم الل نة وال العجمة ،  العرباءلو ثبت أف قائلو من العرب :  نقاؿ أف:  ةانيا
راً دل ي ػن يرتفػع علػى العػراؽ ْشػقرينػة ظػاىرة وىػو أف بِ :  العلػافإف المان  من جعل ا سهااء انػا بمعنػى 

 ،حٌب ي وف العراؽ ٙبتو كال رسم 
 ة تمن  من إرادة العلا   لدينا قرين في اف

{  صْ اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ}  :يف قولو تعاذل  ولم تاجد اذص القرينة
2
  ، 

 ٲب ن أف ٪بعل استوى ٗبعُب عبل ، :  ةالثاً 
 ، معناي علال نه قد عبل بشر على العراؽ :  فنقاؿ

 معناي  أي علا (  31 ٓؾٔذ) {  كال رٜ٘ٞا ٝرذػٞا ا٠ُ اُغِْ ٝأٗزْ األػِٕٞ} : كقولو تعاذل 
 ، إف صح أف قا ل اذا البيم من العرب العرباء اذا

 ،  3 البيت على أف استوى ٗبعُب استوذل ّٔذا م  أنه لم يصح فبطل ا سهد ؿ
  :ن اف عليها حهى نمات  أفونسأؿ اهلل   إذف فعقيدتنا الهي ندين اهلل بها 

 وعظمتو ، ال ن يفو وال ٭بثلو ، لؤببلىو أف استوى على العرش أي عبل عليو علواً خاصاً كما يليق 
                                                                                                                                            

 ،  النسبةوكلهم ذكروه ٦بهوؿ 
 أنو منسوب إذل األخ ل ، (  073/  2) ياء لئلحول ن ذكر الزبيدي يف شرحو 

 ع ىذا القوؿ إذل ا١بوىري ، وأرج
 ، ! دل ينسبو ألحد (  2385/  6) للجوىري  الصحاحويف 

 ،(  557ص ) وجعلو ٧بقق ديوانو لمن ما نسب إليو وليس من أصل ديوانو (  447/  6) وانظر لساف العرب البن منظور 
إذ الػذين قػالوا ذلػك ; لفال استوى يف اللغػة ٗبعػُب اسػتوذل أنو دل يثبت أف ( : ) 046/  5) قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف ٦بموع الفتاوى 

 :عمدهتم البيت ا٤بشهور 
 راؽمث استوى بشر على العراؽ                                                                                     من غّب سي  ودـ مه

إنو بيت مصنوع ال يعرؼ يف اللغة وقد علم أنو لو احتج : ة اللغة أن روه وقالوا ودل يثبت نقل صحيح أنو شعر عر  وكاف غّب واحد من أئم
وذكػر عػن ; ٕبديا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم الحتػاج إذل صػحتو ف يػ  ببيػت مػن الشػعر ال يعػرؼ إسػناده وقػد طعػن فيػو أئمػة اللغػة 

ىػذا مػا ال تعرفػو : ل ىػل وجػدت يف اللغػة اسػتوى ٗبعػُب اسػتوذل ؟ فقػاؿ سػئل ا٣بليػ: قػاؿ ( اإلفصػاح ) ا٣بليل كما ذكره أبػو ا٤بظفػر يف كتابػو 
 ،( وال ىو جائز يف لغتها وىو إماـ يف اللغة على ما عرؼ من حالو فحينئذ ٞبلو على ما ال يعرؼ ٞبل باطل ; العرب 

 ،  ( ػػ ا٤بختصر  359/  2) ، والصواعق ا٤برسلة البن القيم (  046/ 5) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -  1
 ،               ( ػػ ا٤بختصر  359/  2) الصواعق ا٤برسلة البن القيم  -  2
 ، (  002ص ) وأب ل تأويل ىذا البيت ٗبعُب استوذل أبو منصور عبد القاىر البغدادي يف كتابو أصوؿ الدين  - 3

} أراد  أٞبد بن أ  دؤاد أف أجد لو يف لغة العرب : ) اللغة أنو قاؿ  ونقل أبو إ٠باعيل ا٥بروي يف كتاب الفاروؽ ، عن ابن األعرا  إماـ

 ،( واهلل ما أصبت ىذا : ٗبعُب استوذل ، فقلت (  5 طه) {  استوىعلى العرش  الرٞبن
 284/  5) ، وذكػر ا٣ب يػب يف تػاريخ بغػداد  (  443/  3) ، وشػرح أصػوؿ السػنة للبلل ػائم (  407/  03) فتح الباري البن حجػر 

 حادثة أخرى لو ، أنظرىا ىناؾ ،      ( 
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 ،فإف العرش ىو ذلك ا٤بخلوؽ العظيم الذي ىو فوؽ ٝبيع ا٤بخلوقات  :العرش  أما
  تعالى لنفسه واا محيط بال اف كله  اهللواخهصه 
الػذي و٠بػػع السػماوات واألرض كحلقػػة  لل رسػمأف السػماوات السػػبع واألرلػْب السػبع بالنسػػبة  وقػد ورد

 األرض ، فماذا ت وف ؟  ألقيت يف فبلة من
 ، وال تنسب إليو ،  شمءال 
 ، ( كفضل الفبلة على ىذه ا٢بلقة   ال رسمعلى  وإف فضل العرش) :  قاؿ
 ال يقدر قدرة إال اهلل عز وجل ، وال ٲب ن أف نتصور عظمة ىذا العرش ،  فالعرش إذف
 وإنو عظيم ،  ٦بيد وصفو اهلل بأنو ولهذا
 ، تعاذلنعلمها وأعلى ا٤بخلوقات الٍب نعلمها ، ولذلك ىو عرش يليق باهلل ا٤بخلوقات الٍب  أك  ألنه

العػػرش ي ػػاف العػػرش مقػػالً لػػه حػػامالً لػػه كمػػا  علػػىاهلل عػػي وجػػل باسػػهاا ه  اػػل: السػػادس  المبحػػث
 يسهاي ازنساف منا على السرير ؟  

 ،ا كحمل السرير ألحدن  لوإنو حامل :  ألننا لا قلناال ، ليس كذلك ، :  الضااب
 ، 1 أف ي وف ٧بتاجاً إذل العرش لـي من اذا

 وكل شيء محهاج إليه   شمء  كلواهلل عز وجل مستغٍن عن  
 اهلل أبًدا ،  لُّ قِ إف العرش يُ  : فال يم ن أف نقاؿ

 شيء من مخلاقاته    هُ لف قِ أف يُ  مناهلل أعظم 
 ل ن ىو الذي اختصو اهلل لنفسو باالستواء فقط ، 

   هُ لف قِ فال واهلل ما يُ  هُ لف قِ مُ  ي افوأما أف 
  ألنه لا قلنا بذلي لـي منه معنى فاسداً   يدؿ عليه القرآف 

 ،احتياجو كاحتياج اإلنساف إذل السرير  وىو
 ،اهلل  لُّ قِ إف العرش ال يُ  :ولهذا قاؿ العلماء 

 إليو كما ٰبتاج اإلنساف منا إذل السرير ٯبلس عليو ،  أنو ليس ٧بتاجاً  بمعنى
 عليو لو أزيل من ٙبتنا لسق نا ، ٪بلسر الذي والسري
 يعِب ترفع وتباعد عن ا٢بد ،   ( :تعالى : )  قاله
 يعِب عن أف ٰبد ،  : (أف يحد ) : قاله 

 تأويل مصدر منصوبة بنزع ا٣بافال ،  يفوما دخلت عليو  (أف ) ػ ف
   مضطرد  ( أف )  و  ( أف ) الخافض م  عَ ػيْ ألف نَ 

                                                 

 ،(  509/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  - 1
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      : حمه اهلل قاؿ ابن مالي ر  كما
              رد     ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضػأف واف م مػوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

             1وا أمػػن لػػبس لعجبػػت أف يػػد مػػع                                                      ،
، 

 تعاذل عن أف ٰبد ،   :العبارة  وتقدير
 تعاذل عن ا٢بد ،  أي

          ٰبد ،  الاهلل  أف:  يعِب 
 ، من األلفاظ الهي لم ترد في ال هاب و  في السنة(  الحد) وىذا 
 أف اهلل ٰبد وال أنو ال ٰبد ،  في ال هاب ليس
 أف اهلل ٰبد وال أنو ال ٰبد ،  السنة فيو  

 كذلي فالااجب الس ات عنه    وإذا كاف
 إنو ٰبد ، وال أنو ال ٰبد ، :  تقل 

 ؟إنه يحد أو   يحد : ما الذي َحدرؾ على أف تقاؿ 
لو كاف من الضروري أف نعتقد أف اهلل ٰبد أو ال ٰبد ل اف اهلل يبينو أو السنة تبينو ،  ليس اناؾ ضرورة

 ،(  45اُ٘ؾَ ) { ٝٗضُ٘ب ػ٤ِي اٌُزبة رج٤بٗبً ٌَُ ؽ٢ء } : اهلل تعاذل يقوؿ  ألف
 ال ٰبد ، إف اهلل : إف اهلل ٰبد ، أو نقوؿ : ىل نقوؿ  :ولذلي اخهلف كالـ من ت لم به من السلف 

 إف اهلل ٧بدود ،: ال ٯبوز أف نقوؿ :  فمنهم من أن ر الحد وقاؿ
 ، 2إف اهلل ٧بدود وأف لو حداً : ٯبب أف نقوؿ :  ومنهم من قاؿ

 ول ن يضب أف نعلم أف الخالؼ ي اد ي اف لفظياً  
 ألنه يخهلف باخهالؼ معنى الحد المثبم والمنفي  

 من ا٣بلق و٧بادّّ ٥بم ليس داخبلً فيهم وال ىم داخلْب فيو ، بائنٌ  أرادإف اهلل ٧بدود ، :  فمن قاؿ
 ىذه أرض فبلف وىذه أرض فبلف كل واحدٍة منهما ٧بدودة عن األخرى بينهما حد ،  :كما نقاؿ 

أي أف اهلل تعػػاذل منفصػػل بػػائن عػػن ا٣بلػػق لػػيس حػػاالِّ فػػيهم وال  فمػػن أةبػػم الحػػد أراد بػػه اػػذا المعنػػى
 المعنى صحيح  واذا ا٣بلق حالُّوف فيو 

أف اهلل تعػػاذل أكػػ  مػػن أف ٰبػػد وال ٰبػػده شػػمء مػػن ٨بلوقاتػػو وال ٰبصػػره  أرادإنػػو غػػّب ٧بػػدود ،  :ومػػن قػػاؿ 
 شمء من ٨بلوقاتو فقد وسع كرسيو السماوات واألرض وال ٲب ن أف ٰبده شمٌء من ا٤بخلوقات ،

 واذا المعنى صحيح   وكل السلف مهفقاف على اذا  

                                                 

 ،(  248ص ) شرح ألفية ابن مالك البن الناظم  -  1
ومسػػألة القػػرآف البػػن عقيػػل ص ( ومػػا بعػػدىا  070،  063/  2( )  446 – 428،  397،  52/  0) بيػػاف تلبػػيس ا١بهميػػة  -  2
93  ، 
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 بينهم لفظياً بحسب اذا الهفصيل   وعليه في اف الخالؼ
 ىو ٩بن ين ر أف يوص  اهلل با٢بد ، ( :قد تعالى أف ُيَحّد : ) فقاؿ الم لف 

 ا٢بد ا٢باصر الذي ٰبصر اهلل عز وجل ، :  فُيحمل كالمه على أف المراد بالحد
 إف اهلل تعاذل ّٔذا ا٤بعُب غّب ٧بدود ، :فنقاؿ 

 ،(  811 اُجوشح) { اد ٝاألسك ٝعغ ًشع٤ٚ اُغٔبٝ} اهلل واسع عليم 
 والسماوات واألرلْب كلها يف ك  الرٞبن عز وجل كخردلٍة يف ك  أحدنا ،

 واذا على سبيل الهقريب وإ  فيه أعظم وأعظم        
 ،  وا٣بردلةبْب ا٣بالق وا٤بخلوؽ أعظم ٩با بْب ك  اإلنساف  ما

 أراد الم لف بنفي الحد انا ما ذكرناص   حاؿ على كل 
 وجل ،  عزا٢بد الذي ٰبصر اهلل  :ني يع

 الحد الذي يضعله با ناً من الخلل    دْ رِ ولم يُ 
 واجب اعهقادص   ةابم من خلقه أمر  اهللفإف الحد الذي يراد به بينانة 

 األمور الٍب ينبغم الس وت عنها ،  منإف ال بلـ يف ا٢بد إثباتاً ونفياً  :على أف كما قلنا 
 ابهلينا وجب أف نفص ل   إذاقرآف و  في السنة   ل ن ألنها لم ترد   في ال

****************** 
تػػػػػػػػه                      ا بذاػط علمنػػػػػػػػػحيػػػػػػػػػي فػػػػػػػػال – 11

                   هػفاتػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػن صػنفػػػػػػػػػػػػػ  ي ذاؾػكػػػػػػػػػػػػ   
  

أنػو ال ٲب ػن  (تعػالى أف يحػد ) : يػدؿ علػى أنػو أراد بقولػو  ٩بػا ىػذا : (فال يحيط علمنا بذاته : )  قاله
  ،أف ي وف ٧بصوراً ٰباط بو 

 ،  العلم بها  يم ن أف يحيط سبحانو وتعاذل  فذات اهلل :( فال يحيط علمنا بذاته : ) قاؿ  فلهذا
 وإذا كاف الحس   يحيط بها فالعلم من باب أولى   

كاف البصر ال يدرؾ اهلل   فإذا، (  123 األٗؼبّ) { ال رذسًٚ األثقبس ٝٛٞ ٣ذسى األثقبس } : قاؿ اهلل تعاذل 
 ،لو  مع مشاىدتو
، ألف اهلل أك   المبني على مضرد الهخيل والهصار   يم ن أف يحيط باهلل عي وجل العلمف ذلي 
 اهللمن كل شمء تقدره مهما قدرت فاهلل أعظم ، ومهما قدرت فأنت كاذب يف تقديرؾ ، ألف  وأعظم
ف ل ما يقدره ذىنك من تصور يف ذات اهلل عز وجل  ( 112 هٚ) { ٝال ٣ؾ٤طٕٞ ثٚ ػِٔب } : يقوؿ 
 كذب ، وكل ما يقدره فاهلل أعظم وأجل ،   فإنو

}  إ٭با التف ر يف آيات اهلل: ، وقاؿ  اهلل ذاتولهذا نهى بعض السلف أف يف ر ازنساف في 

اهلل تأت آية وال حديا أف نتف ر يف  ودل(  151 آٍ ػٔشإ) { ٣ٝزلٌشٕٝ ك٢ خِن اُغٔبٝاد ٝاألسك 
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تصل إذل  أف، فالتف ر إ٭با ي وف يف آياتو يف أ٠بائو يف صفاتو أما يف ذاتو فبل ، ألنو ال ٲب ن  نفسو
 نتيجة إال إذل نتيجة ٧برمة وىم أف تتصور مثااًل ليس لك بو علم ، 

  . ( 32 اإلعشاء) { ٝال روق ٓب ٤ُظ ُي ثٚ ػِْ } : تبارؾ وتعاذل  اهللوقد قاؿ 
 ذا تف ر في أسما ه  إذف دع الهف ر في ا

تف ػػػر أيضػػػاً يف آياتػػػو ، مػػػاذا تػػػدؿ عليػػػو ؟ مػػػاذا تػػػدؿ عليػػػو  ؟يتضػػػمن مػػػن صػػػفة  مػػػاذامعػػػُب االسػػػم ؟   مػػػا
 ؟ مداولة األياـ بْب الناس ؟ وما أشبو ذلك ، والنهارالشمس والقمر اختبلؼ الليل 

يم ػن أف   اف أف تضعل ذات اهلل عي وجل اي محط الهف ر فهذا خطأ وضػالؿ   ألنػه مهمػا كػ أما
 ، تدركها
 وال يزاؿ متصفاً بصفات ال ماؿ ،  يزؿدل  أي :(   ينفي عن صفاته : )  قاله

مػن حيػث المعنػى   مػن حيػث ال يفيػػة  الصػفةفلنػا أف نبحػا عػن  وإذا كػاف مهصػفاً بصػفات ال مػاؿ
 الٍب ىم عليو ،  هْ نْ وال ُ 

 عن الصفة ، من حيا ا٤بعُب لنا أف نبحا ل نألف ىذا غّب مدرؾ أيضاً 
 ،،   وى ذامعُب ا٢ب مة ؟  مامعُب الرٞبة ؟ ما معُب العزة ؟   ما

 ،فيو شمء من اإلٝباؿ ٰبتاج إذل تفصيل  : (صفاته  عنؾ   ينفي اكذ: )  قاله
 : وذلي أف صفات اهلل تعالى تنقسم إلى قسمين 

   1ينفي عنه أبداً    ـز لذاته  قسم -1
 ال ينفك اهلل عنو ،  فهذا،  بالصفات الذاتية : ما يعرؼ عند العلماء واذا
 وا٢ب مة ، والعزة ، وما أشبو ذلك ،  ،القدرة  ،العلم  :  مثل

  ،الٍب مسماىا بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء  الصفات الخبريةأيضاً ال ينفك عن  كذلك
 اليد ، :  مثل

 فاليد صفة ةبهم بالخبر   
 ، ولا  الخبر لم يههد العقل إليها إطالقاً 

    القدرةبخالؼ 
ًُ بالعقل     فالقدرة ةبهم بالنص وةبهم أيضِا

 يههدي إلى أف اهلل   بد أف ي اف قادراً    فالعقل
 يد ال ما يثبت ذلك العقل ، إال بعد ورود الشرع بو ،  لوفاهلل ال بد أف ي وف  أما اليد
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قػل فيهػا مضػاؿ إطالقػاً  علػى الخبػر المحػض   فلػيس للع مداراافهذص تسمى صفات خبرية يعني أف 
   
 سماىا لنا أبعاض وأجزاء ، فاليد بالنسبة لنا جزء وبعض منا ، مإف :  قلنا

 إهنا بالنسبة للخالق بعض وجزء ،  : تقاؿ أف يضازل ن   
   1(  ال ل عنما صح انفصاله ) اا : ألف البعض أو الضيء 

 ،االنفصاؿ  ٔبوازر فيها أو أف ٫ب م فيها أف صفات اهلل تعاذل كاليد والقدـ ال ٲب ن أف نصو  ومعلـا
مػػن صػػفات اهلل الذاتيػػة  صػػفةفػػبل يصػػح أف ت لػػق عليهػػا إهنػػا بعػػض مػػن اهلل أو جػػزء مػػن اهلل قػػل ىػػم  إذف

 أخ  اهلل ّٔا عن نفسو فوجب علينا قبو٥با واإلٲباف ّٔا ،
 : صفات فعلية : الثاني من الصفات  القسم

 يزؿ وال يزاؿ فعاالً ،  دلاهلل ألف  صفة ذاتية فهذص باعهبار الضنس
هَ ُٞ ًبٕ اُجؾش ٓذاداً ٌُِٔبد سث٢ ُ٘لذ اُجؾش هجَ إٔ ر٘لذ ًِٔبد سث٢ }  أقااله وكذلي  تنقضي   أفعاله 

  .(  125 اٌُٜق) { ُٝٞ عئ٘ب ثٔضِٚ ٓذادا 
 ليس  زماً لذاته   فهذا ينفك اهلل عنو يعِب  الفعل ناعآحاد الفعل أو  ل ن

  اذا ناع وآحاد ناع  الدنيانػزوؿ إذل السماء ال:  مثاؿ ذلي
 قبل خلق السماء آحاد ، ألنو يتجدد كل ليلة ،  نظّبدل يثبت لو  ألنه

يػيؿ و   لػمت ػاف حادةػة ل ػن جنسػها أزلػي أبػدي ألف اهلل  آحاداػافاألفعاؿ ناعها قد ي اف حادةػاً 
  يياؿ فعا ً 
 ،  آحادكل ليلة ىذا   ناعه حادث أفرادصفعل النػيوؿ 
  فها باعهبار أصل الفعل صفة ذاتية وباعهبار الناع  ناع العرش علىا سهااء وكذلك 

 ، العرش ي وف فعلياً  خلقدل ي ن إال بعد  ألنه
 ، ثابتآحادية ألف استواء اهلل على العرش :  فال نسهطي  أف نقاؿ أما آحادية 

 إف اهلل قد ال يستوي على العرش ، :  و  يم ن أف نقاؿ
 ،بذلك الشمء  علمألننا ليس عندنا  اؿ اذا  نق

ثلػا ليلػة بالنسػبة للسػماء  كػلإنػو ٰبػدث  :  قلنػا، النػػزوؿ إذل السػماء الػدنيا ٤بػا كػاف مقيػًدا بػزمن  بخالؼ
 الدنيا ، 

 :(  كذاؾ   ينفي عن صفاته: )  قاؿ الم لف إذف
 لفعلية  أف يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات ا يضب
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****************** 
                    قػػد جػػاء فػػي الػػدليل مػػا  لػفػػ – 12

                        لػمثيػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػا تػن غيػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػ مػابػػػػػػػػػػػػػفث                                                     
  

 اذص قاعدة نافعة في باب الصفات   
 وجل ؟  ت اهلل عيما اا الدليل الذي يعهمد عليه في صفا ل ن
 فقط عند أىل السنة وا١بماعة ،  األةرالذي يعتمد عليو يف صفات اهلل ىو  الدليل

 : األةر المهمثل في أمار ةالةة 
   ال هاب  – 1
   والسنة  – 8
   وأقااؿ الصحابة  – 3

 للصفات ،  بالنسبةىذه مصادر التلقم 
 ،  العقلىو  ي اذا البابعند غير أال السنة والضماعة الدليل المعهمد عليه ف

  واذا مذاب األشاعرة  
ال تػاب والسػنة ومػا اقتضػى العقػل نفيػو نفينػاه  يفما اقتضى العقل إثباتو أثبتناه ، وإف دل يوجد  :فيقالاف 

 إثباتو وال نفيو ،  العقلوإف وجد يف ال تاب والسنة وما ال يقتضم 
 لعدـ الدليل ا٤بثبت ،  فأكثرام نفاص

 والنايف ،  ا٤بثبتلعدـ الدليل  يهوبعضهم تاقف ف
  ما جاء في الدليل من كهاب اهلل وسنة رساله أقااؿ الصحابة فإنه ةابم 

 يضاز أف ننفيه   ت ذيباً و  تحريفاً المسمى بالهأويل     
 تأويبلً ٗبعُب التحري  ، والال ت ذيباً  :وإف شئم فقل 

اُشؽٖٔ ػ٠ِ اُؼشػ } : ىذا ثابت بالدليل وىو قولو (  1 هٚ) { اُشؽٖٔ ػ٠ِ اُؼشػ اعزٟٞ } :  فمثال

 إف اهلل دل يستوي ، : ال ٯبوز أف ننفيو بت ذيب فنقوؿ (  1 هٚ) { اعزٟٞ 
 يستوي فهو كافر كفراً ٨برجاً عن ا٤بلة ،  دلإف اهلل  :ألف من قاؿ 

 ألنو م ذب وال تأويل ي وف ٙبريفاً ، 
 .إف اهلل استوى ٗبعُب استوذل  : قاؿفمن 

 .هذا أةبم ا سهااء ل ن حرؼ معناص ف
 التحري  ،  توت ذيباً وال تأويبلً حقيق الفنحن نثبتو وال ننفيو 
 ال ت ذيب فيو وال ٙبري  ، حقيقياً أي ثابت ثبوتاً :  (فثابم ) : ىذا معُب قوؿ ا٤بؤل  

 اا الدليل ؟  ما
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 السم  والعقل   : الدليل على وجاب ةباته :  الضااب
  :أما السم  

 .األسماء والصفات  اذصفاف اهلل أةبم 
 .(  142 األػشاف) { ٝهلل األعٔبء اُؾغ٠٘ كبدػٞٙ ثٜب } : فقاؿ 

 .(  14 اٌُٜق) { ٝسثي اُـلٞس رٝ اُشؽٔخ }  :وقاؿ 

 .(  83 اُشؽٖٔ) { ٣ٝجو٠ ٝعٚ سثي رٝ اُغالٍ ٝاإلًشاّ } : وقاؿ 
   والذاتيةفأةبم األسماء والصفات الخبرية 

  :عقلي ال والدليل
فوجػب االعتمػاد فيهػا ، تفصػيلها  يفال مدخل للعقػل ، أف صفات اهلل عز وجل وأ٠بائو أمور خ ية غيبية 
 س ت عنو توقفنا فيو ال نثبت وال ننفم ، وماعلى النقل فما أثبتو النقل أثبتناه وما نفاه نفيناه 

مػن غيػر ) :  وقػاؿ،  1 ثيػل نفػم ىػذاألنو ٤بػا كػاف الثبػوت قػد يسػتلـز التم :( من غير ما تمثيل : )  قاله
 بقية الصفات ، وى ذافبل ٭بّثل نثبت هلل وجهاً بدوف ٛبثيل ، يداً بدوف ٛبثيل ،  (ما تمثيل 
 : دؿ على نفيه عن اهلل :  والهمثيل
 .السم  
 .والعقل 
  .والحس 

عاـ ال ٲباثلو شمء وىذا نفم ، (  11 اُؾٞسٟ) { ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } : تعاذل  اهللفقد قاؿ :  فأما السم 
) { كال رنشثٞا هلل األٓضبٍ } : وقاؿ ، (  21 ٓش٣ْ) { َٛ رؼِْ ُٚ ع٤ٔبّ } : يف أي شمء من صفاتو ، وقاؿ 

 .(  88 اُجوشح) { كال رغؼِٞا هلل أٗذادا } :  وقاؿ (  31 اُ٘ؾَ
  .ه مثل المعنى كثيرة كلها تدؿ على أف اهلل ليس له مثل و  يضاز أف يضعل ل اذاواآليات في 

 .  لادلة الخبرية  مثلليس له 
 .لادلة الطلبية   و  يضاز أف يضعل له مثل 

 .هم عن ا٤بماثلة ػن وفيوألف فيو نفم ا٤بماثلة 
 .{ َٛ رؼِْ ُٚ ع٤ٔبّ } ، { ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } : نفم ا٤بماثلة مثل 

 .{ ادا كال رغؼِٞا هلل أٗذ} ، { كال رنشثٞا هلل األٓضبٍ } والنهم عن التمثيل 
 ا٣بالق مباين للمخلوؽ يف ذاتو ووجوده ومنػزلتو ،  أف:   العقلي على امهناع الهمثيل الدليل
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بػػأف ا٣بػػالق لػػيس كػػا٤بخلوؽ ، ا٤بخلػػوؽ خلػػق مػػن مػػادة م ونػػة يقػػـو  يعلػػمفػػإف كػػل أحػػد  :أمػػا فػػي ذاتػػه 
وال ا٢بديػػد كػػذلك ، مػػن جػػنس العناصػػر ا٤بوجػػودة ، ال مػػن جػػنس الػػذىب   لػػيسبعضػػها بػػبعض ، وا٣بػػالق 
األجنػػػاس ا٤بخلوقػػػة ، يعػػػِب ٨بػػػال   ةاللمػػػم وال الػػػَباب ، يعػػػِب ٨بػػػال  طبيعػػػ والوال الزجػػػاج وال الرصػػػاص 

 ، ا٤بخلوقة١بميع األجناس 
عليػو العػدـ  ٯبػوزا٤بخلوؽ وجػوده ٩ب ػن ، وا٣بػالق موجػود واجػب ، فػا٤بخلوؽ  :كذلي أيضاً في الاجاد 

 أبدي ، أزرل، أما ا٣بالق فبل ، وجوده  وكل ما نشأ من عدـ فإنو ٯبوز عليو العدـ
 ا٣بالق فاعل ، وا٤بخلوؽ مفعوؿ ،  : ةالثاً 

 ٲب ن أف ٯبعل البناء كالبا  ،  فبل ، والفاعل أكمل من المفعاؿ
 في ذاته ووجادص ومرتبهه لـي من ذلي أف ي اف مخالفاً له في صفاته    للمخلاؽفلما كاف مخالفاً 
 ـي ا خهالؼ في الصفات   الذات يسهل فيألف ا خهالؼ 
 وعقبلً ، ٠بعاً إف اهلل ال ٲباثلو شمء من ٨بلوقاتو  :ولهذا نقاؿ 

كػػن في ػػوف ، الػػرب عػػز وجػػل  : أراد شػػيئاً قػػاؿ لػػو  إذايشػػهد با٤بخالفػػة أيضػػاً فػػالرب عػػز وجػػل  :  والحػػس
 ،يد أحدنا  يفكل ا٤بخلوقات يف يده كخردلة 

 ،  للمخلوؽٲب ن أف ي وف ٩باثبلً  ال إذف
 ،  ا٤بخلوؽكذلك أيضاً نشاىد أف الناس يدعوف اهلل فيستجيب ٥بم بأمور ال ٲب ن أف ي يقها 

 1من ا٤بن   ينػزؿم رت قبل أف أفنشأت سحابة و ،  (أغثنا  مالله ): م لقاؿ النيب صلى اهلل عليو وس
  ،فبل ٲب ن للمخلوؽ أف يصنع ذلك ، إذا ا٢بس يشهد ٗبخالفة ا٤بخلوؽ للخالق 

   ـ من الهماةل في ا سم أف يهماةل الييء في الصفة و  يلي 
، وللثػور يػد ورجػل ، وللفيػل يػد ورجػل ، وللنمػل يػد ورجػل ، ىػل يلػـز  ورجػللئلنسػاف يػد  :ولهذا نقػاؿ 

 االسم أف يتماثل يف ا٢بقيقة ؟  يفمن ىذا التماثل 
ها ف يػػ  با٣بػػالق عػػز ا٤بخلوقػػات مػػع بعضػػ يفال يلػػـز كػػل يعػػرؼ أف رجػػل الفيػػل لػػيس كرجػػل الػػذرة وىػػذا 

 وجل ، 
 السم  والعقل والحس   بدليلفهبين إذف نفي مماةلة الخالل للمخلاؽ 

    بنفي الهمثيل أولى من الهعبير بنفي الهيبيه والهعبير
 ، (من غير تيبيه : ) و  نقاؿ  ( تمثيلمن غير )  تقاؿيعِب أف 

 :واذا أولى وأحسن لاجاص 
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) { ُذذذ٤ظ ًٔضِذذذٚ ؽذذذ٢ء } : فقػػػاؿ اهلل تعػػػاذل  ، الػػػذي جػػػاء بػػػو القػػػرآف أف ىػػػذا ىػػػو اللفػػػال :األوؿ  الاجػػػه

 ، ( ليس كشبهو شمء ) : ودل يقل (  11 اُؾٞسٟ
 لم يأت به النص   الذيومعلـا أف الهعبير الذي جاء به النص أولى من الهعبير 

 أف نفم التشبيو من كل وجو ال يصح ،  :الثاني  الاجه
 قو يف أي شمء من األشياء غّب صحيح ، خل يشابوأف اهلل ال  يعني معناص

يضم  بينهما ل ن يمهاز كل واحد منهما بما يخػهص بػه  ماألنه ما من شيئين إ  وقد اتفقا في أصل 
   

، والشػَباؾ يقتضػػم التشػػابو فيمػا اشػػَبؾ فيػػو ،  الخػػالل والمخلػػاؽ بػػينصػػفة ميػهركة الوجػػود ، :  فمػثال
 ،  ةناع ميابه واذاخلوؽ ا٣بالق وا٤ب بْب فأصل الاجاد اآلف ميهرؾ

 ،وجود  ال الخالل بناع يهمييل ن 
 فاجاد الخالل واجب ووجاد المخلاؽ جا ي   يعني غير واجب   

 على أنه غير واجب حدوةه وما جاز حدوةه جاز عدمه    والدليل
    أما وجاد الخالل فإنه واجب 

 :  السم  وكذلي
   أصل الصفة فاشهركا في  يسم اهلل عي وجل يسم  والمخلاؽ 

  واذا ناع من الهيابه 
 ،فيو  اشَبكاا٤بشَبكْب يف شمء يتشأّاف فيما  ألنه

   1 فأصل الصفة ميهركة
 ل ن فرؽ بين اذا واذا   

 ،أبدي ال يعَبيو النقص بوجو من الوجوه  أزرل٧بيط ب ل شمء  سم  اهلل تعالى
 ٧بدود ناقص قابل للزواؿ والتغّب ،  المخلاؽ وسم 
  ،ما تسمع البعيد ناقص  نيأل٧بدود 
 ،حٌب وإف أدرؾ الشمء أحياناً ال تدركو على ما ىو عليو  ألنه
 ،تدري بالضبط ما يقوؿ  الول ن مات القارئ كل  سمعي قد

 كاف أصم ،   حٌبىو قابل للتغّب كم من إنساف كاف يسمع مث لع  ٠بعو  كذلي أيضاً 
  على الع س من ذلي و٠بع ا٣بالق سبحانو وتعاذل 

 باجه من الاجاص    نقصشامل كامل   يعهريه عو ٠ب
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   وأردنا الميابهة من كل وجه فهذا   يصح  ةهبإذف لا نفينا الميا
   بد من تيابه ل ن تيابه   يقهضي الهماةل  

عنػػد بعػػض النػػاس علػػى نفػػم الصػػفات ، و٥بػػذا يقولػػوف ل ػػل  ي لػػقنفػػم التشػػبيو صػػار  أف:  الثالػػث الاجػػه
 ، إنو مشبّْو :  الافيقمن أثبت الصفات 

 ،يعِب ٫بن أىل السنة وا١بماعة وا٢بمد اهلل  ةيسموف ا٤بشتبو مشبه ا٤بع ّْلة
 ال ثاء    –الناابم  –الحياية  –المضسمة  –الميبهة : الهعطيل  أاليسمينا 

    1 كل اذص يصفاننا بها أال الهعطيل
 ، (من غّب تشبيو  ) :فإذا قلنا 

  ا السام  يعني إةبات الصفات وكاف مفهـا الهيبيه عند اذ
واػذا معنػى باطػل ( مػن غػّب إثبػات صػفات ) :  قالنػاأي يسػاوي ( من غػّب تشػبيو ) : قالنا معُب  صار
 مراد    غير

   وبهذا نعرؼ أف نفي الهمثيل أولى من نفي الهيبيه لهذص الاجاص الثالةة 
قػاؿ نعػيم بػن حمػاد الخياعػي نحن نسػم  فػي كػالـ السػلف والخلػف نفػي الهيػبيه : قا ل  قاؿفإذا 
مػػن شػػبه اهلل بخلقػػه فقػػد كفػػر   ومػػن جحػػد مػػا وصػػف اهلل بػػه نفسػػه فقػػد كفػػر   : )  البخػػاريشػػيخ 
 فذكر الهيبيه ؟  ( وصف اهلل به نفسه و  رساله تيبيهاً  فيماوليس 
 ،إنو يريد بذلك التمثيل وال بد  : نقاؿ:  الضااب
 ليس ىو ٗبعصـو ،  وأيضاً 

 في كهاب اهلل فهي أولى من عبارة أي معبر    عبارة وإذا كاف لدينا
  ( من غير ما تمثيل : ) قاؿ  حياوا٤بؤل  رٞبو اهلل سلك نفم التمثيل 

 زائدة ،  (من غير ما تمثيل ) قاله  يف: (  ما)  :قاله 
 ،   ا٤بعُبأنك لو حذفتها الستقاـ ال بلـ وصح :  والدليل على زيادتها

 ،  زوائدف فائدة الزوائد إ: علماء البالغة  يقاؿ
 فهو مؤكد للمعُب الذي ىو يف سياقو ،  ف ل حرؼ زا د

 لتوكيد النفم أي نفم التمثيل ، زائدةىنا  (ما ) فت وف  وعلى اذا
****************** 

                      مة ونحااػػػػػا كاجهػػػػػهػرحػػػػػ مػػػػػن – 13
                    هػضػػػػػػػػػػػػػػهػا مػػػػػػػػػػػػػن نػل مػػػػػػػػػػػػػػوكػػػػػػػػػػػػػ دصػويػػػػػػػػػػػػػ   

  
                                                 

 – 240،  019،  016/  0) بيػػاف تلبػػيس ا١بهميػػة ( 95ص )  ، ال ىػػاف للس سػػ م( 24ص ) أصػػل السػػنة البػػن أ  حػػا   -  1
245  ،625  ) ، 
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 مػػػنصػػػفة مػػػن صػػػفات اهلل عػػػز وجػػػل أثبتهػػػا اهلل لنفسػػػو يف آيػػػات كثػػػّبة : الرٞبػػػة  :( مػػػن رحمػػػة  ): لػػػه قا 
  :القرآف 

 .(  14 اٌُٜق) { ٝسثي اُـلٞس رٝ اُشؽٔخ }  :مثل قولو ،  فهارة بذكر اذص الصفة نفسها .0
 .(  123 ٣ٞٗظ) { ٝٛٞ اُـلٞس اُشؽ٤ْ }  : ، مثل قولو ا سم المهضمن لها بذكروتارة  .2
) { ٣ؼزة ٖٓ ٣ؾبء ٣ٝشؽْ ٖٓ ٣ؾبء }  : ، مثل قولو تعاذل منها الميهلوتارة بذكر األةر واا الفعل  .3

 .(  81 اُؼٌ٘جٞد
 من صفات اهلل تهناع اذا الهناع    فصفة

    وأف اهلل تعالى مهصف بها اتصافاً حقيقياً   يحهاج إلى تحريف حقيقة شي أنها 
 ،اهلل سبحانو وتعاذل  ورٞبة
  في أف الرحمة أزلية  (  52 اُ٘غبء) { ًٝبٕ هللا ؿلٞساً سؽ٤ٔب }  : ي ل عليي قاله تعالىو  ي

 فعل ماض يدؿ على شيء مضي ؟ ( كاف : ) ألنه قد يقاؿ قا ل 
 ،الداللة على الزمنية  منهاإف كاف أحيانًا تسلب : أف نقاؿ : اذا ازش اؿ  عنالضااب 

 زمن ، إثبات الصفة دوف ال ّٔاوي وف ا٤براد 
 ،  والرٞبةمعناه أف اهلل متص  با٤بغفرة ، { ًٝبٕ هللا ؿلٞساً سؽ٤ٔب } ػ ف

 انا مسلابة الد لة على اليماف   ( كاف ) ػ   ف( زاؿ )  و( كاف )   أنه 
 على وجه ا سهقرار والدواـ    الصفةوال رض منها إةبات 

 والرحمة صفة ذاتية لم ييؿ و  يياؿ   
 عليها السم  والعقل   ؿد راحماهلل تعالى 

 واآليات الٍب ذكرنا آنفاً وىم ال ٙبصى كثّبة جداً يف القرآف والسنة ، :السم   أما
 ،موجو الداللة على رٞبة اهلل ما فينا عن النعم العظيمة ودفع النقم  :العقل  أما
  اذا يدؿ على الرحمة فضلب النعم واألرزاؽ من آةار رحمة اهلل  كل

 .(  84 اُؾٞسٟ) { ٝٛٞ اُز١ ٣٘ضٍ اُـ٤ش ٖٓ ثؼذ ٓب ه٘طٞا ٣ٝ٘ؾش سؽٔزٚ } : قاؿ اهلل تعاذل 

ٝإ ًبٗٞا ٖٓ هجَ إٔ ٣٘ضٍ ػ٤ِْٜ ٖٓ هجِٚ ُٔجِغ٤ٖ ، كبٗظش ا٠ُ آصبس سؽٔخ هللا ٤ًق ٣ؾ٢٤ } : وقاؿ اهلل تعاذل 

 ،(  12 – 15 اُشّٝ) { األسك ثؼذ ٓٞرٜب إ رُي ُٔؾ٢٤ أُٞر٠ ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ؽ٢ٍء هذ٣ش 
 ل ن الذي ينعم ىو الرحيم ،  ىويتعد ويؤذيف غّب الرحيم ال ينعم ، بل ينتقم ويهْب أإذ 

 هلل     الرحمة ةباتوما اندف  عنا من النقم من األدلة على 
، وإف اهلل ال يوصػػ   هللوالعجػػب أف مػػن يػػدعوف العقػػل يقولػػوف إف العقػػل يػػدؿ علػػى امتنػػاع ثبػػوت الرٞبػػة 

، واهلل عػػز وجػػل منػػػزه عػػن الضػػع  ،  لػػع الرقػػة واللػػْب ، والرقػػة واللػػْب  بالرٞبػػة عقػػبلً ، الرٞبػػة تػػدؿ علػػى
 وىذا ال بلـ موىم ، 
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 يف رٞبة ا٤بخلوؽ ،  إف صح أنه مالـز للرحمةالرٞبة إ٭با ىو  يفىذا الذي ادعيتو  :ول ن نقاؿ 
 ،سل انو وعزتو وقوتو  كماؿفهو يرحم مع   أما الخالل

    ضي الرقة واللين والضعف على أننا   نسلم لي أف الرحمة تقه
أرحػم النػاس  مػنيف سل انو ا٤بناسػب للبشػر مػن أقػوى النػاس وي ػوف ، ىو ا٤بلك ذو السل اف العظيم  فها

والضع  دعػوى ٦بػردة ال  واللْبوىذا ٲب ن فبل تبلـز بْب الرٞبة والضع  فدعواؾ أف الرٞبة تقتضم الرقة 
 ، للمخلوؽفهم بالنسبة دليل عليها ، مث على فرض أف ي وف عليها دليل 

والرٞبػػة دل  العقػػلإف اإلرادة دؿ عليهػػا :  أنهػػم يقالػػاف  مػػن ىػػؤالء الػػذين يػػدعوف العقػػل  والعضػػب أيضػػاً 
 يدؿ عليها العقل ،  

   إف العقل دؿ عليها :  ويقالافازرادة  هلل فيثبهاف
 إف العقل دؿ على نفيها ،:  الرحمة ويقالاف يثبهافو  
 أكثر في القرآف ذكر ازرادة هلل أو ذكر الرحمة ؟ أيما :  همسأله ولا

 ،ذكر الرٞبة أكثر ب ثّب من ذكر اإلرادة  : الضااب
 خفي   يفهمه إ  الضهابذة من طلبة العلم    دليلةم إف دليل العقل على ازرادة 

 اا الهخصيص   عندامألف الدليل العقلي على ةبات ازرادة 
 اا الهخصيص ؟  ما

  ،أرلاً والشمس مشساً والقمر قمراً والبعّب بعّباً وا٢بمار ٞباراً  واألرضاًء السماء ٠ب كوف
 تخصيص    اذا

 ا٢بمار ٞباراً ؟  وىذاما الذي خصص أف ي وف ىذا البعّب بعّباً 
الشػػػػ ل ، وا٢بمػػػػار علػػػػى ىػػػػذا  ىػػػػذاإرادة اهلل ، أراد اهلل أف ي ػػػػوف البعػػػػّب علػػػػى ىػػػػذا الشػػػػ ل فصػػػػار علػػػػى 

   فالهخصيص يدؿ على ازرادة ا الش ل ، الش ل فصار على ىذ
 ،  ود لة الهخصيص على ازرادة أخفى ب ثير من د لة النعم على الرحمة

ا٢بمػػد هلل م رنػػا البارحػػة م ػػراً كثػػّباً خاليػػاً مػػن العواصػػ  والقواصػػ  ، مػػن أيػػن :  وتقػػاؿأي عػامم تسػػألو 
 ؟ وماذا يدؿ عليو ؟  ىذا

 ا بفضل اهلل ورٞبتو ، سيقوؿ لك ا٢بمد هلل م رن:  الضااب
 اهلل استدالالً ال ٰبتاج إذل تعب ،  رٞبةويستدؿ ّٔذا ا٤ب ر على 

إهنػا منتفيػة عػن اهلل ، وال يوجػد : العاـ وا٣باص يقولوف  يستوفيهافهذه الداللة العقلية ا١بلية الوالحة الٍب 
 الدليل يدؿ على نفم الرٞبة ،  بل، دليل يدؿ على الرٞبة 
 ،  عقبلً ىذا ىو الذي نثبت بو اإلرادة :  يقالافوالتخصيص ا٣بفم 
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 وا  ء أن روا الرحمة ول ن على أي شيء يفسروف الرحمة ؟
 إما اإلحساف وإما إرادة اإلحساف ، :  قالاا:  الضااب

 ،منفصل عن اهلل ال من صفاتو  ٗبفعوؿفسروىا  إذا فسرواا بازحساف
 ،هلل سبع صفات ومنها اإلرادة  يثبتوفألهنم فسروىا بصفة يقرروهنا ،  وإذا فسرواا بازرادة

 ،  بإرادة ازحساف فيفسروف الرحمة
 ،ا٤بريد اإلحساف أو يعِب احملسن  يعِبالرٞبن الرحيم  : فيقاؿ

 فيفسروف الرحمة بالزمها ومقهضااا   
   تحريفو  شي أف اذا 

 إذا أثبتم اإلرادة فلماذا ال تثبتوف الرٞبة ؟   :ونقاؿ لهم 
 إف الرٞبة رقة ولْب ولع  ،  : اا قال إذا
 : بأمرين  اذاسبل لنا الضااب عن اذا وقلنا إف الضااب عن  فقد

 منع أف ت وف الرٞبة دالة على الرقة واللْب والضع  ، : األوؿ
ا٤بخلوؽ فإف ذلك لن ي وف مقتضاىا باعتبار رٞبػة ا٣بػالق  رٞبةقدر أف ىذا مقتضاىا باعتبار  لو : الثاني

، 
 : نأيت ٗبثاؿ وي فم  :( ونحااا  : ) قاله
  ، 1 ا٢ب مة ٩بنوعة عند أىل التع يل(  الح مة) 

 لو ح مو ال يف ما شرع وال يف ما خلق ،  إف اهلل ليس:  يقالاف
 ومنػزه عن األعراض ،زه عن األبعاض ػزه عن األغراض منػتعاذل من واهللألف ا٢ب مة غرض ، :  قالاا
  (واألبعاض  واألغراضيص عن األعراض ػسبحاف من تن ): على اهلل  القائل منهم يف الثناء  فيقاؿ
   ،يعِب عن الصفات :  األعراضعن 

    ،ا٢ب مة   عن : واألغراض
 اليد والوجو والعْب وما أشبهها ،  عن : واألبعاض

علػػو شػػاء أف يف، ول نػػو ّٓػػرد ا٤بشػػيئة ، ٢ب مػػة  الشػػمءإف اهلل ال يفعػػل  : فهػػم ين ػػروف الح مػػة ويقالػػاف
 ي وف ٢ب مة وغاية ٧بمودة فهذا ال ٲب ن ،  أفشاء أف ال يفعل فلم يفعل ، أما ، ففعلو 
 ألف ا٢ب مة غرض ،  :  قالاا

وتعاذل ال ٰبتػاج إذل ا٤بنفعػة وال إذل دفػع  سبحانوفيو منفعة لصاحب الغرض أو دفع مضرة ، واهلل  وال رض
 ا٤بضرة ، 
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يػو سػلب صػفة عػن اهلل مػن أجػل الصػفات وىػم ا٢ب مػة ، وف األقػااؿو  شي أف اذا القاؿ مػن أن ػر 
خلػػق السػػماوات واألرض بػػاطبلً وي ػػوف قػػد خلػػق اإلنسػػاف سػػدى وقػػد  قػػدي ػػوف اهلل تعػػاذل  وعلػػى قػػالهم

 شرع الرائع واألرض عبثاً ،
 اذا ي ذبه القرآف    وكل

ولو كاف خلق (  111 ٔئٕٓ٘ٞاُ) { أكؾغجزْ أٗٔب خِو٘بًْ ػجضبً ٝأٌْٗ ا٤ُ٘ب ال رشعؼٕٞ } : قاؿ اهلل تعاذل 
 ا٣بلق لغّب ح مة ل اف عبثاً ، 

 35 – 34 اُذخبٕ) { ٝٓب خِو٘ب اُغٔٞاد ٝاألسك ٝٓب ث٤ٜ٘ٔب الػج٤ٖ ، ٓب خِو٘بٛٔب اال ثبُؾن } : وقاؿ تعاذل 

 ) . 

ٌَ ُِز٣ٖ ًلشٝا ٖٓ} : وقاؿ تعاذل  { اُ٘بس  ٝٓب خِو٘ب اُغٔبء ٝاألسك ٝٓب ث٤ٜ٘ٔب ثبهال رُي ظٖ اُز٣ٖ ًلشٝا ك٣ٞ

 .(  83 ؿ) 
 عػػػز، أمػػا ا٣بػػالق  خلػػػوؽفإ٭بػػا ىػػذا بالنسػػبة للم (دفػػ  مضػػػرة أو جلػػب منفعػػػة : ) ال ػػرض أف  رَ دّْ قُػػ وإذا

منفعػػة  ١بلػػبوجػػل فػػبل ، علػػى أننػػا ٭بنػػع أف ي ػػوف ىػػذا مضػػ رداً يف ا٤بخلػػوؽ ، فقػػد يريػػد اإلنسػػاف الشػػمء 
 فهل لو ىو منفعة ؟  إلنقاذهقاً يف ا٤باد ونزؿ لغّبه أو دفع مضرة عن غّبه ، فلو وجد اإلنساف شخصاً غري

ي ػػوف حػػْب اإلنقػػاذ دل  قػػد ،منفعػػة ماديػػة ال أوؿ وارد يػػرد علػػى اإلنسػػاف يف ىػػذا إنقػػاذ أخيػػو :  الضػػااب
 في وف الغرض من ذلك دفع مضرة عن الغّب ،  ،يتصور أو دل يف ر يف الثواب 

جلػػب  مػػنأفعالػػو وأقوالػػو إال مػػا يتعلػػق ٗبصػػلحتو لػػو سػػلمنا جػػدالً أف اإلنسػػاف ال يريػػد ب :نقػػاؿ  اػػذاومػػ  
 منفعة أو دفع مضرة فهذا بالنسبة للمخلوؽ ، 

 آٍ ػٔشإ) { ٖٝٓ ًلش كبٕ هللا ؿ٢ٌّ٘ ػٖ اُؼب٤ُٖٔ } : اهلل تعاذل  قاؿ ، أما اهلل عز وجل فإنو غِب عن العباد

لئلحساف إذل ا٤بخلوؽ ، ٤بنفعتو وال لدفع الضرر عنو ول ن  والفهو يفعل الشمء ال ٤بصلحتو (  53
 ،  مدحواإلحساف إذل الغّب صفة 

 ، فإذف ح مة اهلل عي وجل مهعلقة بفعله ومهعلقة بمفعاله
 ،فبل ينسب إذل العبا  بفعله

 الفاسدة من جلب ا٤بنفعة ودفع ا٤بضرة ،  إذلٗبا ٰبسن بو  وبمفعاله
  إذف نحن نثبم الح مة هلل عي وجل 

 عة أو دف  مضرة   محهاج إلى جلب منف أنه  على 
 ول ن ألف فعله ليس بعبث وليس بباطل   

  يفعل الفعل لمصلحة العبد  إنماواا سبحانه 
    1 فلهذا نثبم هلل الح مة

                                                 

 ، (  098/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  -  1
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  ، فعلو ّٓرد ا٤بشيئة إف : ونقاؿ، ال نثبت ا٢ب مة  : يقالاففهم 
 :ولهم شبهات 

امأوبياء  (  52 اُ٘غبء) { ٕ ال ٣ُغؤٍ ػٔب ٣لؼَ ْٝٛ ٣ُغؤُٞ} : قولو تعاذل  :مثاًل  منها

2  ، 

   ول ن اذا ليس فيه دليل 
 ٩بػػػنومػػػن خصػػػائص ألوىيػػػة األصػػػناـ أهنػػػا تسػػػأؿ إذا كانػػػت  ألف اآليػػػة فػػػي إبطػػػاؿ ألاايػػػة األصػػػناـ - 1

 يتوجو إليو السؤاؿ أما اهلل فإنو ال يسأؿ ،
ألنػػػو تػػػاـ  لػػػوٲبنػػػع أو يػػػؤذف سػػػؤاؿ مناقشػػػة ٕبيػػػا { ال ٣غذذذؤٍ ػٔذذذب ٣لؼذذذَ } : أف معنػػػى اآليػػػة :  ةانيػػػاً  - 8

يف اآليػة مػا يشػّب  فلػيسالسل اف سبحانو وتعاذل فلو أف يفعل ما شاء ل ن نعلم أف فعلو مقروف با٢ب مػة 
سػل انو وإنػو ال أحػد يسػألو أو  كمػاؿإذل أف فعل اهلل عز وجػل لػيس لػو ح مػة بػل يف اآليػة مػا يػدؿ علػى  

 ؟  فعلذا على كماؿ فعلو وح متو ألنو ال ٰبتاج أف نسأؿ ٤با
 ألننا نعلم أنو ما فعل إال ٢ب مة ، 
 :فاآلية منػيلة على أحد وجهين 

  : آياتأثبت اهلل لنفسو الوجو يف عدة  وقد(   الاجه) صفات اهلل  من ( :كاجهه : )  قاله
بت فأث(  83 – 82 اُشؽٖٔ) { ًَ ٖٓ ػ٤ِٜب كبٕ ، ٣ٝجو٠ ٝعٚ سثي رٝ اُغالٍ ٝاإلًشاّ }  :قولو تعاذل :  منها

 ،اهلل لنفسو وجهاً 
 وإكراـ ، أي ذو عظمة ؤّاء وحسن ،  جبلؿووص  ىذا الوجو بأنو ذو 

 اكراـ أي ي ـر وي رِـ سبحانو ، : وذو إكراـ 
 .(  44 اُوقـ) { ًَ ؽ٢ء ٛبُي اال ٝعٜٚ } : اهلل تعاذل  وقاؿ

 ذا متعددة ، واآليات يف ى(  88 اُشػذ) { ٝاُز٣ٖ فجشٝا اثزـبء ٝعٚ سثْٜ } : وقاؿ تعاذل 
 . (  111 اُجوشح) { ٝهلل أُؾشم ٝأُـشة كؤ٣٘ٔب رُٞٞا كضْ ٝعٚ هللا } :  تعالىوأما قاله 

 : ففيها قا ف للسلف
 ،  اهلل الحقيقي وجهبوجو اهلل  المراد أف :األوؿ  القاؿ
 ،  1 وجهوإف اآلية نزلت يف الصبلة وا٤بصلم أينما توجو فاهلل قبل :  وقالاا

 ،  الضهة: بالوجو  المرادبل :  وقاؿ آخروف
ٍَّ ٝعٜخٌ ٛٞ ٤ُٜٞٓب } : كقولو تعاذل   ( 114 اُجوشح) { ٌُٝ

2
 ، 

                                                 

 ، (  460/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  - 1
ومػا  510/  0) وجػامع البيػاف لل ػ ي (  06 – 05 / 6( )  093/  3( )  428/  2) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابػن تيميػة  - 2

) وا٤ببسوط للسرخسػم (  365/  2( )  020،  88/   0) وأح اـ القرآف للجصاص (  371/  0) وا٤بصن  البن أ  شيبة ( بعدىا 
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باستقبا٥با وت وف اآلية نزلت فيمن اشتبهت عليو القبلة فا٘بػو  أمركمأينما ت ونوا فثم جهة اهلل الٍب  فا٤براد 
 القبلة ،  يريدإذل غّب القبلة وىو 

 السػػػفرلصػػػبلة النافلػػة علػػػى  أواجتهػػادؾ إذل ذلػػػك  وأداؾجتهػػػدت جهػػػة صػػحيحة ألنػػػك ا ىػػػذه : فنقػػاؿ
 فإنك تصلم حيا كاف وجهك ل ن بقية اآليات ال يراد ّٔا إال الوجو ،

 صفة حقيقية ثابتة هلل منػزه عن ٩باثلة أوجو ا٤بخلوقْب ، :  الاجه
 أف اهلل أثبتها لنفسو ،  :حل ةابهة هلل  أنهاوالدليل على 

) { ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء ٝٛٞ اُغ٤ٔغ اُجق٤ش } : اهلل قاؿ  أف:  تماةل أوجه المخلاقين والدليل على أنها  

 .(  11 اُؾٞسٟ
الاجػه  فليهػلإذا ضػرب أحػدكم  ): إنه ةبم عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قاؿ : قاؿ قا ل  فإف

تقالػاف إف  موأنػهواذا يػدؿ علػى أف وجػه أدـ مماةػل لاجػه اهلل    1( فإف اهلل خلل آدـ على صارته 
 هلل وجهاً   يماةل أوجه المخلاقين فما اا الضااب عن اذا الحديث ؟ 

مناقضاً  وجعلوىذا ا٢بديا من األحاديا ا٤بتشأّة فمن كاف من قلبو زيغ اتبعو :  قلنا:  الضااب
واذا ، { ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } :  اذا القرآف يقاؿ:  وقاؿللقرآف ، ولرب القرآف بعضو ببعض ، 

 . المهيابه فيهب  فأيهما نصدؽ ؟إف اهلل خلق آدـ على صورتو ،  : يقاؿ الحديث
 ،الراسخاف في العلم فيفهح اهلل عليهم ويعرفاف وجه الضم  بين النصاص  وأما

 : في الضااب عن اذا الحديث  ويقالاف
عػػػاذل علػػػى الصػػػورة الػػػٍب اختارىػػػا سػػػبحانو وت أي:  (خلػػػق اهلل آدـ علػػػى صػػػورتو  ) :إف معنػػػى قالػػػه  - 1

 ،أحسن صورة  يفوخلقها 
 ،فت وف إلافة الصورة إذل اهلل إلافة خلق وتشري  

 ، ومساجد اهلل ، وما أشبو ذلك ،  اهللناقة اهلل ، وبيوت :  كقاله
 وىذا وارد يف القرآف وال ٲبتنع على اهلل عز وجل ،

  فهه أي على صارة اهلل الهي اي ص:  (على صورتو  ) :أف نقاؿ : الثاني  الاجه - 8
    2 من كاف الييء على صارة الييء أف ي اف مماةالً للييء يلـيو  

                                                                                                                                            

وا٤بصػػػباح ا٤بنػػػّب (  010/  0) وتبيػػػْب ا٢بقػػػائق للزيلعػػػم (  261/  0) وا٤بغػػػِب البػػػن قدامػػػة  478وا٤بغػػػرب للم ػػػرزي ص (  090/  01
/  0) وشػرح منتهػى اإلرادات للبهػػويت (  312/  0) والبحػر الرائػق البػن ٪بػيم (  60/  0) ودرر ا٢ب ػاـ ٤بػنبل خسػرو  649للفيػومم ص 

 ،(  044/  09) وا٤بوسوعة الفقهية (  312/  0) وكشاؼ القناع للبهويت ( 074،  068
وانظػر كػبلـ شػيخ اإلسػبلـ ابػن (  2602) وأخرجػو مسػلم (  الوجو فليتقأحدكم  إذا لرب )دوف قولو (  5873) أخرجو البخاري  - 1

 ، (  605/  0) وبياف تلبيس ا١بهمية (  083/  4) تيمية على ىذا ا٢بديا يف ٦بموع الفتاوى 
 0) ماـ أٞبػد وكتاب السنة لعبداهلل بن اإل 64 – 63 – 57كتاب الصفات للدارق ِب ٙبقيق فضيلة الشيخ علم ناصر فقيهم ص    - 2
/  0) وكتػػاب التوحيػػد البػػن خزٲبػػة (  231 – 229/  0) وكتػػاب السػػنة البػػن أ  عاصػػم (  491 – 481 – 479/  2( )  268/ 
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 ،  1 اهلل عليو وسلم أخ  بأف أوؿ زمرة تدخل ا١بنة على صورة القمر صلىأف النيب  : والدليل على اذا
صػورة القمػر مػن كػل وجػو ، فلػيس يف القمػر عػْب وال أنػ  وال فػم ، ومػن دخػػل  علػىأهنػا ليسػت  ومعلػاـٌ 

عْب وأنػ  وفػم ، فهػذا يػدؿ علػى أنػو ال يلػـز مػن كػوف الشػمء علػى صػورة الشػمء أف ي ػوف  لونة فهو ا١ب
 ،  للشمء٩باثبلً 

 ٲباثػػػل أوجػػػو  الإننػػػا نثبػػػت هلل وجهػػػاً  :قالنػػػا ال ينػػػايف ،  (ف اهلل خلػػػق آدـ علػػػى صػػػورتو إ ) : فصػػػار قالنػػػا
 ا٤بخلوقْب ،

 اذص الصفة ال اي معناية ؟:  س
بعػػض منػػا  لنػػاعنويػػة ول نهػػا موافقػػة ٤بسػػمى ىػػو منػػا أبعػػاض وأجػػزاء ، فالوجػػو بالنسػػبة ليسػػت م:  الضػػااب

 ،إنو بعض :  نقاؿل ن بالنسبة هلل ال 
 ،  2( وانفصاله عنه  أصلهنف اكه عن اما جاز : ) ألف البعض في الل ة 

    3 ومثل اذا في صفات اهلل   يم ن
 بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء ، مسماىا خ يةإف ىذه الصفات صفات :  نقاؿفلهذا 
 روف الاجه ؟سبماذا يف ول ن

أي ثوابو ، وال :  قالاا(  83 اُشؽٖٔ) { ٣ٝجو٠ ٝعٚ سثي }  :قولو  ويف :إنو الثواب :  قالاا:  الضااب
 شك أف ىذا ٙبري  لل لم عن موالعو ، 

 ،نعم  الثوابال يوص  بأنو ذو جبلؿ وإكراـ :  فالثااب
 ذو جبلؿ وإكراـ ،  بأنوال يوص   ل نواب ا١بنة كاف ال ينق ع كثو   إذا

 بل وجو اهلل ىو الذي يوص  با١ببلؿ واإلكراـ ،
 واألرضلػو السػماوات  أعػوذ بنػور وجهػك الػذي أشػرقت ):  قاؿالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم  فإف وأيضاً 

  ،( وصلح عليو أمر الدنيا واآلخرة 
 وىذا ال ٲب ن أف ي وف للثواب ، ،رض  بنور وجهك الذي أشرقت لو السماوات واأل: فقاؿ 
 ،أف الذين فسروه بالثواب اخ ئوا ال ريق وللوا عنو وحرفوا ال لم عن موالعو :  المهم

                                                                                                                                            

) وكتػاب األ٠بػاء والصػفات للبيهقػم (  222/  0) وكتاب التوحيد البػن منػدة  305 -304وكتاب الشريعة لآلجري ص (  94 – 80
وشػػرح (  98 - 67،  65 – 60،  38 – 29/  2) مػػن صػػحيح البخػػاري للشػػيخ عبػػداهلل الغنيمػػاف  وشػػرح كتػػاب التوحيػػد(  61/  2

 374/  04) وسػّب أعػبلـ النػببلء للػذىيب  099وتأويل ٨بتل  ا٢بديا البن قتيبة ص (  414 – 412/  06) صحيح مسلم للنووي 
 ، 358 – 357وكتاب ا٤بسائل والرسائل ا٤بروية عن اإلماـ أٞبد يف العقيدة ص ( 
 ، (  2834) ومسلم (  3174) أخرجو البخاري  - 1
 ،(  91/  2( )  49 – 46/  0) بياف تلبيس ا١بهمية وانظر (  256/  0) احمل م البن سيده  - 2
 ،(  48/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  - 3
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 حيا وصفوا الثواب ٗبا ال يصح إال لوجو اهلل ،  بين الضهل والضالؿ فضمعاا
 حيا حرفوىا عن موالعها بشبهة ىم شبهة ليست ٕبجة ،  النصاصوالعدواف على 

 جسماً ،  ل افلو أثبتنا هلل وجهاً :  يقالاف
 أنتم أعلم أـ اهلل ؟   أ:  نقاؿأف :  وجاابنا على ذلي سهل جداً 

 اهلل أعلم ، :  قالااوإف  ،٫بن أعلم كفروا  :  قالاا إف
وصػ  بػو نفسػو ؟   مػاتن ػروف  فلمػاذا، لػو وجهػاً  الػذي وصػ  نفسػو بػأف ىوإف الذي ىو أعلم :  نقاؿ
 أو ٫بوه ٨بال  لظاىر اللفال وإٝباع السل  ،   بالثوابف تفسّب الوجو إ:  نقاؿ مث

 اذا    فيعلينا في األمار الخبرية اتباع النص واألخذ بظاارص واتباع السلف  والااجب
 ألف العقاؿ ليس لها مضاؿ في اذا الباب  

 اهلل عز وجل بدوف ٛبثيل ،  بيدوكذلك نؤمن :  يعِب :( ويدص : )  قاله
 : من أمار ( اليد ) في  والبحث
 ال ةبهم اليد هلل ؟ : األوؿ  البحث
 ،  ةبهم اليد هلل بال هاب والسنة وإجماع السلفنعم :  الضااب

 ( . 31 ؿ) { ٓب ٓ٘ؼي إٔ رغغذ ُٔب خِوُذ ث٤ذ١َّ } : قاؿ اهلل تعاذل إلبليس 

) { ُُِٝؼ٘ٞا ثٔب هبُٞا ثَ ٣ذاٙ ٓجغٞهزبٕ  ٝهبُذ ا٤ُٜٞد ٣ذ هللا ٓـُِٞخ ُؿَِّْذ أ٣ذ٣ْٜ} : وجل عن اليهود  عز وقاؿ

 وأثبت لو يدين ،(  21 أُبئذح
أرأيتم ما أنفػق منػذ  والنهارسحاء الليل  ىيد اهلل مؤل ): فقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم  :السنة  أما

 ، 1( خلق السماوات واألرض فإنو دل يغض ما يف ٲبينو 
   ، 2( الليل  مسمءوب مسمء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب إف اهلل يبسط يده بالليل ليت ):  وقاؿ
   أي فيها ا٣بّب ال ثّب  : (ى ما) : في الحديث األوؿ  فقاله

 ،أي مع اء تع م  (سحاء  )
 ،الع اء منها  ٲب نوذلك ألف اليد قد ت وف خالية فبل 

 ،وي وف صاحبها ٖبيبلً  ىوقد ت وف مؤل
 إنفاؽ ألهنا خالية ،  فبلق صارت غّب سحاء ، وإذا دل ي ن فيها شمء ول نو ال ينف ىكانت مؤل  فإذا

 ،سحاء دائماً تع م الليل والنهار  ىفيد اهلل تعاذل مؤل
 دل ينقص ما فيو ٲبينو ، فإنوومع ذلك 

                                                 

 ، (  993) ومسلم (  6976) أخرجو البخاري  -  1
 ، (  2759) أخرجو مسلم  -  2
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   إجماع السلف فهذا أمر معلـا   أما
 كيف الطريل إلى العلم به ؟ : ول ن لا قاؿ قا ل 

  الذي يفهمه الصحابة  العربيرآف نيؿ باللساف إف الق:  نقاؿ:  الضااب
 ، عليهمضمعاف فإذا لم يأت عنهم ما يخالف اذا القرآف فهم 

 ل اف ينقل عنهم    بولو فهموا أف ا٤براد خبلؼ ما جاء  ألنهم
 ،أهنم يقولوف بو  مَ لِ عُ قوؿ ٨بال  ٤با كانوا يتلونو يف الليل والنهار  فلما لم ينقل عنهم

 إف السلف أجمعاا على ذلي   : ا فهذا وجه قالن
 نقالً في كل مسألة من مسا ل العقيدة عن الصحابة   تضدوإ  فقد يصعب عليي أف 

 ؟ 1 اي حقيقة أو مضاز ال:  الثاني  البحث
 ، ىم حقيقة :  نقوؿ:  الضااب

  ،ليس يف القرآف ٦باز أصبلً  :نضيب  أفونقاؿ قبل 
  نفيه  من أبرز عالمات المضاز جااز ألفوذلي 

   وليس في القرآف شيء يضاز نفيه أبداً  
  ،شجاعاً  طالباً قلت رأيت أسداً ٰبمل حقيبتو وٰبفال درسو ، وتعِب باألسد  إذا:  مثاؿ ذلي

 ، ىذا بشر ، ذا ليس بأسد ى:  قاؿ لي المخاطبفإذا 
  ،فهنا صح كبلمو فنفينا 

  ،يصح نفيو ، وليس يف القرآف شمء يصح نفيو  فآّاز
 ، 3يف القرآف يف كتابو منع آّاز  2 رٞبو اهلل الينقيطيذا الدليل دليل والح وعليو اعتمد وى

  ،ٞبهما اهلل ذىبا إذل أبعد من ذلك ر شيخ ازسالـ ابن تيمية وتلميذص ابن القيم ول ن 
وا آيػات أف ٰبرفػ بػو، وآّػاز الػذي ادعػاه مػن ادعػاه ل ػاغوت أرادوا ليس في الل ػة العربيػة مضػاز :  وقا 

 ،  4 الصفات وأحاديثها عن ما أراد اهلل ّٔا ورسولو
                                                 

 ، 95ظر تعري  ا٢بقيقة وآّاز عند ابن عقيل يف مسألة القرآف ص ان -  1
الػذي يرجػع ( جػاكن ) جػدىا األعلػى  مػناألمْب بن ٧بمد ا٤بختار ا١ب ػِب الشػنقي م، وا١ب ػِب نسػبة إذل قبيلتػو الػٍب تنحػدر  ٧بمد ىو - 2

كػػاف عا٤بػػاً يف كػػل فنػػوف العلػػم ، شػػهد لعلمػػو ا٤بؤالػػ  علمػػاء ىػػذا العصػػر وجهابذتػػو ،   مػػنأصػػلو إذل ٞبػػّب ، وىػػو مػػن شػػنقيط مػػن موريتانيػػا ، 
 ، ىػ رٞبو اهلل  0393استقر أمره يف ا٤بدينة النبوية ، وتويف يف م ة سنة  وا٤بخال ،

 ،  (  45/  6) األعبلـ للزركلم و (  070/  0) ومف روف عرفتهم للمجذوب  علماء انظر
 ،( منع جواز آّاز ) ىو كتاب  - 3
(  270/  2) و٨بتصػر الصػواعق ا٤برسػلة (  497 – 411/  21( )  009 - 87/  7) شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة  ٦بموع فتاوى  - 4

 البن القيم ، 
 ،   004 – 84ومبحا طويل نفيس يف آّاز ووجوده يف اللغة والقرآف والرد على مثبتيو يف كتابو اإلٲباف ص 



 225 

 ، 1 ( كسر الطاغات: ) يف النونية على ىذه ا٤بسألة قاؿ  القيمنوف ابن عو٥بذا 
 ويحهضاف به    بهيعني المضاز الذي كاناا يلهضاف 

 العربية كلها ،  اللغة٩بنوع يف  آّاز:   فقالاا
( الصػػااعل المرسػػلة )  فػػيلػػبعض أاػػل الل ػػة نقلػػه ابػػن القػػيم وعلػػى الع ػػس مػػن ذلػػي رأيػػم كالمػػاً 

    2جمي  ال الـ في الل ة العربية مضاز : يقاؿ 
 ، قلت إف زيداً قائم : فإذا قاؿ 

 ،ىذا ليس حقيقة :  قاؿ
 وقع الفعل عليو ، ما( إف زيداً قائم )  أمايقع على مدلو٥با  ا١بملةال يقع الفعل على نفس  ألنه
 ال يد اهلل حقيقة أو مضاز ؟  : فإذا قلنا : كل حاؿ   وعلى
 ، حقيقة :  نقاؿ

   ول ن قبل أف نضيب عن اذا الس اؿ 
 ،للتعليل السابق  مضازفي القرآف مضاز بل و  في الل ة العربية  ليس: نقاؿ 

 أف يصح نفيه   :  واا إف المضاز أبرز عالماته 
 لم عليه وضعاً أو بقرينة   يم ن نفيه   ومعنااا الذي د ي م انهاال لمة ف أفومن المعلـا 

لا قاؿ   (  ٣48ٞعق ) { ٝاعئَ اُوش٣خ اُز٢ ً٘ب ك٤ٜب ٝاُؼ٤ش اُز٢ أهجِ٘ب ك٤ٜب } : مثاًل : فإذا قاؿ قا ل 
 مضاز   ألف القرية سئل ؟  اذا: قا ل 
 ، ليس ٦بازاً :  قلنا

  ألف المخاطب يعرؼ المعنى 
 ،اف والبيوت إذل ا١بدر  القريةأردت أف ٙبوؿ لو و 

 ،إنك ٦بنوف : لقاؿ 
يريػدوف أف  أهنػمىم أو ٲب ػن أف يفهػم أبػوىم بػو ىػل يريػدوف مػن أ{ ٝاعذئَ اُوش٣ذخ } :  أوالد يعقوب ٤با قالوا

 ؟ ال ما تقولوف يف ابِب ىل سرؽ أـ :  ويقاؿ، جدار  كليذىب إذل القرية ويق  عند  
 ،يفهم أهنم دل يريدوا ىذا  أيضاً  وىووال كاف يريدوف ىذا وال خ ر ببا٥بم ، أبداً 

بقػػي ال ػػالـ   يصػػح تاجيػػه السػػ اؿ إليػػه  مػػنفػػإذا كػػاف المهبػػادر مػػن اػػذا السػػياؽ أف المػػراد سػػ اؿ 
 حقيقة  
 ؟اليد واحدة أو مهعددة  ال:  الثالث  البحث

                                                 

 ن عيسى شرح اب(  321/  2) القصيدة النونية البن القيم  - 1
 ،(  308 – 314  – 273/  2) ٨بتصر الصواعق ا٤برسلة البن القيم   - 2
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 من يد ،  أكثرمتعددة ، فللو تعاذل  أهنا:  الضااب
 كم هلل من يد ؟  : فإذا قاؿ قا ل 

 ؿ لو يداف اثنتاف ، نقو :  الضااب
 ( . 31 ؿ) { ٓب ٓ٘ؼي إٔ رغغذ ُٔب خِوُذ ث٤ذ١َّ } قولو تعاذل وىو يتمدح ب ماؿ القدرة :  والدليل

  ( بأيدينا ) : ولو كاف لو أكثر من اثنتْب لقاؿ 
 ،  أبلغ في القدرة من األقل األكثرألف 

علم أنو ليس لو إال يداف { ث٤ذ١َّ } : ؿ ٤با قا آلدـفلما قاؿ يف مقاـ التمدح بالقدرة والقوة والتشري  
 اثنتاف ، 

{ ؿِذ أ٣ذ٣ْٜ ُٝؼ٘ٞا ثٔب هبُٞا ثَ ٣ذاٙ ٓجغٞهزبٕ } : قاؿ (  21 أُبئذح) { ٣ذ هللا ٓـُِٞخ } : و٤با قالت اليهود 

اهلل ب ثرة الع اء ، ولو كاف لو أكثر من اثنتْب لذكرىا ، ألف  علىوىذا يف مقاـ الثناء (  21 أُبئذح) 
 ا٤بع م باثنتْب ،  من٤بع م بثبلث أكثر ا

 ول ن ال ماؿ كله هلل عي وجل باليدين ا ةنهين   
 اةنهاف    يداففإذف هلل تعالى 
(  1 أُِي) { رجبسى ث٤ذٙ أُِي }  :هلل يداً واحدة كقاله تعالى  بأفجاءت النصاص  قد: فإف قاؿ قا ل 

تضم  بين النصاص  ف يف   1( سحاء  ىمايد اهلل  : )وسلم  عليه  وكقاؿ النبي صلى اهلل 
 ولماذا لم تقل إنه له يداً واحدة ؟ 

زيػادة  فيػهأنه إذا جاء دلػيالف أحػداما )  : من المقرر عند العلماء في ا سهد ؿ :نقاؿ :  الضااب
 ،  ( أخذ باليا د

 ،أخٌذ بالناقص وزيادة  ألف األخذ باليا د
 ،  واذا خطأالزيادة الٍب جاء ّٔا الزائد أللغيت  بالناقصولا اقهصرت على األخذ 

 زيادة في خذ بها   فيهاالنصاص الدالة على اةنهين : فنقاؿ 
تضعػػل هلل يػػدين ةنهػػين أف يهػػدر د لػػة اليػػد الهػػي  وأفاػػل يلػػـي مػػن أخػػذؾ للييػػادة  : قػػاؿ قا ػػل  فػػإذا

 جاءت بازفراد ؟
 يلـز ،  ال : أقاؿ:  الضااب

 .{ ث٤ذٙ أُِي } ، (  ىيد اهلل مؤل : )ة جاءت مضافة الٍب جاءت مفرد اليدوذلك ألف 

 ، عاماً  ي افوالمفرد إذا أضيف 
 ،الواحدة  علىكل ما هلل من يد ولو زادت   فيشمل
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 وحينئذ   معارضة بين مضيئها مفردة ومضيئها مثناة   
  ؟الدليل على أف المفرد إذا أضيف ي اف للعمـا  أين: فإف قاؿ 
 ،دلة كثّبة األ :فأقاؿ : الضااب 

ونعم اهلل كثّبة وليست واحدة (  31 اثشا٤ْٛ) { ٝإ رؼذٝا ٗؼٔخ هللا ال رؾقٞٛب } : قولو تعاذل :  ومنها
 .فقط 
 ولو كانت واحدة ل انت ٧بصاة ،{ ال رؾقٞٛب }  : قولو:  بدليل
ص بيا د ونحن نقبلها واا أنه إذا جاءت النصا  بهاليمهنا أقاعدة و  مَ لْ أصر  أنم: قاؿ قا ل  فإذا

اذص القاعدة أف تضعل هلل أكثر من يدين ألنه تعالى  علىوناقص أخذ باليا د ونحن نليمي بناء 
ٝاُغٔبء ث٤ٜ٘٘ب ثؤ٣ٍذ ٝاٗب } : ويقاؿ (  31 ٣ظ) { أُْٝ ٣شٝا أٗب خِو٘ب ُْٜ ٓٔب ػِٔذ أ٣ذ٣٘ب } : يقاؿ 

 ؟  1 هلل أكثر من اةنهين ةبمأف ( 13 اُزاس٣بد)  {ُٔٞعؼٕٞ 
 قد ذكرنا أف اليدين االثنتْب ذكرتا يف مقاـ التمدح والثناء ،  : فأقاؿ: الضااب 

 ىناؾ زيادة عليهما ،  ي وفوىذا ٲبنع أف 
 ألنو لو كاف ىناؾ زيادة عليهما دل ي مل التمدح والثناء ، 

 أثنينا عليو ٗبا ىو أنقص من كمالو ،  ألننا
 ثنتْب ، اإذا جعلنا ال ماؿ يف أكثر من 

 ا أسلم ذلي ل ن أجيباني عن الضم  ؟  أن:  قاؿفإذا 
 :  إف الضم  انا نضيبي عنه بأحد أمرين  : فنقاؿ:  الضااب

 :أقل الضم  اةناف  إف : أف نسلي طريل من قالاا إما
   :ول ة  شرعاً أقل الضم  اةناف إف  : وقالاا
وليس  اثنتافوٮبا  ( 1 زؾش٣ْاُ) { إ رزٞثب ا٠ُ هللا كوذ فـذ هِٞثٌٔب }  :فقد قاؿ اهلل تعاذل :  ل ة أما

ٍَ ٖٓ هِج٤ٖ ك٢ عٞكٚ }   :٥بما إال قلباف بنص القرآف ، قاؿ اهلل تعاذل  (  1 األؽضاة) { ٓب عؼَ هللا ُشع

 االثناف ،  بويدؿ على أف ا١بمع قد يراد  وىذا{ هِٞثٌٔب }  :٥بما إال قلباف وقد ٝبع فقاؿ  فليس
ٝباعػػة وىػػذه  ىصػػل١بماعػػة وإذا صػػلى اثنػػاف أحػػدٮبا بػػاآلخر فػػؤلف اإلنسػػاف مػػأمور بصػػبلة ا :شػػرعاً  وأمػػا

 ٝباعة شرعية وٮبا اثناف ، 
  ،( ٩با عملت يدانا أنعاماً  : ) لا قاؿ كما{ ٓٔب ػِٔذ أ٣ذ٣٘ب أٗؼبٓبً } : قولو تعاذل  ي اففإذف 

 ألف المدلاؿ واحد  
 ،  أقل الضم  ةالةة إف:  نقاؿ أو
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اٗب ٗؾٖ ٗضُ٘ب اُزًش } : ، كما قاؿ اهلل تعاذل  نما المراد به الهعظيمانا   يراد به حقيقهه وإ الضم ل ن 

 ( .  5 اُؾغش) { ٝاٗب ُٚ ُؾبكظٕٞ 
 ،ٝبع  لمائرىذه  م  ك ن : فقولو

 ،  ل ن المراد بها الهعظيم
 فاأليدي انا المراد بها الهعظيم تعظيم اليد   

 ،الدالة على ا١بمع  (نا  )فت إذل وىم أف أيدي ألي مناسبة لفظية أيضاً واناؾ 
  إليه من الهثنية  للمضاؼف اف جمعها أنسب 

 ( . 31 ؿ) { ث٤ذ١َّ } :  قاؿبل  ،( ٤با خلقت بيدينا  ): ودل يقل (  21 أُبئذح) {  ثَ ٣ذاٙ} : و٥بذا قاؿ 
ا ليت ػػػابق الػػػداؿ علػػػى العظمػػػة ف ػػػاف ا٤بناسػػػب أف ٯبمعهػػػ ا١بمػػػع٤بػػػا ألػػػافها اهلل عػػػز وجػػػل إذل لػػػمّب  أمػػػا

 ٰبصل بينهما تناقض ،  وال اللفظاف ،
 ، يرد صيغة ا١بمع ورود صيغة ا٤بثُب وال ا٤بفرد ورود صيغة ا٤بثُب  دل :واناؾ وجه ةالث 

 ،التصريح بأف ا٣بلق كاف باليدين  فيوا٤بثُب 
 وا١بمع ليس فيو التصريح بأنو باأليدي ، 

 ،والبا  ىو اهلل عز وجل  (  13اُزاس٣بد ) { ٘بٛب ثؤ٣ٍذ ٝاُغٔبء ث٤٘} : قولو تعاذل  وىم:  اآلية الثانية
 اذا في اف هلل أيدي كثيرة ؟  وعلى

  :عن اذص اآلية سهل جداً   والضااب
  ، ليست ٝبعاً  ىنا (أيد  ) :نقاؿ  أفواا 

 العربية ،  غةيعرؼ الل والإهنا ٝبع فهو واىم ال يعرؼ سياؽ ال بلـ :  ومن قاؿ
 ،ر ، ىنا مصد( أيد ) ػ ف

 ،،،  يأيدمصدر فعلها آد ( أيد ) وليست ا٠باً لليد 
 ،( آد ) مصدر  ىم، ، يبيع بيعاً  كباعوا٤بصدر أيداً   

 ،  1 بقوة أيأي قوي فمعُب بأيد ( آد )  ومعُب
 ( . 18 اُ٘جؤ) { ٝث٤٘٘ب كٞهٌْ عجؼبً ؽذادا } : في وف ا٤بعُب أف السماوات قوية كما قاؿ تعاذل 

  دل يض  األيد إذل نفسو ، أف اهلل :لذلي  ويدؿ
مػا ال تعلػم ، ألف  اهللعلػى  وقلػتيد اهلل فقد أخ ػأت خ ػأ عظيمػاً  ّٔاىنا ا٤براد ( أيد ) إف  :فإذا قلم 

 ،، ف ي  يصح منك أف تضيفها إذل اهلل ؟   إليواهلل ما ألاؼ األيد 
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  إليه   ل ني نقضم ما لم يضفه اهلل إلى نفسه فإننا   نضيفه أفعلى  ناافقي: قاؿ قا ل  فإف
   قاعدتي 

 ( . 18 اُوِْ) { ٣ّٞ ٣ٌُؾق ػٖ عبم ٣ٝذػٕٞ ا٠ُ اُغغٞد كال ٣غزط٤ؼٕٞ } :  ىفقلم في قاله تعال
 ف يف ت صل قاعدة ةم تنقضها ؟   نفسهالمراد بذلي ساؽ اهلل م  أف اهلل لم يضفه إلى  إف:  قلم

  :{ ٣ّٞ ٣ٌُؾق ػٖ عبم } :  وأقاؿ في اآليةقض القاعدة أنأنا دل  :فأقاؿ :  الضااب
    1أف يراد بذلي ساؽ اهلل  يحهمل .1
   2 ويحهمل أف يراد بالساؽ اليدة .8

     السلفوقد قاؿ بهذين القالين 
 بوا٤براد  أف{ ٣ّٞ ٣ٌُؾق ػٖ عبم } : قولو تعاذل  يفإف ا٤براد بالساؽ  : علي جناح إذا قلم فليس

 تظهر كما ي ش  عن الوجو حٌب يتبْب ،  ٌبحتتبْب الشدة وي ش  عنها  يـوالشدة ، يعِب 
   اآليةفإذا قلم بهذا فإنه   يصح أف تارد علّى اذص 

  ألنها جارية على القاعدة 
  أنا لم أضف الساؽ إلى اهلل ألف اهلل ما أضافه إلى نفسه 

  المراد بالساؽ اا اليدة  بل
 ولا ذابم إلى أف المراد بالساؽ ساؽ اهلل   

    3 القاؿ الثاني للسلف في اآليةكما ىو   ذلي إ  بدليل لىإفإنني لم أذاب 
كػػل   لػػوأف اهلل يػػأيت عػػز وجػػل في شػػ  عػػن سػػاقو فيسػػجد  : ) وفيػػوحػػديا أ  سػػعيد ال ويػػل  :والػػدليل 

 ،  4( من كاف يسجد هلل تعاذل يف الدنيا 
                                                 

 وانظر ٚبريج حديا الساؽ بعد قليل ،وىو ا٢بق الذي ال مرية فيو ،  -  1
 روي عن عبد اهلل بن عباس رلم اهلل عنهما بأسانيد لعيفة ال يقـو ّٔا االعتضاد ، وعن بعض السل  بأسانيد ال تثبت ،  - 2

التفصيل " ففيو لسليم ا٥ببلرل ،  ({ يوم يُكشف عن سبق } : ا٤بنهل الرقراؽ يف ٚبريج ما روي عن الصحابة والتابعْب يف تفسّب ) انظر 
 ،" الذي يروي الغليل ، وي بت الشاىنء العليل 

 ،(  252/  0) والصواعق ا٤برسلة البن القيم (  394/  6) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  - 3
كتاب التوحيد ػ ػ الفتح ػ   421/  03) ،  ({ يوم يُكشف عن سبق } : ػ الفتح ػ كتاب التفسّب ػ باب  663/  8) أخرجو البخاري  - 4

 ، ( ػػ يف اإلٲباف  27/  3) ، ومسلم  ( {وجوه يومئِذ نبضرة } : باب قوؿ اهلل تعاذل 
فعنػد ذلػك ي شػ  اهلل عػن سػاقو ، فيخػر كػل مػن بظهػره : ) حػديا عبػد اهلل بػن مسػعود رلػم اهلل عنػو ، ال ويػل أيضػاً ، وفيػو  وييهد لػه

/  9) ، وال ػػ ا  يف ا٤بعجػػم ال بػػّب (   521/  2) جػػو عبػػد اهلل بػػن أٞبػػد يف السػػنة ، أخر ( طبػػق ، ويبقػػى قػػـو ظهػػورىم كصياصػػم البقػػر 
 ، (  252ص ) ، والبيهقم يف البعا والنشور (  406

، وا٤بنػذري يف الَبغيػب (  367/  4) ، وابػن حجػر يف ا٤ب الػب العاليػة (  030ص ) الذىيب يف األربعْب يف صفات رب العا٤بْب  صححه
، واأللبػا  يف ٚبػريج (  343/  01) ، وا٥بيثمػم يف ٦بمػع الزوائػد (  343/ 01) ، والبوصّبي يف إٙباؼ ا٣بّبة (  395 / 4) والَبىيب 
 ، (  405ص ) ال حاوية 
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وت ػػوف إلػػافتنا  اآليػػة علػػى مػػا جػػاء يف ا٢بػػديا ، فتحمػػلفػػإف سػػياؽ ا٢بػػديا ٯبػػاري سػػياؽ اآليػػة ٛبامػػاً 
  ،الساؽ هلل يف اآلية بناء على ا٢بديا 

 ، ها نقصيوبهذا ت اف القاعدة مضطردة ليس ف ومن المعلـا أف الحديث يفسر القرآف  
 ال خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية ؟ 

 ،  نعم:  الضااب
 الحقيقية    الهعطيل في إةبات اليد أالخالف األشاعرة وغيرام من 

 ليس هلل يد حقيقية ،  : وقالاا
 فقد شبو اهلل ٖبلقو فهو كافر ، حقيقيةومن أثبت هلل يداً 

  ،أثبت اليد ا٢بقيقية هلل أثبت أف اهلل جسم وأثبت أف لو أبعالاً وىذا حراـ  لو
 ( . 31 اُ٘ؾَ) { كال رنشثٞا هلل األٓضبٍ } : يقوؿ  واهلل

 .(  11 اُؾٞسٟ) { ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } : ، وقاؿ  األمثاؿقد لربت لو إذا أثبت يداً حقيقية ف وأنت

 وجعلت اهلل مثيبلً ،  ،وإذا أثبت لو يداً حقيقية كذبت مقتضى ىذا ا٣ب  
   ؟المراد بها  ماإذف 

 ،  النعمةباليد  ا٤براد : قالاا:  الضااب
 :   1ألم تسم  إلى قاؿ الياعر 

               لظػػػبلـ الليػػػل عنػػػدؾ مػػػن يػػػد وكػػػم
                          2 أف ا٤بانويػػػػػػػػػػػػة ت ػػػػػػػػػػػػذب ثُ دّْ ػَحػػػػػػػػػػػػػتُ   ،

، 
 أي من نعمة ، :  (من يد ) :  قولو

                                                                                                                                            

  ن: قػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػػػوؿ اهلل صػػػػػػػػػلى اهلل عليػػػػػػػػػو وسػػػػػػػػػلم : حػػػػػػػػػديا أ  ىريػػػػػػػػػرة رلػػػػػػػػػم اهلل عنػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػاؿ  أيضػػػػػػػػػاً  وييػػػػػػػػػهد لػػػػػػػػػه

) ، أخرجػو ابػن أ  داود يف كتػاب البعػا ( هلل عز وجل عػن سػاقو ي ش  ا: قاؿ م  4 ه هك
بإسػناد صػحيح (  26/  29) ، وال ػ ي يف تفسػّبه (   794/ 2) ، واإلٲبػاف (  41ص ) ، وابن منػدة يف الػرد علػى ا١بهميػة (  79ص 
،، 
ر ، شػػيعم متخػػبط ، جعػػل نسػػبو علػػوي مث ىػػو أٞبػػد بػػن ا٢بسػػْب بػػن ا٢بسػػن ا١بعفػػم ، أبػػو ال يػػب ا٤بتنػػيب ، صػػاحب األمثػػاؿ يف الشػػع - 1

 ادعى النبوة ، وبو ٠بػم ا٤بتنػيب علػى األصػح ،  وزعػم أف قرآنػاً أنػزؿ عليػو ، وذكػروا لػو بعػض السػور منػو ، فحػبس دىػراً طػويبلً ، وأشػرؼ علػى
و مغػروراً ، كثػّب السػرقة واالنتحػاؿ القتل ، مث استتيب ، وكتبوا عليو وثيقة أشهد عليو فيهػا ب ػذب مػا ادعػاه ، مث أطلػق ، وكػاف معجبػاً  بنفسػ

ألبيات غػّبه بأخػذ ألفاظهػا ومعانيهػا ، وكػاف طامعػاً يف الثػروة والسػل اف مػن خػبلؿ مدٰبػو لؤلمػراء والسػبلطْب ، مػات مقتػوالً علػى يػد ق ػاع 
 : ىػ ، قتلو بيت شعر لو ، ذُكّْر بو بعد أف فر  354طرؽ على الراجح سنة 

ا٣بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل والليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل والبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفِب                            
. 

قلػػػػػػػػػػػػم                    والػحػػػػػػػػػػػػػرب والضػػػػػػػػػػػػرب والقرطػػػػػػػػػػػػاس وال 
 . 

، رولػػػػات ا١بنػػػػات ( 0/021)، وفيػػػػات األعيػػػػاف البػػػػن خل ػػػػاف (  098/  8) و (  250ػ  245/  4) نشػػػػوار احملالػػػػرة للتنػػػػوخم 
، ا٤بنصػػ  للسػػارؽ وا٤بسػػروؽ (  363/ 0)٤بعػػارؼ اإلسػػبلمية ، دائػػرة ا(  60/  8) ، أعيػػاف الشػػيعة للعػػاملم (  231/  0) للخونسػػاري 

 ،(  74/  0) منو البن وكيع 
 ،(  312/  0) ديوانو  - 2
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،  1 (لػػوال يػػد لػػك علػػّم دل أجػػزؾ ّٔػػا ألجبتػػك )  : منػػدوب قػػريش أل  ب ػػر رلػػم اهلل عنػػو قػػاؿ وكػػذلك
 نعمة ومنة ،  أي(  يد ) ومعُب 

   ، ونعمتو ومنت اهلل:  (يد ) فالمراد بػ 
 طاقة وقدرة ،   أي٥بذا ّٔذا يد  ما :ألنه يقاؿ  ،القوة والقدرة :  المراد بها أو

إذل عيسػى بػن مػرمي   يػوحمحديا النواس بن ٠بعاف ال ويل يف قصة يأجوج ومأجوج أف اهلل تعاذل  : ومنه
م ، فػػا٤براد باليػػد بقتػػا٥ب ألحػػدال قػػدرة وال قػػوة  أي ، 2 (يػػداف ألحػػد بقتػػا٥بم  ال  قػػد أخرجػػت عبػػاداً أ) : 

 إما القدرة والقوة أو النعمة ، وىذه شواىدىا ،
 الضااب عن اذص اليبهة ؟ فما

 ،ا١بواب وهلل ا٢بمد والح  :نقاؿ :  الضااب
   باطل بنص القرآف  فقاؿ :( الهمثيل  يسهلـيإف إةبات اليد الحقيقية : ) قال م  أما

 . (  11 اُؾٞسٟ) { ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } : ألف الذي قاؿ 

  . ( 21 أُبئذح) { ثَ ٣ذاٙ ٓجغٞهزبٕ } :  قاؿىو الذي 
ي ػذب بعضػو بعضػاً ، وىػذا ال تقولػوف  القػرآفأف ي ػوف  لػـزاليدين يستلـز التمثيل  إثباتإف  : قلهم وإذا

 بو أنتم ،  
 ،إنو ال يلـز من إثبات اليد أف ت وف ٩باثلة ليد ا٤بخلوؽ : أف نقوؿ :  ةانيا
  من الالـز أف ت اف مماةلة لذوات المخلاقين   ذاتاً و  تروفتثبهاف هلل أن مكما 

  بها حذو الذوات  ىحذيُ  والصفات
 أل م أيدي ؟  باهللوأنهم اآلف نسأل م 

  ،لنا أيدي ، نعم :  سيقالاف
 يدي الفيلة والقردة ؟  أأيدي م تيبه  ال

 ،  ال : سيقالاف
 ، دي المخلاقينإذف   يلـي من إةبات اليد أف ت اف مماةلة ألي

 أنت أف ت وف ٩باثلة ليد الفيل ،  يدؾكما ال يلـز من إثبات 
    3 المسمى حقيقةفال يلـي من اتفاؽ الييئين في ا سم أف يهفقا في 

   إذف دعااام أف إةبات اليد يسهلـي الهمثيل باطل باليرع والعقل والحس  

                                                 

 ( . 2583) أخرجو البخاري  - 1
 ، (  2937) أخرجو مسلم  - 2
 ، 21الرسالة التدمرية ص   - 3
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 ، اثلةا٤بمأثبت اهلل لو اليدين ونفى : في القرآف : باليرع 
 كما أثبتم ذاتاً ال ٛباثل الذوات فيلـز أف تثبتوا صفات ال ٛباثل الصفات ،:  بالعقل
اػػذا دليػػل حقيقيػػة وللفيػػل أيػػدياً حقيقيػػة وال تتماثػػل ،  أيػػدياً  م نفسػػكمػػا تثبتػػوف أل  ا٤بشػػاىد:   بػػالحس

 حسي واضح  
ٓذب ٓ٘ؼذي إٔ } :  يقػوؿفػإف اهلل تعػاذل أف ا٤براد باليد القػدرة أو النعمػة فهػذا ي ذبػو الػنص ، :  دعااكم وأما

 وذلك إلبليس ،  ( 31 ؿ) { رغغذ ُٔب خِوذ ث٤ذ١ 
 القدرة فإنه   حضة على إبليس بهذا    أوجعلنا اليد بمعنى القاة  اإذ

 ألنه اا أيضاً مخلاؽ بالقدرة   
 ذلي احهضاجاً عليه    ذكرواهلل عي وجل 

ًُ على إبلي   دؿ اذا على أف اليد ليسم اي القدرة س وإذا كاف اهلل ذكر ذلي احهضاجِا
 أيدي المخلاقين ؟ تماةليد اهلل عي وجل  ال:  قاؿ قا ل  فإذا

 ال ، :  الضااب
 ٨بالفتها ،  عنذكرىا اهلل تعاذل يف كتابو مقرراً ّٔا ونافياً  ألف لدينا قاعدة
 . ( 11 اُؾٞسٟ) { ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء ٝٛٞ اُغ٤ٔغ اُجق٤ش } : وىم قولو تعاذل 

 ال ٛبثلوا هلل ٖبلقو ، يعِب(  31 اُ٘ؾَ) { كال رنشثٞا هلل األٓضبٍ }  : وقاؿ
صػػػفات اهلل فػػػإف  مػػػنكػػػل مػػػا كػػػاف علػػػى ىػػػذا النحػػػو   يعػػػِبطريقػػػو   أي :( نهضػػػه  عػػػنوكػػػل مػػػا : )  قالػػػه

 الواجب أف نؤمن بو ونثبتو هلل عز وجل ، ل ن من غّب ٛبثيل ، 
 . ( 11 اُؾٞسٟ) { غ٤ٔغ اُجق٤ش ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء ٝٛٞ اُ} اهلل  إف :بل نقاؿ 

***************** 
                         ة النػػػػػػػػػػػػػػيوؿ ػفػػػػػػػػػػػػػػوص هػوعينػػػػػػػػػػػػػ – 14

               ذر مػػػػػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػػػػػػيوؿ ػفاحػػػػػػػػػػػػػػػ وخلقػػػػػػػػػػػػػػػه                                                       
  

 ثبوت العْب هلل عز وجل ، جاء يف الدليل من  ٗباونؤمن أيضاً :  يعِب :( وعينه : )  قاله
 :عدة وجاص  منوالعين هلل سبحانه وتعالى البحث فيه 

 ال اي عين حقيقية أو اي كناية عن الرؤية ؟ : األوؿ  الاجه
 أهنا عْب حقيقية ، :  الضااب

 ،  عالرؤية يف غّب مول وأثبت عأف اهلل أثبتها لنفسو يف غّب مول :ودليل ذلي 
   يدؿ على اله اير بينهما    تارةوإةبات اذا تارة واذا 

 فالرؤية شيء والعين شيء آخر    
 رؤية ،  ىذه ( 121 اُزٞثخ) { ٝهَ اػِٔٞا كغ٤شٟ هللا ػٌِْٔ ٝسعُٞٚ } : تعاذل  فقولو
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 ،  رؤية  ىذه ( 11 اُؼِن) { أُْ ٣ؼِْ ثؤٕ ٣شٟ } : وقولو 
 بلليست ىم الرؤية  ( 35 هٚ) { ُٝزق٘غ ػ٠ِ ػ٢٘٤ } ،  ( 11 اُؤش) { رغش١ ثؤػ٤٘٘ب }  :ل ن قولو 

 ،ىم عْب ٨بالفة لو أي للرؤية 
 ،أبعاض وأجزاء  لناإف العْب صفة حقيقية نظّب مسماىا بالنسبة  :ولهذا نقاؿ 

 من اهلل أو جزء منو ،  بعضإف العْب  :  نقاؿ  ل ننا
 ألف ذلي ممهن  على اهلل حسب فهم البعض والضيء   

    1(  جاز أف ينفصل عن ال لما ) اا :  والضيءفإف البعض 
 وىذا بالنسبة لصفات اهلل ٩بتنع ،

 أو  وصػفراءال العين تماةل أعين الخلل بحيث ي اف فيها بياض وسػااد أو سػااد : الثاني  البحث
 ما أشبه ذلي من أعين الخلل ؟

 ، نقوؿ ّٔذا  الال ،  :  الضااب
  ( 11 اُؾٞسٟ) { ٢ء ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ} : ألف اهلل يقوؿ ، ىذا ٩بتنع  :نقاؿ  بل

  الذين يثبهاف هلل العين حقيقة  علىكاف أال الهحريف والهعطيل يينعاف  وإف
 ؟اػي مسػػهديرة أو مسػهطيلة ؟ اػل اػػي بيضػاء أو سػػاداء  اػػل :إذا أةبههػا فػػال بػد أف تقػاؿ : ويقػاؿ 

 ال فيها بياض وسااد أـ ليس فيها ؟ 
 العْب ، ىذا ال يلزمنا ٫بن نثبت هلل  :نقاؿ :  الضااب

 تلزمونا بذلك ،  حٌبإف ٥با مثيبلً  : ول ن   نقاؿ
 وأنهم إذا أليمهمانا بذلي أليمناكم أيضاً بذات اهلل   

 ىل ىو طويل أو قصّب أسود أو أبيض ٠بْب أو ىزيل أو ما أشبو ذلك ،  اهللذات  :وقلنا 
 ،نقوؿ يف العْب ما تدعوف  بأف مانامهي لفإذا أ

 يف الذات مثل ما تقولوا يف العْب ، بأف تقولوا إذف نليم م
    نعلم حقيقة اذص العين و  كيفية اذص العين إذف 

 ال ٛباثل أي حقيقة من حقائق ا٤بخلوقات ،  أهناإال  ل ن نعلم أنها حقيقة
   2 ة في ذاته وصفاته عي وجلنبايمال غايةألف اهلل تعالى مباين للخلل  

 ؟قلنا مهعددة فهل اي اةنهاف أو أكثر  وإذا ؟ددة اي واحدة أو مهع ال:  الثالث  البحث
  ،ليست واحدة ، بل أكثر  أهنا : الضااب

                                                 

 ، ( 91/  2( )  49 – 46/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  -  1
  248ٝبع سل  األمة وأئمتها انظر الفرقاف بْب أولياء الرٞبن وأولياء الشي اف ص وعلى ىذا أ - 2
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 ،  بلفظ األفرادقد جاءت  وىم
 ،  بلفظ الضم وجاءت 

 كما جاء يف اليد ،   بلفظ الهثنيةتأت يف القرآف  ودل
 هٚ) { ٘غ ػ٠ِ ػ٢٘٤ ٝأُو٤ذ ػ٤ِي ٓؾجخً ٢٘ٓ ُٝزق} :  ٤بوسىقولو تعاذل  : فمن مضيئها بلفظ ازفراد .0

 ىذه مفرد ،   ( 35
 ( . 11 اُؤش) { رغش١ ثؤػ٤٘٘ب }  :تعاذل عن سفينة نوح  قولو :ومن مضيئها بلفظ الضم   .2

 ( . 14 اُطٞس) { ٝافجش ُؾٌْ سثي كبٗي ثؤػ٤٘٘ب } : وقولو تعاذل لنبيو ٧بمد صلى اهلل عليو وسلم 
 ، فلم تأت يف القرآف :  مثناة أما .3

إذا  ):  قػاؿ ولػم يعػيص 1 مخهصػر الصػااعل فػيي حديث ذكػرص ابػن القػيم رحمػه اهلل ول نها جاءت ف
 ، 2( يصلم فإنو بْب عيِب الرٞبن  أحدكمقاـ 

وذلػك يف قػوؿ النػيب صػلى اهلل  اةنهػاف   العػينول ن جاءت في السنة بما يدؿ د لػة واضػحة علػى أف 
 ،  3  م ليس بأعوروأف رب اليمُبأنو أعور العْب  : عليو وسلم يف صفة الدجاؿ

 فإف اذا كالنص الصريح على أنها اةنهاف   
بػػػْب الػػدجاؿ وبػػْب الػػػرب عػػز وجػػػل ، ألف  ةاهلل عليػػو وسػػلم ذكػػػر عبلمػػة فارقػػ صػػػلىأف الرسػػوؿ  :ووجهػػه 

ولػو كػاف هلل أكثػر مػن اثنتػْب ، وال َعػَور إال لػذي عينػْب ، والػرب لػيس بػأعور ، اليمػُب  العْبالدجاؿ أعور 
 إف لو عيناف عوراواف وأف لرب م أكثر ، :  يقاؿأف  لوجب

الزائػد كمػاالً وإذا كػاف كمػاالً كػاف ذكػر ال مػاؿ الفػارؽ أوذل مػن  ل افألنو لو ثبت أف هلل أكثر من عينْب 
 ذكر النقص الفارؽ ، 

 أف ت اف العيناف الثابههاف هلل اةنهين واذا واضح جداً   نَ ػير ػعَ ػإذف تَ 
 ! النظر  يبقى
 . ( 11 اُؤش) { رغش١ ثؤػ٤٘٘ب }  ( 14 اُطٞس) { كبٗي ثؤػ٤٘٘ب }  : صي ة الضم العيناف ب أتم

 ف يف نضم  بين الضم  وبين المثنى ؟ 
 الضم  بينهما سهل   :  نقاؿ:  الضااب

 : نظير الضم  بين اليدين الاارد مضيئهما بصي ة الهثنية وبصي ة الضم    واا  اا
 دوف الثالةة   يراد بالضم  ما أف  ماإ :أف نقاؿ 

                                                 

 ،(  398/  2) ٨بتصر الصواعق ا٤برسلة البن القيم  - 1
وىػػػػذا ا٢بػػػػديا قػػػػاؿ فيػػػػو العبلمػػػػة األلبػػػػا  يف سلسػػػػلة األحاديػػػػا ( كشػػػػ  األسػػػػتار ) والبػػػػزار (  70 – 71/  0) أخرجػػػػو العقيلػػػػم  - 2

 ( .لعي  جداً : )  0124برقم (  93/  3) الضعيفة 
 ( .  4040) أخرجو البخاري  -  3
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  الثالةة  دوفألف الل ة العربية قد جاءت بالضم  مراداً به ما 
 ،  (بعيننا )  : كقولو،  { ثؤػ٤٘٘ب }  : في وف قولو

 ألف أقل الضم  اةناف   
 ، – كما اا األكثر  –أقل الضم  ةالةة :  يقاؿما أف إو 

  ول ن الضم  انا   يراد به مدلاله الهعددي 
  دلاله المعناي واا الهعظيم يراد به م وإنما

 ،تعظيماً ٥بما  {ثؤػ٤٘٘ب } : في وف اهلل ٝبع العينْب فقاؿ 
  وأيضاً يضاؼ إلى الهعظيم المناسبة 

   الاض دالة على الضم  في أصل ( نا ) ألف 
 ،وإف كاف ا٤براد ّٔا ىنا التعظيم 

  لهعظيم مضماعاً ل إليهال ن اي في أصل الاض  للضم  فناسب أف ي اف المضاؼ 
 إليه    والمضاؼفيهناسب انا المضاؼ للتعظيم { ثؤػ٤٘٘ب } : كما أهنا ىم اآلف يف قولو 

 واذص مناسبة لفظية  
 أو بصرص ب ير العين ؟  بهمااهلل تعالى يبصر  ال:  الراب   البحث
 ّٔما  يبصر : الضااب

رقت سبحات وجهو ما انتهى النور لو كشفو ألح وحجاب : )اهلل عليو وسلم  صلىقولو :  ودليل ذلي
 ،  1 ( خلقوإليو بصره من 

يدؿ على ذلك  ( 11 اُؾٞسٟ) { ٝٛٞ اُغ٤ٔغ اُجق٤ش } : قولو  أفعلى أف هلل بصراً كما  اذا يدؿ فإف
، 

 ،  حسب مقهضى الل ة العربية ي اف بالعين والبصر
عػػػْب كمػػػا أف األرض ٙبػػػدث إنػػػو ٲب ػػػن أف ي ػػػوف البصػػػر بغػػػّب ال:  لقلنػػػالػػػه العينػػػين  أف اهلل أةبػػػم ولػػػا 

 ، أعْبأخبارىا مع أهنا ليس ٥با 
 قاؿ ذلي السلف رحمهم اهلل في كهبهم    كماتعالى يبصر بعينيه   اهلل: على كل حاؿ 

لػػػة السػػػوداء علػػػى الصػػػخرة الصػػػماء مدبيػػػب الن يبصػػػرفلػػػو عينػػػاف يبصػػػر ّٔمػػػا ل نػػػو لػػػيس كبصػػػر ا٤بخلػػػوؽ 
 ، أخفى ما ي وف فإف اهلل يبصرىا  ، يعِب لو كانتوالسوداء يف الليلة الظلماء 

 محدود و  يم ن أف ي اف كبصر اهلل سبحانه وتعالى   فبصرناأما نحن 

                                                 

 ،(  079) أخرجو مسلم  -1 
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 تضػري بمػرأى منػا:  قػاؿ {ثؤػ٤٘٘ذب } : لقالػه تعػالى  السلفورد في تفسير بعض  قد: قاؿ قا ل  إذا
 فهل يعهبر اذا تحريفاً أـ ماذا ؟     1
  اذا تحريفاً  ليسال ، :  اابضال
 ،مع إقرارىم بالعْب ( ٘بري ٗبرأى منا : )  يقالافنهم أل
 ، العين ين رواا ( بمرأى منا ) ر فسر لو أف ىذا جاء من شخص  منع

  ،ىذا ٙبريفاً :  لقلنا
 ،بأعيننا  نراىامعُب كبلمهم أهنا ٘بري و٫بن  فإف اٗبرأى من :إذا قاؿ  ماأ

يػة أف السػفينة تضػري فػي نفػس العػين   حاشػا زعم بأف خػاار اآل منعلى  الردوكأنهم يريدوف بذلي 
 !!   وكال 
 ّٔا مشبهاً على مذىب أىل السنة وا١بماعة ،  وجاء
 اآليػةري نصػوص الصػفات علػى ظاىرىػا ، وظػاىر ٪بػإننػا :  تقالاف، أنتم يا أىل السنة وا١بماعة  : وقاؿ

 أف السفينة يف نفس عْب اهلل ، 
 ، ّٔذا يلتزموف وىذا ال شك أنو إلزاـ باطل وأف السل  ال

 ،إف ىذا ليس مدلوؿ اللفال اللغة العربية  : بل يقالاف
 تغيب عيِب ،  وال أ٢بظكفأنت يف عيِب ، يعِب أراؾ  اذىب: يقوؿ اإلنساف آلخر 

 ،أنك يف نفس العْب  يعِبأنت بعيِب  :  لصاحبوإف الرجل لذا قاؿ : وال أحد يقوؿ 
 مقتضى اللغة العربية ،  ىذاوال 

 على ا٤بنع من ذلك ،  إذا يدؿاآلية ما  مث إف يف
 يف األرض على ا٤باء ،  والسفينة ( 11 اُؤش) { رغش١ ثؤػ٤٘٘ب } :  فقولو
 ت وف إهنا ٘بري يف عْب اهلل ؟  ف ي 
 ب ل شيء من أجل الهيني  على أال السنة   افثيهيبام  ل ن
 ، بالعي:  يف حديا الدجاؿ:  المراد بالَعارإف  :بعض المضادلين قاؿ  ادعى
العػْب  عػورصػريح بػأف ا٤بػراد  وىػذا ، 2( العػْب اليمػُب  أعور : )ىذا ٙبري  ألف لفال ا٢بديا :  له فنقاؿ

 ٙبري  ،  القوؿال العور الذي ىو العيب العاـ الذي ينػزه اهلل عنو على سبيل العمـو ، وىذا 
علمػا وفهمػاً فإنػو  اهللاه ، ل ػن مػن آتػ أال الهحريف كلهم أصحاب جػدؿول ِب أتيت بو ألبْب لك أف 

 ٫بورىم ،  يفيرد جد٥بم  

                                                 

 ،(  87/  07) وا١بامع ألح اـ القرآف للقرطيب (  429/  7) ومعادل التنزيل للبغوي (  94/  03) جامع البياف لل  ي   - 1
 ، 508 – 504 وبغية ا٤برتاد ص( 069) ومسلم (  3256) أخرجو البخاري  - 2
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 ،  1 غّب ٛبثيل منومن األمور الٍب نثبتها هلل وىم ثابتة لو : يعِب  : (في صفة النػيوؿ : )  قاله
صػلى اهلل عليػو وسػلم أو اشػتهر  النػيبوالنػزوؿ يعِب إذل السماء الدنيا وذلك ألنو تواتر عػن  :صفة النػيوؿ 
، ينػػزؿ نػزوالً  2 السماء الدنيا حْب يبقى ثلػا الليػل اآلخػر إذلب التواتر بأف اهلل تعاذل ينػزؿ اشتهاراً إذل قر 

: ) ، ألف أعلػػػم ا٣بلػػق بػػػو وأفصػػح ا٣بلػػػق ن قػػػاً وأنصػػحهم قصػػػداً ، قػػػاؿ  الػػػدنياحقيقيػػاً بذاتػػػو إذل السػػماء 
مػػن  ؟  فأسػػتجيب لػػو مػػن يػػدعو :  فيقػػوؿ، الػػدنيا حيػػا يبقػػى ثلػػا الليػػل اآلخػػر  السػػماءينػػػزؿ ربنػػا إذل 
 ،  3( الفجر  ي لع حٌب،  ؟لو  يستغفر  فأغفر من ؟يسألِب فأع يو 

 باهلل ،  الناسوقائل ىذا النيب صلى اهلل عليو وسلم الذي ٯبب علينا أف نؤمن بأنو أعلم 
 ،وأنو أصدؽ ا٣بلق مقاالً 
 وأنصحهم مقصداً ، 

 لق ، اهلل عليو وسلم للخ صلىفبل أحد أنصح من رسوؿ اهلل 
 وال أحد من ا٣بلق أفصح منو باهلل ، 

 :كالـ الرساؿ صلى اهلل عليه وسلم وبها يهم ال الـ   فيكلها  اذص أرب  صفات
 العلم   والصدؽ   والقصد   والفصاحة  

 ال أحد أعلم باهلل من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،:  فالعلم .0
 وسلم ، ال أحد أصدؽ من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو:  الصدؽ .2
 صلى اهلل عليو وسلم ، اهللأحد من ا٣بلق أنصح من رسوؿ  ال:  القصد .3
 من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، أبلغأحد من ا٣بلق أفصح وال  ال:  البالغة .4
 صار ا٤براد نزولو تعاذل بذاتو ، :  فيقاؿ،  الدنياربنا إذل السماء  ينػزؿ:  قاؿ فإذا

  مػ  أننػا   نحهػاج  4( بذاتػه )  : وصػرحاا ب لمػة   بذاتػهنيولػه : وقد صرح أال السنة بأف المراد 
 ، إليها 

 إليه فها إلى ذاته   اذا اا األصل     اهللوذلي ألف األصل أف كل فعل أضافه 
 ؟  نفسوىذا كتاب فبلف ، ىل ا٤بعُب ىذا كتاب خادـ فبلف أو فبلف : قلت يف ا٤بخلوقْب  لو

 ال شك أف ا٤براد فبلف نفسو ، 

                                                 

 .انظر كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف شرح حديا النزوؿ  - 1
والعبلمػة ابػن  69شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة يف شػرح حػديا النػػزوؿ ص : نص على تواتر أحاديا النػزوؿ ٝباعة مػن أىػل العلػم مػنهم  - 2

/  7) وا٢بػافال ابػن عبػدال  يف التمهيػد  79لعلم العظػيم ص وا٢بافال الذىيب يف العلو ل(  388 – 387/  0) القيم يف الصواعق ا٤برسلة 
 ،  282والشيخ العبلمة ٧بدث العصر ٧بمد ناصر الدين األلبا  رٞبو اهلل تعاذل يف صحيح األدب ا٤بفرد ص (  028

 ، (  06313) وأٞبد (  758) ومسلم (  0194) أخرجو البخاري  - 3
 ، (  394 – 393/  5) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 4
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 وال رسولو ،  خادموجاء فبلف ، فا٤براد جاء ىو بنفسو ، ال : ولو قلت 
ل ػن علػى وجػه   نقػص   وا ذا كل ما أضافه اهلل إلى نفسػه مػن فعػل أو اسػم   فػالمراد إليػه ذاتػه 

 فيه  
 ،  الدنياينػزؿ ربنا إذل السماء :  نقاؿ:  فمثالً  

  ( بنا ر ) أضافه الرساؿ صلى اهلل عليه وسلم إلى ذات اهلل 
 بذاته    نيولهفاجب أف ي اف المراد 

 عنهم   على أف المراد ينػيؿ ربنا بذاته    اهلل رضيوقد أجم  على ذلي الصحابة 
إف ا٤بػػراد ينػػزؿ شػمء آخػر غػػّب اهلل ، : واحػد يقولػوف  حػرؼأنػو دل يػػأت عػنهم  :والػدليل علػى إجمػاعهم 

أهنػم قػالوا إف ا٤بػراد ينػػزؿ رٞبػة مػن رٞبتػو أو ملػك مػن ودل يرد عػنهم  قرأتوىم يقرؤوف ىذا ا٢بديا ، فإذا 
 اثبتوا نزولو بذاتو ،  أهنممبلئ تو ، ُعلم 

  ، (بذاته ) : ل ن   حاجة إلى أف يقالاا 
  ، فةلم يظهر في زمنهم محر  

 ،إف ا٤براد ينػزؿ أمره أو رٞبتو أو ملك من مبلئ تو :  قالاا
  ، (ينػيؿ بذاته )حٌب ٰبتاجوا إذل القوؿ 

، ول ػل داء ( ينػػزؿ بذاتػو )  : يقالػاا أف أ مػة المسػلمين إلػى احهاجلما حدث ا  ء المحرفاف  ل ن
 دواء يناسبو ، 

 ربنا عي وجل نيو ً حقيقياً   ينػيؿإذف 
 ؟  ماذاال الذي ينػيؿ اا اهلل أو رحمة من رحمهه أو ملي من مال  هه أو : الثاني  البحث
 ، (ينػزؿ ربنا  : )صلى اهلل عليو وسلم  النيبهلل ، قاؿ ينػزؿ ىو ا الذي:   الضااب
 ت اف السماء تقله وإف السماء األخرى فاقه ؟ أفالنػيوؿ يسهلـي  ال:  الثالث  البحث
 بل نعلم أنه   يم ن   ال يلـز ، :  الضااب

    إليهاوذلي ألنه لا أقلهه السماء ل اف محهاجاً 
 قه   ولا أخلهه السماء الثانية ل انم فا 
   وأبداً واهلل عي وجل له العلا المطلل أز ً 

 فليست السماء تقلو وال السماء األخرى تظلو ،إذف 
 يخلا منه العرش أو   يخلا ؟ الدنياإذا نيؿ إلى السماء  ال:  الراب   البحث
  : السنةاذا ةالةة أقااؿ لعلماء  في:  الضااب

 منو ،  يخلاإف العرش  :فمنهم من قاؿ  .0
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 منو ،    يخلاإف العرش  :من قاؿ ومنهم  .2
 1 من تاقف   ومنهم .3
 ،  فقالهم باطلإف العرش ٱبلو منو  :الذين قالاا  فأما

ىػذا االسػتواء يف ا٢بػديا ،  العػرش بعػد خلػق السػماوات واألرض ودل ينػ ِ  علػىألف اهلل أثبت أنو اسػتوى 
 عليو وسػلم فوجػب إبقػاء مػا كػاف علػى دل ينفو الرسوؿ صلى اهلل ،( السماء الدنيا  إذلينػزؿ  ): حْب قاؿ 
ال  باطػلولػيس اهلل عػز وجػل كا٤بخلوقػات ، إذا شػغل حيػّْػزًا فػرؽ منػو ا٢بيّػز اآلخػر ، فػالقوؿ ىػذا  ،ما كاف 

 شك فيو ، 
 :  يبقى النظر في القالين اآلخرين واما

 ، التوق   - 0
 العرش ، منوإنو ال ٱبلو : أو أف نقوؿ  - 2

 ء إلى الهاقف   جماعة من العلما فذابم
أف نورد ىذا السؤاؿ ، ألننا لسنا أشػد حرصػاً علػى العلػم بػاهلل  أصبلً ما لنا و٥بذا السؤاؿ ال ينبغم :  وقالاا

 عليو الصبلة والسبلـ ، الرسوؿمن الصحابة ودل يسألوا 
 ىذا السؤاؿ من أصلو غّب وارد ، :  فنقاؿ

 ،  ىذاأنت مبتدع ، دعنا من  : ونقاؿ لمن أوردص
 ،  ةقيا عندي أف اذص الطريقة أسلم طر وأن

 ،ف نلقم من سأؿ حجراً أ، و  الصحابة عنهأف   نسأؿ عن شيء لم يسأؿ  ةفأسلم طريق
 أنا أريد المعقاؿ ؟ :  قاؿ فإذا
 ،يأتك خ  عنو  ودلاجعل عقلك يف نفسك ف ر يف نفسك أما غّبؾ فبل تف ر فيو :  قلنا

  ،رش ال ٱبلو منو الع أنو :الثاني  والقاؿ
 ،ألنو تعاذل ذكر أنو استوى على العرش حْب خلق السماوات واألرض 

 إذا نزؿ خبل منو العرش ،  أنوعليو وسلم  اهللودل يذكر النيب صلى 
 فالااجب بقاء ما كاف على ما كاف   

 استوى على العرش ودل يزؿ مستوياً عليو ، :  نقاؿ
 ،إذل السماء الدنيا يف ىذا الوقت  ينػزؿ
 على كل شمء قدير ، فاهلل 

 ،وال يقاس ٖبلقو 
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كػل شػمء   فػوؽإنو إذا نزؿ إذل السماء الدنيا دل ي ن نازالً على ا٤بخلوقػات بػل ىػو : نقوؿ جزماً  أنناكما 
، 

 وإف كاف ناز ً إلى السماء الدنيا ألف اهلل   يقاس بخلقه   
    1 خلا منهازسالـ ابن تيمية رحمه اهلل إلى أف العرش   ي شيخوإلى اذا ذاب 

    واا الهاقف وأ  يارد اذا الس اؿ أصالً  الثانيول ن أنا أميل إلى القاؿ 
: قػاؿ   الػرٞبن علػى العػرش اسػتوى ، كيػ  اسػتوى ؟ : لػو القائػل  قػاؿوإذا كاف اإلماـ مالك رٞبو اهلل ٤با 

 نقوؿ السؤاؿ عن ىذا بدعة ، فإنناالسؤاؿ عن ىذا بدعة ، 
كيػف ينػػيؿ اهلل إلػى السػماء الػدنيا حػين : عصػرنا  فػيكثيػر مػن النػاس   اسهيػ ل: الخػامس  البحث

الليل اآلخػر   يػياؿ سػارياً علػى األرض وتحػم السػماء  ةلثيبقى ةلث الليل اآلخر ونحن نعلم أف 
 السماء الدنيا دا ماً ؟ إلىفيلـي من ذلي أف ي اف النػيوؿ 

 :     )بقػوؿ الرسػوؿ صػلى اهلل عليػو وسػلم أدل تػؤمن  سػفيوأسفهك أنت رجل  ما :أف نقاؿ :  الضااب
 ؟ (حٌب ي لع الفجر  ............ينػزؿ 
 ا٤بنػػاطققػػل ّٔػػذا وال تتجػػاوز ، فمػػا داـ ثلػػا الليػػل اآلخػػر باقيػػاً يف من قػػة مػػن  : أقػػاؿبلػػى ،  : قػػاؿفػػإذا 

 األرلية فالنػزوؿ باقم وحٌب طلع الفجر يف ىذه ا٤بن قة فبل نزوؿ ، 
 خرى فيو نزوؿ واهلل على كل شمء قدير ، األ ا١بهةوإف كاف يف 

ي وف ثلا الليل اآلخر وال ينػػزؿ بالنسػبة للجهػة األخػرى  حْبوال يقاس با٣بلق ينػزؿ يف جهة من األرض 
 ،  2 ليس فيها ثلا الليل

 م  اهلل ورساله اطمئن قلبه واسهراح من الهقديرات    بازنساف إذا لـي األد أفوالحقيقة 
نسػػأؿ اهلل العافيػػة وأف  –ر ا٤بشػػاكل مػػن مشػػ لة إذل أخػػرى فإنػػو ٱبشػػى عليػػو مػػن الشػػك يفجػػ كػػافمػػا إذا  أ

 ،ٱبشى عليو من الشك  –اليقْب  يرزقنا
   ( ال الـ  أالأكثر الناس ش اً عند المات ) : ولهذا يقاؿ بعض السلف 

 وعضيوا عن حلها    أنفسهمالمياكل على  صفضروا اذ ألنهم
اهلل عنو ورسولو لسػلموا مػن ىػذا كلػو  س تما قاؿ اهلل ورسولو وس توا عما  وقالوا ل ن لا ليماا األدب

 ، 
 األدب مع اهلل ورسولو ،  تلـزوىذا ىو الذي تسَبيح فيو أيها اإلنساف أف 

 قل ما قاؿ اهلل ورسولو واس ت عما س ت اهلل ورسولو ، 
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نقػوؿ الػرب  الليػلالغربية وىػو يف آخػر  اآلف يف ا٤بن قة الشرقية وقد أّذف الفجر واآلخر يف ا٤بن قة كنتإذا  
وقػػت النػػػزوؿ ونسػػلم ،  انتهػػى: عػػز وجػػل بالنسػػبة للػػذي يف ا٤بن قػػة الغربيػػة ىػػذا وقػػت نزولػػو ونقػػوؿ لآلخػػر 

ألنػو وقػت إجابػة واآلخػروف انتهػى  ،وىذا لػيس فيػو إشػ اؿ الػذين ىػم يف ثلػا الليػل ٯبتهػدوف يف الػدعاء 
 ،مٌب يأيت ل م ندعو اهلل فيو  الليليلة إذل ثلا الوقت ، ونسلم من ىذا كلو ونتشوؼ كل ل

اإلنسػػاف وقلػػة رشػػده ومػػن قلػػة أدبػػو مػػع اهلل  سػػفوفهػػم يف ا٢بقيقػػة مػػن  أمػػا اػػذص ازشػػ اليات الهػػي تػػارد
 ،ورسولو 

 ،  1 (أسلم تسلم )  : والسبلـ الصبلةوأسلم تسلم كما قاؿ النيب عليو 
 سلم ،أسلم تسلم أي استسلم للنصوص حٌب ت: فنحن نقوؿ 

 أو من الصفات الذاتية ؟ الفعليةالنػيوؿ من الصفات  ال:  السادس  البحث
 ، 2 يتعلق با٤بشيئة فعلالصفات الفعلية ، ألنو  من:  الضااب

 وكل فعل يهعلل بالمييئة   فإنه من الصفات الفعلية   
 ،صفات األفعاؿ هلل باطلة : لصفات األفعاؿ  من راً قاؿ بعض الناس 

يػػت لم ب ػػػبلـ  والٯبػػمء يػػـو القيامػػة ،  وال، ال ينػػزؿ   إطبلقػػاً نثبػػت هلل فعػػبلً يتعلػػق با٤بشػػيئة وال ٲب ػػن أف 
  ،ال ٲب ن  ،٧بدث 

 لماذا ؟  
كػاف صػفة   وإفألف ىػذا الفعػل أو ىػذا ال ػبلـ إف كػاف صػفة كمػاؿ وجػب أف يتصػ  اهلل بػو دائمػاً  : قاؿ

 نقص فإنو ال ٯبوز أف يوص  بو ، 
   3 قـا به األفعاؿ ا خهياريةاهلل   ت إف: فيقاؿ 
جػاءت يف غػّب ٧بلهػا  فلػوىم صفة كماؿ يف ٧بلها ، وا٢ب مة ال تقتضػيها يف غػّب ٧بلهػا ،  :  لهم فنقاؿ

 ل انت نقصاً 
وىػو ي يػع  لػوأف ولػدؾ أسػاء فضػربتو كػاف لػربك إيػاه يف ىػذا الوقػت ح مػة وكمػاالً ل ػن لػربك  أرأيت

 نقص ، 
ويف غػّب ٧بلهػػا ال ٲب ػػن أف  ا٢ب مػػةيػػة ىػػم كمػا هلل يف ٧بلهػػا الػذي تقتضػػيو ىػػذه األفعػاؿ االختيار :  فنقػاؿ

 يتص  اهلل ّٔا ، 
  ،ألهنا يف غّب ٧بلها ال تقتضيها ا٢ب مة 
  واهلل تعالى أفعاله مقرونة بالح مة 
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 ىذه الشبهة ،    تزوؿ ؤّذا
  حضج أال الباطل في إبطاؿ الحل فها شبهات وليس ب بهأف جمي  ما يهيبث  واعلماا

وىذا نظّب من بعض  ( 3 آٍ ػٔشإ) { كؤٓب اُز٣ٖ ك٢ هِٞثْٜ ص٣ٌؾ ك٤زجؼٕٞ ٓب رؾبثٚ ٓ٘ٚ }  : لقاله تعالى
 الوجوه ، 

   فا دة منه    الدعاءلقاؿ من قاؿ من أال الفلسفة 
يقػدره فلػن ٰبصػل ولػو دعػوت  دلإف كاف اهلل قدر لك ذلك فسيحصل بػدوف دعػاء ، وإف كػاف اهلل :  قاؿ

  فائدة منو ، علمو ٕبارل كفاه عن سؤارل ،إذف ال
لقػل أنػػا  وإال  الػدعاءإف اهلل قػدره ّٔػػذا الػدعاء وجعػل لػو سػبباً وىػو  :نقػاؿ : علػيهم بيػيء بسػيط  فنػرد

رل ولػػػد فسػػػيخرج مػػػن األرض ، وإف كػػػاف اهلل مػػػا قػػػدر رل ولػػػد فلػػػن ٱبػػػرج ولػػػو  قػػػدرلػػػن أتػػػزوج إف كػػػاف اهلل 
 أنت ٦بنوف ، قلناقالو  إفىذا ال بلـ   ، وال أحد يقوؿ امرأةأتزوج مائة 

 :من صفات األفعاؿ النػيوؿ : إذف 
 النػيوؿ على ما قلناص ؟  تفسيرل القبلة خالف في اأحد من أ ال:  س

 ،  نعم:  الضااب
 تنػزؿ رٞبة ربنا ،  أي ،( ينػزؿ ربنا  : ) منهم من قاؿ
 هنم ين روف النػزوؿ ا٢بقيقم ،أل ،أي ملك من مبلئ تو ، ( ينػزؿ ربنا : )  ومنهم من قاؿ

 :  لهم في الرد عليهم  فنقاؿ
 ، ألف ظاىره أف الذي ينػزؿ اهلل عز وجل ، لظاار النص مخالفاذا  قال م .0
إذ أف ا٤بلػك ال ٲب ػن أف يقػوؿ   ( فيقػاؿ مػن يػدعاني ) لصريح النص   في قالػه  مخالف:  ةانياً  .2

 يقدر عليو إال اهلل ، ال  ىذاألف ، ( من يدعو  فأستجيب لو ) : للخلق 
م رمػوف عػن ىػذا ، ا٤ببلئ ػة يسػبحوف  وا٤ببلئ ػةإنػو نػّزؿ منػػزلة ا٣بػالق :  لقلنػاولو أف أحداً قالو من ا٣بلق 

إهنػػػا الرٞبػػػة تنػػػػزؿ إذل :  إذا قلنػػػاغػػػّب اهلل ، كػػػذلك أيضػػػاً  يػػػدعوفالليػػػل والنهػػػار ال يفػػػَبوف ، ويتػػػ ءوف ٩بػػػن 
، ألف رٞبة اهلل ليس غايتها السػماء الػدنيا ، الرٞبػة تنػػزؿ إذل األرض  غلط ىذا :فإننا نقاؿ السماء الدنيا 

 ، فأي فائدة لنا إذا نزلت الرٞبة إذل السماء الدنيا ،  ا٣بلقحٌب تبلغ 
بثلػا الليػل اآلخػر ، بػل ىػم تنػػزؿ كػل وقػت ، فػإذا خصصػػناىا  ٚبػتصتنػػزؿ كػل وقػت ، ال  الرٞبػة:  ةانيػاً 

 زمن أكثره ليس فيو رٞبة ،ال بقمبثلا الليل اآلخر معناه 
 ،(  يسألِب فأع يو منمن يدعو  فأستجيب لو ؟ ) ٲب ن للرٞبة أف تقوؿ  ال:  ةالثاً 

 ألف الرحمة صفة من صفات اهلل   
 ولا قالم اذا القاؿ ل انم إلهاً م  اهلل   
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  يصح لنا أف ندعا صفات اهلل   ولهذا 
 حهى إف من دعا صفات اهلل فها ميرؾ   

 ، اذا   يضاز بػل اػا شػرؾاغفر رل ، يا مغفرة اهلل اغفر رل ، يا عزة اهلل أعزيِب ،  اهلليا قدرة  :لا قاؿ 
  واذا   يضاز  ألنو جعل الصفة بائنة عن ا٤بوصوؼ مدعوة دعاًء استقبللياً ، 

بػك  أسػتغيايعػِب فهػذا مػن بػاب الهاسػل ،  1 (برٞبتػك أسػتغيا : )  قاله صلى اهلل عليه وسػلم وأما
الرسػػوؿ اسػػتغاث  إفٞبتػػك ، فالبػػاء ىنػػا لبلسػػتغاثة ، والتوسػػل وليسػػت داخلػػة علػػى ا٤بػػدعو حػػٌب نقػػوؿ بر 

 ،  لوىذا ىو معُب ا٢بديا الذي يتعْب أف ي وف معناً  ،برٞبة اهلل ، ل ن استغاث باهلل ، ألنو رحيم  
صػفة مػن صػفات اهلل  لػقوا٣بٯبػب إثباتػو بالػدليل القػاطع إثبػات ا٣بلػق ،  و٩با : يعني: ( وخلقه : )  قاله

 عز وجل الفعلية ، من حيا آحادىا وأنواعها ،
 اهلل تعاذل دل يزؿ وال يزاؿ خبلّقاً ،  ألفمن حيث األصل فهي صفة ذاتية    أما

ٛٞ هللا اُز١ ال اُٚ اال  ٛٞ ػبُْ اُـ٤ت ٝاُؾٜبدح ٛٞ اُشؽٖٔ اُشؽ٤ْ ، } : وقد ثبت ىذه الصفة بقولو تعاذل 

ُٚ اال ٛٞ أُِي اُوذٝط اُغالّ أُئٖٓ ا٤ُٜٖٔٔ اُؼض٣ض اُغجبس أُزٌجش عجؾبٕ هللا ػٔب ٣ؾشًٕٞ ٛٞ هللا اُز١ ال ا

 ( . 81 - 88 اُؾؾش) { ، ٛٞ هللا اُخبُن اُجبسة 

 ( . 42 اُؾغش) { إ سثي ٛٞ اُخالم اُؼ٤ِْ }  :وقاؿ تعاذل 

 وا٣بالق يؤخذ منهما صفة ا٣بلق ،  فا٣ببّلؽ
 :  الباببقم في اذا بناًء على القاعدة الهي س

   ( واا أنه كل اسم من أسماء اهلل فها مهضمن لصفة   وليسم كل صفة مهضمنة  سم  )
 ،  كانم الصفات أوس  من باب األسماء  ولهذا

 ألف كل اسم يهضمن صفة و  ع س   
    فها يخلل ما يياء إيضاداً وإعداماً  هللفالخلل صفة 
٨بلوقًا مع أف ا٤بوت عدـ ،  ا٤بوتفجعل  ( 8 أُِي) { ٝاُؾ٤بح  اُز١ خِن أُٞد}  :كما قاؿ تعاذل 

للجسد ، ىذا موت ل نو ليس عدماً  الروحل نو عدـ على وجو معْب ليس عدمًا ٧بضًا إ٭با ىو مفارقة 
 بل مفارقة تفقد ّٔا ا٢بياة ،

 عليه    الم لفمن صفات اهلل الخلل   ونص  أف:  المهم
 الصفة هلل إنما يثبهها الماتريدية   ألف األشاعرة   يثبهاف اذص 

 إهنم يثبتوف ٜبا  صفات ،  : يقالاففالماتريدية 
 يثبتوف سبعاً ، واألشاعرة

 إًذا صفة ذاتية من حيث األصل   صفة فعلية من حيث الناع واآلحاد    الخلل
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 ويخلل ما يياء باآلحاد     يخلل ما يياء بالناع  تعالىفاهلل 
 ،ؽ بالنوع ٨بلو  مثالً فاإلنساف 

  ،وباآلحاد كل إنساف على حده 
 خلق اهلل لئلنساف من حيا ىو ىذا يعت  باآلحاد ، 

  :صفة الخلل  ااأما من حيث الفعل هلل عي وجل الذي 
 فها من الصفات الذاتية  فإف اهلل دل يزؿ وال يزاؿ خبلّقاً 

النػيوؿ صػفة ذـ ، لمم والنػزوؿ السلوكم ا٣بلقم والنػزوؿ العالنػزوؿ  يعِب ( :فاحذر من النػيوؿ : )  قاله
  في كل حاؿ 

ال  ل نػػوأال ٚبػالق النػػاس ٖبلػق حسػػن ، فػإف مػػن النػاس مػػن قػد يػػرزؽ علمػاً وفهمػػاً  : الخلقػػيالنػػيوؿ  .0
   النػاستحمله ال يرة وما عندص من العلػم علػى اليراسػة والعنػف وتضػليل ، ٱبالق الناس ٖبلق حسػن 

 ،  موربما تصل به الحاؿ إلى ت فيرا
وال تبتغػػػم العلػػم وال ت لبػػػو فػػػإف العلػػػم إذا  العلػػػمأي أنػػػك ال ٙبػػرص علػػػى  :النػػػػيوؿ العلمػػػي  كػػذلك .2

 ،  فاتكتركتو تركك ، بل إذا هتاونت يف طلبو 
أعػػط العلػػم كلػػك يع يػػك  :وقػػاؿ بعضػػهم ا١بسػػم ،  براحػػةالعلػػم ينػػاؿ  ال :ولهػػذا قػػاؿ بعػػض السػػلف 

 كلو ،   كَ تْ فُ يػَ بعضك  وأع و،  1 بعضو
بػػدأب عظػػيم   إالالعلمػػاء الػػذين اشػػتهروا باإلمامػػة العلػػم دل ينػػالوا العلػػم ىػػذا الػػذي نػػالوا بػػو اإلمامػػة  ينػػل ودل

 وقلة ا٤بساعد ، 2 العيشعلى ما ىم عليو من شظ   وتعب
النػزوؿ ا٣بلقم ل نو يشػمل العبػادة والتعبػد هلل عػز وجػل ،  منقريب  وىو :النػيوؿ السلاكي  وكذلك .3

 ال توا  وال تت اسل ، تتقم اهلل ما است عت ، للعبادةو بالنسبة بأف ت وف عارل إ٥ب
نػػزؿ أىػػل  كمػػاأف تنػػزؿ بف ػػرؾ إذل مػػا ٱبػػال  السػػل  الصػػاحل  :  النػػػيوؿ الف ػػريالنػػػزوؿ أيضػػاً  ومػػن .4

 التع يل وأىل التمثيل ، 
    الهاويةفإف أال الهعطيل نيلاا بأف ارام وانحدروا بها إلى 

   نهم نيؿ وأال الهمثيل كذلي كّل م
  ا  ء غلاا في الهنييه 

  وا  ء غلاا في ازةبات 
 ا٢بق والصراط ا٤بستقيم ، مستوىفت رفوا ٝبيعاً فنزلوا عن 

                                                 

 ،(  446/  2) غذاء األلباب للسفاريِب   -  1
 ،(  319/  7) احمليط يف اللغة للصاحب انظر أي يبس العيش ، :  العيش شظ  -  2
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****************** 
                اؿػعػػػػػػػػالصػػػػػػػفات واألف فسػػػػػػػا ر – 15

                           الؿػضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلل ذي ال مةػديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق                                                           
  

  ، 1 ( جمي ) وترد ٗبعُب (  باقي) ترد ٗبعُب  :(  سا ر : )( سا ر الصفات واألفعاؿ ف: )  قاله
 ،  البقية وىوفإهنا مأخوذة من السئور  : ( باقي) فأما وروداا بمعنى 

 شرأّا مثبلً ،  بقيةسئور البهائم طاىر ، يعِب  :  مثالً : كما يقاؿ 
 شرابو ،  بقيةشربت سئور فبلف أي :  وتقاؿ

 ،   باقيٗبعُب (  سا ر) فت وف  وعلى اذا
 ،ألنو ٰبيط بالقصر مثبلً  السارمن  ةمشتقفهم  :( جمي  ) سا ر بمعنى   أما

 يتنزؿ على ا٤بعُب الثا  ،  ىنا وا٤بؤل 
 ، ( جمي ) ٗبعُب ( سا ر )  فت وف
 ،نظر ظاىر  إطبلقوو ىذا يف الصفات واألفعاؿ قدٲبة هلل وكبلم سائر

 :عي وجل تنقسم إلى ةالةة أقساـ  اهللوذلي أف صفات 
 إلى خبرية وذاتية وفعلية   

  ( واألفعاؿ : ) بقولو  ا٤بؤل فنص عليها  :أما الفعلية  .0
والصػفات  الصػفات الذاتيػةأف  علػى ونحن ناافقػهشامبًل للخ ية والذاتية ، (  الصفات ):  فيبقى قولو 

    تياؿ ماجادة   أبديةكذلك   واي موجودةيعِب أزلية دل تزؿ  ة قديمة هللالخبري
ومػا أشػبو ذلػك ىػذه أيضػاً  والعػزةكاليػد والوجػو الصػفات الذاتيػة كػالعلم والقػدرة  :الصفات الخبريػة  .2

 قدٲبة هلل عز وجل أزلية أبدية ،
شػامبلً  (الصػفات )  : فيبقػى قولػو( واألفعػاؿ ) : الػٍب أشػار إليهػا ا٤بؤلػ  بقولػو  :الصفات الفعليػة  أما

هلل يعػِب أزليػة دل تػزؿ موجػودة  قدٲبػةا٣ب ية والذاتية و٫بن نوافقو على أف الصفات الذاتية والصفات ا٣ب يػة 
 قدٲبػةصػفات أزليػة  ىػذهواليد والوجو والقدـ ،  كالعْبوىم كذلك أبدية ال تزاؿ موجودة الصفات ا٣ب ية  

 وىم أيضاً أبدية ، 
هلل عػػي وجػػل أزليػػة  قديمػػةىػػذه أيضػػاً ، كػػالعلم والقػػدرة والعػػزة ومػػا أشػػبو ذلػػك :  ذاتيػػةالصػػفات ال .3

 ، أبدية
 : (واألفعاؿ ) : الٍب أشار ا٤بؤل  بقولو  الصفات الفعلية أما

  على سبيل ازجماؿ و  أنها حادةة  قديمةفال يطلل عليها أنها 
  :بل في ذلي تفصيل 

                                                 

 ،(  339، 338/  2) ٝبهرة اللغة البن دريد  -  1
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     دل يػػػزؿ وال يػػػزاؿ فعػػػاالً دل يػػػأت عليػػػو وقػػػت كػػػاف مع ػػػبلً عػػػن فػػػإف اهلل ، مػػػةفباعهبػػػار الضػػػنس اػػػي قدي
 الفعل ،  
 الناع واآلحاد ليسم قديمة    وباعهبار

، وال ٲب ػن أف نقػوؿ إنػو قػدمي ، ألنػو  الفعػلاهلل علػى العػرش نػوع مػن أنػواع  اسػتواء : للنػاعواضرب مػثالً 
  ،دل ي ن إال بعد خلق العرش ، وخلق العرش حادث 

 نه أف ا سهااء حادث وأنه ليس بقديم   فيلـي م
، فخلػق اهلل لزيػد وعمػرو وب ػر وخالػد ، ىػذا حػادث خلقػو  جػداً اذا باعهبار الناع باعهبار اآلحاد كثير 
قبػػل أحػػد عشػػر سػػنة دل ي ػػن شػػيئاً مػػذكوراً وال تعلقػػت بػػو صػػفة  فهػػوحػػْب خلقػػو ، ومػػن لػػو عشػػر سػػنوات 

 ا٣بلق ، 
 الخبريػػػةوٮبػػػا : الصػػػفات  مػػػنباعتبػػػار قسػػػمْب  صػػػحيح( الصػػػفات ) لػػػو قو  باعتبػػػارف ػػػبلـ ا٤بؤلػػػ  : إًذا 

 ، قديمة فليسموأما أنااعها وآحاداا ا١بنس  باعهبارصحيح  واألفعاؿ،  والذاتية
 الساؽ واإلصبع وما أشبو ذلك ،  معسبق من األمثلة  ما الصفات الخبرية ومن

 كيػ ثباتػو ال تقػل كيػ  ي ػوف هلل كػذا ؟   إ مػنكل مػا ورد فيػو الػنص فأثبتػو علػى أنػو قػدمي وال تسػتوحش 
 هلل كذا ؟   ي وف

إذا كانػػت الصػػفة ثابتػػة بػػالقرآف ، وإمػػا رسػػولو صػػلى اهلل عليػػو  نفسػػوالػػذي ت لػػم ّٔػػذه الصػػفة إمػػا اهلل  ألف 
 ، فبل تستوحش ٩با أثبتو اهلل لنفسو أو أثبتو لو رسولو ، بووسلم الذي ىو أعلم ا٣بلق 

األفعاؿ كثّبة نوعها وجنسها فال بلـ صفة اهلل لنفسو أو أثبتو لو رسولو من ٙبري  ما أثبتو  استوحش
لو حصر ، وال ٲب ن أف ٰباط بو ألف  ذات باعتبار أصلو ، ال بلـ ليس صفةباعتبار آحادىا وىو فعل 

ٌّ ٝاُجؾش ٣ٔذٙ ٖٓ ثؼذٙ عجؼخ أثؾش ٓب ٗلذد ًِٔبد } : اهلل تعاذل يقوؿ  { هللا ُٝٞ أٗٔب ك٢ األسك ٖٓ ؽغشٍح أهال

أي جعل أقبلمًا وكتب بو وجعل ا٤بداد  أقبلـلو أف الذي يف األرض من األشجار  أي ( 83ُؤبٕ ) 
 األقبلـ ودل تنفد كلمات اهلل ،  وت سرتالبحر ٲبده من بعده سبعة إٔبر لنضب ا٤باء 

 حصر لها و  يم ن ازحاطة بها   وال الـ من صفات األفعاؿ    إذف 
 ٗبعُب العظمة ال  ياء ، : (  الضالؿ)  ، و هللصفة : (  ذي)  :( الؿ هلل ذي الض: )  قاله

وأنػػو مػػع عظمتػػو وك يائػػو ، يُ رمػػو ا٤بؤمنػػوف مػػن عبػػاده ،  ،وقػػد وصػػ  اهلل نفسػػو بأنػػو ذو ا١بػػبلؿ واإلكػػراـ 
 العباد ،  منوي ـر ىو من يستحق اإلكراـ 

، صػػدوره مػػن اهلل ي ػػـر مػػن يسػػتحق اإلكػػراـ اهلل ولصػػدوره هلل  مػػنلصػػدوره  صػػا٢بةاإلكػػراـ  :ولهػػذا نقػػاؿ 
 والصا٢بْب ،  والشهداءمن النبيْب والصديقْب 
 إنها دار كرامة    : ولهذا يقاؿ في الضنة 
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 والشهداء والصا٢بْب ، والصديقْبالنبيْب  صْ ػلَّ ػسبحانو وتعاذل م ـر من قبل عباده ا٣بُ  وىو
****************** 

                  لػمثيػػػػػػػبػػػػػػال كيػػػػػػف و  ت ل ػػػػػػن – 12
               لػطيػػػػػػػػػػػػعػغ والهػألاػػػػػػػػػػػػل الييػػػػػػػػػػػػ اً ػمػػػػػػػػػػػػػغْ رَ                                                    

  
 هلل ، ل ن ببل كي  ،  وثابتةيعِب ىم قدٲبة  :( ل ن بال كيف : )  قاله

ا كيفيػة وذلػك أنػو مػا مػن أنػو لػيس ٥بػ مػرادهمنا٥بػا ولػيس  بػال ت ييػفأي  : (بال كيػف : ) والمراد بقاله 
الوجػو لػو كيفيػة ، والعػْب ٥بػا كيفيػة ، ل ػن ٫بػن ال ن يّْفهػا ،  ،شمء ثابت إال ولو كيفيػة ، فاليػد ٥بػا كيفيػة 

 عن ال يفية بدعة ،  السؤاؿفت ييفنا ٥با حراـ بل 
    1 عليهكما نص على ذلي ازماـ مالي رحمه اهلل   وأقرص أال العلم 

 و  ن ي ف    فال نسأؿ عن ال يفية
 واله ييف باطل بد لة السم  ود لة العقل  

 : د لة السم   أما
هَ اٗٔب ؽشّ سث٢ اُلٞاؽؼ ٓب ظٜش ٜٓ٘ب ٝٓب ثطٖ ٝاإلصْ ٝاُجـ٢ ثـ٤ش اُؾن ٝإٔ رؾشًٞا } :  فمنه قاله تعالى

 ( . 33األػشاف ) { ٓب ُْ ٣٘ضٍ ثٚ عِطبٗب ٝإٔ روُٞٞا ػ٠ِ هللا ٓب ال رؼِٕٔٞ 

 علىكيَّ  أحد صفة من صفات اهلل فقد قاؿ   فإذا{ ٝإٔ روُٞٞا ػ٠ِ هللا ٓب ال رؼِٕٔٞ } : قولو  فاليااد
 اهلل ما ال يعلم ، 

 ألف اهلل أخ ؾ بالصفة ودل ٱب ؾ عن كيفيتها ، 
 ،الٍب ال ٲب ن أف تدرؾ با٢بس  الغيبيةوىذا من األمور 

 ،  أيضاً وال ٲب ن ٕبسب إلافتها إذل اهلل أف تدرؾ بالعقل 
على  ا٣بالقألنو ليس ىناؾ علة جامعة بْب ا٣بالق وا٤بخلوؽ حٌب نقيس ما غاب عنا من صفات 

 صفات ا٤بخلوؽ ، 
أعرؼ كيفيتها أل  أرى  ل نتصحيح لو أف شخصًا من الناس قالوا عن وجهو وعن عينو وعن يده 

 نظّبىا ، 

                                                 

والسػػػجزي يف الػػػرد علػػػى مػػػن أن ػػػر ا٢بػػػرؼ (  204/  2) رد علػػػى ا١بهميػػػة وأبػػو الشػػػيخ يف طبقػػػات احملػػػدثْب أخرجػػػو الػػػدارمم يف الػػػ -  1
/  0) وا٢بجػػػة يف بيػػػاف احملجػػػة لؤلصػػػبها  (  664/  3) واللبلل ػػػائم يف شػػػرح أصػػػوؿ اعتقػػػاد أىػػػل السػػػنة وا١بماعػػػة  023والصػػػوت ص 

، وقػػاؿ الػػذىيب يف ٨بتصػػر العلػػو للعلػػم العظػػيم   43الرسػػالة التدمريػػة ص و (  316 – 315/  2) والبيهقػػم يف األ٠بػػاء والصػػفات (  075
 ، ( ىذا ثابت عن مالك : )  039ص 

 – 318/   03( )  391 – 365 – 049 – 40 – 41/  5( )  067/  3) وانظػػػػػر ٦بمػػػػػوع فتػػػػػاوى شػػػػػيخ اإلسػػػػػبلـ ابػػػػػن تيميػػػػػػة 
(  265/  6( )  278/  0) تعارض العقػل والنقػل  ودرء 032 – 017وشرح حديا النػزوؿ ص (  473 – 472/  06( )  319

/  3) والصػػػواعق ا٤برسػػػػلة البػػػػن القػػػػيم (  203 – 202/  0) و٦بموعػػػة الرسػػػػائل وا٤بسػػػػائل (  436،  37/  2) وبيػػػاف تلبػػػػيس ا١بهميػػػػة 
 ، 024وشرح العقيدة ال حاوية ص (  314/  4( )  923
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يقاس على ا٤بخلوؽ ويدعم ا٤بدعم حٌب  ا٤بخلوؽل ن بالنسبة للخالق ليس ىناؾ علة ٘بمع بينو وبْب 
 ، دليل اذاأنو يعرؼ ال يفية 

يعِب تتبع : تقفو ، (  32ُؤبٕ ) { ٝال روق ٓب ٤ُظ ُٚ ثٚ ػِْ } :  اهلل تعالى قاؿ:  الثاني الدليل
 ، 1 ما ليس لك بو علم

 ،   علم لنا به فإنهت ييف صفات اهلل : ومنه 
 . ( 32اإلعشاء ) { ػ٘ٚ ٓغئٝال إ اُغٔغ ٝاُجقش ٝاُلئاد ًَ أُٝئي ًبٕ } 

 ، طرؽ ازدراؾ اذصوالبصر والف اد  السم 
نظر إذل ما ال يعنيػو أو ف َّػر فيمػا ال يعنيػو فإنػو سػوؼ يسػأؿ  أويسأؿ اإلنساف عنو إذا استمع ٤با ال يعنيو 

 عن ذلك يـو القيامة ،
 :  األدلة العقلية أما
 ،اىدتو أو مشاىدة نظّبه أو ا٣ب  الصادؽ عنو إف الشمء ال ٲب ن إدراكو إال ٗبش:  نقاؿ فإننا

  : يم ني إدراكه إ  بااحد من اذص األمار الثالةة  ف ل شيء 
 ،   واذا عين اليقينأف تشاىده 
 ،ىذا تدركو بالقياس  ، ألف واذا أدني مرتبة من األوؿ نظّبهأو تشاىد 

   أدنى من األوؿ ل ن ليس الخبر كالمعاينة فها ،  عنوأو تدركو با٣ب  الصادؽ 
 بالنسبة لصفات اهلل عز وجل ،  حصلوليس واحد من ىذه ال رؽ الثبلثة 

 دل ندركو ،  منهافنحن دل نشاىد شيئاً من ىذه الصفات ، ولو شاىدنا شيئاً 
( ٝال ٣ؾ٤طٕٞ ثٚ ػِٔب } :  وقاؿ،  ( 123األٗؼبّ ) { ال رذسًٚ األثقبس ٝٛٞ ٣ذسى األثقبس } : ألف اهلل قاؿ 

اُؾٞسٟ ) { ٤ُظ ًٔضِٚ ؽ٢ء } : نشاىد نظّبىا ، ألف اهلل يقوؿ  ودلفانتفى األوؿ ، ،  ( 112 هٚ) 

، ودل ٱب نا اهلل وال رسولو عن كيفية ىذه الصفات ، إذف يتعّذر  وجلإذف دل نشاىد مثيبًل هلل عز  ( 11
، فحينئذ نقوؿ ال ٲب ن  ألف وسائل العلم انتفت ، وإذا انتفت الوسيلة انتفت الغاية ،أف نعلم كيفيتها 

 ن ّي  صفات اهلل ،  أف
 ينب ي أف نسأؿ عن ال يفية ؟ وال

 ال ، ال ٯبوز أف نسأؿ عن ال يفية ، ومن سأؿ عن ال يفية هنيناه ، :  الضااب
 ،  ه َ لَ عن ال يفية اَ  الس اؿألف 

 ، 2 (ىلك ا٤بتن عوف : ) لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 ،، ألنو لو كاف لك فائدة يف علم ال يفية لبينها اهلل ورسولو  الهنط  ال يفية من عنوالس اؿ 

                                                 

 ،(  379/  0) ٦باز القرآف أل  عبيدة  -  1
 ، (  2671) ج مسلم أخر  -  2
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أمر مستحيل ألف اإلنساف أقل من أف ٰبيط ألف الوصوؿ إذل حقيقة كيفية صفات اهلل  : نقاؿبل 
 بصفات اهلل ،

ي لب ،  ( 113األػشاف ) { سة أس٢ٗ أٗظش ا٤ُي } : وانظر إذل موسى عليو السبلـ حْب قاؿ هلل 
هبٍ ُٖ رشا٢ٗ ٌُٖٝ اٗظش ا٠ُ } ش ًا يف وجوده ول ن شوقاً إليو ،  الإذل اهلل شوقًا إذل اهلل عز وجل  النظر

 للجبلفنظر للجبل فلما ٘بلى اهلل عز وجل  ( 113األػشاف ) { اُغجَ كبٕ اعزوش ٌٓبٗٚ كغٞف رشا٢ٗ 
ليو ، وأنت تصور موسى ىذا ا٤بشهد العظيم خر صعقًا وغشم ع رأى فلما اندؾ صار رملجعلو دكًا 

 عليك من باب أوذل ،  يغشمنفسك لو أنك يف ىذا ا٢باؿ 
صعقاً واندؾ ، واهلل عز وجل يقوؿ  وخر٤با ٘بلى ربو للجبل عجز ا١ببل عن أف يقاـو ىذه الرؤية العظيمة 

ٍَ ُشأ٣زٚ خبؽؼبً ٓزقذػبً ٖٓ خؾ٤خ هللا }  عن كبلمو وىو صفة من صفاتو )  {ُٞ اٗضُ٘ب ٛزا اُوشإٓ ػ٠ِ عج

أعظم من نزوؿ ال بلـ ، وكل صفات  التجلميهبط ويتصدع ل ن ال ي وف دكًا ، ألف  ( 81اُؾؾش 
 اهلل عظمى ، 

، فالسؤاؿ عنػو ي ػوف لغػواً مػن القػوؿ وتن عػاً يف الػدين ،  وكنهها اهلل  يم ننا إدراؾ كيفية صفات ف إذ
 ملو أطرؽ برأسو وجعل يتصبب عرقاً ، على اإلماـ مالك رٞبو اهلل عجز عن ٙب السؤاؿو٥بذا ٤با ورد ىذا 

 ،ولو نفيت ال يفية على اإلطبلؽ ل نت نفيت الوجود واله ييف ممناع  ةابهةفال يفية 
أمّروىػػا كمػػا جػػاءت بػػبل   : ) حيػػا قػػالوا يف آيػػات الصػػفات وأحاديثهػػا السػػلف كػػالـوعلػػى اػػذا نحمػػل  

 ،      1 ت يي ، أي ببل ( كي  
  بال تمثيل  ةابهةوكذلي :  ييعن : 2 (و  تمثيل : )  قاله

  وقد سبل ال الـ على نفي الهمثيل 
   وبينا أنه ةابم بد لة السم  والعقل 

 ، (بال تيبيه ) بقولو  من الهعبير أولى(   بال تمثيل) :  وبينا أف الهعبير بقاؿ القا ل
 ، أولى من ةالةة أوجه وبينا أنه
شػ ر لػك ، : عامػل عملػو ، فهػو كقولػك  مصػدر: (  غمػاً ر )  ( :رغماً ألال الييػغ والهعطيػل : )  قاله

 أننا نثبت ذلك مراغمْب أىل الزيغ ،  يعِبالزيغ  ألىل  إرغامافرغماً ٗبعُب 
 م ؟  غْ وما معنى الرر 

 ، (  أنفورغم )  : مأخوذ من قو٥بم،  ازذ ؿ وازاانة: معناه  مغْ الرر 
 .إذا سقط يف الرغاـ وىو الَباب 

                                                 

 انظر منهج دراسات آليات األ٠باء والصفات للشيخ العبلمة ٧بمد األمْب الشنقي م ،: ٤بزيد من الفائدة   -  1
 ،(  587/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  -  2
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 ،  1 الرغاـذؿ ما ي وف أف ينزؿ أن  الرجل يف ومعلـو أنو من أ
 وانظر إذل سجود ا٤بصلم كي  حصل بو الذؿ هلل عز وجل والت امن والتوالع ، 

يف حػاؿ  وجػل، ٤با توالع هلل رفعو اهلل فأقرب ما ي وف العبد هلل وىو يف عبله عػز للرفعة سبباً  صارول نو 
 ،السجود 

 ساجد   واامعنى ف اف أقرب ما ي اف من ربه  فسبحاف اهلل لما نيؿ اذا حساً ارتف 
    ،  2 زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء: ، ومن ذلك قو٥بم  الميل: معناه  :(  الييغ ):  قاله
الػػذي ىػػو صػػراط الػػذين أنعػػم اهلل علػػيهم ،  الصػػراط المسػػهقيم عػػنا نحػػراؼ معنػػاه  :( الييػػغ : ) قالػػه 

 ، زائغف ل من ا٫برؼ عن طريقهم فهو 
كِٔب صاؿٞا أصاؽ }  :اهلل قاؿ  ألفأف كل زيغة من قلبك تبعدؾ عن ا٥بدى وهتوي بك يف ا٥بوى ،  واعلم

 كل زيغة ال تظن أهنا تذىب ى ذا تصرفك ،  ( 1اُقق ) { هللا هِٞثْٜ 
 ،والزيغة الثانية كذلك 

 بك خ يئتك ،  وٙبيطحٌب ٙبيط بقلبك : والثالثة 
 ، 3 (اهلل على قلبو  طبعمن ترؾ ثبلث ٝبع هتاوناً )  : هلل عليو وسلمإذل قوؿ الرسوؿ صلى ا ألم تسم 

 لم ت ةر اذا الطب    : اليي ة األولى 
    واقربمأدنهه  ل نهالم ت ةر : والثانية 
 طب  على قلبه   : والثالثة 

 عن اهلل عز وجل ، تبعدؾإذف ٘بب عليك أف ٙبرص على مسّبؾ إذل كل زيغة منك 
   ( والهرؾ  الهخلية ):  الهعطيل :( يل والهعط)  : قاله
 تركت وخّليت ،  يعِبُع لت الدراسة : كقول م :  ومنه
 ، 4 أي مَبوكة ٨ببلة ( 11اُؾظ ) { ٝثئٍش ٓؼطِخ } : قولو تعاذل :  ومنه
ٯبػب  عمػاوىػو مػع اهلل غػّبه ع لػوا اهلل  (تعطيػل اهلل عمػا يضػب لػه ) :  فالهعطيػل :في ا صػطالح  أمػا

 عبادة ، ألف الواجب إخبلص العبادة هلل وحده ، لو من ال
 الخالص     عطلاا اهلل عن الهاحيد ،  اهلل غيرص م وا  ء الذين يعبدوف  .1

                                                 

 ،(  032/  8) هتذيب اللغة لؤلزىري  -  1
 ،(  0321/  4) الصحاح ، للجوىري  -  2
) وصػححو العبلمػة األلبػا  يف صػحيح الَبغيػب والَبىيػب (  05172) وأٞبد (  0152) وأبو داود (  0369) أخرجو النسائم  -  3
 ، 727برقم (  450/  0
 ،(  931ص ) القاموس احمليط ، للفّبوز آبادي  - 4
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وإ٭بػػا ىػػم  ،رب   ال : يقولػػوف: يعػػِب  ،أعظػػم تع يػػل  وىػػذاع لػػوا  الػػرب أيضػػاً  لاجػػادوالمن ػػروف  .2
 ،  رأساً  اهللا  ء عطلاا وجاد أرحاـ تدفع وأرض تبلع 

نسب إليو من األ٠بػاء فإ٭بػا  وإ٭باإف اهلل تعاذل ليس لو أ٠باء : ع لوا أ٠باء اهلل وقالوا  :ل ةالث وتعطي .3
 ،  واذا تعطيل شديدىم أ٠باء ٤بخلوقاتو وليست لو ، 

لو أ٠باء ل ن ليس لو صػفات ، ال ٠بػع وال بصػر  اهللإف : الصفات ، يقولوف  تع يل :راب   وتعطيل .4
 ، اذا أيضاً تعطيلمن الصفات  ءاأشيرة ، وين روف وال كبلـ وال إرادة وال قد

 : أنااع  هواذا تحه
 من يعطل صفات األفعاؿ فقط    منهم

 زعمو ، فيختلفوف يف ىذا  ،   على، ال يدؿ عليها العقل  ومنهم من يعطل كل صفة
 :الهعطيل أنااعاً خمسة  فصار

 وىو تع يل وجود ا٣بالق ،:  المطلل الهعطيل .0
 بأف يعبد معو غّبه ،:  ألاايهه تعطيل .2
 ، والذي ينفم األ٠باء ينفم الصفات من باب أوذل ،تنفم عنو األ٠باء  بأف : أسما ه تعطيل .3
 لو صفات ، وليسإف اهلل لو أ٠باء :  فيقولوف : الصفات تعطيل .4
 : كثيراً يخهلف فيه الناس   واذا  بعض الصفات  تعطيل .5

  من يعطل كثيراً  منهم
 ومنهم من يعطل قليالً   
 ، (رغماً ألال الييغ والهعطيل )  ا٤بؤل يف قوؿ  ةكل أنااع الهعطيل منفي

 : والمعهيلة  والضهمية
 ع لوا الصفات وأثبتوا األ٠باء ،  منهمفالضهمية المقهصدوف 

 ،   1 أل٠باء والصفاتاع لوا  وال الة منهم
 بصػر      ٠بيع ببل ٠بع ، وبصػّب بػبل ال معُب ٥با ، ٦بردةع لوا الصفات وأثبتوا األ٠باء أ٠باًء :  والمعهيلة

2  ، 
 األ٠باء وأن روا الصفات إال سبعاً ،  أثبتوا:   واألشاعرة

   وأ٠بائو وصفاتو  وألوىيتوتوحيد اهلل يف ربوبيتو  أثبتوا :والضماعة  السنةوأال 
   وأةبهاا هلل األسماء والصفات كلها بدوف قيد وبدوف تفصيل 

                                                 

 ،(  070/  0) التسعينية   - 1
 ،  (  286 – 283/  2) ل واألىواء والنحل وىو ما ذىب إليو ابن حـز أنو ال يثبت هلل صفات انظر الفصل يف ا٤بل -  2
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 علينا أف ٭برىا كما جاءت ، إف الواجب  :ألنهم يقالاف 
 :ولهذا قاؿ الم لف 

****************** 

                   م فػػػػي الػػػػذكرػكمػػػػا أتػػػػ  فمّراػػػػا – 11
                     رِ ػْ ػػػػػػػػػػػنُػر ػل وغيػػػػػػػػػػػػأويػػػػػػػػػػػػر تػغيػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػن   

  
 يعِب أقبلها وأمرىا بلسانك وبقلبك كما أتت يف الذكر ،  :( اا مرّ : )  قاله
 :سااء أتم في القرآف مباشرة أو بازحالة  القرآف فييعني 

 ،القرآف  يفبأف ت وف األ٠باء والصفات  مباشرة .0
يف القرآف ل ن  أتىبأف ت وف األ٠باء والصفات يف السنة ألف ما جاء يف السنة فقد  أو بازحالة .2

 . ( 3اُؾؾش ) { ٝٓب أربًْ اُشعٍٞ كخزٝٙ } عن طريق اإلحالة 
 معناىا عن السل  ،  وردالعبارة  ىذه :( لذكر مراا كما أتم في ا) : قاله 

  ،ى ذا جاء عن السل    1 (أمرواا كما جاءت بال كيف )  : فقالوا يف آيات الصفات وأحاديثها
 : طا فهاف  هابواذص العبارة تضاذ

 ،  معناهيعِب أننا ٭بر النص ونفوض  ادعم أف السلف أرادوا بهذص العبارة الهفايض طا فة
معُب  ماول ننا ال نعلم  ( 83ُؤبٕ ) { اُشؽٖٔ ػ٠ِ اُؼشػ اعزٟٞ } أعلم ٗبا أراد فنقرأ  اهلل:  قاؿتو 

 استوى ؟  
 ، (ينػزؿ ) وال نعلم معُب ،  ( الدنياينػزؿ ربنا إذل السماء  : ) نقرأ
 الوجو ،  وال نعلم معُب  ( 83اُشؽٖٔ ) { ٣ٝجو٠ ٝعٚ سثي } :  نقرأ

  وعلى اذا فقس 
    وأنه مذاب السلف  والضماعةاب أال السنة وادعاا أف اذا مذ

ل ننػػا نشػػهد ٥بػػم بػػا٣بّب ونشػػهد  بػػا٣بّب، أف ىػػذه الػػدعوى تصػػدر مػػن علمػػاء أجػػبلء يشػػهد ٥بػػم  وال ريػػب
ونػػرى أهنػػم ٨ب ئػػوف ل ػػن عػػن غػػّب عمػػد ، ألف  ،علػػيهم با٣ب ػػأ يف نقػػل مػػذىب السػػل  علػػى ىػػذا الوجػػو 

خاطئاً فلػيس يف معػُب آيػات الصػفات وأحاديثهػا  فهماً شك ، ل نهم فهموا عن السل   نيتهم حسنة ببل
 ما ال يعلموف ،  فيها، ل نهم من أبعد الناس أف يقولوا 

أراده ىػػؤالء ل ػػاف  الػػذيإف مػػذىب السػػل  يف آيػػات الصػػفات وأحاديثهػػا ىػػو التفػػويض  :لػػا أننػػا قلنػػا 
 أجهل ا٣بلق باهلل ىم السل  ، 

  ، اهلل يعرؼيعرؼ معُب الصفات كي   ألف من ال
  !!!الذي ال يعرؼ ما معُب السميع والبصّب والعزيز وا٢ب يم كي  يعرؼ اهلل ؟

                                                 

 ، (  558/  3)  شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة وا١بماعة للبلل ائم  -  1
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 إنو الـز باطل ،  :الالـز  واذا
 ، وبطالف الالـز يدؿ على بطالف المليـو 

 : بعض العلماء من ا  ء القاؿ اآلتي  أطللومن ةم 
 (  طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأح م ) 

الػذي أرادوه ،  الوجػوصػحيح أنػو أسػلم ل ػن ال علػى (  أسلم: )  فقالهم،  حل وباطل القاؿ فيه واذا
أنػػا أقػػرأ :  يقػػاؿمػػذىبا  ألفلػػو كػػاف مػػذىب السػػل  ىػػو الوجػػو الػػذي أرادوه مػػا كػػاف أسػػلم بػػل كػػاف أثلػػم 

 آيات الصفات وأحاديثها وال أعرؼ معناىا ، أين السبلمة ؟
واهلل مػا أدري ىػذه :  يقػاؿإف كػوف اإلنسػاف :  ، ل ػن ىػم قػالوا دل تعرؼ ا٤بعُب وتثبتو فأنت غّب سادل إذا

 سبلمة ، 
 ،   إنها أعلم وأح م: طريقة الخلف يقالاف 

أف ينػزؿ اهلل علينػا كتابػاً يف أعظػم مػا ٫بتػاج إليػو  احملاؿمن :  قالااألهنم يثبتوف معُب وأح م ألهنم :  أعلم
بينػػا أف ىػػذه القولػػة باطلػػة متناقضػػة كػػذب علػػى السػػل   مػػن السػػفو وقػػد ىػػذامث ال ي ػػوف لػػو معػػُب معلومػػاً 
 فيما فهموا من مذىبهم ، 

أمّروىػا كمػا جػاءت بػبل كيػ  ) :  الصػفات وأحاديثهػا آياتالسلف في  قاؿ :إذل كبلـ ا٤بؤل   رجعنف
 المعنى ؟   يفا ضافال اذص العبارة تدؿ على أف السلف ، ( 
   معنى آيات الصفات وأحاديثها  المعنى  يثبهافاذص تدؿ على أف السلف ،   

 : تدؿ على اذا من وجهين
ومن ا٤بعلـو أهنا جػاءت ألفاظػاً ٤بعػاف ، دل تػأت ألفاظػا :  ( جاءتأمرواا كما ) :  قالهم: األوؿ  الاجه

جػػاءت ألفاظػػا ٤بعػػا  فػػإذا مررناىػػا كمػػا جػػاءت معنػػاه أننػػا نثبػػت اللفػػال  أبػػداً لغػػّب معػػُب كػػا٢بروؼ ا٥بجائيػػة 
 وا٤بعُب ،
  .ببل ت يي  تدؿ على ثبوت ا٤بعُب  يعِب : (بال كيف : )  قالهم: الثاني  الاجه
 . (بال كيف ) : ثبوت أصل ا٤بعُب ما احتججنا إذل قوؿ  لوالألنو 

 .من القاؿ  ل اإذ نفي ال يف عن ما ليس بماجاد 
  .يدؿ على أهنم أثبتوا ا٤بعُب :  (أمرواا كما جاءت بال ت ييف ) : فإذا قالوا 
  .أف نفم الت يي  يدؿ على ثبوت أصل ا٤بعُب :  ووجه ذلي
 . (بال ت ييف ) : إذل أف نقوؿ  ما احهيجأصل ا٤بعُب  ثبوت  ألنه لا 
واضػح  واػذاعن شمء ليس لو أصػل ولػيس موجػوداً يعتػ  لغػواً مػن القػوؿ ،  (بال ت ييف ) :  ألف قالنا

  ،معُب  الصفاتأف السل  يثبتوف لنصوص  يف  جداً 
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  ،لوال أثبتنا للمعُب ما ذقنا طعم ىذه النصوص للصفات ويف األ٠باء  واهللو 
 ولهذا كاف دعاى أف السلف   يثبهاف المعنى دعاى باطلة وقدحاً في السلف عظيماً   

 ىذا القوؿ أو من أي جهة صدر ىذا القوؿ فهو خ أ ،  صدرمهما 
 المطلاب   ااواذا   م وأعلم وأح م ت ييف صاروا أسل بالكاف السلف يثبهاف المعنى   إذف إذا

****************** 
                     الضهػل والعضػي كمػا ويسهحيل – 18

            ات حقػػػػػػاً والعمػػػػػػىػاؿ المػػػػػػػحػػػػػػػاسه قػػػػػػد   
  

 ،  (الهعذر وعدـ ازم اف )  : معناىا:  ا سهحالة
 : الضهل على اهلل عي وجل   -1

 :ودليل اسهحالهه أةري ونظري 
 . ( 1آٍ ػٔشإ ) { إ هللا ال ٣خل٠ ؽ٢ء ك٢ األسك ٝال ك٢ اُغٔبء } : قولو تعاذل  ففم:  األةري أما

 ( . 18اُطالم ) { ُزؼِٔٞا إٔ هللا ػ٠ِ ًَ ؽ٢ٍء هذ٣ش ٝإٔ هللا هذ أؽبه ثٌَ ؽ٢ٍء ػِٔبً } : وقولو تعاذل 

ٝال أفـش ٖٓ رُي ٝال أًجش اال ك٢ ًزبٍة ٝٓب ٣ؼضة ػٖ سثي ٖٓ ٓضوبٍ رسٍح ك٢ األسك ٝال ك٢ اُغٔبء } : وقولو 

 ( . ٣21ٞٗظ ) { ٓج٤ٖ 

عمػػـو  علػػى، ألف األخبػػار علػػى ىػػذا الوجػػو يػػدؿ  فػػي أنػػه يسػػهحيل الضهػػل علػػى اهلل كثيػػرة والنصػػاص
 إحاطة علم اهلل عز وجل ب ل شمء ، وإذا أحاط ب ل شمء استحاؿ ا١بهل ،

فبلف : يقاؿ  أويا جاىل ، : يعّب بو فيقاؿ فؤلف ا١بهل صفة نقص حٌب إف اإلنساف :  النظري وأما
 جاىل ، وإذا كاف صفة نقص فإنو ينػزه عنو ا٣بالق ، 

َْ رؼجذ ٓب ال ٣غٔغ ٝال } : فقاؿ  الصالة والسالـ على أبيه بهذا   عليهوقد اسهدؿ إبراايم  ٣ب أثِذ ُِ

 ( . 18ٓش٣ْ ) { ٣جقش ٝال ٣ـ٢٘ ػ٘ي ؽ٤ئبً 
   نظرياً اذا وجه اسهحالهه إذف 
صػفات اهلل صػفة  يفوقد سبق أنو ال يوجد ( ا٤بنفية ) استحاؿ ا١بهل فإنو ي وف من الصفات السلبية  إذا

كمػػاؿ العلػػم   صػػار، بػػل ال بػػد أف ت ػػوف متضػػمنة ل مػػاؿ لػػدىا ، فػػإذا اسػػتحاؿ ا١بهػػل  1 سػػلبية ٧بضػػة
 ب ماؿ العلم ، متص  واجباً ، و٥بذا ٯبب أف ي وف اهلل 

 لم ، وقد ي وف الحقاً ، وكبلٮبا مستحيل ، للع سابقاً وا١بهل قد ي وف 
كاف الحقاً فهو نسياف ، وكبلٮبا مستحيل على الرب عز وجل ،   ومافما كاف سابقاً للعلم فهو جهل ، 

ػِٜٔب ػ٘ذ سث٢ ك٢ } : موسى  قاؿ ( 18هٚ ) { كٔب ثبٍ اُوشٕٝ األ٠ُٝ } :  قاؿقاؿ موسى لفرعوف حْب 

 ( . 18هٚ ) { ًزبة ال ٣نَ سث٢ ٝال ٣٘غ٠ 

 ،(  العضي) :  الثاني مما يسهحيل على اهلل
                                                 

والصفات اإل٥بية للشػيخ ٧بمػد أمػاف ص  32 – 30انظر تقسيم الصفات إذل ثبوتية وسلبية يف القواعد ا٤بثلى للشيخ ابن عثيمْب ص  - 1
099 – 213 ، 
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 مسهحيل بد لة السم  ود لة العقل   واذا
ٝٓب ًبٕ هللا ٤ُؼغضٙ ٖٓ ؽ٢ٌء ك٢ اُغٔبٝاد ٝال ك٢ األسك اٗٚ ًبٕ ػ٤ِٔبً } : فقد قاؿ تعاذل  :السم   أما

 ( . 11كبهش ) { هذ٣شاً 

 ،غاية االمتناع  ٩بتنعاً إ٭با يصاغ { ٝٓب ًبٕ هللا ُؼغضٙ ٖٓ ؽ٢ء } : ومثل ىذا النفم 
ٍْ } : كما يف قولو تعاذل   . ( 113ٛٞد ) { ٝٓب ًبٕ سثي ٤ُِٜي اُوشٟ ثظِ

 وما أشبو ذلك ،  ( 33األٗلبٍ ) { ٝٓب ًبٕ ٤ُؼزثْٜ ٝأٗذ ك٤ْٜ } 
 . ( 1اُؼٌ٘جٞد ) { أّ ؽغت اُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ اُغ٤ئبد إٔ ٣غجوٞٗب عبء ٓب ٣ؾٌٕٔٞ } : تعاذل  وقاؿ

 واآليات يف ىذا ا٤بعُب كثّبة ،  ،(  131األٗؼبّ ) { ٝٓب أٗزْ ثٔؼغض٣ٖ } :  عاذلتوقاؿ 
   العضياذا دليل سمعي على اسهحالة 

نقػػص والػػػرب تعػػاذل منػػػػزه عػػن الػػػنقص ، فيجػػب أف ينػػػزه عػػػن  صػػػفةأف العجػػز  فهػػػو:  الػػػدليل العقلػػي أمػػا
 العجز ، 

 ،  وعقالً إذف العضي مسهحيل سمعاً 
 تضب القدرة سمعاً وعقاًل   إذا اسهحاؿ العضي 

 . ( 82اُجوشح ) { إ هللا ػ٠ِ ًَ ؽ٢ٍء هذ٣ش } : اهلل فيها  يقوؿفما أكثر اآليات الٍب  : أما السم 

يوجػد خلػق إال  أفإف ا٣بلق يدؿ على ا٣بالق وعلػى القػدرة ، ألنػو ال ٲب ػن  : فنقاؿ:  الدليل العقلي أما
وجػػػل ، مضػػػار العجػػػز  عػػػزخلوقػػػات دليػػػل علػػػى قػػػدرة ا٣بػػػالق بقػػػدرة عليػػػو ، فإثبػػػات ا٤بخلوقػػػات ووجػػػود ا٤ب

 مستحيبلً ٠بعاً وعقبلً ، وإذا استحاؿ العجز ثبت لده وىم القدرة ،
 ( :كما قد اسهحاؿ المات حقاً   ):  قاله

 :المات مسهحيل سمعاً وعقالً  أيضاً  - 3
) { عٚ سثي رٝ اُغالٍ ٝاإلًشاّ ًَ ٖٓ ػ٤ِٜب كبٕ ، ٣ٝجو٠ ٝ} : فقد قاؿ اهلل تعاذل  :اسهحالهه سمعًا  أما

 . ( 83 - 82اُشؽٖٔ 
 . ( 14اُلشهبٕ ) { ٝرًَٞ اُؾ٢ اُز١ ال ٣ٔٞد } : وقاؿ تعاذل 

 ( . 811اُجوشح ) { ال رؤخزٙ ع٘خ ٝال ّٗٞ } بل نفى اهلل عنو ا٤بيتة الصغرى يف قولو 

 النـو ىو ا٤بيتة الصغرى ، 
ا٢بيػاة ،  فقػدألف ا٤بػوت ال شػك أنػو  –أي نػاقص ا٢بيػاة  –ا٤بػوت ال يلحػق إال النػاقص  فؤلف :أما عقاًل 

 وا٢بياة صفة كماؿ ، فإذا فقدت زاؿ ال ماؿ ، واهلل تعاذل منػزه عن كل نقص ،
أثبتػػو إثباتػػاً ال شػػك : يعػِب  ، (أُحػػق ذلػػك حقػػاً  ): تقػديره  ،، عاملػػو ٧بػػذوؼ  مصػػدر :( حقػػاً : )  قالػه
 فيو ،
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ىػػو  الػػذيد البصػػر ، واهلل عػػز وجػػل منػػػزه عػػن العمػػى وعػػن العػػور  ىػػو لػػ:  العمػػى : (والعمػػى : )  قالػػه
 فقد إحدى العينْب ، 

 : والعقلودليل ذلي من السم  
حجابو النور لو كشػفو ألحرقػت سػبحات وجهػو مػا  ): فقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم  :السم   أما

 ،  1( انتهى إليو بصره من خلقو 
 ، (إنو أعور وإف رب م ليس بأعور )  :يف وص  الدجاؿ  وقاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ

٣ب } : والنقص منػزه عنو اهلل عز وجل ، و٥بذا قاؿ إبراىيم ألبيو  ،من ال يبصر ناقص  فؤلف :العقل  وأما

 ( . 18ٓش٣ْ ) { أثِذ ُْ رؼجذ ٓب ال ٣غٔغ ٝال ٣جقش 

****************** 
              نقػػػػػػص قػػػػػػد تعػػػػػػالى اهلل لػ ػػػػػػػف – 13

                    ن وا صػرى لمػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػا بػفيػػػػػػػػػػػػػػ هػنػػػػػػػػػػػػػػػع                                                   
  

 نقص على سبيل العمـو ، فإف اهلل تعاذل قد تعاذل عنو ،  كل
 في ذاتها   أو كاف النقص في كماؿ اتصف به    نقصاً سااء كانم اذص الصفة 

 ا٤ب لق ،  وا١بهل، كالعمى   ، كمالها  فمثاؿ الصفة الهي اي نقص في
وٛبشػػم أمػػوره ، ل ػػن  واحػػدةكػػالعور ، فػػالعور ينظػػر األعػػور بعػػْب  :مثػػاؿ الػػنقص فػػي صػػفة اتصػػف بهػػا 

 ىذه الرؤية ناقصة ، 
علػػػى أف ىػػػذه البهيمػػػة عػػػوراء بػػػالرعم  يسػػػتدلوف – 2 بعػػػض أىػػػل القيافػػػة –يسػػػتدؿ بعػػػض النػػػاس  ولهػػػذا

مػن جانػب واحػد ، ألهنػا ال تػرى ا١بانػب اآلخػر ،  ترعػىفػت عنػد الشػجرة برعيها الشػجرة ، العػوراء إذا وق
ووجػػدىا قػػد أكلػػت مػػن اليمػػْب ، عػػرؼ أهنػػا عػػوراء مػػن  إليهػػاترعػػى شػػجرة ووصػػل  3 فػػإذا أقبػػل علػػى بعػػّب

على األعور ، إذا أتاه من جهػة العػوراء ال يبصػره ، ألنػو ال تنظػر  إنسافاليسار ، كذلك أيضاً يستدؿ كل 
 فالعور نقص يف كماؿ ،  ،واحدة إال من جهة 

قػػوة إطبلقػػاً ل ػػاف ىػػذا نقصػػاً ، فػػإذا كػػاف فيػػو قػػوة ، ول نػػو ال  فيػػو، لػػو كػػاف اهلل لػػيس  القػػوةأيضػػاً  كػػذلك
 نقص كماؿ ،  فهذايقوي على بعض األشياء 

 : فاهلل عي وجل منػيص عن األمرين 
   بال لية  ال ماؿمنػيص عن النقص الذي اا فقد  .1
 المخلاقين نقص في كماله    ومماةلةاا نقص في كماله    وعن النقص الذي .8

 ،هلل عيناف مثل عيِب ا٤بخلوؽ : لو قاؿ 
                                                 

 ،(  079) أخرجو مسلم  -  1
 ،(  749ص ) ، وانظر مفتاح السعادة ل  ي زادة (  331/  9) ىم الذين يتتبعوف األثر ، هتذيب اللغة لؤلزىري  - 2
 ،(  79ص ) ، وا٤بذكر وا٤بؤنا البن التسَبي (  76ص ) البعّب يذكر ويؤنا ، البلغة يف الفرؽ بْب ا٤بذكر وا٤بؤنا لؤلنباري   - 3
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 ،  اذا نقصاً في كماؿ ل اف
 هلل علم ٩باثل لعلم ا٤بخلوؽ ، 
 صار أيضاً نقصاً في كماله  

 مػاؿ ، نقص سواء كاف نقصاً ٕبسػب األصػل أو نقصػاً ٕبسػب ال كلاهلل تعاذل منػزه عن   أف : فالحاصل
 فاهلل تعاذل منػزه عنو ،

منػػػادى وىػػػو غػػػّب عاقػػػل ،  (بيػػػرى ) حػػػرؼ نػػػداء ، ل ػػػن  (يػػػا  ): ( فيػػػا بيػػػرى لمػػػن وا ص : )  قالػػػه
 ؟  العاقلف ي  يوجو النداء لغّب 

  : اخهلف النحاياف في اذا
 ر ٕبسب السياؽ ، دَّ قَ أو ي وف ا٤بنادى ٧بذوفاً يػُ  ،إذا وّجو النداء لغّب العاقل فهو للتمِب :  فقالاا – 1

 :  1 ففي قاؿ الياعر
ا٪بلػػػػػػم               ل ال ويػػػػػػل أال ػأيهػػػػػػا الليػػػػػػ أال

            2 ومػػا اإلصػػباح منػػك بأمثػػل بصػػبح                                             ،
2            ، 

 ىذه للتنبيو ، ،  ( ٣82ظ ) { هبٍ ٣ب ٤ُذ ه٢ٓٞ ٣ؼِٕٔٞ } : اهلل تعاذل  وقاؿ
 ينادى فه اف للهنبيه    حرؼ ( ليم ) ألف 

ه٢ٓٞ ٣ؼِٕٔٞ ، ثٔب } يا رب ليت  أو(  يا قـو : )  والهقديرإف ا٤بنادى ٧بذوؼ ، : وقاؿ بعضهم  – 8

 . ( 83 – ٣82ظ ) { ؿلش ٢ُ سث٢ ٝعؼ٢ِ٘ ٖٓ أٌُش٤ٖٓ 
 وىم ا٣ب  الساّر ،  البشارةٗبعُب  البيرى :( فيا بيرى : )  قاله

 وجهه    اسهنارته ير به   ولهذا إذا سر ازنساف وسمي بيرى ألف البيرة 
بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما  بزيدمر ٧برز ا٤بد١بم حْب  صلى اهلل عليو وسلم كما حصل للرسوؿ

فُسّر بذلك النيب صلى اهلل ، ( من بعض  بعضهاإف ىذه األقداـ : ) رداء قد بدت منو أقدامهما فقاؿ 
  ، 3 جهو ت ؽعليو وسلم حٌب صارت أسارير و 

 خبر سار يسمى بيرى    كلفلذلي  
   وقد تطلل البيرى على الخبر المسيء بضام  اله ير في كل منهما 

 . ( 81االٗؾوبم ) { كجؾشْٛ ثؼزاٍة أ٤ُْ } : كما يف قولو تعاذل 
                                                 

 . ر بن ا٢بارث ال ندي من أشهر شعراء العرب يف ا١باىلية ىو امرؤ القيس بن حج - 1
 ؽ ىػ ، جعلو ابن سبلـ يف ال بقة األوذل من فحوؿ ا١باىلية ،  81غّبه ، مات ٫بو : وامرؤ القيس لقبو ، وا٠بو خندج ، وقيل 

، خزانػػة (  93/  9)   أل  الفػرج ، األغػػا(  015/  0) ، الشػػعر والشػعراء البػػن قتيبػة (  50/  0) طبقػات فحػػوؿ الشػعراء البػػن سػبلـ 
 ،      (  619/  3) و (  061/  0) األدب للبغدادي 

 ،(  08ص ) ديوانو  - 2
 ، (  0459) ومسلم (  3525) أخرجو البخاري  - 3
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 اهلل قد ، ألف ورل هللأي وااله اهلل أي صار لو وليًا ، فيا بشرى ٤بن كاف وليًا  :( لمن وا ص : )  قاله
٣ٞٗظ ) { أال إ أ٤ُٝبء ال خٞف ػ٤ِْٜ ٝال ْٛ ٣ؾضٕٗٞ ، اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ْٝٛ ٣زوٕٞ } أمنو اهلل من كل خوؼ ، 

  ،ذا عاداه أحد فقد حارب اهلل إورل اهلل عز وجل ،  ( 23 – 28
 ،  1( من عادا رل وليا فقد آذنتو با٢برب  : )قاؿ اهلل تعاذل يف ا٢بديا القدسم 

 تعاذل عزيز قوي ، ال يغلبو شمء ، اهللبا٢برب فهو مغلوب على كل حاؿ ، ألف  آذنو اهلل ومن
 ا٣بػالص بػا٤بعُباهلل أي صػار لػو وليػا   ( :لمن وا ص : )  واآلخرةالدنيا  يف : (يا بيرى ) :  نقاؿ ولهذا

 ، ألف اهلل ورل كل شمء ول ن ا٤بعُب ا٣باص ألىل اإلٲباف والتقوى ،
ومػن ا٤بعلػـو أف إدراؾ  ، عن ذكر الصفات إلى ذكر بعض األح اـ في الهقليػدقاؿ الم لف منهقالً  ةم

يف األدلة فهذا ما توصل إليو اإلنساف باجتهاده ونظػره ، فإنػو ٯبػب  ونظرا٤بعلومات قد ي وف عن اجتهاد 
ل ن بشرط أف ي وف من أىل االجتهاد ذوي العلػم لػيس مػن أىػل االجتهػاد ذوي  ٗبقتضاهعليو أف يعمل 

جتهاد ذوي ا١بهل خ أ على كل حػاؿ حػٌب لػو أصػاب فهػو ٨ب ػئ ، ألف اسػتعماؿ اجتهػاده ا ألف ا١بهل
 القدرة واألىلية خ أ ،  عدـمع 
شػخص اذىػب إذل السػجناء وأخػرج واحػداً ٧ببوسػاً  فقػاؿ  رقبػوعتػاؽ إوجػب عليػو  رجػل :قػاؿ قا ػل  فلا

 ، ا٢ببس  رساؿ ألنك ف  تو من األق ةعشرة رياالت فتعتق رقب أوؼبدينو ولو كاف دينو عشرة رياالت 
 ،  2 يف ف اؾ األسّب الزكاةإنو ٯبوز صرؼ  :والفقهاء يقالاف 

 ، اذا ا جههاد في غير محله
 كفػارةرقبػة    عليػكىػل : نعػم ، قػاؿ : نقذتػو قػاؿ أآخر أفٌب إنسػاناً أنقػذ شخصػاً مػن الغػرؽ قػاؿ  شخص

نقذت ىػذا مػن الغػرؽ ، أفك اهلل أسرؾ ، ألنك  اذىب:   فقاؿرمضاف  هناريف قتل أو ظهار أو ٝباع يف 
 ،فهذا عتق رقبة إذف 
علػم وبصػر  عنػدصليػة ا جههػاد أاا جههاد   يقبل و  يعهبر اجههادص ل ػن المضههػد الػذي فيػه  اذا

 في كالـ أال العلم  

                                                 

 ، (  6037) أخرجو البخاري  - 1
والفػروع البػن (  043/  2) النهػى للرحيبػا  وم الػب أورل (  230/  3) واإلنصػاؼ للمػرداوي (  331/  6) ا٤بغِب البػن قدامػة   - 2

 ،(  306/  3) وحاشية الروض ا٤بربع البن قاسم  (  604/  2) مفلح 
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 األسئلة 
 المآخذ الهي ت خذ على الم لف أ  تقدح في عقيدته ؟ :  الس اؿ
 تقدح يف عقيدتو ،  ال ، ال:  الضااب

 ،  ألف األصل أنه من أال السنة ل ن قد يخطئ ويصيب
 وإ  فاألصل أف العقيدة سليمة   

 ، فلماذا ال ننفيو عن اهلل ؟( ىو ما قاـ بغّبه : ) العرض :  الس اؿ
 ألنو ما ورد نفيو ،:  الضااب

   ألنه قد يقاؿ العرض اذا اصطالح عندنا وي اف المعنى الثاني غير اذا 
 ؟ ( السؤاؿ غّب والح : )  الس اؿ
 بنفسو ليس فيو شك ، قائم بنفسو ، :  الضااب

 ل ن م  ذلي لماذا نقاؿ ؟ 
 إف اهلل غٌِب عن كل شمء فقط يعِب ننفم القوؿ بو ،:  نقاؿ

 ل ن معناص ننفيه  
 نعم ،
 إنو قائٌم بنفسو ،:  نقاؿ

 ليس بعرض ،:  ل ن نقاؿ
 لت ل  ، ما نت ل  يف ىذا الثبوت ىذا ا

إذا وجػػدنا شخصػػاً يعػػِب ٱبػػوض يػػت لم يف ا١بػػوىر وا١بسػػم والعػػرض فهػػل ننهػػاه أو نقػػوؿ مػػاذا :  السػػ اؿ
 تريد با١بسم والعرض ؟ 

 ٯبب عليك اإلعراض عن ىذا وعدـ ا٣بوض فيو ،:  نقاؿ له أو ً :  الضااب
 فإف أصر إف يت لم ت لمنا معو يعِب ما نَبكو ، 

 ذا يه لم أال السنة في اذص األمار ؟ لما: ولهذا بعض الناس يقاؿ 
 م رص أخاؾ   بطل  : فنقاؿ 

 إذا ت لم فيها أىل البدع ما ٲب ن أف نَبكهم يف ا٤بيداف يرتعوف كما يشاءوف ،
 ال بد أف ننزؿ معهم يف ا٤بيداف ونت لم ، 

العػرش يف أو ( كلمػة غػّب والػحة ) أحيانػاً اإلنسػاف ي يػ  بعػض صػفات اهلل سػبحانو وتعػاذل :  الس اؿ
 ذىنو ويذىب بو ذىنو كل مذىب ال يست يع أف ٰبدد شمء معْب ؟ 

 ال ٙبدد ،:  الضااب
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 أف تؤمن بأف هلل يداً ولو وجو ،
 ول ن ال تدري عن ىذا الوجو وكيفيتو ،

 كل ما تصارت وقدررت بذاني فها كذب وكل ما تصارت وقدررت بذاني فاهلل أعظم  
 ولهذا ما يم ن اله ييف أبداً   

 ي ثر ىذا يف الذىن ؟ :  الس اؿ
 ال ، ٯبب أف ت رد نفسك عنو ،:  الضااب

   يم ن أبداً أي شيء أي كيفية فاعلم أنها كذب  
 ألني لم تقدر ال يفية إ  مقرونًة بمماةل  

 وىذا ال ٲب ن ، 
لى اهلل حػاوؿ أحػدىم عنػدما كػاف يػت لم عػن سػاؽ اهلل تعػاذل و٤بػا ت لػم دفػع بسػاقو يف قولػو صػ:  الس اؿ

 ،،،، ؟  1( عندما يضع رب العزة ساقو يف النار : ) عليو وسلم 
 ، ( رجلو وقدمو : )  الضااب
 نعم يعِب مثَّل بساقو فدفع بساقو فأن ر أحدىم وقاؿ ،،،،، ؟ :  الس اؿ
 ،( فضحك ال لبة ) ما بَبىا أحدىم ؟ ( : الشيخ ٩بازحاً )  الضااب
السػػػماوات ( كلمػػػة غػػػّب والػػػحة : ) ى اهلل عليػػػو وسػػػلم قػػػاؿ حػػػديا ابػػػن عمػػػر أف النػػػيب صػػػل:  السػػػ اؿ
 ؟ ( بيده ( كلمة غّب والحة ) واألرض 
 ىذا ل يفية ا٥بز ،:  الضااب

 ال كيفية ساؽ اهلل ،
 وىذا أيضاً ورد بو النص ،

 ل ن ما دل يَرِد بو النص ما ٯبوز أف تت لم بو ،
 على ال رسم ولغط على شمٍء ٙبتو ، ومد رجلو ( يضع رجلو عليو : )  أنم لا قاؿ واحد مثالً 

 حراـ عليي من قاؿ لي أف اذص ال يفية ؟ : نقاؿ 
 ل ن الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ىذا ٙبقيقاً للهز وأنو حسم وليس معنوي ، 

 ؟ ( السؤاؿ غّب والح : )  الس اؿ
ػزوؿ ؟ ثبلثػْب مػرة ل ػن يف الشػهر ثبلثػْب ليلػة كػم ي ػوف النػ مػثالً آحاد ألنو يتجدد ٠بم آحػاد : الضااب 

 نوع النػزوؿ ىذا نوع ، 

                                                 

ىػػػذا حػػػديا حسػػػن صػػػحيح غريػػػب مػػػن ىػػػذا الوجػػػو وصػػػححو : وقػػػاؿ الَبمػػػذي (  02989) وأٞبػػػد (  3272) أخرجػػػو الَبمػػػذي  - 1
 ( . 534،  530) العبلمة األلبا  يف ظبلؿ ا١بنة 
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 ؟ ( ٝبلة غّب والحة ) اص بلح :  الس اؿ
 ىذا مقتضى اللغة العربية أف الفعل لو جنس ونوع وآحاد ، :  الضااب

  ( بطل ) و ( ميي ) اآلف فعلي أنم يا ازنساف 
 الميي والبطل كالاما فعل اذا جنس   

 رجل اذا ناع   كاف اذا بطل باليد واذا ميي بال
 ٛبسك شمء اآلف تب ش بو أو ٛبشم اليـو وغداً ، كاني

 كذلي اذا يسمى آحاد   
( ٝبلػة غػّب والػحة ) صفات اهلل عز وجل فما تفسػّب حػديا الصػحابة ( ٝبلة غّب والحة : )  الس اؿ

 ؟ 
 ىذا ما يلقيو الشي اف يف قلب اإلنساف من الوسوسة ،:  الضااب

مػػن خلػػق كػػذا مػػن خلػػق كػػذا حػػٌب : ال يػػزاؿ النػػاس يتحػػدثوف ، يقولػػوف : ) قػػاؿ  ومنػػو مػػا أخػػ  بػػو الرسػػوؿ
 ، من ىذا ا١بنس ىذا ٯبب اإلعراض عنو ،  1( يقولوا من خلق اهلل 

يعػِب ا١بػوىر مػثبًل وا١بسػم يقػوؿ أنػو لػو أراد كػذا فػا٤بعُب صػحيح ولػو أراد  ( ٝبلة غّب والحة : )  الس اؿ
السػػل  اختلفػػوا يف إثباتػػو فمػػنهم مػػن أثبػػت ا٢بػػد ودل يثبتػػوا ا١بسػػم كػػذا فػػا٤بعُب خ ػػأ وا٢بػػد كػػذلك ل ػػن 

 ؟ ( ٝبلة غّب والحة ) إطبلقاً 
 الظاىر أف ىذه ا٤بسألة قضية عْب وقتية أحياناً ،:  الضااب

 أف اهلل استوى على العرش بذاتو أو أف اهلل ينزؿ بذاتو ،: حهى بعض السلف أن ر أف تقاؿ 
 ذلك الوقت إذل أف يقولوا ىذا ،ل ن الذين قالوىا ال روا يف 

 إنو ٕبد ،:  فمثالً الذين قالاا
 إف اهلل داخل العادل ،:  لعلهم يخاطباف قاماً يقالاف

 إنو بغّب حد ،:  وكذلي الذين قالاا
 لعلهم يخاطباف قاماً يمثلاف   

لرٞبن أطيط ورد أثر عن ابن خزٲبة يف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب أف العرش يئط من ا:  الس اؿ
 ، فماذا يعِب ىذا ؟  2الرحل 

                                                 

 ( .  034) ومسلم (  6866) رجو البخاري أخ - 1
ولػعفو األبػا  (  2811) والػدارمم (  4726) ورد يف ذلك حديا مرفوع عن النيب صػلى اهلل عليػو وسػلم رواه أبػو داود وصػححو  - 2

 ( . 571/  0) ، وانظر بياف تلبيس ا١بهمية (  575) يف ظبلؿ ا١بنة 
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اذا إذا صح   الحديث فيه مقاؿ   ل ن إذا صح فها تمثيل لعظمة اهلل عي وجل و  :  الضااب
 يم ن أف نقاؿ إنه يقل اهلل على وجٍه يحهاج إليه اذا شيء مسهحيل  

 ؟ ( غّب والحة ٝبلة )  ( 121اُ٘غبء ) { ًٝبٕ هللا ػ٤ِٔبً ؽ٤ٌٔب }  :قولو تعاذل :  الس اؿ
 نعم ،:  الضااب
   ( المهصف بالح مة : ) الح يم ليس معناص : يقالاف 

   ( الذي أح م الييء : ) ل ن الح يم 
 يعني جعله مهقناً سااٌء وافل الح مة أو لم ياافقها  

 ( . 1اُؤش ) { ؽٌٔخٌ ثبُـخ } : مع العلم بأف اهلل قاؿ 
، ىنا خصص الوجو مع أنو يبقى الوجو  ( 83اُشؽٖٔ ) { ثي ٣ٝجو٠ ٝعٚ س} : قولو تعاذل :  الس اؿ

 واليد والساؽ ،،،،، ؟ 
 سيبقى كل اهلل ،:  الضااب

 كل اهلل عز وجل ،
 ل ن القرآف باألسلوب العر  ،

 وال الب في صفات الثناء أف تضاؼ إلى الاجه  
 لهذا صفة البقاء   شي أنها صفة ةناء  

 فأضيفم إلى وجه اهلل   
 ىل ىذا صحيح ؟ ( يا وجو اهلل : ) بعض العامة يقوؿ :  الس اؿ
 ليس فيو بأس ، :  الضااب
 ا٤بناداة بالصفة أو بالوجو ؟ :  الس اؿ
 ال ، :  الضااب

 يتوسلوف إذل اهلل تعاذل بصفة من صفاتو ، ( يا وجو اهلل ) ىم يريدوف 
 ليس يريدوف الوجو على أنو منفصل عن اهلل ، 

 اً ،ال يريدوف ىذا إطبلق
 ما أردت ىذا ، :  لا تسأؿ العامي لقاؿ

 ، يعِب أنِب أتوسل إذل اهلل تعاذل بوجهو ،( يا وجو اهلل : )  ل ن يقاؿ
 االستغاثة باهلل ،( برٞبتك أستغيا : ) قولو :  مثل

 ل ن اذا من باب الهاسل بالرحمة   
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ا خلقػو علػى صػورتو الػٍب خلقػو أنػو مػ( خلػق آدـ علػى صػورتو : ) القوؿ األوؿ بالنسبة ٢بػديا : الس اؿ 
 عليها وإ٭با ألي  إليو إلافة تشري  ىل ىذا من أقواؿ أىل السنة ؟ 

 ال ، ال ، ال ، ليس على صورة آدـ ،:  الضااب
 خلق آدـ على صورة آدـ ،: ال نقوؿ 

 ىذا شمء معلـو ،
 خلق آدـ على صورة الرٞبن ،:  نقاؿ

 فالضمّب يعود على الرٞبن على كل حاؿ ،
 إف الضمّب يعود على آدـ ،:  الذين قالااأما 

 فهذا يبقم ال بلـ لغواً ،
 كل شمء ٨بلوؽ على صورتو ،

 حٌب ال لب خلقو اهلل على صورتو ،
  ( على صارة الرحمن : ) ل ن معنى 

 ل ن لماذا أضيفم الصارة إلى الرحمن ؟ 
 ألنو خلقها واعتُب ّٔا عز وجل وجعلها صورًة أحسن صور ا٤بخلوقات ،

 أقل ا١بمع واحد ،،،،،، ؟ :  س اؿال
 أقل ا١بمع واحد ما قاؿ بو أحد ، :  الضااب
 ؟ ( غّب والح : )  الس اؿ
 أوالً ىذا غّب مسلَّم ، :  الضااب

 أف ال ائفة الٍب تشهد جلد الزا  واحد ت فم ، :  يعني من قاؿ
 ال نسلم لو ،

 إف ىذا خبلؼ ظاىر القرآف ،: ونقاؿ 
 فبل نسلم ، 

ذكرنا يا شيخ أف آّاز يُنفى من اللغة بسبب أف والعو أراد نفم الصػفات أو آيػات وأحاديػا :  الس اؿ
الصفات ، فالذي ولع آّاز معروؼ أنو من أىػل اللغػة مػا ٥بػم صػنعة يف آيػات وأحاديػا الصػفات يعػِب 

 ما يتبْب مقصدىم ؟ 
َُ :  الضااب  أف أ مة الل ة الذين ت لماا في المضاز  : أوً 
 يخ ازسالـ رحمه اهلل معنى المضاز  فسر ش

 يعني أنه جا ي في الل ة وسا غ  
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 مأخاذة من جاز الطريل إذا نفذ فيه  
 من ٦باز اللغة ، :فإذا قالاا 

 ليس آّاز الذي اص لح عليو ا٤بتأخروف ،
 ولهذا ما خهر تقسيم ال الـ إلى حقيقة ومضاز إ  في القرف الثالث  

 سنة ، اة اإلسبلمية مائتبعد أف مضى من األم يعني
 فالذين ت لماا في الما هين من األ مة أ مة الل ة يريدوف بالمضاز أف اذا مما تضييص الل ة فقط  

 يعِب مثل قولنا ىذا واسع ىذا سائغ وما أشبو ذلك ،
 ؟ … والذين ىل يقصدوف ىذا القصد :  الس اؿ
 قيم وغّبه ،واهلل رٗبا يعِب على كل حاؿ يعِب كبلـ ابن ال:  الضااب
 أف ىذا من أجل ٞبل آيات الصفات على غّب ا٢بقيقة ،:  لما قالاا

 يعِب أهنم توصلوا إذل ىذه ا٢بجة بتقسيم ال بلـ إذل حقيقة و٦باز ،
 وإف كاف قد ي وف أوؿ من أسس ىذا القوؿ با٢بقيقة وآّاز ،

 قد ال ي وف خ ر على بالو مسألة الصفات ،
 ال ندري ينظر ، 

 ؟ ( السؤاؿ غّب والح  : ) الس اؿ
ال نثبػػت يػػداً ٛباثػػل ، نثبػػت يػػد ال ٛباثػػل ، وال نقػػوؿ ىػػم سػػوداء أو : ىػػذا بسػػيط ، ٫بػػن نقػػوؿ :  الضػػااب

 بيضاء ، ىذا حراـ ، 
 وإذا أخذنا من اللفال ىذا معُب االلتزاـ ؟ :  الس اؿ
 ال يلـز لظهور الفرؽ بْب ا٣بالق وا٤بخلوؽ ، :  أصله:  الضااب

 اف ىناؾ مناسبة بْب ا٣بالق وا٤بخلوؽ ، االلتزاـ لو ك
 فبلف لو يد ،:  إذا قلم مثالً 

 وفبلف من البشر أعرؼ أف يد الرجل ىذا مثل يد الرجل اآلخر ،
 ألف ا١بنس واحد ،

 ل ن إذا اختل  ا١بنس ،
 فبلف لو يد ،:  أما إذا قاؿ

 ال ٲب ن أف أتصور أف يده كيد الفيل أو يد الذرة ما أتصور ، 
 هلل يٌد حقيقية ال ٲب ن أف نتصور أهنا مثل أيدينا ، :  افإذا قلن
 ل ن ىذا عند علمائنا معلـو ال تقولوف با٢بقيقة ؟ :  الس اؿ
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 أعوذ باهلل ، :  الضااب
 حٌب ال يثبتوف ا١بسم ؟ :  الس اؿ
 ا١بهبلء اتركهم فقط دعهم على عقيدهتم ،:  الضااب

 س والقمر ،لو تأيت بامرأة عجوز عامية ال تعرؼ إال الشم
 ل انت تقرأ القرآف وتأخذه على ظاىره وال تعرؼ ىذا التأويل ،

 ال تفتح ىذا الباب للعامة إطبلقاً ،:  نحن نقاؿ
 ولهذا ينب ي لطالب العلم  

 وانهبهاا لهذا أف مسا ل الصفات   يبحث فيها عند العامة  
 ،  1ي ذب اهلل ورسولو  حدثوا الناس ٗبا يعرفوف أتريدوف أف: كما قاؿ علي بن أبي طالب 

 ،  2إنك لن ٙبدث قوماً حديثاً ال تبلغو عقو٥بم إال كاف لبعضهم فتنة :  وقاؿ ابن مسعاد
 تريد تتحدث عن شمء من الصفات وال سيما الصفات ا٣ب ية ، مثالً تأيت العامم 

 سوؼ يأخذ بالتمثيل على طوؿ ، 
 يعِب حٌب ٗبا وردت بو السنة ،

 وىز يده عند العامم أرى أال تفعل ،  3( قبض السماوات بيمينو ويهزىا ي: ) ٤با قاؿ الرسوؿ 
 ألف العامم ماذا يتصور ؟

 على طوؿ يريد أف يتصور أف يد اهلل عز وجل مثل يد اإلنساف ،
 فالمسا ل الهي يخيى منها مفسدة أكبر من المصلحة  

 م  أف المصلحة ساؼ تهحقل بدوف اذا   
 ، ىذا دليل على ،،،،، ؟ 4( استوت على ا١بودي : ) حديا  الدليل يا شيخ يف:  الس اؿ
 نعم ىذا ليس فيو شك ل ن ا٤بلبس يتشبا ب ل شمء ، :  الضااب
 ؟ ( السؤاؿ غّب والح : )  الس اؿ
 ىذا خ أ ،:  الضااب

 ىذا ٙبري  ال شك ،
 أحسن منو ، ( ٗبرأًى منا ) ل ن 

                                                 

 ( . 027) أخرجو البخاري  - 1
 . لم يف مقدمة صحيحو أخرجو مس - 2
 ،(  273/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  - 3
 ( . 690/  3) ولعفو العبلمة األلبا  يف سلسلة األحاديا الضعيفة (  8511) أخرجو أٞبد  - 4
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، ىذا ا٢بديا قد يستدؿ بػو علػى  1( ليو بصره ألحرقت سبحات وجهو ما انتهى إ) ا٢بديا :  الس اؿ
 أف نظر اهلل ٰبد ٗب اف واهلل سبحانو وتعاذل ؟

 ال ،:  الضااب
 وبصره ٧بيط ب ل شمء ، ( ما انتهى إليو بصره من خلقو : ) إذا قاؿ 

 ألف ٝبيع ا٤بخلوقات ٧بدودة ، ا٤بخلوقات يعِب ا٤ببصرة ٧بدودة ، 
إف تقسػػيمات شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة يف توحيػػد صػػفات الػػرب  الػػبعض مػػن اإلخػػواف يقولػػوف:  السػػ اؿ

 ؟ ( ٝبلة غّب والحة ) إش اؿ ( كلمة غّب والحة ) سبحانو وتعاذل 
 واهلل الذي يف دوامة يصب عليو رصاص ويثبت ، :  الضااب

 سبحاف اهلل ،
 ىؤالء أنا أشك يف صدقهم يف صدؽ نيتهم ، نعم ،

 أنا أشك يف صدؽ نيتهم ،
اليرع شروط الصالة كذا وأركاف الصالة كذا وواجبات الصالة كذا وشروط الحج  ال جاء في 

 كذا وواجباته كذا ؟
 ىذا ما جاء يف السنة ،
 ل ن علم اذا بالههب   

 وجدناىا ال ٚبرج عن ىذا ، كذلي صفات اهلل عي وجل بالههب   
 الهاحيد بالههب  وجدناص   يخرج عن ةالةة أقساـ  

 رفاف ليس بمصنف  يعني اليارع كما تع
 اليارع يطلل اليرع أحياناً ي اف فيه تقسيم  

 وأحياناً   ي اف فيه تقسيم  
 : حهى في األمار ال انية 

 أحياناً تأتي مطلقة  
 ( 83ُؤبٕ ) { كٌْٔ٘ ًبكش ٌْٝٓ٘ ٓئٖٓ } ،  ( 121ٛٞد ) { كْٜٔ٘ ؽو٢ٌّ ٝعؼ٤ذ } :  وأحياناً تأتي مقسمة

. 
   وأحياناً   تأتي مقسمة

 فإذا كاف اذا الهقسيم ي دي إلى إبطاؿ شيٍء من النصاص رددناص على قا له  
 وإذا كاف يحصر لنا النصاص ويضبطها لنا فهذا خير   اذا خير و  مان  منه   

                                                 

 ، (  079) أخرجو مسلم  -  1
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 أما لو يريد أف يرد النصوص ،
 اآلف الصفات إذل أربعْب صفة وىذه صفة معُب وىذه صفة كذا ،  تقسيم بعض األشاعرة:  مثل
 يهضمن اذا الهقسيم إبطاؿ اذص الصفات فهذا نردص  و 

 ل ن اذا الهقسيم الذي قسمه شيخ ازسالـ وغيرص ليس شيء يبطل ما جاءت به النصاص  
 إنما اا حصر للمعاني حهى   تهيهم على طالب العلم   

 يا شيخ ىل سبق إذل ىذا التقسيم ؟ :  الس اؿ
 ال أدري ىل سبق أو دل يسبق ، :  الضااب

   ما تتبعت ىذا ، أل
 وأنا طريقهي الييء الذي أقهن  به   أبحث طلباً لخالفه أو أحد قاؿ به أو ما قاؿ به  

 ما داـ ازنساف مقهن  بد لة ال هاب والسنة في الييء  
   حاجة أف يطلب البحث   

 ؿ عنو السل  ، كما أنو ال ينبغم ل الب العلم أف يسأؿ عن صفات اهلل إال ما سأ:  قاؿ أحد الطلبة
 ألنو أحياناً تعرؼ ال الب يقوؿ ّٔا بعض الناس وال يعلم ىل قاؿ ّٔا السل  أو دل يقولوا ّٔا ، 

أصلو إذا عرلت لك صفة وأنت ال تدري ىػل ثبتػت بال تػاب والسػنة أو :  قاؿ الييخ رحمه اهلل تعالى
 ال فبل تثبتها إطبلقاً ، 

 ل ن أقصد السؤاؿ عنها ؟ :  السا ل
 ال بأس أف تسأؿ عنها عادل ىل ثبتت يف السنة فبل بأس ، ىذا غّب ، :  بالضاا

 انقدح يف ذىنو صفٌة من صفات اهلل ، مثالً يعِب واحد 
 و  يدري ال جاءت بال هاب والسنة أو    

 فها أو ً من جهة العقيدة   يعهقداا  
 ألف األصل أف الصفات تاقيفية  
 ب أف ي ف عنها  واا لم ي لف ما   علم له به فيض

 و  مان  من أف يسأؿ عالماً يظن أف عندص علماً منها   
 ال مانع ىذا سؤاؿ عن علم ، 

 جاىل يريد أف يسأؿ ،
 ل ن كاننا نهعمل ونهنط  في صفٍة جاءت مطلقة عن اليرع  

 نذاب ننقب وننقل اذا اا الذي كراه السلف   
 ؟ اإلٲباف باأل٠باء والصفات ىو التصديق :  الس اؿ
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 ىو التصديق ، التصديق واإلٲباف سواء ، :  الضااب
التصديق باأل٠باء والصفات الٍب أثبتها اهلل لنفسػو أو جػاءت ّٔػا السػنة أال ي لػ  اهلل ّٔػا أكثػر :  الس اؿ

 من ذلك أي التصديق ؟ 
 أبداً ال ي ل  أكثر من ذلك ، :  الضااب

   ي لف أكثر من اذا خصاصاً في مسألة الصفات  
 مسألة الصفات أمار غيبية ليس للعقل فيها مدخل  ألف 

 فال يم ن لإلنساف أف يقيس  
 فإذا كاف ليس اناؾ مدخل للعقل فقف عليها         
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 فصل
   1في إيماف المقلد 

                 فيػػػػػه الضػػػػػـي بُ ػلَػػػػػطْ ػمػػػػػا يُ  وكػػػػػل – 11
                  مػهػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػذاؾ حػليػػػػػػػػػػػػػػػقػت  ُ ػْنػػػػػػػػػػػػػػمَ فَ                                                          

  
شيء يطلػب فيػه الضػـي فإنػي   تقلػد  كلكل شيء يطلب فيه الضـي يضب أف يضههد ازنساف فيه  

   فيه يضب أف تعرؼ الح م من ال هاب والسنة 
نعػػرؼ ، ل ػػن  ال٫بػػن  :وعلػػى اػػذا فػػالعااـ اآلف الػػذين ي منػػاف بػػاهلل ورسػػاله واليػػـا اآلخػػر   لػػا قػػالاا 

 نسمع علماؤنا يقولوف ى ذا فآمنا ، 
 ،  بصحيحأف إٲباهنم ليس  :على كالـ الم لف  ؿنقا 

 ال بد أف ي وف عن اجتهاد وال يصح أف ي وف عن تقليد ، ألف الذي يطلب فيه الضـي
 ، اذا القاؿ ضعيف جداً  ل ن
 : قاؿ  ولهذا
               ماػماعاً بػػػػػػي فػػػػػي الضػػػػػـي إجػػػػػ:  يػػػػػلوق

            امػػػفيػػػه عنػػػد بعػػػض العل لبػيطػػػ   
  

 ، واذا القاؿ اا الراجحي لب فيو ا١بـز  فيمابل يصح التقليد :  بعض العلماء قاؿ:  يعِب
وغػّب ذلػك ،  وا٢بػج، كالولوء والصبلة والزكػاة والصػياـ  2 العملية يضاز فيها الهقليد با تفاؽ المسا ل

، ألف االجتهػػاد يف ىػػذا  باالجتهػػادؽ ، وال ٲب ػػن أف يلػػـز اإلنسػػاف النػػاس فهػػذه ٯبػػوز فيهػػا التقليػػد باالتفػػا
 صعب ، والعامة ال ٲب ن أف يقرؤوا كتب الفقو ،

 :الضـي  فيهايضب على ازنساف  الهيمسا ل العقيدة   أما
   ؟ال يضاز فيها الهقليد أو   بد من الاقاؼ على الدليل  :فقد اخهلف العلماء 

 ،  على الدليل أولى حهى في المسا ل العمليةشي أف الاقاؼ  و 
 عقيدتو أو عملو على الدليل اسَباح وصار يعلم اآلف أنو ٲبشم يف طريق صحيح ،  بِبألف اإلنساف إذا 

                                                 

 06) شيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة و٦بموع فتاوى (  20،  7 – 6/  8( )  460 – 416،  353/  7) درء تعارض العقل والنقل   - 1
 095/  0) والتسػػػػػػػعينية (  042/  0) واالسػػػػػػتقامة (  249/  0) والنبػػػػػػوات (  226 – 225،  212/  21( )  358 – 328/ 

،  71/  0) وفػتح البػػاري للحػافال ابػن حجػػر  274والفرقػاف بػْب أوليػاء الػػرٞبن وأوليػاء الشػي اف ص  68وكتػاب اإلٲبػػاف ص ( ومػا بعػدىا 
 ،(  325/  8) والبحر  احمليط للزركشم (  360،  354 – 349/  03( )  340/  6( )  77

 –بعػػض معتزلػػة بغػػداد  –، وخػػال  بعػػض ا٤بعتزلػػة ( وأمػػا التقليػػد يف الفػػروع فهػػو جػػائز إٝباعػػاً : ) قػػاؿ الشػػيخ موفػػق الػػدين ابػػن قدامػػة  - 2
 3) ، انظػر رولػة النػاظر ( وىو باطل بإٝبػاع الصػحابة ،،،، : ) ابن قدامة  أنو يلـز العامم النظر يف الدليل يف الفروع ، قاؿ: ذلك فقالوا  

(  097/  4) واإلح ػػػػاـ يف أصػػػػوؿ األح ػػػػاـ لآلمػػػػدي (  399/  4) والتمهيػػػػد يف أصػػػػوؿ الفقػػػػو أل  ا٣ب ػػػػاب ال لػػػػوذا  (  0108/ 
وا٤بسػودة يف أصػوؿ الفقػو أل  (  246/  4) بادشػاه وتيسػّب التحريػر ألمػّب (  433/  3) والتلخيص يف أصػوؿ الفقػو أل  ا٤بعػارل ا١بػويِب 

 – 342/  3) والتقريػػر والتحبػػّب يف شػػرح التحريػػر البػػن أمػػّب ا٢بػػاج (  332/  8) والبحػػر احملػػيط للزركشػػم  458ال كػػات ابػػن تيميػػة ص 
 ،   (  062 – 061/  03) وا٤بوسوعة الفقهية (  344
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 لم يم ن فهل ي في الهقليد أو   ي في ؟  إذال ن 
 :في اذا خالؼ بين أال العلم 

 ،  1 إنو ي فم:  من قاؿ فمنهم .0
 ،  2 و ال ي فمإن:  ومنهم من قاؿ .2

 إف ٝبيع مسائل العقيدة ٯبب فيها اليقْب ، : أف نقوؿ  ٲب نأنو ال  ول ن الحقيقة
 ، العلماء فيهألف من مسا ل العقيدة ما اخهلف 

 أبداً    نفيهوما كاف مخهلفاً فيه بين أال العلم فليس يقينياً   ألف اليقين   يم ن 
 و على البدف أو على الروح ؟  يف عذاب الق  ىل ى فمثالً اخهلف العلماء

 األعماؿ أو صاحب العمل ؟   صحائ يف الذي يوزف ىل ىم األعماؿ أو  العلماء واخهلف
 ا١بنة الٍب أس نها آدـ ىل ىم جنة ا٣بلد أو جنة يف الدنيا ؟   يف العلماء واخهلف
بقلبػو  أو رآه  – ا٢بيػاة يعػِب يف –ىػل رآه بعينػو  ربػويف رؤية النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم  العلماء واخهلف

   3 ؟
 ؟  ةمؤبدة أو مؤمد ىم ىليف النار  العلماء واخهلف

 ، صحيح غير( العقيدة ليس فيها خبلؼ على اإلطبلؽ ) بأف  : والقاؿ،  وكل اذص من العقا د
 فيه من مسا ل العقيدة ما يعمل فيه ازنساف بالظن    

القػػرب  ا٤بػػرادال ٯبػػـز اإلنسػػاف بػػأف ،  4( تقربػػت منػػو ذراعػػاً  مػػن تقػػرب إرل شػػ اً  ): قولػػو تعػػاذل  يف:  مػػثالً 
 ا٢بسم ، فإف اإلنساف ال شك ينقدح يف ذىنو أف ا٤براد بذلك القرب ا٤بعنوي ، 

                                                 

 566/  6) والفروع البن مفلح (  4108/  8) انظر التحبّب شرح التحرير للمرداوي  وىو قوؿ بعض الشافعية وبعض ا٤بت لمْب ، - 1 
 ) ، 
 وىو قوؿ اإلماـ أٞبد والقالم أبا يعلى وابن عقيل وأبو ا٤بعارل ا١بويِب وىو قوؿ ٝبهور العلماء ،  - 2

) والتحبّب شرح التحرير للمرداوي (  0207/  4) يعلى  العدة يف أصوؿ الفقو أل : انظر : ٤بزيد من الفائدة يف مسألة التقليد يف العقيدة 
ورولػػة النػػاظر (  396/  4) والتمهيػد يف أصػػوؿ الفقػو أل  ا٣ب ػػاب ال لػوذا   083والبلبػل يف أصػػوؿ الفقػو لل ػػويف ص (  4107/  8

 431فصػػػػػوؿ للقػػػػػرايف ص وشػػػػػرح تنقػػػػػيح ال 457وا٤بسػػػػػودة يف أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو أل  ال كػػػػػات ابػػػػػن تيميػػػػػة ص (  0107/  3) البػػػػػن قدامػػػػػة 
وهنايػػػػة السػػػػػوؿ (  223/  4) واإلح ػػػػاـ يف أصػػػػوؿ األح ػػػػاـ لآلمػػػػدي (  427/  3) والتلخػػػػيص يف أصػػػػوؿ الفقػػػػو أل  ا٤بعػػػػارل ا١بػػػػويِب 

(  243/  4) وتيسػػػػّب التحريػػػػر ألمػػػػّب بادشػػػػاه (  940/  2) وا٤بعتمػػػػد يف أصػػػػوؿ الفقػػػػو أل  ا٢بسػػػػْب البصػػػػري (  264/  3) لئلسػػػػنوي 
 8) والبحػر احملػيط للزركشػم (  73/  6) واحملصػوؿ يف أصػوؿ الفقػو للفخػر الػرازي (  260/  2)  أصوؿ األح اـ البن حـز واإلح اـ يف

 ،(  433/  2) وحاشية الع ار (  347/  6) والفتاوى ال  ى  85واألح اـ السل انية للماوردي ص (  328 – 325/ 
(  387 – 384/  6) ومنهػػػاج السػػػنة النبويػػػة (  502 - 516/  6( )  335 / 2) ٦بمػػػوع فتػػػاوى شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػن تيميػػػة   - 3

 ، 470 – 471وبغية ا٤برتاد ص 
 ، (  2675) ومسلم (  7198) حديا قدسم أخرجو البخاري  - 4
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ىرولػة ، ينقػدح  حقيقيػاً ىػذا أيضػاً ال ٯبػـز اإلنسػاف بػأف اهلل ٲبشػم مشػياً ، ( من أتا  ٲبشػم أتيتػو ىرولػة ) 
 من اإلنساف إذل العمل ،  أسرع إثابتو وأف اهلل تعاذل إذل اإلثابة يف ذىنو أف ا٤براد اإلسراع يف

 ىذا ؟  أويف ىذه ا٤بسألة ىل ىو ىذا  ولهذا اخهلف علماء أال السنة
تتيقن نزوؿ اهلل عز وجل الذي قاؿ فيو الرسوؿ عليو الصبلة  كماأو ىذا لست تتيقنو   ىذا فأنت إذا قلت

 ىذا ال يشك فيو اإلنساف أنو نزوؿ حقيقم ،  1 (الدنيا السماء  إذلينػزؿ ربنا ) : والسبلـ 
 ال يشك اإلنساف أنو استواء حقيقم ، ، ( 11األػشاف ) { اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ } : وكما يف قولو 
   بد فيه من اليقين    ممامسا ل العقيدة ليسم كلها  أف : فالحاصل

 اإلنساف وعلمو ،  فهمو٘باذب األدلة حسب  ألف اليقين أو الظن حسب تضاذب األدلة
٘بػاذب إطبلقػاً  بينهمػاقد ي وف ىػذاف الػدليبلف متجػاذبْب عنػد شػخص ، ول ػن عنػد شػخص آخػر لػيس 

 وقد اتضح عنده أف ىذا لو وجو وىذا لو وجو ، 
 عنده إش اؿ ،  ي وفواألوؿ  ،عنده إش اؿ يف ا٤بسألة بل عنده يقْب  ليسفمثل ىذا األخّب 

  ا يرجحه ب لبة الظن وإذا رّجح أحد الطرفين فإنم
 جمي  مسا ل العقيدة مما يهعين فيه الضـي   ومما   خالؼ فيه    إف: لهذا   يم ن أف نقاؿ 
 ،  ففي مسا ل العقيدة ما فيه خالؼ ،ألف الواقع خبلؼ ذلك 

   ل ن يهرجح عندص    بهوفي مسا ل العقيدة ما   يسهطي  ازنساف أف يضـي 
 ،  اذص ليسم على إطالقها( مسا ل العقيدة   خالؼ فيها  ) بأف معهانسال لمة الهي  اذصإًذا 

كذلك مسألة العقيدة ٕبسب اعتقاد اإلنساف لػيس كػل مسػائل العقيػدة ٩بػا ٯبػـز   ،ألف الواقع ٱبال  ذلك 
  ، يف بعض ا٤بسائل حديا أو آيات قد يشك اإلنساف فيهاال احتماؿ فيو  جزماً فيو اإلنساف 

 . ( 18اُوِْ ) { ٌؾق ػٖ عبٍم ٣ّٞ ٣ُ } :  فمثالً 

 :السلف  فيهامن مسا ل العقيدة وقد اخهلف  اذص
 ؟ 2 ال المراد ساقه عي وجل أو المراد اليدة

 وعلى ىذا فقس ،،، 
 : اآلف إلى كالـ الم لف  نرج 
 ، بذلك مسائل العقيدة وغّبىا  يريد: ( كل ما يطلب فيه الضـي  : ) فقاله

 الضـي     كل شيء يطلب فيه
  ،ٯبب فيو ا١بـز أف ٪بـز بأف الصلوات ا٣بمس مفرولة  ٩با : (فمن  تقليد بذاؾ حهم ) : قاله 
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، ٯبػػػب أف ٪بػػػـز بأهنػػػا مفرولػػػة وأف الزكػػػاة  ولهػػػذا لػػػا أن ػػػر ازنسػػػاف فرضػػػية الصػػػلاات الخمػػػس كفػػػر
 وأف الصياـ مفروض وأف ا٢بج مفروض وجوباً ، مفرولة

****************** 
ألنػػػػػػػػػػػػػه   يُػ هػفػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػالظن                – 11

أاػػػػل الػفػػػػػن             لػػػػذي الحضػػػػا فػػػػي قػػػػػاؿ   
  

 التقليد ظن ،  ألف ( :  ي هفي بالظن  ألنه)  : فقاؿعلل الم لف  ةم
 يقولو فبلف ،  : لك  قاؿىل ٘بـز ّٔذا ؟ : و٥بذا تقوؿ للمقلّْد 

 ليس عندص جـي    إذف
 ا٤بقلد ما قلده ، ا٤بقلد ب ظنالتقليد يفيد الظن ولو حسن 

 ا٤ب لوب ،  ينايفكل شمء ي لب فيو ا١بـز فبل تقلد فيو ، ألف ىذا : نقاؿ إذف
 يضاز أف نقلد   فالفالمطلاب الضـي   والهقليد يفيد الظن 

****************** 
ي فػػػي الضػػػـي إجماعػػػا : وقيػػػل  – 12
                                                         بما

يُػْطلَػػػػػػػػُب فيػػػػػػػػه عػنػػػػػػػػد بعػػػػػػػػض العلمػػػػػػػػا            
  

 ،  الهقليدي في الضـي بما يطلب فيه الضـي ولا عن طريل  أنه:  قاؿ ةاني : يعِب
  ،فاإلٲباف باهلل ومبلئ تو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر ، ىذا ٩با ٯبب فيو ا١بـز 

 بدليله ؟  يدرؾ ذلي العاميول ن ال 
 ،  ال يدرؾ ذلك بدليلو:  الضااب

 ذلك بدليلو ،  يدرؾىو مؤمن وإف كاف ال :  ونقاؿ،  وم  ذلي نصحح إيمانه
 ي فم ا١بـز ٗبا ي لب فيو ا١بـز باإلٝباع ،  يعِب : (ي في الضـي إجماعاً بما يطلب فيه : )  قاله

 القاؿ اا الصحيح    واذا   (عند بعض العلماء : )  قاؿوقاؿ اذا بعض العلماء ولهذا 
 :  ليوالدليل على ذ

}  :    من مسائل الدين الٍب ٯبب فيها ا١بـز ، فقاؿ مسألةأف اهلل أحاؿ على سؤاؿ أىل العلم يف  - 0

ونسأ٥بم  ( 13اُ٘ؾَ ) { ٝٓب أسعِ٘ب ٖٓ هجِي اال سعبالً ٗٞؽ٢ ا٤ُْٜ كبعؤُٞا أَٛ اُزًش إ ً٘زْ ال رؼِٕٔٞ 
 ،لنأخذ بقو٥بم 
 دة وم  ذلي أحالنا اهلل فيه إلى أال العلم   بأف الرسل رجاؿ من العقي ازيمافومعلـا أف 

 ( ٣51ٞٗظ ) { كبٕ ً٘ذ ك٢ ؽي ٓٔب أٗضُ٘ب ا٤ُي كبعؤٍ اُز٣ٖ ٣وشإٔٝ اٌُزبة ٖٓ هجِي } : وقاؿ تعاذل  - 2

 ،  إليهمويسأ٥بم لّبجع  ،
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الػػػذين  إذلوإذا كػػاف ا٣ب ػػاب ىػػذا للرسػػوؿ ودل يشػػك فػػنحن إذا شػػػ  نا يف شػػمء مػػن أمػػور الػػدين نرجػػع 
 وف ال تاب إذل أىل العلم لنأخذ ٗبا يقولوف ، يقرؤ 
   العقيدةاذا عاـ ييمل مسا ل  فإذ
 والتزاـ األخذ باالجتهاد أللزمناه ٗبا ال ي يق ،  التقليدلو ألزمنا العامم ٗبنع  أننا:  ةالثاً  - 3

 . ( 842اُجوشح ) { ال ٣ٌِق هللا ٗلغبً اال ٝعؼٜب }  :وقد قاؿ تعاذل 

 ( 28 – 21أُئٕٓ٘ٞ ) { بسػٕٞ ك٢ اُخ٤شاد ْٝٛ ُٜب عبثوٕٞ ، ٝال ٌِٗق ٗلغبً اال ٝعؼٜب أُٝئي ٣غ} :  وقاؿ

. 
طريػق الػدليل  عػنيػو ا١بػـز ي تفػم فيػو بػا١بـز سػواء فأف مػا ي لػب :  المضيـو به القاؿ الثػاني فالصااب

 أو عن طريق التقليد ،
****************** 

فالضػػػػازماف مػػػػن عػػػػػااـ البيػػػػر                  – 13
  

           فمػسلمػػػػػػػػػػػػاف عػنػػػػػػػػػػػػػد أاػػػػػػػػػػػل األةػػػػػػػػػػػػر                
  

 ،!!! ، عواـ  علم عندىميعِب الذين ٯبزموف من العواـ ليس  ( :فالضازماف من عااـ البير : )  قاله
 ،  االجتهادوإْف كانوا دل يأخذوا ما ي لب فيو ا١بـز عن طريق  ( :فمسلماف : )  قاله
 وكفى ّٔم قدوة أىل األثر ،  : (ر عند أال األة) : قاله 

 اً وا٤بقصػود أف ٰبصػل ا١بػـز سػػواء - يضػاز الهقليػد فيمػػا يطلػب فيػه الضػـي أنػهإذا كػاف أاػل األةػر يػروف 
 فهػػافهػػا الػػذي نػػراص نحػػن  - أو عػػن طريػػق االجتهػػاد إذا كػػاف ىػػذا مػػا يػػراه أىػػل األثػػر التقليػػدعػػن طريػػق 
 ،  الصحيح

 : اؿ في كالـ الم لف رحمه اهلل إش بقي
  ( فالضازماف ) : لقولو  خ ( : مسلماف )  إعراب: ( فمسلماف ) : قولو 

 ،ودخلت الفاء يف ا٣ب  
 ،ا٤بوصولة ( أؿ ) فيو  (الضازماف ) ألف 

 ، والماصاؿ ييبه اليرط في العمـا
  المبهدأ اسماً ماصا ً  كاففيضاز أْف تدخل الفاء في الخبر إذا  

 ،( فلو درىم الذي يأتيِب ) قولو :  ومنه
 ( 831اُجوشح ) { اُز٣ٖ ٣٘لوٕٞ أٓٞاُْٜ ثب٤َُِ ٝاُٜ٘بس عشاً ٝػال٤ٗخ كِْٜ أعشْٛ }  : القرآفودليل ذلي في 

. 

 الماصاؿ ألنه ييبه اليرط في العمـا   المبهدأفهنا جاءت الفاء في خبر 
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 الثاني  الباب
 في األفعاؿ المخلاقة

 ، (  األشياء المخلاقةالقوؿ الثا  يف  ): رٞبو اهلل  أْف يقاؿ الم لف اأَلْولى
 ،أفعاؿ اهلل :  أف المراد بذلي تاام( في األفعاؿ المخلاقة )  :ألف قاله 

  وأفعاؿ اهلل ليسم مخلاقة 
  المخلاؽ اا المفعاؿ 

 الفعل فها صفة اهلل وصفات اهلل ليسم بمخلاقة    وأما
 ، عياف والصفات والزماف وا٤ب اف وكل شمء فهو ٨بلوؽ من األ ا٣بالقكل األشياء يعِب كل ما عدا 

 . ( 8اُلبرؾخ ) { اُؾٔذ هلل سة اُؼب٤ُٖٔ } ٨بلوؽ  فهوكل ما عدا ا٣بالق 

 فالرب غّب ٨بلوؽ والعادل ٨بلوؽ ،
****************** 

       األشػػػياء غيػػػر الػػػذات وسػػػا ر – 14
             والصػػػػػػػػفات  اءػمػػػػػػػػػاألسر مػػػػػػػػا ػوغيػػػػػػػػ                                                     

  
ا١بػػػدار احملػػػيط  وىػػػو السػػػارمػػػن  مػػػأخوذةفاعػػػل  اسػػػم(  سػػػا ر) ، و  جميػػػ ىنػػػا ٗبعػػػُب  ( :سػػػا ر )  قالػػػه

  ،(  جمي  ) بالبيت وىم على ىذا الوجو ٗبعُب
 ، (  باقم) وىم على ىذا ٗبعُب ، من السؤر وىم بقية ال عاـ والشراب  ( :سا ر ) قاله  و

 األشياء كما قاؿ ا٤بؤل  ،  ٝبيعيعُب (  األشياءا ر  س) فهنا 
يف الغسػل يفػيض  وسػلمقػوؿ عائشػة رلػم اهلل عنهػا ٤بػا ذكػرت أف رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو  : ذلي ومن

 ،  2 واهلل أعلم(  باقي) : ٗبعُب (  سا ر) ،  1 (مث غسل سائر جسده )  : على رأسو ثبلث مرات قالت
األشػياء ) : ، وإذا قلنػا  باألفعػاؿاخػتص  (األفعاؿ المخلاقػة ) لو قلنا :  (قة األفعاؿ المخلا ) :  قاله

 مشل األعياف واألفعاؿ واألوصاؼ ، ( المخلاقة 
 ،  أوصاؼاآلدمم ىو عْب وفعلو فعل ب شو أكلو شربو ىذا فعل وأوصافو :  فمثالً 
 ؽ ، األشياء ا٤بوجودة إما خالق وإما ٨بلو  ( :األشياء المخلاقة ) :  قاله

 ،رب العا٤بْب عز وجل وا٤بخلوؽ ما سواه  فا٣بالق
  أي غّب ذات اهلل  : (وسا ر األشياء غير الذات )  :قاؿ الم لف  ولهذا
 ،زائدة من أجل الوزف  ( :وغير ما : )  قاله
 ،أي أ٠باء اهلل  ( :وغير ما األسماء : )  قاله
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 ،يعِب صفات اهلل  ( :والصفات : )  قاله
****************** 

                ة لربنػػػػػا مػػػػػن العػػػػػدـقػػػػػػخلا ػم – 15
                    دـػقػػػػػػػػػػػػػػن أةنػػػػػػػػػػػػػى بالػمػػػػػػػػػػػػػ لػوضػػػػػػػػػػػػػ                                                              

  
 ، (  سا ر) : أعني قاله ، ىذا خ  ا٤ببتدأ  ( :مخلاقة : )  قاله
 ،أف كانت عدماً يعِب هلل يعِب بعد  ( :لربنا : )  قاله
 يعِب تاه ولاع عن ال ريق ا٤بستقيم ،  ( :ضل )  قاله
 يعِب من وصفها بالقدـ ،  ( :من أةنى عليها )  قاله
 ٗبعُب باقم ،  : تقالافيعِب ٝبيع األشياء وال يصح أف  ( :وسا ر األشياء )  :قاله 
ودل يػػذكر أفعالػػو ألف أفعالػػو مػػن  فاتووصػػيعػػِب مػػن ا٤بوجػػودات غػػّب ذات اهلل وأ٠بائػػو  :( األشػػياء ) : قالػػه 

 صفاتو ، 
بعػد أْف دل ي ػن والػروح  ٨بلػوؽفهو ٨بلوؽ ، فػاآلدمم ىا ذات اهلل وأ٠باؤه وصفاتو غّب ٨بلوقة وما عدا إذف

دل ت ن واألرض ٨بلوقػة بعػد أْف دل ت ػن وكػل  أفْ والسماء ٨بلوقة بعد ،  1 ٨بلوقة بعد أْف دل ت ن ببل شك
 بعد أْف دل ي ن ، شمء ٨بلوؽ من العدـ 

 ، المسألة ضل فيها من ضل من الناس واذص
  المادة أزلية كما أنها   تفنى  وأفوزعماا أف المخلاقات قديمة الناع 

 ، 2 من قبل وال تفُب من بعد معدومةإف ا٤بادة ال تفُب فليست :  يقالافو٥بذا 
أشػركت بػاهلل وجعلػت هلل شػري اً يف  حادثػة ت ػنبقػدـ األشػياء وأهنػا دل : وكل ىذا لبلؿ ألنػك إذا قلػت 

 القدـ وىذا شرؾ ،
 ال اهلل عي وجل أتى عليه وقُم لم ي ن يفعل شيئاً ؟  ول ن
 ،أتى عليو وقٌت دل ي ن يفعل شيئاً مث حدث الفعل ، نعم  :بعض العلماء  قاؿ
 ،أْف ٘بعل ا٤بفعوؿ قدٲباً  إْف لم تقل بذلي لـي ألني

 ،فعل إال ٗبفعوؿ  فبلأثبّت هلل فعبلً  فإني إذا
 ،بقدـ ا٤بفعوالت فتقع يف الضبلؿ  وحينئٍذ يليمي أْف تقاؿ
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390 ، 

/  5( )  446 – 444،  064 – 063،  86 – 83/  3( )  318،  024 – 022/  0) درء تعػػػػػػػػارض العقػػػػػػػػل والنقػػػػػػػػػل   - 2
وبيػػاف تلبػػيس ا١بهميػػة (  444 – 443/  5( )  212،  042،  039/  2( )  361/  0) ومنهػػاج السػػنة النبويػػة (  213 – 213

/  5) و٦بمػػػػػوع فتػػػػػاوى شػػػػػيخ اإلسػػػػػبلـ ابػػػػػن تيميػػػػػة (  0010 – 0199/  2( )  328 – 298/  0) والنبػػػػػوات (  079 – 078) 
 ، 317وبغية ا٤برتاد ص (  443،  303،  261 – 242/  07( )  425 – 420
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 :  1 اخهلف الناس كما قلم ل م في اذص المسألة ولػهذا
 :  قاـٌ الهسلسل في الماضي كما منعاص في المسهقبل فمن 

 ،يف ا٤بالم وا٤بستقبل  ٩بنوعاً فجعلوا التسلسل 
 ،أيضاً ال يفعل  النهايةي ن يفعل ويف ؿ دل ز إف اهلل تعاذل يف األ:  وقالاا

  إ  اهلل عي وجل  يبقى    وبناا على ذلي أف الضنة تفنى والنار تفنى تعدـ مرة 
 ،   2 فلها انتهاءً  ابتداءً بأف األشياء ال تدـو كما أف ٥با : قالوا  واذا مذاب الضهمية

النػاس كػأهنم  فيبقػى دوف ذاتػو حركػات ا٢بػم تفػُب بػل تفنػى الحركػات دوف الػذوات: بعػُض مػنهم  وقاؿ
 ،أصناـ 

   4 من المعهيلة 3 واذا مذاب العالؼ
 ، 5 اهلل في النانية رحمهوقد سخر به ابن القيم 

وجػاء وقػت الفنػاء علػى مػا ىػو  فاكهػةإف اإلنسػاف مػن أىػل ا١بنػة إذا رفػع إذل فمػو :  فقاؿ لػه علػى زعمػه
وإذا كػػاف علػػى أىلػػو مػػن ا٢بػػور العػػْب أو مػػن  اآلبػػدينعليػػو وبقيػػت الفاكهػػة بيػػده دل تصػػل إذل فمػػو إذل أبػػد 

 ،إذل أبد اآلبدين ّٔم ا٢بركات وىو على أىلو بقم الصقاً  فناءنساء الدنيا وأتى وقت الفناء وقت 
 !!!!! ؟؟؟؟كبلـ معقوؿ ىذا   لى

 كة   ا ضحأبنى على علٍم من اليرع دا ماً ي اف الضالؿ والعياذ باهلل الذي   يُ  ل ن
 ،   تسلسل في ا بهداء و  تسلسل في ا نههاء: يقاؿ  المذاباذا 

 ، 6 تفنياف والناروبناا على ذلي أف الضنة 

                                                 

 – 047/  2) ودرء تعػػػػػػارض العقػػػػػػل والنقػػػػػػل (  076،  436،  389،  298،  047 – 046/  0) منهػػػػػػاج السػػػػػػنة النبويػػػػػػة   - 1
/  0) والصػفدية (  243 – 201/  08) و٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابػن تيميػة (  251 – 236/  9( )  399 – 342،  048
ومػػػا بعػػػدىا وشػػػرح كتػػػاب التوحيػػػد مػػػن  029وشػػػرح العقيػػػدة ال حاويػػػة ص (  440/  3) موعػػػة الرسػػػائل وا٤بسػػػائل و٦ب( ومػػػا بعػػػدىا  01

 ، 034صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمْب ص 
/  0) وبياف تلبػيس ا١بهميػة (  45/  02( )  278/  9( )  380/  8( )  524/  5) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية    - 2

059  )، 
ىو ٧بمد بن ا٥بذيل بن عبيد اهلل البصري ، ا٤بعروؼ بالعبلؼ ، أبو ا٥بذيل ، شيخ ال بلـ ، ورأس االعتزاؿ ، ومن ا٤بعتزلة فرقة ينسبوف  - 3

،  قػارب مائػة سػنة: إليو ، يعرفوف با٥بذيلية يقولوف ٗبقاالتو ، ومن مقاالتو أف ا٤بقتػوؿ بالسػي  أو غػّبه دل ينتػو أجلػو وال مػات بأجلػو ، يقػاؿ 
وفيػو (  060/  5) ، الػوايف بالوفيػات للصػفدي (  073/  00) ىػػ ، السػّب للػذىيب 235: ىػ ، وقيػل  226وخرؼ وعمم ، مات سنة 

 ،  (  44ص ) طبقات ا٤بعتزلة للمرتضم ! حادثة لو من رة 
وبيػػػػػاف تلبػػػػػيس (  45/  02( )  278/  9( )  054/  8( )  560،  543/  5) ٦بمػػػػػوع فتػػػػػاوى شػػػػػيخ اإلسػػػػػبلـ ابػػػػػن تيميػػػػػة   - 4

 ،  (  083/  2) ا١بهمية 
 شرح ابن عيسى ،(  82/  0) القصيدة النونية البن القيم  - 5
 ،(  083/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  - 6
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ومػن فيهمػا كلػو يفػُب ىػذا قػوؿ  والنػاروال يبقى شٌئ أبداً السماء واألرض والنجـو والشمس والقمػر وا١بنػة 
 ، 

 ،كما أنو ال هناية لو   قدميلق وأف ا٣ب قالاا بالهسلسل في ا بهداء وا نههاء: الثاني ع سه  القاؿ
  دوا المسألة من الاجهين فطرر 

تسلسػػل ا٢بػػوادث يف ا٤بسػػتقبل وأف ا١بنػػة والنػػار باقيػػة إذل أبػػد اآلبػػدين  بإم ػػافإذا كنػػا نقػػوؿ :  يعنػػي قػػالاا
 ا٤بالم ،  يفف ذلك 
 ، مسهحيلالهسلسل في المسهقبل واجب وفي الماضي : آخروف زعماا أنهم أال السنة  وقاؿ

 ، مستحيلوأما يف ا٤بالم فالتسلسل ٩بنوع  فالضنة والنار   تفنى ومن فيها   يفنى
 ،واذا شرؾ أف ت وف ا٢بوادث قدٲبة كقدـ اهلل  ألنه يلـي منه
 ،  الناس أنه مذاب أال السنة بعضواذا ادعى 

ضد تسػػه أخػػرىوفػػي ذواٍت  أف الهسلسػػل فػػي المسػػهقبل مم ػػن فػػي الػػذوات نفسػػها :الرابػػ   والقػػاؿ
   فيما بعد 

  وأما الهسلسل في الماضي ففي الذوات مسهحيل 
 ،ىذه الذات دل وال تزاؿ موجودة فهذا مستحيل  :نقاؿ  أفْ يعني بمعنى 

 ،يوص  بالقدـ كقدـ اهلل  ا٤بخلوقاتليس ىناؾ شمء من  ألنه
  غير السماء واألرض  مخلاقاتل ننا نعلم أف لم ييؿ و  يياؿ خالّقاً وأف اناؾ 

 بعػد     وملء ما شػئم مػن شػيء  بينهماملء السماوات وملء األرض وملء ما  : )ا٤بصلم يقوؿ  ألف
 ،ىم  ماىناؾ ٨بلوقات قبل السماوات وقبل العرش ما نعرؼ  ، 1( 

  ألف اهلل لم ييؿ و  يياؿ فعا ً و  يلـي من اذا قدـ المفعاؿ كقدـ الفاعل 
 ،الفاعل أف ا٤بفعوؿ مسبوٌؽ ب باتفاؽ العقالء ألنه
 ،لو  الفاعل وص ٌ  وفعلا٤بفعوؿ نتيجة فعل الفاعل  ألف

 ، الصفةا٤بوصوؼ سابقاً على الصفة مث ا٤بفعوؿ بعد  و  بد أْف ي اف
 مفعوؿ وفعل وفاعل ،  ألف عندنا

 ،أنو متأخر عن فعل الفاعل  المفعاؿ   شي
 الفاعل مهأخٌر عن الفاعل    وفعل

 ،كقدـ اهلل وأْف ت وف شري ًة هلل يف الوجود   قدٲبةً ٢بوادث أْف ت وف بقدـ ا:  فإذف   يلـي من قالنا
   1 ازسالـ ابن تيمية شيخواذا اا الحل الذي ذاب إليه 

                                                 

 ،(  470) أخرجو مسلم   - 1
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 ،  قاؿ الفالسفةىذا :  وقالااشنعوا عليو  شن  عليه خصامه تينيعاً عظيماً  وقد
    2 قاٌؿ باطل واذا
 ، ي وف مساوياً للفاعل  أفْ و ال يلـز من قدـ ا٤بفعوؿ ل م بأن ٗبا ذكرتُ  رحمه اهلل تخلص منهم ول نه
والفعػػػل ال بػػػد أْف ي ػػػوف مسػػػبوقاً بفاعػػػل  بفعػػػلأف ا٤بفعػػػوؿ ال بػػػد أْف ي ػػػوف مسػػػبوقاً  بضػػػرورة العقػػػلألنػػػو 

 ،  واذا اا الحل
 : ( ضل من أةنى عليها بالقدـ ) : قاؿ الم لف  إذف

 ،  بصحيح فليسمن أثُب عليها بالنوع  إْف أراد
 ، فهذا صحيحمن أثُب بالشخص بالعْب  أراد إفْ 

 قدٲباً ليس لو أوؿ أبداً ،  ي وفما من شمء من ا٤بخلوقات 
 اذص المخلاقات أبدية ؟  وال
 : فيه تفصيل:  نقاؿ
 ،شمء أبدي خلقو اهلل للبقاء  منها
 ،وينتهم  مدةشمء أمدي يعِب لو  ومنها

 ، لق الروح لؤلبد فإف اهلل تعاذل خ، الروح :  فمن األشياء األبدية
 ،ٲبوت فتفقد روحو  ا٢بيوافإف  :و  يقاؿ 

 ،موت ا٢بيواف ليس فقداً لروحو  ألف
 ،إال روح من دل ٱُبلق لؤلبد فهذا قد تفُب  اللهممفارقة روح للبدف  بل

  وليس عندي أةارٌة من علم 
 الظاار مثل أرواح الحيااف    اال ن اذا 

 ،  ا يـا القيامةأرواح الحيااف ساؼ تعاد في أجسادا
 . ( 1اُز٣ٌٞش ) { ٝارا اُٞؽٞػ ُؽِؾَشْد } : تعاذل  قاؿكما 

 ،بعدلو يأمرىا أْف ت وف تراباً فت وف تراباً  بينهاول ن يأمرىا اهلل عز وجل بعد أْف يقضم 
   واألجسادوخاار اذا أنها تفنى األرواح 

    3 يظهر لناألف بقاء األرواح بعد اذا الفصل والح م   فا دة منه فيما 
                                                                                                                                            

 ،(  445 – 444/  06) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 1
ابػن تيميػة  وكتػاب(  68ػ  00 ص) دفػع الشػبو الغويػة ٤بػراد شػ ري كتػاب يخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة ،  تفنيد ىذا االهتاـ عػن شػ يف وانظر - 2

 ،(  98ػ  68ص ) ا٤بفَبى عليو للهبلرل 
 395وما بعدىا ، وشرح العقيػدة ال حاويػة ص  054والروح البن القيم ص (  279/  4) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 3
 ، 
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 ،فالذي ُخِلَق للبقاء من األرواح ىو أرواح ا٤ب لفْب يعِب بِب آدـ وا١بن  إذف
 والولداف الذين يف ا١بنة ىؤالء ُخِلقوا للبقاء فبل ٲبوتوف ،  ا٢بور كذلي
 ليس ىناؾ ٨بلوؽ ي وف أزلياً أبداً ، جهة األزلية من  :نقاؿ  إذف
 :  تفصيلفيو  األبديةجهة من 

 وييوؿ   يفنىِلَل على أنه أبدي ومنه ما ُخِلَل على أنه أمدي منه ما خُ 
******************  

                    يار   هػػػػػػػػػػػػػل باخػخلػػػػػػػػػػػػػي وربنػػػػػػػػػػػػا – 22
             اضػػػػػػػػطرارة و  ػاجػػػػػػػػػر حػغيػػػػػػػػ مػػػػػػػػن                                                         

  
 ل   اذا بالنسبة ألفعاؿ اهلل عي وج

   اخهياريةوتعالى  هأفعاؿ اهلل سبحان
ٝٛٞ ػِذ٠ } :  وقاؿ ، ( 83اثشا٤ْٛ ) { ٣ٝنَ هللا اُظب٤ُٖٔ ٣ٝلؼَ هللا ٓب ٣ؾبء } : كما قاؿ اهلل تعاذل 

 ،عنو  يعجزيعِب إذا شاء ٝبعو فهو قدير عليو ال  ، ( 85اُؾٞسٟ ) { عٔؼْٜ ارا ٣ؾبء هذ٣ش 
  وليسم المييئة انا تابعة للقدرة 

إذا شػػاء ا١بمػػع فإنػػو اليستعصػػم عليػػو بػػل ىػػو قػػادر عليػػو فػػاهلل  ٯبمػػعيعػػِب أنػػو قػػدير إذا شػػاء ، ال بػػل ىػػو  
 ، باختيارتعاذل يفعل 

 ، وليس يفعل لذاته بدوف اخهيار كما زعمه بعض أال البدع
 ،إْف شاء فعل وإْف دل يشأ دل يفعل  لمييئههبل فعله تابٌ  

 ،إف فعلو ذايتٌ  :قلنا  ولا
   ليمسهحيفعل الييء كرااً عليه واذا شيء  لـي أف

 ،بل ىو يفعل ما يشاء من إٯباد أو إعداـ 
 ،من إٯباد على سبيل البقاء 

 ،على سبيل الزواؿ  إعداـأو 
 فها سبحانه وتعالى يفعل ما يياء باخهيارص   

 ،يعِب أنو ال ٰبتاج وال يض ر إليو  ( :من غير حاجة و  اضطرار )  قاله
 : الحاجة والضرورةبين  والفرؽ
 ، (  ما يحصل الضرر بفقدص : ) الضرورةأف 

 ،(  بفقدص ال ماؿما يفات : ) والحاجة 
   ( ما يحصل الضرر بفقداا : ) فاألمار الضرورية 

  (  بفقدااما يفات ال ماؿ  : ) والحاجية
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 ،ال تب الٍب نقرأ ّٔا يف ا٤بقررات لرورية :  فمثالً 
صػػار علينػػا لػػرر وال تػػب الػػٍب للمراجعػػة وزيػػادة العلػػم حاجيػػة ألنػػو يفػػوت عنػػدنا كتػػب  ي ػػنألنػػو لػػو دل 

 الضرر ،  ال ماؿ وال ٰبصل بفقدىا  بفقدىا
 ؟  كمالهبمعنى أنه لا لم ياجد اذا الخلل لفات   1 اهلل عي وجل محهاج إلى الخلل فهل
 ال ، 
  اا في ضرورة إلى وجادام ؟ ال
 من باب َأْولى   ال ، 
 ها ال يفعلها لحاجهه إليها ؟ لضرورته إليها ؟ الهي يفعل أفعاله

نفسم من ا٥ببلؾ ىذا  ألنقذاجٍب ، أكتسب ليزداد مارل ىذا حاجة ، أكتسب ٢ب، أنا أفعل األفعاؿ  ال
 لرورة ، 

 ، ل ن اهلل عي وجل يفعل بال حاجة و  اضطرار
 .(  11كبهش ) { ٝهللا ٛٞ اُـ٢٘ اُؾ٤ٔذ } :  يقوؿاهلل عز وجل  ألف

 لضرورة ،  يفعلصفة فبل يفعل ٢باجة وال كل ِب عن كل أحد ٞبيد على كل فعل وعلى  فهو غ
 ال تنفاف ح مة اهلل في أفعاله ؟ : قاؿ قا ل  فإفْ 

 ال ، ل ن ا٢ب مة ال تعود لنفسو بل تعود لغّبه ، :  الضااب
 :  قاؿ الم لف نافياً لهذص اليبهة ولهذا

****************** 
                ىلم يخلل الخلل سد هػل ن – 21

            اتب  الهػػػدىص فػػػأتػػى فػػػي النػػ اػكمػػ                                                 
  

 ،  ال راريعِب ٤با قاؿ باألوؿ إنو يفعل ببل حاجة وال 
 خلق ا٣بلق عبا ،  إذف: كأْف قا الً يقاؿ 

 عبثاً فنفى الم لف رحمه اهلل اذا الاام  فإنه ي اف  اضطرارألنه ما داـ ليس فيه حاجة و  
 : أةرٌي ونظري دليلوأنو دل ٱبلق ا٣بلق سدى  ودليل اذا ( :لم يخلل الخلل سدى )  قاله
 . ( 32اُو٤بٓخ ) { أ٣ؾغت اإلٗغبٕ إٔ ٣ُزشى عذٟ } : فقولو تعاذل  :األةري  أما 

 . ( 111أُئٕٓ٘ٞ ) {  أكؾغجزْ أٗٔب خِو٘بًْ ػجضبً ٝأٌْٗ ا٤ُ٘ب ال رُشعؼٕٞ}  :وقولو 

 . ( 112األٗج٤بء ) { ٝٓب خِو٘ب اُغٔبء ٝاألسك ٝٓب ث٤ٜ٘ٔب الػج٤ٖ } : وقولو 

 .  ( 84ؿ ) { ٝٓب خِو٘ب اُغٔبء ٝاألسك ٝٓب ث٤ٜ٘ٔب ثبهال } :  وقولو

 ( . 41اُؾغش ) { ٝٓب خِو٘ب اُغٔبٝاد ٝاألسك ٝٓب ث٤ٜ٘ٔب اال ثبُؾن }  :وقولو 
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 واآليات في اذا كثيرة  
 ،فهو أنو دل ٱبلق ا٣بلق إال ٢ب مة  :الدليل النظري  أما

 ال اا محهاج لها اا أو مضطر إليها أو يحهاج إليها الخلل ؟  الح مةل ن اذص 
إليػو ال ٢باجتػو ىػو إذل الفعػل  ا٣بلػقٰبتاج إليها ا٣بلػق ، فػاهلل سػبحانو وتعػاذل يفعػل الفعػل ٢باجػة :  الثاني

إذل ما ي ػوف بػو كمػا٥بم ودفػع لػرورهتم ، ولػذلك  ٰبتاجوفىم الذين ىو كامل على كل حاؿ ل ن ا٣بلق 
ومػا  وانتقامػوإال ا٣بلق ، يستدلوف ّٔا على آياتو وعلى فضلو وعلى عدلو وعلى عقابػو  اهللال ينتفع بأفعاؿ 

فإنػػو يفعػػل بػػبل حاجػػة وال  وجػػلأشػػبو ذلػػك فا٢باجػػة إذف ٤بػػن ؟ للخلػػق ولػػيس للخػػالق ، وأمػػا ا٣بػػالق عػػز 
  ال رار ،

 ا٥بوى ،  تتبعال تاب والسنة يعِب وال : النص  ( :كما أتى في النص فاتب  الهدى ) :  قاله
 . ( 82ؿ ) { ٝال رزجغ اُٜٟٞ ك٤نِي ػٖ عج٤َ هللا } : كما قاؿ تعاذل 

******************  
                    ة هلل       ػخلاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اػعالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف – 28

                    ٌب لنػػػػػػػػا يػػػػػػػػا  اػػػػػػػػيػسػػػػػػػػػك  اػ نهػػػػػػػػػل                                                          
  

أو العػْب أو األنػػ  أو  بالرجػػليعػِب مػا نفعلػػو مػن طاعػػة أو معصػية سػواٌء كػػاف باليػد أو  ( :أفعالنػػا )  قالػه
للصػػفة فػػإذا   ٨بلوقػػوف هلل وخػػالق األصػػل خػػالقٌ  و٫بػػناألذف كلهػػا ٨بلوقػػة هلل وذلػػك ألف األفعػػاؿ مػػن صػػفاتنا 

 أيضاً ٨بلوقة هلل فأفعالنا صفاٌت لنا وخالُق الذات خالٌق للصفة ، صفاتوكاف اإلنساف ٨بلوقاً هلل فإف 
 إف أفعالنا مخلاقة هلل اذا وجه   : صح أْف نقاؿ  ولهذا
 عن إرادة وقدرة   : أف فعل ازنساف ناتٌج عن أمرين : الثاني  الاجه
اإلنسػػاف القػػدرة  سػػلبي خلقهػػا وال إشػػ اؿ فيهػػا ، لػػو شػػاء اهلل عػػز وجػػل فػػاهلل تعػػاذل الػػذ:  القػػدرة أمػػا

 وصار عاجزاً عن الفعل ، 
، ومػا أكثػر  اإلرادةإف اهلل ىو الذي خلقها ألنو ىػو الػذي يػودع يف القلػب ىػذه :  نقاؿ:  كذلي  ازرادة

علػى أنػك ذاىػػٌب إذل  أحيانػاً ٛبشػم كثػّبمػا يريػد اإلنسػاف شػيئاً ويف آخػر ٢بظػة يتجػو إذل غػػّبه وىػذا شػمء  
 غد ،   لو غداً أو بعد ذىبأ: الزيارة ، تقوؿ  وتَبؾصديٍق لك لتزوره يف أثناء ال ريق ترجع 

غريػػب ، ،  األعػػرا  انظػػربػػنقض العػػزائم وصػػرؼ ا٥بمػػم ، : ٗبػػا عرفػػَت ربػػك ؟ قػػاؿ :  سػػئل أعرابػػيٌ  وقػػد
مث  فيػػػو إشػػػ اؿ وال واحػػػد يف ا٤بائػػػة مػػػاف ػػػرة ، بػػػنقض العػػػزائم يعػػػِب أحيانػػػاً يعػػػـز علػػػى الشػػػمء عزمػػػاً أكيػػػداً 

بالشػػػمء ويفعػػػل ويباشػػػر مث ينصػػػرؼ ، قػػػاؿ  اإلنسػػػافيَباجػػػع بػػػدوف أي سػػػبب ، أيضػػػاً صػػػرؼ ا٥بمػػػم يهػػػمُّ 
ا٥بمم ليس لو سبٌب معلػـو ُيضػاٌؼ إليػو إذف فػبل بػد أْف ي ػوف  وصرؼبذلك أعرؼ اهلل ألف نقض العزائم 

  ،السبب إ٥بياً 
  :نا مخلاقة هلل ودليل ذلي أمراف أفعال: نقاؿ مرة ثانية  نعود
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 لنا وخالُق الذات خالٌق للصفات ،  اتأف أفعالنا صف: األوؿ  األمر
اإلرادة وخلق القػدرة فينػا ىػو اهلل  خلقأف أفعالنا نا٘بٌة عن إرادٍة جازمة وعن قدرة ، والذي  :الثاني  األمر

 ادة والقدرة ، الناتج عن اإلر  الفعل، وخالق السبب التاـ خالٌق للمسبب وىو 
ٖٓ ػَٔ فبُؾبً كِ٘لغٚ ٖٝٓ } : يعِب معناه أف ثوأّا وعقأّا لنا كما قاؿ تعاذل  ( :ٌب لنا سْ كَ )  قاله

ال }  والعقاب كسٌب لنا للثوابفاألفعاؿ ٨بلوقة هلل ل نها بالنسبة ،  ( 12كقِذ ) { أعبء كؼ٤ِٜب 

 . ( 842اُجوشح ) { زغجذ ٣ٌِق هللا ٗلغبً اال ٝعؼٜب ُٜب ٓب اًزغجذ ٝػ٤ِٜب ٓب اً

وتقديرًا فهم لنا مضافة  َخْلقاً لنا فإهنا ُتضاُؼ إلينا حقيقًة مباشرة وُتضاُؼ إذل اهلل  كانت كسباً  وإذا
 فلما انف ت ا١بهة أم ن االجتماع ،  وتقديراً مباشرًة وكسباً وىم هلل مضافة مضافة َخْلقاً 

ألنػػك إذا ألػػفتها  ، وإذل نفسػػك ؟ ىػػذا تنػػاقض كيػػ  تضػػي  أفعالػػك إذل اهلل  :فقػػد يقػػاؿ القا ػػل  وإ 
  ؟تضيفها إذل اهلل  أالَّ إذل اهلل لـز أالَّ تضيفها إذل نفسك وإْف ألفتها إذل نفسك لـز 

 : وقد ذاب إلى اذين ا حهمالين طا فهاف 
 إذل نفسك ،  تضيفهاألفها إذل اهلل وإذا ألفتها إذل اهلل ال ٲب ن أْف  :قالاا  فالضبرية
 ال ٲب ن أْف تضيفها إذل اهلل ،  نفسكألفها إذل نفسك وإذا ألفتها إذل  :هيلة القدرية قالاا والمع
  ،عز وجل  جعلاا فعل العبد منفصالً عن اهللجعلوا أعِب ا٤بعتزلة  و٥بذا

 فهو ٦ببوٌر عليو ،  جعلاا فعل العبد منفصالً عن العبدبالع س  وا١ب ية
 ٲب ن ،  ال  فعبلً واحداً إذل فاِعَلْْبْ ، ىذا كي  نضي  :اليبهة عندام قالاا  وجه

 من فاِعَلْيِن   يصدر  يم ن أْف تضيف اذا إلى اهلل وإلى ازنساف ألنه فعل واحد   
 : نقاؿ نحن في الضااب عن ذلي  ول ن

باشػػػػرنا  اهلل تقػػػػديراً وَخلقػػػػاً ُمضػػػػاٌؼ إلينػػػػا ِفْعػػػػبلً وكسػػػػباً ٫بػػػػن الػػػػذين إذلإف اإللػػػػافة ٨بتلفػػػػة ففعلنػػػػا ُمضػػػػاٌؼ 
  ، 1 ال سب
اهلل ىػػو  فلػػيسإذا صػػليَت لػػيس اهلل ىػػو ا٤بصػػلم ، إذا صػػمَت فلػػيس اهلل ىػػو الصػػائم ، إذا تصػػدقَت  فأنػػت

ىػػذا العمػػل مػػن ثػػواٍب أو  ٜبػػرةا٤بتصػػدؽ ، بػػل الصػػائم وا٤بصػػلم وا٤بتصػػدؽ أنػػَت ا٤بباشػػر وأنػػَت الػػذي لػػك 
 عقاب ، 

 نف م الضهة صحم النسبة إلى اهلل وإلى ازنساف   ا فلماأما اهلل فإنه عي وجل ُمَقد ْر وخالل فقط 
 ما الدليل على أف أفعالنا مخلاقة هلل ؟ : قاؿ قا ل  إذا
  :األدلة في اذا كثيرة :  قلنا

ُٝٞ ؽبء هللا ٓب اهززَ اُز٣ٖ ٖٓ ثؼذْٛ ٖٓ ثؼذ ٓب عبءرْٜ اُج٤٘بد ٌُٖٝ اخزِلٞا كْٜٔ٘ ٖٓ } : قاؿ اهلل تعاذل 

 . ( 813اُجوشح ) { بء هللا ٓب اهززِٞا ٌُٖٝ هللا ٣لؼَ ٓب ٣ش٣ذ آٖٓ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ًلش ُٝٞ ؽ
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اهلل َخْلقاً كما أنو منسوب إذل اهلل  إذلاقتتا٥بم ٗبشيئة اهلل ول ن اهلل يفعل ما يريد ، ففعلهم منسوب  إذف
 تعاذل إرادًة وتقديراً ، 

 واقٌع ٗبشيئتو ،  وأنوإذل اهلل  فألاؼ فعلهم،  ( 118األٗؼبّ ) { ُٝٞ ؽبء سثي ٓب كؼِٞٙ } : وقاؿ تعاذل 
 :إضافهه إلى العبد ف ثير جداً  وأما

ألاؼ الفعل  ( 833اُجوشح ) { إ اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ٝػِٔٞا اُقبُؾبد ٝأهبٓٞا اُقالح ٝآرٞا اُضًبح ُْٜ أعشْٛ } 
 .إليهم 

ك٠َّ ًَ ٗلظ ٓب ػِٔذ } ،  ( 842اُجوشح ) { ُٜب ٓب ًغجذ ٝػ٤ِٜب ٓب اًزغجذ }  َٞ  ( 111ُ٘ؾَ ا) { ٝرُ

 ،األفعاؿ وال سب إذل الفاعل ا٤ب تسب  تعاذلفألاؼ اهلل 
 . ( 842اُجوشح ) { ُٝٞ ؽبء هللا ٓب اهززَ اُز٣ٖ ٖٓ ثؼذْٛ } : وجعل ذلك ٗبشيئتو وتقديره يف قولو 

 ،ذلك من اآليات  وغّب ( 133األٗؼبّ ) { ُٝٞ ؽبء هللا ٓب كؼِٞٙ } : ويف قولو 
    1 فعالً وكسباً  وإلينانسابٌة إلى اهلل خلقاً وتقديراً َفَصحر اآلف أف أفعالنا م

 يا الىم ؟ يا غافل ،  ما معُب!!!        يا الىم  (ل نها كسٌب لنا يا  اي ) :  قاؿ و٥بذا
ألف       لػػئال نقػػ  فػػػي فػػخ المعهيلػػة أو فػػخ الضبريػػػةالػػػتف ن ىنػػا والتنبػػو  ٯبػػبكأنػػو يشػػّب رٞبػػو اهلل إذل أنػػو 

 ،          خ ّبة  ا٤بسألة
 اهلل كيف يُثاُب العبد ويُعاَقْب ؟  فعلإذا كاف اهلل تعالى يضبر العبد والفعل : قيل لهم       الضبرية
 ال يستحق العقاب ،  منألف اهلل يفعل ما يشاء ، قد يثيب من ال يستحق الثواب وقد يعاقب :  قالاا
 ىذا ظلم ، :  لهم قيل
 ،  2( تصرؼ ال ير في غير مل ه  : )الظلم كي  ي وف ظلماً ، :  قالاا

مل ػػػو فلػػػيس بظلػػػم لػػػو عاقػػػب إنسػػػاف مصػػػلم لػػػيبلً وهنػػػاراً يقػػػـو الليػػػل ويصػػػـو النهػػػار  يفوإذا تصػػػرؼ اهلل 
 فعاقبو يف نار جهنم ، با٤باؿويتصدؽ 

 ، ىذا ليس بظلم :  قالاا
َُتَصرُّْؼ يف غّب مل و : ألف الظلم 

 ،أْف ا٤ب
 . ( 83األٗج٤بء ) { لؼَ ْٝٛ ٣ُغؤُٕٞ ال ٣ُغؤٍ ػٔب ٣}   اهللوال ل ملك 

 ،  خلٌم بنص القرآفىذا :  فيقاؿ
 . ( 118هٚ ) { ٖٝٓ ٣ؼَٔ ٖٓ اُقبُؾبد ٝٛٞ ٓئٖٓ كال ٣خبف ظِٔبً ٝال ٛنٔب } : قاؿ اهلل تعاذل 

                                                 

 – 007/  8) انظر مسػألة خلػق أفعػاؿ العبػاد يف كتػاب خلػق أفعػاؿ العبػاد لئلمػاـ البخػاري و٦بمػوع فتػاوى شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة  - 1
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 وشرح ٤بعة االعتقاد للشيخ ابن عثيمْب ، 225خليل ىراس رٞبو اهلل تعاذل ص 
 ،( وما بعدىا  022/  0) جامع الرسائل وا٤بسائل  - 2
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ٍّ ُِؼج٤ذ} : وقاؿ اهلل عز وجل  ٍُ اُوٍٞ ٝٓب أٗب ثظال م ) {  ال رخزقٔٞا ُذ١ ٝهذ هذٓذ ا٤ٌُْ ثبُٞػ٤ذ ، ٓب ٣ُجَذَّ

84 ) . 

 ، ! يأمر ىذا الشخص أْف يفعل فيفعل مث يعاقبو ؟: تقولوف  كي 
 الػراٞبْب٨بلوؽ مع ٨بلوؽ َلُعدَّ ذلك ظلماً ، ف ي  مع ا٣بالق عز وجل الػذي ىػو أرحػم  منىذا لو جرى 

 ىذا ظلم ، ا٢باكمْب ؿ وأعد
  ، المعهيلة أقرب من الضبرية من وجه   من جهة المعقاؿ

أحػػداً ٯبػػ ه ، وا١بػػزاء علػػى  أفوٯبلػػس ويقػػـو ويقعػػد وال يشػػعر  ويػػأيتسػػاف يفعػػل مػػا شػػاء يػػروح اإلن:  قػػالاا
 ،عملو م ابق ٛباماً 

 ل ن الضبرية من ناحية تقدير اهلل أقرب من ا  ء    الضبريةوام من اذص الناحية أقرب من 
  هلل أخذوا بهذا واذا  السنة والحمد أال

وتقػػديراً وإلينػػا مباشػػرًة وكسػػباً ، لػػيس فعػػل اإلنسػػاف ىػػو فعػػل اهلل  خلقػػاً اذل ىػػم ُتضػػاُؼ إذل اهلل تعػػ:  وقػػالاا
 العبد وا٤بصلم ىو العبد وا٤بت هر ىو العبد ، ل ن ىذا الفعل ٨بلوٌؽ هلل ، ىوفالصائم 
 ، 1 شمءأف اهلل خالق كل :  أفعالنا مخلاقة هللالذي يدؿ على أف  الثالث األمر

 ( . 28اُضٓش ) { ؽ٢ء  هللا خبُن ًَ} : كما قاؿ تعاذل 
 العباد من الييء    أفعاؿواذا العمـا ييمل أفعاؿ العباد ألف 

****************** 
                   ه العبػػػػػػػػادػعلػػػػػػػػػفػمػػػػػػػػا ي وكػػػػػػػػل – 23

               رادٌ ػداا مػػػػػػػػػػػة أو ضػػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػن                                                           
  

 ،( كلما )  عندكم ٍبوالنسخة ال ( :وكل ما  ):  قاله
 ،(  كل) أهنا مشبوكة مع  يعني

  واذا غلط 
  أداة شرط تفيد اله رار ( كلما )  ألف
 ،الفك  فيجبالٍب اسم موصوؿ (  كل ما) وأما 

 وحدىا ،(  ما) وحدىا و (  كل) يعِب ت تب 
 وكل الذي يفعلو العباد ، :  والهقدير

 بإرادتو ال ونية ،  واقعٌ ما يفعلو العباد من ال اعة ولدىا فهو مراد هلل أي  كل  ( :لربنا )  قاله
  ةم إْف كاف طاعًة فها واقٌ  بإرادته ال انية واليرعية 

 طاعًة فها واقٌ  بازرادة ال انية دوف اليرعية    كاف غير  وإفْ 
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  فها مراد هلل  العبادكل ما يفعله 
  :ودليل ذلي السم  والعقل 

  :م  الس أما
ُٝٞ ؽبء هللا ٓب اهززَ اُز٣ٖ ٖٓ ثؼذْٛ ٖٓ ثؼذذ ٓذب عذبءرْٜ اُج٤٘ذبد ٌُٝذٖ اخزِلذٞا كٔذْٜ٘ } : قولو تعػاذل :  فمنه

 . ( 813اُجوشح ) { ٖٓ آٖٓ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ًلش ُٝٞ ؽبء هللا ٓب اهززِٞا ٌُٖٝ هللا ٣لؼَ ٓب ٣ش٣ذ 

 بإرادتو أيضاً ،،،،،، ول ن اهلل يفعل ما يريد  اهللأف قتا٥بم كاف ٗبشيئة  فدؿ اذا على
  :العقل  وأما
 ،كما سبق   الفػعػلإف فعل العبد فعل ٤بخلوؽ وىو ٨بلوؽ ىذا :  نقاؿ فإننا
ـْ ُخِلَل ب ير إرادة منه ؟   فإذا  كاف مخلاقاً فهل ُخِلَل بإرادة اهلل أ

ا الفعػل إال بػإرادة ي وف ىػذ فبلعلى شمء أحد بإرادة من اهلل ، ما داـ ٨بلوقاً فإف اهلل ال ٯب ه :  الضااب
 ،  اذا دليل عقلياهلل عز وجل 

  :قد اخهلفاا في اذص المسألة  والناس
  ،بإرادة اهلل آّ ة ٘ب  اإلنساف على أْف يفعل :  قالاا فالضبرية
 ليس بإرادة اهلل إطبلقاً واإلنساف مستقٌل بعملو ، :  قالاا والقدرية
باختيػاره لػيس ٦ُبْػَ اً عليػو وال فػرؽ  الفعػلّٓػ ة ألف اإلنسػاف يفعػل ا إنػو بػإرادة اهلل غػّب:  السنة قػالاا وأال

الٍب تقع من العبد تقع بػإرادة اهلل وا٤بعصػية الػٍب تقػع مػن العبػد تقػع  فال اعةيف ىذا بْب ال اعة وا٤بعصية ، 
واقػػٌع بػػإرادة اهلل فيػػو  ال رٲبػػة، ألف اقتتػػاؿ ال فػػار وا٤بػػؤمنْب ألنػػو سػػبق أْف بَػيَّنػػا أنػػو ٗبقتضػػى اآليػػة  اهللبػػإرادة 

لل فػػػار ىػػػذا واجػػػب ، وا٢بػػػراـ قتػػػاؿ  ا٤بػػػؤمنْبشػػػمٌء حػػػبلؿ بػػػل واجػػػب وفيػػػو شػػػمٌء حػػػراـ ، الواجػػػب قتػػػاؿ 
 . ( 813اُجوشح ) { ُٝٞ ؽبء هللا ٓب اهززِٞا } وقع ٗبشيئو   أنوال فار للمؤمنْب ، ومع ذلك أخ  اهلل 

 للطاعة    مريدٌ إذف فاهلل مريٌد للمعصية كما أنه 
 إف اهلل مريٌد للمعصية ؟ أليسم شرار ؟ : قاؿ قا ل  ففإ

ينتفػم عنػو  مصػلحةبلى ، ىم شر ل ن اهلل تعاذل قد يريد ىذا الشر ٤بصلحة عظيمػة وب ونػو :  فالضااب
 أْف ي وف شراَّ ٧بضاً ، 

   اهللفالير المحض ليس إلى اهلل و  يريدص 
 ، شرىم بنفسها  المعصيةل ن ىذه 

اُجوشح ) { ٝهللا ٣ؾت اُلغبد } ألف ا٤بعصية فساد   محضاً شراًّ فليست  خيراً ت وف  بما ت دي إليهل ن 

ْحْض  ( 821
َ
 فيو خّب ليست شراِّ ٧بضاً ،  ل نوال يريد الفساد ا٤ب
 : فمن الخير في المعاصي 
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ل اعػة ، مػا عُػِرَؼ فضػل ا ا٤بعصػيةألنػو لػوال تقػدير ليهبين بذلي فضل الطاعة أف اهلل تعاذل يقدرىا :  أو ً 
العامة وا٣باصة والظاىرة والباطنػة عُػِرَؼ  العقوباتفإذا حصلت ا٤بعصية وحصل من نتائجها ما ٰبصل من 

 ، خّببذلك َقْدُر ال اعة وأف ال اعة 
ا٣بػّب وأراد ا٤بعصػية فػإف ىػذا مػن  فيهػا ٍبحيػا أراد ال اعػة الػ يُػْعػَرُؼ بهػا تمػاـ قػدرة اهلل وح مهػه:  ةانياً 

 بْب ال اعة وا٤بعصية ، الضم  بين النقيضين علىعز وجل  بها قدرة اهلليهبين ا٢ب م الٍب 
من ػر ٰبتػاج إذل النهػم  ىنػاؾإْذ لػوال ا٤بعصػية مػا كػاف ،  قياـ األمر بالمعروؼ والنهي عن المن ػر:  ةالثاً 

 عنو ودل يُػْعَرْؼ ا٤بعروؼ حٌب يُػْؤَمْر بو ،
ال فػػار حػػٌب ت ػػوف   ٦باىػػدةف ا٤بسػػلمْب ٯبػػب علػػيهم ، إذا كانػػت ا٤بعصػػية كفػػراً فػػإ إقامػػة الضهػػاد:  رابعػػاً 

 ، ا١بزية وبذؿ اإلسبلـكلمة اهلل ىم العليا إما بإسبلمهم وإما بإخضاعهم ألح اـ 
آثارىػػا ، فيقلػػع عػػن  رأى، وذلػػك أنػػو ينتبػػو إذا  المعصػػية ي ػػاف فيهػػا أحيانػػاً خيػػر للعاصػػيأف :  خامسػػاً 

 قبل ا٤بعصية ، منوصية خّباً ا٤بعصية ويزداد عمبلً صا٢باً ، وي وف بعد ا٤بع
ألف ذاهتػا شػر ، ل ػن اهلل  لػذاهتافصارت ا٤بعاصػم مػرادًة هلل مػن أجػل مػا يَبتػب عليهػا مػن ا٤بصػاحل ال  إذف

األب ا٢بنوف أْف ي وي ابنػو مػن مػرٍض َأدلَّ بػو فَػالَ مُّ شػر  أراديريدىا ألنو يَبتب عليها خٌّب كثّب ، كما لو 
٤بنعػػو  سػػبباحل ي ػػوف مػػراداً لػػؤلب و٥بػػذا لػػو أراد أحػػٌد أْف َيْ ػػِوَي ابنػػو بػػدوف مػػن ا٤بصػػ عليػػول ػػن ٤بػػا يَبتػػب 

 بقدر ما يست يع ، 
ألهنػػا شػػر واهلل تعػػاذل ال  ا٤بعصػػيةإف اهلل يريػػد ال اعػػة ألهنػػا خػػّب ، وال يريػػد :  بعػػض المعهيلػػة يقػػاؿ وكػػاف

 ٰبب الشر وال ٰبب الفساد ، 
 ىذا طيب ،  ال بلـحاف من تَػنَػزََّه عن الفحشاء ، سب :ذات ياـٍ عند رجٍل من أال السنة  فقاؿ

إف ىذا الرجل قد قدس ربو : قاؿ  العاممىل اهلل يفعل الفحشاء ؟ حاشا وكبل ، ىذه ال لمة إذا ٠بعها 
رٞبة وباطنها عذاب ، فاهلل عز وجل تَػنَػزََّه عن األمر  ظاىرىاونَػزََّىْو عما ال يليق ، ول ن ىذه ال لمة 

إف اهلل ال يقدر الفحشاء : ودل يقل قل ،  ( 184األػشاف ) { إ هللا ال ٣ؤٓش ثبُلؾؾبء هَ } بالفحشاء  
، 

  وبين تقدير الفحياء  بالفحياءوفرؽ بين األمر 
  ،سبحاف من تَػنَػزََّه عن الفحشاء :  المهم أنه لما قاؿ

 سبحاف من ال ي وف يف مل و إال ما يشاء ،  :له السني  قاؿ
 ٩بلوٌؾ هلل ومعصيتو داخلة يف ملك اهلل ،  لعاصماألف  األصح الثانية

 ؟  اهللفهل يم ن أْف ت اف معصية لم َيَيْأاا 
 نعم ، فقد ح منا بأنو ي وف يف ملك اهلل ما ال يشاء ، :  إْف قلنا
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ـْ أرأيػػػت إْف منعػػػِب ا٥بػػػدى وقضػػػى علػػػم بػػػالردى َأْحَسػػػَن إرل  :لػػػه المعهيلػػػي  فقػػػاؿ أسػػػاء ؟ مشػػػ ل ، إْف  أ
ـْ أسػاء  اً كافر   جعلِبيعِب  منعِب ا٥بدى ألجػل يلػـز السػِب ، يقػوؿ إذا كنػَت تػرى أنػو  يعػِبفهل أحسػن إرلِّ أ

 أساء إرل ، وىل اهلل يسمُء إذل أحد ؟  فقدبإرادة اهلل أف كفره بإرادة اهلل 
يؤتيػػو مػػن يشػػاء ،  اهللفقػػد أسػػاء وإْف منعػػو فضػػلو فػػذلك فضػػل  مػػا ىػػو عليػػو إْف منعػػو :لػػه السػػني  فقػػاؿ
ا٥بدايػة فضػٌل مػن اهلل ، إْف تفضػل  ؟ىل اهلل واجب عليو أف يهػدي النػاس : ، قاؿ  بضااب سديدأجاب 

 حقاً واجباً عليو لك ،  ٲبنعبو عليك فقد َأْحَسَن وإْف منعك فإنو دل 
 الحل   اافَػُقِطَ  المعهيلي وبُِهْم وعضي عن الضااب واذا 

 عليهػػػا ، إذا أمػػػرتَ  ال ػػػبلـيت إْف شػػػاء اهلل بقيػػػة مػػػا يف ال ػػػوف مػػػن طاعػػػة أو لػػػدىا فهػػػو مػػػراٌد هلل ويػػػأ كػػػل
 فانتهى فقد أطاعك ،  كذاال تفعل  : افعل كذا فقد أطاعك ، وإذا قلت : شخصاً وقلت 

 إذف فالطاعة تيمل فعل األوامر وترؾ الناااي   
 ،    شرعاً  قدراً فالمعصية مرادٌة هلل ل نها مرادٌة هلل أي ا٤بعصية ،  ( :أو ضداا )  قاله
 ،  هلل شرعاً وقدراً  مرادةٌ فهي إذا وقعت من العبد  أما الطاعة فمرادٌة شرعاً وقدراً و 

شػػرعاً وقػػدراً ، أمػػا   هللىػػذا الولػػوء وىػػذه الصػػبلة مػػرادة :  فنقػػاؿقػػاـ رجػػٌل فتولػػأ وصػػلى ،  :ذلػػي  مثػػاؿ
 مرادًة قدراً فؤلهنا وقعت ،  كوهناكوهنا مرادًة شرعاً فؤلهنا ٧ببوبة إذل اهلل ، وأما  

 رجل سرؽ ىذه معصية مراد هلل ل نو مراٌد قدراً ال شرعاً ، :  آخر مثاؿٌ 
 : إف إرادة اهلل تعالى تنقسم إلى قسمين : ةم نقاؿ  ومن
  إرادٌة شرعية  .1
    1 كانية  وإرادةٌ  .8

 ،  2 كانيةإرادة  فهم المييئةوما كانت ٗبعُب  شرعيةفهو إرادة  حبةمالفما كاف ٗبعُب 
 شرعية وكانية   : سمين ازرادة إلى ق تنقسم
 ،  المييئةما كانت ٗبعُب  وال انية،  المحبةما كانت ٗبعُب  اليرعية

 ،شرعاً  لوفهو مراٌد  ف ل شيٍء محباب إلى اهلل
 فهو مراٌد كوناً ألنو دل يقع إال ٗبشيئتو ،  وكل شيٍء واق 

 ٗبا ٰببو اهلل ،  تصٚبىذا واحد يعِب  ازرادة اليرعية بمعنى المحبةأف  :الفرؽ بينهما  إذف

                                                 

وشػػرح العقيػػدة ال حاويػػة ص  83وجػػواب أىػػل العلػػم واإلٲبػػاف ص (  088 – 087/  8) ٦بمػػوع فتػػاوى شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة   - 1
004 ، 
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يريػد الصػبلة شػرعاً ل ػن قػد يصػلم اإلنسػاف  تعاذلفاهلل  ازرادة اليرعية قد يق  فيها المراد وقد   يق 
 شرعاً ،  الصبلةوقد ال يصلم مع أف اهلل قد أراد 

 تخهص ازرادة اليرعية بما يحبه اهلل    إذف .1
    يلـي فيها وقاع المراد  :  ةانياً  .2

ا٤بػػراد وال ٚبػػتص ٗبػػا ٰببػػو اهلل ، بػػل ت ػػوف فيمػػا ٰببػػو ومػػا  وقػػوعيلػػـز فيهػػا  يػػة علػػى الع ػػسازرادة ال ان
 ي رىو ، 

}      ، شيئاً كوناً وجب تعاذلفإذا أراد اهلل  ازرادة ال انية يلـي فيها وقاع المرادإهنا أي :  قلنا .0

  . ( ٣48ظ ) { اٗٔب آشٙ ارا أساد ؽ٤ئبً إٔ ٣وٍٞ ُٚ ًٖ ك٤ٌٕٞ 
 اهلل ويف غّب ما ٰبب ،  ٰببو، بل ت وف فيما  أف ازرادة ال انية   تخهص فيما يحبه اهلل : ةانيا .2

 ،ىل أراد اهلل من الزا  أْف يز  ؟ نعم كوناً أراد ذلك : لو سئلت  و٥بذا
 شيٍء واق  فإننا نعلم أنه قد تعلقم به ازرادة ال انية    ف ل

  :ولنضرب لهذا أمثلة 
  أي ازرادتين ؟من  هرضي اهلل عن ب رٍ إيماف أبي :  أو ً 

    وكانيةإرادة شرعية 
 ؟  بازرادة اليرعية أو بازرادة ال انيةىل ىو مراٌد :  أبي لهب كفر

 ألنو واقع ووقوعو يدؿ على أنو مراٌد كوناً ،  ال انية
 لم ي ن مراداً شرعاً ؟  لماذا

 ٧ببوب إذل اهلل فهو مراٌد كوناً ال شرعاً ، وىو غّب  ال وف، كل شمٍء يقع يف  ألنه غير محباب هلل
أْف  كونػاً تعاذل يريد من أ  ٥بب أْف يؤمن يريد شرعاً ، ل ػن كونػاً ال ، ألنػػو لػو أراد   اهلل : إيماف أبي لهب
 يؤمن آلمن ، 

 : فيه تفصيل : أبي سفياف كفر
 ،مراد كوناً ال شرعاً  كفر أبي سفياف حاؿ كفرص

 اٍد ال شرعاً وال كوناً ىذا ىو الواقع ، غّب مر  إسالمه بعدوكفرص 
) { كٖٔ ٣شد هللا إٔ ٣ٜذ٣ٚ ٣ؾشػ فذسٙ ُإلعالّ ٖٝٓ ٣شد إٔ ٣نِٚ ٣غؼَ فذسٙ م٤وبً ؽشعبً }  : قولو تعاذل

 أي ازرادتين اذص ؟  من ، ( 181األٗؼبّ 
 ، رادتاف كونيتاف ، اإل لئلسبلـأهنا شرعية صار معناىا أْف ال افر يلـز أْف يشرح اهلل صدره :  قلم إذا
 .{ كٖٔ ٣شد هللا إٔ ٣ٜذ٣ٚ ٣ؾشػ فذسٙ ُإلعالّ } ألف 
 ، ( فمن ٰبب اهلل أْف يهديو يشرح صدره لئلسبلـ )  :المعنى  وليس

 أْف يهدي كل أحد ويلـز من ىذا أْف يشرح صدر كل أحد ،  ٰببألف اهلل 
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 ازرادة في اآلية كانية في الضملة األولى والثانية    إذف
   وشرعيةازرادة كانية  ( 82اُ٘غبء ) { ذ هللا ٤ُج٤ٖ ٌُْ ٣ٜٝذ٣ٌْ عٖ٘ اُز٣ٖ ٖٓ هجٌِْ ٣ش٣} 

 إذف البياف كو  شرعم ، 
يتوب على  أفْ ألف يريد  ازرادة انا شرعية ( 83اُ٘غبء ) { ٝهللا ٣ش٣ذ إٔ ٣زٞة ػ٤ٌِْ }  :تعاذل  قولو

 ،ا١بميع 
 ل ن ال يهاب عليهم أو   ؟ 

 كانت قدرية لتاب اهلل على كل الناس ،   لوتو ، ألنو ىذا يرجع إذل مشيئ
 ،  ازرادة انا كانية ( 31ٛٞد ) { إ ًبٕ هللا ٣ش٣ذ إٔ ٣ـ٣ٌْٞ } : قوؿ ىود 

 ال انية شاملة لما يحبه اهلل وما   يحبه   اذا واحد    ازرادة .1
 ال انية   بد فيها من وقاع المراد    ازرادة .8

  : ازرادة اليرعية بخالؼ ذلي
 ا٤براد ،    منها وقوع  و  يلـيٗبا ٰببو اهلل ،  تخهصاإلرادة الشرعية  فإف
ول نػه ي راهػا بػازرادة  ال انيةإذا قلهم إف اهلل يريد المعاصي بازرادة : إذا قاؿ قا ل : إش اؿ  فيه

 ؟  مضبراليرعية   ف يف ي اف في مل ه ما ي راه ؟ ال اهلل 
 ليس ٗبج  ال شك ، :  الضااب

 كيف ي اف في مل ه ما ي راه ؟    نل
في رىػو  إلػافيةي رىػو يف مل ػو مػا ال ي وف يف مل ػو مػا ي رىػو كراىػة م لقػة ، ل نػو ي ػوف :  فالضااب

 من وجو وٰببو من وجو آخر ، 
 ( 34اإلعشاء ) { ًَ رُي ًبٕ ع٤ئٚ ػ٘ذ سثي ٌٓشٝٛب } : كما قاؿ تعاذل   م رواة   شي فالمعاصي

لو ح مة عظيمة  آدـشرعًا ٢ب مة بالغة فإف وجود ا٤بعاصم يف بِب ٥با مع كراىتو  ل نو قد يريدىا كوناً 
ال اعات ، ا٤بعاصم ي وف ّٔا الفتنة ،  فضلمنػها ما ذكرناه يف الليلة ا٤بالية فإف ا٤بعاصم يتبْب فيها 

عد اإلنساف اهلل ألنو لو كاف آّتمع كلو ما يعصم اهلل ل أحدٌ ألنو لوال وجود من يعصم اهلل ما عصى 
 ال يعصم اهلل ، وحينئذٍ  شاذاً نفسو 
وى ػذا فػإذا َمػنَّ  أربعػةمث ٘بػدوف ا٤بعاصػم تنتشػر شػيئاً فشػيئاً مػن شػخص إذل شخصػْب إذل ثبلثػة إذل  ومن

 كسباً عظيماً ،   وكسباهلل على العبد و٘بنب ىذه ا٤بعاصم استفاد ، استفاد 
 وا١بهاد والص  وغيػر ذلك  ا٤بن رنهم عن وفيو فوائد ذكرناىا أيضاً مثل األمر با٤بعروؼ وال
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بالغػة كمػا أف اإلنسػاف  ٢ب مػةإف اهلل يريػد ا٤بعاصػم مػع كراىتػو ٥بػا :  ااب علػى اػذا أْف نقػاؿضػال فصار
وىػو ي ػره أْف ي ويػو ألهنػا تؤ٤بػو ل ػن يفعػل ذلػك  بالنػاريأخذ بابنو الذي ىو من أحب الناس إليو وي ويو 

 ،  ا٤بصاحل٤با يَبتب عليو من 
****************** 

                  ر مػػػػا اضػػػػطراِر ػغيػػػ مػػػػن لربنػػػا – 21
                          ارِ ػمػػػػػػػػػػػػػم و  تػهػػػػػػػػػػػػػلنػػػػػػػػػػػػا فاف هػمنػػػػػػػػػػػػ                                                           

  
 شمٍء مراداً لو ، كل ألف ىذا من مقتضى ربوبيتو أْف ي وف(  ربنال) أتى بقولو  ( :ربنا ل) :  قاله
مػن غػّب أف يضػ رنا ٫بػن  يعػِبىذه زائدة لتوكيد النفم ، (  ما: )  (من غير ما اضطرار منه لنا ) :  قاله

 إذل ما نفعلو ، 
 إف اإلنساف ٦ب  على عملو ، :  يقالافيريد بذلي الرد على الضبرية الذين 

نفعػل ال اعػات باختيارنػا  ٫بػننا إذل ىػذا ، إنو يريد من ذلك ول ن دل يض ر  :رحمه اهلل يقاؿ  فالم لف
كػػذلك باختيارنػػا ، وال نشػػعر أف أحػػداً ٯب نػػا عليهػػا   ا٤بعاصػػم، وال نشػػعر بػػأْف أحػػداً ٯب نػػا عليهػػا ، ونفعػػل 

 ، كثّبةواآليات يف ىذا ا٤بعُب  
 :أي بأف فعل اإلنساف صادٌر عن إرادٍة منو 

 ( . 118آٍ ػٔشإ ) { ش٣ذ ا٥خشح ٌْٓ٘ ٖٓ ٣ش٣ذ اُذ٤ٗب ٌْٝٓ٘ ٖٓ ٣} : كقولو تعاذل 
 . ( 838اُجوشح ) { ٝٓب ر٘لوٕٞ اال اثزـبء ٝعٚ هللا } 

 ،  1 (بالنيات  األعماؿإ٭با ) 
 :االختيار تابٌع ٤بشيئة اهلل  ىذاواألدلة أكثر من ُٙبَْصر بأف فعل العبد صادٌر باختياره ل ن 

 . ( 32غبٕ اإلٗ) { ٝٓب رؾبإٕٝ اال إٔ ٣ؾبء هللا } : لقولو تعاذل 
 : وواقعيالدليل على أف فعل ازنساف اخهياري   اضطراري الدليل سمعي  إذف
    ، ( 118آٍ ػٔشإ ) { ٌْٓ٘ ٖٓ ٣ش٣ذ اُذ٤ٗب ٌْٝٓ٘ ٖٓ ٣ش٣ذ ا٥خشح } :  يػعػمسػال
 . ( 838اُجوشح ) { ٝٓب ر٘لوٕٞ اال اثزـبء ٝعٚ هللا } 

 ،  (إ٭با األعماؿ بالنيات ) 
    سمعيدليل  وما أشبه ذلي اذا

، ٰبضػػر إذل  الػذٯبػػ ه عليه أحػداً فػػإف كػل إنسػػاف يفعػل األفعػػاؿ وىػو ال يشػػعر أف :  الػػدليل الػااقعي أمػا
 ،الدرس باختياره يغيب عن الدرس باختياره 

 .وقع الفعل من غّب اختيار دل يُنسب إذل العبد بل يُرفع عنو  إذاو٥بذا 
 حٌب الصغّبعن النائم حٌب يستيقال ، وعن : القلم عن ثبلثة  رُِفعَ ) الصبلة والسبلـ  عليوكما قاؿ النيب 

  ، 1 (يبلغ ، وعن آّنوف حٌب يفيق 
                                                 

 ، (  0) أخرجو البخاري  - 1
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ْْ }  :إذل أنفسهم بل نسبو إليو فقاؿ  ال ه ودل ينسب اهلل عز وجل تقلب أصحاب  ُٜ ُٗوَِِّجُ اٌُٜق ) { َٝ

ة لو ، و٥بذا ال يقع طبلقو لو إرادة ، النائم ال إراد منهمألنو ليس ، ( يتقلبوف ) : ودل يقل  ، ( 14
 طَلَّْق ، 

وىػػػو نػػػائم مث أصػػػبح  يقولػػػويػػػا فبلنػػػو أنػػػِت طػػػالٌق ثبلثػػػاً بتاتػػػاً ، : واحػػػد يف النػػػـو ي لػػػم زوجتػػػو  فرضػػػنا لػػػا
 ، دل ت لق ،  بتاتاً أبعدي عِب قد طلقتك ثبلثاً : فجاءت زوجتو إليو ، فقاؿ 

  اذص قاعدة مضطردة  ،  إرادةقع بغّب ىذا النائم ال يُنسب فعلو إليو ، ألنو و  على كل حاؿ
الغضػباف غضػباً شػديداً  طَلَّػقَ الس راف وىو س راف وىو ال يعم مػا يقػوؿ فػإف طبلقػو ال يقػع ، لػو  قَ طَلَّ  لو

 ال ٲبلك نفسو فإف طبلقو ال يقع ألنو بغّب إرادة ، 
بػػإرادة منػػا ةابػػٌم  اليػػيءلػػه شػػرعاً فهبػػين بهػػذا أف وقػػاع  كػػاف اليػػيء ب يػػر إرادة فإنػػه   ح ػػم  فػػإذا

 بالقرآف والااق    
أف ينتصػػر اإلنسػػاف ىػػذا  أجػػلأي ال ٘بػػادؿ ألف ا٤بػػراء بغػػّب حػػق ول ػػن مػػن  ( :فػػافهم و  تمػػاِر ) :  قالػػه

ٲباري إلثبات ا٢بػق فػإف ذلػك مػن ا١بػداؿ ا٤بػأمور  الذيمراٌء ٧بـر ألنو ٯبادؿ بالباطل ليدحض بو ا٢بق أما 
 واهلل ا٤بوفق ،

****************** 
                  للمػػالى يعػػذب الػػارى  وَجػػازَ  – 21

          جػػػرى جػػػرـٍ ر مػػػا ذنػػػٍب و  ػغيػػػ مػػػن                                             
  

 : الل ة العربيةمن جهة  إش اؿىذه فيها  ( :وَجاَز للمالى يعذب ) :  قاله
مػػ  أف الحػػرؼ المصػػدري   ( للمػػالى تعػػذيب جػػاز ) أي   قا مػػٌة مقػػاـ الفاعػػل ( يعػػذب )  أفر واػػي 

 ؟  اً ذامنها   فهل يعهبر اذا ش محذوؼ
 ، أْف ُيحذَؼ الحرؼ المصدري ويُنصَب الفعل بعدص اليذوذ
 ، ىذا الشاذ (  يعذبَ وجاز ٤بوذل ) : فيقاؿ 
    2 (تسم  بالمعيدي خير من أْف تراص : ) قالهم : ومنه 
 ،( أْف تسمع : )  الهقدير، ( تسمع ) 

 تنصب واي محذوفة   ( أْف ) فاليذوذ انا كاف 
  الفعل ول نه َيِحلر محل المصدر فهذا   بأَس به  يُرف َ أما أْف 

  العربية وكثير  بالل ةفهذا جا ي وسا غ 
                                                                                                                                            

) وأٞبػد (  2140) وابػن ماجػة  (  4398) حديا حسن غريب من ىػذا الوجػو ، وأبػو داود : وقاؿ (  0423) أخرجو الَبمذي  - 1
 ، 297و العبلمة األلبا  يف إرواء الغليل برقم وصحح(  2296) والدارمم (  943

 47ص ) ، ن تة األمثاؿ لل بلعم (  371/  0) ، ا٤بستقصى يف أمثاؿ العرب للز٨بشري (  205/  0) ٝبهرة األمثاؿ للعس ري  - 2
 )، 
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 . ( 18اُشػذ ) { ٛٞ اُز١ ٣ش٣ٌْ اُجشم خٞكبً ٝهٔؼبً } : قولو تعاذل  : ومنه

 ،( ءت م ال َؽ خوفاً وطمعا ً ومن آياتو إرا) أي إراءت م { ٣ش٣ٌْ } 
 بالمصدر وإْف لم ياجد فيه حرٌؼ مصدري و  بأس بذلي    الفعلفهنا يُ وؿ 

 م  الحذؼ فإنه   بأس به    يعملما داـ حرؼ المصدر لم 
  وسبي المصدر دوف حرؼ مصدر كثير 

أي سواٌء عليهم ،  ( 2اُجوشح ) { عٞاٌء ػ٤ِْٜ أأٗزسرْٜ أّ ُْ ر٘زسْٛ } :  أيضاً قولو تعاذل :  ومنه
ـْ   ،  عدموإنذارىم أ

ـْ غّب شاذ ؟  ( :وَجاَز للمالى يعذُب الارى ) :  قاله  ى ذا شاذ أ
 ،شاذ  (وَجاَز للمالى يعذَب الارى )  ، غير شاذ

 مع حذفو ،  ا٤بصدريعذَب ، أعملنا حرؼ  :ألننا إذا قلنا 
 ضاً ، دل يُػْعِمْلْو ، بل وال نقدره أي( يعذب )  :وإذا قلنا 

 وىو اهلل عز وجل ،  ( :وجاز للمالى )  قاله
  بالمعنى الخاص، وموذل ا٤بؤمنْب  بالمعنى العاـ أحدواهلل سبحانو وتعاذل موذل كل 

 ( . 11ٓؾٔذ ) { رُي ثؤٕ هللا ٠ُٞٓ اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ٝإٔ اٌُبكش٣ٖ ال ٠ُٞٓ ُْٜ } : قاؿ تعاذل 
    الا ية الخاصة ىذه ىم
ٝا ا٠ُ هللا ٓٞالْٛ اُؾن } : وجل  عزوقاؿ اهلل  ؽز٠ ارا عبء أؽذًْ أُٞد رٞكزٚ سعِ٘ب ْٝٛ ال ٣لشهٕٞ ، صْ ُسدُّ

 ،وىم كفار  ، ( 21 – 21األٗؼبّ ) { 
 ىنا ، الا ية العامةول ن ىذه 

 من أي الواليتْب ؟  ( :وجاز للمالى )  قاله
 ،  أحدموذل ل ل   فيوالذي ي وف اهلل  الا ية العامة

 ا٣بلق ،  ( : الارى)  قاله
 ىنا زائدة ، ( ما ) أي من غّب ذنب فػ  ( :من غير ما ذنٍب )  قاله
ذنػػٍب بػػَبؾ واجػػب أو  دوفيعػػِب وال إجػػراـ أي أف اهلل ٯبػػوز أف يعػػذب النػػاس  ( :و  جػػرـٍ جػػرى )  قالػػه

 إجراـ بفعل ٧بـر ، 
فػإف اهلل يضػاز أْف يعذبػه ويخلػدص    افيتَقدرْرنا أف رجاًل م مناً تقياًّ يقـا الليل والنهار بطاعة اهلل  فإذا

 في النار   كيف ذلي ؟ 
 : الم لف  قاؿ

****************** 
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                   ه تعػػػالى يضمػػػلػنػػػػمػػػا م ف ػػػل – 22
                      َأؿُ ػْسػػػػػػػػػػػػػ  يُ  هِ ػْعِلػػػػػػػػػػػػػِ فعػػػػػػػػػػػػن  هػألنػػػػػػػػػػػػ                                                             

  
 : بهعليلين  فَػَعلرلْ 
 أف كل شمٍء من اهلل فهو ٝبيل ، :األوؿ  ليلعاله

األٗج٤بء ) { ال ٣غؤٍ ػٔب ٣لؼَ ْٝٛ ٣غؤُٕٞ } : كما قاؿ تعاذل ،  أف اهلل ال ُيْسَأُؿ عن فعلو  :الثاني  الهعليل

83 ) . 
  إنه باطل  :  نقاؿ بل ضعيف  :   نقاؿ ٥بذا القوؿ كبلٮبا باطل ،  اذا القاؿ والهعليل ول ن

 :يف كتاب اهلل  ألنه مخالف للنص الصريح
ٍْ ٝأِٜٛب ٓقِؾٕٞ }  :قاؿ تعاذل   . ( 113ٛٞد ) { ٝٓب ًبٕ سثي ٤ُِٜي اُوشٟ ثظِ

 . ( 118هٚ ) { ٖٝٓ ٣ؼَٔ ٖٓ اُقبُؾبد ٝٛٞ ٓئٖٓ كال ٣خبف ظِٔبً ٝال ٛنٔبً } : وقاؿ تعاذل 
 . ( ٣11ٞٗظ )  {إ هللا ال ٣ظِْ اُ٘بط ؽ٤ئبً } : وقاؿ تعاذل 

ٍّ ُِؼج٤ذ } : وقاؿ   . ( 12كقِذ ) { ٖٓ ػَٔ فبُؾبً كِ٘لغٚ ٖٝٓ أعبء كؼ٤ِٜب ٝٓب سثي ثظال

 واآليات في اذا المعنى كثيرة   
لػنص القػرآف   ةػػم  مخالفػاً إف مػن آمػن واتقػى ومػات علػى ذلػػي جػاز أْف يعذبػه اهلل صػار : قلنػا  فػإذا

 ال اذا الفعل جميل أو غير جميل ؟ 
   أف اهلل تعػػػاذل : ) تعػػػاذل ال يفعػػػل إال ا١بميػػػل ويف ا٢بػػػديا القدسػػػم الصػػػحيح  نواسػػػبحواهلل  ميػػػلغيػػػر ج

بػأمر  القػائموال أحػد يشػك يف أف مػن عػذب ا٤ب يػع  ، 1 ( حرمت الظلم على نفسم  يا عبادي إ:  قاؿ
 ،  ٝبيلاهلل ليبلً وهناراً حٌب مات ال أحد يشك يف أف ىذا ظلم وأنو غّب 

 ،( ف ل ما منه تعالى يضمل : ) هعليل األوؿ في قاله سقط ال إذف
  ،ليس على إطبلقو ، فإف عقوبة ا٤ب يع ليست ٝبيلة ، فبل يصدؽ عليها ىذا التعليل :  نقاؿ اذا
 يفعل ، عماو ال ُيْسَأُؿ ، صحيح ىو ال ُيْسَأُؿ ليف أنو عن فع :الثاني  الهعليل

حػٌب ا٫بػرؼ ، ال ُيْسػَأُؿ  الرجػلتقاـ على أمػر اهلل وألػللَت ىػذا ُيْسَأُؿ ٤باذا ىديَت ىذا الرجل حٌب اس فبل
يوجػد السػبب ا٤بقتضػم للثػواب لػو أف اهلل عاقبػو ل ػاف  أفْ عن ىذا ألف اهلل لو ح مػة فيمػا قَػدَّْر ل ػن بعػد 

 ؟ ال بد أْف نعرؼ ،  اهلل٤باذا يعاقبو : ىناؾ سؤاؿ 
٪بعلػػو صػػحيحاً أنػػو ال ُيْسػػَأُؿ عػػن فعلػػو يف أٯبػػاد  أفْ  ، وُٰبَْمػػْل إذا أردنػػا لهػػذا أيضػػاً يسػػقط اػػذا الهعليػػل

 أو للثواب ،  للعذاباألسباب ا٤بقتضية 
 أليس الخلل كله مل اً هلل ؟ : قاؿ قا ل  فإذا

 بلى ، :  فالضااب

                                                 

 ، (  2577) أخرجو مسلم  - 1
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 ؟  يياءإف له أْف يفعل في مل ه ما : كاف مل اً له أفال يم ن أْف يقاؿ   وإذا
 ،بلى 
 خ  بأنو ال ٲب ن أْف يظلم أحداً ، ىو نفسو عز وجل أ :نقاؿ  ول ن
خ  اهلل عز  ٗبقتضىأْف يعذب طائع في وف ىذا الشمء أعِب تعذيب ا٤ب يع ي وف ىذا ٩بتنعًا  ٲب نوال 

 ،العادلْب  وأعدؿوجل وٗبقتضى أ٠بائو وصفاتو وأنو عز وجل أح م ا٢باكمْب 
}    وأف  ( 12كقِذ ) { ػَٔ فبُؾبً كِ٘لغٚ  ٖٓ} ٩بتنعاً ألخبار اهلل أنو ال يظلم أحداً وأف ي وف فحينئٍذ 

 ،إذل غّب ذلك من اآليات  ( 3اُضُضُخ ) { كٖٔ ٣ؼَٔ ٓضوبٍ رسٍح خ٤شاً ٣شٙ 
 ،٩بتنع ٥بذا الوعيد وإال فمن ا٤بعلـو أف يفعل يف خلقو ما يشاء  فهو

 سبحانو وتعاذل حـر على نفسو الظلم وأوجب على نفسو أْف يثيب ا٤ب يع ،  نفسول ن ىو 
ًزت سثٌْ ػ٠ِ ٗلغٚ اُشؽٔخ أٗٚ ٖٓ ػَٔ عًٞء ثغٜبٍُخ صْ ربة ٖٓ ثؼذٙ ٝأفِؼ كؤٗٚ }  :عز وجل  اهللقاؿ 

 . ( 11األٗؼبّ ) { ؿلٌٞس سؽ٤ْ 
 بػاطالً  قػا ً  : (وَجػاَز للمػالى يعػذب الػارى مػن غيػر مػا ذنػٍب و  جػرـٍ جػرى  ): قػاؿ الم لػف  صار

  ،٠باء اهلل وصفاتو لل تاب والسنة ٨بالفاً ٤با تقتضيو أ مخالفاً 
 ،بالنسبة ٥بذه ا٤بسألة  غير صحيحينفهما أيضاً  الهعليالف المذكاراف وأما
 كل فعل من أفعاؿ اهلل فهو ٝبيل ،   :إذا قاؿ  ألنه
 تعذيب ا٤ب يع ،  يفال ٝبيل :  قلنا
 و ال ُيْسَأُؿ ،لىو عن فع:  قاؿ وإذا
 ،ب أو العقا للثوابىذا يف منع السبب ا٤بقتضم :  نقاؿ 

 ؟  فبلناً ىديَت فبلناً وألللَت  دلَِ يا رب : فإذا ىدى شخصاً وألل شخصاً فإنو ال ُيْسَأُؿ ال يقاؿ 
ا٥بػدى وعقػػاٍب يف  يفُوِجػَد الضػػبلؿ أو ا٥بػدى فإنػػو ال بػد أْف يَبتػػب عليهمػا مقتضػػاٮبا مػن ثػػواٍب  إذال ػن 

 الضبلؿ ،
****************** 

               ه مػػػػػن فضػػػػػله نػػػػػْب فإػثِػػػػػػيُ  فػػػػػإفْ  – 23
                 ْحِض عدلػػػػػػػػػػػػهػذب فَِبَمػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػي وإفْ                                                        

  
 َفْضُلُو ،  ا٤ب يع فذلك أثاب، إذا  صحيحيعِب يثيب ا٤ب يع فإنو من فضلو ، ىذا  ( :فإْف يُِثْب )  قاله
علػى نفسػو ؟ إذا كػاف  اهللأو ال ؟ إثابة ا٤ب يع ىل أوجبهػا ىل أوجبو اهلل على نفسو  :اذا الفضل  ول ن

 اهلل أوجبها على نفسو ىل ٲب ن أْف يتخل  ىذا ا٤بوجب ؟ 
إْف يُثِػْب فإنػو مػن فضػلو بػل  َصػَدْقتَ نعػم :  نقػاؿ (فػإْف يُثِػْب فإنػه مػن فضػله ) هػذا قالػه لو ،  يم ن  

لػع  إذل ألػعاؼ   ر أمثا٥بػا إذل سػبع مائػةا٢بسػنة بعشػ ،ىو عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمػل 
 فهو فضل اهلل عز وجل ،  زادكثّبة فعشر األمثاؿ ثابتة وما 
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 ،  ُنَسلّْمْ إْف يُِثْب فإنو من فضلو ، ُنَسلّْْم ٥بذا أو ال ؟  :نقاؿ  إذف
الذي وتعاذل ، ىو  سبحانوىو على نفسو إياه  بإٯبابوىذا الفضل كاف واجباً على اهلل ،  :ول ننا نقاؿ 

على نفسو على نفسو أْف يثيب  أوجبأوجب على نفسو أْف يثيب ا٤ب يع ، وإذا كاف ل رمو عز وجل 
 ا٤ب يع فإف ىذا اإلٯباب لن يتخل  ، 

 وحاشاه من ذلك ل اف ٨ُبِْلفاً للميعاد ،  ٚبل ألنو لو 
} ،  ( 12قِذ ك) { ٖٓ ػَٔ فبُؾبً كِ٘لغٚ } ،  ( 5آٍ ػٔشإ ) { ال٣خِق ا٤ُٔؼبد } واهلل عز وجل 

 بو ،  يوجد ىذا الذي وعد اهلل  أفْ فبل بد ، ( 3اُضُضُخ ) { كٖٔ ٣ؼَٔ ٓضوبٍ رسٍح خ٤شاً ٣شٙ 
 صحيح ، إذا عذب فبعدلو ،  ( :وإْف يعذب فَِبَمْحِض عدله ) :  قاله

 العذاب عد ً ؟  ي افل ن مهى 
بقولػو ىػذا احتجاجػاً لقولػو ،  ا٤بؤلػ وأراد  ُوِجَد سببو صار عدالً ، أما إذا دل يوجد فإنػو ي وف ظلمػاً ، إذا

 ويف ا٢بقيقة أنو حجٌة عليو ، 
 بعدؿ ،  فليسالتعذيب ي وف عدالً إذا ُوِجَد سببو وإذا دل يوجد فإنو  :نقاؿ  ألننا

كػػذا فلػػو ا١بنػػة مث قػػاـ   عػػلفو مػػن فعػػل كػػذا وفعػػل كػػذا : إذا كػػاف اهلل عػػز وجػػل قػػاؿ  :مػػثالً لػػذلي  ونضػػرب
 عاقبو اهلل بالنار ىل ىذا عدؿ ؟  اإلنساف بفعلو مث

 ،ليس ىذا بعدؿ ، وإذا دل ي ن عدالً :    كلنا يقاؿ، ليس بعدؿ  ال
يصػح فيمػا إذا  وإ٭بػاال يصػح يف مثػل ىػذه الصػورة ، ( : وإْف يعػذب فَػِبَمْحِض عدلػه ) : الم لػف  فقاؿ

٧بػػـر حينئػػٍذ ي ػػوف ىػػذا  أو فعػػل واجػػبخػػال  ا٤ب لػػ  فإنػػو إذا خػػال  وعُػػذَّْب علػػى ا٤بخالفػػة إمػػا بػػَبؾ 
إذل ٛبػاـ العػػدؿ وٛبػاـ الفضػػل السػيئة ٗبثلهػػا ال تزيػد وا٢بسػػنة  وانظػػروالػػو عػدالً ،  عػدالً ، وي ػػوف تعػذيب اهلل

 ،  أمثا٥بابعشر 
 أْف ت اف الحسنة بمثلها أو السيئة بعير أمثالها ؟  والعدؿ

عشر ، ل ن مع ىذا ليتبػْب فضػل حسنة أع يتك عشر فمقابل ذلك إذا فعلَت سيئة ب فعلتَ إذا كنت إذا 
يقبػل أف يغفػر  الإف اهلل  ، صارت ا٢بسنة بعشػر والسػيئة بواحػدة ومػع ذلػك ىػذه السػيئة قابلػة للمغفػرة اهلل

 ،ر ما دوف ذلك ٤بن يشاء فأْف ُيْشَرَؾ بو ويغ
 قابل لإلسقاط ؟ ااأما ةااب الحسنة فهل 

 ال غّب قابل لئلسقاط ، إْف دل يزد دل ينقص ، 
 تماـ فضل اهلل عي وجل    بهيضاً يظهر واذا أ

غػػّب قابلػػٍة للػػنقص بػػل ىػػم باقيػػة ، ل ػػن مػػا زاد علػػى  أمثا٥بػػاأف السػػيئة بسػػيئٍة قابلػػة للعفػػو ، وا٢بسػػنة بعشػػر 
 ،لع  إذل ألعاٍؼ كثّبة  مائةالعشر ٩ب ن إذل سبع 
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   صحيحغير أف ما قالو ا٤بؤل  رٞبو اهلل من ا٢ب م والتعليل كلو  : فالحاصل
 الهعليل فها مضمل يحهاج إلى تفصيل    أما

 : يحهاج إلى تفصيل  : (ف ل ما منه تعالى يضمل ) : قاله 
 اهللاؿ عػػ، ال ٯبمػػل إذا تضػػمن نقصػػاً بػػل ال ٲب ػػن أْف ي ػػوف يعػػِب فعػػل مػػن أف نقصػػاً ٯبمػػل إذا دل يتضػػمن 

 غّب ٝبيل ،   
 : فيه الهفصيل : ( ألنه عن ِفْعِلِه   ُيْسَأُؿ ) : قاله 
 الضػبلؿو ، سػبب الثػواب ا٥بدايػة وسػبب العقوبػة نػالعقوبة أو الثواب ال ُيْسَأُؿ ع سببلو الذي ىو عف عن

 ىذا ال ُيْسَأُؿ عنو ، 
 نذلػػك واهلل عػػز وجػػل قػػد لػػمن أف  ي ػػوفالسػػؤاؿ كيػػ   دُ رِ ل ػػن لػػو أنػػو عػػذب مػػن اىتػػدى فهنػػا قػػد يَػػ

 دى د دإ،د  م 

  54فصمت   ال يظلم أحداً ، وأنو 
 إذا أثاب فهذا ٗبحض فضلو ،  صحيحىذا  :( إْف يُِثْب فبمحض فضله ) : قاله 
  :اذا فيه الهفصيل : ( إْف يعذب فَِبَمْحِض عدله ) : قاله 

ٗبَْحػِض عدلػو أمػا أْف يعػذب مػن ال يسػتحق فهػذا غػّب وارد إطبلقػاً ،  فهػذاإًف عذب مػن يسػتحق العػذاب 
 ظلٌم يُػنَػزَُّه اهلل عنو ،  أف ىذا يعرؼوكل أحد 

ْب فإنػو مػن فضػلو ، سػواٌء أثػاب ا٤ب يػع علػى عملػو يُثِػ فػإفْ نعػم ، : ( فػإْف يُثِػْب فإنػه مػن فضػله ) : قاله 
 ، فإف عفوه عن آّـر يعت  إثابة ،  آّـرعن  ابال اعة أو عف

٧بتمػػل إال إذا كػػاف اإلجػػراـ عػػن آّػػـر فهػػو بفضػػلو العفػػو عػػن آّػػـر  اعفػػألف تػػرؾ العقوبػػة إحسػػاف ، وإذا 
 ،شركاً 
فهو إذا  ( 14اُ٘غبء ) { إ هللا ال ٣ـلش إٔ ٣ُؾشى ثٚ ٣ٝـلش ٓب دٕٝ رُي ُٖٔ ٣ؾبء }  :قولو تعاذل  : ودليله

 أثاب فإنو من فضلو ، 
بالعفو عن العمل  ي وفبالفعل الصاحل وقد با١بزاء على العمل الصاحل الثواب قد ي وف : وقلُت ل م 
 ف ترؾ العقوبة إحساف ، السمء أل

وجػاز لػػذي ) :  لقولػو مطلقػػاً إْف يعػذب : كػػبلـ ا٤بؤلػ    خػاار ( :وإْف يعػذب فَػػِبَمْحِض عدلػه ) :  قالػه
   ( المالى أْف يعذب الارى 

 ،  غير صحيحإف ىذا الظاىر إْف كاف مراداً للمؤل  فهو  :نقاؿ  ول ننا
 ْف يعذب على اإلساءة فبمحض العدؿ ، ، إ اذا اا الصحيح، ( يعذب على اإلساءة  إفْ ) بل 
) { ٖٝٓ عبء ثبُغ٤ئخ كال ٣غضٟ اال ٓضِٜب ْٝٛ ال ٣ُظِٕٔٞ } ال يعذب على اإلساءة إال ٗبثل السيئة  ألنونعم 

 يعِب لو جوزي باألكثر ل اف ظلماً ل نهم ال يُظلموف ،  6 ( 122األٗؼبّ 
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إْف أراد بػو أْف  أمػاإْف أراد بػو مػن أسػاء ،  حٌ صػحي: ( وإْف يعذب فَِبَمْحِض عدلػه ) : قاؿ الم لف  ذفإ
 ، فليس بصحيحيعذب حٌب من أحسن 

 واهلل عز وجل منزه عن الظلم ،  ظلماً ألنو لو عذب احملسن ل اف ىذا 
******************  

يضػػػػػػػػب عليػػػػػػػػه فعػػػػػػػػل  فلػػػػػػػػم – 24
                                                             األصلح 

             حػفلػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػن ييػػػػػػػػػالح و ػالصػػػػػػػػػ و  
  

 ،  1 الصبلحأف يفعل األصلح وال ٯبب عليو أْف يفعل اهلل يعِب ال ٯبب على 
 : والمراتب أرب  

  صالح  .1
  وأصلح  .8
  وسيء  .3
 وأساأ    .1

يفعلو اهلل عز وجل ، ال ٲب ن أْف يفعل السػمء وال ٲب ػن أْف يفعػل  أفْ  ٲب نفهذا ال  أما والسيء واألساأ
أف ا٢ب مػة ٛبنػػع أْف  إذْ ألف ىػذا نقػٌص يف اإلرادة أْف يفعػل السػمء واألسػػوأ وألنػو منػاٍؼ للح مػة ،  األسػوأ

 يفعل الفاعل ما ىو سمء أو أسوأ ، 
الَضػػْدب واػػا  مػػنإف ال ػػالـ اػػذا منقػػاض بمػػا يحصػػل مػػن الَضػػْدب والفسػػاؽ   : قػػاؿ قا ػػل  فػػإفْ 

  ؟ اهللبإرادة  المهعلل بال اف ومن الفساؽ المهعلل باليرع واذا حاصلٌ 
 إف ىذا سمء من وجو صاحلٌ من وجو ،  :فالضااب عن ذلي أْف نقاؿ 

ظٜش اُلغبد ك٢ } ا٣بصب  منىو نفسو السمء ل ن اهلل يقدره ألمٍر أعظم وأْنفع للعباد :  مثالً  فالَضْدب

بقاء الناس على  ( 11اُشّٝ ) { اُجش ٝاُجؾش ثٔب ًغجذ أ٣ذ١ اُ٘بط ٤ُز٣وْٜ ثؼل اُز١ ػِٔٞا ُؼِْٜ ٣شعؼٕٞ 
مفسدة ا١َبْدب فإذا جاءت مفسدة ا١َبْدب من  منفسوقهم وعتوىم ولبل٥بم مفسدة عظيمة أعظم 

 عظيماً ،   وجود ا١َبْدب صبلحاً صار صبلحاً  صارأجل استقامة الناس على دين اهلل 
ول نػو رجػاء مصػلحٍة إسػاءة  فػال مإذا كاف عندؾ صيب مريٌض ٗبرض ُيْشفى بال م منو ، مث َكَويْػَتُو  أرأيتَ 

أسػأَت التصػرؼ ، : فػإذا َكَويْػتَػُو دل يقػل النػاس  يقتلػوأعظم ، ألف ال ػم ال يقتلػو وا٤بػرض الػذي أصػابو رٗبػا 
 أحسنَت ، : بل يقولوف 

                                                 

/  2) ومفتػاح دار السػعادة البػن القػػيم  522ا٤بن قيػْب ص  والػرد علػى(  93 – 90/  8) ٦بمػوع فتػاوى شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة   - 1
وكتػاب ا٢ب مػة والتعليػل يف أفعػاؿ اهلل تعػاذل للشػيخ الػدكتور ٧بمػد بػن (  333 – 332/  0) ولوامع األنػوار البهيػة للسػفاريِب (  62 04

 ، 002ربيع بن ىادي ا٤بدخلم حفظهما اهلل تعاذل ص 
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يف السػػوؽ ؟ وَكَويْػتُػػَك مػػن أجػػل  تلعػػب٤بػػاذا : وجػػدَت َصػػِبيََّك يلعػػب يف السػػوؽ ، فأخذتػػو وَكَويْػتَػػُو قلػػَت 
، والنػػػار ليسػػػت ىنػػػا ىػػػم السػػػبب بصػػػبلحو قػػػد يُْ ػػػوى  بالنػػػارٯبػػػوز ألنػػػو ال يعػػػذب  أنػػػك تلعػػػب ، ىػػػذا ال

 من ا٤برض ،  الشفاءوي لع ، ل ن ال م سبٌب يف 
ال ٱبػػرج إذل السػوؽ ومػػا  أفْ جػػاز ال ػم لبلستشػػفاء مػن ا٤بػػرض ودلْ ٯبػْز ال ػػم مػن أجػػل أْف يصػلم أْو  و٥بػذا

 أشبو ذلك ، 
 ،  ( الصالحفلم يضب عليه فعل األصلح و  ) : لم لف قاؿ امن ىنا ننتقل إذل  :كل حاؿ   على

فيػه سػاء وفعػل  وفعػلفعػل فيػه صػالح وفعػل فيػه أصػلح وفعػل لػيس فيػه صػالٌح و  أصػلح فإذا كاف 
 ،  1 ة أقساـس  خم فيه أساأ
 الم لػف جػا ي علػى اهلل َنظَػرِ فعل األسػاأ فإنػه فػي اهلل عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانو وتعاذل  َففعل
 ئز على اهلل أْف يفعل األسوأ ، ، جا
مػػع إم ػػاف الصػػبلح منػػاٍؼ  األسػػوأ، ألف فعػػل  َنظَػػٌر خػػاارىػػذا أيضػػاً فيػػو َنظَػػْر ،  كػػالـ الم لػػف ول ػػن

خػبلؼ كػذا ول ػن األمػر خػبلؼ مػا ظػن  األصػلحللح مة ل ن قد ٱب ئ اإلنسػاف يف الفهػم ، فػيظن أف 
 ،ك ، ل ن لو كاف األسوأ حقيقًة وتقديراً وتصوراً وليس كذل األسوأ، فيظن اهلل تعاذل يف ىذه ا٢باؿ فعل 

وتعػػاذل ح ػػيم ، ال ٲب ػػن أْف  سػػبحانوإف اهلل ال ٲب ػػن أْف يفعلػػو ألنػػو منػػاٍؼ للح مػػة واهلل  :نقػػاؿ  فإننػػا
أي علػػى اهلل فعػػل األصػػلح وال  (فلػػم يضػػب عليػػه ) : قالػػه ،  بغػػّبهيفعػػل إال مػػا فيػػو ا٣بػػّب إمػػا بذاتػػو وإمػػا 

 الصبلح ، 
 سوء ،  والاألصلح والصبلح واألسوأ والسمء وما ال صبلح فيو  ( :ويح من لم يفلح )  : قاله

 األقساـ ٟبسة ،
 والصالح أيهما أعلى ؟ األصلح   السيء واألساأ أيهما أدنى ؟  األصلح
ما شاء كما قاؿ  يفعل، هلل عز وجل أْف    ما   صالح فيه و  ساء اذا مسهاي الطرفين األساأ
وكمالو ، فبل بد أْف  ح متول ن ما كاف من مقتضى ،  ( 83اثشا٤ْٛ ) { ٣ٝلؼَ هللا ٓب ٣ؾبء }  : تعاذل

 ،  مستحيلي وف وما خال  مقتضى ا٢ب مة وال ماؿ ، فإنو 
 تعذيب المطي  اذا مسهحيل لماذا ؟ :  فمثالً 
ٌؼ لوعػده واهلل ل ػاف فيػو إخػبل احملسػنمقتضى ا٢ب مة أْف يُثاب احملسن على إحسانو وألنو لو عػذب  ألف

ولػيس كاذبػػاً سػبحانو ، بػل الصػػادؽ  عػاجزاً ألنػو لػػيس ،  ( 5آٍ ػٔذذشإ ) { ال ٣خِذذق ا٤ُٔؼذبد } عػز وجػل 
 القادر فبل ٱبل  ا٤بيعاد ، 
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ا٢ب مػػة وال مػػاؿ ألنػػو  قتضػػىٗبىػػذا الػػذي عمػػل صػػا٢باً ، ٯبازيػػو اهلل تعػػاذل باألصػػلح وجوبػػاً :  نقػػاؿ إذف
 وعد عز جل بأنو يثيب ال ائع ، 

 أو بإيضابه اا على نفسه ؟  بإيضابنافيضب عليه 
 بإٯبابو ىو على نفسو ، 

 الَضْدب الذي يصيب الناس صالح ؟ : لا قاؿ قا ل 
، ىػو غػّب  ا١بَػْدبومنػو  ( 11اُذشّٝ ) { ظٜذش اُلغذبد كذ٢ اُجذش ٝاُجؾذش } شك ىو يف ا٢بقيقة غػّب صػبلح  ال

 . ( 11اُشّٝ ) { ٣شعؼٕٞ  ُؼِْٜ} :  بدليلصبلح يف حد ذاتو ل نو صبلٌح لغّبه 
علػى اهلل فعػل  يضػباػل يضػب علػى اهلل فعػل األصػلح أو   يضػب ؟ واػل : اخهلف العلماء  ولهذا

 الصالح أو   ؟ 
 عن النقص وىذا نقص ،  منزهٌ إنو ٲبتنع عليو عز وجل فعل األسوأ وفعل السمء ألنو  :نقاؿ  نحن
 اذا ؟ ما ليس فيو صبلح وال سوء أيضاَ منزه عنو ، ٤ب فعل
 واألصلح ،  الصبلحمثل ىذا الفعل َسَفْو ولعب ، واهلل تعاذل منزه عن ذلك ، بقم عندنا  ألف

 ما ميياف الصالح واألصلح ؟  ول ن
فإنػو عػز وجػل  الااقػ  المقصػادوإْف كػاف فرٗبا نتوىم أف اهلل تعاذل فعل األسػوأ أو السػمء  كاف عقالنا  إفْ 

 إذا كاف صبلح وأصلح فإنو يفعل األصلح ،  أنومقتضى ال ماؿ  ال يفعل إال الصبلح أو األصلح ، بل
علػي م َخْلػُل إبلػيس    َوَردَ إْف قلهم إنػه يضػب عليػه فعػل األصػلح أو الصػالح   : إذا قاؿ قا ل  مثالً 

قلػهم إنػه  فػإفْ  واهلل تعػالى قػد خلقػه   لهػملػا َسػِلَم النػاس مػن إبلػيس ل ػاناا فػي خيػر   وكػاف أصػلح 
 نقاؿ ؟  فماذاألصلح انهقض علي م بَخْلِل إبليس   يضب عليه فعل ا

ْر :  نقاؿ أصػلح ألف النػاس كػانوا علػى  ىػذانعم ، َخْلُق إبليس ال شك أنو شر ل ن وجود شر  ُيصارع ِٖبَيػْ
الصػادؽ ، ألنػو لػيس ىنػاؾ سػبيل إذل أْف ي ػوف  غػّبطريقٍة واحدة ، ال أحد يضلهم دل يتبْب الصادؽ مػن 

نفس أمَّارة بالسوء ما كاف فيو طريػق لئلنسػاف في ػوف فػاجراً حػٌب يُػْعػَرْؼ  واليوجد إبليس فاجراً ألنو دل لو 
 من سوء نِيِّْتِو ، نِيِّْتوِ حسن 

 لماذا ؟   إذف أْف ُيْخَلَل إبليس الح مة واألصلح أْف ُيْخَلَل إبليس  فالح مة
إال بوجػود إبلػػيس والشػر والػػنفس  ٥بػػواه ال ٲب ػن امتحػػاف العبػد ومعرفػػة كونػو عبػػداً خالصػاً هلل أو عابػداً  ألنػو

 األمَّارة بالسوء ،
 ،  اذا ليس صالحاً في نفسه و  أصلح في نفسه ول ن ل يرص إذف

 فساد للناس تع ل مصاحل ىبلؾ مواشم ورٗبا ىبلؾ أنفس أيضاً ، ، شك أنو فساد  الا١َبْدْب 
ُر ا١َبْدْب ،  عزواهلل   وجل يُػَقدّْ
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 ؟  الصالحيم م  اذا قالي إف اهلل   يفعل إ  األصلح أو كيف يسهق: قاؿ قا ل  إذا
 ىذا صبلٌح لغّبه ، :  نقاؿ

َ ا٢ب مة منو فقاؿ  . ( 11اُشّٝ ) { ُؼِْٜ ٣شعؼٕٞ }  : ألف اهلل بَػْبَّ
ُٝٞ ثغو هللا اُشصم ُؼجبدٙ ُجـٞا }  : تعاذلم الرزؽ ، ل اف األمر كما قاؿ اهلل ُبِسَط ٥بقد ولو بقم الناس 

ٍ ثِوََذٍس ٓب ٣ؾبء ك٢ األ َّٖ هللاَ ٣ُ٘ضِّ  . ( 83اُؾٞسٟ ) { سك ٌُٝ
درىػم لػذىب  ألػ بإنساف أراد أْف يع م شخصػاً ألػ  درىػم ، ل ػن يعلػم لػو أنػو أع ػاه  :مثاًل  ونضرب

يف بعػػض األيػػاـ ٲبنعػػو وي ػػوف يف  ورٗبػػايشػػَبي ّٔػػا أشػػياء ال تنفعػػو ويتمػػرد ّٔػػا ، ل ػػن يع يػػو كػػل يػػوـٍ درٮبػػاً 
 ال يع يو إال درٮباً ورٗبا منعو بعض األحياف ،  كافأصلح لو ، فالرجل الثا  الذي   ذلك صبلح أو

من إصبلح الرجل األوؿ الػذي أع ػاه ألػ  درىػم وذىػب ينفقهػا يف  أحسنإف إصبلحو للُمْعَ ى :  نقاؿ
 يف أشياٍء فيها لرر ، أوأشياء ليس فيها نفع 

   السنة وأال ا عهياؿ  أف اذص المسألة فيها نياع طايل بين أال والحاصل
 أف اهلل ٯبب عليو أْف يفعل األصلح والصبلح ،   : يروف المعهيلة
 ال ٯبب ، :  السنة يقالاف وأال

 ،  كمالوإف اهلل تعاذل يفعل ما كاف من مقتضى   :واا أْف نقاؿ : الهفصيل :  والصحيح
  ول ن الميياف في األصلح أو عدمه ليسم عقالنا كما تقاله المعهيلة 

وجػل  عػياػذا الفعػل الػذي أجػراص اهلل أف لاصلح والصالح اا الااق  الذي يهبين به  المييافول ن 
 اا األصلح   

هَ ٛٞ اُوبدس ػ٠ِ إٔ ٣جؼش ػ٤ٌِْ ػزاثبً ٖٓ كٞهٌْ أٝ ٖٓ رؾذ أسعٌِْ أٝ ٣ِجغٌْ ِؽ٤َؼبً ٣ٝز٣ن ثؼنٌْ ثؤط } 

العذاب من فوقنا أو من ٙبت  ،كل ىذه يف ظاىرىا مفاسد ومساوئ ،  ( 21األٗؼبّ ) { ثؼل 
أٝ ٣ِجغٌْ ِؽ٤َؼبً ٣ٝز٣ن ثؼنٌْ ثؤط } براكْب ،  زالزؿمن السماء ، من ٙبتنا صاحب أرجلنا ، من فوقنا 

 يعِب قتاؿ فيما بينهم ،  ( 21األٗؼبّ ) { ثؼل 
 إليو حٌب نتقم ونرجعىذه يف ظاىرىا سيئة ول ن فيها مصلحة عظيمة من أجل أْف نتوب إذل اهلل  كل

 :ىذه العقوبات على أْف النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 .( أعوذ بوجهك : ) { أٝ ٖٓ رؾذ أسعٌِْ }  : األوؿقاؿ يف 

 و٥بذا َوقَػَعْت يف األمة ، ،  1 (ىذه أىوف أو أيسر : ) قاؿ  الثانية ويف
 يف األمة ،  َوقَػَعتْ  الثالثة

يوجد يف أجزاء من األرض زالزؿ أو ما  ورٗباأما األوؿ والثا  فلم تقع يف األمة على سبيل العمـو ، 
 أشبو ذلك ل نها ليست عامة واهلل أعلم ، 
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             ب عليػػػػػه فعػػػػػل األصػػػػػلح ػضػػػػػػي فلػػػػػم
             حػفلػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػن ييػػػػػػػػػالح و ػالصػػػػػػػػػ و                                                  

  
أال السنة من جهة وخالف المعهيلة من جهة  عليهميى على ما ميى سبق لنا أف ا٤بؤل  رٞبو اهلل 

 أخرى   
 الصبلح ٔبانب الفساد ،   وفعلاهلل فعل األصلح ٔبانب الصبلح ،  ىإنو ٯبب عل:  يقالاف المعهيلة
 ،  بالعقلإنو إْف كاف ا٤براد بالصبلح والفساد واألصلح ما يُناُط :  قلنا ول ننا
ىػػػذا الشػػػمء  نظػػػنعػػػن إدراؾ الصػػػبلح والفسػػػاد ، قػػػد ، وذلػػػك ألف عقولنػػػا تقصػػػر  المعهيلػػػة خطػػػأ فقػػػاؿ

 فساداً وي وف صبلحاً ، وقد نظنو صبلحاً وي وف فساداً ، 
فإْف ىذا ىو ما تقتضيو  سيئاً أرادوا باألصلح ما تقتضيو ح مة اهلل عز وجل ، وإْف كاف بالنسبة لنا  وإف

ٝهللا ال }     :عل ذلك وىو يقوؿ ، كي  يف فساداً ح مة اهلل عز وجل ، ألف اهلل ال يفعل شيئًا ي وف 

فسادًا وىو صبلح ، كخلق إبليس  الشمءول ننا ٫بن قد نظن ىذا ،  ( 821اُجوشح ) { ٣ؾت اُلغبد 
 مثبلً ،
إنػو ٯبػب علػى  قػول مخلق إبليس فساد فهذا ينقض علػي م :  يقاؿ أال السنة للمعهيلة،  إبليس خلل

 اهلل فعل األصلح ، 
 لى اهلل فعل األصلح ، ٯبب ع:  يقالاف المعهيلة

 ال ٯبب ، :  يقالافكما قاؿ ا٤بؤل    السنة أال
 ٫بن نريد أْف نُػَفصّْْل كما َفصَّْلنا باألمس ،  ل ن
 إنو فساد وشر ، :  إبليس يقاؿ أال السنة للمعهيلة خلل

 على اهلل فعل األصلح أو الصبلح ، ف ي  يتفق قول م مع خلق إبليس ؟  ٯببإنو :  وأنهم تقالاف
من وجٍو آخر ، لوال  خّبإف خلق إبليس شٌر من وجو ، :  يم ن الضااب عن اذا   بأْف يقاؿ:  نقاؿ

والفسوؽ والعصياف ىو مقتضى  ال فرخلق إبليس ما ُوِجَد ال فر وال الفسوؽ والعصياف ، ووجود 
اُ٘بط أٓخً ُٞ ؽبء سثي ُغؼَ } : اهلل تعاذل  قاؿح مة اهلل عز وجل الذي بو تتم كلمتو ويصدؽ وعده 

َّٕ عْٜ٘ ٖٓ اُِغَِّ٘خ ٝاُ٘بط  ٝاؽذحً ٝال ٣ضإُٞ ٓخزِل٤ٖ ، اال ٖٓ سؽْ سثي ُٝزُي خِوْٜ ٝرٔذ ًِٔخ سثي ألٓأل

 ،   55  558ىيد    ( 115 – 114ٛٞد ) { أعٔؼ٤ٖ 
 الناس كلهم على الصالح   ال تهم كلمة اهلل ِبَمِا النار ؟  كاف لا
، ألف ذلػػك ُمَقَتضػػى  مصػػلحةٯبػػاده إف فيػػو الشػػر والفسػػاد ، ل ػػن خلقػػو و ، إذف فوجػػود إبلػػيس وإْف كػػا ال

  ا٢ب مة الذي يتم بو غاياٌت أرادىا اهلل عز وجل ،
***************** 

               مػػن شػػاء اػػداص يههػػدي ف ػػل – 25
               ٍد يعهػػػػػػػديػعبػػػػػػػ الؿػإضػػػػػػػرِْد ػيُػػػػػػػ وإفْ                                                    
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ا٤بهتدي ، ومن يضلل فبل  فهومن يَػْهِد اهلل ) :  اذا البيم ييهد له قاؿ النبي صلى اهلل عليه وسلم
 ،  1 (ىادي لو 

 ( 13اٌُٜق ) { ٖٓ ٣ِٜذ هللا كٜٞ أُٜزذ ٖٝٓ ٣نَِ كِٖ رغذ ُٚ ٤ُٝبً ٓشؽذا } :  بل ييهد له قاله تعالى

. 
 ،و من العبد سبب ا٥بداية وسبب اإللبلؿ ، سبب ول ن

 . ( 13ٓؾٔذ ) { ٝاُز٣ٖ اٛزذٝا صادْٛ ٛذٟ ٝآربْٛ روٞاْٛ }  : ألف اهلل تعاذل يقوؿ
 ا٥بدى ىداه ،  وطلبوفإذا علم اهلل من العبد أف نيتو ا٥بدى 

 . ( 1اُقق ) { كِٔب صاؿٞا أصاؽ هللا هِٞثْٜ } : وإذا زاغ القلب أزاغو اهلل كما قاؿ تعاذل 

كٕٞ اٌُِْ ػٖ ٓٞامؼٚ ٝٗغٞا ؽظبً ٓٔب كجٔب ٗ}  : وقاؿ تعاذل ونْٜ ٤ٓضبهْٜ ُؼَّ٘بْٛ ٝعؼِ٘ب هِٞثْٜ هبع٤خ ٣ؾشِّ

ًِّشٝا ثٚ   . ( 13أُبئذح ) { ُر
كما أنو إذا علم أف ىذا   َىداهْ اإللبلؿ سببو من العبد لو علم اهلل من العبد أنو أىٌل للهداية  فسبب

 العبد أىٌل للرسالة أرسلو قبل َخْتِم النبوة ، 
 .  ( 181األٗؼبّ ) { هللا أػِْ ؽ٤ش سعبُزٚ } : اهلل تعاذل  ؿقا

                                                 

 ،(  867) أخرجو مسلم   - 1
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 والمناقية  األسئلة
 خبلؼ لو حاٌل من النظر إال              وليس كل خبلٍؼ جاء معت اً                              -

ا٣بػبلؼ  غػّب معتػ  ، فهػوإذا كػاف لػو حػال مػن النظػر فهػو معتػ  فمػا خػال  إٝبػاع السػل  مػثبلً  ا٣ببلؼ
 ، معت غّب ا٤بعت  معناه أال ننظر فيو إطبلقاً ألنو غّب 

وال بػد مػن عػذاب  موجػودةليس يف صلب العقيدة ، كلهم يؤمنوف بأف النار  1 الخالؼ في فناء النار -
 ؟ ىل تبقى أو ال تبقى  ل ن الخالؼفيها 

 ؟ ، 2 ذارأى ربو ل ن ىل رآه حقيقة أو رآه بفؤاده وى  الرسوؿكلهم يؤمنوف أف 
بػد أف ي ػوف فيهػا شػك  الإذا شك اإلنساف يف وجود اهلل فهو كافر ، ل ػن ا٤بسػائل الػٍب فيهػا ا٣بػبلؼ  -

 ْب عند آخرين ،ق، ل ن قد ي وف فيها شك عند بعض الناس وي
 ، ال تلحق با٤بسائل السابقة  مسألة نفي الصفات  -
 ،عقل ٚبتل  عن ا٤بسائل السابقة أو إثبات الصفات عن طريق ال للصفاتنفم ا٤بعتزلة :  فمثالً 

 :  ألمرينواي طريقة من رة 
  لمخالفهها لطريقة السلف :  أو ً 
 عقب    ىأف اذص تنقض العقيدة رأساً عل:  ةانياً 
أو بعينػػو ىػذه  بفػؤادهىل رآه : ليس ىناؾ صفات أو نقوؿ : ىناؾ صفات إطبلقاً فرؽ عندما نقوؿ  ليس

 ،     فقطىذه ا٤بسألة  صفةو وسلم مسألة جزئية مث خبلؼ يف مسألة رؤية النيب صلى اهلل علي
يف بعػػػض ،  3 ( معػػػوودل ي ػػػن شػػػمء : ) لػػػو كػػػاف شػػػمء مػػػع اهلل لػػػـز أْف ي ػػػوف مثػػػل اهلل لفػػػال ا٢بػػػديا  -

 ،  5 (شمء  قبلكأنت األوؿ فليس : ) كما جاء يف ا٢بديا ،   4 (ودل ي ن شمء قبلو ) : األلفاظ 
ىػو ا٤بفعػوؿ وا٤بفعػوؿ ال بػد  الشػمء ال شمء قبل اهلل وال شمء مقارف هلل ألف ال تنايف يعِب وعلى اللفظين

 أف ي وف بعد الفاعل كما قررنا ،
 أفعاؿ اهلل   نهاية لها ول ننا   نعلم كل أفعاؿ اهلل   -
 ،  أبداً ، ليس ىناؾ من ا٤بخلوقات ي وف أزلياً  ليس في الاجاد إ  خالل ومخلاؽ -

    الفالسفةقدمه إ  بولم يقل أحٌد حادث بعد أْف دل ي ن ،  ما من ٨بلوؽ إال وىو
                                                 

 ،  40انظر رسالة الرد على من قاؿ بفناء ا١بنة والنار وبياف األقواؿ يف ذلك ص  - 1
 ،  331 – 329الرد على الب ري ص  - 2
 . 033ا  ص شرح العقيدة ال حاوية بتحقيق العبلمة األلب - 3
 521/  5( )  273/  2) وانظر كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية على ىػذا ا٢بػديا يف ٦بمػوع الفتػاوى (  6982) أخرجو البخاري  - 4
وبيػػػػػػػػػػػػػاف تلبيػػػػػػػػػػػػػيس (  209 – 200 – 1 20/  08( )  037 – 036/  06( )  506،  084/  8( )  550/  6( )  520 –

 ،(  589/  0) ا١بهمية 
 ،(  2703) لم أخرجو مس - 5
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 ،  1 بقدـ العادل وأف العادل دل يَػَزْؿ وال يزوؿ قالااالذين  الفالسفة
 إف ا٤بادة ال تفُب كما أهنا ليست حادثة ، :  يقالافو٥بذا 

   2 ميرؾ   من ادعى أف م  اهلل شري اً في الاجاد فها الملةواذا   شي أنه شرؾ مخرج عن 
بعػض صػفاته فلػا    إلػىإف اهلل سػبحانه وتعػالى قػد يحهػاج : إذا قاؿ قا ل أحسن اهلل إليك :  س اؿال

  كالـ اهلل سبحانػه وتعالى لما فهم الناس مرادص ؟
 إذف من الذي يصلح ؟ من الذي انتفع ؟ الناس ، :  الضااب

 إٲباهنم ؟ ٰبتاجو اهلل يعِب لو كفر الناس كلهم ، ٰبتاج اهلل إذل  ما
العبػاد ، ل ػن ىػو حاجػة بػػل  ٤بصػػلحةٰبتػاج مػا فيػو حاجػة هلل ال تتصػػور ىػذا ، إ٭بػا يفعلػو اهلل عػز وجػل  مػا

 لرورة إذل العباد ،
 إذا نُِفَخ يف الصور عادت األرواح إذل أجسادىا ، وا٢بم ُيْصَعْق ٲبوت ، -
 ؟ (    سمح اهلل) قوؿ بعض الناس :  س اؿال

) :  علػى الشػمء ول ػن قػػل  يُْ ػػرَهْ تشػعر بأنػػو (    سػمح اهلل) رى ىػذا ، ألف كلمػػة واهلل مػا أ:  الضػااب
 تسأؿ اهلل أال يُػَقّدَر ىذا الشمء ،  يعِب(    َقّدَر اهلل) ال بأس ، (    َقّدَر اهلل ذلي

َقْل إلى مثااص األخير ) :  قالهم - ( خيػر إلى مثااص األ) : ىذا حراـ أنك تقولو ألنك إذا قلت  (يُػنػْ
{ أُٜبًْ اُزٌبصش ، ؽز٠ صسرْ أُوبثش }  األخّبلـز من ذلك أال ي وف بعا ، ألف القبور ليست ىم ا٤بثوى 

 ،( واهلل ما الزائر ٗبقيم : ) قاؿ  اآلية٠بع أعراٌ  رجبلً يقرأ ىذه  ( 8 – 1اُزٌبصش ) 
ألف النػار ال فػار يف النػار  وأرواحأرواح ا٤بؤمنْب يف ا١بنة وأرواح الشهداء يف قناديل معلقػة ٙبػت العػرش  -

 والضنة ماجادتاف اآلف   
 اذا البرزخ   ( بين الحياة الدنيا والحياة اآلخرة  الفاصل) معناص : البرزخ  -

 ، (  الييء الفاصل) معناه  البرزخما ىو اسم م اف  البرزخ
 ف  اآلف األرواح ماجادة في الضنة اآل  اآلف األرواح ماجادة في الضنة اآلف  -
 الذين يف الق  ما ت وف األرواح معهم ؟ :  س اؿال
  ،  ما ت وف معهم ، ل ن تعاد إليهم عند الفتنة فتنة الق:  اابضال
يف  ٍباليدخل فيها الولداف وا٢بور :  قاؿ السلف،  ( 43اَُ٘ٔ ) { اال ٖٓ ؽبء هللا } : قولو تعاذل  -

 ا١بنة ٩بن استثِب وا٤ببلئ ة أيضاً ، 

                                                 

 ، 63انظر رد شيخ اإلسبلـ ابن تيمية على من قاؿ بقدـ العادل يف كتابو الرد على الب ري ص  - 1
، جػػػامع (  54/  2) ، بيػػػاف تلبػػػيس ا١بهميػػػة (  06ص ) انظػػػر يف الفلسػػػفة والفبلسػػػفة ، طبقػػػات األطبػػػاء وا٢ب مػػػاء البػػػن جلجػػػل  - 2

 ،(  414/  7) معارؼ القرف العشرين لوجدي  ، دائرة(  679ػ 678ص ) العلـو ألٞبد ن ري 
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 :هلل ليسم بمخلاقة صفات ا -
 ،الصفات تابعة للموصوؼ ، فا٤بوصوؼ ىو ا٣بالق وليس ٗبخلوؽ :  أو ً 

 ٗبخلوقة ،  ليستإذف صفاتو 
مػػن ا٤بوصػػوؼ وليسػػت  بائنػػةً أف ا٤بخلػػوؽ شػػمء بػػائٌن عػػن ا٣بػػالق منفصػػبلً عنػػو والصػػفات ليسػػت :  ةانيػػاً 

 منفصلة عنو ،
 ( : ضل من أةنى عليها بالقدـ ) قاله  -

وأف اػػذص المخلاقػػات الهػػي نيػػااد اػػي ،  قديمػػة النػػاع وأنػػػهاقػػالاا بقػػدـ المخلاقػػات مػػن يشػػّب إذل 
  أزلية أبدية 

 ،أف ا٤بادة ليست حادثة وأهنا ال تفُب :  جملة ما يهفرع على اذا منولهذا عندام 
 شرحنا ،  كما واذا قاٌؿ باطل

 يُاَصفُ ؿ على أف اهلل قا ل كيف تصفاف اهلل با خهيار ؟ ال جاء في النص ما يدقاؿ لا  -
 . ( 24اُوقـ ) { ٝسثي ٣خِن ٓب ٣ؾبء ٣ٝخزبس } : قاؿ تعاذل  با خهيار ؟

 عنها ،  االستغناءأف ا٢باجة ٲب ن االستغناء عنها والضرورة ال ٲب ن  : بين الحاجة وا ضطرار الفرؽ
بَػَهْم وىػػو غػػّب ظػػادٍل لػػو عػػذب أىػػل ٠باواتػػو وأرلػػو َلَعػػ اهللإف : ) خ ػػر علػػى بػػارل مػػا جػػاء يف ا٢بػػديا  - ذَّ
 عن ىذا ا٢بديا ؟  ٪بيبف ي  ،  1 (٥بم 

 :نقاؿ من أوجه : عنه  الضااب
 ن الب بصحتو ،  : أو ً 
إيػاىم يف غػّب ظلػم ، أي  تعذيبػوإف اهلل لو عػذب أىػل ٠باواتػو وأرلػو ل ػاف : فإذا صح كاف ا٤بعُب  : ةانياً 

 ل اف تعذيبو إياىم بسبب منهم وىو ا٤بعصية ،
بَػَهْم وىػو غػػّب ظػادٍل ٥بػػم وذلػك بػأْف  : اً ةالثػ إحسػانو بإحسػاهنم فإنػػو إذا قابػل إحسػػانو  يقابػػللػو عػػذّٔم َلَعػذَّ

 ، بشمءبإحساهنم لصار إحساهنم ليس 
 باب ا٤بقابلة ،  منأي ،  2 (لن يدخل أحٌد ا١بنة بعملو : ) و٥بذا قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ 

 علينا ،  َديْناً ا٤بناقشة ل اف ِفْعُلنا للخّبات  لو أف اهلل حاسبنا على وجو ألننا
 ألنو ىو الذي منَّ علينا بذلك ، 

 أو من ىذا الوجو ، ل اف عذبنا وىو غّب ظادٍل لنا ،  ا٢باؿوحينئٍذ لو عذبنا يف ىذه 
 ؿ  فال ي اف في اذا إش ا  اذا إذا صح الحديث 

                                                 

 ، (  045) وصححو العبلمة األلبا  يف ظبلؿ ا١بنة (  20010) وأٞبد (  77) وابن ماجة (  4699) أخرجو أبو داود  -  1
 ( .  2806) أخرجو مسلم  -  2
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 فصل
 في ال الـ على الرزؽ 

                الؿػمػػػػا ينفػػػػ  مػػػػن حػػػػ والػػػػرزؽ – 32
             اؿِ ػَحػػػػػػػػػْل عػػػػػػػػن المُ ػُحػػػػػػػػػضػػػػػػػػدص فَ  أو                                                      

  
 يرزؽ العباد ،  الذيٗبعُب الع اء ، واهلل سبحانو وتعاذل ىو الرزاؽ ، وىو  ( :الرزؽ ) :  قاله
 الؿ ؟الرزؽ شامل للحالؿ والحراـ   أو اا خاٌص بالح فهل
 : الرزؽ ناعاف :  نقاؿ

 رزؽ ما يقـا به البدف    .1
 ورزؽ ما يقـا به الدين    .8
واإلنسػاف ، ىػذا عػاـ  البهػائما٢ببلؿ وا٢براـ ويشمل رزؽ  ييملفشامٌل عاـ ،  رزؽ ما يقـا به البدف أما

و رزؽ ، لػػو ال يأكػػل ا٣بنزيػػر وا٤بيتػػة فهػػ الرجػػلىػػذا عػػاـ ، حػػٌب لػػو فُػػِرض أف  فوىػػو الػػذي مػػا يقػػـو بػػو البػػد
 بالغش وا٣بيانة فهو رزؽ ،  ي وفوما  فرض أنو ال يأكل إال الربا

ا٢بػراـ وإْف قػاـ بػو البػدف  رزؽبػالرزؽ ا٢بػبلؿ ، ألف  خػاصٌ ، فهػذا  رزؽ مػا يقػـا بػه الػدين: الثػاني  الناع
 ل ن ينقص بو الدين ، 

بػو البػدف ، فهػذا  يقػـوذي يريػد بػو الػرزؽ الػ ( : والػرزؽ مػا ينفػ  مػن حػالؿ أو ضػدص) : الم لف  فقاؿ
 عاـ للحبلؿ وا٢براـ والناطق والبهيم وكل شمء ، 

****************** 
                     ِل ػخلػػػػػػػػػػػػػرازؽ كػػػػػػػػػػػػل ال هػألنػػػػػػػػػػػػ – 31

                      ر رزؽِ ػ يػػػػػػػػػػػػػػػاٌؽ بػخلػػػػػػػػػػػػػػػم ولػػػػػػػػػػػػػػيس                                                             
  

قسػم كبػٌّب مػن  ٣بػرجإف الػرزؽ خػاٌص بػا٢ببلؿ :  ولػا قلنػا:  (ألنه رازؽ كل الخلل ) : الم لف علل  مث
 ا٣بلق عن َكْوِف اهلل يرزقهم ، 

 ،إف الرزؽ ىو ا٢ببلؿ فقط وأما ا٢براـ فليس برزؽ :  قلنا لا
} ا٣بلق ، فػ  كل ٱبرج كثّبًا من ا٣بلق عن َكْوِف اهلل تعاذل رازقهم ، مع أف اهلل رازؽ : القاؿل اف اذا 

ٌَّ ك٢ ًزبٍة ٓج٤ٖ   . ( 2ٛٞد ) { ٝٓب ٖٓ داثخ ك٢ األسك اال ػ٠ِ هللا سصهٜب ٣ٝؼِْ ٓغزوشٛب ٝٓغزٞدػٜب ً

إ٭بػػا ي لػػب الػػرزؽ ا٢بػػبلؿ  أفاللهػػم ارزقػػِب ، فػػبل ريػػب : إذا كػػاف الػػرزؽ م لوبػػاً مػػن العبػػد كقػػوؿ العبػػد  أمػػا
أف اهلل يرزقو ال ٱب ر ببالو أنو يريد ا٢بػبلؿ وا٢بػراـ  اهللعا الذي بو قواـ الدين ، وال ٱب ر بباؿ أي إنساف د

 الرزؽ ا٢ببلؿ ،  يريد، أبداً إ٭با 
 ؟(  طيباً اللهم ارزقني رزقاً حال ً : ) أليس ازنساف يقاؿ : قد يقاؿ قا ل  ل ن

 بلى ، ول نو يقوؿ ذلك من باب التأكيد ، :  فالضااب
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مػع أنػو يغػِب عػن ،  1 (وآخػره  وأولػوكلػو ِدقَّػُو وِجلَّػْو عبلنيتػو وسػره اللهػم اغفػر ذنػيب  )  :يقاؿ القا ل  كما
علػى اهلل  ومػن بػاب ازلحػاح،  باب الهأكيػد منل ن يقوؿ ىذا ، ( اللهم اغفر ذنيب : ) ذلك أْف يقوؿ 

 يف الدعاء ، ومن باب كثرة مناجاة اهلل عػز وجػل ألف اإلنسػاف احملػب ا٤بلحْبيف الدعاء ، واهلل تعاذل ٰبب 
 أْف ي ثر مناجاتو ، ألف ا٢ببيب ٰبب طوؿ ا٤بناجاة مع حبيبو ،  ٰببهلل 
 : الرزؽ ينقسم إلى قسمين  إذف
 ما يقـا به البدف    .1
 وما يقـا به الدين    .8

 عاـ يشمل ا٢ببلؿ وا٢براـ ورزؽ الناطق والبهيم ،  يقـا به البدف فالذي
 يقـو بو الدين ،  ٩بالم واإلٲباف ، ىذا خاٌص بالرزؽ ا٢ببلؿ ومنو رزؽ الع يقـا به الدين والذي

السػؤاؿ ، ألنػِب ال أظػن أف  بقرينػةالرزؽ ا٤ب لوب الذي ي لبو العبد مػن اهلل فهػو ٱبػتص بػالرزؽ ا٢بػبلؿ  أما
 أبداً ، وإ٭با الرزؽ ا٢ببلؿ ،  كافأحداً من ا٤بؤمنْب يسأؿ اهلل رزقاً على أي وجٍو  

 ،  وىذاٯبوز ىذا (  ِرْزؽِ ) أو (  ْزؽِ رَ )  ( :وليس مخلاٌؽ ب ير رزِؽ ) :  قاله
 بال سر ىو ا٤برزوؽ ، ( :  الر ْزؽِ )  بالفتح ىو الفعل ، و:  (الررْزُؽ ) ػ ف
اُز١ أػط٠ ًَ ؽ٢ٍء خِوٚ صْ ٛذٟ } ، كل ا٤بخلوقات رزقها اهلل عز وجل  ياجد مخلاؽ ب ير ِرْزؽ أبداً   

 ( . 12هٚ ) { 
****************** 

                 ُمْم بَِقْهِلػػػػِه مػػػػن البيػػػػرػيَػػػػ ومػػػػن – 38
                       درػقػػػػػػػػػػػػػػلقضػػػػػػػػػػػػػاء والفبا رصػيػػػػػػػػػػػػػػغ أو                                                      

  
يعػػِب مػػن ٲبػػوت مػػن البشػػر  ،(  مػػن) بيػػاٌف لػػػ  (مػػن البيػػر ) :  (ومػػن يَُمػػْم بَِقْهِلػػِه مػػن البيػػر ) :  قالػػه

 ضاء والقدر ، بالقتل فبالق
مػن ٲَبُػْت مػن البشػر ) :  ا٤بعػُبأْف ت وف عائدًة إذل البشر ، في ػوف  يحهمل( غّب )  ( :أو غيرص ) :  قاله

 على القتل ،  عائدةأْف ت وف  ويحهمل، ( بقتلو من البشر وغّب البشر 
لقػػػدر ، واللفػػػال الػػػذي طبيعيػػػاً فبالقضػػػاء وا موتػػػاً ومػػػن ٲَبُػػػْت بقتلػػػو مػػػن البشػػػر أو بغػػػّب قتلػػػو بػػػل ٲبػػػوت :  أيْ 

 .يتنافياف في وف شامبلً  الوا٤بعنياف صحيح ٰبتمل ىذين ا٤بعنيْب 
 غّبىم بالقتل فبالقضاء والقدر ،  أومن ٲبت بقتٍل أو بغّب قتل ومن ٲبت من البشر :  يعني
 من ؟  قضاء

 قضاء اهلل عز وجل وقدره ، 
  والقدر بمعنًى واحد إْف انفرد أحداما عن اآلخر  القضاء
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بػػو فعػػبلً ، ىػػذا ي ػػوف  َحَ ػػمَ مػػا  والقضػػاءمػػا قَػػدَّرَُه اهلل يف األزؿ  القػػدروي ػػوف  عنػػد ا جهمػػاع ويخهلػػف
 عند االجتماع ،

    1 جميعاً  للمعنيينوحدص   فها شامٌل ( قدر اهلل ) وحدص   أو قيل ( قضاء اهلل : ) إذا قيل  أما
****************** 

        يَػُفػْم مػن رزقػه و  األجػل ولم – 33
          ل الضػػػالؿ والخطػػػلػفػػػدع أاػػػ شػػػيءٌ                                            

  
 اهلل له شيء    كهبهلم يَػُفْم من رزقه الذي َقدررَُص اهلل شيء   و  من أجله الذي  

َِّ أٓخٌ أعَ كبرا أعِْٜ ال ٣غزؤخشٕٝ عبػخً ٝال ٣غزوذٓٞ} : قولو تعاذل  :اذا  ودليل  ( 31األػشاف ) { ٕ ٌُٝ

ال يبقى من  ، (وأجلها  رزقهاإنو لن ٛبوت نفٌس حٌب تست مل ) : ، وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 
فإذا كاف كذلك علمنا بأف الذي يُػْقَتْل  ينتهماألجل وال ٢بظة وال من الرزؽ وال حبة ، كلها يست ملها 

 رزقو ، قد است مل ي وفي وف قد مات بأجلو ، والذي يُػْقَتْل 
الغػداء مػن الػرزؽ  فاتػوإف ىػذا الرجػل  :  يقػاؿ قا ػل رجػل قُتِػَل عنػد زواؿ الشػمس مػثبلً ،  :ذلػي  مثاؿ

 ولو بقم لتَػَغدَّى ، لفاتو من رزقو الغداء ، 
 ، ألف اهلل َقدََّر ألْف ٲبوت ىذا الرجل قبل أْف يأيت موعد الغداء ،  ٲب نىذا ال :  نقاؿ
 ْ َتْب لو ، كذلك األجل ، ليس لو دل يُ  فالغداءإذف 
 اذا الرجل يبقى إلى الليل لا لم يُػْقَهْل ؟ : قا ل  لا

بالقضػاء  ، فبل يفوت األجل أبػداً  الساعةىذا ٧باؿ ، ألف اهلل َقدََّر أْف ٲبوت ّٔذا السبب يف ىذه :  لقلنا
 ، 
 لا لم يُػْقَهْل لبقي إلى الليل ؟ : قاؿ  لا
أو ال ٲبتد ىذا شػمء ثػا  ،  الليلتل ىذا صحيح ، ل ن كونو ٲبتد األجل إذل لو دل يُػْقَتْل دل ٲبت بالق نعم

 دل ٲبت بالقتل ىذا ،  يُػْقَتلْ ٦بهوؿ لنا إ٭با ا٤بعلـو لنا أنو لو دل 
 ىل ىذا فرض أمٍر ٲب ن أْف يقع أـ ال ؟  ول ن
َر أجلػػو إذل ىػػذه السػػاعة بػػل قَػػدَّ  اهللىػػذا فػػرض أمػػٍر ال ٲب ػػن أْف يقػع مػػا داـ قػػد قُتِػػْل ألننػػا نعلػم أف :  نقػوؿ

 ذا السبب ، إذل ىذه اللحظة ؤّ
  أو بَػْ هَػػْة أو بمػػرض   مػػاذا  مّ ُسػػيم ػػن ألْف يمػػات قبػػل أْف يُػْقهَػػْل بَِلْدغَػػِة حيػػة أو أكػػل : قػػاؿ قا ػػل  لػػا

 نقاؿ ؟ 
 ألف اهلل كتب أف ٲبوت بالقتل ويف ىذه الساعة ، يم ن    
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 ،(  م يُػْقَهْل لبقيلا ل)  : وىو قولو ازيرادفهذا  إذف
 ( 41اُضخشف ) { هَ إ ًبٕ ُِشؽٖٔ ٌُٝذ كؤٗب أٍٝ اُؼبثذ٣ٖ } : ، كقولو تعاذل  ٧باؿىو إيراد شمٍء :  نقاؿ

 ،  ٧باؿىذا شمء 
  ،أْف يبقى بعد ىذا الزمن الذي قُِتَل فيو وال ٢بظة  فمحاؿٌ 
 ،  األزؿكتبو يف   أْف ٲبوت بغّب ىذا السبب ألنو ٤با وقع ، علمنا أف اهلل قد ومحاؿٌ 
يُػْبَسػػَط لػػه فػػي  أفْ مػػن أحػػب ) مػػاذا تضيبػػاف عػػن قػػاؿ النبػػي عليػػه الصػػالة والسػػالـ : قػػاؿ قا ػػل  فػػإفْ 

سػبباً فػي بسػط الػرزؽ وللهػأخير فػي  الػرحم؟ فضعػل صػلة  1 (رزقه ويُػْنَسَأ لػه فػي أةػرص فَػْلَيِصػْل رَِحَمػْه 
 ذا تضيباف ؟ ااألةر م
مػػن أسػػباب طػػوؿ  ،وصػػلة الػػرحم مػػن أسػػبابو  ،اهلل عليػػو وسػػلم حػػق  قػػوؿ النػػيب صػػلى :نقػػاؿ :  ُنِضيػػبْ 

َر أف اإلنساف َوَصَل  ، علمنا أنو فعل السػبب الػذي ي ػوف  َرِٞبَوُ العمر ، ومن أسباب سعة الرزؽ ، وإذا ُقدّْ
ىػػذا عػػن قولػػو تعػػاذل فػػيمن َعِمػػَل صػػا٢باً بأنػػو يػػدخل ا١بنػػة ، ال  ٱبتلػػ بػػو طػػوؿ العمػػر وسػػعة الػػرزؽ ، وال 

ىػػذا الرجػػل إذا  ،نعلػػم أنػػو مػػٌب فعػػل السػػبب ُوِجػػَد ا٤بسػػبب ، وإذا دل يفعلػػو دل يوجػػد ا٤بسػػبب  ألننػػالػػ  ٱبت
السػبب ، ل ػن إذا َوَصػَل َرِٞبَػُو طػاؿ عمػره  يفعػليصل َرِٞبَػْو دل َي ُػْل عمػره ، ودل يُػْبَسػْط لػو يف رزقػو ألنػو دل 

 بأنػػو وصػػوٌؿ لَرِٞبَػػو وعمػػره ينتهػػم يف الوقػػت قػػد ُكتِػػَب أصػػبلً عنػػد اهلل الرجػػلواتسػػع رزقػػو ، ونعلػػم أف ىػػذا 
َرِٞبَػػو فُ تِػػَب رزقػػو  يصػػلورزقػػو ي ػػوف إذل السػػاعة الفبلنيػػة ، ونعلػػم أف الرجػػل اآلخػػر دل يُْ تَػػْب أْف  الفػػبل 

 وينقص عن الذي ُكِتَب يف األزؿ ،  يزيدمضيقاً ، وُكِتَب عمره قاصراً من األصل ليس فيو شمء 
 عليه الصالة والسالـ من اذا ال الـ ؟  ما الفا دة من قالهإذف 
 ا٢با على صلة الرحم ،  : الفا دة من ذلي:  نقاؿ

 وصوالً لَرِٞبَو سيصل َرِٞبَو ،  الرجلوإذا كاف اهلل قد كتب ىذا 
 ، ال نعلمو ، أْف ي وف وصوالً للرحم أمٌر ٦بهوؿ لنا  الرجلل ن كتابة اهلل سبحانو وتعاذل ٥بذا 

 أْف نعمل ،  ىوينا األمر الذي بْب أيد
 وما وراء ذلك فهو عند اهلل عز وجل ، 

بسػعة  والمػراد، فيػو  البركػةب ػوؿ العمػر  المػرادإف :  الهقرير نسلم من قاؿ من قاؿ من العلماء وبهذا
 ،  في البركةأي ( أْف يُػْبَسَط لو يف رزقو ) الرزؽ 
العمػر ونَػْزُعهػا كقصػػر  ك ػوؿاً وجودىػػا  أجػدى عػػنهم شػيئاً ألف ال كػة أيضػمػا  لػا قػالاا اػػذا القػاؿ ألنهػم

ُمبارَكاً كاف ُمبارَكػاً وإْف كػاف اهلل قػد كتػب أنػو  عمرؾالعمر ، نفس الشمء ، إْف كاف اهلل قد كتب أْف ي وف 
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 ُمبارَكػػاً ، وكػذلك الػرزؽ إف كػػاف اهلل قػد كتبػو ُمبارَكػاً كػاف ُمبارَكػاً وإْف ي ػن كتبػو  ُمبػاَرؾغػّب ُمبػاَرؾ صػار غػّب 
 ُمبارَكاً ، دل ي ن 
ا٤بػاؿ وبركػة العمػر وبسػط  بركػةىم ىم ، ىػم فػروا مػن شػمء ووقعػوا فيػو ، ألف كػل شػمٍء ُمَقػدَّْر ،  فا٤بسألة

 الرزؽ وطوؿ العمر كلو م توب ، 
 أف الذين يقالاف اذا القاؿ قالهم غير صحيح    والمهم
ورزقػْب رزقػاً إْف وصػل  ،إْف ق ػع إف لئلنسػاف عمػرين ، عمػراً إْف وصػل وعمػراً  :أيضاً الذين قػالاا  كذلي

ي وف اهلل تعػاذل غػّب عػادٍل با٤بػآؿ ، وىػذا  أفْ ، ألف ىذا يؤدي إذل  اذا أيضاً غير صحيحورزقاً إْف ق ع ، 
 خ أ ، 
يف رزقػو ، وىػذا ال يصػل فيقصػر  لوإف اهلل عادلٌ با٤بآؿ ، عادلٌ بأف ىذا يصل وي وؿ عمره ويُػْبَسَط :  نقاؿ

معلػػػـو وىػػو شػػمٌء واحػػد مػػػا يتغػػّب ل نػػو عنػػدنا غػػػّب  اهللزقػػو ، يػػػنقص رزقػػو ، ىػػذا عنػػد عمػػره ويُػَقصَّػػر يف ر 
 والسبلـ أْف نصل الرحم ، صبلةعليو ال الرسوؿمعلـو ، و٥بذا حثَّنا 

مػن أحػػب أْف ) : > الرسػوؿ صػػلى اهلل عليػو وسػػلم  أي> ، قػػاؿ  ذلػػي أيضػاً فػػي مسػػألة الػيواج ونظيػر
  نفس الشمء ،، ( يولد لو فليتزوج 

 ال، وإال فنحن نعلم اهلل قد كتب ٥بذا الرجػل أْف يتػزوج وأْف يولػد لػو أو أف  الزواجا٢با على  المراد بهذا
 العمر ،  ل وؿيتزوج وال يولد لو ، فنحن فرلنا ىذا ألنو سبٌب للوالدة كما أف صلة الرحم سبٌب 

سػػػعة الػػػرزؽ  بسػػػببووب أف اإلنسػػػاف إذا علػػػم أف الشػػػمء م تػػػوب بأسػػػبابو طػػػوؿ العمػػػر م تػػػ:  والحاصػػػل
مثػل ىػذا القػوؿ مػن رسػوؿ صػلى  مػنم توب بسببها الذي ىو الصلة ، ل ننا ٫بن ال نعلم صار ا٤بقصػود 

وأنػػػو سػػػبب ، الػػػدعاء أيضػػػاً سػػػبب ٢بصػػػوؿ  الػػػرحماهلل عليػػػو وسػػػلم صػػػار ا٤بقصػػػود منػػػو ا٢بػػػا علػػػى صػػػلة 
 الرزؽ ، السؤاؿ سبب ، اهللا٤بقصود ، من أحب أْف يُرزؽ فليسأؿ 

  ؟إذا كاف اهلل كهب لي الرزؽ فال حاجة للس اؿ : ؿ قا ل قا لا
للشػرع ، واهلل تعػاذل  م لػوبغلط ففعل األسباب الٍب جاءت ّٔا الشريعة أو شػهد ّٔػا الواقػع أمػٌر :  نقاؿ

 ٕب متو قد ربط ا٤بسببات بأسبأّا ، 
م توبػاً ، وعنػدؾ غػّب  معلومػاً ، إ٭با ىو ذكٌر لسبٍب ي وف عند اهلل  إش اؿ والحمد هلل في الحديث فال

 ، السببمعلـو ، إ٭با الشمء الذي ُٚباَطُب بو أف تفعل 
 لده ا٢براـ ،  :( إف الرزؽ اا من الحالؿ أو ضدص )  :قاله

إف :  قلنػػا إذابػػا٤بعُب العػػاـ ، ولػػو دل نقػػل بػػذلك ل ػػاف الػػذي ال يأكػػل إال ا٢بػػراـ غػػّب مػػرزوؽ  رزؽٌ وا٢بػػراـ 
 لآلية ،  ٨بال ٌ ػغذى با٢براـ غّب مرزوؽ وىذا الرزؽ ، لـز من ىذا أف الذي يت

  : ولهذا قاؿ
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                     ِل ػخلػػػػػػػػػػػػػرازؽ كػػػػػػػػػػػػل ال هػألنػػػػػػػػػػػػ – 31

                      ر رزؽِ ػ يػػػػػػػػػػػػػػػاٌؽ بػخلػػػػػػػػػػػػػػػم ولػػػػػػػػػػػػػػيس                                                             
  

يأكػػل إال ا٢بػػبلؿ ، فػػػبل  لػػناً تقيػػاً فلػػيس عليػػو تبعػػة يف رزقػػػو ألف ىػػذا ا٤بػػؤمن التقػػم ا٤بػػرزوؽ مؤمنػػ ا كػػافإذ
 ي وف عليو شمء ، 

٤ُظ ػ٠ِ اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ٝػِٔٞا } : ال ت وف خالصًة ٥بم لقولو تعاذل  ألهناأما ال افر فإنو يعاقب على رزقو 

 جناح ، ؤمنْب عليهم أف غّب ا٤ب فمفهامه ،(  53أُبئذح ) { اُقبُؾبد ع٘بٌػ ك٤ٔب هؼٔٞا 
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 والمناقية األسئلة
م تػوب عػن  ىذا، ل ن ىل ستلقم نفسك يف النار ؟ ُمتَّ فيو شك أنك إذا ألقيت نفسك يف النار  ما 

ٯبػوز أف ٘بلػس ٙبتػو و٥بػذا يػروى أف النػيب  مػااهلل و٫بن منهيوف أف نلقم أنفسنا إذل التهل ػة ، ا١بػدار ا٤بايػل 
أمػػػا  خوفػػػاً مػػػن أف يسػػػقط عليػػػو فػػػنحن مػػػأموروف بفعػػػل األسػػػباب فأسػػػرعٍر صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم مػػػر ٔبػػػدا

 جداٍر مائل وسقط عليو ،  عند، فهذا الرجل الذي مر من  الشمء ا٤ب توب عن اهلل فإنو ال يتغّب
  ؟م  الطريل الثاني نضا  ذابلا : لا قاؿ قا ل 

 عند اهلل ، ا٤ب توب، ىذا ىو  ما ٲب ن ، ال بد أْف ٲبر من ىذا ال ريق ويسقط عليو ا١بدار:  نقاؿ
فإنػو بالػدعاء يرفعػػو  معػْب، وإذا كػاف ُمَقػدَّر عليػو شػػمء  صػػحيح 1 (ال يػرد القػدر إال الػدعاء ) حػديا  -

أف ) : ا٤ب تػػػوب ، كمػػػا قػػػاؿ الرسػػػوؿ ٤بػػػا أخػػػ   ىػػػذااهلل ، إ٭بػػػا ا٤ب تػػػوب يف األصػػػل أنػػػك تػػػدعوا فيعػػػود ، 
كػػػأف ىػػػػذا معنػػػاه إنػػػػذار مػػػن اهلل أنػػػػو   ، 2 (اهلل ّٔمػػػػا عبػػػاده  ٱُبَػػػوّْؼُ الشػػػمس والقمػػػر آيتػػػػاف مػػػن آيػػػػات اهلل 

 بالػػػك١بأنػػػا إذل اهلل وصػػػلينا وتصػػػدقنا ودعونػػػا رُفِػػػَع ىػػػذا الشػػػمء ا٤بهػػػم أنػػػت اجعػػػل  فػػػإذاسيصػػػيبنا عػػػذاب 
 للم توب يف األزؿ ، وأف ما دونو فهو أسباب فقط فا٤ب توب يف األزؿ ما يتغّب ،

 : 3 (و  جـر  بله أْف يعذب بدوف ذن إف اهلل تعالى يضاز) : الم لف  يقاؿ
 : ( 83األٗج٤بء ) { ال ٣ُغؤٍ ػٔب ٣لؼَ ْٝٛ ٣ُغؤُٕٞ } : قاله تعالى :  دليله
 ، 4 (بَػَهْم وىو غّب ظادٍل ٥بم َلَعذَّ إف اهلل لو عذب أىل ٠باواتو وأرلو ) : حديا :  السنة ومن

اهلل   يعػذب  أف( : لنػاس بػدوف ذنػب أف اهلل يعػذب ا) : الثػاني فػي اػذص المسػألة   مسػألة  والقاؿ
 الناس بدوف ذنب   

ٖٝٓ ٣ؼَٔ ٖٓ اُقبُؾبد ٝٛٞ } ،   ( 13اُغٖ ) { كٖٔ ٣ئٖٓ ثشثٚ كال ٣خبف ثخغبً ٝال سٛوب } :  دليلهم

 ( . 118هٚ ) { ٓئٖٓ  كال ٣خبف ظِٔبً ٝال ٛنٔب 

يعػػذب النػػاس  اهللن اػػل يم ػػ) :  بأنػػو قػػد يتوجػػو ىػػذا السػػؤاؿ وىػػو :عمػػا اسػػهدؿ بػػه الم لػػف  نضيػػب
 العاصم ،  ويعاقبول ن ال حاجة لو ألف اهلل قد وعد بأنو يثيب ا٤ب يع ،  (بدوف ذنب ؟ 

 أنو إذا عذّٔم وىم مستحقوف للعذاب فبل ي وف ظا٤باً ٥بم ،  الحديث أما
 أنو لو عذّٔم ل انت أعما٥بم ال تفم ٕبق اهلل ،:  الثاني
 بصحة ا٢بديا ، أننا ن الب بصحتو ، ا٤ب البة:  الثالث

                                                 

بػػػرقم (  286/  0) العبلمػػػة األلبػػػا  يف سلسػػػلة األحاديػػػا الصػػػحيحة ، وحسػػػنو (  20880) وأٞبػػػد (  91) أخرجػػػو ابػػػن ماجػػػة  - 1
054 . 

 ،(  910) أخرجو مسلم  - 2
 ،( وما بعدىا  026/  0) وجامع الرسائل وا٤بسائل (  217/  8) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 3
 ،(  045) العبلمة األلبا  يف ظبلؿ ا١بنة وصححو (  20010) وأٞبد (  77) وابن ماجة (  4699) أخرجو أبو داود  - 4
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 الثالث الباب
   1وازيماف ومهعلقات ذلي  في األح اـ

 ،  األح اـ جم  ح م
الدينيػػػػة يف األ٠بػػػػاء كمػػػا سػػػػيأيت واألح ػػػػاـ  واألح ػػػاـاألح ػػػػاـ الشػػػرعية واألح ػػػػاـ ال ونيػػػػة  والمػػػراد بػػػػه

 الدنيوية واألح اـ األخروية ، 
 ، كما سيتبْب من الشرح ،  األح اـ عامة المهم

****************** 
            علػػػى العبػػػاد طػػػراًّ    وواجػػػبٌ  – 31

                              راًّ ػوبػػػػػػػػػػػػػػػاعًة ػدوص طػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػعػي أفْ                                                         
  

 خ  مقدـ ،  ( :واجب ) :  قاله
٧ب ػػػـو (  العبػػاد)  وح ػػم ، (  واجػػب) ألف مبتػػدأ مػػؤخر ، وإ٭بػػا قلنػػػا بػػذلك :  (أْف يعبػػدوص ) :  قالػػه

 عليو ، 
فاعػػٌل (  أْف يعبػػدوص) و  مبتػػدأ(  واجػػب) علػػى لغػػة قليلػػة أو علػػى قػػوٍؿ لػػبعض النحػػويْب أْف ٪بعػػل  وٯبػػوز

ا٤ببتػدأ ٯبػوز أْف ي ػوف الوصػ  مبتػدأ وي ػوف مػا بعػده  وتأخرأغُب عن ا٣ب  ألنو ٯبوز إذا كاف ا٣ب  وصفاً 
 عن ا٣ب  ،  أغُبعل فاعٌل بو أو نائب فا

 أف ىذا ال ٯبوز إذا اعتمد على نفمٍ  أو استثناء ، الميهار ل ن
 مػػا أُلْػػِيـَ بػػه )  أو (مػػا أُِمػػَر بػػه علػػى سػػبيل ازلػػياـ ) ،  الااجػػب عنػػد أاػػل العلػػم ( :وواجػػب ) :  قالػػه

    2( الم لف 
 ا٤براد ّٔم كل الناس ،  ( :على العباد ) :  قاله

 العبودية ا٣باصة ،  ليستُب العاـ فالعبادة ىنا با٤بع
 : أف العبادية وقد مر علينا كثيراً 

  ت اف عامة واي الهعبد ال اني  – 1
 خاصة واي الهعبد اليرعي    وت اف – 8

 أْف يعبدوا اهلل عز وجل ،  العباديعِب ٯبب على كل  والمراد انا الهعبد ال اني
 أي ٝبيعاً ، ( :طراًّ ) :  قاله

                                                 

 فارجع إليو إف شئت ، ( كتاب اإلٲباف ) رٞبو اهلل تعاذل كتاب نفيس يف ىذا الباب أال وىو  - 1
وشػػػرح ال وكػػػب ا٤بنػػػّب (  236/  0) والبحػػػر احملػػػيط للزركشػػػم (  208/  4) وأح ػػػاـ القػػػرآف البػػػن العػػػر   23ا٤بستصػػػفى للغػػػزارل  - 2

وحاشػية (  250 – 251/  0) وبريقة ٧بمودية للخادمم (  01 –  9/  0) و٦بمع األهنر لدامادا أفندي  001 – 017للفتوحم ص 
وحاشية ابن عابدين (  024 – 023/  0) وحاشية الع ار (  011/  0) وم الب أورل النهى للرحيبا  (  31 – 29/  0) العدوي 

 ،(  96 – 95/  32( )  000 – 001/  23( )  213 – 212/  7) وا٤بوسوعة الفقهية (  303/  6) 
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ول ػن مرجعهػا معلػػـو  الحػػقلػيس ٥بػػا مرجػع سػابق وال (  يعبػدوص) ا٥بػػاء يف قولػو  ( :يعبػدوص أف ) :  قالػه
 إذف عائدة على اهلل عز وجل ، فا٥باءمن السياؽ ألف الذي ٯبب أْف يُػْعَبد ىو اهلل عز وجل ، 

  ،يعِب أْف يعبدوه امتثاالً ألمره واجتناباً لنهيو  ( :طاعًة وبراًّ ) :  قاله
بأنػػو فعلهػػا طاعػػًة هلل ورجػػاًء  العبػػادةأي رجػػاًء لػػِ ِّْه وثوابػػو ، فيشػػعر اإلنسػػاف عنػػد فعػػل  ( :اًّ وبػػر ) :  قالػػه

 ،لثوابو  ورجاءً لثوابو فالصبلة مثبلً يقيمها طاعًة هلل 
 ، كرامتو   داريف عبادتو الوصوؿ إذل اهلل عز وجل وإذل أف ينوي أنو ينبغم لئلنساف  وقد سبل

 ، ( 18األٗؼبّ ) { ٣ش٣ذٕٝ ٝعٜٚ } : رادة ا٣بالق عز وجل كما قاؿ تعاذل فيجمع بْب األمرين بْب إ

 . ( 85اُلزؼ ) { ٣جزـٕٞ كنالً ٖٓ هللا ٝسمٞاٗب } : وبْب إرادة ثوابو كما قاؿ تعاذل 
 ،على كل ٨بلوؽ أْف يعبد اهلل عز وجل  واجبىذا 
 ، (  نااايهأوامرص وترؾ  الهذلل هلل عي وجل محبًة وتعظيماً بفعل: ) ىنا  بالعبادة وا٤براد
 :قاؿ  ولهذا

****************** 
                    ر   ػذي بػػػػػػػه أمػػػػػػػػالػػػػػػػ لعػػػػػػػويف – 31

            زجػػػػػر عنػػػػػهرؾ الػػػػػذي ػويهػػػػػ ماً ػحهػػػػػ                                                       
      

 ،الفعل الذي أمر بو حتماً  يفعلوايعِب وواجٌب عليهم أْف 
 وص  يعود على األمر يعِب الذي أمر بو أمر حتٍم ،  ( :حهماً ) :  قاله
 :مأمارات اهلل عي وجل قسماف  ألف
 مأمارات حهم    قسم .1
 مأمارات تطاع    وقسم .8

 ٯبب أْف يُفعل ما أمر بو حتماً ،  والذي
رسػالة يتوقػ  عليػو ٗبعػُب ال تبليػغما أمر بو ت وعاً قد ي ػوف القيػاـ بػو فػرض كفايػة إذا كػاف التبليػغ ،  ول ن

 أننا لو تركناه ٤باتت السُّػنَّػة ، 
وي ػوف وجوبػو ىنػا لغػّبه ، يعػِب  ،إنو ٯبب أْف يقـو اإلنساف ٗبػا دل يػؤمر بػو حتمػاً  :ربما يقاؿ قا ل  فهنا

 لئبل ٛبوت السُّػنَّػة ، ال الٯباد الفعل ، 
 ،  الوجوبيس على سبيل إذا كانت السُّػنَّػة مشهورة فمعلوـٌ أف القياـ ّٔا ل أما
 يعِب يَبؾ ما زجر عنو من النواىم ،  ( :ويهرؾ الذي عنه زجر ) :  قاله

 فيما ندب إليو ،  واستحباباً أْف يفعل ما أمر اهلل بو وجوباً فيما َحتََّمُو  على كل م من الااجباذا اا 
 ىو م روه ،  فيماويَبؾ الذي عنو زجر وجوباً فيما َحرََّمُو ، وندباً 

  ما ُخِلَل ازنساف إ  للعبادة فقط 
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   للعبادةوما عدا ذلي فإنه ُمَ م ل 
  حهى تناوؿ المباحات إنما أباحها اليارع لئال َتَملر النفاس 

 بفعل شمء وترؾ شمء َلَ لَّْت وَملَّْت ،  بقيم ُمْلَيَمة إذاألف النفاس 
 أحل اهلل عي وجل    فيمال ن ُفِسَح لها 
 تهناوؿ ما يفرح ويُْطِرْب    أفْ اليارع َفَسَح للنفاس في أياـ الفرح  ولهذا َنِضُد أف

 الدُّْؼ يف األعياد وكذلك يف األعراس ، :  مثل
 ،تناؿ م لؤّا عند األحزاف  أفْ وأباح للنفس 

  ،فأباح لئلنساف أْف ٰبُِدَّ على ا٤بيت ثبلثة أياـ 
ثػبلث ، إال علػى زوجهػػا  فػػوؽمػرأٍة أْف ٙبُِػػدَّ علػى ميػت ال ٰبَِػلُّ أل) : كمػا قػاؿ النػػيب صػلى اهلل عليػو وسػػلم 

ا٤بيػػت ألف الػػنفس ت ػػوف حزينػػة كئيبػػة مػػػا  علػػىفثبلثػػة األيػػاـ ٯبػػوز يف اإلحػػداد ،  1 (أربعػػة أشػػهٍر وعشػػراً 
 تنبسط لؤلمور الَبفيهية ، 

فعلػت   مػات كػذا مػا فعلػ ٤بػاذامػا خرجػت مػثبلً للنزىػة ؟  ٤بػاذامػثبلً مػا ٘بملػت ،  ٤بػاذا:  لإلنساففال يُقاؿ 
 ، واهلل أنا ٧بزوف ، فين وي على نفسو ،  ؟ كذا من األمور الَبفيهية العادية

 وقػدره، التسػخط مػن قضػاء اهلل الحامػل لػه علػى ذلػي الهسػخط  افي     بأس به   بيرط أْف  اذا
   فإْف كاف الحامل له على ذلي الهسخط فها حراـ   

٤بػاذا   حػدوٍد معينػة ، يفب ل ػن الشػرع أبػاح لئلنسػاف مػا يَبفػو بػو الواجب العبادة ىذا الواج :نقاؿ  إذف
 ؟ 

ا٢ب ػػػم الشػػػرعم ، فهمنػػػا اآلف األح ػػػاـ  ىػػػذامة ، واإلنسػػػاف لنفسػػػو عليػػػو حػػػق ، آلػػػئبل يلحقػػػو ا٤بلػػػل والسػػػ
 منها واجب وبا٤بستحب منها مستحب ،  بالواجبة أـ غّب واجبة ، القياـ بالشرعية واج
 وتخفى معالمها فقد ي اف فعلها واجباً ل يرص    السنةَي أْف تنقرض إْف ُخيِ : إ  أننا قلنا 

****************** 
                   ا قػػػػػدرر أو قضػػػػػاصػمػػػػػ وكػػػػػل – 32

                      كمػػػػػػػػػػا قضػػػػػػػػػػاص  اً ػمػػػػػػػػػػػحه  ٌ ػااقػػػػػػػػػػػف                                                              
  

 مبتدأ ، :( كل ) : قاله 
 خ ه ، لو سألنا ٤باذا وقعت الفاء يف خ  ا٤ببتدأ ؟  :( فااق  ) : قاله 
تقػػَبف  أفْ ، فػػإذا كػػاف عامػػاً فإنػػػو ٯبػػوز (  كػػل) متضػػمن ٤بعػػُب الشػػرط ، ومعػػُب الشػػرط العمػػـو  ا٤ببتػػدأألف 

 الفاء يف خ ه ، 
 كل أحٍد فقائم ، صح ، : فلو قلت 

                                                 

 ، (  0486) ومسلم (  0222) أخرجو البخاري  -  1



 306 

 ،، ما صح  فقائمزيد : ل ن لو قلت 
 ألف األوؿ ٗبعُب الشرط والثا  ليس كذلك ، 

 كل الذي قدَّره أو قضاه ، :( كل ما قدرر ) : قاله 
 يعِب فبلبد أْف يقع ،  :( فااق  ) : قاله 
 أي جزماً ، : (حهماً ) : قاله 
كػػاف   أوأي علػػى الوجػػو الػػذي قضػػاه سػػواٌء كػػاف ىػػذا الشػػمء مػػن فعلػػو عػػز وجػػل  :( كمػػا قضػػاص ) : قالػػه 
 بأفعاؿ العباد فبلبد أْف يقع ،  لقاً عمت
 قدَّر اهلل على شخٍص ألْف يهتدي اىتدى ،  فإذا

  ،وإذا قضى على شخٍص بالضبلؿ لل 
 بالفقر افتقر ،  و بالرزؽ رزؽ وإذا قضىوإذا قضى ل

 ،  والرخاءوإذا قضى اهلل تعاذل با٣بصب والرخاء حصل ا٣بصب 
 ضيق ، وإذا قدَّر اهلل ا١بدب والضيق حصل ا١بدب وال

 وقع ذلك ،  والقتاؿوإذا ُقدَِّرْت الفًب 
َر َرفْػُعُو وقع ،   وإذا ُقدّْ

 فالبد أْف يق     اهللالمهم على كل حاؿ كل شٍئ يقضيه 
قضػاىا اهلل ، كمػا  موانػعأنو قد ي وف ٥بذا ا٤بقضم موانع قضػاىا اهلل عػز وجػل ، قػد ي ػوف   حظاا ول ن

َر لػو مػانع بػأمر اهلل عػز وجػل  ُمَقدَّرىذا : ، فنقوؿ  1 (الدعاء ال يرد القدر إال )  : جاء يف ا٢بديا مث قُػدّْ
 فمنع ، 
في عمػـا كػالـ الم لػف  داخلكل ما قضاص أو َقدررَص حهى ما كاف مقضياً ةم ُوِجَد له المان  فإنه   إذف
   

ء ول نػي رد القضػا أسػألياللهػم إنػي   ) : أْف يقػوؿ بعػض النػاس يف دعائػو :  نػرى مػن الضهػل ولهذا
، مػػن !!! أل ػػ    ، سػػبحاف اهلل  ول ػػنابتلػػِب ٗبػػا شػػئت مػػا يهػػم : ، كأنػػو يقػػوؿ ( أسػػألي اللطػػف فيػػه 

 قاؿ ىذا الدعاء ؟ من أين جاء ىذا الدعاء ؟ ، 
 الصػحابةالدعاء   يصح نقالً عػن السػلف   وإْف صػح عػن بعضػهم   فػال يم ػن أْف يصػح عػن  اذا

 الل   يف قضائك ، صح ، أسألك اللهم إ  :  قل الذين أقاالهم مأةارة ميهارة  

                                                 

بػػرقم (  286/  0) ، وحسػػنو العبلمػػة األلبػػا  يف سلسػػلة األحاديػػا الصػػحيحة (  20880) وأٞبػػد (  91) أخرجػػو ابػػن ماجػػة  -  1
054 . 
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وجػل مػا يقضػم شػئ سػواًء َل َػَ  بػك أو شػدد عليػك إال وىػو قػد  عػزاهلل (    أسألي رد القضػاء) أمػا 
 من يقوؿ ىذا الدعاء ،  ننبوقضاه ، لذلك ينبغم أْف 

 منو ؟  ما الفائدةتعاؿ يا أخم ، الدعاء : نقوؿ 
 عناه أنك تريد أال يعذبك اهلل ، م (قني عذابي  مالله: ) إذا قلت 
 عذا  ، فال     يف العذاب ،  اً ر مقدّْ  كنتيا ر  إْف  : تقوؿ  تريد أف

يعػػِب معنػػاه إذا كنػػت قَػػدَّْرَت شػػقائم (  رد القضػػاء أسػػأليإنػػي   )  : اػػذا معنػػى الضملػػة الدعا يػػة اػػذص
 ،  قليبلً فاجعلِب شقياً ل ن َىوّْْف 

معنػاه  يعلمػوف الو  بػوحلو ، تركيبػو طيػب أخػذوا : ال بلـ كما يقولوف  أوار بعض الناس إذا  على كل حاؿ
 ٗبيزاف ال تاب والسنة ،  نزنػو، وىذا من الغفلة ، فالواجب أْف نتأىن يف كل ما نسمع حٌب 

تقػػع ؟ تقػػع   ا٤بعاصػػم ، إذا قَػػدَّّر أْف ت ػوف :( كمػػا قضػػاص   حهمػاً  فااقػػ ٌ وكػػل مػػا قػػدرر أو قضػػاص  ) : قالػه 
 بالقػدروتػؤمن ) : أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٤با سػألو ج يػل عػن اإلٲبػاف ، قػاؿ  ىذااه ودليل كما قض

 ،  1 (خّبه وشره 
 ،  2 (ي ن  لمما شاء اهلل كاف وما لم ييْأ ) : وأجم  المسلماف على قالهم 

ول ػػن قػػل ،،،  -: إذل أْف قػػاؿ  -… احػػرص علػػى مػػا ينفعػػك : ) وقػػاؿ الرسػػوؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ 
 وا٢بديا مشهور ،  ، 3 (َقَدُر اهلل وما شاء فعل 

فيمػػػا يصػػػيبك ،  كاملػػػة، وأنػػػت إذا آمنػػػت بػػػذلك حصػػػل لػػػك طمأنينػػػة   مػػػا قَػػػدررَُص اهلل فالبػػػد أْف يقػػػ  إذف
 ألنك تعلم أنو لن يتغّب الواقع أبداً ، لن يتغّب الواقع ، 

يعلػم أف ىػذا الػذي حصػل  أفْ ِِبَ مالػو ، ٯبػب أف شخصاً صار يعمل يف التجارة مث خسر حٌب فَػ ُقد رَ  فلا
 ،  رباِّ بقضاء اهلل وقدره وحينئٍذ ي مئن ويسلم ألنو يرلى باهلل 

أنػو لػو دل ٱبػرج دل ٲبػت ،  قلبػوخرج ابنو إذل السوؽ ، فأصابو حادٌث ومات ، ال ٯبػوز أْف يػورد علػى  رجل
 ؟  ٤باذاىذا غّب واقع ، ىذا ٯبب أْف ت رده عن قلبك ، 

 ،  حصل الذيأْف ي وف كما حصل ، ال ٲب ن أبداً أْف تسّب األمور إال على ىذا البد 
:    ؟ قاؿ  اهلل، ماذا قاؿ  ( 112آٍ ػٔشإ ) { ٓب ٓبرٞا ٝٓب هزِٞا } : عن ا٤بنافقْب قاؿ اهلل تعاذل  ولهذا

تُػَولّْد إال ا٢بسرة ،  الىذه األمور  ، ( 43اَُ٘ٔ ) { ٤ُغؼَ هللا رُي ؽغشحً ك٢ هِٞثْٜ ٝهللا ٣ؾ٢٤ ٤ٔ٣ٝذ } 
) { هَ ُٞ ً٘زْ ك٢ ث٤ٞرٌْ ُجشص اُز٣ٖ ًزت ػ٤ِْٜ اُوزَ ا٠ُ ٓنبعؼْٜ } واإلحياء واإلماتة بيد من ؟ بيد اهلل  

                                                 

 ، (  8) أخرجو مسلم  - 1
 ، (  096/  4) الفتاوى ال  ى   - 2
 ، (  2664) أخرجو مسلم  - 3
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تاب والسنة وقرره ا٤بؤل  رٞبو اهلل ،  الذي جاء يف ال ال بلـفأنت إذا آمنت ّٔذا  ، ( 111آٍ ػٔشإ 
  وال تتضجر واهلل أعلم ، وال َٛبَلَّ  تسأـفإنك سوؼ تسَبيح وال 

 ، وجاب عبادة اهلل عي وجل على جمي  العباد من جملة األح اـ
ٝٓب خِوذ اُغٖ } : وقولو  ، ( 32اُ٘غبء ) { ٝاػجذٝا هللا ٝال رؾشًٞا ثٚ ؽ٤ئبً } : قولو تعاذل :  ودليلها

 سبحانوفإنو ىو عبادتو وكذلك فعل ما أمر بو وتَػْرُؾ ما هنى ،  ( 12اُزاس٣بد ) { ٝاإلٗظ اال ٤ُؼجذٕٝ 
 وتعاذل ،

ال ٱبتلػػ  عمػػػا قضػػاه يف األزؿ وىػػذا يعػػػود إذل  قضػػاهو واقػػع ، واقػػٌع حتمػػػاً كمػػا نػػػمػػا قَػػدَّرَُه اهلل أو قضػػاه فإ
 وجوب الرلا بالقدر ، 

، واإلنسػاف ٯبػب أْف يرلػى بػاهلل  ربػاِّ بالقدر من أركاف اإلٲباف الستة والرلا بالقدر مػن الرلػا بػاهلل  واإلٲباف
 رباِّ مدبراِّ يفعل ما يشاء عز وجل ، 
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 األسئلة
مقػػدر علػػمَّ وم تػػوب  ىػػذا: مػػا الػػرد علػػى مػػن يفعػػل ا٤بعاصػػم ونقػػوؿ لػػو ٤بػػاذا فعلػػت ؟ ويقػػوؿ :  السػػ اؿ

 علمَّ أف أفعل ىذه ا٤بعاصم ، ؟
 ىل تزوجت ؟  :رحمه اهلل  الييخ
 ال ، :  رحمه اهلل السا ل
  الزواج ، أنا أرى أال تسعى يف :رحمه اهلل  الييخ
 ٤باذا ؟  :رحمه اهلل  السا ل
، ال يُػْعَلْم ،  اهللإذا كاف م توب عليك سيقع ، القضاء والقدر أمر م توب عند  :رحمه اهلل  الييخ

يعلم  أف اهلل كتبها عليو ؟ يقيناً ال يعلمفالذي أقدـ على ا٤بعصية ىل أقدـ على ا٤بعصية حْب إقدامو وىو 
   !عنها ؟  أقدمت وأنت منهٌم ٤بإذف ل ن  ، ( 31ُؤبٕ ) { ؿذا ٝٓب رذس١ ٗلٌظ ٓب رٌغت } 
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 فصل
 في ال الـ على القضاء والقدر غير ما تقدـ 

أو الرضػا  والمقضػيال الااجب بالنسػبة للقضػاء والقػدر   الرضػا بالقضػاء : مسألة مهمة جداًّ  وانا
 بالقضاء وُيْسهَػْفَصل في المقضي ؟ 

 :ه الم لف ذلي في قال نَ ػير ػبَ 
****************** 

          واجبػػػاً علػػػى العبػػػد الرضػػػا ولػػػيس – 33
             بالقضان ػي ول ػقضػم لػ ػب                                                 

                عله تعػػػػػػػػػػػػػالى  ػمػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػ ألنػػػػػػػػػػػػػه – 34
             اػقػت الذيل ػعػن فػم وذاؾ                                                            

 ،( وليس واجٌب ) : أنتم عندكم  : (وليس واجباً ) : قاله 
  النصب  اأَلْولىوالظاار أف 
  ويضاز الرف  

 ،  يضاز الاجهافأنو   حظ
 ،(  ليس) منصوب خ  (  الرضا) مرفوع و (  الااجب) فػ  الواجبأف ٚب  عن  فإْف أردت

 ،(  ب ل مقضي الرضالااجب وليس ا) : يعِب 
 ،أْف ٚب  عن الرلا  وإْف كنم تريد
 ، (  وليس الرضا واجباً ) على ىذا  ال الـ وتقديروليس واجباً ، :  فإني تقاؿ

  ، فالاجهاف جا ياف
 على ازنساف أْف يرضى ب ل مقضي    يضبعني   ي  

 اهلل عي وجل    فعلوإنما يضب أْف يرضى بالقضاء الذي اا 
 : يحهاج إلى تفصيل  قضيفالم
 ،  فهذا يضب الرضا بهأْف ي وف ا٤بقضم ح ماً شرعياً ،  : أو ً 

  ح ماً شرعياً وجب الرضا به والسخط به أو منه مناٍؼ لإلسالـ  المقضيإذا كاف 
 ، ذلكأْف نرلى بَِفْرِض اهلل للصبلة والزكاة والصـو وا٢بج وال  والصلة وغّب  مثالً فيضب علينا 

 ،نا ٯبب علي
 ألف ذلي محباٌب إلى اهلل عي وجل والمحباب يضب أْف نحبه  

 وإْف كاف ا٤بقضم أمراً كونياً ،  : ةانياً 
   النفاسفإف األمر ال اني منه ما يال م 

 ،  واذا الرضا به أمٌر فطري
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  ومنه ما   يال م النفاس 
    مراتبوالناس فيه على أرب  

 :ماف المقضي إذا كاف أمراً كانياً فها قس
 فالرضا به أمٌر فطري  ،  ما يبلئم النفوس:  األوؿ

 ما ال يبلئم النفوس ،  : والثانػي
 والناس فيه على أرب  مراتب   

 ،وإٲباف  وعلمإذا قضى اهلل لئلنساف بولد ورزٍؽ واسع وداٍر مهيئة ومركوٍب فخم  :ذلي  مثاؿ
 يرضي به ازنساف أـ   ؟ 

 يرضى به   
 ألنه يال م نفسه   

 فطري    أمرٌ رضاص بذلي 
 ٯبب أْف ترلى بو ألنو سّبلى بو ، :    يحهاج أْف نقاؿ

 : إذا كاف المقضي   يال م النفاس فإف الناس فيه على أرب  مراتب  أما
 إنساٌف قضى اهلل عليه بمرض   المرض مال م أـ غيػر مال م ؟  مرض

  ،غّب مبلئم 
 :  1 ينقسم الناس فيه إلى أرب  مراتب

 مرتبة السخط ، :األولى  مرتبةال
 مرتبة الص  ، : والثانية
 الرلا ، : والثالثة
 مرتبة الش ر ،  : والرابعة

    : أرب  مراتب
 أْف يسخط ىذا الذي قضاه اهلل ، يسخ و ،  :السخط  مرتبة

 من راً أو يفعل فعبلً من راً ،  قوالً أْف يقوؿ :  وعالمة السخط
تنبػػئ عػػن التسػػخط ،  الػػٍبويػػبله ، واثبػػوراه ، ومػػا أشػػبو ذلػػك مػػن ال لمػػات يػػا : أْف يقػػوؿ  :القػػاؿ  مثػػاؿ

الشػػػعور ، القفػػػز حػػػٌب يسػػػقط علػػػى  نتػػػ ل ػػػم ا٣بػػػدود ، شػػػق ا١بيػػػوب ،  :فمثػػػل  : وأمػػػا الفعػػػل المن ػػػر
  اذا تسخط فعلي أـ قالي ؟األرض ، وما أشبو ذلك ، 

                                                 

 – 351والتحفػة العراقيػة ص (  682،  579 – 574/  01( )  092 – 091/  8) ٦بموع فتاوى شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة   - 1
363  ، 
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 تسخط فعلي   
ا١باىليػة   بػدعوى ودعاا من ل م ا٣بدود وشق ا١بيوب ليس من: ) النيب عليو الصبلة والسبلـ  قاؿ ولهذا

 ،  األو ف فعالف   والثالث قاؿ،  1 (
وال يل م خػداِّ وال يقػوؿ  ثوباً يشق  يتأدل اإلنساف نفسياً ول نو يص  ، ال   2 مرتبة صبر :الثانية  المرتبة
 من راً ، 

 ِصيَب با٤بصائب ،أْف يص  إذا أُ  اإلنسافيعِب ٯبب على    3 واذص المرتبة واجبة
الصػػدر ٗبػػا قضػػى اهلل عػػز  منشػػرح، أْف يرلػػى بقضػػاء اهلل معنػػاه أْف ي ػػوف م مئنػػاً  الرضػػا: الثالثػػة  المرتبػػة

 وجل ، ال يتأدل نفسياً ، ىو ي ره ىذا الشمء الشك ، 
َلِة مػن ملػك ملٌك من ٝبُْ  وأناىذا قضاء اهلل : يتأدل نفسياً ، يقوؿ  ال يبلئم النفوس ل نو ال يتأدل ، ال ألنو

 اهلل عز وجل لو أْف يفعل يفَّ ما شاء ، م مئن ، 
 : المرتبة اخهلف فيها العلماء على قالين  اذص
 إهنا واجبة ،  : من قاؿ منهم .0
 ،  4 أهنا مستحبة : ومنهم من قاؿ .2

 أهنا مستحبة وليست بواجبة ، ألهنا صعبة على كثيػر من النفوس ، :  والصحيح
، أل  أعلػم  ال: ىػل أنػت تػأثرت ّٔػذا الػذي قضػاه اهلل عليػك لقػاؿ : ألتو فقلت أنك لو س الرضا عالمة

 لو ،   يقضم لعبده ا٤بؤمن قضاءاً إال كاف خّباً  الأف اهلل دل يُػَقدّْْر رل شيئاً إال كاف خّباً رل أنا مؤمن واهلل 
 ،  5 اذص المرتبة أعلى من األولى،  مرتبة الي ر :الرابعة  المرتبة
   ألنها ِرضاً وزيادة    قبلهاي أعلى اله

  ؟كيف يي ر اهلل على المصيبة : قاؿ قا ل  فإذا
يعلػػػم أف ثوأّػػػا وأجرىػػػا إذا صػػػ  عليهػػػا واحتسػػػب األجػػػر أكثػػػر مػػػن  ألنػػػويشػػػ ر اهلل علػػػى ا٤بصػػػيبة :  قلنػػػا

فمػػن  ، األذىاهلل علػى ىػػذا ، ألف مػػا يَبتػب عليػػو مػن ا٣بػػّب أكثػػر ٩بػا يَبتػػب عليػو مػػن  فيشػػ رمصػيبتها ، 
 ىذه الناحية يش ر اهلل ، 

                                                 

 ، (  013) ومسلم (  0232) أخرجو البخاري  - 1
 عليو بتفصيل انظر كتاب عدة الصابرين البن القيم رٞبو اهلل تعاذل ،٤بزيد من الفائدة يف الص  وتعريفو وأقسامو وأح امو وال بلـ  - 2
/  2) وجػػػامع الرسػػػائل وا٤بسػػػائل (  261/  00) مرتبػػة الصػػػ  واجبػػػة باتفػػاؽ العلمػػػاء انظػػػر ٦بمػػػوع فتػػاوى شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػن تيميػػة  - 3

 ، 353والتحفة العراقية ص  265والفرقاف بْب أولياء الرٞبن وأولياء الشي اف ص (  016
( )  682،  40/  41/  01( )  090/  8) على قولْب ألصحاب أٞبد كما قاؿ شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة انظػر ٦بمػوع الفتػاوى  - 4

 ، 356والتحفة العراقية ص (  016 2) وجامع الرسائل وا٤بسائل (  261/  00
 ، 265الفرقاف بْب أولياء الرٞبن وأولياء الشي اف ص   - 5



 323 

 الرلا ،  منإف ىذه ا٤برتبة أعلى من الٍب قبلها أعلى  :قاؿ أال العلم أو بعٌض منهم  وقد
 فهذا ح م الرضا بالمقضي   

  ؟قضاء من ول ن ٯبب أْف يرلى بالقضاء ، : يعِب :  (ول ن بالقضا ) ا٤بؤل   وقاؿ
 قضاء اهلل عز وجل الذي ىو ِفْعُلو ، 

 ماذا تقالاف في المعاصي   أواقعٌة اي بقضاء اهلل أو   ؟ : قاؿ قا ل  إذا
 بلى ، ىم واقعة بقضاء اهلل ، :  نقاؿ

  ؟كيف ترضاف بقضاء اهلل 
 نعم ، نرلى بقضاء اهلل وإْف كرىنا ا٤بقضم ، :  نقاؿ

ض علػى ، وال نعػَب  ون دب عليها   ول ن نرضػى ل ػاف اهلل قضػااا ون راهااذص المعصية   نرضااا 
 ، ال نعَبض على اهلل ،  قضائهااهلل عز وجل يف 

علينػػا أْف نرضػػى بمػػا وقػػ  مػػنهم باعهبػػارص مػػن  يضػػب فػػإذا رأينػػا العصػػاة مػػثالً والفسػػاؽ وأاػػل المضػػاف
 قضاء اهلل   

 بما صدر منهم باعهبارص من فعلهم    نرضىل ن   يضاز أْف 
 الهفصيل تيوؿ عني إش ا ٌت كثيرة    قضاؤص   وبهذا اافنسخط فعلهم ونرضى فعل اهلل الذي 

أْف نرضػى بإيضػاد  علينػافي الخلل شر مثل إبليس   إبليس أصل الير   فهل يضب : قاؿ قا ل  إذا
 إبليس   خلل إبليس ؟ 

، ال نرلى بذلك ، ألف  إبليس، ل ننا ال نرلى ٗبا يأمر بو  بدوف تفصيلأْف نرلى بإٯباد إبليس  ٯبب
اُ٘ٞس ) { ٖٝٓ ٣زجغ خطٞاد اُؾ٤طبٕ كبٗٚ ٣ؤٓش ثبُلؾؾبء ٝأٌُ٘ش } حشاء وا٤بن ر  إبليس يأمر بالشر والف

81 ) . 
خلقػػػو ٢ب مػػة ، ول ػػػن نرلػػى ٗبػػػا ي ػػوف مػػػن فعػػػل  اهللال شػػك أف :  ونقػػػاؿإذف نرلػػى بػػػأف اهلل خلقػػو ، 
 اخل ،… إبليس من الشر والفساد 

مػن فعلػه ) : قػاؿ  و٥بػذاأي من فعػل اهلل (  من فعله) أي القضاء ، (  ألنه)  ( :ألنه من فعله ) :  الهق
   ( تعالى 
 أي ا٤بقضم ، :( وذاؾ ) : قاله 
الػػذي ذكػػره ا٤بؤلػػ   التعليػػلأي تباعػػد وفعػػل مػػا يػُػػبػَْغُض عليػػو ، وىػػذا  : (مػػن فعػػل الػػذي تقػػالى ) : قالػػه 

 ين بق على ا٤بعاصم ، ين بق ٛباماً على ا٤بعاصم ، 
الشػػخص ، العاصػػم مػػن  فعػػلرلػػى ّٔػػا مػػن ىػذه الناحيػػة ، وواقعػػٌة مػػن واقعػػٌة بقضػػاء اهلل وقػػدره ن فا٤بعاصػم

 ،( فعل الذي تقالى  من) أي ا٤بقضم (  وذاؾ)  ولهذا قاؿ  ىذه الناحية ال نرلاه 
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 صلىوبين قاله اهلل    ( 8اُلِن ) { ٖٓ ؽش ٓب خِن } : ما الضم  بين قاله تعالى : قاؿ قا ل  إذا
 ؟  1 (يي والير ليس إل: ) اهلل عليه وسلم 

 الفرؽ بينهما خاار   :  نقاؿ
أمػػا إذل اهلل فػػبل يضػػاؼ الشػػر ، كيػػ   ا٤بخلػػوؽألػػاؼ الشػػر إذل مػػن ؟ إذل  { ٓذذٖ ؽذذش ٓذذب خِذذن } ألف 

ىػػو الػػذي قَػػدََّر الشػػر ل ػػن قَػػدََّر الشػػر يف مفعوالتػػو أمػػا تقػػديره ٥بػػذا  اهلليُػَتَصػػوَُّر ىػػذا ؟ يُػَتَصػػوَُّر ال شػػك أف 
 ، 2 مة يَبتب عليها من ا٤بصاحل ما ٯبعلها غّب م روىةح مة ح مة عظي خّبالشر 

 ،  المفعاؿ وبين الفعل والفاعل بينل ن فرؽ 
 على كل حاؿ ،  ٫ببوالفاعل ىو اهلل عز وجل وا٤بقدر ىذا ال شك 

 ،  أعلم، واهلل  نعموفعلو أيضاً خٌّب على كل حاؿ ومفعولو فيو خّب وفيو شر ، 

                                                 

 ،(  94/  07( )  269 – 266/  04( )  500،  411/  8) وى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٦بموع فتا  - 1
 ، 020وجواب أىل العلم واإلٲباف ص (  96/  8) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 2
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 األسئلة والمناقية
فيهػا الوصػفْب اإلخػػبلص  نػدخلال اعػة ٲب ػن أْف : ؤلػ  للعبػادة شػرطْب أو ذََكػَر ٥بػا وصػػفْب اشػَبط ا٤ب -

 إال بإخبلص ومتابعة ،  اهللوا٤بتابعة ألنو ال ٲب ن أْف َيْصُدؽ عليو أنو أطاع 
  إف كل شيء َقدررَُص اهلل وقضاص فالبد أْف يق  َحْهماً : يقاؿ الم لف  -

أْف  البدفأخ  أنػو  ، ( ٣48ظ ) { ٔب أٓشٙ ارا أساد ؽ٤ئبً إٔ ٣وٍٞ ُٚ ًٖ ك٤ٌٕٞ اٗ} : قولو تعاذل  : والدليل
 ي وف ،

 الفرؽ بين القضاء والمقضي ؟  ما
 القضاء فعل اهلل ، وا٤بقضم مفعوؿ اهلل ،

 ال الااجب على ازنساف ازيماف بالقضاء أو المقضي ؟  -
    بالقضاءيضب ازيماف 

  .أما المقضي ففيه الهفصيل 
 لمقضي شرعاً يضب الرضا به   ا

 وجوبػاً فيجب علينا أْف نرلى بوجوب الصبلة ونرلػى ٙبػرمي الزنػا  شرعياً وجب الرضا به ح ماً فإْف كاف 
 ، 

 ،  إذا كاف كانياًّ فإما أْف ي اف مال ماً للنفس أو م لماً للنفس
 فالرضا به طبيعي فطري    مال ماً إْف كاف 

  وإْف كاف م لماً 
 : على أربعة مراتب فالناس فيه 

  ساخط  .1
  وصابر  .8
  وراٍض  .3
 ، وشاكر .4

    العبد  وإذا كاف المقضي شرعياًّ فها باعهبار فعل 
 مرضٌي به إذا كاف طاعة   
  ومسخاط إْف كاف معصية 
، يعػػِب مػػا قضػػاه اهلل كونػػاً مػػن األمػػور الشػػرعية لػػيس باعتبػػار ِفْعلِػػِو  كانػػاً   المقضػػيفهػػذا أيضػػاً ُيضػػاُؼ إلػػى 

 ، باعتبار وقوعو من العبد ،  وتشريعو
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ٯبػب علينػا  و٥بػذاإذا كاف طاعة فهػو مرلػم ، إذا كػاف معصػية فهػو مسػخوط ٯبػب السػخط بػو ، :  نقاؿ
 أْف نن ر على العاصم ، 

 ىذا قضاء اهلل وقدره ، :  قاؿ فإذا
ت فعػػل اهلل نرلػػى بػػأف اهلل قَػػدَّرَه عليػػك ، ىػػذا مػػن بػػاب إثبػػا ،نعػػم ٫بػػن نرلػػى بقضػػاء اهلل وقػػدره :  قلنػػا

 ال نرلى بو ،  ِفْعِلكل ن باعتبار 
 ،  فالرضى به واجبباعتبار فعل اهلل  المقضي إْف كاف شرعياً اآلف  فصار
 الرلا بوجوب الصبلة وبتحرمي الزنا مثبلً ، :  مثاله

 ،  فإما أْف ي اف مال ماً للنفس أو م لماً لها كوناً يعِب قضاه اهلل   وإذا كاف كانياً 
 ال فهػذا الرضػى بػه فطػريوالػرزؽ والولػد والزوجػة ومػا أشػبو ذلػك  الصػحة: مثػل  مػاً للػنفسإْف كاف مال 

 واجب أو غّب واجب ، : ٰبتاج أْف نقوؿ 
، الواجػػب فيػػو مػػن ىػػذه ا٤براتػػب ىػػو  الصػػبروالااجػػب فيػػه فالنػػاس فيػػو علػػى أربعػػة مراتػػب  إذا كػػاف م لمػػاً 

 عبد ففيو التفصيل الذي قلُت ، من ال وقوعوالص  ، وإذا كاف أمراً شرعياً باعتبار 
 : نضعل األمر اليرعي يُػْنظُُر فيه من وجهين : أْف نقاؿ  ولنا

 باعهبارص واقعاً من اهلل   : األوؿ  الاجه
 لوحده ، والشرعم لوحدهال و  لنجعل ،  باعهبارص واقعاً من العبد:  الثانػي
مػن العبػد  وقوعػوبػبل تفصػيل ، مػن حيػا الرلا باألمر الشرعم من حيا وقوعو من اهلل واجػب :  فنقاؿ

 إْف كاف طاعًة َوَجَب الرلا بو ، وإْف كاف معصية َوَجَب َسَخ ُُو ، 
 ،  ينقسم إلى قسمينإذف نقسم ىذا إذل قسمْب ،  ؤّذا
 فهذا ٯبب الرلا ،  باعهبارص واقعاً من العبد: قسمْب  إذل

 َوَجَب الرلا بو ،  إْف كاف طاعة العبدواقعاً من 
 َوَجَب َسَخ ُُو ،   كاف معصية  وإفْ 
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 فصل
 ال الـ على الذناب ومهعلقاتهافي 

 ما المراد باألح اـ ؟ 
وا١بزائيػػة ، كػػل ىػػذا  1 أو كػػافر ومػػا أشػػبو ذلػػك اإلنسػػافاألح ػػاـ الشػػرعية وال ونيػػة وا٢ب ميػػة ىػػل يصػػبح 

 ،  متعددةالباب ، ىذا عاـ ىذا فيو أح اـ 
****************** 

  المػػػػػذنب بػػػػػال بيرة       لُ سػػػػػػُ ويَػفْ  – 35
               رةػ يػػػػػػػػػػػػػػػػبالصرر  ػَأَصػػػػػػػػػػػػػػػ إذا ذاػكػػػػػػػػػػػػػػ                                                    

  
األح ػػاـ أيضػػاً وىػػو أمػػٌر مهػػم  مػػنىػػذا : ( ويفسػػل المػػذنب بػػال بيرة كػػذا إذا َأَصػػرر بالصػػ يرة : ) قالػػه 

 ،  الثالثةتاف وسلمت ألف الناس تنازعوا فيو فابتدعت فيو طائف
 ، كي  ؟  مؤمناً أنو ي وف فاسقاً  معير أال السنةإذا أذنب ب بّبة فهو عندنا  ا٤بذنب

    والضماعةاذا مذاب أال السنة ي وف فاسقاً ٗبعصيتو مؤمناً بإٲبانو ، 
ق إنساٍف ٗبػا يسػتح كل، العدؿ أْف نعامل   2 واا المذاب الذي ت يدص النصاص وي يدص النظر والعدؿ

علػى إٲبانػك ل نػك فاسػٌق ِبَ بّبَتِػك  بػاؽٍ أنػَت  : نقػاؿودل يَػُتْب منهػا كبّبة ، فهذا الرجل مؤمن ل ن فعل  
، 
اإلٲبػػػاف بػػػػما ثَػَلَمػػػُو مػػػن  نػػػاقصإنػػػو مػػػؤمن نػػػاقص اإلٲبػػػاف ، مػػػؤمن ٗبػػػا معػػػو مػػػن أصػػػل اإلٲبػػػاف ،  :نقػػػاؿ  أو

 سنذكره إف شاء اهلل ، كما   الحل المذاب  اذا مذاب أال السنة والضماعة   واا  معصيتو
كفػر ، وإذا قتػل نفسػاً   فقػدإنو ليس ٗبؤمن بل ىو كػافر فػإذا زنػا فقػد كفػر ، وإذا سػرؽ  :الخاارج  وقالم

فقػد كفػر ، وى ػذا ، إذا فعػل أي كبػّبة  أرحامػوبغّب حق فقد كفر ، وإذا عقَّ والديو فقد كفر ، وإذا ق ػع 
 صار كافراً خارجاً عن اإلٲباف ، 

 فما ح مه في اآلخرة ؟   خارجاً عن ازيماف وإذا كافراً 
 ، أنو ٱُبَلَُّد يف النار ،  النارأنػو ٱُبَلَُّد يف 
، يعػػِب وافقػػتهم يف  الػػدنياْ ػػم فػػي حُ المعهيلػػة علػػى الهخليػػد فػػي النػػار ل ػػن خػػالفههم فػػي ال ووافقػػههم

 ح م اآلخرة ، وخالفتهم يف ح م الدنيا ، 

                                                 

 091و اهلل تعػاذل ص وشرح العقيػدة الواسػ ية للشػيخ ٧بمػد خليػل ىػراس رٞبػ(  468/  02) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  - 1
، 
 ،(  086 – 085/  2) وكتاب االستقامة (  083 – 082/  3) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 2
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بػػػْب ا٤بنػػػزلتْب ، ال نصػػػفُو  منزلػػػةٍ ّبة ٨ُبَلَّػػػٌد يف النػػػار ل نػػػو يف الػػػدنيا يف إف فاعػػػل ال بػػػ : المعهيلػػػةفقػػػالاا أي 
بػل كافر ولو بَِقْيِد أصػل اإلٲبػاف ،   :و  نقاؿ  ،بَِقْيِد النقص  ولومؤمن  :فال نقاؿ باإلٲباف وال بال فر ، 

 بْب ا٤بنزلتْب ،  منزلةيف :  نقاؿ
اآلخػػرة فجعلػػػوا فاعػػػل  أح ػػػاـتوافقػػػوا يف  ، شػػمء يف وتخػػػالفاايف شػػػمء  تاافػػل الخػػػاارج والمعهيلػػػة إذف

 :ال بّبة خالداً يف النار واختلفوا يف أح اـ النار 
علػى رأي بْب ا٤بنزلتْب  منزلةبأنو ليس ٗبؤمن وال كافر يف  المعهيلةبأنو كافر وح مت  الخاارج فح مت
ال مػػا نقتلػػو ألنػػو لػػيس  المعهيلػػةوعلػػى رأي مرتػػد مبػػاح الػػدـ  ألنػػوإذا رأينػػا فاعػػل كبػػّبة فلنػػا قتلػػو  الخػػاارج

 ا٤بؤمن ألنو ليس ٗبؤمن عرفتم ؟ ، إكراـب افر وال ن رمو 
  :مبهدعة ةالثة المرجئة  فيه

، مػؤمن كامػل  يسػتحق العقػاب مػا عليػو شػمء والمؤمن كامل اإلٲباف أف فاعل ال بّبة :  المرجئة يقالاف
كذب ، كل شمء ، ىػل أنػت مػؤمن بػاهلل ؟ وعق وق ع وغش و  وقتلاإلٲباف ، لو زنا وسرؽ وشرب ا٣بمر 

إٲبانػػك كإٲبػػاف ج يػػل و٧بمػػد ، أعػػوذ بػػاهلل ، ىػػذا معقػػوؿ ؟ ل نػػو  اإلٲبػػافنعػػم ، أنػػت مػػؤمن كامػػل : قػػاؿ 
 اذا مذابهم    عندىم

 الخاارج ؟  مذابما الذي يصلح ل ثير من أبناء اذا اليماف مذاب المرجئة أـ 
 الذي يناسبهم مذىب ا٤برجئة ، 

 يهناسب معهم للهأديب ؟ ل ن الذي 
مشػػ ل ، كػػل مػػن فعػػل كبػػّبة مػػا نصػػلم عليػػو ونقتلػػو ، ىػػذا صػػعب ،  مػػذىبهممشػػ لة ا٣بػػوارج يف ىػػذا ، 

 ىذا فيو شدة ، 
 : الذي يناسب اليماف ما جاءت به السنة كل حاؿ  على

 ،ق ٲبانو فاسٌق ب بّبتو ىذا ا٢بإناقص اإلٲباف أـ مؤمن ب مؤمنىو : أنو نعاملو ٗبا يستحق نقوؿ 
 :رحمه اهلل  الم لفولػهذا قاؿ 

  رة      ػبيػػػػػػػػػالمػػػػػػػػذنب بال  لُ ػُ ويَػْفسػػػػػػػػ
               رةػ يػػػػػػػػػػػبالصرر  ػَأَصػػػػػػػػػػ إذا كػػػػػػػػػػذا                                                    

  
            اف     ػمػػػػػيخػػػػرج المػػػػرء مػػػػن ازي  

              والعصػػػػػػياف بػالذنػػػػػػ قاتػبمابػػػػػػ                                                  
  

أي برزت وخرجػت منػو  قشرىاا٣بروج ، ومنو فسقت الثمرة عن  :الفسل في الل ة  ( :ويَػْفُسُل : )  قاؿ
 ، 

 ىذا الفسق ، ،  1 ( الصغّبةفعل ال بّبة أو اإلصرار على )  :وفي ا صطالح 
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علػػػى  يعػػػِب ( بالصػػػ يرةكػػػذا إذا َأَصػػػرر    بػػػال بيرةمػػػذنب ويَػْفُسػػػُل ال) : فعػػػل ال بػػػّبة كمػػػا قػػػاؿ ا٤بؤلػػػ  
 ، 1 (فعل ال بيرة أو ازصرار على الص يرة )  فالفسل شرعاً الصغّبة ، 

مػػرة واحػػدة فقػػط  ا٣بمػػرإذا زنػػا ا٤بػػرء صػػار فاسػػقاً ، إذا أصػػر علػػى شػػرب الػػدخاف صػػار فاسػػقاً ، إذا شػػرب 
 صار فاسقاً ألنو كبّبة ، 

 ما اي ال بيرة ؟ 
 ة في الحقيقة في المعنى ضد الص يرة   ال بير 
 ما اا الميياف ؟  ل ن
 فهو صغّبة ،  عليوفهو كبّبة وما دل ينص  (ما نص اليارع على أنه كبيرة )  :بعض العلماء  قاؿ
ي ػوف كبػّبة ،  3 (بػأك  ال بػائر ؟  أنبئ مأال ) ىذا ي وف كبّبة ،  2 (اجتنبوا السبع ا٤بوبقات ) :  فمثالً 

 كبّبة وما ال فبل ،   ي وفا نص الشارع على أنو كبّبة كبّبة ، ا٤بهم م
    فهو كبّبة( ما تُػُاع َد عليه بلعن أو غضب ) : بعض العلماء  وقاؿ
    فهو كبّبة ( ما فيه حٌد في الدنيا أو وعيٌد في اآلخرة) : آخروف  وقاؿ

 ،  4 اخهالفاً كبيراً  واخهلفاا
 ،  5( تّػَبْم عليه عقابٌة خاصة  رُ ما  ال بيرة)  ذكر أف وشيخ ازسالـ رحمه اهلل

ْ لو عقوبة خاصة فهو صغّبة ،  هنمَ يعِب ما ُجِعل عليو عقوبة خاصة فهو كبّبة وما   عنو فقط ودل يُػَعْبَّ
 تتفاوت بعضها أشد من بعض ، ال بائرإف :  وم  ذلي يقاؿ

 ،  أقرب إلى الصااب وقاله
  ،صار فاسقاً من فعل ال بّبة ودل يتب منها 

 ،  صار فاسقاً ن أصر على الصغّبة واإلصرار ليس فيو إقبلع م
 خبلفاً للمرجئة ،  ( :ويفسل المذنب : )  قاله

                                                 

انظػػر كتػػاب اإلٲبػػاف ص ( فالفسػػق تػػارة ي ػػوف بػػَبؾ الفػػرائض وتػػارة بفعػػل احملرمػػات : ) وقػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة رٞبػػو اهلل تعػػاذل  - 1
237 ، 

 ، (  89) ومسلم (  2605) أخرجو البخاري  - 2
 ، (  87) ومسلم (  2500) أ خرجو البخاري  - 3
 – 65/  4( )  036 – 021/  0) والفػروؽ للقػرايف (  268/  6) وبػدائع الصػنائع لل اسػا  (  472/  8) احمللى البن حـز   - 4

والبحػػر الرائػػق  386 – 385واألشػػباه والنظػػائر للسػػيوطم ص (  244/  2) التحريػػر البػػن أمػػّب ا٢بػػاج  والتقريػػر والتحبػػّب يف شػػرح(  66
(  312 – 294/  8) وهنايػػة احملتػػاج للرملػػم (  346 – 344/  6) ومغػػِب احملتػػاج للشػػربيِب ا٣ب يػػب (  91 – 89/  7) البػػن ٪بػػيم 

  ،   (  050 – 048/  34( )  09 – 07/  27( )  25/  8) هية وا٤بوسوعة الفق(  553 – 552/  2) وسبل السبلـ للصنعا  

 ،(  650/  00) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 5
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مػػػ من كامػػػل ال يفسػػػق بػػػال بّبة وال باإلصػػػرار علػػػى الصػػػغّبة بػػػل ىػػػو  ا٤بػػػذنبإف : يقولػػػوف  ألف المرجئػػػة
 ازيماف   

 :ابن القيم مبيناً مذابهم  قاؿ
              واحػػػػػدٌ  مءٌ ػيف اإلٲبػػػػػاف شػػػػػ والنػػػػػاس

                   1 ماثل األسػػػنافػعنػػػد تػػػ كا٤بشػػػط                                                  ،
، 

 : قاؿ  ةم
****************** 

            ن ازيمػاف     ػرج المػرء مػخػي   – 42
              والعصػػػػػػػػػػػياف بػالذنػػػػػػػػػػػ اتػمابقػػػػػػػػػػػػب                                                  

  
 ا٤بهل ات ،  :(  المابقات: ) قاله 
  ؟واذا رد على من   بفعل المابقات ( :   يخرج المرء من ازيماف : ) قاله 

 ،  اإلٲبافإنو ٱبرج من :  يقالافألف ا٣بوارج وا٤بعتزلة هيلة عالخاارج والم
 :ل ن الفرؽ بينهما 

 ما فيو وسط ،  ال فرإلٲباف دخل يف إذا خرج من ا:  قالاا الخاارجأف 
ا٤بنػزلتْب ، كرجػل سػار إذل ا٤بدينػة يريػد م ػة فَػنَػػَزَؿ  بػْبإذا خرج من اإلٲباف فهو يف منزلػة :  قالاا والمعهيلة

 ا٤بنزلتْب ، ليس من أىل ا٤بدينة وال من أىل م ة ،  بْبيف بدر ، صار يف منزلة 
كٔبرا ثؼذ اُؾن } : اهلل تعاذل  اؿ، ق س اناؾ واسطةمنهم في أنه لي الصاابل ن الخاارج أقرب إلى 

ودل يذكر منزلة ،  ( 22اُزٞثخ ) { ال رؼززسٝا هذ ًلشرْ ثؼذ ا٣ٔبٌْٗ } : وقاؿ ،  ( ٣38ٞٗظ ) { اال اُنالٍ 
 على صاحبها ،  مردودةفا٤بنزلة ىذه بدعة ، بدعٌة 

 ٣بوارج وا٤بعتزلة ،من ؟ ا لقوؿرد (   يخرج المرء من ازيماف : ) المهم أف قاله 
****************** 

                         اػهابػػػػػػػػػػعليػػػػػػػػػه أْف ي وواجػػػػػػػػب – 41
                    اباػحػػػػػػػ هػعليػػػػػػػر ػر كػػػػػػػل مػػػػػػػا َجػػػػػػػ  مػػػػػػػن                                                         

  
 أي على ا٤برء ا٤بذنب ، :( واجب عليه ) : قاله 
: ، والػػروي  الػػرويإهنػػا لئلطػػبلؽ ، أي إلطػػبلؽ :  يقالػػافبػػاألل  ، واأللػػ  ىنػػا  :( هابػػا أْف ي) : قالػػه 

 عليو بالس وف ، يُوَق أْف يتوْب ، ألف ا٤بتحرؾ : آخر البيت ، وكاف لوال ذلك أْف يقوؿ 
يتػوب مػن   أفْ أي إٜبػاً ، ٯبػب علػى اإلنسػاف ( حابػا ) أي على الفاعل  :(  من كل ما جر عليه) : قاله 
، ألف تػػرؾ الواجػػب  فبَبكػػول شػػمء حصػػل لػػو بػػو إمث ، إْف كػػاف تػػرؾ واجػػب فبفعلػػو ، إْف كػػاف فعػػل ٧بػػـر كػػ

 ٯبر عليو اإلمث ، وفعل احملـر ٯبر عليو اإلمث أيضاَ ، 
 ،  األصل في الااجبات الفاريةفوراً ألف  :( واجب عليه ) : قاله 
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 قبل أف يتوب  يأتيو ا٤بوت بغتة قدٲبوت ، ف أفْ وألف اإلنساف ال يأمن 
 .ولا تاب عند المات لم تنفعه الهابة 

) { ٤ُٝغذ اُزٞثخ ُِز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ اُغ٤ئبد ؽز٠ ارا ؽنش أؽذْٛ أُٞد هبٍ ا٢ٗ رجذ ا٥ٕ } : تعاذل  لقولو

 . ( 14اُ٘غبء 
 كل ذنب ،   منودل يبعد عنا ذكر شروط التوبة وقد ذكرناىا قريباً ، فبل بد من التوبة 

****************** 
المػػػػػػػػػالى بمحػػػػػػػػػض  ويقبػػػػػػػػػل – 48

                                                                       الفضل
                   منفصػػػػػػػػلد كػػػػػػػافر ػر عبػػػػػػػػيػػػػػػػػغ مػػػػػػػن 

  

أي بالفضػل ا٣بػالص  الفضػليقبل التوبػة مػن إنسػاف ٗبحػض  :( ويقبل المالى بمحض الفضل ) : قاله 
 بالتوبة ،  أوالً  عز وجل ىو الذي منَّ عليو احملض ، ٤باذا ؟ ألف اهلل

،  ( 114اُزٞثخ ) { صْ ربة ػ٤ِْٜ ٤ُزٞثٞا } : قاؿ اهلل تبارؾ وتعاذل  فإف تافيل اهلل العبد للهابة تابة
تتوب مث ٲَبُنُّ عليك مرًة أخرى  أفيعِب مث وفقهم للتوبة ليتوبوا فاهلل عز وجل ٲبن عليك ٗبحض الفضل 

فضلو ورٞبتو عز وجل أف من تاب إذل اهلل تاب اهلل  منشاء أال يقبل دل يقبل ول ن  لقبوؿ التوبة ولو
{ إ هللا ٣ؾت اُزٞاث٤ٖ ٣ٝؾت أُزطٜش٣ٖ }  ، يفرح بتوبة عبده وٰبب توبتو أنوعليو بل أشد من ذلك وأبلغ 

طعامو  عبده فرحًا أشد من فرح اإلنساف الذي ألل راحلتو وعليها بتوبةويفرح ،  ( 888اُجوشح ) 
 ىذافإف فرحو ال يُوَص  ومع ذلك فإف اهلل يفرح بتوبة العبد ا٤بؤمن أشد من فرح  وجدىاوشرابو مث 

 الرجل براحلتو ، 
****************** 

ما لم يهػب مػن  كفػرص بضػدص                    – 43
  

فَػيَػْرتَػِضػػػػػػػػػػػْ  عػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػركه وصػػػػػػػػػػدص                      
  

فيػو شػمٌء  االسػتثناءا٢بقيقػة أف ىػذا  :( افر منفصل ما لم يهب من كفرص بضدص من غير عبد ك: )  قاؿ
 ،من النظر 
الفاسػػق أيضػػاَ ، فػػإف الفاسػػق ال  علػػىين بػػق  : (مػػن غيػػر عبػػد كػػافر منفصػػل مػػا لػػم يهػػب )  : ألف قالػػه

 ، الفسقيقبل اهلل منو حٌب يتوب وإال سيبقى على وص  
فهػػذا لػػو وجػػو ل نػػو ال  ال ػػافرأي يقبػػل العبػػادات مػػن غػػّب  (لى ويقبػػل المػػا ) إ  إذا كػػاف الم لػػف يريػػد 

 يريد ىذا الشمء ، 
 ما لده اإلسبلـ ؟  :( ما لم يهب من كفرص بضدص : )  قاؿ

 ،فإنو تُقبل منو التوبة  ال فر بضدال فر إذا تاب من كفرص 
 ، منوفإنو ال يُقبل  وإْف تاب من كفرص بضد كفٍر آخر

 ي فر ٔبميعو ،  أفن ال فر ورد على النوع اآلخر ، فإنو ال يُقبل بل ال بد إْف تاب من نوٍع م:  مثل
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منػه   ال يُقبػل  الصنمالرجل من راً لييٍء مما جاء به الرساؿ وتاب منه ل نه ميرؾ يعبد  كاف فلا
 ؟ 

 ،ال ، ال يُقبل منو حٌب يؤمن ب ل ما كفر بو 
  مما تاب منه  تاب المسلم من ذنب واا مصر على آخر تُقبل تابهه ولا
وىػو أف  سادسػاً شػرطاً إذل أف ألػاؼ إذل الشػروط ا٣بمسػة :  ذاػب بعػض العلمػاءال تُقبل يعػِب :  وقيل

 ، 1 عن كل الذنوب –ما ىو عن الذنب ا٣باص  –يقلع عن ٝبيع الذنوب 
 ، تابههفإنها   تُقبل لو تاب من ذنٍب وىو مصٌر على آخر :  على اذا القاؿ وبناءاً 
 ،الزنا  منال تُقبل توبتو  فعلى اذا الرأيتاب من الزنا ل نو يشرب ا٣بمر  رجلٌ :  مثاله
 ،يف الذنب اآلخر  اهلللو كاف صادقاً ما عصى اهلل لو كاف صادقاً يف التوبة والرجوع ما عصى  ألنه

    تُقبل على اذا الرأي ولو تاب من الربا ل نو يغش الناس 
   2 أنها تُقبل: الصحيح  ول ن
 ،لتوبتو من أف ي وف مقلعاً من ٝبيع الذنوب  بدفهذا ال  الهابة المطلقةأما التائب  :قاؿ ول ن يُ 
 ،من ذنٍب مع اإلصرار على غّبه  تصحفإهنا  الهابة الخاصة المقيدةوأما 
 ،الذنوب  ٝبيعفا٤بدح بالتوبة ال ي وف إال ٤بن أقلع عن  إذف

 ،خر وأما التقليد فيصح من ذنٍب ولو مع اإلصرار على آ
 ل نه ييرب الخمر يصح أف نصفه بالها ب على سبيل ازطالؽ ؟  الينافالذي تاب من 

الزنا فبل يصح أف نقوؿ الوص  ا٤ب لق الذي ٲُبدح بو التائب إ٭بػا ٲُبػدح بقػدر  منتائب :  نقاؿل ن ، ال 
 لو من توبة فقط نعم ،  حصلما 

                                                 

 – 023/  04) ا٤بوسػػػوعة الفقهيػػػة (   58 – 57/  0) وىػػػو قػػػوؿ بعػػػض األصػػػوليْب كمػػػا قػػػاؿ ابػػػن مفلػػػح انظػػػر اآلداب الشػػػرعية  - 1
024  ( )34  /060 – 062  ) ، 

 ،(  359/  4) أسُب ا٤ب الب لزكريا األنصاري   - 2
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 األسئلة
يسػرؽ السػارؽ حػْب يسػرؽ  والزا  حػْب يػز  وىػو مػؤمن ال يػز  الػ: ) عن االستدالؿ ٕبديا :  الس اؿ

 ؟  1 (وىو مؤمن 
األخرى الدالػة علػى أنػو ال  لؤلدلةىذا مؤمن كامل اإلٲباف ىذا ا٤براد وإ٭با قيدناه بذلك :  نقاؿ:  الضااب

 ٱبرج من اإلٲباف ، 
 ه يف اآلخرة واحد ؟مصّب  أف٤باذا خال  ا٤بعتزلة ا٣بوارج ح م فاعل ال بّبة يف الدنيا مع :  الس اؿ
ل ػػػن يف  ا٤بعتزلػػػةألف ال ػػػل أخػػػذوا نصػػػوص الوعيػػػد ا٣بػػػوارج أخػػػذوا بنصػػػوص الوعيػػػد وكػػػذلك :  الضػػػااب

دمػو وال ٲب ػن أف نػدع الصػبلة عليػو فلهػذا  نبػيحالدنيا قالوا أننا ما ٲب ن أف نبيح دـ الفاسق مػا ٲب ػن أننػا 
انعة و٦بػػاراة النػػاس ألهنػػم لػػو قػػالوا اسػػتبيحوا دمػػػاء يف الػػدنيا يشػػبو مصػػ ت فػػّبهامتنعػػوا وامتنػػاع ا٤بعتزلػػة عػػن 

 وأموا٥بم إذا فعلوا كبّبة من ال بائر صاح عليهم الناس كلهم ،  الناس
وال يُػْدَفُن يف مقػابر ا٤بسػلمْب  عليػوأف فاعل ال بّبة ال يغسل إذا مات وال يَُ فَّن وال ُيَصلَّى  الخاارج عند

 وإ٭با يدفن يف الصحراء ، 
 ،  يغسل وي فن ويصلى عليو ويدفن يف مقابر ا٤بسلمْب لةالمعهي  وعند

 ما ىو حد ال بّبة عند ا٤بعتزلة ؟:  الس اؿ
وعيػػد وإف قػػل فإنػػو  كػػلال أدري مػػا حػػدىم يف ال بػػّبة ىػػل ىػػم يوافقػػوف أىػػل السػػنة علػػى أف  :  الضػػااب

وشػػرب ا٣بمػػػر  ا٤بوبقػػات والزنػػا السػػػبعيوجػػب أف ي ػػوف الػػذنب كبػػّبة أو ٱبصػػػوف ال بػػائر بػػالفواحش مثػػل 
 وىذه األشياء ، 

                                                 

 ، (  57) ومسلم (  6411) أخرجو البخاري  -  1
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 فصل
 في ذكر من قيل بعدـ قباؿ إسالمه 

يمػػػػػػم ولػػػػػػم يهػػػػػػب مػػػػػػن  ومػػػػػػن – 41
                                                       الخطا

             اػطػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػذي الع اضػفػػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػأمرص 
     

 الشرؾ ال يغفره اهلل ، فإفالشرؾ اده ىنا أي من غّب الشرؾ يعِب إال مر( ولم يهب من الخطا )  :قاله 
 وىو اهلل عز وجل ،  ( :اض لذي العطا ففأمرص م ):  قاله

****************** 
               ييػػأ يعفػػا وإف شػػاء انػػهقم  فػػإف – 41

       الػػػػػػػنعمطى وأجػػػػػػػيؿ ػأ أعػػػػػػػػييػػػػػػػ وإف                                             
  

 ،فوؽ الذنب  ( :جيؿ النعم وإف ييأ أعطى وأ) :  قاله
 14اُ٘غبء ) { إ هللا ال ٣ـلش إٔ ٣ُؾشى ثٚ ٣ٝـلش ٓب دٕٝ رُي ُٖٔ ٣ؾبء } :  وجلقوؿ اهلل عز :  ودليل اذا

 ، الشرؾما عدا  ذنبوىذه قالية على كل ،  (
مػثالً اػذا   القػرآفقاؿ قا ل لا مات علػى ال فػر دوف اليػرؾ مثػل أف ي ػاف قػد جحػد شػيئاً مػن  فإف
 فمات على ذلي ال ي اف داخالً تحم المييئة ؟  كافر
مػػا كػػاف ٨برجػػاً عػػن اإلسػػبلـ كػػل شػػمء ٱبػػرج عػػن اإلسػػبلـ فػػإف اإلنسػػاف إذا مػػات  بالشػػرؾألف ا٤بػػراد ، ال 

 يغفر وما دوف ذلك فإف اهلل يغفره إف شاء ، العليو 
****************** 

                 ادقة  ػفػػػػػي الػػػػػدروز والينػػػػػ وقيػػػػػل – 42
ػة              قػػػػػػػػػػػػػػافػالمن اا فػالطػػػػػػػػػػػػػ ا رػوسػػػػػػػػػػػػػ                                                    

  
  يقبل منه ويرتف  عنه القهل  فإنهعلى أف كل من تاب من كفر  اتفل العلماء

لش اُزٗٞة هَ ٣ب ػجبد١ اُز٣ٖ أعشكٞا ػ٠ِ أٗلغْٜ ال رو٘طٞا ٖٓ سؽٔخ هللا إ هللا ٣ـ} : قوؿ اهلل تعاذل  لعمـا

وىذه اآلية نزلت يف التائبْب ف ل ذنب يتوب اإلنساف منو  ، ( 13اُضٓش ) { ع٤ٔؼبً اٗٚ ٛٞ اُـلٞس اُشؽ٤ْ 
 يتوب عليو ،  تعاذلفإف اهلل 
  :الخ …… العلماء في اذص المسا ل الهي ذكر الم لف الدروز والينادقة  واخهلف
إ٥بػػػاً والعيػػػاذ بػػػاهلل  ا٤بخلػػػوؽاً فاحشػػػاً حػػػٌب جعلػػػوا فرقػػػة أصػػػلها التشػػػيع آلؿ البيػػػت مث غلػػػت غلػػػو :  الػػػدروز

 ، 1 وصاروا يعبدوف ا٤بخلوؽ من دوف اهلل ومذاىبهم معروفة
 إف الدروز ٯبب قتلهم ب ل حاؿ ولو تابوا ، ٤باذا ؟  :بعض العلماء  يقاؿ
 ،لعظم ذنبهم فهم من أجل عظمة الذنب ال تقبل منهم التوبة :  قالاا

 ، (  اا المارؽ عن الدين كله) :  والينديل،  الينديل كذلي
                                                 

 ،(  063 – 060/  35( )  636/  28( )  429/  4) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 1
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 .ىو ا٤بنافق  :الينديل  وقيل
  ولعل الينديل أشد من المنافل 

للمسػػلمْب ويظهػر أنػػو مسػلم كمػػا ىػو الشػػأف يف ا٤بنػافقْب يف عهػػد الرسػوؿ صػػلى  يتصػنعرٗبػػا  ألف المنػافل
 ،  1 وسلم عليواهلل 
 نافقوف ، الدروز الزنادقة ا٤ب ( :وسا ر الطاا ف المنافقة ) :  قاله

****************** 
                    ُل  ػقهػػػػػػػػػػػػداٍع  بهػػػػػػػػػػػداع يُ  وكػػػػػػػػػػل – 43

               ه   يُقبػػػػػػػػػػلػ ثػػػػػػػػػػػرر نػ ػػػػػػػػػػػت كمػػػػػػػػػػن                                                     
  

  ،كل إنساف يدعو للبدعة وا٤براد البدعة ا٤ب فرة   ( :وكل داٍع  بهداع ) :  قاله
 ،  توبتويعِب ولو تاب فإهنا ال تقبل : (  يقهل) : ىذا مقوؿ القوؿ قاؿ :  (يقهل ) :  قاله
ويرتػد مث يتػوب وى ػذا  يتػوبيعػِب ت ػررت ردتػو يرتػد مث يتػوب ويرتػد مث  ( :ت رر ن ثه   يُقبل ) :  قاله
، 

  اذا   تقبل تابهه : قاؿ 
ا صْ ًلشٝا صْ اصدادٝا ًلشا ُْ ٣ٌٖ هللا ٤ُـلش ُْٜ ٝال ٤ُٜذ٣ْٜ إ اُز٣ٖ آٓ٘ٞا صْ ًلشٝا صْ آٓ٘ٞ} : لقولو تعاذل 

 وىذا يقتضم أهنا ال تقبل توبتهم ،، { ُْ ٣ٌٖ هللا ٤ُـلش ُْٜ } : فقاؿ ،  ( 133اُ٘غبء ) { عج٤ال 
******************  

                      ه ػمانػػػػػػػػمػػػػػػػن إي دِ ػْبػػػػػػػػلػػػػػػػم يُ  ألنػػػػػػػه – 44
            انهسػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػن ل أذاعالػػػػػػػػػػػػػػػذي  إ                                                     

  
 الضمّب يعود على ىؤالء باعتبار ا١بنس ، :  (ألنه ) :  قاله
 ، ا٤بنافقأذاع يعِب أظهر من لسانو  ( :لم يبد من إيمانه أذاع من لسانه ) :  قاله
رسػوؿ اهلل وأصػلم مع ػم  ٧بمػداً و إال اهلل وأف أنػا مسػلم أقػوؿ ال إلػ: فقػاؿ  ، إذا قلنا إنػو ٯبػب قتلػو:  مثالً 

ألف قولػك أنػك تائػب ، نقتلػك  تبػتولػو : نقػوؿ ، أنػا تائػب : قػاؿ ، ولػو كنػَت كػذلك : نقوؿ ، وأزكم 
إال مػا أذاعػو لسػانك ومػا أذعتػو اليػـو   إٲبانػكألنك تنافقنا فلػم يبػد مػن ، وتصلم وتزكم ىو قولك باألوؿ 
 ،منك  نقبلا فبل كالذي أذعتو باألمس أنت تنافقن

 ، المنافل تقبل تابههأف :  الصحيح ول ن

                                                 

والػػػػرد علػػػػى  242 – 338وبغيػػػػة ا٤برتػػػػاد ص (  555/  28( )  472 – 470/  7) ٦بمػػػػوع فتػػػػاوى شػػػػيخ اإلسػػػػبلـ ابػػػػن تيميػػػػة   - 1
واإلنصػػػػاؼ (  248/  6) وا٤بغػػػػِب البػػػػن قدامػػػػة (  091/  0) وجػػػػامع الرسػػػػائل وا٤بسػػػػائل  213وكتػػػػاب اإلٲبػػػػاف ص  356الب ػػػػري ص 
والبحػػر الرائػػق البػػن (  99 – 98/  6) وفػػتح القػػدير البػػن ا٥بمػػاـ (  509/  3) والفتػػاوى ال ػػ ى (  335 – 326/  01) للمػػرداوي 

وتبصػرة  ا٢ب ػاـ (  282 – 280/  5) وا٤بنتقى شػرح ا٤بوطػأ للبػاجم (  244 – 240/  4) وحاشية ابن عابدين (  037/  5) ٪بيم 
/  3) الغػػػرر البهيػػػة لزكريػػػا األنصػػػاري (  375/  8) والتػػػاج واإلكليػػػل للمػػػواؽ  490وشػػػرح حػػػدود عرفػػػة ص (  279/  2) البػػػن فرحػػػوف 

 ، (  082 – 080/  7) وطرح التثريب للعراقم (  444
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إ أُ٘بكو٤ٖ ك٢ اُذسى األعلَ ٖٓ اُ٘بس ُٖٝ رغذ ُْٜ ٗق٤شا ، اال اُز٣ٖ ربثٞا ٝأفِؾٞا } : لقوؿ اهلل تعاذل 

اُ٘غبء ) { ٝاػزقٔٞا ثبهلل ٝأخِقٞا د٣ْٜ٘ هلل كؤُٝئي ٓغ أُئ٤ٖ٘ٓ ٝعٞف ٣ئد هللا أُئ٤ٖ٘ٓ أعشاً ػظ٤ٔب 

111 – 112 . ) 
اال اُز٣ٖ ربثٞا ٝأفِؾٞا } : يف أهنا تقبل توبة ا٤بنافق ول ن اهلل شروطًا ال بد منها  واآلية اذص صريحة

 ،حٌب نعرؼ إصبلحهم ،  {ٝاػزقٔٞا ثبهلل ٝأخِقٞا د٣ْٜ٘ هلل 
ٍب أيضػػاً لآليػػػة الػػػ تابهػػػهفإننػػا   نقبػػػل مػػن ت ػػػرر ن ثػػػو  :فػػػي عػػػدـ قبػػػاؿ تابػػة اآلخػػػرين يقالػػػاف  الثػػاني

 ،ذكرناىا 
  وألننا لا قبلنا إسالمه اليـا ساؼ يرتد غداً 

  فنقهله يؤمن وي فر ويؤمن وي فر ما نثق منو  ص عادتهاذألف 
إ اُز٣ٖ آٓ٘ٞا صْ ًلشٝا صْ آٓ٘ٞا صذْ ًلذشٝا صذْ اصدادٝا } : قاؿ اهلل فيها  ال رٲبةإف اآلية :  ول ن أيضاً نقاؿ

تػػابوا  فػػإذاتهم ازديػػاد ال فػػر دل ت ػػن هنػػايتهم التوبػػة وعلػػى ىػػذا ف انػػت هنػػاي ، ( 133اُ٘غذذبء )  {ًلذذشاً 
 ،وعرفنا أف توبتهم صحيحة باستقامة أحوا٥بم 

 أنها تقبل   :  فالصحيح
 ، تقبلفال ا ال تقبل لفداحة كفرىم كا٤بستهزئْب باهلل إهن:  والينادقة قالاا الدروز

 ، 1 بههتقبل تا من أنواع ال فر  بأي ناعٍ أف كل كافر  : والصحيح
آٓ٘ذ أٗٚ ال اُٚ اال اُز١ }  :أعظم من كفر فرعوف ومع ىذا ٤با قاؿ حْب أدركو الغرؽ  كفراً فإننا ال نعلم  

٣ٞٗظ ) { ا٥ٕ ٝهذ ػق٤ذ } ماذا قيل لو ؟ ،  ( ٣52ٞٗظ )  {آٓ٘ذ ثٚ ث٘ٞا اعشائ٤َ ٝأٗب ٖٓ أُغ٤ِٖٔ 

 ، {ا٥ٕ ٝهذ ػق٤ذ } : قيل  بل، إف كفرؾ عظيم ال تنفع فيو التوبة : ودل يقل لو ،  ( 52
بػػل  نقتلػػووقػػت التوبػػة اآلف فػػإذا تػػاب اإلنسػػاف مػػن أي ذنػػٍب كػػاف وعلمنػػا صػػدؽ توبتػػو فإننػػا ال  فػػاتألنػػو 

 ،٫ب م بإسبلمو نعم 

                                                 

 – 483/  2) و٦بمػػوع فتػػاوى شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة (  445/  5( )  509،  480/  3( )  004/  0) الفتػػاوى ال ػػ ى   - 1
484  ( )7  /205 – 206  ،470 – 472  ( )05  /418  ( )08  /089 – 091  ( )28  /434 – 435  ( )35  /
وإعػػبلـ ا٤بػػوقعْب (  091/  0) ومػػا بعػػدىا وجػػامع الرسػػائل وا٤بسػػائل  213وكتػػاب اإلٲبػػاف ص  338وبغيػػة ا٤برتػػاد ص (  000 – 001

 – 58/  0) واآلداب الشػػػرعية البػػػن مفلػػػح (  263،  070 – 067/  6) والفػػػروع البػػػن مفلػػػح (  017 – 014/  3) البػػػن القػػػيم 
وأح ػػػػاـ (  082 – 080/  7) وطػػػػرح التثريػػػػب للعراقػػػػم (  583 – 580/  2) وغػػػػذاء األلبػػػػاب للسػػػػفاريِب (  001 – 019،  59

/  0) وأح ػػػػاـ القػػػػرآف البػػػػن العػػػػر  (  218/  3( )  415 – 413،  349 – 348/  2( )  36 – 35/  0) القػػػػرآف للجصػػػػاص 
/  9) لمػػػػرداوي واإلنصػػػػاؼ ل(  09 – 08/  9( )  250 – 248/  6) وا٤بغػػػػِب البػػػػن قدامػػػػة (  546 – 545/  2( )  20 – 21

وم الػػػػب أورل النهػػػػى (  078 – 077/  6) وكشػػػػاؼ القنػػػػاع للبهػػػػويت (  335 – 333،  327 – 326/  01( )  444 – 440
) والتػاج واإلكليػل البػن ا٤بػواؽ (  99 – 98،  70 – 69) وفتح القدير البػن ا٥بمػاـ (  292 – 290/  6( )  651/  4) للرحيبا  

(  201 – 219/  7) ونيػػػػػل األوطػػػػػار للشػػػػػوكا  (  78/  5( )  444/  3) هيػػػػػة لزكريػػػػػا األنصػػػػػاري والغػػػػػرر الب(  378 – 375/  8
 ،   (  50 – 49/  24( )  310/  06( )  027 – 026/  04( )  086/  03( )  076 – 075/  3) وا٤بػوسػوعة الفقهية 
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فػي األرض فلػه أف يقهلػه مػن بػاب  بالفسػادٍُ  الداعي للبدعػة لػا رأى ولػي األمػر أف يقهلػه ألنػه سػاع
  الهعيير حهى لا تاب 

يعػػِب ولػػيس واجبػػاً عليػػو قػػد يػػرى ورل األمػػر أف ىػػذا الداعيػػة :  ( الهعييػػر بػػابلػػه أف يقهلػػه مػػن ) : وقالنػػا 
 كػافا ي ػوف داعيػة للسػنة ألف التائػب مػن البدعػة حقيقػة البػد أف يػنقض مػا  ٗبػمن بدعتو ر  تابللبدعة إذا 

ذلػك مصػػلحة  يفمػن قبػل وحينئػٍذ إذا نقػض مػا كػاف عليػو مػن قبػػل مػن البػدع ال شػك أننػا ن سػبو وي ػوف 
 ،للسنة وأىل السنة 
فإننػػا نقبػػل إذا تػػاب وصػػلحت حالػػو  ال فػػرأف كػػل مػػن كفػػر بػػأي سػػبب مػػن أسػػباب  : والخالصػػة اآلف

 ، تابهه مهما كاف ذنبه على كل حاؿ
****************** 

            ر وسػػػػػػػػاحرة ػاحػػػػػػػػوس كملحػػػػػػػد – 45
           اآلخػػػػػػرةهم فػػػػػػي ػاتػػػػػػػيػعلػػػػػػى ن واػػػػػػم                                                  

  
حٌب يف  مؤثرةأف السحرة ٤با سحروا أعْب الناس ٕببا٥بم وِعِصيِّْهْم الٍب ألقوىا كانت :  تأةيرصودليل 

 ةحباؿ وعصم ساكن أهنامع ،  ( 22هٚ ) { ٣خ٤َ ُْٜ ٖٓ عؾشْٛ أٜٗب رغؼ٠ } : موسى قاؿ اهلل تعاذل 
 ،ئم وكأهنا تتحرؾ يف األرض ما تتحرؾ ل ن يراىا الرا

 ال اذا يدؿ على أف للسحر تأةيراً أو ليس له تأةيػر ؟ : قاؿ قا ل  فإذا
  أما في قلب الحقا ل فليس له تأةير :  نقاؿ

 ، فهذا له تأةير ايئههوأما في تصاير الييء على غير 
حيػػة ل ػػن ٲب ػػن أف ٲب ػػن أف يقلبهػػا إذل  الال ٲب ػػن للسػػاحر أف يقلبهػػا إذل حيػػة وا٢ببػػاؿ :  مػػثالً فالعصػػم 
 ،ْب يروهنا وكأهنا حيات ئٯبعل الرا
 : وقػاؿ  يف إنػاء فجػاء السػاحر  ولعوىاٝباعة كانوا ٯبنوف ٬بلة ٱبرفوهنا وقد  فقصة اهلل أعلم ّٔا أ ويذكر

أف الرطػػب إذا خػػاض فيػػو اإلنسػػاف يتػػأثر يفسػػد  ومعػػروؼ؟ أتريػػدوف أف أخػػوض يف ىػػذا الرُّطَػػب وال يتػػأثر 
وجعػل يػدور حػوؿ اإلنػاء مػن خػارج وىػم يرونػو وكأنػو يف  َفَسػَحَرُىمْ ، أسػت يع : قػاؿ ؟ ع مػا تسػت ي: قالوا 

 يػدورإف الرجػل : يتعجبوف وكاف الرجل الذي يف النخلة دل يبلغو السحر فناداىم قػاؿ  فجعلواوسط اإلناء 
يف وسػػط  ٱبػػوضأبػػداً صػػحيح ، ال  ، ال : حػوؿ اإلنػػاء ولػػيس يف وسػػط اإلنػاء فأرسػػل إليػػو سػػحرة فقػػاؿ لػو
 ،اإلناء فاهلل أعلم ىل ىذا صحيح أـ ال ل ن ٠بعناه و٫بن صغار 

 . ي ةر ل ن   في قلب الحقا ل السحر :كل حاؿ   على
 . إ  الخالل عي وجل الحقا لألنه   يقدر على قلب 

 ، وتأكلفهو القادر على قلب ا٢بقائق قَػَلَب عصا موسى حية تسعى 
 :السحر ناعاف 
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   سحر ي فر به الساحر .1
  وسحر   ي فر به  .8

  باليياطين فهذا كفر  ا سهعانةفإف كاف السحر بااسطة 
ٝٓب ًلش ع٤ِٔبٕ ٌُٖٝ اُؾ٤به٤ٖ ًلشٝا ٣ؼِٕٔٞ اُ٘بط اُغؾش ٝٓب أٗضٍ ػ٠ِ ا٤ٌُِٖٔ ثجبثَ } : لقوؿ اهلل تعاذل 

 ، ( 128اُجوشح ) { ٛبسٝد ٝٓبسٝد ٝٓب ٣ؼِٔبٕ ٖٓ أؽذ ؽز٠ ٣وٞال اٗٔب ٗؾٖ كز٘خ كال رٌلش 
  وإذا كاف باألدوية فإنه   ي فر 

 ، أف يُقهل درءاً لمفسدته يضبل ن 
  لمفسدته  قُهلواألوؿ كذلي يضب أف يُقهل ل فرص ومفسدته فإف تاب 

 :فيه اذا الهفصيل : (  ةوساحر وساحر ) : الم لف  فقاؿ
 ، توبتو باعتبار أننا أقمنا عليو ا٢بد نقتلو تُقبلفإهنا ال  إذا كفر بسحرص:  نقاؿ

 ،  1 ت هّباً ال كفراً  ا٢بدأقمنا عليو  وإف لم ي فر بسحرص
 . نحن نح م بالظااريعِب :  (اتهم في اآلخرة يوام على ن: )  قاله
 فإلى من ؟    السرا روأما 

    اآلخرةإلى اهلل عي وجل السرا ر إلى اهلل عي وجل وام على نياتهم في 
****************** 

            م د  ػػل الهػػدىػإف دلػػ ملػػق – 52
            اهػػػػػػػدىا يػانػػػػػػػػلبػللعيجػػػػػػػرى  كمػػػػػػػا                                                  

  
 ،ىذه شرط  :( قلم ) : قاله 

 ىذه جواب الشرط ،  :( ااهدى ) :  لها ق
ذا يهتػػدي وإ فإنػػويعػػِب يوجػػد قػػرائن تػػدؿ علػػى صػػدؽ توبتػػو  ( :قلػػم إف دلػػم د  ػػل الهػػدى : )  قالػػه

 اىتدى قبلنا توبتو ،
 . 2 فهذا رجل كاف من الزنادقة ( :كما جرى للعيلباني ااهدى : ) قاله  وأما

 ،سبحانو وتعاذل ىداه  اهللول ن 
 ، تابههفمثل اذا نقبل فاىتدى يقوؿ ا٤بؤل   درزييف األصل  وأخنه

                                                 

(  081 – 077/  6) والفػػػػروع البػػػػن مفلػػػػح (  38 – 34/  9) ٤بزيػػػػد مػػػػن الفائػػػػدة يف ح ػػػػم السػػػػاحر انظػػػػر ا٤بغػػػػِب البػػػػن قدامػػػػة  - 1
 054والسياسة الشرعية ص (  293/  6) وم الب أورل النهى للرحيبا  (  353/  01،  440 – 441/  9) واإلنصاؼ للمرداوي 

  – 266/  24) وا٤بوسػوعة الفقهيػة (  376/  8) والتاج واإلكليل للح اب (  79  – 70/  0) وأح اـ القرآف للجصاص  057 –
269  ) ، 

يهم وبيػاف لػبلالهتم ىو حسن الصفدي العيلبو  الشاعر اللبيب الفائق ، وكاف حسن ا٤ب ارحػة طيػب العشػرة ، يقػاؿ أنػو درزي مث تػاب ولػو نونيػة طويلػة يف الػرد علػ - 2
 ( .  79/  2) ، انظر خبلصة األثر للمحيب 
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 ؟فما ىم القرائن الٍب دلت على صدؽ توبة العيلبو  
 :  يقاؿ

****************** 
                   أذاع مػػػػػػػػػػػن أسػػػػػػػػػػػرارام فإنػػػػػػػػػػػه – 51

             أسػػػػهارامههي مػػػػن ػكػػػػاف فيػػػػه الػػػػ  مػػػػا                                                    
  

              م ناصػػػػػػراػللػػػػػدين القايػػػػػ وكػػػػػاف – 58
ا                          ر ػااػػػػػػػػػػػػػوخا ػاطنػػػػػػػػػػػػػمنػػػػػػػػػػػػا ب ارػفصػػػػػػػػػػػػ                                                         

  
فإننػا نقبػل تابهػه ونرفػ  عنػػه  حقيقػةعلػى أف ىػذا الزنػديق أو ىػذا ا٤بلحػد صػار مؤمنػاً دلػم القػرا ن  فإذا

  القهل 
 فقػد عملنػا بالظػاار الظاارة على صدؽ تابهه وقبلنا تابهه القرا نوقامم  ألننا إذا كنا نعمل بالظاار

، 
 ّٔػامػن اتصػ     تُقبػل تابػةأهنا  العلماءمن األشياء الٍب ذكر    نقبل تابهه فإننا  لقرينة أما م  عدـ ا

، 
   تُقبل تابهه  لمفمن اسههيأ باهلل : ا سههياء باهلل وا سههياء بالرساؿ صلى اهلل عليه وسلم قاؿ 

 لماذا ؟ 
 ،يستهزأ برب العا٤بْب  كي   ذنبه  لعظم

    تُقبل تابهه لعظم ذنبه  فإنه عليه وسلم من اسههيأ بالرساؿ صلى اهلل
 : أنها تُقبل تابة كل تا ب : الصحيح  ول ن

) { هَ ٣ب ػجبد١ اُز٣ٖ أعشكٞا ػ٠ِ أٗلغْٜ ال رو٘طٞا ٖٓ سؽٔخ هللا إ هللا ٣ـلش اُزٗٞة ع٤ٔؼبً }  :لقولو تعاذل 

  ، ( 13اُضٓش 
هذ ًلشرْ ثؼذ ا٣ٔبٌْٗ إ ٗؼُق ػٖ هبئلخ ٌْٓ٘ ٗؼزة ال رؼززسٝا } : أف اهلل  المسههي ين خاصة فيوالدليل 

 ، أنو قد يعفوا عن طائفة منهم ويعذب ال ائفة األخرى فبْبَّ ،  ( 22اُزٞثخ ) { هبئلخ 
  ورفعنا عنه القهل تابهه قبلنا  ول ن من سب اهلل أو اسههيأ باهلل

 ، 1 فتاب قبلنا توبتو وقتلناه عليه وسلم اهللومن سب الرساؿ صلى 
 ؟  تقبل تابهه ويُقهليسب الرسوؿ  والذي تقبل تابهه و  يُقهلالذي يسب اهلل  فكي

                                                 

 305 – 318والصػػاـر ا٤بسػػلوؿ ص (  545/  5( )  489،  474/  3 )والفتػػاوى ال ػػ ى (  33/  9) ا٤بغػػِب البػػن قدامػػة   -  1
/  6) وكشػػػػاؼ القنػػػػاع للبهػػػػويت (  335 – 332/  01) واإلنصػػػػاؼ للمػػػػرداوي (  015 – 014/  3) وإعػػػػبلـ ا٤بػػػػوقعْب البػػػػن القػػػػيم 

) لتػاج واإلكليػل للمػواؽ وا(  236 – 230/  4) وحاشػية ابػن عابػدين (  293/  6) وم الب أورل النهى للرحيبػا  (  069 – 067
) وسػػبل السػػبلـ (  226 – 223/  7( )  357/  0) ونيػػل األوطػػار للشػػوكا  (  024 – 020/  5) وحاشػػية ا١بمػػل (  386/  8
 201،  093 – 092،  085 – 084/  22( )  57 – 56/  04( )  230/  03) وا٤بوسػػػوعة الفقهيػػػة (  385 – 384/  2
– 200  ( )33  /22  )، 



 341 

 :الفرؽ  ألف
 ،ولم يسهثِن شيئاً  بالهابةيعفا عن حقه قد أخ نا بأنو يعفو عن حقو  اهلل عي وجلأف 

 ،أو ال  يسق ووال نعلم ىل  وأما الرساؿ صلى اهلل عليه وسلم فسبه حٌل له
 ،يسق و أو ال  كنا ال نعلم ىل  وإذا

 ، فإف األصل عدـ ازسقاط
 ،   كفراً  حداًّ وعلى اذا فنقهله 

 ، قباؿ تابهه:  فالصحيحمن سب اهلل أو رسولو مث تاب :  الخالصة
 ،ارتفع عنو القتل  حل اهللكاف يف   إفمث 
 ،إ٭با يقتل ٢بق اهلل وقد عفا اهلل عنو  ألنه
 ، م ن سله ون فنه ونصلي عليهم من ول ن نقهله ةفهو  حل الرساؿكاف يف   وإف

******************  
                   ل وكػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػاردػديػػػػػػػػػػزن ف ػػػػػػػػل – 53

             لػنافػد ومػلحػوم دػوجاح                                                           
                 ه للػػػػػػػػدينػحػػػػػػػػػصن اسػػػػػػػػهباف إذا – 51

                        نػقيػػػػػػػػػػػػػػػػن يػعػػػػػػػػػػػػػػػ لُ ػبػػػػػػػػػػػػػػػػقػيُ  هػفإنػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                
  

 ،وال ي فم ٦برد التوبة  (إذا اسهباف نصحه ) : قاؿ  اذص قاعدة عامة
 ( 112ء اُ٘غب) { اال اُز٣ٖ ربثٞا ٝأفِؾٞا ٝاػزقٔٞا ثبهلل ٝأخِقٞا د٣ْٜ٘ ثبهلل } : اهلل قاؿ يف ا٤بنافقْب  ألف

 ، 
 ،نقبل ، أنا مسلم : فجعل إلافات على التوبة ليس ٦برد ما يقوؿ ا٤بنافق 

بو  واعتصاـٌ ل ن ال بد أف ي وف ىناؾ إصبلح وإخبلٌص هلل ، من قبل ، أنو مسلم  : كاف يقوؿ  ألنو
 واهلل أعلم ، ت اف اناؾ قرا ن تبين أنه صادؽ يعِب ٗبعُب أنو 
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 األسئلة
نع يػو ا٤بػاؿ  ٯبػوزاحر يستعمل دواء ل م يضع  الرجل حٌب ال ٯبػامع زوجتػو ىػل إذا كاف الس:  س اؿال

 ل م يفك ىذا السحر ؟ 
ال بػأس نع يػو  نقػضبػأس أف يػنقض السػحر ألف ىػذا  على كل حاؿ إذا علمنػا فػبل بػأس ، ال:  الضااب

السػحر عػن ذاؾ وولػعو  أيضػاً فَػكَّ  َسػَحرَُكمْ ا٤باؿ ألنو لن ي يع إال با٤باؿ وٱبشى عليو أن م إذا علمتم بو 
 علي م ، 

ال نسػػػت يع أف  ول ػػػننسػػػمع كثػػػّباً مػػػن النػػػاس يسػػػبوف اهلل ويسػػػبوف رسػػػوؿ اهلل ويسػػػبوف الػػػدين :  سػػػ اؿال
 نعمل شيئاً فماذا نعمل ؟ 

ٲب ػػن أف تقتلػػو ول ػػن الػػذي  فػػبل ذ٩ب ػػمبَػلّْغػػوا مػػن يسػت يع فػػإذا بَػلَّْغػػُتْم مػػن يسػػت يع فقػػد أبػػرأ  :  الضػػااب
 ،  واحدةالقوؿ بأنو يُلحق أوذل ألف العلة يظهر رل أف 
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 فصل 
 1في ال الـ على ازيماف واخهالؼ الناس فيه 

 وتحقيل مذاب السلف في ذلي 
           قػػػاؿ وقصػػػد وعمػػػل مانناػإيػػػ – 51

          بالهقاى وتنقص باليلل دػييػت                                                 
 : اف في أمار ال الـ على ازيم

 ىذه مسألة ، ؟ ال ازيماف اا ازسالـ ؟ أو اما شيئاف مهبايناف :  أو ً 
 ، 2 ازسالـ غيرفازيماف يف سياٍؽ واحد  ذُِكَر ازسالـ وازيمافإذا  :مهمة نقاؿ  مسألة
  اجهمعا  وإذا افهرقا افهرقافهما من باب إذا اجهمعا أُْفرَِد أحدٮبا عن اآلخر صارا ٗبعًُب واحد  وإفْ 
 ،ىو اإلسبلـ اإلٲباف :  و  تقل، اإلٲباف غّب اإلسبلـ :    تقل إذف

  من الهفصيل  فالبدإذا أطلقم أخطأت 
 ، ازيماففازسالـ غير  اا إْف ذكرا في سياٍؽ واحد افهرقا:  الهفصيل

  وإْف أفرد أحداما عن اآلخر فازسالـ اا ازيماف 
م اهلل عنػو يف قصػة ج يػل حػْب أتػى النػيب صػلى اهلل عليػو وعلػػى رلػ ا٣ب ػابحػديا عمػر بػن :  والػدليل

سػياٍؽ واحػد  يفأخػ   عػن اإلٲبػاف فػأخ ه ٗبػا ٱبػال  مػا أخػ ه عػن اإلسػبلـ ألهنمػا ذكػرا :  قاؿآلو وسلم 
اإلٲبػاف األعمػاؿ الباطنػة  وجعػلفجعل النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسػلم اإلسػبلـ ىػو األعمػاؿ الظػاىرة 

اهلل وتقػػػيم الصػػػبلة وتػػػؤيت الزكػػػاة وتصػػػـو  رسػػػوؿاإلسػػػبلـ أف تشػػػهد أف ال إلػػػو إال اهلل وأف ٧بمػػػداً  : )فقػػػاؿ 
تػػؤمن بػػاهلل ومبلئ تػػو وكتبػػو ورسػػلو واليػػـو اآلخػػر والقػػدر  أف: ) وقػػاؿ يف اإلٲبػػاف ،  (رمضػػاف وٙبػػج البيػػت 

 ، 3 (خّبه وشره 
  منفرداً عن اآلخر دخل اذا في اذا  أحداماوإْف ذكر 

 ازسالـ انا ييمل ازسالـ وازيماف،  ( 1أُبئذح ) { ٝسم٤ذ ٌُْ اإلعالّ د٣٘ب } : قولو تعاذل :  مثاله
، 

 ؟  4 إف ازيماف دين: من قاؿ : قاؿ قا ل  فإذا
 .النيب صلى اهلل عليو وسلم  :نقاؿ 

                                                 

 ، 396كتاب اإلٲباف لشيخ إلسبلـ ابن تيمية ص   - 1
،  270 – 271،  238،  062،  057 – 054،  03 – 5/  7( )  94/  5) ٦بمػػػػوع فتػػػػاوى شػػػػيخ اإلسػػػػبلـ ابػػػػن تيميػػػػة   - 2
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ورسػولو أعلػم ،  اهلل: الوا قػ (أتدروف من السػائل ؟ : ) النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم حْب قاؿ  فإف
 ، ( فإنو ج يل أتاكم يعلم م دين م : ) قاؿ 

   ازيمافومما علمهم 
 ، ييمل ازيماف وازسالـ، { ٝسم٤ذ ٌُْ اإلعالّ د٣٘ب } ،  إذف

 ؟  لماذاعن اآلخر نقوؿ اإلسبلـ ىنا يشمل اإلٲباف  أحدٮباألنػو أُْفرَِد 
 ، يدخل ازيماف،  ( 1أُبئذح ) { اإلعالّ إ اُذ٣ٖ ػ٘ذ هللا } : وقاؿ  أُْفِرَد وحدص ألنػه
 .اإلٲباف من الدين ال شك  ألف

 ، ازيماف بهفسير وازسالـ بهفسير يُػَفسررُ  :فأما إذا ذكرا في سياٍؽ واحد فهما كما قلم 
 هبُذ األػشاة آٓ٘ب هَ ُْ رئٓ٘ٞا ٌُٖٝ هُٞٞا أعِٔ٘ب ُٝٔب ٣ذخَ اإل٣ٔبٕ} : قاؿ اهلل تعالى  : قاؿ قا ل فإف

 ما الضااب عن اذص اآلية ؟    ( 11اُؾغشاد ) { ك٢ هِٞثٌْ 
 ،نعم ذكرا يف سياٍؽ واحد فَػَفرََّؽ اهلل بينهما :  نقاؿ

 ؟  1 اإلٲباف أـ ىم منافقوف واىل ىم مؤمنوف لعيف، ىؤالء األعراب  يف :وقد اخهلف المفسروف 
 ،إهنم منافقوف  :المفسرين من قاؿ  فمن
 ،اإلسبلـ الظاىر فإف ا٤بنافقْب مسلموف ظاىراً  يعِب، { ٖ هُٞٞا أعِٔ٘ب ٌُٝ} : إف قولو :  وقاؿ
 ، قلؤّمبل ىم مسلموف حقيقًة ل ن إٲباهنم ليس تاماً دل يتعمق يف :  من قاؿ ومنهم

  ،{ ُٝٔب ٣ذخَ اإل٣ٔبٕ ك٢ هِٞثٌْ } :  بدليل قاله

 ، قرب الييءتدؿ على ( لمار )    الشمء ى ذا قربىذه تدؿ على ،  ( لمار  )و 
 ،  ( 4ؿ ) { ثَ ُٔب ٣زٝهٞا ػزاة } : كما قاؿ تعاذل 

 ،وكوف اإلٲباف قريباً من دخوؿ قلؤّم يدؿ على انتفاء النفاؽ عنهم 
ٖٝٓ اُ٘بط ٖٓ ٣وٍٞ آٓ٘ب ثبهلل ٝثب٤ُّٞ ا٥خش ٝٓب ْٛ }  :ا٤بنافقْب نفى اهلل عنهم اإلٲباف هنائيًا فقاؿ  ألف

 ،{ ُٝٔب ٣ذخَ اإل٣ٔبٕ ك٢ هِٞثٌْ } :  بل قاؿ عنهمؤالء دل ينِ  اهلل اإلٲباف وى،  ( 4اُجوشح ) { ثٔئ٤ٖ٘ٓ 
 ، ُمْحَهَمالً اا األقرب اذا القاؿ الثاني أقرب من القاؿ األوؿ وإْف كاف األوؿ  واذا
  اناؾ فرؽ بين ازسالـ وازيماف  إذف
اُزاس٣بد ) { ٤ٜب ؿ٤ش ث٤ذ ٖٓ أُغ٤ِٖٔ كؤخشع٘ب ٖٓ ًبٕ ك٤ٜب ٖٓ أُئ٤ٖ٘ٓ ، كٔب ٝعذٗب ك} : اهلل تعاذل  وقاؿ

31 – 32 ) ، 
  إف ازيماف اا ازسالـ مطلقاً : اآلية اسهدؿ بها بعض العلماء من قاؿ  اذص
 ، {كؤخشع٘ب ٖٓ ًبٕ ك٤ٜب ٖٓ أُئ٤ٖ٘ٓ ، كٔب ٝعذٗب ك٤ٜب ؿ٤ش ث٤ذ ٖٓ أُغ٤ِٖٔ } : اهلل قاؿ  ألف
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 لهم    أف اذص اآلية دليل عليهم وليسم دليالً  والحقيقة
  إف ازسالـ اا ازيماف مطلقاً : اآلية اسهدؿ بها من يقاؿ  اذص
 ،{ كؤخشع٘ب ٖٓ ًبٕ ك٤ٜب ٖٓ أُئ٤ٖ٘ٓ ، كٔب ٝعذٗب ك٤ٜب ؿ٤ش ث٤ذ ٖٓ أُغ٤ِٖٔ } : قاؿ فيها  اهللألف :  قاؿ

 إف ىذه اآلية دليل عليهم وليست دليبلً ٥بم كي  ؟ :  وأقاؿ
والبيػػت ىػػو بيػػت لػػوط ومػػن بيػػنهم امرأتػػو ،  ( 32 – 31اُذذزاس٣بد ) { ؿ٤ذذش ث٤ذذذ ٓذذٖ أُغذذ٤ِٖٔ }  :قػػاؿ 

 ،وامرأتو ليست مؤمنة ول ن مسلمة 
مشة هللا ٓضال ُِز٣ٖ ًلشٝا أٓشأح ٗٞػ ٝأٓشأح ُٞه ًبٗزب رؾذ ػجذ٣ٖ ٖٓ ػجبدٗب } : قاؿ اهلل تعاذل  و٥بذا

لوط كانت كافرة ىل ت  مرأةفاأي أظهرتا اإلسبلـ وٮبا كافرتاف  ، ( 12اُزؾش٣ْ ) { فبُؾ٤ٖ كخبٗزٜٔب 
 ؟يف البيت مسلموف أليس كذلك  منمع قومها فاآلية فيها أف البيت مسلم ل ن ليس فيها أف 

  إذف ليس في اآلية دليل على ما ذاباا إليه 
مػن ا٤بػؤمنْب وبػْبَّ أنػو  فيهػاإف اآلية تدؿ علػى أف اإلٲبػاف غػّب اإلسػبلـ ألف اهلل أخػرج مػن كػاف  : نقاؿ بل

 ،أحد  منهميف ىذه القرية كاملة ورسو٥بم يدعوىم دل يسلم دل يوجد 
قاؿ ىؤالء الناس ما  ا٤بائةيف  اآلف الواحد منا إذا دعا ودل يستجب الناس لو مائة:  إلي م أيها الدعاة

من القرية بل دل يوجد من القرية بيٌت  يسلمفيهم خّب ما عاد أدعوىم مرًة ثانية وىذا رسوؿ بقم ودل 
 ،و مسلم إال بيت

 ؟بقم يف قومو  كمنوح عليو الصبلة والسبلـ  
 ، باآلياتأل  سنة إال ٟبسْب عاماً وما آمن معو إال قليل وىو رسوؿ يأيت 

 ،ووق  وىذا خ أ  وزعلاستحسر  با٤بائة أما ٫بن فاإلنساف إذا دعا مث دعا ودل ٯبد استجابًة مائة
 ،كل حاؿ وأنت مأجور على  ،  ( 181اُ٘ؾَ ) { ادع ا٠ُ عج٤َ سثي } 

 ؟ أننا إذا سئلنا ىل اإلسبلـ ىو اإلٲباف أو غّبه  إذف الخالصة
 ، وإف َفصرْلنا أصبنا، وإْف قلنا غّبه أخ أنا ، أخ أنا  اإلسبلـىو : إْف قلنا 
فهمػػا ٦بتمعػػاف أي  اآلخػػرإْف ذكػػرا ٝبيعػػاً يف سػػياٍؽ واحػػد فهمػػا مفَبقػػاف وإْف أفػػرد أحػػدٮبا عػػن :  الهفصػػيل

 ٗبعُب واحد ، 
    والقلب واعهرافه فقط رراإقال ازيماف تصديل القلب و :  انياً ة

 ومليوماته أو مسهليماته ؟ الثاني أـ األوؿ ؟  للهصديلأو اا شامل 
 ،ال شك يف القلب  1 ازيماف أصله اا الهصديل،  الثاني

 ، ال ٙبس إال أنك أقررت بو يف قلبك  باهللآمنت  : أنت عندما تقوؿ
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  اذا اا األصل  فازيماف في القلب
 ، شرعاً أوس  من ازيماف ل ًة واذا من ال را ب ازيمافل ن 
 المصطلح الل اي    نالقاعدة المطردة أف المصطلح اليرعي أضيل م ألف

 ، 2 ماٌؿ خاص:  وفي ا صطالح،  1 النماء:  في الل ة اليكاة
 ،نظافة خاصة :  وفي اليرع،  3 النظافة:  في الل ة الطهارة
 ،دعاٌء خاص :  وفي اليرع،  4 الدعاء:  في الل ة الصالة
 ، 6 قصٌد خاص:  وفي اليرع، 5 القصد :  في الل ة الحج
 ،التصديق وال يشمل األعماؿ الظاىرة  :ازيماف في الل ة  ل ن

 ،واألعماؿ الظاىرة  التصديقيشمل  :وفي اليرع 
  ؼ المعهاد فالمصطلح اليرعي في باب ازيماف أوس  منه ل ًة على خال إذف

ازيماف في اليرع ييمل الهصديل وازقرار الحاصل بالقلب وييمل ما يلـي منه مػن  حاؿعلى كل 
   الصالحةاألعماؿ 
أو وسػػتوف  شػػعبةاإلٲبػػاف بضػػٌع وسػػبعوف : ) قولػػو صػػلى اهلل عليػػو وعلػػى آلػػو وسػػلم  :علػػى اػػذا  والػػدليل

 ، 7 (من اإلٲباف  شعبةٌ عن ال ريق وا٢بياء  شعبة فأعبلىا قوؿ ال إلو إال اهلل وأدناىا إماطة األذى
  وقاؿ باللساف   اعهقاد( ال إلو إال اهلل : ) قوؿ 
 ،  عمل بالضاارح، ( األذى عن ال ريق  إماطةوأدناىا ) : قولو 
 ،  اذا عمل قلبي( وا٢بياء شعبة من اإلٲباف ) 

ورسلو واليػـو اآلخػر والقػدر  وكتبومبلئ تو اإلٲباف أف تؤمن باهلل و )  : النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقاؿ
 ،  اذا اعهقاٌد قلبي 8 (خّبه وشره 

  ، ( 113اُجوشح ) { ٝٓب ًبٕ هللا ٤ُن٤غ ا٣ٔبٌْٗ } : قاؿ اهلل تعاذل  :القرآف  وفي

                                                 

 ، 06طلبة ال لبة يف االص بلحات الفقهية للنسفم ص  - 1
 ،(  3/  3) واإلنصاؼ للمرداوي (  306/  2) الفروع البن مفلح  - 2
 055/  0) وإح ػاـ األح ػاـ البػن دقيػق العيػد (  023/  0) وآّموع شرح ا٤بهػذب للنػووي (  3/  0) بدائع الصنائع لل اسا   - 3
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 ،(  90/  29) وا٤بوسوعة الفقهية (  43/  0) للح اب 
 ، 4طلبة ال لبة يف االص بلحات الفقهية للنسفم ص  - 4
 ، 27طلبة ال لبة يف االص بلحات الفقهية للنسفم ص  - 5
 ،( وما بعدىا  331/  0) البحر الرائق البن ٪بيم  - 6
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 ،(  8) أخرجو مسلم  - 8
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 ،  1 صبلت م إذل بيت ا٤بقدس والصبلة عمل أي:  قاؿ المفسروف
 ،للساف وعمل الضاارح ا وقاؿفصار ازيماف في اليرع ييمل اعهقاد القلب 

 :ةالةة أشياء ( إيماننا قاٌؿ وقصٌد وعمل : ) قاؿ الم لف  ولهذا
 ،( إلو إال اهلل  ال) : مثل :  قاؿ
 ،اخل …… مثل أف تؤمن باهلل ومبلئ تو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر :  ا عهقاد: مثل :  قصد
 ، 2 (وأدناىا إماطة األذى عن ال ريق ) :  عمل

  ييمل األشياء الثالةة كلها تسمى إيماناً  إذف فازيماف
  كاف ا عهقاد إيماناً فااضح   أما

 ،اإلٲباف االعتقاد الذي يف قليب  إالألنو دل ٰبملِب عليو  ل ن كاف العمل إيماناً 
 ،ما أم تو ل اف عملم عبثاً  ال ريقأ  اعتقد الثواب يف إماطة األذى عن أ  اعتقد أ  أثاب لوال 

 ،ألنو ي وف عبثاً  قلتهاما ( ال إلو إال اهلل ) ثاب على قورل لوال أ  أُ 
 ،وىذا والح  إيماناً فلما كاف اذا العمل نهيضًة لالعهقاد الهاـ في القلب صار 

 أحٌد خالف أال السنة والضماعة في اذا ؟  ال
 الطا فػة:  خالفهم طا فهػاف مهطرفهػاف ونحػن   نػذكر إ  أصػاؿ الطاا ػف ألف الهفرعػات كثيػرة  نعم 

 وإفْ  فها م من كامػل ازيمػاف تاـاا اعهقاد القلب فقط فمن كاف عندص اعهقاٌد  ازيمافإف :  األولى
٧بمػػد وج يػػل  كإٲبػػافزنػػا وسػػرؽ وشػػرب ا٣بمػػر ودل يػػزؾ ودل ٰبػػج ودل يصػػم فهػػو مػػؤمن كامػػل اإلٲبػػاف إٲبانػػو  

 ، المرجئةوا  ء ام ومي ائيل وال يدخل النار مهما عمل من ا٤بعاصم 
 : وقد عناام ابن القيم في قاله في النانية 

                ماف شػػػػػػمٌء واحػػػػػػٌد ػيف اإليػػػػػػ والنػػػػػػاس
                                        3 ل األسػػػػػػػػنافػماثػػػػػػػػػعنػػػػػػػػد ت كا٤بشػػػػػػػػط                                                 ،

، 
يف اإلٲبػاف  واحػداحػد أفسػق النػاس وأطػوع النػاس كلهػم أسنانو سواء ي وف الناس يف اإلٲباف شمء و  ا٤بشط

 ،نسأؿ العافية غريب 
ل نػو مػؤمن بػاهلل وينتسػب لئلسػػبلـ  وٱبػوفالػذي يشػرب ا٣بمػر ويسػرؽ ويػز  وي ػذب  اػذا إذف العاصػي

 ،عندىم أنو مؤمن كامل اإلٲباف 
كمن ،  ( 5اُضٓش ) { خ سثٚ أٖٓ ٛٞ هبئْ آٗبء ا٤َُِ عبعذا ٝهبئٔب ٣ؾزس ا٥خشح ٣ٝشعٞ سؽٔ} : يقوؿ  واهلل

 ال يسهاياف ؟ ؟ ليس كذلي 
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 ،شرح ابن عيسى (  70/ 0) النونية  -  3
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  يسهاياف   
وال يسػتحق دخػوؿ النػار وال  اإلٲبػافأهنػم يسػتووف ففاعػل ال بػّبة عنػدىم مػؤمن كامػل :  ل ن ام يقالػاف
 ،يستحق العقاب 

مػػؤمن   أنػػاتنهػػاه عػػن الفسػػق يقػػوؿ  يصػػلحاف ألاػػل العصػػر يصػػلحاف للفسػػقة مػػن أاػػل العصػػر اػػ  ء
  على رأي المرجئة إلٲباف كامل ا
 :ثبلث جيمات  ةالث جيمات افهمااا :أقاؿ  وأنا

   جهمية جبرية مرجئة
  واحد  لماصاؼٍ كلها وصف 

 ، أيضاً ين روف الصفات ىم  معطلٌة من رةصفات اهلل عز وجل  ام باعهبار الصفات الضهمية
 وجػػػدنايقػػػدر يػػػتخلص فلػػػو  علػػػى عملػػػو مػػػا مضبػػػرإف اإلنسػػػاف :  باعهبػػػار أفعػػػاؿ العبػػػد يقالػػػاف جبريػػػة

وعجػػز أف  الدرجػػةشخصػػْب ينػػزالف مػػن السػػق  أحػػدٮبا ينػػزؿ بتػػؤدة درجػػًة درجػػة والثػػا  دفعنػػاه مػػن أعلػػى 
  ، 1 ٲبسك نفسو يقولوف ال ل سواء كلهم ٦ُب وف

 ، 2 اعهراؼ ازنساف بقلبهاإلٲباف ىو :  الثالثة مرجئة ا رجاء يقالاف الضيم
 ،ف إبليس عندكم مؤمن كامل اإلٲباف إ : ٥بم نقاؿ أف نليمهمو٫بن 
 إبليس م من باهلل أـ غير م من ؟  ألف

 ،نعم فهو عندىم مؤمن كامل اإلٲباف  ، ر  أَْنِظْر : مؤمن باهلل ويسأؿ اهلل يدعو اهلل يقوؿ 
 أـ غير ماحد ؟  ماحد

 ،موحد ألنو مؤمن بالربوبية 
 ،  للصااب ُمضاِنبٌ ا  ء   شي أف قالهم 

) { ٖٝٓ ٣وزَ ٓئٓ٘ب ٓزؼٔذا كغضاإٙ عْٜ٘ خبُذا ك٤ٜب }  : فيه آيات فيه أحاديث فيها وعيد: ه إذا قيل ل

 ، وىو كافر ، { ٖٝٓ ٣وزَ ٓئٓ٘ب ٓزؼٔذا } : قاؿ ىذه لل افر ،  ( 53اُ٘غبء 
 نقاؿ ؟  ماذا
   اذا تحريف :  نقاؿ

صػػ  جانبػػاً وأتيػػتم بوصػػٍ  جديػػد الو  ىػػذاألف اهلل َعلَّػػق ىػػذه العقوبػػة علػػى وصػػ  وىػػو القتػػل وأنػػتم تػػركتم 
 وىو ال فر أين ال فر ؟ 

                                                 

 ، 045والرد على ا٤بن قيْب ص (  499  – 498/  06) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 1
 063 – 022ومػػػػا بعػػػػدىا وكتػػػػاب اإلٲبػػػػاف ص  330وشػػػػرح العقيػػػػدة ال حاويػػػػة ص  078،  063 – 022كتػػػػاب اإلٲبػػػػاف ص    - 2

 ،(  426/  0)  ولوامع األنوار البهية للسفاريِب
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 ،َبْت عليو العقوبة وأتوا بوصٍ  جديد ػُر تّْ  الذيما فيو كفر فألغوا الوص  
الشػػرؾ وال فػػر  وبػػْببػػْب الرجػػل : ) يف قػوؿ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػلم  :اػػذا قػػاؿ بعضػػهم  ونظيػػر

 : 1 (ترؾ الصبلة 
 ؟  الضحدِذْكُر  نالاصف الماجاد واعهبروا الاصف المفقاد أيمن جحداا فأل اا :  قالاا

كػل يػـو فهػو    ا٣بمػسإذا جحد وجوب الصبلة ولو كاف يصلم الصلوات :  ةم نقاؿ لهمنعم غّب موجود 
وأتيتم بوصٍ  مفقػود جديػد مػن  ا٢ب مكافر فأنتم اآلف ألغيتم الوص  ا٤بوجود الذي َر تََّب عليو الشارع 

 ،عندكم 
 ، للضالؿالهعصب للقاؿ سبٌب األشياء يعِب إذا تأملتها سبحاف اهلل عرفت أف ىذه  ومثل

 ،  أْف يعهقد ةم يسهدؿ  وأف ازنساف ينب ي أف يسهدؿ ةم يعهقد
  ةم اسهدللم تلاي أعناؽ النصاص لهاافل ما اعهقدت  اعهقدتألني إذا 

  م  الدليل بنيم عقيدتي على الدليل ومييم  اعهقدتل ن إذا اسهدللم أو ً ةم 
أشػياء مث ٰبػاولوف رَلَّ أعنػػاؽ  يعتقػدوفؿ اهلل أْف يعفػوا إلخواننػا العلمػاء السػػابقْب والبلحقػْب الػذين أأسػ وأنػا

 ،النصوص إذل ما يعتقدوف 
اآلف تػػػؤمن أف األح ػػػاـ مردىػػػا إذل اهلل فػػػإذا ح ػػػم اهلل أو رسػػػولو ٕب ػػػم ال  أنػػػتوىػػػذا ال شػػػك أنػػػو خ ػػػأ 

وال تتهيػػب ا٢ب ػػم لػػيس إليػػك أنػػت منفػػذ ح ػػم اهلل علػػى ىػػذا بػػال فر قػػل  ت بقػػو وال ٚبجػػل  أفْ تسػػتحيم 
أنػا اعتقػد  سػأٙب مواهلل : وال تبارل أما أْف تقوؿ ، مؤمن : وال تبارل ح م اهلل على ىذا باإلٲباف قل  كافر

 ، ىذا ليس إليك ، أف ىذا ليس ب افر أو ىذا ليس ٗبؤمن 
يحػػذر مػػن أْف  وأفْ   يضعػػل الػػدليل مهباعػػاً   تابعػػاً  مسػػألة أحػػب أْف ينهبػػه لهػػا طالػػب العلػػم أف واػػذص

  يم ظفإف اذا على خطٍر ع  يلاي أعناؽ النصاص إلى رأيه 
اتػػرؾ القػػرآف ٤بػػا دؿَّ ،  2 (مػػن قػػاؿ يف القػػرآف برأيػػو فليتبػػوا مقعػػده مػػن النػػار : )  ولهػػذا جػػاء فػػي الحػػديث

 ،وكذلك السنة ، ٗبا دؿَّ عليو  وخذعليو 
 ، 3 واعهقادأال السنة والضماعة قاؿ وعمل ازيماف عند  اآلف

 : مذاب أال السنة والضماعة 
  أف ازيماف قاٌؿ وقصد وعمل 

  بالضاارح والقصد بالقلب  والعملالقاؿ ي اف باللساف 

                                                 

 ، (  82) أخرجو مسلم  -  1
 ىذا حديا حسن صحيح ، : وقاؿ (  2950) أخرجو الَبمذي  -  2
 ،(  5/  0) وفتح الباري البن رجب (  376/  0) اقتضاء الصراط ا٤بستقيم   -  3
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  :وخالف السلف في اذا طا فهاف 
بقلبػػو بػػاهلل  اإلنسػػافمػػٌب اعػػَبؼ :  وقػػالاا، اإلٲبػػاف مقتصػػراً علػػى القصػػد فقػػط  جعلػػااالػػذي  المرجئػػة -0

 ، 1 عز وجل فهو مؤمن سواءاً عمل أـ دل يعمل
يتجػػزأ مػػن اإلٲبػػاف  الإف اإلٲبػػاف قػػوؿ وعمػػل واعتقػػاد وأف ىػػذه األشػػياء جػػزء  :الثانيػػة قػػالاا  والطا فػػة -2

 ، فإنه كافرٌ فمن اعتقد ودل يقل أو دل يعمل 
إف فاعػػل ال بػػّبة :  حهػػى قػػالااوالعمػػل جػػيءاً مػػن ازيمػػاف وشػػرطاً فػػي وجػػادص  القػػاؿ جعلػػااٗبعػػُب أهنػػم 

 ،اإلٲباف ولو صلى وصاـ وزكى وحج فإنو إذا فعل ال بّبة خرج من اإلٲباف  منخارٌج 
 :اخهلف ا  ء  ةم
  ي فر : فقاؿ بعضهم  .1
   المنيلهيني اف في منيلة بين : وقاؿ بعضهم  .8

  فيه أيضاً طاا ف أخرى مهفرعة ول ن اذص اي األصل 
أشػهد أف ال إلػو إال اهلل وأشػهد أف : فإذا قاؿ اإلنسػاف بلسػانو ، ىو القوؿ فقط  اإلٲباف :منهم من يقاؿ 

منػػافق ىػػؤالء  فهػػورسػػوؿ اهلل فهػػو مػػؤمن ل نػػو ٨بلػػد يف النػػار ألف مػػن قػػاؿ بلسػػانو ودل يعتقػػد بقلبػػو  ٧بمػػداً 
 ،إنو ٨بلد يف النار :  ول نهم يقالاف، يسمونو مؤمناً 

 :أيضاً والضماعة وللقرآف    شي أنه مناٍؼ لقاؿ أال السنة واذا
وأيضاً ،  ( 4اُجوشح ) { ٖٝٓ اُ٘بط ٖٓ ٣وٍٞ آٓ٘ب ثبهلل ٝثب٤ُّٞ ا٥خش ٝٓب ْٛ ثٔئ٤ٖ٘ٓ } : لقوؿ اهلل تعاذل 

 ؟  مؤمنْبىؤالء الذين يقولوف بألسنتهم ما ليس بقلؤّم ٠باىم منافقْب ف ي  نسميهم  ٠بىفإف اهلل 
 ،ٲباف قوؿ وعمل واعتقاد اإل : أال السنة والضماعة يقالاف فإذف

 ،ذكرنا ل م منها ما ت مئن إليو النفس  بأدلةويسهدلاف لذلي 
 :فرقهاف المخالفة األصلية  وخالفهم
 ، اإلٲبافىو اعتقاد القلب فقط واألعماؿ ال تدخل يف : اإلٲباف :  قالاا :األولى  الفرقة

وأف اإلٲبػاف ىػو  سػواءنػاس يف اإلٲبػاف إف ال:  يقالػافالػذين  وا  ء اػم المرجئػة وعلػى رأسػهم الضهميػة
 ،٦بازاً  والاعتقاد القلب وأما األعماؿ فإهنا ال تدخل يف اإلٲباف ال حقيقة 

ٗبعُب أنػو إذا فُِقػَد منهػا  وجودهإف األقواؿ واألعماؿ من اإلٲباف ول نها شرط يف :  قالاا :الثانية  والطا فة
 ،شمء فُِقَد اإلٲباف كلو 

ومػػن دل يصػػلم فهػػو كػػافر ومػػن دل يصػػم فهػػو كػػافر ومػػن دل ٰبػػج فهػػو كػػافر  كػػافرفهػػو  مػػن دل يػػزؾ :  فقػػالاا
 ،كافر   فهوومن عق والديو 

                                                 

 وما بعدىا ، 004كتاب اإلٲباف ص    -  1
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 ، منزلتْبىو يف منزلة بْب :  ول ن نقاؿ، ال نسميو كافراً وال نسميو مؤمناً  : قاؿ وبعضهم
 ، المعهيلةوىم  مذاب من يروف أنفسهم أذكياء العالماألخّب  وىذا
  ،ف اف ا٣بوارج أشجع منهم  الخاارجب قبلو مذى والذي

 ،وال نبارل  كافر :نقاؿ : الخاارج قالاا 
اهلل ّٔػػا سػػل اناً وىػػم  ينػػزؿقػػالوا ال نقػػوؿ كػػافر وال مسػػلم يف منزلػػة بػػْب ا٤بنػػزلتْب فأحػػدثوا مرتبػػة دل  وىػػؤالء

 ،ا٤بنزلة بْب منزلتْب 
 ال األعماؿ شرٌط في وجاد ازيماف ؟ : قاؿ قا ل  فإف
  ، ما ليس بشرط ومنهاما ىو شرط  منها:  قلنا

 شػػرٌط فػػي وجػػاد ازيمػػاف( إلػػو إال اهلل وأف ٧بمػػداً رسػػوؿ اهلل  الشػػهادة أف ) أو ( ال إلػػو إال اهلل )  فقػػاؿ
 ، فها كافر( إال اهلل وأف ٧بمداً رسوؿ اهلل  إلوأشهد أف ال : ) من دل يقل 

 ، 1 كافر  فهاوإف آمن باهلل ومن دل يصل والصبلة عمل 
األعمػػاؿ مػػن اإلٲبػػاف  مػػنوالزكػػاة  ل ػػن مػػن لػػم يػػيؾ، وإْف آمػػن بػػاهلل ، أشػػهد أف ال إلػػو إال اهلل : وإف قػػاؿ 

  ، 2 فليس ب افر
  وإف وجد ل ن تخلفم األقااؿ أو األعماؿ كفر ازنساف اآلف إْف فقد ا عهقاد في القلب   فصار
 ،إف دلت النصوص على أنو ي فر كفر وإال فبل :  تفصيل ففيه
 ي فػر بػذلي ول نػهقػوالً أنا أؤمن باهلل وال أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف ٧بمػداً رسػوؿ اهلل فَػَقػَد  : قاؿ فمن
، 

فقػػػد كفػػػر علػػػى  يصػػػلِّ آمنػػػت بػػػاهلل واشػػهد أف ال إلػػػو إال اهلل وأف ٧بمػػػداً رسػػوؿ اهلل ول ػػػن دل  :قػػػاؿ  ومػػن
  القاؿ الراجح 

فلػيس ب ػافر دل يػزؾ  ول ػنرسػوؿ اهلل وأؤمػن بػاهلل وأصػلم  أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف ٧بمػداً  :قاؿ  ومن
  

 ، الزكاةإف كانوا يروف كفر مانع  إ يف منزلة بْب ا٤بنزلتْب  الخاارج وعند المعهيلة وعند
البيػػت وإف   وزفمػػن أجػل الػػوزف (  يػنقص) ٯبػب تسػػ ْب  ( :تييػػدص الهقػاى ويػػنقص باليلػػل : ) قػػاؿ  ةػم

 ،ُتَس َّن  يوجب جزمها ل نها يوجد ماكاف 
علػى آخػره منػع مػن ظهورىػا إقامػة الػوزف إقامػة وزف  مقػدَّرةمرفوع بضػمة : (  ينقص) :  وعلى اذا فنقاؿ

 ،اإلٲباف   أي تقوى اهلل تزيد يف  (  الهقاىتييدص ) الباء ىنا  ،البيت 

                                                 

 ،(  34 - 26/  2) ثيمْب الشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستقنع للشيخ ابن ع  -  1
 ،(  9 – 7/  6) الشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستقنع للشيخ ابن عثيمْب   -  2
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 ال ازيماف يييد أو ينقص ؟ : نبحث  وانا
 ، 1 مذىب السل  يزيد وينقص:  نقاؿ
 ، 2 ينقص: وال تقل ، يزيد : قل  :من السلف علماء بعض ال وقاؿ
 ،ال يزيد وال ينقص  :المرجئة  وقالم
  ،  3 ال يزيد وال ينقص : الخاارج والمعهيلة وقالم

 :إذف أربعة  فاألقااؿ
 ،يزيد وينقص  :تقاؿ  أف .0
 ، واذاف ألال السنة والضماعةينقص : يعِب وال تقل ، يزيد وال ينقص  :تقاؿ  أف .2
  واذا قاؿ المرجئةال يزيد وال ينقص  : الثالث .3
 ، كلهوإما أف يعدـ  كلهاإلٲباف إما أف يوجد :  يقالاف ألهنم، أيضاً  وقاؿ الخاارج والمعهيلة .4

 أو ً بالعقيدة ال العقيدة تييد وتنقص ؟  فلنبدأ
 ، 4 ببل شك تييد وتنقصنعم :  الضااب
 ، ٚبتل لى طرؽ العلم وطرؽ العلم االعتقاد مبٌِب على العلم والعلم مبِب ع ألف وذلي

 االعتقاد يزيد وينقص ٤باذا ؟ اذا دليل عقلي
االعتقػاد أو يػنقص  يزيػداالعتقاد مبٌِب على العلم والعلم يزيد وينقص باعتبػار طرقػو فلػـز مػن ذلػك أف  ألف
، 

  اذا عقالً 
 ،فقد دؿ الشرع على أف االعتقاد يزيد وينقص :  شرعاً  أما
 ، ( 822اُجوشح ) { سة أس٢ٗ ٤ًق رؾ٢٤ أُٞر٠ هبٍ أُْٝ رئٖٓ هبٍ ث٠ِ ٌُٖٝ ٤ُطٔئٖ هِج٢  ٝار هبٍ اثشا٤ْٛ} 

والثػا   سػمعيقػل أحػدٮبا  شػئموإف  نظػريوالثػا   أةػريأحػدٮبا  لػدليلين وينقص يييدفصار ا عهقاد 
  عقلي

آخػػر أخػػ ؾ ّٔػػذا  جػػاءؾ إذا ،ثقػػة ٥بػػذا اعتقػػدت ٨ُبْبَػػػرَه  رجػػلٌ إذا أخػػ ؾ :  مػػثالً محساسػػاً لهػػذا ونضػػرب
 كذلك ؟  يزيد أليس  أنوا٣ب  زاد اعتقادؾ ، ثالا يزيد ، رابع يزيد ، شاىدت أنت بنفسك 

 ،اذا  فيعلى خالٍؼ اليقيِب أو الضروري  المهااتر يفيد العلمإف  :قاؿ المحدةاف  ولهذا
                                                 

( )  038/  00( )  672،  647،  515/  7( )  223 – 222،  077/  3) ٦بمػػوع فتػػاوى شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة   -  1
 ، 201وكتاب اإلٲباف ص (  55،  50 – 51/  03( )  475 – 474/  02
 ، 201وكتاب اإلٲباف ص (  546/  7) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -  2
 ، (  501،  223/  7) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية    -  3
 ،(  563/  7) و٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  222،  063كتاب اإلٲباف ص    -  4
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 صار ا عهقاد يييد وينقص أو   ؟ 
ي ػػػوف عنػػػدؾ صػػػفاء ذىػػػن وحضػػػور نفػػػس فتتعبػػػد هلل  أحيانػػػاً نعػػػم يزيػػػد ويػػػنقص حػػػٌب أنػػػت بنفسػػػك اآلف 

 ،تستورل عليك الغفلة وال ٰبصل عندؾ ىذا االعتقاد  أحياناً وكأنك تشاىد ا١بنة والنار 
٭بػػا أا١بنػػة والنػػار ف  وذكػػرتيػػا رسػػوؿ اهلل إذا كنػػا عنػػدؾ : سػػئل النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ قػػالوا  ولهػػذا

والنسػػػاء يعػػػِب غفلنػػػا فقػػػاؿ النػػػيب عليػػػو الصػػػبلة  األوالدعافسػػػنا نشػػػاىدىا رأي عػػػْب فػػػإذا ذىبنػػػا إذل أىلينػػػا و 
 ، واذا أمر ميااد ، 1 (، ساعًة وساعة  وساعةيا حنظلة ساعًة : ) والسبلـ 

  ،ا٤بوصلة إليو  ال رؽاالعتقاد يزيد وينقص ألنو مبٌِب على العلم والعلم يزيد وينقص ٕبسب  إذف
 من ازيماف ال القاؿ يييد وينقص ؟  القاؿ
 ،العشر  ؟الذي يذكر اهلل عشر مرات مثل الذي يذكر اهلل ٟبس مرات ؟ أيهما أَْزيَْد  نعم
  القاؿ يييد وينقص إذا زاد القاؿ زاد ازيماف  إذف

 القاؿ ال اي بال مية أـ بال يفية ؟  وزيادة
 ّٔما ،  وتارةً بال يفية  وتارةً يال مية  تارةً 

ىػػػذا أَْزيَػػد ٩بػػن قا٥بػػػا مػػع الَغْفلَػػػة  ٤بقتضػػياهتانػػاً ّٔػػػا قلبػػو ٛبامػػاً ُمْسػػػتَػْلزِماً موق( ال إلػػػو إال اهلل : )  يقػػوؿ إنسػػاف
 ،أَْزيَد من الذي قاؿ ٟبس مرات ( إال اهلل  إلوال : )  -عشر مرات  -واإلنساف الذي قاؿ 

   2 فييادة القاؿ ت اف بال مية وال يفية
  ،نقص اإلٲباف  القوؿاإلٲباف وإذا نقص أنو من اإلٲباف َلزِـ زيادة  :إذا زاد القاؿ وقلنا  إذف

وديػػن أذىػػب  عقػػلٍ مػػا رأيػػت مػػن ناقصػػات : ) قػػاؿ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وعلػػى آلػػو وسػػلم للنسػػاء  ولػػذلك
ألػيس إذا حالػت دل تصػل : )  قػاؿرسوؿ ما نقصاف دينهػا ؟  يا: قالوا ( حداكن إلُِلبّْ الرجل ا٢باـز من 

وآلػو وسػلم نقصػو مػن ا٢بػائض نقصػاً  عليػوفجعل النيب صػلى اهلل  والصياـ والصبلة عمل،  3 (ودل تصم ؟ 
 ،يف الدين 

في ػوف  ركعتػْبالػذي يصػلم أربػع ركعػات أكثػر مػن الػذي يصػلم  4 انا نَػَقَص ازيماف بنقص العمػل إذف
 ،إٲبانو أَْزيَد 

  ، عاً وعقالً سماآلف زيادة ازيماف ةابهة شرعاً وحساًّ وإف شئم  فصار
ارا ٓب أٗضُذ عٞسح كْٜٔ٘ ٖٓ ٣وٍٞ أ٣ٌْ صادرٚ ٛزٙ ا٣ٔبٗب كؤٓب اُز٣ٖ آٓ٘ٞا كضادرْٜ ا٣ٔبٗب ْٝٛ ٝ} : تعاذل  قولو

 ،  ( 181اُزٞثخ ) { ٣غزجؾشٕٝ 
                                                 

 ، (  2751) أخرجو مسلم  -  1
 ، 257اإلٲباف ص كتاب    -  2
 ( . 298) أخرجو البخاري  -  3
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 ؟  القاؿ أو العمل أو ا عهقاد زيادةمن أي أنااع الييادة ؟ 
  ،فيها أمٌر بأقواؿ  كافيزدادوف إٲباناً ويزدادوف عمبلً إذا اآلية فيها أمٌر بأعماؿ أو قوالً إذا   كلها

 ما اا سبب زيادة ازيماف ؟ 
  تقرر عندنا أف ازيماف يييد في ا عهقاد والقاؿ والعمل  اآلف
 سبب زيادة ازيماف ؟  ما

عػز وجػل أي  اهللالتقػوى تقػوى  واػذا أحػد أسػباب زيػادة ازيمػاف :( الهقػاى  صيييػد: ) الم لف  يقاؿ
 ،تقوى ما يغضبو 

   1( واجهناب الناااي  األوامرذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل اتخا) اي : والهقاى 
 ،٨بلصاً هلل زاد إٲبانو  النواىمف لما زاد اإلنساف من فعل ال اعة زاد إٲبانو وكلما ٘بنب 

ىػذا سػبب  يييػد ازيمػاف اهللفعل الطاعة تقرباً إلى اهلل يييد في ازيماف وترؾ المعصية تقرباً إلػى  إذف
، 

 ،يزيد يف اإلٲباف  اليرعيةالنظر في آيات اهلل فإف النظر في آيات اهلل ال انية أو : الثاني  السبب
) { هَ اٗظشٝا ٓبرا ك٢ اُغٔبٝاد ٝاألسك ٝٓب رـ٢٘ ا٣٥بد ٝاُ٘زس ػٖ هّٞ ال ٣ئٕٓ٘ٞ } : اهلل تعاذل  قاؿ

ألسك ٝٓب رـ٢٘ ا٣٥بد هَ اٗظشٝا ٓبرا ك٢ اُغٔبٝاد ٝا} ىذه آيات كونية أـ شرعية ؟ ،  ( ٣121ٞٗظ 

  ،ىذه آيات كونية { ٝاُ٘زس ػٖ هّٞ ال ٣ئٕٓ٘ٞ 
 ،ىذه آيات شرعية  ، ( 8اُجوشح ) { ٛذٟ ُِٔزو٤ٖ } : قاؿ اهلل تعاذل فيو  القرآف
يف خلق األرض  يتف رٯبلس اإلنساف ساعة يتف ر يف خلق السماوات  :في آيات اهلل ال انية  فالنظر

ما يتناقض أو يتدافع ليس فيها  فيهاسعة كي  ىم منتظمة منذ األزؿ ليس ىذه ا٤بخلوقات العظيمة الوا
أهنا من خلق اهلل عز وجل  يعرؼفيتأمل  ، ( 3أُِي ) { كبسعغ اُجقش َٛ رشٟ ٖٓ كطٞس } ، من خراب 

، 
آيػػات اهلل العجػػب الُعجػػاب ىػػذا ا١بسػػم  مػػنلػػو تأملِّػػت يف نفسػػك لرأيػػت  ةػػم يهأمػػل إْف شػػاء فػػي نفسػػه

يف االصػػ بلح ال أعرفهػػا ل ػػن معامػػل عظيمػػة يف ىػػذا  يػػذكروهنايػػو ، معامػػل كيماويػػة وأشػػياء الػػذي ٫بػػن ف
 ؟أف بيضًة مرت على ذراعك ألحسست بتدحرجها أليس كذلك  لوا١بسم مع أنك ال ٙبس بشمء 
ال ٙبس ما ظنك لو كنت ٙبس ٗبرورىا بأمعائك كما ٙبس ٗبرورىا  ول نل ن ىم اآلف ٛبر باألمعاء 

تتح ك ما تست يع أْف تناـ أليس كذلك ل ن اهلل عز وجل ٕب متو جعل  الليلل اف كل على ا١بلد 
إحساس ، ليس فيو إحساس من أجل أف ال يتأدل اإلنساف ٗبرور ال عاـ والشراب  فيوالداخل ليس 

جداِّ أي  حساسةمث انظر اإلحساس أيضًا يف ا١بلود ىل ىو على حٍد واحد ؟ ال فيو مناطق  وغّبىا
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ىل ٰبس كباطن اليد ؟ لو  القدـعليها تتأثر وٙبس ، فيو مناطق ما ٙبس ىذا اإلحساس باطن  شمء ٲبر
ما است عت أْف ٛبشم ل ن اهلل جل  حساَّساً ٛبشم الذَّرَّة على باطن القدـ ما أحسست ألنو لو كاف 

لو كاف فيو اآلف ما فيها شعر باطن القدـ ما فيو شعر  الراحةوعبل جعلو ى ذا حساَّسًا الشعور اآلف 
ولتلوثت األشياء و٤با أتقنت الشمء بدقة و٥بذا لو تلبس قفازين وتعمل  بال عاـشعر يف باطن اليد لتلوث 

لو  ل نما أتقنتو ٛبامًا وكذلك يف القدـ على كل حاؿ ٫بن معرفتنا ّٔذه األشياء س حية  بيدؾعمل 
: قاؿ اهلل تعاذل  و٥بذااآليات لبهرؾ  أنك أتيت إذل واحٍد من األطباء وقلت اشرح رل ما يف اإلنساف من

 ، ( 81اُزاس٣بد ) { ٝك٢ أٗلغٌْ أكال رجقشٕٝ } 
ال انيػػة يييػػد فػػي  اآليػػاتالهف ػػر فػػي إف التف ػػر يف آيػػات اهلل ال ونيػػة والشػػرعية يزيػػد يف اإلٲبػػاف  : أقػػاؿ

 ، ازيماف واا خاار ألنه محساس
ل ػن ٰبتػاج إذل كػوِف اإلنسػاف بصػّباً يف أح ػاـ  فػي ازيمػاف بػال شػي يييػدالهف ر في اآليات اليػرعية 

ا٢ب مػػػة يف األشػػػياء الػػػٍب شػػػرعها اهلل وىػػػذا يػخفػػػػى علػػػى بعػػػض النػػػاس وال سػػػيما مػػػن  يعػػػرؼالشػػػرع حػػػٌب 
 ،عن ذكر اهلل فإنو ال يُػْفَتُح لو باب ا٤بعرفة  أعرض

 :  1 يقاؿ المعري
          مئػػػٍْب عسػػػجداً ُوِديَػػػْت ٖبمػػػس  يػػػدٌ 

               دينػػػػػار ربػػػػػعها ُقِ َعػػػػػْت يف ػبالػػػػػ مػػػػػا                                               ،
، 

           مػػػػا لنػػػػا إال السػػػػ وت لػػػػو  اقضٌ ػتنػػػػ
                  2 والنا مػػػػػػػن النػػػػػػػارػمػػػػػػػػب ونسػػػػػػػتعيذ                                                    ،

، 
ىػو الػذىب يعػِب  العسػجد( ٟبػس مئػْب عسػجد ) م ىػذا االنتقػاد النػاس ىػم ا٤بشػرّْعوف حػٌب ينتقػدى كأف

إذا ق عهػا  ٤بػاذا ؟القيمػة ؟ ربػع دينػار  كانػتدينػار ديػة اليػد فػإذا سػرؽ ربػع دينػار ُقِ َعػْت ف ػم   ٟبس مائػة
اػذا   يعػرؼ الح مػة فيػه إ  مػن فػهح دينػار ُقِ َعػْت ،  ربػعدينػار وإذا سػرقت  إنساف يُػْلػزـَ ٖبمػس مائػة

    شريعة اهلل   بانهقاد تََأمفلْ وأقبل بصدؽ على  اهلل عليه
اهلل لػػه بػػاب  يفػػهحإف ازنسػػاف الػػذي يريػػد أف ينظػػر إلػػى اليػػريعة بانهقػػاد واهلل لػػن : أقػػاؿ ل ػػم  أنػػا

  المعرفة 
مػػا يخفػػى  األسػػرارالػػذي ينظػػر إليهػػا باسهرشػػاد يطلػػب الرشػػد فهػػذا يفػػهح اهلل عليػػه ويبػػين لػػه مػػن  أمػػا

 س ما اي الح مة ؟ على كثيٍر من النا

                                                 

رة ، والزندقػة ا٤بػأثورة ، أصػيب ىو أبو العبلء أٞبد بن عبد اهلل بن سليماف التنوخم ا٤بعري اللغوي الشاعر ، صاحب التصػاني  ا٤بشػهو  - 1
بػػالعمى يف أوؿ عمػػره بسػػبب ا١بػػدري ، ف ػػاف أعمػػى البصػػر والبصػػّبة ، وألػػ  كتابػػاً يعػػارض فيػػو القػػرآف ، وا٤بعػػري نسػػبة إذل معػػرة النعمػػاف ، 

(  208/  3)   ، العػ  للػذىيب(  057/  0) ىػ ، دمية القصر للبػاخرزي  449وىم مدينة  قدٲبة مشهورة بْب ٞباة وحلب ، مات سنة 
، ا٤بشػَبؾ ولػعاً (  018/  0) ، انبػاه الػرواة للقف ػم (  4609/  9) ، ا٤بنتظم البن ا١بوزي (  097/  8) ، البداية والنهاية البن كثّب 

                    ( .                                                             319/  0) تاريخ معرة النعماف للجندي (  410ص ) للحموي 
 ( . 369/  0) اللزوميات لو : البيت موجود يف  - 2
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 : مضيباً للمعري  1 يقاؿ الياعر
                  ارِ ػما عػػػػػػػػػػػػػػػاٌر أيػػػػػػػػػػػػػػػللمعػػػػػػػػػػػػػػريّْ عػػػػػػػػػػػػػػ لػقػػػػػػػػػػػػػػ

         عػاريالفػٌب وىػو عػن ثػوب التقػى  جهػل                                          ،
، 

       اً ُوِديَػػػػػػػػْت    س مئػػػػػػػػٍْب عسػػػػػػػػجدػخمػػػػػػػػػب يػػػػػػػػدٌ 
              2 دينػػػػػػػػار ربػػػػػػػػعِ َعْت يف ػها قُػػػػػػػػػالػػػػػػػػػب مػػػػػػػػا                                            ،

، 
              صهاػوأرخػػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػػنفس أغبلىػػػػػػػػػػػا ةػيانػػػػػػػػػػػػص

             3 البػػػػػاري ح مػػػػػةماية ا٤بػػػػػاؿ فػػػػػافهم ػحػػػػػ                                        ، 
، 

وىػػذه ح مػػة عظيمػػة ألف  لؤلمػػواؿينػػار ٞبايػػة أهنػػا تُػػودى ٖبمػػس دينػػار صػػيانًة للنفػػوس وتُػْق َػع بربػػع د يعػِب
فإنػو سػوؼ ُٰبِْجػم ومػن علػم أهنػا  أيضػاً إذا ق ػع اليػد أو تُػْق َػع يػده ٟبس مائة دينار من علم أنو سُيَضمَّن 

 ، فهذص الح مة السرقةستُػْقَ ع بربع دينار سوؼ ُٰبِْجم عن 
  تََأمفػَل انهقػاد حهػى يفػهح اهلل لنػا  اداسهرشػإنه يضب علينا أف نهأمػل اآليػات اليػرعية تََأمفػَل : فأقاؿ 

  يخفى على كثير من الناس  مامن الخير ومعرفة ح مة اهلل عي وجل 
فتجػػدؾ ال تسػػتفيد  قػػراءة منهقػػٍد علػػى م لفػػه تقػػرأصتقػػرأ ال هػػاب وإذا أردَت اف تعػػرؼ ىػػذا انظػػر أحيانػػاً 

كثػّباً حػٌب لػو رأيػَت مػا يُنتقػد ٘بػد أف فتجػدؾ تنتفػع   من م لفػه تسهرشدوأحياناً تراج  ال هاب منو كثّباً 
 تصحيحو فيو ،  ٲب نلو تأويبلً 

                                                 

يف الواقع أف األبيػات لشخصػْب قػد ٝبػع بينهػا ، فأمػا البيتػْب األولػْب فهمػا حملمػد بػن عبػد السػتار بػن ٧بمػد العمػادي الَ ػْرَدرِّي ، مشػس  - 1
وأقرأ يف فنوف عدة ، وانتهت إليو رياسة ا٢بنفية يف زمانو ، فػذاع صػيتو  الدين ا٢بنفم ، ويعرؼ بشمس األئمة ، قد برع يف ا٤بذىب وأصولو ،

، (  254/  3) ، الػػوايف بالوفيػات للصػػفدي (  228/  3) ا١بػواىر ا٤بضػية البػػن أ  الوفػاء . ىػػػ  642، وانتشػرت تصػانيفو ، مػػات سػنة 
وىػػػػو ( العمػػػػادي ) بػػػػدؿ ( العلمػػػػاوي ) وفيػػػػو (  376/  7) ، شػػػػذرات الػػػػذىب البػػػػن العمػػػػاد (  276ص ) تػػػػاج الػػػػَباجم البػػػػن ق لوبغػػػػا 

 .  تصحي  

لعلػم الػدين أبػو ا٢بسػن علػم بػن ٧بمػد بػن عبػد الصػمد السػخاوي ا٤بقػرئ ػ وىػو غػّب السػخاوي احملػدث ػ شػيخ القػراء وأما البيت األخػّب فهػو 
، السّب للذىيب (  568/  0) بن ا١بزري ىػ ، طبقات القراء ال 643واألدباء ، شرح الشاطبية ف اف سبب شهرهتا يف اآلفاؽ ، مات سنة 

             ( . 65/  05) ، معجم األدباء للحموي (  529/  2) ، خزانة األدب للبغدادي (  022/  23) 
 :        ، وتتمتو (  429ص ) ، والتبياف لل ييب (  73/  2) أعبلـ ا٤بوقعْب البن القيم البيتْب لل ردري ، يف  - 2

ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ مظلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة غالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بقيمتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                    
. 

ْت ىػانػػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػػػاري                 وىهػػػػػػػػػػػػنا ظََلَمػػػػػػػػػػػ 
. 

، كي  وقد سبقت وفاة الشافعم وفػاة ا٤بعػري بنحػو ( ُرِوَي ) ولقد أصاب ابن القيم رٞبو اهلل ٤با ذكر نسبة التتمة للشافعم بصيغة التمريض 
 !  قرنْب ونص  

كبلٮبا للصػفدي ، مػع اخػتبلؼ يسػّب (  82/  0) ، والغيا ا٤بسجم (  001/  7) يف الوايف بالوفيات البيت للسخاوي ، موجود  - 3
 .بْب لفال البيت يف ا٤برجعْب 

، ببيػػت مقػارب لبيػػت ( ىػػ  661ت ) ٧بػػم الػدين يوسػػ  بػن يوسػػ  ابػن الػػزببلؽ أو الػزيبلؽ الشػػاعر ،  : و٩بػن رد علػػى ىػذا البيػػت أيضػاً 
ص ) ، ونسػػبو القػػزويِب يف كتابػػو آثػػار الػػببلد  (  73/ 2) ، وأعػػبلـ ا٤بػػوقعْب البػػن القػػيم (  429ص ) اف لل يػػيب السػػخاوي ، كمػػا يف التبيػػ

 . ، وليس ىو يف ديوانو ( ىػ  416ت ) حملمد بن ا٢بسْب ا٤بوسوي ، ا٤بعروؼ بالشري  الرلم ، الشاعر الشيعم (  273
، وكتػػػاب ا٢بػػػوادث ا٤بنسػػػوب البػػػن (  384/  4) ، وفػػػوات الوفيػػػات لل تػػػيب (  262/  5) العػػػ  للػػػذىيب : انظػػػر يف ترٝبػػػة ابػػػن الػػػزببلؽ 

يتيمػة : ، وانظػر يف ترٝبػة ا٤بوسػوي " ! ٧بمػد بػن يوسػ : " ، وفيػو (  527/  7) ، وشذرات الذىب البن العمػاد (  379ص ) الفوطم 
، ورولػات (  285/  07) ّب أعػبلـ النػببلء للػذىيب ، وسػ(  336ص ) ، واحملمدوف من الشعراء للقف م (  055/  3) الدىر للثعاليب 

             ( . 077/  6) ا١بنات للخونساري الشيعم 
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     د وعمػػػػػػل   ػقػػػػػػاؿ وقصػػػػػػ مانناػإيػػػػػػ
        قص باليلػػػػلػبػػػػالهقاى وتنػػػػ تييػػػػد                                                 

  
 :مركٌب من ةالةة أشياء ثبلثة أشياء  عند أال السنة والضماعة ازيماف
   والعملوالقصد القاؿ 

 غّبىم ،  وبْبوسبق لنا ا٣ببلؼ يف ىذه ا٤بسألة بْب أىل السنة  والقصد انا بمعنى ا عهقاد
 ، وينقص يييدأف ازيماف من ىذا الش ر  اسهفدنا ( :تييد بالهقاى وينقص باليلل : )  قاؿ
 اناؾ دليل على زيادته ونقصه ؟ فهل
 ،نعم 
 . ( 1اُلزؼ ) { ا ا٣ٔبٗب ٓغ ا٣ٔبْٜٗ ٤ُضدادٝ} : اهلل تبارؾ وتعاذل  قاؿ
 . ( 181اُزٞثخ ) { كؤٓب اُز٣ٖ آٓ٘ٞا كضادرْٜ ا٣ٔبٗب } : تعاذل  وقاؿ
 . ( 31أُذصش ) { ٣ٝضداد اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ا٣ٔبٗب } : تعاذل  وقاؿ
  نص في كهاب اهلل عي وجل  واذا
 ،اىا وشرحن زيادة ازيماف ت اف في القاؿ وفي العمل وفي ا عهقاد والزيادة
وجػػو ذلػػك أف االعتقػػاد مبػػٌِب  وبَػيَّنػػاإف االعتقػػاد ٱبتلػػ  قػػوًة ولػػعفاً ٕبسػػب الوسػػائل ا٤بوصػػلة إليػػو :  وقلنػػا

 ،ٕبسب وسائلو وطرقو  ولعفاً على العلم وأف العلم وأف العلم ٱبتل  قوًة 
    وناعاً الييادة ت اف في العمل كميًة وكيفيًة كذلك بَػيَّنا أنو 

 ، الهطاع الااجب أفضل من الناع
،  1 (إرل عبػػدي بشػػمٍء أحػػب إرل ٩بػػا افَبلػػتو عليػػو  تقػػربومػػا : ) لقػػوؿ اهلل تعػػاذل يف ا٢بػػديا القدسػػم 
 األلحية يف وقتها أفضل من الصدقة ىذا يف النوع ،  با١بنسالصبلة أيضاً أفضل من الصدقة ىذا 

ي مػئن فيهػا  صػبلةً ن صػلى ال مية من صلى عشر ركعػات فإٲبانػو أزيػد ٩بػن صػلى ركعتػْب يف ال يفيػة مػ يف
 ،  الوجوٖبشوع وتأفّْ وتدبر ٤با يقوؿ ليس كمن صلى صبلًة على غّب ىذا 

  منهاذكرنا أف ٥با أسباباً  زيادة ازيماف أسباب
فػػي آيػػػات اهلل اليػػرعية والطاعػػػة   الطاعػػػة مػػن أسػػػباب زيػػػادة  والنظػػػرالنظػػر فػػػي آيػػات اهلل ال انيػػػة 

 ازيماف   
 ،يعِب اإلٲباف ينقص بالزلل  ( :باليلل وينقص : ) الم لف  قاؿ

 على نقصه ؟  الدليلما اا : فإف قيل 
مػػػا رأيػػػت مػػػن : ) النسػػػاء  يفقػػػوؿ النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم  الػػػدليلأف  :فػػػالضااب علػػػى ذلػػػي 
 ،  اذا دليل( عقل ودين : ) قاؿ ،  1 (ناقصات عقٍل ودين 
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بوجػود مزيػد  إالتػت الزيػادة ثبػت الػنقص ألنػو ال تعقػل زيػادة وىو أنو إذا ثب :دليل عقلي : الثاني  الدليل
 ، زيادة إال بنقص يُتصورومزيد عليو فإذا ثبتت الزيادة بالنص فقد ثبت النقص أيضاً أنو ال 

 ، ناقصاً زاد إٲبانو معُب ذلك أنو قاؿ  جلأف ىذا الر  :قلنا : فمثالً 
  : فدليل النقص إذف مركٌب من شيئين

 ،( من ناقصات عقٍل ودين : ) كما يف قولو   ى ذليالنص عل:  أو ً 
 ،فإنو ال ٲب ن وجود زيادة إال بوجود نقص ،  الليـو أو الهالـز:  الثاني

 : النقص أعني نقص ازيماف على قسمين  أفةم أعلم 
    حيلة لإلنساف  نقصٌ  -1

دعػػو  أصػػلم : بػػل لػػو قالػػت اختيػػار ٥بػػا فيػػو  الكػػنقص ديػػن ا٤بػػرأة بػػَبؾ الصػػبلة يف أيػػاـ ا٢بػػيض فػػإف ىػػذا 
ـٌ عليك   ،صليت لزاد نقص اإلٲباف أكثر  لوحٌب ال ينقص إٲبا  قلنا ىذا حرا

عليػو ألف ىػذا ال  يُػبلـىذا نقص ال حيلة لئلنساف فيو فهل ُيبلـ عليو ؟ الػذي نقػص ديػن أو ال ؟ ال  إذف
 اختيار لو فيو إطبلقاً فبل لـو عليو ، 

  نساف نقٌص باخهيار از:  الثاني -8
 : فهذا ينقسم إلى قسمين من حيث اللـا 

 ،فإنو ُيبلـ عليو ويأمث بو  كاف سببه المعصية أو ترؾ الااجب  إف .0
 ،بو  يُػَؤمثفإنو ال ُيبلـ عليو ، ال ُيبلـ عليو لوماً  كاف نقصه بهرؾ تطاع غير واجب  وإف .2

 ،يا فبلف اجتهد يف العمل الصاحل :  وإف كاف قد يُقاؿ
نعػػم الرجػػل لػػو كػػاف يقػػـو مػػن الليػػل وقػػاؿ النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ :  ا٤بنػػاـعمػػر يف قيػػل البػػن  ولهػػذا
  ،يا عبداهلل ال ت ن مثل فبلف كاف يقـو من الليل فَبؾ قياـ الليل : عمرو بن العاص  بنلعبداهلل 

ـ لومػاً يػأمث بػو ُيبل فإنوفعل احملـر  أنو نوع لـو ل نو لوـٌ ال إمث بو ٖببلؼ من ترؾ الواجب أو واذا   شي
، 

 :على قسمين : نقص ازيماف نقاؿ  إذف
 ، فهذا   لـا عليه فيهأف ال ي وف لئلنساف فيو اختيار :  األوؿ القسم
 ،ا٤برأة الصبلة أياـ ا٢بيض  ترؾ :ومثاله 

ػػػر زاد إٲبانػػػو وزادت  يػػػنقصأف ٲبػػػوت اإلنسػػػاف صػػػغّباً فػػػإف إٲبانػػػو :  ومثالػػػه أيضػػػاً  ػػػر ألف مػػػن ُعمّْ عمػػػن ُعمّْ
 ، عليه إطالقاً  ُيالـفهذا النقص   حيلة له و  أعمالو 
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فقػد كػاف غػّب واجػب   وإفما كاف لئلنساف فيو اختيار فهذا إف كاف واجباً فهو ُمبلـٌ آمث  :الثاني  والقسم
 ،  ُيالـ ول نه لاـٌ   إةم فيه

وىػػو مثػػل الزَّلَػػق يعػػِب  زلػػبلً البػػاء ىنػػا للسػػببية والزلػػل مصػػدر زؿَّ يػػزؿ  ( :يػػنقص باليلػػل : ) الم لػػف  وقػػاؿ
 واجبو نقص إٲبانو ، عنا٣بروج عن االعتداؿ ىذا ىو الزلل فإف خرج عن اإلنساف 

****************** 
               ا نسػػػػهثني  ػماننػػػػػفػػػػي إي ونحػػػن – 52

         ي  فاسػػػػػهم  واسػػػػػهبنػر شػػػػػػغيػػػػػ مػػػػػن                                                    
  

 ،الضمّب يعود على أىل األثر  ( :نحن ) : له قا 
 ، على مذاب أال األةر مبنيةٌ اذص المنظامة ألف ىذه العقيدة أو 

 يعني نحن أال األةر نسهثني في إيماننا   
 ، 1 أنا مؤمن إف شاء اهلل: أف يعلق با٤بشيئة فيقوؿ  :في ازيماف  وا سهثناء
 ،سنذكر إف شاء اهلل  نفصل في ذلي في ازيماف ونرى أنه جا ي بل نسهثنيفنحن 
 ، حراـيف اإلٲباف  ا سهثناءإذل أف  :بعض العلماء  وذاب
ألنػك  في ػاف ا سػهثناء حرامػاً قلػت أنػا مػؤمن كأنػك شػاؾ يف ا٤بولػوع  فػإذا ينبئ عن شػيألنو :  قالاا

 ،أو غّب مؤمن  مؤمنش  ت ىل أنت 
 ،ٯبب  ا سهثناء واجببل  :بعض العلماء  وقاؿ
وشػهدت ٥بػا بأنػك قمػت  زكريػَم نفسػيت ػوف قػد  فإنػياهلل  شػاءودل تقػل إف  أنا م من: ذا قلم ألف إ

 ، حراـوتيكية النفس ب ل الواجبات 
مػؤمن مث  اآلففلعلػك  وألنػي   تػدريأنا مػؤمن إف شػاء اهلل ألف ال تزكػم  :وعلى اذا فيضب أف تقاؿ 

 ،ا٢بياة  آخرساف ربو وي وف يف ت فر ال تدري واإلٲباف النافع ىو الذي يوايف بو اإلن
 :قا ف  اذاف
  تحريم ا سهثناء : األوؿ 
  وجاب ا سهثناء : والثاني 

 : ينقسم إلى ا سهثناءأف  : والصحيح
  واجب  .1
  حـر مو  .8

                                                 

ومػا  239اب اإلٲبػاف ص وكتػ(  279 – 287/  08( )  680،  666،  429/  7) ٦بموع فتاوى شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة   -  1
 ،(  051/  0) وما بعدىا واالستقامة  397بعدىا ، 
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  وجا ي  .3
  واجب  فا سهثناءإيمانه خافاً من الهيكية  فيفإذا كاف ازنساف مسهثنياً 

ا١بنػة في ػوف قػد شػهد لنفسػو بػأف لػو ا١بنػة  لولنفسو بأنو مؤمن وا٤بؤمن إذا جـز بأنو مؤمن فقد شهد  ألنه
فػػإذا  إال مػػن شػػهد لػػو الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم  ا١بنػػةوال ٔبػػوز لئلنسػػاف أف يشػػهد ألحػػٍد أف لػػو 

 ، واجب فا سهثناءكاف يخيى من الهيكية 
لإليمػاف فهػذا محػـر  منافيػاً امػاً بػل الهردد وعدـ الضػـي كػاف ا سػهثناء حر  لالسهثناءكاف الحامل   وإذا

 ،ىل ىو جاـز أو غّب جاـز  مَبدديعِب أنا مؤمن يعِب إف شاء اهلل أ  مؤمن ،  بل اا ردة
مػ  أنػػه اجػػـز ( اهلل  شػاءإف : ) ال تقػل  :سػأزورؾ غػػداً إف شػاء اهلل تقػوؿ لػػو : لػو قػػاؿ لػك الرجػل  ولهػذا
 ،( إف شاء اهلل : ) أف يقوؿ  ميروع

 ،الَبدد : معناه ( اهلل  شاءإف : ) ف يعرؼ أنو إذا قاؿ ل ن اإلنسا
 ، كفراً لاجاب الضـي بازيماف  ي اففإذا كاف الحامل لالسهثناء في ازيماف اليي والهردد فإنه 

 حػراـفػإف كػاف ِلشػك فهػو  : (شػي   غيػر مػن  نسػهثنيونحػن فػي إيماننػا ) : فقاؿ الم لف رحمػه اهلل 
 بل كفر ،  
 ، اا الحقيقة اذاييئة اهلل فهذا جا ي ألف مكاف ا سهثناء للهعليل أي أنا م من بإذا  :  والثالث

فالتعليق ىنا ،  ( 83اُلزؼ ) { ُزذخِٖ أُغغذ اُؾشاّ إ ؽبء هللا آ٤ٖ٘ٓ } : قولو تعاذل  :والدليل لذلي 
  ، دخول م ٗبشيئة اهلل أفليس للَبدد ألف اهلل غّب مَبدد وإ٭با ىو لبياف العلة وىو 

سػػػيلحق  بأنػػػووإنػػػا إف شػػػاء اهلل ب ػػػم الحقػػػوف فػػػإف اإلنسػػػاف ال يشػػػك  :ذلػػػي قػػػاؿ زا ػػػر القبػػػار  ومػػػن
 ،اهلل تعاذل  ٗبشيئةأي أف ٢بوقنا ب م ي وف ، باألموات ل نو أتى با٤بشيئة بياناً للتعليل 

 : ينقسم إلى ةالةة أقساـ  فا سهثناء في ازيماف
 واجب    – 1
 جا ي   – 8
     ومحـر   – 3

 يعني اسهم  لما أقاؿ   ( : فاسهم  : )  قاله
 ،  إلى ةالةة أقساـ ينقسما سهثناء يعِب اطلب بياهنا ا٣بفم عليك وقد عرفنا أف  ( :واسهبن : )  قاله
ي ػوف عػن قصػد  والسػماعدل يقل فا٠بع ألف االستماع واإلنصػات والسػماع عػن قصػد  ( :اسهم  )  قاله

 ،وعن غّب قصد 
فػػبل إمث عليػػك ل ػػن لػػو اسػػتمعَت وأنصػػتَّ إليػػو  ٧برمػػاً  لػػو مػػررَت برجػػل يغػػِب غنػػاءً  : ونضػػرب لهػػذا مػػثالً 

 ،ل نَت آٜباً 
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 ، ( 821األػشاف ) { ٝارا هشة اُوشإٓ كبعزٔؼٞا ُٚ ٝأٗقزٞا } : تعاذل  قولو :ويدؿ على اذا الفرؽ 
كبعزٔؼٞا } : نا للقرآف دل يقل ا٠بعوه ألننا ٠بعناه من قبل لوال أننا ٠بع : يقلودل ، { كبعزٔؼٞا ُٚ } : قاؿ 

  .{ ُٚ ٝأٗقزٞا 

 خالف أحٌد في ا سهثناء في ازيماف ؟  ال
 : على قالينإهنم خالفوا يف ذلك :  قلنا

  وجاب ازسهثناء : األوؿ  القاؿ
  تحريم ا سهثناء : والثاني 

 الهفصيل   : والصحيح 
****************** 

                         األخيار مػن أاػل األةػر  نهاب  – 53
                  األشػػػػػػػػراآلةػػػػػػػار   أاػػػػػػػل  يػفػػػػػػػػقهػون                                                 

  
 ،األخيار ٝبع خّبّْ وىم السل  الصاحل  ( :األخيار : )  قاله

فػػنحن ،  1 (بن يلػػوهنم خػػّب النػػاس قػػر  مث الػػذي يلػػوهنم مث الػػذ: ) عليػػو وآلػػو وسػػلم  اهلللقػػوؿ النػػيب صػػلى 
 األخيار ،  نتابع
 ،(  وسلم وآلهما روي عن النبي صلى اهلل عليه : ) ا٤براد باألثر  ( :من أال األةر : )  قاله

 ،(  ما ةبم عن طريل اليرع) وىو  أعم من ذليا٤براد بو ما ىو :  وإف شئم فقل
 ،العقل  أو مقابلو ولده

 ،( عقل ما كاف ثابتاً بال)  :الدليل العقلي 
 ،(  باألثرما كاف ثابتاً : )  واألةري

 ،  روي عن الصحابة والهابعينالقرآف والسنة مث ما :  وعلى رأسها
 ،  واي النصاص الااردة في اليرعاآلثار ٝبع أثر  ( :ونقهفي اآلةار : )  قاله
البػدع وىػو إشػارٌة إذل  مػن عليػويعِب ال نتبع أىل األشر والب ر والفػرح ٗبػا ىػم  ( :  أال األشر : )  قاله

 نتبع يف ذلك أىل األثر ،  و٫بنأف ىذه ا٤بسألة قد اختل  فيها أىل األثر وأىل األشر 
****************** 

                       اؽ ػخلػػػػػػػػنػػػػػػػا منل إيماقػػػػػػػت و  – 54
                اؽػطلػػػػػػػػػػػػػػػػم ا ػػػػػػػػػػػػػػػذام ػديػػػػػػػػػػػػػػػػق و                                                               

  
اػػل وىػو  الصػحابةودل ي ػن يف كتػػاب اهلل وال يف سػنة رسػولو وال يف عهػد  بحػث أحدةػه المه لمػاف اػذا

 ازيماف مخلاؽ أـ غير مخلاؽ ؟ 
 : وىو  وقاعاً وقد سبل لنا بحٌث أام منه وأكثر 

                                                 

 ،(  2533) ومسلم (  2519) أخرجو البخاري  -  1
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 ، ا سهثناء في ازيماف
 :  القاؿ الراجح في ازيمافوبَػيَّنا أف 

 : يالً تفصفيه أف 
 ، فهذا محـر بل كفر ترددشٌك أو  كاف الحامل على ا سهثناء  فإف

 ، فها واجبخوؼ تزكية النفس  وإف كاف الحامل لالسهثناء
 ، فهذا جا يبياف أف إٲبا  واقٌع ٗبشيئة اهلل  الحامل على ا سهثناء كافوإف  

 مخلاؽ أو غير مخلاؽ ؟  ازيمافأما ال 
   1 لقاؿ بخلل القرآففهذا محدث حدث بعد أف حدث ا

 ىل إٲبانك ٨بلوؽ أو ال ؟ ماذا تقوؿ ؟ :  يهساءلاف يهحدةاففصاروا 
 ،غّب ٨بلوؽ أخ أت :  قلموإف ٨بلوؽ أخ أت ، :  إف قلم

 ،٨بلوؽ  غّبقدمي ٗبعُب (  و  تقل إيماننا مخلاؽ و  قديم: ) ولهذا قاؿ 
 ، ( من عدـاألزلي الذي لم ُيخلل  ءاليي ) ىو:  ألف القديم عندام
  اذا  و يعني   تقل اذا 

 آمنت باهلل أو أنا مؤمن سواٌء جعلتو ٨بلوقاً أـ غّب ٨بلوؽ ٤باذا ؟  :بل قل 
 : قاؿ

****************** 
                    ييػػػػػػػػػػػػمل للصػػػػػػػػػػػػالة فإنػػػػػػػػػػػػه – 55

             الطاعػػػػػػػػات سػػػػػػػػا رن ػمػػػػػػػػ اػحااػػػػػػػػػون                                                             
  

نحػػػػػػػػػػػا الركػػػػػػػػػػػاع  ففعلنػػػػػػػػػػػا – 122
                                                                      محدث  

               ااػحثػػػػػػػػػػػػفاب مػديػػػػػػػػػػػػققػػػػػػػػػػػرآٍف  وكػػػػػػػػػػػل 
  

 : ييمليقوؿ ا٤بؤل   ازيماف
  لييٍء محدث والمحدث مخلاؽ 

  اؽ غير مخل المحدثولييٍء غير محدث وغير 
كػػل األفعػػاؿ الػػٍب يف   مخلاقػػةكلهػػا الصػػبلة فيهػػا قػػوؿ وفعػػل األفعػػاؿ الػػٍب فيهػػا ، الصػػبلة  :مثػػاؿ ذلػػي 
 ، ألنها صفة حادثالصبلة ٨بلوقة 

القػرآف   قػراءيت  اذا مخلاؽوفيها أمري با٤بعروؼ وهنيم عن ا٤بن ػر  فيهااألقواؿ  وصفة الحادث حادث
، 

                                                 

( )  422/  8( )  665 – 655،  501/  7( )  85،  78/  5) ىػػذه ا٤بسػػألة يف ٦بمػػوع فتػػاوى شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة   -  1
02  /77 – 78  )، 
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 ،ٲباف ى ذا قاؿ ا٤بؤل  وىو من اإل مخلاؽ غيرإف القرآف :  يقاؿ
 ؟  فهل القرآف مخلاؽستقرأ القرآف  ألنكإٲبانك ٨بلوؽ وال غّب ٨بلوؽ : ال تقل  : قاؿ
 ،ال 

 ،٨بلوؽ إٲباننا كلو ٨بلوؽ  إٲبانناأف  :ول ن القاؿ الراجح في اذص المسألة 
 ،والقرآف غّب ٨بلوؽ  ٨بلوقةفإف القراءة الٍب ىم ِفْعلم  أما قراءة القرآف

ىػو إٲبػا  ل نػو ٩بػا أنػا مػؤمن بػو وفػرؽ بػْب  ليسليس ىو إٲبا  القرآف ٩با أنا مؤمن بو القرآف  القرآفل ن 
 ،إٲبا  وما أنا مؤمن بو 

 ، أيضاً أنا أف اهلل عز وجل حم قيـو موجود  عقيديت :وإ  نقاؿ 
 ؟ اذص العقيدة أليسم مخلاقة 

    مخلاقة  نعم 
 ،بالقرآف ٨بلوؽ  كبلمم أنا  ل ن المعهقد غير مخلاؽ

 ، ل ن ما أت لم به غير مخلاؽ
 ،كبلـ ا٤بؤل  رٞبو اهلل فيو نظر   :نقاؿ  ولهذا

 ،ول ن قراءيت للقرآف من إٲبا   إٲبانناوالقرآف ليس من  بل إيماننا كله مخلاؽ
 ، باألركاف واعهقاٌد في الضناف وعملٌ عندنا معاشر أال السنة قاٌؿ باللساف  ازيمافألف 

 ،صدقت  : إٲبا  ٨بلوؽ قلنا :فمن قاؿ  وعلى اذا
 : منه مخلاؽ ومنه غير مخلاؽ :ما آمنُم به فيه الهفصيل  : نقاؿا ذا 

 وكتبػووآلو وسلم ٨بلوؽ وأنا مؤمن بو والقػرآف غػّب ٨بلػوؽ اإلٲبػاف بػاهلل ومبلئ تػو  عليوفرسوؿ اهلل صلى اهلل 
٨بلوقػة اإلٲبػاف بالرسػل  غػّبئ ػة ٨بلوقػوف ال تػب ورسلو واليـو اآلخر نرى ا٤بخلػوؽ مػن ىػذه األشػياء ، ا٤ببل

ػْؤَمُن بِػػِو 
ُ
٨بلػػوؽ ومنػػو غػػّب ٨بلػوؽ أمػػا إٲبػػا  أنػػا فإنػػو ٨بلػػوؽ  منػػوإٲبػاف بػػا٤بخلوؽ اليػػـو اآلخػػر ٨بلػػوؽ فصػػار ا٤ب

 ،ف نُت شيئاً مذكوراً وأحدثُت اإلٲباف  مذكوراً ألنو حادث أنا دل أكن شيئاً 
 ،إٲبا  ٨بلوؽ ألنِب ٨بلوؽ  : اإلنساف يقوؿأف  أنو ٯبوز :وعلى اذا فالقاؿ الصحيح 

 ال القرآف مخلاؽ ؟  القرآفأنم اآلف تقرأ : فإذا أورد عليه ُمارِد 
 ،إٲبا   وليسال ل ن القرآف ليس إٲبا  القرآف ٩با أنا مؤمن بو :  أقاؿ

    الهفصيلففي كالـ الم لف رحمه اهلل نظر ل نه َفصرَل اذا الهفصيل وعرفهم سبب 
 : ىذا أيضاً ٩با يؤخذ على ا٤بؤل   ( :وكل قرآٍف قديٌم فابحثاا : )  قاله
 ؟  قديم أو حادث القرآفال 
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إذل النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ،  بويت لم اهلل بو حْب إنزالو فيتلقاه ج يل فيأيت  القرآف حادث
ٝار ؿذٝد ٖٓ } : وجل  بلفال ا٤بالم يقوؿ عز مضتأف اهلل يتحدث عن مسائل :  والدليل على اذا

يعِب فيما مضى وىو إشارة إذل  6{ ؿذٝد } ،  ( 181آٍ ػٔشإ ) { أِٛي رجٞة أُئ٤ٖ٘ٓ ٓوبػذ ُِوزبٍ 
هذ عٔغ هللا هٍٞ اُز٢ رغبدُي ك٢ صٝعٜب ٝرؾز٢ٌ ا٠ُ هللا ٝهللا ٣غٔغ } : غزوة ُأُحد ويقوؿ جل وعبل 

 ، ( 1أُغبدُخ ) { رؾبٝسًٔب 
 ،أف حصلت الش وى ألف ع َّ عنها بلفال ا٤بالم  نزلت بعد اآليةإذف ىذه 

أر٠ أٓش هللا كال رغزؼغِٞٙ } : بلفظ الماضي ألنه مهحقل الاقاع فها كقاله  عنهاعبرر : فإف قاؿ قا ل 

 ؟  ( 1اُ٘ؾَ ) { 

يعِب يسمع  ا٢باؿفعل مضارع ٢ب اية : { ٣غٔغ } ألف ، { ٝهللا ٣غٔغ رؾبٝسًٔب } : ىذا يأباه قولو :  قلنا
 ،ا٢باؿ  ّٔاحْب ٙباورٛبا فأخ  اهلل عن شمٍء مضى بصيغة ا٤بضارع الذي ُٙبْ ى 

 ،أف اهلل جل وعبل يت لم يف القرآف حْب إنزالو  وحينئٍذ يهبين
) { ٣غؤُٞٗي ٓبرا أؽَ ُْٜ هَ أؽَ ٌُْ اُط٤جبد } : أنو تقع مسائل فيجيب اهلل عنها  : أيضاً ويدؿ لذلي 

 ؟ ّٔذا ا١بواب قبل أْف يسألوا أبداً ىل اهلل ت لم    ( 1أُبئذح 
 د دخ  ن،  صريحويف القرآف  إذف فها محدث

2د د خخ  خ 

ًٌه م   2امأوبياء  
1

وقد أَوََّؿ  ، 
أي ٧بدٌث إنزالو وىذا :  م  ن: قدمي َأوََّؿ قولو  القرآفإف : من يقوؿ 

  نفاعلو فيو يعود على الذّْكر ال على اإلنزاؿ فػ  ونائبمفعوؿ  اسم٧بدث ٙبري  ألف 

خد د 2د د خخ 

 أي ىو أي الذّْكر فصرؼ الضمّب إذل غّب الذّْكر ٙبري  :  م، 
   ( 34 – 33 اُٞاهؼخ) { اٗٚ ُوشإٓ ًش٣ْ ، ك٢ ًزبة ٌٕٓ٘ٞ } : عي وجل  اهللألم يقل : فإف قاؿ قا ل 

واذا يدؿ على أف القرآف    ( 88 – 81اُجشٝط ) { ثَ ٛٞ هشإٓ ٓغ٤ذ ، ك٢ ُٞػ ٓؾلٞظ } : وقاؿ 
ك٢ } : وقاؿ أيضًا   { ثَ ٛٞ هشإٓ ٓغ٤ذ ، ك٢ ُٞػ ٓؾلٞظ }  :م هاب في اللاح المحفاظ ألنه قاؿ 

أف اهلل كهبه في اللاح  واذا يقهضي   ( 35 – 34اُٞاهؼخ ) { ًزبة ٌٕٓ٘ٞ ، ال ٣ٔغٚ اال أُطٜشٕٝ 
 ؟على محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم  ينيلهالمحفاظ قبل أف يه لم به وقبل أف 

  تدؿ { ثَ ٛٞ هشإٓ ٓغ٤ذ ، ك٢ ُٞػ ٓؾلٞظ } ، { اٗٚ ُوشإٓ ًش٣ْ ، ك٢ ًزبة ٌٕٓ٘ٞ } : ىذه اآلية : قلنا 
 ، المحفاظ اللاحعلى أنه م هاٌب في 

                                                 

 ،(  427/  2) والتسعينية (  061/  6) شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ٦بموع فتاوى  -  1
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) { ٝاٗٚ ُل٢ صثش األ٤ُٖٝ } :  تعاذلقولو  بدليللتحدث عنو وشأنو وعاقبتو ذكره وا:  إْذ قد ي اف المراد

ٝاٗٚ ُز٘ض٣َ سة اُؼب٤ُٖٔ ، ٗضٍ ثٚ اُشٝػ األ٤ٖٓ ، ػ٠ِ } : القرآف ، اقرأ آية الشعراء  أي:  ( 152اُؾؼشاء 

 وىل،  ( 152 – 158اُجشٝط ) { هِجي ُزٌٕٞ ٖٓ أُ٘زس٣ٖ ، ثِغبٕ ػشث٢ ٓج٤ٖ ، ٝاٗٚ ُل٢ صثش األ٤ُٖٝ 
 القرآف م توب يف ُز بُِر األولْب ؟ أو ُمَتَحدٌَّث عنو يف زُبُِر األولْب ؟ 

ثَ ٛٞ هشإٓ ٓغ٤ذ ، ك٢ ُٞػ ٓؾلٞظ } و { اٗٚ ُوشإٓ ًش٣ْ ، ك٢ ًزبة ٌٕٓ٘ٞ } : عنو ، في وف قولو  ُمَتَحدَّثٌ 

 ،ي وف م توب  دالًة على أنو اآليةيعِب التحدث عنو وذكر شأنو وحالو وال يتعْب أف ت وف ، { 
عنو  والتحدثأي ذكره  :{ ٝاٗٚ ُل٢ صثش األ٤ُٖٝ } : ما ذكرتو ل م يف قولو :  والدليل على أنه   يهعين

 ،ال أف القرآف نفسو م توب ىناؾ 
 ، 1 ٧بمٍد صلى اهلل عليو وآلو وسلم بأعواـ قبلألنو لو كاف م توباً ىناؾ ل اف نازالً 

   2 ديم قاٌؿ من رأف القاؿ بأف القرآف ق : والخالصة
 ،  ليس بقديمٗبا وصفو اهلل بو أما بأنو قدمي فبل ،  ونصفوالقرآف ٦بيد كرمي  : بل نقاؿ
  القاؿ أعني أف يُاصف القرآف بالقدـ اا نيعٌة من نيعات األشاعرة  واذا
 إف كبلـ اهلل ىو ا٤بعُب القائم بالنفس وىو قدمٌي كقدـ العلم ،  : يقالافالذين 

 ،كبلـ اهلل ىو ا٤بعُب القائم بالنفس وا٤بعُب القائم بالنفس قدمي  : الافيقاألشاعرة 

                                                 

الػذي شػرحو يف (  098/  2) األوؿ علػى العقيػدة الواسػ ية  شػرحوذكره الشيخ رٞبو اهلل يف  ال الـىذا ) : قاؿ مقيدص غفر اهلل له  - 1
األربعػػْب النوويػػػة يف علػػى  الثػػػا رٞبػػو اهلل يف شػػرحو  ورجػػ  عنػػػهىػػػ ،  0418يف سػػػنة ( العقيػػدة السػػفارينية ) ىػػػ ، وقػػد َشػػػرََح  0418سػػنة 

والقػرآف حجػٌة : ) من الشػريط عنػد شػرحو للحػديا الثالػا والعشػروف عنػد قولػو صػلى اهلل عليػو وسػلم  الشريط ا٢بادي عشر يف الوجو الثا 
فاظ أو أف الم هاب ذكر القػرآف وكانه في ال هاب الم ناف ال معناص أف القرآف كله كهب في اللاح المح: )  فقاؿ( لك أو عليك 

كي  ُي تب قبل أف ٚبلق السماوات ٖبمسْب أل  سنة وفيو العبارات الدالة : ل ن يبقى النظر  وأنه سينيؿ وسي اف كذا وكذا ؟ األوؿ  
وىػو حػْب  { ادلػك قد سػمػػع اهلل الػٍب ٘ب} : ، ومثل قولو { وإذ غدوت من أىلك تبوئ للمؤمنْب مقاعد للقتاؿ } قولو : على ا٤بضم مثل 

كتابتػو قبػل خلػق السػماوات واألرض ٖبمسػْب ألػ  سػنة دل يسػمع ألف آّادلػة مػا خلقػت أصػبلً حػٌب تسػمع ٦بادلتهػا ؟ فػا١بواب أف اهلل قػد 
ن في ػوف كػ} : علم ذلك وكتبو يف اللوح احملفوظ كما أنو قد علم ا٤بقادير وكتبها يف اللوح احملفوظ وعند تقديرىا يػت لم اهلل عػز وجػل بقولػو 

إف الػذي فػي اللػاح المحفػاظ ذكػر : وكنػم قػبالً أقػاؿ ، ى ذا قرره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو اهلل وىو مػمػػا ت مػئن إليػو الػنفس ، { 
{ وإنػػو لفػػم زبػػر األولػػْب } :  –عػػن القػػرآف  –بنػػاًء علػػى أنػػو يعػػرج بلفػػال ا٤بضػػم قبػػل الوقػػوع ، وأف ىػػذا كقولػػو تعػػاذل  القػػرآف     القػػرآف  

ول ن بعد أف اطلعػم علػى قػاؿ شػيخ ازسػالـ رحمػه الذي يف زبر األولْب ليس القرآف ، الذي يف زبر األولْب ذكر القرآف والتنويو عنػو ، و 
اهلل تعالى انيرح صدري إلى أنه م هاٌب في اللاح المحفاظ و  مان  من ذلي   ول ػن اهلل تعػالى عنػد إنيالػه إلػى محمػٍد صػلى اهلل 

األربعػْب ) ، وقػد شػرح الشػيخ كتػاب  ( لم يه لم به ويلقيه إلػى جبريػل   اػذا قػاؿ السػلف وأاػل السػنة فػي القػرآفعليه وعلى آله وس
 09) ىػػػ الػػٍب قبػػل وفاتػػو ببضػػعة أشػػهر وشػػرحو موجػػوٌد منتشػػر وعػػدد أشػػرطتو  0420مػػرًة ثانيػػة يف دورتػػو الصػػيفية األخػػّبة يف سػػنة ( النوويػػة 
واػذا اػا قػاؿ أاػل   م هاٌب كلػه فػي اللػاح المحفػاظ  ال ريمالييخ رحمه اهلل واا أف القرآف ما رج  إليه : والصحيح ، ( شري اً 

 التنبيػوفاقتضػى ذلػك (  223/  05،  027و  026/  02) يف ٦بمػوع الفتػاوى ابػن تيميػة  ازسػالـالسنة والضماعػة واػا قػاؿ شػيخ 
 . (  واهلل أعلموالتنويو على ذلك ، 

 ، (  85،  56 – 55/  07( )  321،  200،  038/  02) ـ ابن تيمية ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبل  -  2
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 ،عز وجل مريداً للشمء عا٤باً بو  اهللدل يزؿ  ِبيع
يسػمعو ج يػل أو مػا يسػمعو موسػى أو ٠بعػو ٧بمػد  ومػا، إف كبلـ اهلل ىػو ا٤بعػُب القػائم بنفسػو  :فيقالاف 

بػػارٌة عػػن أصػػواٍت ٨بلوقػػة تعػػ ّْ عػػن كػػبلـ اهلل يعػػِب خلػػق اهلل فهػػذا ع ا٤بعػػراجصػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم ليلػػة 
 ،يف ا١بو تع ّْ عن ما يف نفس اهلل من ال بلـ ىذا كبلـ اهلل عندىم  أصواتاً 
متفقػوف  ألننػاا٢بقيقػة أف ال فػرؽ بيننػا وبػْب ا١بهميػة :  بعػض العلمػاء علمػا هم المنصػفين قػاؿ قاؿوقد 

 ،على أف ما ُيسمع ويُقرأ فهو ٨بلوؽ 
 ،من م يف التعبّب  خّبٌ ٛباـ ىذا حقيقة ل ن ا١بهمية  : قلنا

 ، ىذا كبلـ اهلل : ألف الضهمية يقالاف 
 ،كبلـ اهلل وليس كبلـ اهلل   عنىذا عبارٌة  :وأنهم تقالاف 

 ،وأَبْػَعَد عن الصواب  ا٣ب أفصاروا أحسن من م يف التعبّب وإف كاف كل من م قاؿ 
 يهين فيه نظر ما اا النظر ؟ إذف كالـ الم لف في اذين الب

 : وجه النظر فيه: (  إف إيماننا ليس بمخلاؽ)  : قولو :األوؿ  النظر
 ،صفاتنا إٲباننا من صفاتنا و٫بن ٨بلوقوف فصفاتنا ٨بلوقة  ألنوإف إٲباننا ٨بلوؽ كلو 
 :ينقسم إلى  الذيل ن ما ن من به اا 

  مخلاؽ  .1
    وغير مخلاؽ .8

 ،فإف اهلل يت لم بو حْب إنزالو  وليس بقديم كريموالقرآف  ف القرآف قدمي أ : الاجه الثاني من الخطأ
 ، ( 151 – 158اُؾؼشاء ) { ٝاٗٚ ُز٘ض٣َ سة اُؼب٤ُٖٔ ، ٗضٍ ثٚ اُشٝػ األ٤ٖٓ ، ػ٠ِ هِجي } : ألف اهلل قاؿ 

 ،م ينزؿ بو ج يل إذل ٧بمٍد صلى اهلل عليو وآلو وسل بوأنو من حْب أف يت لم اهلل  فظاار السياؽ
وينبغػػػم لنػػػا ٫بػػػن يف العقيػػػدة أف ال نسػػػتوحش مػػػن شػػػمٍء دؿ عليػػػو  المعقػػػاؿواػػػذا اػػػا الحػػػل واػػػذا اػػػا 

وال تتهيب الوحشة كل الوحشة أف ٙبرؼ نصػوص ال تػاب والسػنة مػن أجػل  تستوحشال تاب والسنة ال 
 ،وىم خ أ ىذه ىم الوحشة  تعتقدىاعقيدٍة 

    قالهي من أما شيٌء دؿ عليه خاار ال هاب والسنة فال بد ل
 ما معُب البحا ؟  ( :وكل قرآف قديم فابحثاا : )  قاله

مػػن ٕبػػا األرض أي حرثهػػا باليػػد ف ػػأف ا٤بفػػتش للوصػػوؿ إذل العلػػم كأنػػو  وأصػػلهيعػػِب التفتػػيش ،  البحػػث
 ،ما كاف خابئاً فيها  ليستخرجٰبرث األرض 

 ،  والبحث من أام وسا ل العلم
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إذل ا٢بػػػق دوف االنتصػػػار للقػػػوؿ سػػػواٌء كػػػاف قولػػػك أـ قػػػوؿ  الوصػػػوؿأف ي ػػػوف الغػػػرض منػػػو  ل ػػػن بيػػػرط
 ،متبوعك 

  يعػػػػِب تنػػػػوي أنػػػػك تريػػػػد الوصػػػػوؿ إذل ا٢بػػػػق سػػػػواٌء كػػػػاف معػػػػك أو مػػػػع  سػػػػليمة نيهػػػػيإذا بحثػػػػم فلػػػػه ن 
 ،خصمك 

 اجعػػلبػػل  وإف كػػاف يعهقػػد أنػػه حػػل فإنػػه   يضػػازالػػذي ينػػاقش مػػن أجػػل أف ينتصػػر لقولػػو  ازنسػػافأمػػا 
 ،وؿ إذل ا٢بق سواٌء كاف معك أو مع غّبؾ مناقشتك من أجل الوص

 ،ا٢بق إذا كاف مع خصمك ٘بد لذة و٘بد توالعاً ويهوف عليك ٨بالفة نفسك  إذلإذا انقدت  ةم إني
وسػػرت ٙبػػاوؿ أف تنتصػػر ٥بػػا ولػػو با٣ب ػػأ فإنػػو سيضػػيق صػػدرؾ ال شػػك سيضػػيق  لقالػػي تعصػػبمأمػػا إذا 
 ،ال تتم ن يف ا٤بستقبل من الرلوخ للحق  وسوؼصدرؾ 

   واذص آفٌة عظيمة واي ا سه بار عن الحل 
  الااجب أف ازنساف ينظر إلى الصااب سااٌء معه أو م  خصمه 

وأتى كل واحٍد منا ٕبجتو ودل يتبْب ألحدنا صػواب صػاحبو فلػدينا مػن ٫ُبَ ّْػم  مثبلً إذا ٕبثنا  ةم إف البحث
 ٫ُبَ ّْم من ؟  ،

 ويزوؿ ا٣ببلؼ واهلل أعلم ،   االتفاؽم منا حٌب ي وف كتاب اهلل وسنة رسولو عن طريق الذي ىو أعل
****************** 

ػػػػػػػػ – 121           اهلل مػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػراـ    لَ ػَووَكر
                    ن لانػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـػظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػح نػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػاة                                                         

  
ـَ النفس : )  الهاكيل  ،ىذا التوكيل  (إقامة ال ير ُمقا

 ،رياالت اشَبي رل ّٔا حاجة من السوؽ  عشرةيا فبلف ىذه : قلت  :مثاؿ ذلي 
 فأنا ُموَكّْل وأنت وكيل أليس كذلك ؟ 

 اهللفهػل اهلل عػي جػل يُػاَك ػل ؟ اػل   ( ووكػل اهلل مػن ال ػراـ : ) فػي قالػه : عندنا إش اؿ  يبقىوانا 
 في حاجة إلى أف يُػاَك ل ؟ 

 ،ا٤بضاؼ إذل اآلدمم  كالتوكيلالتوكيل ا٤بضاؼ إذل اهلل ليس   :اؿ الضااب أف نق
ال يسػت يع أف يصػل إذل السػوؽ  مػريضالعجػز كرجػٍل : قػد ي ػوف سػببو  :الهاكيل المضاؼ إلى اآلدمي 

 ،فَػوَكََّل شخصاً يشَبي لو حاجًة من السوؽ 
فهػم جنػوٌد هلل عػز وجػل وليسػوا  فهػو ل مػاؿ سػل انو وأنػو يػدبر ا٣ببلئػق فهػم جنػود :اهلل  مػنأما الهاكيل 

سػػل اف  ل مػػاؿيقومػػوف مقامػػو مػػن أجػػل عجػػزه عػػن تصػػري  خلقػػو بػػل ىػػم يقومػػوف ٗبػػا وُكِػػَل إلػػيهم  وكػػبلء
 ،خالقهم عز وجل 
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كبٕ ٣ٌلش ثٜب ٛئالء كوذ ًِٝ٘ب ثٜب هٞٓب ٤ُغب ثٜب } : يف قولو تعاذل  أضاؼ اهلل الهاكيل إلى نفسهوقد 

 . ( 45األٗؼبّ ) { ثٌبكش٣ٖ 
   وكيلإف اهلل : حينئِذ نقاؿ و 

٣بلقو ل ماؿ  مدبّْرأي قائٌم بشئوف خلقو وُموَكّْْل أي ،  ( 41اُ٘غبء ) { ًٝل٠ ثبهلل ٤ًٝال } : لقولو تعاذل 
 ،سل انو 

وَكّْل  ليس فالهاكيل انا
ُ
 ،ل ماؿ سل انو  ول نلنقص ا٤ب

وىػذا جنػٌد مػن جنػود  بالنػارمن جنوده ُموَكَّػل ما شاء وىذا جنٌد لو ُموَكَّل ل تابة األعماؿ وىذا جنٌد  يدبّْر
 ُموَكَّل با١بنة وى ذا ، 

 ،أي من ا٤ببلئ ة ال راـ  ( :ووكل اهلل من ال راـ : )  قاله
 – 5االٗلطبس ) { ًال ثَ رٌزثٕٞ ثبُذ٣ٖ ، ٝإ ػ٤ٌِْ ُؾبكظ٤ٖ ، ًشآب ًبرج٤ٖ } :  تعاذلقولو :  ودليل ذلي

11 ) . 
  أخالقهم وال ماؿ ُيسمى كرماً ل ماؿ  بال ـروصفهم اهلل 

أي  ،  1 (إيػػػاؾ وكػػػرائم أمػػػوا٥بم : ) حػػػْب بعثػػػو إذل الػػػيمن  ٤بعػػػاذٍ قولػػػو صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم :  بػػػدليل
فهػػم كرمػػػاء ل مػػاؿ صػػػفاهتم وإال فػػإهنم ال يُع ػػػوف النػػاس شػػػيئاً ل ػػن ال ػػػـر  وا٢ُبْسػػػنْ كاملهػػا يف الصػػفات 

 مع أف البذؿ من آثار ال ماؿ ، من أجل البذؿ وي وف من أجل ال ماؿ ي وف
 :يعِب من ا٤ببلئ ة ال راـ  ( :اةنين حافظين لاناـ  : )  قاله

  ي اف عن اليمين : أحداما 
  عن اليماؿ : والثاني 

) { ار ٣زِو٠ أُزِو٤بٕ ػٖ ا٤ٔ٤ُٖ ٝػٖ اُؾٔبٍ هؼ٤ذ ، ٓب ٣ِلع ٖٓ هٍٞ اال ُذ٣ٚ سه٤ت ػز٤ذ } : كما قاؿ تعاذل 

 والثا ٌي قوٍؿ تلفال بو فلديك رقيٌب عتيد حالر ال يغيب عنك أحدٮبا عن اليمْب أ:  ( 14 – 13م 
 ،عن الشماؿ 

يئن ، يػئن أنػْب ا٤بػريض قػاؿ لػو  و٠بعوو٤با دخل على اإلماـ أٞبد رلم اهلل عنو أحد أصحابو وكاف مريضاً 
  –رٞبو اهلل  التابعْبوىو من كبار  –يا أبا عبداهلل إف طاووساً 

َ
َلَك ي تب حٌب أنػْب ا٤بػريض ٤بػا يقوؿ إف ا٤ب

 ،رٞبو اهلل أمسك حٌب عن األنْب خوفاً من أف يُ تب عليو  عبداهللقاؿ ىذا أل  
عػن تسػخفط فإنػه يُ هػب عليػه أمػا إذا بمقهضػى الُحمػى فػإف  ينبػئإذا كػاف  المػريضو  شي أف أنين 

  ي لف نفساً إ  وسعها   اهلل 
 ، يف سجبلت تُقرأ يـو القيامة  ي تبوهناأي ٰبفظوف أعما٥بم إذف ىؤالء ا٤ببلئ ة ٰبفظوف األناـ 

                                                 

 ،(  09) ومسلم (  0425) أخرجو البخاري  -  1



 368 

ٝٗخشط ُٚ ٣ّٞ } ، يعِب عملو ،  ( 13اإلعشاء ) { ًَٝ اٗغبٕ أُضٓ٘بٙ هبئشٙ ك٢ ػ٘وٚ } : قاؿ اهلل تعاذل 

 ( 11اإلعشاء ) { اهشأ ًزبثي } ، ال ي لفو يف النظر إليو  مغلقمفتوحاً غّب ،  {اُو٤بٓخ ًزبثب ٣ِوبٙ ٓ٘ؾٞسا 

 .{ ًل٠ ث٘لغي ا٤ُّٞ ػ٤ِي ؽغ٤جب } ، يعِب يقاؿ اقرأ كتابك كل شمٍء م توب   
 نفسك ،  علىواهلل لقد أنصفك من جعلك حسيباً  :قاؿ بعض السلف 

اإلنصػاؼ  ىػوأنت حاسب نفسػك ىػذا : صحيح ىذا اإلنصاؼ ، إنساف يقدـ لك دفَب ا٢بساب يقوؿ 
، ال شػك يف ىػذا  سػيئاتحسنات وي تبوف مػا عملػو مػن ، ىؤالء ا٤ببلئ ة ي تبوف ما عملو اإلنساف من 

، 
 ؟  1 وال ي هباف ما صدر منه من ل ا أي ما ليس بحسنة و  سيئة

 : ماءلقالين للع على
 ،ال ُٰباسب اإلنساف عليو  ل ن، إهنم ي تبونو  : فمنهم من قاؿ .0
وال ػرمي  ، ء ا٤ببلئ ػة كػراـ وىػؤال، وكتابػة اللغػو مػن اللغػو ،  لغػو  ألنه، ال ي تبونو  إهنم :ومنهم قاؿ  .2

 ،الصفات وكامل الصفات ال يفعل ما ىو لغو  كامل
  ؟ال في ال الـ من ل ا : ول ن لا قاؿ قا ل 

اآلخػر فليقػل  واليػـامن كاف ي من باهلل ي من بػاهلل : ) إذا كاف النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم يقاؿ 
 ؟ أو شراًّ  خيراً وإف قاؿ قاؿ واا إذا صمم   يُ هب عليه شيء ( خيراً أو ليصمم 

 : ول ن الذي يظهر أنه اناؾ ل ااً 
 ،وىذا يعم اللغو القورل واللغو الفعلم ،  ( 38اُلشهبٕ ) { ٝارا ٓشٝا ثبُِـٞ ٓشٝا ًشآب } : لقولو تعاذل 

 ،  كهابهه أو عدـ كهابهه فيها شيٌء من الهاقف ال ي هبانه أو    فيفالظاار أنه ياجد الل ا ول ن 
} و    ( 13م ) { ار ٣زِوذ٠ أُزِو٤ذبٕ ػذٖ ا٤ُٔذ٤ٖ ٝػذٖ اُؾذٔبٍ هؼ٤ذذ } :  قالػه تعػالى عمػـاْف نظرنا إلى إ

 . ( 14 – 13م ) { ٖٓ } النفم وىم ن رة مؤكدٌة بػ  سياؽن رة يف  6{ ٖٓ هٍٞ 
 ،يُ تب وال ُٰباسب عليو ألنو لغو  المحاسبةيُ هب كل شيء ول ن   يلـي من ال هابة :  قلنا
  ازنساف كهابهه ل ا  عليهنظرنا إلى أف الل ا الذي   ُيحاسب  وإفْ 
 ،   ُت هب : قلنا

اال } يُثاب عليو أو يُعاقب { ٖٓ هٍٞ } يُراد بو ا٣باص أي ، { ٖٓ هٍٞ } : وٲب ن أف يُراد بالعمـو يف قولو 

 ،{ ُذ٣ٚ سه٤ت ػز٤ذ 
 ،لو أو عليو  أهناؿ كلمًة إال وىو يعرؼ فاإلنساف ٯبب أْف ٰبتاط وأف ٰبَبس وأف ال يقو  كل حاؿ  وعلى

 ليحرص اإلنساف على ىذا ،    نفسوفإف كانت لو فليحمد اهلل على ذلك وإف كانت عليو فبل يلومن إال 
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 ؟  اذاف ازةناف ال اما دا ماً م  ازنساف ( :اةنين حافظين لاناـ  : )  قاله
  نعم 
 .{ اال ُذ٣ٚ سه٤ت ػز٤ذ } : لقولو 
  ا يفارقانه إذا دخل الخالء وإذا كاف عند الضماع إنهم:  وقيل

 ،اهلل عليو وآلو وسلم فعلى العْب والرأس  صلىعن رسوؿ اهلل  فإف صح ذلي
 ،{ اال ُذ٣ٚ سه٤ت ػز٤ذ }  وإف لم يصح فاألصل العمـا

خػػػااراف ل ػػػن اػػػل  والفعػػػلامػػػا ي هبػػػاف القػػػاؿ وي هبػػػاف الفعػػػل ألنهمػػػا أي القػػػاؿ : فػػػإف قػػػاؿ قا ػػػل 
 ؟ الهم ؟ واا في القلب أو   ي هباف الهم ي هباف 

ودل عليو الصبلة والسبلـ أف من ىمَّ فلم يعملها ُكِتَبْت حسنة ومن ىمَّ بالسيئة  النيبثبت عن :  قلنا
االٗلطبس ) { ٝإ ػ٤ٌِْ ُؾبكظ٤ٖ ، ًشآب ًبرج٤ٖ } حسنة وا٤بعروؼ أف الذي ي تب ا٤ببلئ ة  ُكِتَبتْ يعملها  

12 – 11 ) ، 
وجل يقوؿ يف كتابو  عزفي وف عندىم اطبلٌع على ما يف القلب وال غرابة يف ذلك فإف اهلل  ذاوعلى ا
فيجوز أف يُْ ِلَع  بذلكفهو عادٌل ،  ( 12م ) { ُٝوذ خِو٘ب اإلٗغبٕ ٝٗؼِْ ٓب رٞعٞط ثٚ ٗلغٚ } : ال رمي 

علم اهلل عز وجل بواس ة من  بذلكاهلل ىؤالء ا٤ببلئ ة على ما علمو من حاؿ الشخص وي وف علمهم 
 ،وٯبوز أْف يعلموا ذلك ٗبا ٰبصل للقلب من حركة 

وإذا كػػاف  القلػػبحركػػة القلػػب ا٥بػػم حركػػة القلػػب يهػػمُّ بالشػػمء يتحػػرؾ فيعلمػػاف مػػا ٰبصػػل ٕبركػػة  ا٥بػػمَّ  ألف
ا٤ببلئ ػة ٗبػا ٰبػدث لئلنسػاف  يعلػمالشي اف ٯبػري مػن آدـ ٦بػرى الػدـ ويصػل إذل ِشػغاِؼ قلبػو فػبل غػرو أف 

 ، يف قلبو
علػى مػا يف القلػب في تبػاه أو ٮبػا يعلمػاف ذلػك ٕبركػة  ي لعهمػافسػواٌء كػاف اهلل عػز وجػل  وعلى كل حػاؿ

 ،القلب  ىمَّ القلب فإهنما ي تباف 
  فصار الهمر والقاؿ العمل كله يُ هب 

 أو  بد من حركة ؟  نيحصل في قلبه من الاا ماول ن ال ُيحاسب ازنساف على مضرد 
 ،أي ميل وىّم  القلبكة ظاىرة ، حركة يف ليست حر : لضااب ا

، ال يُ تػػب عليػػو وال لػػو أيضػػاً  عليػػوأمػػا ٦بػػرد مػػا ٱب ػػر علػػى اإلنسػػاف أو ٰبػػدّْث بػػو نفسػػو فإنػػو ال ي تػػب 
 ،يعمل عمبلً صا٢باً  أفاللهم إال أف يُ تب لو ٢ُبْسِن نيتو حيا ف َّر 

  :واناؾ فرؽ بين حديث النفس والهّم 
 ، يعمليتقدـ ىو أف يتحرؾ و :  الهم

  ،فهو حديٌا ٦برد تف ّب يف الشمء خواطر يف الشمء ال أثر لو  ل ن حديث النفس
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أنفسػػها مػػا دل  بػػوإف ٘بػػاوز عػػن أمػػٍب مػػا حػػدَّثت : ) ثبػػت عػػن النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ أنػػو قػػاؿ  ولهػػذا
 ، (تعمل أو تت لم 

 األناـ ىم ا٣بلق ،  ( :األناـ : )  قاله
****************** 

                 كػػل أفعػػاؿ الػػارى   في هبػػاف – 128
أتػػػى فػػػي الػػػنص فػػػي مػػػن غيػػػر  كمػػػا                                            

                اْمِهرا
 أي ا٤بل اف ، ( :في هباف : )  قاله
 وىذا عاـ ، ( :كل أفعاؿ الارى : )  قاله
 ،باف القوؿ وال ي تباف ا٥بّم ظاىره أهنما ال ي ت:  (أفعاؿ الارى : )  قاله
  اذا نظٌر خاار  وفي

 ، ( 14م ) { ٓب ٣ِلع ٖٓ هٍٞ اال ُذ٣ٚ سه٤ت ػز٤ذ } :  فإف القرآف ال ريم يقاؿ في القاؿ
فلػػػو حسػػػنة ومػػػن ىػػػّم  يعملهػػػامػػػن ىػػػّم با٢بسػػػنة فلػػػو عشػػػر حسػػػنات ومػػػن دل : ) ف مػػػا ٠بعػػػتم  وأمػػػا الهػػػمّ 

 ،اهلل عز وجل  يعلمهمااف ذلك أو ملعتم ىل يوعرف،  1 (بالسيئة فَبكها هلل فلو حسنة 
ٝإ ػ٤ٌِْ ُؾبكظ٤ٖ ، } : تعاذل  قولوأخذ ىذا أي َقْصرَُه ما يُ تب على الفعل أخذه من  ولعل الم لف

 ، ( 18 – 12االٗلطبس ) { ًشآب ًبرج٤ٖ ، ٣ؼِٕٔٞ ٓب رلؼِٕٞ 
وي وف  ىذهأننا نضم ىذه إذل ، {  ٓب ٣ِلع ٖٓ هٍٞ اال ُذ٣ٚ سه٤ت ػز٤ذ} أنو إذا جاء  المعلـاول ن من 

ومن ىّم ……  با٢بسنةمن ىّم ) إذل ا٢بديا  االثنْبالذي يُ تب القوؿ والفعل مث نضم ىذين 
 في وف الذي يُ تب القوؿ والفعل وا٥بم ، ، ( ……… بالسيئة 
 أي النص ؟  ( :كما أتى في النص من غير اْمِهرا : )  قاله

 .{ ج٤ٖ ، ٣ؼِٕٔٞ ٓب رلؼِٕٞ ٝإ ػ٤ٌِْ ُؾبكظ٤ٖ ، ًشآب ًبر} 
ٝسعِ٘ب } ، يعِب نسمع :  ( 42اُضخشف ) { أّ ٣ؾغجٕٞ أٗب ال ٗغٔغ عشْٛ ٝٗغٞاْٛ ث٠ِ } : وقاؿ تعاذل 

 .{ ُذ٣ْٜ ٣ٌزجٕٞ 
ٝسعِ٘ب ُذ٣ْٜ ٣ٌزجٕٞ } :  واذا قاؿ، { أّ ٣ؾغجٕٞ أٗب ال ٗغٔغ }  يُ هب القاؿواذا أيضًا نص في أف 

 } . 

كل   يفوشمٌء ُٰبصى على ا٤برء  ةالةة و  ياجد غيراا الهّم والقاؿ والفعليُ هب اآلف  الذيفصار 
 ،٢بظة من قوٍؿ وفعٍل وىّم سي وف كثّباً 

يف جلسػػٍة واحػػدة مػػن جلوسػػنا كػػم يػػأيت مػػن صػػفحة ؟ يػػأيت  بػػوولػػذلك اآلف لػػو أف أحػػداً سػػّجل مػػا نػػت لم 
  أف يعفو عنا ، يف اليـو والليلة ؟ نسأؿ اهلل ُٰبصىصفحات كثّبة كي  وكبلمنا ال 
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 األسئلة
  ؟بالنسبة للمحو ، ٧بو ما ت تبو ا٤ببلئ ة يعِب التوبة إذا تاب اإلنساف :  س اؿال

) { اال  ٖٓ ربة ٝآٖٓ ٝػَٔ ػٔال فبُؾب كؤُٝئي ٣جذٍ هللا ع٤ئبرْٜ ؽغ٘بد } : قاؿ اهلل تعاذل :  الضااب

 ٲُبحى ،  ، ( 32اُلشهبٕ 
(  أنعػم اهلل بػه علػى ال يػر سػااًء تمنػى زوالػه أـ لػم يهمنػى مػااة كرا: ) الحسد  :شيخ ازسالـ  يقاؿ

1   
  واذا اا الصحيح 

  اذا اا الحسد  أف يُنعم اهلل على شخٍص بنعمة  كرىتفإذا  
} : لقولو تعاذل  وكذلكالعمل  أال نست يع أف القوؿ إذا أُْطِلق يف القرآف فإنو يشمل الفعل أو:  س اؿال

 ؟ ( 14م ) { ٚ سه٤ت ػز٤ذ ٓب ٣ِلع ٖٓ هٍٞ اال ُذ٣
 ، القاؿ يُطلل على الفعلإف :  لا حاولم أف تقاؿ:  الضااب

 ،( إ٭با كاف ي فيك أف تقوؿ بيديك ى ذا : ) عليو وآلو وسلم لعمار بن ياسر  اهللكما قاؿ النيب صلى 
 ، بمعنى الفعل قاؿىنا 

 ، واللفظ اا القاؿ {ٓب ٣ِلع } :  ل ن يمنعنا من ذلي قاله
 ،بالقوؿ  لفظت: يل إذا ق

 واضح أنه ما يلفظ من لفٍظ   يطلل اللفظ على الفعل أبداً   
 لفال أنفاسو ، لفال يعِب فعل ليس بقوؿ ؟ : ما معُب قو٥بم :  س اؿال

 معُب لفال أنفاسو أنو انتهت حياتو ، :  الضااب
ٓب ٣ِلع ٖٓ } ، ل ن ىنا  للسافا٤با قيَّْدناىا لفال أنفاسو قيدناىا بالنػََّفس علمنا أف ىذا ليس قوؿ  أصبلً 

 ، اللساف قوؿقاؿ لفال مضافاً إذل القوؿ تعْب أْف ي وف ىو { هٍٞ 
 ما تفسّبىا ؟ :  الس اؿ
ُت تب األفعاؿ    ( 18االٗلطبس ) { ٣ؼِٕٔٞ ٓب رلؼِٕٞ } ، ل ن  األقااؿ ُت هبمعناىا أف :  الضااب
 ، اب أولىأيضاً بالقياس إذا كاف القاؿ يُ هب فالفعل من ب ويقاؿ
 ؟ (  ا سهثناء معيار العمـا: ) ل ن القاعدة :  الس اؿ
  ؟ اءأين االستثن:  الضااب
  .{ اال ُذ٣ٚ سه٤ت ػز٤ذ } :  الس اؿ
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لا عتيد مث االستثناء  رقيبٌ ىنا استثُب من الوقت يعِب عنده إال عنده { اال ُذ٣ٚ سه٤ت ػز٤ذ } :  الضااب
 ، لقوؿ ما توٮبت ل اف استثناًء من ا:  قلنا

  ،   يدؿ على عمـا القاؿ للفعل يدؿ على عمـا األقااؿ القاؿوا سهثناء من 
   ( 3 – 1اُؼقش ) { ٝاُؼقش ، إ اإلٗغبٕ ك٢ خغش ، اال اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ،،،،،،،،،، } :  فإذا قلنا

  ؟ىذا استثناء من ا٢بيواف أيضاً :  نقاؿىل 
 استثُب من اإلنساف ، ، ال 

ىذا استثناء من القوؿ يعِب يف  كاف ( 42اُضخشف ) { ِلع ٖٓ هٍٞ اال ُذ٣ٚ سه٤ت ػز٤ذ ٓب ث} :  فإذا قلنا
{ ٣ؼِٕٔٞ ٓب رلؼِٕٞ } : ل ن الفعل دؿ عليو قولو  والحأي وقٍت ي وف القوؿ فلديو ىذا الرقيب العتيد 

، 

ومنهم ا٤بوكلوف  العابدوفعادل غييب خلقهم اهلل تعاذل من نور وسخَّرىم ٤با أراد منهم منهم :  المال  ة
عبػَ أُالئٌخ سعال أ٢ُٝ } ىم أجساـ  ذلكببِب آدـ وليسوا ىم القوى ا٤بادية أو العقلية أو ما أشبو 

علمنا ا٠بو منهم وبصفة كل من علمنا  منونؤمن ب ل ،  وىم ٨بلوقوف من النور،  ( 1كبهش ) { أع٘ؾخ 
ا٤ببلئ ة من ذكرىم ا٤بؤل  ، ا٤بل اف ، من ٝبلة  عنوبصفتو وما وراء ذلك من علم الغيب فبل ندري 

 الرقيب والعتيد ، 
 ؟ ( إ  لديه رقيٌب وعهيد ) العهيد أو غيرص ؟ ال قاؿ اهلل تعالى  ااال الرقيب 

ي تبػػػػػاف كػػػػل األعمػػػػػاؿ السػػػػػيئات ، العتيػػػػد ، مل ػػػػػاف عػػػػن اليمػػػػػْب وعػػػػػن الشػػػػماؿ  ىػػػػػوإذف فالرقيػػػػب ، ال 
 وي تباف إرادات القلوب ،  واللغووا٢بسنات 

 ،أهنا ُت تب اللغو :  ا قلناإذ
 م  السيئات ؟  أوفهل يُ هب م  الحسنات 

لقػوؿ النػيب صػلى اهلل عليػو  أقػربإنػو إذل السػيئات : يُ تب على أنو فعل ىذا وا٢بساب على اهلل أو نقوؿ 
فهػػذا يػػدؿ ظػػاىره علػػى ،  1 (خػػّباً أو ليصػػمت  فليقػػلمػػن كػػاف يػػؤمن بػػاهلل واليػػـو اآلخػػر : ) وآلػػو وسػػلم 

   ،الس وت إذا دل ي ن القوؿ خّباً  وجوب
أو  لوحػػػدهإف اهلل عػػز وجػػػل جعػػل السػػيئات وا٢بسػػنات كػػػل واحػػٍد منهمػػا ي تػػب : ىػػل نقػػوؿ :  السػػ اؿ

 جعل ا٢بسنات والسيئات ي تباف معاً ؟ 
 ال ، كل منهما ي تب لوحده ، ، ال :  الضااب
في تبهػػا مػػن شػػاء اهلل يػػأمر اهلل مػػن شػػاء وإذا دل نقػػل ، السػػيئات  مػػعأف اللغػػو سػػيئة في تبهػػا  :وإذا قلنػػا 

 ال نقدر أف ٫بدد من ي تب اللغو ، غيبيةمنهما ىذه أمور 

                                                 

 ، (  47) ومسلم (  5672) أخرجو البخاري  -  1



 373 

ميزة يف قولو تعاذل  للصا٢بْبإف اللغو ليس مع ا٢بسنات وال مع السيئات ما كاف  : لو قاؿ قائل:  سؤاؿ
  ؟ ( 38اُلشهبٕ ) { ٝارا ٓشٝا ثبُِـٞ ٓشٝا ًشآب } : 

تػػركهم للغػػو يف  في تػػب٥بػػم ميػػزة بػػأهنم يُثػػابوف علػػى ذلػػك علػػى تػػركهم اللغػػو : اؿ ٲب ػػن أف يقػػ:  الضػػااب
 ميزاف حسناهتم ، 

 القا لين بأف المال  ة قاة عقلية ؟:  الس اؿ
 : 1 النفاس ةالةةبأف :  يقالاف:  الضااب

  أمرارة بالساء  .1
  ومطمئنة  .8
  ولارامة  .3

  اي المال  ة  المطمئنةفالنفاس 
فهم نفػس اإلنسػاف لػيس ىنػاؾ  مبلئ ةفليس ىناؾ شياطْب وال  ة بالساء اي اليياطينوالنفاس األمرار 
 أحٌد غّبه ، 

 : بالنسبة لشيخ اإلسبلـ جاء يف أبياتو :  الس اؿ
                                         قرآفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ال وأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ

. 
؟                           مةػالقديػػػػػ آياتػػػػػومػػػػا جػػػػػاءت بػػػػو  

. 
ثبوهتػا فػإف ىػذا لعلػو  تقػديرىذه أوالً ىذه ٙبتاج إذل إثبات أهنا لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية وعلػى :  بالضاا

 ،فرٗبا قاؿ ىذه يف أوؿ طلبو  الناسيف أوؿ طلبو ألف القوؿ بأنو قدمي ىو ا٤بشهور عند أكثر 
 ل ن الظاار أنها   تصح أصالً عن الييخ     

 ما ح م الِفَرؽ ؟ :  الس اؿ
مػا ٲب ػن ٫ب ػم ٕب ػٍم  ٱبتلفػوفالِفَرؽ ىذه فيها كافر وفيها فاسق وفيهػا معػذور :  ح م الِفَرؽ:  الضااب

 واحد على ا١بميع ، 
 ،وكذب بو  خبلفوىو الذي علم ا٢بق وأصر على  ال افر
 ،ىو الذي دوف ذلك يعِب قريب ل ن عنده شبهة  والفاسل
 ، ىذا ول نو دل يصل اجتهاده إال إذل اجتهدىو الذي  والمعذور

بينة ال ٲب ن أْف نقوؿ فيها باالجتهػاد ىػذا ي ػوف  والحةأشياء :  واناؾ أشياء ما يم ن فيها ا جههاد
 ،ا٤بخال  ٥با معاند 

 : ( 11األػشاف ) { صْ اعزٟٞ ػ٠ِ اُؼشػ }  :مثالً  يعني
 ،واهلل أنا ما أعرؼ إال استوى ٗبعُب استوذل  :قاؿ  إذا
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 إنه معذور ؟ : أو نقاؿ   إنه معاند : اؿ نق ال؟ ماذا نقاؿ لهذا اليخص 
لنػػا بػػدليل واحػػد مػػن اللغػػة أو مػػن القػػرآف أو مػػن السػػنة علػػى أْف  يػػأيتألننػػا لػػو طالبنػػاه أْف  معانػػد   شػػي
 ،ٗبعُب استوذل ( على ) بػ  َيتاستوى إذا ُعدّْ 

 :  الذي يقوؿ فيو القائل الدليلما است اع أف يأيت بدليل أبداً ليس عندىم إال ىذا 
         راؽ ػاسػػػػػػتوى بشػػػػػػٌر علػػػػػػى العػػػػػػ قػػػػػػد

      1ؽ مهػػػػراغيػػػػػر سػػػػيٍ  أو دـٍ  مػػػػن                                             ،
، 

 القا ل ؟  من
 القا ل مضهاؿ كيف نقبل قاؿ شخٍص مضهاؿ ؟  اذا

هػوؿ أنػا لػو ٦ب شػخصٍ قػوؿ  مػن أجػلدليبًل على ال تاب والسػنة ل ػم نب ػل داللػة ال تػاب والسػنة  و٪بعلو
قبلػػت مػػِب ا٤بعارلػػة كيػػ   والأعػػارض قػػوؿ رجػػٍل مػػن النػػاس بقػػوؿ رجػػٍل ٦بهػػوؿ مػػا اسػػتقامت رل معارلػػة 

 ،أعارض القرآف بقوؿ شخٍص ٦بهوؿ ىذه واحدة 
 ، استوى ىنا ٗبعُب عبل : لنا ىنا أْف نقوؿ، ( استوى بشٌر على العراؽ : )  ةانياً 
  أليس كذلك ؟،  ال امل علا ا سهيالءألف 

 عال عليه    يعنيا سهيالء ال امل يعهبر علا وسيطرة فمعنى اسهاى عليه 

                                                 

والعػز  212والػرازي يف أسػاس التقػديس ص (  084/  0) والنسػفم يف تبصػرة األدلػة  95البيػت ا١بػويِب يف ٤بػع األدلػة ص  ىذا ذكر - 1
 ، 001ص  اإلٯبازبن عبد السبلـ يف اإلشارة إذل 

 ، (فا٢بمد للمهيمن ا٣ببلؽ : ) وزاد فيو  226والقالم عبد ا١ببار يف شرح األصوؿ ا٣بمسة ص 
 ،والتوحيد دؿ العلو لمن رسائل (  206/ 0) ويف ا٤بختصر يف أصوؿ الدين 

 ، (  قد استوى عمرو)  : ول ن فيو 297واإلٯبم يف ا٤بواق  ص 
 ،(  051/  3) ا١برجا  يف شرحو لو  يتعقبوودل 

 ، ( بشر قد استوذل على العراؽ ) : ول ن بلفال ( ا٤بختصر  359/  0) وابن القيم يف الصواعق ا٤برسلة 
 ،  النسبةوكلهم ذكروه ٦بهوؿ 

 أنو منسوب إذل األخ ل ، (  073/  2) ياء لئلحول ن ذكر الزبيدي يف شرحو 
 ؿ إذل ا١بوىري ، وأرجع ىذا القو 

 ، ! دل ينسبو ألحد (  2385/  6) للجوىري  الصحاحويف 
 ،(  557ص ) وجعلو ٧بقق ديوانو لمن ما نسب إليو وليس من أصل ديوانو (  447/  6) وانظر لساف العرب البن منظور 

إذ الػذين قػالوا ذلػك ; يف اللغػة ٗبعػُب اسػتوذل أنو دل يثبت أف لفال استوى ( : ) 046/  5) قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف ٦بموع الفتاوى 
 :عمدهتم البيت ا٤بشهور 

 راؽمث استوى بشر على العراؽ                                                                                     من غّب سي  ودـ مه
إنو بيت مصنوع ال يعرؼ يف اللغة وقد علم أنو لو احتج :  روه وقالوا ودل يثبت نقل صحيح أنو شعر عر  وكاف غّب واحد من أئمة اللغة أن

وذكػر عػن ; ٕبديا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم الحتػاج إذل صػحتو ف يػ  ببيػت مػن الشػعر ال يعػرؼ إسػناده وقػد طعػن فيػو أئمػة اللغػة 
ىػذا مػا ال تعرفػو : يف اللغػة اسػتوى ٗبعػُب اسػتوذل ؟ فقػاؿ سػئل ا٣بليػل ىػل وجػدت : قػاؿ ( اإلفصػاح ) ا٣بليل كما ذكره أبػو ا٤بظفػر يف كتابػو 

 ،( وال ىو جائز يف لغتها وىو إماـ يف اللغة على ما عرؼ من حالو فحينئذ ٞبلو على ما ال يعرؼ ٞبل باطل ; العرب 
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عليػو ٗبعػُب  يسػتوياستوى على العرش ٩ب ػن الرجػل اسػتوى علػى البعػّب ٩ب ػن ل ػن العػراؽ ىػل أف :  ةالثاً 
 ؽ ؟ ما ىم ال ائرة بالنسبة للعرا ٲب نيعلو عليو علواً حسياً يعِب يركب العراؽ ما ٲب ن حٌب ال ائرة ال 

ىػذا معانػد مث إْف اسػتلـز عنػاده ىػذا مقالػة كفػٍر  نقػوؿاآلف ىػذا الػذي يعػارض يف االسػتواء  على كػل حػاؿ
 فهو كافر ،    

 ٤باذا ٠بيت ا٤برجئة ّٔذا االسم ؟:  الس اؿ
أخرػػروص عػػن  مافػازيػػرام العمػػل عػػن ػسػػماا مرجئػػة إمػػا له ليػػبهم جانػػب الرجػػاء وإمػػا لهأخيػػ:  الضػػااب

 العمل ليس من ازيماف  : ا ازيماف وقالا 
 الهسػهري عبػداهللسػهل بػن : مثػل  بعػض العلمػاءأنػو ي ػوف جامعػاً مانعػاً ،  من شػروط الحػد:  الس اؿ
 أف ي ػاف علػى السػنة)  أورد(  قػاؿ وعمػل وقصػد) من أف اإلٲبػاف  زيادة على تعريف أال السنةأورد 
 البدعة تشتمل على ا٤بعُب ما ذكروه ؟ :  ألنه يقاؿ 1 (
، ا٤بػػراد قػػوؿ  واعتقػػادال فػػر يشػػمل ىػػذا ال فػػر قػػوؿ وعمػػل  وال فػػر أيضػػاً ال فػػر يشػػمل حػػٌب:  لضػػاابا

 ،  باهللأي الذي ىو إٲباف ( أي يف تعري  اإلٲباف ) وعمل واعتقاد 
وأعمػل ول ػن ال أعتقػد  والقػوؿأف اإلٲبػاف فقػط يػدخل فيػو االعتقػاد : أنا أقػوؿ : إذا قاؿ رجل :  الس اؿ

 ، ماذا نقوؿ فيو ؟  ل في مسمى ازيمافالعمل يدخأف 
  ي اف مبهدع  ي وف ٨بالفاً ألىل السنة ، :  الضااب
 ما نقوؿ كافر ؟ :  الس اؿ
 ال ما نقوؿ أنو كافر ، ال ، :  الضااب
 أنا أعمل ول ن مثبلً ال أعتقد وجوب الصبلة ، : ل ن يقوؿ :  الس اؿ
 ال ينفعو عملو ، معناهأما إذا كاف ال ، غّب متقرب نعم ل ن يعمل متقرباً بذلك إذل اهلل :  الضااب
 ما وجو من قاؿ أف اإلٲباف يزيد وال ينقص وما وجو اإلجابة عليو ؟ :  الس اؿ
 ،دل يَرِد  ألنوينقص : إنو يزيد وال نقوؿ :  قاؿ بعض العلماء:  الضااب

ل فيػو اإلٲبػاف ألف اإلٲبػاف يػدخ وىػذا(  وديػنما رأيت من ناقصات عقٍل ) : بل قد ورد :  ول ن نقاؿ له
 ،  عقليفاألوؿ دليل سمعي والثاني دليل الدين وأيضاً ال تعقل زيادة إال يف مقابلة نقص  من

 ىل يَبدد اآلف يف إٲبانو بْب نقٍص وزيادة أف ىناؾ حالٌة وسط ؟ :  الس اؿ
يشػاىد األمػور الغيبيػة  ٭بػاكإواهلل ، نعم ٱبتل  أحياناً يصفو لئلنساف الػذىن ويػزداد إٲبانػو حػٌب  :  الضااب

 بعينو ىذه الزيادة ما فيها شك ، 
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يف تػردد يزيػد ويػنقص  إٲبانػوىل ي وف لئلنساف مرحلة ي وف فيها إٲبانو فيها ثابت أـ أنػو دائمػاً :  الس اؿ
، 

مث رُقّْػػَم  ا٤بعصػػيةيػػنقص ويزيػػد ، رٗبػػا يعمػػل معصػػية ت فرىػػا الصػػبلة في ػػوف نَػَقػػَص حػػْب عمػػل :  الضػػااب
ومػع ذلػك إذا ،  1 (يػز  وىػو مػؤمن  حػْبال يػز  الػزا  : ) وقد قاؿ النيب عليو الصبلة والسػبلـ  بالصبلة

 تاب من الزنا رجع إليو إٲبانو ، 
واحػدة ةػم نػيؿ بعػد ذلػي  جملػةً روي عن ابن عباس أنه قاؿ أف القرآف أُْنِيَؿ أوؿ مػا أُنْػِيَؿ :  الس اؿ
 لقرآف قدمي ؟ ، فعل ي وف ىذا فيو دليل على أف ا منضماً 

 ،  يصحـ يصح اذا يُروى عن ابن عباس ل ن فيه نظر   ال ىذا غّب صحيح ، ؿ:  الضااب
 على فرض صحتو ىل ي وف القرآف قدمي ؟ :  الس اؿ
القػديم اػا الػذي  عنػدامأبداً ال ي ػوف قػدمي ألف كتابتػو يف اللػوح احملفػوظ حديثػة حادثػة ىػم :  الضااب

 حادث ،  فهوحٌب لو ُكِتَب يف اللوح احملفوظ  : ونحن نقاؿ،    يهصار حدوةه
يقولونػػو مػن عنػػد  أهنػمالقػػرآف عبػارٌة عػػن كػبلـ اهلل ، ىػػل عنػدىم اسػػتناد أـ  : األشػػاعرة يقالػاف:  السػ اؿ

 أنفسهم ؟ 
 ،ال أبداً عندىم استناد يدعونو عقبلً وىو وىٌم وخياؿ يقولوف :  الضااب
 ، ٕبادثىذا قياـ ا٢بوادث باهلل وا٢بوادث ال تقـو إال  من للـيإف ال بلـ حادث  : قلنا لاألننا 

 ،  واذا ليس بصحيح
 ،على ا٢بدوث  سابقإف ا٢بوادث ال تقـو إال ٕبادث قد ٰبدث الشمء من شخٍص :  من يقاؿ
 كلها لعيفة ،   فأقوا٥بمأنا اآلف أفعل أٙبرؾ بيدي وجودي سابٌق على ىذه ا٢بركة  : فمثالً 

 ؟  ابتدعمن قاؿ القرآف ٨بلوؽ فقد كفر ومن قاؿ غّب ٨بلوؽ : د قاؿ اإلماـ أٞب:  الس اؿ
يقولػػوف القػػرآف ٨بلػػوؽ  وكػػانوااإلمػػاـ أٞبػػد رٞبػػو اهلل كػػاف يف زمػػٍن قػػد طغػػت فيػػو أقػػواؿ ا١بهميػػة :  الضػػااب

 ،فإذا أىب عليهم العامة 
 ،يشمل قراءة القرآف  واإلٲبافإٲباننا ٨بلوؽ ،  :قالاا : قالاا 

 ، 2 ا١بهمية كفار ماـ أحمد كفاروالضهمية عند از
 ،أصل ال بلـ يف ىذا أصلو ٧بدث ما كاف معروؼ عند السل  :  قبل اذا ل موكما قلُم 
 ،ٖبلق القرآف صاروا يتحدثوف ّٔذا الشم ء  القوؿل ن ٤با جاء 
 ،ٝبلتو القرآف ٨بلوؽ  ومن  كافرالقرآف ٨بلوؽ فهو   :أما إذا قاؿ 
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 فػؤلف( أي قولػو القػرآف غػّب ٨بلػوؽ ) مػا مبتػدع إرآف ٨بلػوؽ فهػو كػافر و القػ :مػن قػاؿ :  يقالػاففالسلف 
 غّب ٨بلوؽ ، : وال تقل ، ٨بلوؽ : ال تقل ، السل  دل يت لموا بو 

أف الزكػػاة ليسػػت  وقلنػػااألعمػػاؿ فيهػػا مػػا ىػػو شػػرط يف اإلٲبػػاف وفيهػػا مػػا لػػيس شػػرطاً يف اإلٲبػػاف :  السػػ اؿ
 الزكاة ؟  منعر رلم اهلل عنو دماء من شرطاً يف اإلٲباف ، ف ي  استحل أبو ب 

يُقاتػل ألهنػا شػعّبة مػن  مسػلماً ، ا٤بمتنع من الزكاة ولػو كػاف  اناؾ فرؽ بين القهاؿ وبين القهل:  الضااب
نقػاتلهم    تػرؾ األذاف لػيس ب فػر ل ػن مػثالً  األذافشعائر اإلسبلـ كما أنو لو اجتمع أىل قريٍة علػى تػرؾ 

، 
 شيخ ،  ائهم ياىذا استحبلؿ لدم:  الس اؿ
ٝإ هبئلزبٕ ٖٓ } : نستحل دماءىم ألهنم ىم الذين جنوا على أنفسهم أليس اهلل يقوؿ :  الضااب

 . ( 5اُؾغشاد ) { أُئ٤ٖ٘ٓ اهززِٞا كؤفِؾٞا ث٤ٜ٘ٔبكبٕ ثـذ اؽذاٛٔب ػ٠ِ األخشٟ كوبرِٞا اُز٢ رجـ٢ 
 ؟وال ت فر إذا ب م على األخرى 
 ،أح اـ اإلسبلـ  يلتزمواما ت فر ل ن نقاتلهم من أجل أف 

 إذ قد ٘بوز ا٤بقاتلة وال ٯبوز القتل ،  فالمقاتلة أعم من القهل
 ؟  ا قهرانيةقوؿ ا٤بؤل  أف القرآف قدمي أليس ىذا مذىب :  الس اؿ
البػػػاء  يعػػػِبحػػػادث ل ػػػن فيػػػو اقػػػَباف :  ا قهرانيػػػة يقالػػػافىػػػذا مػػػذىب األشػػػاعرة ، ، ال ، ال :  الضػػػااب

 كلها خرجت اهلل دفعًة واحدة ، والسْب وا٤بيم ىذه  
 ما الفرؽ بْب احملدث وا٤بخلوؽ ؟ :  الس اؿ
 ال فرؽ ألف كل ٨بلوؽ فهو ٧بدث ، :  الضااب
 إذا قلنا ّٔذا فقد فتحنا الباب على الفبلسفة ، :  الس اؿ
 ما نفتحو ألف احملدث من ا٣بالق ليس ٗبخلوؽ ألنو صفتو ، ، ال ، ال :  الضااب
شػك أف ا٤بتغػّب ىػو  والالعادل ٧بػدث وكػل ٧بػدث متغػّب وكػل العػادل متغػّب : يف مقولتهم يقولوف :  الس اؿ

 ا٤بخلوؽ ؟ 
عػز وجػل اهلل يفعػل مػا يشػاء  اهللا٤بتغّب ٨بلوؽ إذا كاف ٥بم أف يغّبوه أما إذا يتغّب بنفسو كفعػل :  الضااب

 . ( 83اثشا٤ْٛ ) { ٣ٝلؼَ هللا ٓب ٣ؾبء } 
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 الراب  الباب
 سمعيات من ذكر البرزخ والقبار وأشراط الساعة والحير والنيار في ذكر بعض ال
 (كذا عندي في ال هاب ) البرزخ والقبار والبعث والنيار  ذكر

          ا صػػح مػػن األخبػػار   مػػ وكػػل – 123
              ارػل واآلةػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػنػفػػػػػػػػػػػي اله وجػػػػػػػػػػػاء                                                      

  
 ، العبلمة:  في الل ةٝبع شرط وىو  شراطاأل

 ،العبلمة  : والمراد به انا، (  وجودهما يتوق  صحة الشمء على ) : وفي ا صطالح 
 ،  القيامةيعِب عبلماهتا والساعة ىم :  ( أشراط الساعة: ) فقاله 

ى ساعة يسم فإنوعظيمًا  ي وفعظيمة وكل شمٍء  ألهنا ساعة مشقة وإنذار وساعةٌ :  وسميم ساعة
 . ( 14ٓؾٔذ ) { كَٜ ٣٘ظشٕٝ اال اُغبػخ إٔ رؤر٤ْٜ ثـزخ كوذ عبء أؽشاهٜب } : قاؿ اهلل تعاذل ،  ألهنا مفزعة

 :  وأشراط الساعة تنقسم إلى ةالةة أقساـ
  مضى  قسمٌ  .1
  ما زاؿ يأتي  وقسمٌ  .8
  أكبر واا األشراط القريبة منها واي األشراط ال بار  وقسمٌ  .3

بعثة النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم فػإف بعثتػو وَجْعلَػُو آخػر الرسػل تػدؿ علػى :  مضمفمن األشياء الهي 
وذكػػر ،  1 ( كهػػاتْببُعثػػُت أنػػا والسػػاعة  : ) قريبػػة و٥بػػذا قػػاؿ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم  السػػاعةأف 

 ، والوس ى السبابةالسبابة والوس ى يعُب أهنما ُمقَبناف وليس بيننا إال كما بْب 
  ، وغّب ذلك الزماف تقاربو  القتل ِبكثرة ا٥برج يع كثرة ا٤باؿ:  مثل أشراط ما زالم تق واناؾ 
 والسػػػبلـ الصػػػبلةكنػػػزوؿ عيسػػػى بػػػن مػػػرمي عليػػػو  :ةالػػػث لػػػم يػػػأِت بعػػػد مثػػػل األشػػػراط ال بيػػػرة  وقسػػػمٌ 
 ،وما أشبهها  ويأجوج ومأجوج والدجاؿ

 فما ماقفنا نحا اذص األشراط ؟ 
أو  وسػلميعِب األحاديا عن النػيب صػلى اهلل عليػو وآلػو :  (ح من األخبار وكل ما ص: ) الم لف  يقاؿ
  ( جاء في الهنييل واآلةار ) 

 : الساعةشراط أاذص ةالةة أشياء أو ةالةة طرؽ تثبم بها 
  ما صح من أخبار النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم : األوؿ 

 ، يصح احَبازاً ٩با دل : (ما صح : )  بقالهوقيرد الم لف ذلي 
وذكػػر مػػا ال يصػػح عػػن النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو  األشػػراطواعلػػم أف العلمػػاء أفػػرط بعضػػهم فػػي سػػياؽ 

 ،صحة ٥با  والحاديا ال زماـ ٥با أوسلم ذكر 
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شػياء  أفإف فيػو ، (  الساعةاإلشاعة يف أشراط ) : مثل  ولهذا يضب الهحرز من ال هب الم لفة في اذا
 ،كثّبة غّب صحيحة 

كػذلك    رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم ولػيس إذللػئبل نقػع يف نسػبة شػمٍء  ز من اذافيضب الهحر 
 ، 

ر٘ض٣َ اٌُزبة ال س٣ت ك٤ٚ } : ا٤براد بو القرآف كما قاؿ اهلل تعاذل  : ( الهنييلأو جاء في : ) قاؿ : الثاني 

 . ( 8اُغغذح ) { ٖٓ سة اُؼب٤ُٖٔ 
 ، (ما ُروي عن الصحابي ) : وىو ٝبع أثر  ( :أو جاء في اآلةار : )  قاله

  معروفاً باألخذ عن بني إسرا يل  ي افبيرط أ  
 بنػي إسػرا يل   ُتصػدرؽ و  ُت ػذرب كأخبػارت ػاف   أخبارصفإف فإف كاف معروفاً باألخذ عن بِب إسػرائيل 

 ، 
  ةالةة طرؽ زةبات أشراط الساعة  اذص

****************** 
              فهنػػػػة البػػػػرزخ والقبػػػػار   مػػػػن – 121

                   ارػن األمػػػػػػػػػمػػػػػػػػذا ى فػػػػػػػػي ػأتػػػػػػػػ اػومػػػػػػػػ                                                          
  

  أف اذا ليس من أشراط الساعة  الااق  (والقبار  البرزخمن فهنة : ) مثلة قاؿ أةم ذكر الم لف 
 سم    من ال تُهلقىل نه من األمار السمعيات الهي 

 ، 1(  الحاجي بين الييئين) : ال زخ  ( :فهنة البرزخ والقبار : )  قاله
    2 بين مات ازنساف إلى قياـ الساعة ماوالمراد به 
 ،من باب ع   ا٣باص على العاـ  القبار عليه وعطف

يف قػ  ؟  كلو السػباع فهػل كػافأاإلنساف ويُلقى على وجو األرض فت ٲبوتقد  ألف البرزخ أعم من القبار
 ،ف ل ميت فهو يف برزخ وكل مقبور فهو يف برزخ  برزخال ول نو يف 

 ، الخاص على العاـ عطفمن باب فع   القبور على ال زخ 
 ،االختبار الذي ٰبصل للميت إذا ُدفن : ىم  البرزخ وفهنة
 ،وا بالقوؿ الثابت آمن الذينبأنو يأتيو مل اف فيقعدانو فيسأالنو عن ربو ودينو ونبيو فيثبت اهلل  وذلك

أف صػػػػدؽ عبػػػػدي : مػػػػن السػػػػماء  منػػػػادٍ فينػػػػادي ، ر  اهلل وديػػػػِب اإلسػػػػبلـ ونبيػػػػم ٧بمػػػػد : فيقػػػػوؿ ا٤بػػػػؤمن 
ويعتػ  ىػذا مػن ، مػن السػماء بأنػو صػادؽ  شػاىدٌ فيزداد بذلك فرحاً أف شهد لو ، ويسمعو ىو ، فُيصدَّؽ 
 ،حاً وسروراً ازداد بذلك فر  قولوألف اإلنساف إذا صدّْؽ يف ، نعيم الق  
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فينادي منػاٍد مػن ، الناس يقولوف شيئاً فقلتو  ٠بعتال أدري ، ىاه ىاه : وأما ا٤بنافق أو ا٤برتاب فإنو يقوؿ 
إلػػػو إال اهلل ويػػػدري أف ٧بمػػػداً رسػػػوؿ اهلل ويػػػدري أف الػػػدين  النػػػو أكػػػذب عبػػػدي فإنػػػو يػػػدري : السػػػماء أف 

مث إف األوؿ يُفسػػح لػػو يف قػػ ه ويُفػػتح ، ذب عبػػدي كػػ: فُيقػػاؿ ، عانػػد وأصػػر  ول نػػوعنػد اهلل ىػػو اإلسػػبلـ 
 ،ويأتيو عملو الصاحل فيجلس عنده يؤنسو  ا١بنةلو باب إذل 

قػ ه حػٌب ٚبتلػ  ألػبلعو ويػدخل بعضػها يف بعػض مػن شػدة الضػيق  عليػووأما الثا  والعيػاذ بػاهلل فَػُيَضػيَُّق 
 فيوٖبػويف أخبػا صػورة والعيػاذ بػاهلل  السػيئلػو فيأتيػو مػن حرّْىػا و٠بومهػا ويأتيػو عم النارويُفتح لو باب إذل 

 ،على ما فرَّط وأٮبل من دين اهلل عز وجل 
  اذص الفهنة يضب علينا أف ن من بها 

    ةبهم اذص الفهنة في ال هاب والسنة وقد
ذ٤ٗب ٣ضجذ هللا اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ثبُوٍٞ اُضبثذ ك٢ اُؾ٤بح اُ} : تعاذل  قولويف  أما في ال هاب فعلى طريل ازشارة

 . ( 83اثشا٤ْٛ ) { ٝك٢ ا٥خشح ٣ٝنَ هللا اُظب٤ُٖٔ ٣ٝلؼَ هللا ٓب ٣ؾبء 
   معلامةوأما في السنة فاألحاديث في ذلي ميهارة 

  فيضب علينا أف ن من بها 
 :مباحث في اذص المسألة  واهنا
 ؟ بهسليم ازنساف إلى عالم اآلخرة  أـمهى ت اف اذص الفهنة ال اي بخروج الروح ؟ :  أو ً 

 ،الثا  :  الضااب
  أما مضرد خروج الروح فال يحصل فهنة و  يحصل شيء 

أسػػرعوا : ) إذا َدفِػػن وقػػاؿ ( إذا ُدفِػػَن ا٤بيػػت أو قػػاؿ العبػػد : ) اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم قػػاؿ  صػػلىالنػػيب  ألف
 ، 1 (با١بنازة فإف تك صا٢بة فخٌّب تقدموهنا إليو 

مػػا دامػػت بأيػػديهم وعلػػى ىػػذا فػػإذا مػػات ميػػت وُوِلػػَع يف  ذلػػك ا٣بػػّب إذلأهنػػا ال تصػػل  واػػذا يػػدؿ علػػى
 ،موتو وأسبابو فإنو ال يُفًب وال يأتيو مل اف حٌب يُدفن  منالثبلجة للتحقق 

ذُكػر ذلػػي بنػاءاً علػػى  أو؟ ( إذا ُدفػػن الميػم : ) لقالػه ؟ اػػل اػذا خػاٌص بػػالمقبار : الثػاني  البحػث
 له ؟  َد بمفهـا أغلبي فال مفهـاػي  ػاألغلب وما قُ 

 ،الثا  :  الضااب
 ،فإنو يأتيو ا٤بل اف ويُفًب  ىناؾفإذا أُلقم اإلنساف يف ال  أو أُلقم يف البحر ومات  وعلى اذا
 يخرج منها من يخرج بإذف اهلل ؟  أوحد ؟ أال اذص الفهنة عامٌة ل ل : الثالث  البحث
 :اذص الفهنة يخرج منها من يخرج الثا   : الضااب
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    1 لم لفغير ا: أو ً 
ٖب ػأ أو صػواب  أجػابا٤ب ل  ال ُيسأؿ ألنو غّب م ل  سػواًء غّب إف :  كثيراً من أال العلم قالاا  فإف

 ،فما داـ الت لي  رُِفَع عنو يف الدنيا فإنو يُرفع عنو يف اآلخرة 
 ، 2 بالصواب ٯبيببل يأتيو ا٤بل اف ويسأالنو وىو إذا ٧ب وماً بإٲبانو سوؼ  :بعض العلماء  وقاؿ

 ،أف اهلل عز وجل ي ل  ىذا الصغّب وأف الصغّب ٯبيب بالصواب  و  يبعد
هبٍ ا٢ٗ ػجذهللا آرب٢ٗ } : و٤با انتقدوا على أمو أشارت إليو فقاؿ  هدكاف يف ا٤ب  اا عيسى بن مريم فها

ذر٢ ُْٝ اٌُزبة ٝعؼ٢ِ٘ ٗج٤ب ، ٝعؼ٢ِ٘ ٓجبسًب أ٣ٖ ٓب ً٘ذ ٝأٝفب٢ٗ ثبُقالح ٝاُضًبح ٓب دٓذ ؽ٤ب ، ٝثشا ثٞاُ

كل ىذا ،   ( 33 – 32ٓش٣ْ ) { ٣غؼ٢ِ٘ عجبسا ؽو٤ب ، ٝاُغالّ ػ٢ِ ٣ّٞ ُٝذد ٣ّٝٞ أٓٞد ٣ّٝٞ أثؼش ؽ٤ب 
ٲبوتوف أو آّانْب وإف كانوا غّب م لفْب فإف اهلل قادر على أف  الذينقالو وىو يف ا٤بهد فهؤالء األطفاؿ 

 ،ٗبا يشاء  الق ين قهم يف 
   اليهيد :  ةانياً 

 ،ُب من ىذا الشهيد فالذي قُتل يف سبيل اهلل ال ُيسأؿ يعِب يستث
علػػى  السػيوؼكفػى ببارقػػة : ) عػن النػيب صػػلى اهلل عليػو وآلػو وسػػلم وقػاؿ  جػاء ذلػػي فػي الحػػديث كمػا

 ،  3 (رأسو فتنة 
فعلػه اػذا أكبػر د لػة علػى صػحة  يػدؿفإف اذا الرجل الذي وقف أماـ السياؼ وسلرم رقبهه للعدو 

  إيمانه 
    يحهاج إلى س اؿ  وحينئذٍ 
 ، النبي٩با يستثُب :  ةالثاً 

نبيػك ؟ وألنػو إذا كػاف الشػهيد ال ُيسػأؿ فػالنيب  مػنألف النيب مسئوؿ عنو أليس كذلك ، يقاؿ ما دينك ؟ 
لػػيس فيهػػا قيػػاس ل ننػػا نقػػوؿ النػػػيب عنػػده مػػن اليقػػْب أكثػػر مػػػن  اآلخػػػرةأعلػػى درجػػًة منػػو وإف كانػػت أمػػور 

 ،الشهيد ال شك 
   ؿ أإف النبي   ُيس:  قاؿنفلهذا 
 بأي ل ٍة ُيسأؿ ؟  : الراب  البحث
 ،ُيسأؿ بالسريانية  :بعض العلماء  قاؿ

 ،سبحاف اهلل السريانية لغة النصارى 
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لغتنػا لغػة السػؤاؿ يف  ويقولػواألجػل أف يفتخػروا  واهلل أعلم أف اػذا القػاؿ مػأخاٌذ مػن النصػارى والظاار
 ،الق  ل ل ميت 

ألهنػػا لغػػة أمػػة  العربيػػة لفضرػػلناردنػػا أف نفضّْػػل لغػػًة علػػى لغػػة أولػػو أننػػا  ُيسػػأؿ بمػػا يفهػػم يظهػػر أنػػه والػػذي
والسػبلـ األمػة كلهػا أف ت ػوف لغػتهم اللغػة العربيػة  الصػبلة٧بمد الواجب على األمة بعد بعثة الرسوؿ عليػو 

، 
لعػرب فباللغػة العربيػة والعلػم عنػد اهلل أف اإلنسػاف يفهػم إف كػاف مػن ا لنػاالذي يظهػر  ل ن على كل حاؿ

  ، العرب فبلغتو غّبإف كاف من 
 من السا ل ؟ : الخامس  البحث
 ل ن من اما ؟   مل اف   شي :  السا ل
يف الػػػدنيا وٮبػػػا  صػػػاحباهٮبػػػا اللػػػذاف ي تبػػػاف علػػػى اإلنسػػػاف عملػػػو مػػػن خػػػٍّب وشػػػر فهمػػػا  إف ا٤بل ػػػْب : قيػػػل

 سائبله يف الق  
 ،بل ٮبا مل اف آخراف :  وقيل
  نهاقف في اذا واهلل أعلم  ونحن

 ،( أؿ ) بػ ( يأتيو ا٤بل اف : )  بعضهاوفي ،  1 (يأتيو مل اف : )  فاألحاديث في بعضها
 ،ا٤بعروفاف اللذاف ي تباف أعماؿ العباد  ا٤بل افأهنا للمعهود الذىِب أي  يحهملىذه ( أؿ ) و 

 ، َمَلَ ْْب أهنا للجنس فت وف ٗبعُب  ويحهمل
 ،   أنا أتاقف في اذاجاابي أنا  ول ن
 ،وال أدري منهما ( ا٤بل اف ) أو  ا٢بدياكما جاء يف ( إنو يأتيو مل اف : )  :أقاؿ 
 ما اسم اذين المل ين ؟  : السادس البحث
 ، 2 من ر ون يرأف ا٠بهما  :في بعض اآلةار  ورد

 ،  غير المعروؼ المن روليس المن ر انا المن ر اليرعي بل 
ون ير بمعنى ا٤بيت  يعرفوفهذا من ر ال ،  ( 81اُزاس٣بد ) { هّٞ ٌٓ٘شٕٝ } : مبلئ ة كما قاؿ ابراىيم لل

 ، ُمن ر فا خهالؼ في اللفظ
    يسمياف :  وقيل
  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيف تسميههما بمن ر ون ير ضعيف لم يصح به الحديث عن أو 

 ، نعهقدص فنحنسمااما بذلي ليو وسلم النيب صلى اهلل ع إف كاف:  في اذا أف نقاؿ وعقيدتنا
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 ، و  يسعنا أكثر من ذليونقوؿ مل اف فقط  فنحن نطلل٠باٮبا  وإف لم ي ن
  أنهما يقعداف الميم : ورد في الحديث بل ةبم في الحديث : الساب   البحث
  1 ؟ يقعدانهإنهما  : القبر   يهس  لضلاس الميم كما اا معروؼ ف يف يقاؿ: إش اؿ  وانا
 أمار اآلخرة   تقاس بأمار الدنيا   : على ذلي أف نقاؿ  الضاابو 

كنػا نػرى يف الػدنيا أشػياء   وإذااآلخرة وظيفتنا أف نقوؿ ٠بعنػا وصػدقنا وآمنػا وال ت ػوف كػأحواؿ الػدنيا  أمور
 يف ا٤بناـ ال ت ابق يف اليقظة فما بالك يف ا٤بمات ؟ 

ركػػوب طػػائرة يػػرى أنػػو  وأحيانػػاً فيهػػا أحيانػػاً ركػػوب سػػيارة ا٤بنػػاـ يػػرى اإلنسػػاف الرؤيػػا فيهػػا ذىػػاب و٦بػػمء  يف
حػػٌب اللحػػاؼ مػػا ان شػػط منػػو شػػمء ومػػع  يتحػػرؾراكػػب طػػائرة ي ػػّب يف ا١بػػو وأيػػن ىػػو ؟ علػػى فراشػػو دل 

وبػػاع واشػػَبى وتػػزوج وجػػاءه أوالد وىػػو علػػى فراشػػو دل  ٧بػػبلِّ ذلػػك الرجػػل سػػافر ورجػػع وٲب ػػن رأى انػػو فػػتح 
سػػبحاف اهلل يف ا٤بنػػاـ يػػرى اإلنسػػاف أشػػياء يقضػػيها يف ٢بظػػة وىػػم ٙبتمػػل  نل ػػيتحػػرؾ وا٤بػػدة أيضػػاً قصػػّبة 

 ،أياماِّ 
وأمػػار  بػػلاألمػػار األخرويػػة   تقػػاس بػػاألمار الدنيايػػة وأمػػار المػػات   تقػػاس بػػأمار اليقظػػة :  فنقػػاؿ

    النـا   تقاس اليقظة
 منهػا  العظيمػة  األمػاربرزخ مػن ما يهعلل فيه من القبر وال أي ( :من األمار ذا وما أتى في : )  قاله
 : 

  أنه بعد اذص الفهنة إما نعيم وإما عذاب 
 ،نؤمن بأف اإلنساف يُعذب أو يُنعم يف ق ه  أففيجب علينا  وعلى اذا

   ن من بأنه يُنعم أو يُعذب في قبرص
 :ذلي من ال هاب ومن السنة  وإةبات

خ ه٤ج٤ٖ ٣وُٕٞٞ عالّ ػ٤ٌِْ ادخِٞا اُغ٘خ ثٔب ً٘زْ اُز٣ٖ رزٞكبْٛ أُالئٌ} : فقاؿ عز وجل  :أما ال هاب 

 ،{ عالّ ػ٤ٌِْ ادخِٞا اُغ٘خ ثٔب ً٘زْ رؼِٕٔٞ }  :يقوؿ  ، ( 38اُ٘ؾَ ) { رؼِٕٔٞ 
 ،يـو يفارقوف الدنيا  أوؿأنو يأتيهم من نعيم ا١بنة يف  واذا يدؿ على

 :وأما العذاب فمن ذلي 
ٖ ًلشٝا أُالئٌخ ٣نشثٕٞ ٝعْٜٞٛ ٝأدثبسْٛ ٝرٝهٞا ػزاة ُٝٞ رشٟ ار ٣زٞك٠ اُز٣} : قولو تبارؾ وتعاذل 

٣نشثٕٞ ٝعْٜٞٛ } ، يف تلك الساعة  ،{ ار ٣زٞك٠ اُز٣ٖ ًلشٝا أُالئٌخ } ،  ( 12األٗلبٍ ) { اُؾش٣ن 

 ، { ٝأدثبسْٛ ٝرٝهٞا ػزاة اُؾش٣ن 

                                                 

 ، (  525 – 524/  5) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -  1



 384 

أ٣ذ٣ْٜ أخشعٞا أٗلغٌْ ُٝٞ رشٟ ار اُظبُٕٔٞ ك٢ ؿٔشاد أُٞد ٝأُالئٌخ ثبعطٞا }  :قولو  :ومن ذلي أيضاً 

} ،  ( 53األٗؼبّ )  {ا٤ُّٞ رغضٕٝ ػزاة اُٜٕٞ ثٔب ً٘زْ روُٕٞٞ ػ٠ِ هللا ؿ٤ش اُؾن ًٝ٘زْ ػٖ آ٣برٚ رغزٌجشٕٝ 

قاؿ الييخ في المناقية اذص أصرح ما ت اف )  ،{ أ٣ذ٣ْٜ أخشعٞا أٗلغٌْ ا٤ُّٞ رغضٕٝ ػزاة اُٜٕٞ 
رغضٕٝ } ، يعِب يـو إخراج أنفس م وىو يـو موهتم ، { ا٤ُّٞ } ، ( من اآليات في إةبات عذاب القبر 

 ، { ػزاة اُٜٕٞ 
اُ٘بس ٣ؼشمٕٞ ػ٤ِٜب ؿذٝا ٝػؾ٤ب ٣ّٝٞ روّٞ اُغبػخ أدخِٞا آٍ } : قولو تعاذل يف آؿ فرعوف  : ذلي نوم

قبل قياـ الساعة ؟ مٌب ، { اُ٘بس ٣ؼشمٕٞ ػ٤ِٜب ؿذٝا ٝػؾ٤ب } : فقاؿ  ، ( 12ؿبكش ) { كشػٕٞ أؽذ اُؼزاة 
 ،{ ٣ّٝٞ روّٞ اُغبػخ أدخِٞا آٍ كشػٕٞ أؽذ اُؼزاة } ، 

    1 مسهفيضٌة ميهارة في إةبات عذاب القبر ونعيمه فهيأما السنة 
 :فهاتاف مسألهاف 
 2؟ ازنساف يُعذب في قبرص أو يُنعم  أف: المسألة األولى 

  دليل ذلي في ال هاب وفي السنة : ةانياً 
 وتػارةً و على الروح أو عليهما معاً أو يخهلف تارًة ي اف عليهمػا معػاً على البدف أ العذابال : ةالثاً 

 ي اف على الروح فقط ؟ 
 : والضااب عن ذلي أف نقاؿ 

ويُػػرى يف ا١بسػػم لػػو ُحفػػر أثػػر العػػذاب فاألصػػل أنػػو  تهصػػل أحيانػػاً  ول نهػػاأف العػػذاب علػػى الػػروح  األصػػل
 ،قد تتصل بالبدف فيتنعم  الروحعلى الروح ول ن 

 4وتلميػػذص ابػػن القػػيم  3 تيميػػة ابػػنكيػػيخ ازسػػالـ : ذاػػب إليػػه المحققػػاف مػػن أاػػل العلػػم  اػػذا مػػا
   5 وغيراما
 ؟ال العذاب عذاب القبر دا م أـ منقط  : رابعاً 

فيحتمػػػل أف ينق ػػػع وٰبتمػػػل أف يسػػػتمر ألنػػػو وأمػػػا ا٤بػػػؤمن أمػػػا ال ػػػافر فعذابػػػو دائػػػٌم مسػػػتمر  : والضػػػااب
 ،ستوعب ٝبيع الزمن وقد ينقص عنو على حسب عملو وعملو قد ي سُيعذب
 ؟على عذاب القبر  نطرل ال يم ن أف : الخامس 
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ا لػػػوال أف تَػػػدافَنو : ) والسػػػبلـ  الصػػػبلةوقػػػد قػػػاؿ النػػػيب عليػػػو  أنػػػه   يم ػػػن األصػػػلاألصػػػل ال ،  : نقػػػاؿ
 ، 1 (لدعوُت اهلل أف يري م عذاب الق  

كمػا أطلػع   باليقظػةمػا إبعض النػاس إمػا برؤيػا صػا٢بة و  غّب معلـو ل ن قد يُْ ِلُع اهلل عليو أنو فاألصلإذف 
مػن حػديا ابػن عبػاس  الصػحيحْبالقػ ين الػذين يُعػذباف كمػا يف علػى اهلل نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

إهنمػا لُيعػذباف ومػا يُعػذباف يف  : ) فقػاؿ  بقػ ينمر النيب صلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم : رلم اهلل عنهما قاؿ 
 ، 2 (من البوؿ وأما اآلخر ف اف ٲبشم بالنميمة  يست أا ف اف ال كبّب فأما أحدٮب

 ،ول ن قد يُعلم اهلل بو من شاء من عباده  معلـاإذف فاألصل أف عذاب القبر غير 
  وعذاب القبر  القبراذص خمسة مباحث في ما يهعلل بنعيم 

 أف ن من به    ناعليوكل ما ةبم عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم في ذلي فإف الااجب 
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 األسئلة
ٔبنػوف   يف ق ه فلو ُكلّْػَ  مث زاؿ ت ليفػو يعػِب كػاف بالغػاً مث أصػيب ُيسأؿقلنا أف ا٤ب ل  ال  إذا : الس اؿ

 ؟ 
 الظاىر أنو ُيسأؿ ألنو أتى عليو زمن الت لي  ،:  الضااب
ا٤بوجود  ا٢باؿولساف ،  ( 5غش اُؾ) { اٗب ٗؾٖ ٗضُ٘ب اُزًش ٝاٗب ُٚ ُؾبكظٕٞ } : قاؿ اهلل تعاذل :  الس اؿ

 ُمنَػزَّلَػة مثل ما نزؿ القرآف ؟  السنةاآلف أف السنة ُحِفَظت لنا كما ُحِفاَل القرآف فهل ىذا يدؿ على أف 
 ال السنة دل ٙبفال كما ُحِفاَل القرآف و٥بذا جاء فيها الولع والضع  ، :  الضااب
 الصحيح ال زاؿ موجود ،:  الس اؿ
 ،  زِيَدتْ ى كل حاؿ ، حٌب الصحيح فيو أشياء ُحِذَفت منو وفيو أشياء ال ليس عل:  الضااب
 األمة ٝبيعها ال ٱبفى عليها دليل ؟ :  الس اؿ
لػػػو كػػػاف كػػػذلك  ألنػػػوصػػػحيح ، ال ٲب ػػػن أف ي ػػػوف ىنػػػاؾ دليػػػل ٱبفػػػى علػػػى ٝبيػػػع األمػػػة أبػػػداً :  الضػػػااب

٧بفوظػػة ل ػػن السػػنة حصػػل  شػػريعةوالالشػػريعة ٧بفوظػػة القػػرآف نفسػػو ٧بفػػوظ : ل انػػت الشػػريعة ٫بػػن نقػػوؿ 
 فيها ، 
 النيب صلى اهلل عليو وسلم كانت توحى إليو السنة ؟ :  الس اؿ
ال ت ػوف  وقػد 1 النيب قد توحى إليو السنة وقد ال توحى قد ت وف بوحم، ليس بصحيح ، ال :  الضااب

نعػم )  :ت فّْػر ؟ قػاؿ  ىػل الشهادةأدل ٭بثل ل م يف ىذا الرجل الذي سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عن 
  . 2 (أخ   ج يل بذلك آنفاً ، الدَّين  إال: ) و٤با وذلَّ لرجل دعاه وقاؿ ، ( ت فّْر كل شمء 

 ؟  ( 1 – 3اُ٘غْ ) { ٝٓب ٣٘طن ػٖ اُٜٟٞ ، إ ٛٞ اال ٝؽ٢ ٣ٞؽ٠ } : قولو تعاذل :  الس اؿ
اُ٘غْ ) { ال ٝؽ٢ ٣ٞؽ٠ ، ػِٔٚ ؽذ٣ذ اُوٟٞ إ ٛٞ ا} : ال ، يعِب بذلك القرآف و٥بذا قاؿ ، ال :  الضااب

 يعِب ج يل ،  ، ( 1 – 1
أف الػدفن قيػد أغلػيب  القاعدةقلنا إذا كاف ا٤بيت رُِمَم يف البحر فإنو ُيسأؿ فما الذي أخرجو من :  الس اؿ

 ؟ 
 ،  عنوالذي رُِمَم يف البحر معناه كالدفن ٛباماً ، ىم اآلف غّب مسئولْب :  الضااب
 الذي يف الثبلجة ؟ و :  الس اؿ
فمػػا داـ أنػػو يف  سػػنْبال ، الػػذي يف الثبلجػػة سيغسػػلوه وي فنػػوه ويصػػلوا عليػػو ولػػو بقػػم عشػػر :  الضػػااب

 أيدي الناس فهو دل ُيسلَّم لآلخرة ، 
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 إذا استحاؿ ا١بسم بإحراؽ أو بغّب ذلك ي وف السؤاؿ على الروح ،  -
 معػػُب مػا ،  1 (…… قػ ه  يفإذا قعػد ا٤بػؤمن : ) بالنسػبة للبحػا األخػّب يف روايػٍة للبخػػاري :  السػ اؿ
 ؟ ( قعد : ) 

 قعد مثل قعودي اآلف ،  :  الضااب
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 فصل 
 في ذكر الروح وال الـ عليها 

               أرواح الػػػػارى لػػػػم تُػْعػػػػَدـِ   وأف – 121
              ًة فاسػػػػػػػػػهفهمػخلاقػػػػػػػػػػم هاػكانػػػػػػػػػ  ػمػػػػػػػػػ                                                    

  
 يعِب اطلب الفهم ، ( :فاسهفهم : )  قاله
 ،  تُعدـيعِب نؤمن بأف الورى أي ا٣بلق دل  ( :وأف أرواح الارى لم تُػْعَدـِ  : ) قاله
 ،( لن ) ٗبعُب  ىنا : (لم : )  قاله
 ،لن تُعدـ يف ا٤بستقبل  يعِب

بقػػػاء ال للفنػػػاء وخلػػػق النػػػار للبقػػػاء ال للفنػػػاء لل ا١بنػػػةألهنػػػا خلقهػػػا للبقػػػاء يف ا٤بسػػػتقبل ال للفنػػػاء كمػػػا خلػػػق 
 ،للبقاء ال للفناء  والولدافوخلق ما يف ا١بنة من ا٢بور 

 ، األرواح ُخلقم للبقاء   للفناء فهي   تُعدـكذلك 
 ال اي مخلاقة أو أزلية ؟  ول ن

 ، 1 ٨بلوقة وليست أزلية:  الضااب
ًَ } : وىم داخلٌة يف لفال ،  ( 28اُضٓش ) { بُن ًَ ؽ٢ء هللا خ} : ألف اهلل سبحانو وتعاذل قاؿ يف كتابو 

 ، ال شك ٨بلوؽ من العدـ فليست أزلية  ٨بلوؽف ل من سوى اهلل وما سوى اهلل فهو ، { ؽ٢ء 
 الروح ؟  اييبقى البحث ما  ول ن
   ونسػػػ ت(  مػػػا بػػػه حيػػػاة األبػػػداف) : الػػػروح :  بػػػأف نقػػػاؿ، الػػػذي ال بػػػد منػػػو  بالزمهػػػاإف شػػػئنا  الػػػروح

 ،وما دامت يف البدف فهو حم  ا٢بياةت عنو إذا فارقت البدف ذىب فنفسراا بالالـز المهحهم ألنها
 ،(  ما به حياة األبداف) : الروح :  فنقاؿ
 ؟أنا أسأل م عن مااية الروح : أصرر أحد وقاؿ  وإف

  : 2 أف العلماء اخهلفاا فيها:  فالضااب
 ، 3 صفاتون إهنا البدف أو جزء منو أو صفٌة م:  فقيل

 ،ي وف خروجها من البدف ىو عدمها  وبناءاً على اذا القاؿ الباطل
 ،من البدف ألنو إذا مات البدف لـز أف ٛبوت ىم أيضاً  جزءإذا كاف  ألنه
  اذا القاؿ باطل يبطله ال هاب والسنة والااق   ول ن

                                                 

 ، (  226 – 220/  4) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 1
 ،(  468/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  - 2
 55/  0) وبيػاف تلبػيس ا١بهميػة (  342 – 341/  07( )  422/  5( )  227/  4 )٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 3
 وما بعدىا ، 390وما بعدىا وشرح العقيدة ال حاوية ص  272وكتاب الروح البن القيم ص  50 – 51والرسالة التدمرية ص ( 
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خػػارج العػػادل وال  والل العػػادل شػػمٌء معلػػـو يف الػػذىن ال ٲب ػػن ٚبيلػػو وال ٲب ػػن أف داخػػ :عػػن الػػروح  وقيػػل
 ، 1 وال مباين للعادل وال ٧بايا للعادل العادلمتصل بالعادل وال منفصل عن العادل وال فوؽ العادل وال ٙبت 

 ،شمء  معهابقم شمء يعِب وصفوىا ٗبا وصفوا اهلل بو من السلوب الٍب ال ٲب ن أف يوجد  ما
  يضاً باطل أواذا 

اإلعشاء ) { ٣ٝغؤُٞٗي ػٖ اُشٝػ هَ اُشٝػ ٖٓ أٓش سث٢ } : ؿ اهلل عز وجل كما قا  أف الروح:  والصحيح

هَ اُشٝػ ٖٓ أٓش سث٢ } ، الروح أمرىا عجيب وال ٲب ن اإلحاطة ّٔا وال ٲب ن ٙبديد ماىيتها أبداً  ، ( 41

 ، صدؽ اهلل ،{ ٝٓب أٝر٤زْ ٖٓ اُؼِْ اال ه٤ِال 
وصػافها فقػد ةبػم فػي السػنة أنهػا تُػرى   أف جػاء فػي ال هػاب والسػنة مػن أ بمػال ن م  ذلػي نػ من 

 يقهضي أف ت اف جسماً ألنه   يُرى إ  الضسم ما اا الدليل على ذلي ؟  واذاالروح تُرى 
بصػػره قػػد َشػػَخص  وإذاأف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ٤بػػا دخػػل علػػى أ  سػػلمة رلػػم اهلل عنػػو :  الػػدليل

ينظػػػػر ،  2 (قُػػػبض اتبعػػػػو البصػػػػر  إذاإف الػػػػروح : ) سػػػػلم ارتفػػػع وانفػػػػتح فقػػػػاؿ النػػػيب صػػػػلى اهلل عليػػػػو وآلػػػو و 
 ، بقوةاإلنساف إذل ىذا الذي خرج منو عند ا٤بوت ويشخص بصره 

   3 لى أنها جسم وأنها تُرىعفهذا يدؿ 
وعنػػػده  ا٤بػػػوتثبػػػت عػػػن النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم أهنػػػا إذا قُبضػػػت قبضػػػها ملػػػك ،  أيضػػػاً  كػػػذلي

اهلل رل ول ػػػم أف ٯبعػػػل  وأسػػػأؿن نزلػػػوا مػػػن السػػػماء إذا كانػػػت الػػػروح صػػػا٢بة ا٤ببلئ ػػػة ا٤بسػػػاعدوف لػػػو الػػػذي
فبل يدعوهنا يف يػده طرفػة عػْب حػٌب يضػعوىا يف  ا١بنةأرواحنا صا٢بة فإف معهم َكَفناً من ا١بنة وَحنوطاً من 

ء الػٍب فوقهػا إذل السماء ويشيّْعها من كل ٠باٍء ُمَقرَّبوىا إذل السما ّٔاىذا ال فن وىذا ا٢بنوط مث يصعدوف 
 الػػدنياىػػذه روح فػبلف بػػن فػػبلف بأطيػػب مػػا ُيسػػمى بػػو يف : الػػروح ال يبػػة ؟ فيقػػوؿ ا٤ببلئ ػػة  ىػػذهويقػاؿ مػػا 

خلقتػو وفيهػا أعيػده  منهػاردوه إذل األرض فػإ  : حٌب تصل إذل خالقها عز وجل مث يقوؿ سػبحانو وتعػاذل 
 ويسػأاله مث بعػد تػذىب ذلػك إذل ا١بنػة ل ػافا٤بومنها أخرجو تارًة أخرى فُتعاد روحو يف جسده حػٌب يأتيػو 

 ،نسأؿ اهلل من فضلو ،  4
 ؟    أوجسم  أنهااذا يدؿ 

 ، فهذا يدؿ على أنها جسمهنا ُت فن وُيصعد ّٔا وُت يب أ:  الد لة وجه

                                                 

 ، 50 – 51والرسالة التدمرية ص (  55/  0) وبياف تلبيس ا١بهمية (  348/  07) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -  1
 ، (  921) أخرجو مسلم  - 2 
 ،(  33 – 32/  3) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 3 

 4) وصححو ابن القػيم يف هتػذيب السػنن (  41 – 37) وا٢باكم يف ا٤بستدرؾ (  08163) وأٞبد (  4753) أخرجو أبو داود  -  4
ووافقو الذىيب وقاؿ الشيخ العبلمة ٧بمػد ناصػر الػدين األلبػا  يف أح ػاـ ا١بنػائز ( صحيح على شرط الشيخْب )  :وقاؿ ا٢باكم (  337/ 

 ، ( وىو كما قاال : )  059ص 
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 ال اذا الضسم من جنس األجساـ المعهادة أو من أجساـٍ   نعرفها ؟  ول ن
والنسػػل مػػن  تػػرابليسػػت مػػن مػػادة ا١بسػػم ، ا١بسػػم مػػن طػػْب مػػن  ألهنػػا اػػي مػػن أجسػػاـٍ   نعرفهػػا نعػػم

 ،ُسبللٍة من ماٍء مهْب 
  اي من جسٍم غريب ليس من اذص المااد الهي تُعرؼ في الدنيا أبداً  ل ن

  ،{ هَ اُشٝػ ٖٓ أٓش سث٢ } : اهلل فيها  قاؿولذلك 
يف الفحػم وا٤بػاء  النارسد سرياف جسٌم نورا  ل ي  يسري يف ا١ب) هنا أب:  ما وصفها بعض العلماء وأما

 ، فهذا   نضـي به اهلل أعلم( يف اللنب 
وأف مادهتا مػن غػّب مػواد األجسػاـ ليسػت مػن تػراب وال مػن مػِب ُخلقػت قبػل  يُرىهنا جسٌم أب ل ن نضـي
 ،  1 كما فيه الخالؼأعلم أو ُخلقت عند ت وّْف البدف  واهللالبدف 
 ، مشعأي ماىيٍة ىم وال ىل ىم نوٌر مشع أو غّب  أننا ال نست يع أف ٫بدّْد من المهم

 فإذا كانم من أمر ال يب فإننا نقهصر بها على أي شيء ؟ 
    على ما ورد فقط

 ،اإلنساف اتبع بصره روحو ينظر إليها  ماتإذا  :نقاؿ 
عػػداه ألف وُيصػػعد ّٔػػا إذل السػػماء ونقتصػػر علػػى ذلػػك وال نت َكَفػػنَ أهنػػا إذا قُبضػػت فإهنػػا ُ٘بعػػل يف  :  ونقػػاؿ

  ،ىذا أمٌر ال ٫بيط بو 
 يعِب بذلك ا٣بلق مع كوهنا ،  ( :الارى : )  قاله
 ،حادثة  ليستأهنا قدٲبة وأهنا  : لقاؿ الفالسفة الذين يقالافىذا رد  ( :مخلاقة : )  قاله

 ، ألف عقيدتنا أنها مخلاقة
 . ( 28اُضٓش ) { هللا خبُن ًَ ؽ٢ء ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ؽ٢ء ٤ًَٝ } :  لقاله تعالى

******************  
مػػػػا عػػػػن سػػػػيد الخلػػػػل  ف ػػػػل – 122
                                                      ورد   

               يُػػػػػرد ل  ػحػػػػػاب ػبػػػػػػأمػػػػػر اػػػػػذا ال مػػػػػن 
  

وا١بػػاه وا٣بلػػق  الشػػرؼوىػػو رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم والسػػيد ذو  ( :سػػيد الخلػػل : )  قالػػه
 ،ا٣بلق ٝبيع 

   2 ازطالؽ علىفرساؿ اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أشرؼ الخلل 

                                                 

 ، 232 – 229انظر كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية على حقيقة ا٤ببلئ ة يف بغية ا٤برتاد ص  -  1
 016/  2( )  359،  332،  326،  302،  294،  284،  225،  015/  0) ٦بموع فتػاوى شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة   - 2
 ،(  407/  2) ومنهاج السنة النبوية (  375 –
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 : 1 قاؿ الناخم
            ا٣بلػػػػػػق علػػػػػػى اإلطػػػػػػبلؽ  رؼػوأشػػػػػػ

                      اؽػشقػػػػػػػػػػػػػػالفِمػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػن  اػبينػػػػػػػػػػػػػػن                                                     ،
، 

 : 2 لل ا ذا قاؿ الم لف وكثيٌر من أال العلمالخ سيدعليه الصالة والسالـ  فها
 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم سيد ا٣بلق  أف

 ، 3 (أنا سيد ولد آدـ : ) عن نفسو وقاؿ  فحدَّثأما النيب صلى الو عليو وسلم 
 والبير ال ام أفضل من المال  ة أو   ؟ 

  ذلي خالؼ بين العلماء  في
 ، 4 يف ىذا األمر  بين النصاصوجم  شيخ ازسالـ رحمه اهلل

 ،ألهنم ُخلقوا من نور والبشر من طْب  باعهبار البداية المال  ة أفضل إف :وقاؿ 
 ا٤ببلئ ةألهنم ٱُبلدوف يف ا١بنة ويروف من النعيم ما ال ٰبصل للمبلئ ة بل  النهاية باعهباروالبير أفضل 

{ عالّ ػ٤ٌِْ ثٔب فجشرْ } عليهم من كل باب يدخلوف عليهم من كل باٍب ويهنئوهنم وا٤ببلئ ة يدخلوف 

 ، ( 81اُشػذ ) 
 ،عليو وآلو وسلم أفضل ا٣بلق  اهللأنو إذا كاف البشر أفضل من ا٤ببلئ ة فالنيب صلى  فالمهم
علػى  السػيادة إطػالؽجػااز علػى أف ا٤بؤلػ  يػرى  دليػلٌ يف ىػذا  ( :ف ػل مػا عػن سػيد الخلػل : )  قاله

 ،لم النيب صلى اهلل عليو وآلو وس
نػػػو سػػػيد ا٣بلػػػق أو سػػػيد األنبيػػػاء أو سػػػيد الرسػػػل وأمػػػا عنػػػد أب ٱُبػػػِ  أف  واػػػذا   شػػػي فيػػػه باعهبػػػار الخبػػػر

 بقػول مقولػوا : ) أنػت سػيدنا وابػن سػيدنا ، قػاؿ : لػو  اهلل عليو وآلو وسلم ٤با قالوا صلىخ ابو فإف النيب 
 ،  5 (أو بعض قول م وال يستهوين م الشي اف 

 ، ا٣ب ابا خاطبوه ٗبثل ىذا فحذرىم من الغلو إذ

                                                 

ىو برىاف الدين إبػراىيم بػن إبػراىيم بػن حسػن اللقػا  ا٤بصػري ا٤بػال م الصػويف األشػعري ، ونسػبتو إذل لقانػو مػن قػرى مصػر ، مػن أبػرز  - 1
حب نظػػم جػػوىرة التوحيػػد يف عقيػػدة األشػػاعرة ا٤بشػػهورة ، وقػػد ألػػ  عليهػػا ناظمهػػا ثبلثػػة شػػروح ، صػػغّب علمػػاء األشػػاعرة يف عصػػره ، وصػػا

، ىديػة العػارفْب (  6/  0) ىػػ ، خبلصػة األثػر للمحػيب 0140ووسط وكبّب ، مث توالت الشروحات عليها من قبل معتقديها ،  مػات سػنة 
، ويف ا٤بػػرجعْب (  031/  0) ، فهػػرس الفهػػارس واألثبػػات لل تػػا  (  290/  0) ، شػػجرة النػػور الزكيػػة ٤بخلػػوؼ (  31/  0) للبغػػدادي 

 ،(  2/  0) األخّبين إسقاط إبراىيم الثا  ، انظر معجم ا٤بؤلفْب لعمر كحالة 
/  2( )  359،  332،  326،  302،  294،  284،  225،  015/  0) ٦بمػػػػوع فتػػػػاوى شػػػػيخ اإلسػػػػبلـ ابػػػػن تيميػػػػة   -  2
 ، 223وبغية ا٤برتاد ص (  407/  2) ومنهاج السنة النبوية (  466/  22( )  57/  05( )  513/  01 ( ) 375 – 016

 ،(  2278) أخرجو مسلم  -  3
 ،(  356،  351 – 344،  343،   342/  4) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -  4
 ،(  03007) أخرجو أٞبد  -  5
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والسػػبلـ أفضػػل  الصػػبلة، أف ٬بػػ  بأنػػو سػػيد ا٣بلػػق وأنػػو عليػػو  وانػػاؾ فػػرؽ بػػين المخاطبػػة وبػػين ازخبػػار
 ا٣بلق 

 .ل ن عندما نخاطبه فإنه يضب علينا الهحرز من الم ا ة 
 ، ( قولوا بقول م أو بعض قول م وال يستهوين م الشي اف : )  لقاله
 مبتدأ ، ( كل )  :( ف ل : )  قاله
 خ   ( : حلٌ : )  قاله
 ،صلى اهلل عليو وآلو وسلم والسيد ذو الشرؼ وا١باه  ٧بمدىو نبينا ( : سيد الخلل  : )  قاله

وآلػػػو وسػػػػلم ىػػػو سػػػيد ولػػػػد آدـ كمػػػا أخػػػ  عػػػػن نفسػػػو وىػػػو الصػػػػادؽ  عليػػػوأف نبينػػػا صػػػػلى اهلل  و  شػػػي
  ، 1 (ولد آدـ  سيدأنا : ) ا٤بصدوؽ قاؿ 

أو  المخلاقػاتاا سيد الخلل ؟ أو سيد ولد آدـ ؟ اذا ينبني على ال ولػد آدـ أشػرؼ  ال ول ن
   ؟ 
ُٝوذ ًشٓ٘ب ث٢٘ آدّ ٝؽِٔ٘بْٛ ك٢ اُجش ٝاُجؾش ٝسصه٘بْٛ ٖٓ اُط٤جبد ٝكنِ٘بْٛ ػ٠ِ ًض٤ش ٖٓٔ خِو٘ب }  نستمع

، { ٖٓٔ خِو٘ب رلن٤ال ػ٠ِ ًض٤ش } ، ( فضَّلناىم على من خلقنا : ) ما قاؿ ،  ( 32اإلعشاء ) { رلن٤ال 
 ،  آدـوىناؾ ِمْن َخْلِق اهلل من دل يُفضَّل عليهم بنو 

 بنا آدـ ؟  أـةَمر اخهلف العلماء ال المال  ة أفضل  من
ال ٣ؼقٕٞ } وألهنم  يفَبوفألهنم ُخلقوا من نور وألهنم يسبحوف الليل والنهار ال  المال  ة أفضل:  فقيل

 ، فهم أفضل ،ودل يفتتنوا بالدنيا ،  ( 2اُزؾش٣ْ ) { ٕ هللا ٓب أٓشْٛ ٣ٝلؼِٕٞ ٓب ٣ئٓشٝ
ابْػتُػلُػػوا بػػالفًب  وألهنػػمألف اهلل سػػخَّر ا٤ببلئ ػػة ٥بػػم يف الػػدنيا واآلخػػرة  بػػل بنػػا آدـ أفضػػل: آخػػروف  وقػػاؿ

يُفػًب فدرجػة الصػ  عنػده لػعيفة فبنػو آدـ  دلفص وا ومن بُِلَم بالفًب فصػ  نػاؿ درجػة الصػ  ٖبػبلؼ مػن 
 ،والشهداء  والصديقوفيف بِب آدـ الرسل والنبيوف  أفضل وألف

مػػن نػػور  ُخلقػواألهنػػم ،  المال  ػة أفضػػل باعهبػػار البدايػػة : 2 شػػيخ ازسػػالـ ابػػن تيميػػة رحمػػه اهلل وقػاؿ
يف جػػوار اهلل يف ا١بنػػة  ي ونػػوفألهنػػم ىػػم الػػذين  وبنػػا آدـ أفضػػل باعهبػػار النهايػػةواصػػ فاىم اهلل لنفسػػو 
فهػم أفضػل باعتبػار النهايػة بنػاءاً علػى ىػذا  صػ  م من كل باب سػبلـٌ علػي م ٗبػا وا٤ببلئ ة يدخلوف عليه

 ،صلى اهلل عليو وآلو وسلم سيد ا٣بلق  فمحمدٌ إذا قلنا بنو آدـ أفضل من ا٤ببلئ ة 
 ؟المال  ة أفضل يبقى النظر ال محمد أفضل أو   : قلنا  وإذا
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ال ٲبنػػع أف ي ػػوف فػػرٌد مػػن أفػػراد ا١بػػنس ىػػذا  تفضػػيل الضػػنس علػػى الضػػنسألف  وذلػػكٰبتػػاج إذل إثبػػات  
 تفضػػػيل مطلػػػل علػػػى مطلػػػلالثػػػا  انتبهػػػوا ٥بػػػذه النق ػػػة تفضػػػيل ا١بػػػنس علػػػى ا١بػػػنس  ا١بػػػنسافضػػػل مػػػن 

ْ وال يلػػـز إذا كػػاف يف ىػػذا  وتفضػػل مػػن فػػاؽ ا١بػػنس  ا١بػػنسالفػػرد علػػى الفػػرد أو علػػى ا١بػػنس تفضػػيل ُمَعػػْبَّ
 ، الفضل المقيد غيرفالفضل المطلل ن اآلخر أف ي وف ىذا ا١بنس أفضل م   يلـياألوؿ 
لعثمػػاف  ليسػمياجػد لعثمػػاف رضػي اهلل عنػه مناقػػب لػيس لعلػي ولعلػػي مناقػب : لػا قػػاؿ قا ػل  ولهػذا

يل ػي  الخػاصولعمر مناقب ليسم ألبي ب ػر وألبػي ب ػر مناقػب ليسػم لعمػر وا ػذا فهػل الفضػل 
 الفضل المطلل العاـ ؟ 

أيػػاـ الصػػ  للعامػػل  الزمػػاف  النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ أنػػو يف آخػػر ال ، ال ٲب ػػن و٥بػػذا أخػػ:  الضػػااب
 ،فيهن أجر ٟبسْب من الصحابة 
 آخر اليماف أفضل من الصحابة أو أفضل من الخمسين ؟  فيال نقاؿ أف اذا العامل الذي 

بػػو ا٤بظلػػم الػػذي ال ٯبػػد مػػن ال ينصػػره بػػل ٯبػػد مػػن يسػػتهزأ  الزمػػافال ، فضػػلو خػػاص حيػػا عمػػل يف ىػػذا 
يعملوف با٢بق فلو أجر ٟبسػْب مػن الصػحابة ٤بػا يعانيػو مػن القيػاـ بشػرائع دينػو  كلهمويسخر بو والصحابة  

 ،أفضل من الصحابة ال شك فهذه ا٤بسألة  وليس
ل اف ( ف ل ما عن سيد بني آدـ ورد ) : قاؿ ا٤بؤل   لو( :  ما عن سيد الخلل ورد ف ل: ) قاله 

  ،أسد وأسلم من اإليراد 
 ؟أي باٍب ىو  ( :اذا الباب : )  قاله

أي يف (  فػي اػذا البػاب: ) بو العلماء عن ا٤بسألة يقاؿ  يع ّْ (  الباب)  يعِب باب ال زخ فتنتو وعذابو و
 وغّبه  كالـ ابن القيم وكالـ شيخ ازسالـ ابن تيمية يفىذه ا٤بسألة دائماً ٘بدوف 

  ( ذكر اسم اهلل عليه   وضاء لمن لم ي) : ازماـ أحمد مثل قاله  وكالـ
   يثبم في اذا الباب شيء   : أحمد  ازماـقاؿ 

 ما معنى في اذا الباب ؟ 
 ،(  المسألة) ػ ب(  الباب) فالعلماء يع وف عن  لولوءباب التسمية على ا أي

 ،فتنة الق  وعذاب الق  : يعِب (  من أمر اذا الباب: ) فقوؿ ا٤بؤل  
وآلػػه وسػػلم فهػػا حػػل ةابػػم يضػػب علينػػا أف نػػ من بػػه سػػااٌء  عليػػه كػػل مػػا ورد عػػن النبػػي صػػلى اهلل

  أدركهه حااسنا أـ لم تدركه  وسااءٌ أدركهه عقالنا أـ لم تدركه 
 ،أف نؤمن بو وإْف دل تدركو ا٢بواس  عليناٯبب علينا أف نؤمن بو ومن ذلك عذاب الق  ٯبب 

 ؟ي جسد الميم واا كافر أنا نبيُم القبر ولم أجد أةراً للهعذيب ف : قاؿ قا ل فلا
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العػػذاب يف  عػػنلػػو ىػػذا أمػػٌر غيػػيب لػػو أراد اهلل تعػػاذل أف ي ػػوف ٧بسوسػػاً ألبػػرزه مػػع أنػػو قػػد يُ شػػ  :  قلنػػا
بالنميمػػة وعػػدـ التنػػػزه مػػن  يُعػػذبافالقػػ  كمػػا ُكشػػ  للنػػيب صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم يف الػػرجلْب اللػػذين 

 ، 1 (عنهما ما دل ييبسا  ٱُبف  لعلو: ) البوؿ وولع عليهما جريدة رطبة وقاؿ 
العلػػم  مسػػا لاػػذا الحػػديث مػػ  وضػػاحه للهنبيػػه علػػى مسػػألٍة مػػن أغػػرب مسػػا ل الػػدنيا لػػيس  وُسػػقم

 أغرب مسا ل الدنيا ما اي ؟ 
وغرزىػػا يف القػػ   خضػػراءبعػػض النػػاس إذا ُدفػػن ا٤بيػػت أتػػى ٔبريػػدٍة خضػػراء وغرزىػػا يف القػػ  أو بشػػجرة  أف

 ٤باذا ؟ 
  با٤بيتما دل ييبس إذف أسأَت الظن بأخيك اآلف فعلك ىذا إساءة ظن  ٱُبف  عنو لعلو
 تعلم الغيب أنو يُعذب ؟ احتياطاً يف التهمة ؟ ىل
للميت ىم بدعٌة يف دين اهلل ألف الرسػوؿ صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم  إساءةً هتمة عظيمة مث مع كوهنا  ىذه

 ،شَ  لو أهنما يُعذباف على كل ق  إ٭با ولعها على من كُ  ا١بريدةدل ي ن يضع 
 كاف الرسوؿ كلما دفن ميتاً ولع عليو جريدة ؟   فهل
من الضبلؿ أف  الضبلؿ، فهذه ٝبعت بْب إساءة الظن با٤بيت بْب البدعة يف دين اهلل وىذا من  أبداً 

{  أكٖٔ ص٣ٖ ُٚ عٞء ػِٔٚ كشآٙ ؽغ٘ب كبٕ هللا ٣نَ ٖٓ ٣ؾبء ٣ٜٝذ١ ٖٓ ٣ؾبء} ، يُزين لئلنساف سوء العمل 

 . ( 4كبهش ) 
 أف بعض الناس يفعل ىذا ،  : أ  رأيُت أو قيل رل :  فالحاصل

 ؟ أنػو يسػتحب ل ػن ىػذا ىػل ىػو ُمسػلِّم:  الحنابلػةأعرؼ أف فيه قاً  لبعض أصحابنا مػن فقهػاء  وأنا
وأمػا ولػع الزىػور علػى قػ  ا٤بيػت فلػيس مثػل  ،األمػر  عليػوول ن بعػض النػاس سػبحاف اهلل العظػيم يلتػبس 

 ،وىذا أخبا  بالنصارىلع ا١بريدة وقد ي وف فيو تشبو و 
سػواٌء أدركتػو العقػوؿ أو دل تدركػو ألف  حػقأف كل ما ورد عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسػلم فهػو  : يقاؿ

حياتنا إال ىذه ا٤بادة فقػط أمػا مػا وراء ا٤بػادة فػبل ندركػو إطبلقػاً  يفىناؾ شيئاً وراء ىذه ا٤بادة ٫بن ال ندرؾ 
  ، نعرؼ   ا ألهنا دل ُٚبلق من تراب وال من مِب وال من ا٤بواد الٍب نالٍب في أرواحناال ندرؾ  و٥بذا
جسػم أو صػفة أو  اػيةَمر اخهلف العقالء أو على األصح النفظػار فػي اػذص الػروح مػا اػي ؟ اػل  فمن

 وسبق ال بلـ على ىذا ، معنى أو ما اي ؟
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 األسئلة
بأنػو يُعػذب يف قػ ه  ونظػنيف ا٢بياة الػدنيا يعػِب حالػو غػّب مسػتقيم  إذا عرفنا من حاؿ الشخص:  الس اؿ

 ؟ … ىل ٯبوز لنا ٗبا علِّْلنا أنو 
إ هللا ال ٣ـلش إٔ ٣ؾشى ثٚ ٣ٝـلش ٓب } ، أبدًا ، ال ٯبوز بل قد يعفو اهلل عنو وأنت ال تدري :  الضااب

 . ( 14اُ٘غبء ) { دٕٝ رُي ُٖٔ ٣ؾبء 
)      : تقػدـ فقػاؿ لػو  ج يػللػو  صلى اهلل عليو وسلم إذل السػماء السػابعة قػاؿ٤با أُعرج بالنيب :  الس اؿ

ىػػذا يػػدؿ علػػى أفضػػلية النػػيب صػػلى اهلل  فهػػللػػو تقػػدمُت الحَبقػُت ، : فقػػاؿ لػػو ( أىنػا يػػَبؾ ا٣بليػػل خليلػػو 
 عليو وسلم على سائر ا٣بلق ، ا٤ببلئ ة ؟

 ،  المطللة   تسهلـي الفضل الفضيلة الخاص: ال ، ىذا كما قلنا قبل قليل :  الضااب
 وم  ذلي اللفظ الذي ذكرتَُه في حديث المعراج لم أعلم به   

 يف الق  ؟  يُعذببالنسبة لرؤية الرجل تعذيب مثبلً أخاه يف الق  أو أحد أقاربو :  الس اؿ
معروفػاً الرجػل  ىػذاإذا كانت الرؤيا حق وذلك بػأف ي ػوف ٥بػا شػاىد مثػل أف ي ػوف : ٫بن قلنا :  الضااب

صػػػديقو أو قرينػػػو يُعػػػذب فهػػػذا  يػػػرى أفٗبنػػػع الزكػػػاة مػػػثبلً أو بالتقصػػػّب يف واجػػػب فهػػػذه ٥بػػػا قرينػػػة أمػػػا ٦بػػػرد 
 ٰبتمل أنو من الشي اف ليحزف الذين آمنوا ، 

  ، خالؼ األصلفإهنا تتجمد فهذا  خرجم الروح من البدف إذاوأما 
ا٤بػػوت وىػػم كمػػا قلػػػت ليسػػت مػػن جػػنس مػػػادة تُقػػبض ويتوفاىػػا َملَػػػُك  وأهنػػاأهنػػا ٚبػػرج كمػػا ىػػػم  األصػػل
 جسم ثقيل أو خفي  أو ما أشبو ذلك اهلل أعلم ّٔا ،  أهنا:  حهى نقاؿ، األجساـ 

 ،ٰبيا بو البدف  الذي الروح   شي أنها اي األصل
ا٢بقيقػػة ىػػم البػػدف مػػن حيػػا  يففهػػم  والبػػدف   يفعػػل شػػيئاً مػػن الطاعػػات والمعاصػػي إ  والػػروح فيػػه

عليهػػا كمػػا ثبػػت عػػن النػػيب عليػػو الصػػبلة  والنعػػيمبّب واال٘بػػاه واإلرادة فصػػار العػػذاب عليهػػا التصػػرؼ والتػػد
أو معلقة ىم نفس الروح تسػرح يف ا١بنػة حيػا شػاءت ، ا٤بهػم  طّبوالسبلـ أف أرواح ا٤بؤمنْب يف أجواؼ 

 والسبلـ ما يدؿ على ذلك ،  الصبلةورد عن النيب عليو 
 لنفس ؟ ما الفرؽ بْب الروح وا:  الس اؿ
 ،الروح ما بو حياة البدف :  الضااب
 ، 1 قد يُراد ّٔا اإلرادة والنفس

 . ( ٣13ٞعق ) { إ اُ٘لظ ألٓبسح ثبُغٞء } ، نفسو ب ذا  أمرتو: كما يقاؿ 
 ،ىم الٍب ّٔا حياة البدف  والروح 
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 ،  1 قد ُت لق على ما ي وف من اإلرادات وغّبىا والنفس
وأكثػر ل ػن فيػو أشػياء منامػات يعػِب أفػاض فػي اػذص المسػا ل  ( الػروح)  لو كتاب ا٠بو كتاب ابن القيم

 ،  صحتهااإلنساف قد يشك يف 
 ٙبضّب األرواح ؟ :  الس اؿ
معػروؼ ال نريػد أف  كتػابال أدري ، الذي أعرفو أنػو الػذي ُٙبضَّػر الشػياطْب ، يقػاؿ واحػد قػرأ  :  الضااب

ا١بػػن ويفػػرّْقهم فقػػرأ ا١بملػػة الػػٍب  ٰبضّْػػرىػػذا ال تػػاب نسػػميو ٬بشػػى أف تػػذىبوا وتشػػَبوه ، قػػرأ ىػػذا ال تػػاب 
عليػو الػدار وت لَّػ  كيػ  يفػرّْؽ ىػؤالء ا١بماعػة حػٌب جػاء  فملئوا تفرّْقهمٙبضّْر ا١بن ودل يعرؼ ا١بملة الٍب 

 ىػػذهيعػػرؼ وقػػاؿ لػػو إذا قػػرأت ىػػذه وحضػػروا عنػػدؾ فػػاقرأ ىػػذه حػػٌب يتفرقػػوا فإيػػاؾ أف تقػػرب  برجػػلاهلل لػػو 
 ى أف تضع نفسك يف مأزؽ ،ال تب ألنو أخش

                                                 

 ، (  31/  0) انظر بياف تلبيس ا١بهمية  -  1



 397 

 فصل 
 في أشراط الساعة وعالماتها الدالة على اقهرابها ومضيئها

          أتػػى فػػي الػػنص مػػن أشػػراط  ومػػا – 123
                     اطػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػال َشطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ  لهػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف                                                       

  
 مبتدأ ،  ( :وما : )  قاله
 يعِب ىو الذي أتى ،  ( :وما أتى : )  قاله
 ، بيانية ، (  ما) بياٌف لػ :  (من : )  قاله

 كل ما أتى يف النص من أشراط الساعة ف لو حق ،   يعِبخ  ا٤ببتدأ  (ف له حل )  وجملة
 ي وف ُمسلَّماً ،  أفأي ببل ش ٍط يف اعتقاده وال يف ا٤بنازعة فيو بل ٯبب  ( :بال شطاط : )  قاله
 .عالماتها الدالة على قربها : ط الساعة ار وأش

 :واي أنااع 
   مضىمنها ما  – 1
  حاضر اا ومنها ما  – 8
   العظمىوالمراد به المسهقبل يعني األشراط ال بيرة   ومنها ما اا مسهقبل  – 3

ماٌت بػْب يػديها أو مقػدَّ  مقػدّْماتٌ فلها أشراط وإ٭با قدـ اهلل أشراطاً لعظمهػا وأٮبيتهػا ف ػاف ٥بػا أشػراٌط ىػم 
 من أجل أف ينتبو الناس ويستعدوا ٥با ، 

****************** 
             ح ػاتم الفصيػػػػخػػػػازمػػػػاـ ال منهػػػػا – 124

                 حػسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي والمػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم دػحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػم                                                          
  

 أي من أشراطها ،  ( : منها : ) قاله
يـ  الناس   فػي  الذيازماـ يعني أي من أشراط الساعة اإلماـ ،  ( :ازماـ الخاتم الفصيح : ) قاله

 ، (  الخاتم) اإلماـ يقوؿ أنو  ىذا، ي وف إماماً ٥بم أعظم ، كا٣بليفة الصالة ول ن في القيادة 
 الخاتم لمن ؟ 

يعػِب الػذي ( ا٤بهػدي )  ولقبو، ( ٧بمد : ) ؿ ألنو ال إماـ بعده فهو خا  األئمة وا٠بو يقو  لا مة الخاتم
 ىداه اهلل عز وجل ،

ُملئػت األرض ظلمػاً وجػوراً وُنسّْػَم فيهػا ا٢بػق وصػار ا٤بظلػـو لقمػًة  إذايُبعا يف آخر الزمػاف  اذا المهدي 
 ،مصلحاً للخلق مبيّْناً للحق إماماً الفولى فحينئٍذ يبعا اهلل ىذا الرجل رجبلً  وانتشرتللظادل 
 :الااردة فيه تنقسم إلى ةالةة أقساـ  حاديثواأل

 :وحسن وضعيف بل منها ما اا ماضاع  صحيح
 :اخهلف العلماء في إةباته  وقد
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 ،إنو ال مهدي  : من قاؿ فمنهم – 1
 ،حجة  ّٔالعيفة وال تقـو  وأف جمي  األحاديث الااردة في ذلي

أو تبلػػغ درجػػة ا٢ُبْسػػِن بتعػػدد  لػػعيفة بأحاديػػا ال ٲُب ػػن أف تُػػَبؾ دل تُبػػْبَّ إال واػػذص مسػػألٌة غيبيػػٌة مهمػػة
 ،طرقها فبل ع ة ّٔا 

وآلػو وسػلم  عليػوٯبب أف نتبع ا٢بق فإذا جاءت السنة ال ثّبة عن النػيب صػلى اهلل  :من قاؿ  ومنهم – 8
 ، 1 ما يبلغ درجة الصحة ومنهايف ىذا الرجل 

األمػػة ليخػػرج النػػاس مػػن الظلمػػات إذل رجػػل يف آخػػر الزمػػاف عنػػد فسػػاد  ٱبػػرجأنػػو  فػػإف الااجػػب القػػاؿ بػػه
 كل شمٍء قدير   علىالنور واهلل 

 ،الذي ينتظرونو  اذا المهدي ليس مهدير الرافضة ول ن
يف زمػن علػم بػن والفػًب مػن سػرداب سػامرَّاء يػدَّعوف أنػو اختفػى عػن ا٢بػروب  ٱبػرج فإنهم ينهظروف مهػدياًّ 

علم ومػا بعػده اختفػى ىػو ّٔػذا السػرداب وأنػو مػا عنو وما بعده الٍب حصلت يف زمن  اهللأ  طالب رلم 
 ،مغلوباً ال يست يع أف ينفذ ما أراد فإنو ٨بتفم  داـ

 ، (  كربهه وأزاؿ غربهه  اهللفرج ) : ولهذا تضد في أدعيههم 
 نو م روب ّٔذا السرداب ، أل(  كربهه) 
 . السردابألنو غريب ّٔذا (  غربهه) 

يقػ  عنػد بػاب  ولػنبوا فارسػاً علػى فػرس معػو خبػٌز ومػاء وعسػٌل إهنم كلما طلعػت الشػمس أرسػل:  ويقاؿ
فػإذا أف ػر فػالفرس مهيػأ معػو  وا٤بػاءالسرداب يدعو مواله ا٤بهدي لعلو ٱبرج فيف ر على ىذا ا٣ببز والعسػل 

بابػػػاً حػػػٌب ٲبلػػػك مشػػػارؽ األرض ومغارّٔػػػا ىػػػم ،  بابػػػاً السػػػي  ومعػػػو الػػػرمح يعػػػتم ويركػػػب وتُفػػػتح لػػػو الػػػدنيا 
 ،ينتظروف ذلك 

  ل ن اذا ليس بصحيح 
ليػخص أف يبقػى بهػذا السػرداب   يُعلػم عنػه   يأتيػه أكػل و  شػرب و  شػيء كيػف  يم نوكيف 
 ؟اذص المدة  يبقى
يف ال ػػوف حبػػٌة وال ذرة تتحػػرؾ أو  مػػانعػػم اهلل علػػى كػػل شػػمٍء قػػدير ىػػذا الرجػػل ورل ٦ُبػػاب الػػدعوة :  قػػالاا

سي وف لو كاف كي  ي وف كل شمء تُعػرض عليػو  وماف تس ن إال بعد علمو وىو يعلم ما كاف وما ي و 
  ا ذا يقالاف عليها مشت وإف قاؿ عليها مبلحظة ما مشت  َوقَّعَ ٝبيع ا٤بقدرات اليومية مث إْف 

                                                 

(  494 – 493/  6) وفػػػػتح البػػػػاري البػػػػن حجػػػػر (  477،  310 – 311/  00) اإلسػػػػبلـ ابػػػػن تيميػػػػة ٦بمػػػػوع فتػػػػاوى شػػػػيخ   - 1
ولفضيلة الشيخ العبلمة احملدث عبداحملسن العباد حفظو اهلل تعػاذل رسػالتاف يف مولػوع ا٤بهػدي (  84/  2) ولوامع األنوار البهية للسفاريِب 

عقيػػدة أىػػل السػػنة واألثػػر يف ا٤بهػػدي ا٤بنتظػػر وٮبػػػا ) والثانيػػة بعنػػواف ( اردة يف ا٤بهػػػدي الػػرد علػػى مػػن كػػذب األحاديػػا الػػو ) إحػػداٮبا بعنػػواف 
 م بوعتاف يف كتاب واحد فننصح بالرجوع إليهما ،
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هَ } : يف قولو تعاذل  وأف اذا داخلٌ أف عقواًل كهذه تُعت  ال شمء نعم  وجدتَ  فإذا ف رت في األمر

اُز٣ٖ مَ عؼ٤ْٜ ك٢ اُؾ٤بح اُذ٤ٗب ْٝٛ ٣ؾغجٕٞ أْٜٗ ٣ؾغٕ٘ٞ ف٘ؼب ، أُٝئي  َٛ ٗ٘جئٌْ ثبألخغش٣ٖ أػٔبال ،

 . ( 121 – 123اٌُٜق ) { اُز٣ٖ ًلشٝا ثآ٣بد سثْٜ ُٝوبئٚ كؾجطذ أػٔبُْٜ كال ٗو٤ْ ُْٜ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ٝصٗب 
خليفػة يبعثػو  ا٤بهػديالػذي ينتظػروف بػل  الذي ت لم عليه أال السنة لػيس اػا مهػدي الرافضػة فالمهم

 ،  وجورا بعد أف كانت ُملئت ظلماً  عدالً  عز وجل وٱُبلق يف وقتو ليس ٨بتفياً فيخرج وٲبؤل األرض اهلل
 يعِب أف ا٠بو ٧بمد ،  ( :محمد : )  قاله
 ،ا٤بهدي  واللقب٧بمد  ا سملقبو فلو اسٌم ولقب  ( :المهدي : )  قاله

 إعبلؿ فعادت إذل ىذا ، التصري  مهدوي على وزف مفعوؿ ول نو حصل فيها  يف وأصل مهدي
عيسػػى بػن مػرمي مػػن  ا٤بسػيح ،يعػػِب ومػن أشػراط السػػاعة ال ػ ى ا٤بسػيح ابػػن مػرمي :  (والمسػيح : )  قالػه

اهلل إليػػو حيػػاِّ وإذا كػػاف يف آخػػر الزمػػاف  رفعػػوآيػػات اهلل عػػز وجػػل ومػػن أعظػػم كونػػو آيػػة أنػػو اآلف يف السػػماء 
 ول ن ليت ا٤بؤل  ذكره ٧بلو ، ،  نػزؿ

 ،أنو ثابت ألف األحاديا فيو مشهورة مستفيضة :  ي المهديف الصحيح
 ،نعم ، واهلل يبعثو يف م انو يف م ة أو غّبىا ال يهمنا  الرافضةل نه ليس مهدي 

ت ػوف ٩بلػوءًة ظلمػاً وجػوراً ت ػوف ٩بلػوءًة ِقسػ اً وعػدالً علػى يػده مث ذكػر ا٤بؤلػ   أفأف األرض بػدؿ  المهم
 عيسى بن مرمي ،  ا٤بسيح

****************** 
                      اؿِ ػدجػػػػػػػػػػػػػػػػلل لُ ػهُػػػػػػػػػػػػػػػػقْ ػيَ  وأنػػػػػػػػػػػػػػػه – 125

                      يػدالػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػن جِ  ل  ػَخػػػػػػػػػػػب لُػػػػػػػػػػػد   ببػػػػػػػػػػا                                                               
  

وانههػاًء   ابهػداءً  وجػل عز ا٤بسيح عيسى بن مرمي من آيات اهلل:  (وأنه يقهل الدجاؿ بباب لد : )  قاله
  

ـ  ببل أب  أما ابهداءً   ،فؤلف اهلل خلقو من أ
عنػد  يقتلػواآلف يف السماء حم وينزؿ من السماء عند قياـ الساعة فيقتل ا٤بسيح الدجاؿ  فإنو وأما انههاءً 

 باب اللد واللد قرية من قرى فلس ْب ، 
 ،  الضبللةمسيح ا٥بدى قتل مسيح إذف مسيٌح قتل مسيحاً ،  ( :خل عن جدالي : )  قاله

****************** 
وأمػػػػر يػػػػػأجاج ومػػػػأجاج أةبػػػػػم                        – 112

  
فإنػػػػػػػػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ال عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                                              

  
 ، اليرط الراب ىذا ىو ( : حل  فإنه أةبموأمر يأجاج ومأجاج  : )  قاله

   المهدى : ألف األوؿ
  المسيح عيسى بن مريم : والثاني 
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  الدجاؿ :  والثالث
  يأجاج ومأجاج : والراب  

ـَ وكاف عليو أف  ل ن نيوؿ عيسى بعد الدجاؿ  ،الدجاؿ أوالً مث عيسى بن مرمي  يُػَقد 
 ، ا٢بدياصح بذلك  ألف عيسى بن مريم يقهل الدجاؿ

 . القرآفنو حٌق جاء يف فيقوؿ أثبتو فإنو حق نعم نثبتو أل أما أمر يأجاج ومأجاج
ؽز٠ ارا كزؾذ ٣ؤعٞط ٝٓؤعٞط ْٝٛ ٖٓ ًَ ؽذة ٣٘غِٕٞ ، ٝاهزشة اُٞػذ اُؾن } : قاؿ اهلل تبارؾ وتعاذل 

 . ( 53 – 52األٗج٤بء ) { ،،،،،، 
 ، ال ٱبرجوف عن صفاهتم ومأجاج بير من بني آدـ ويأجاج

يػا : يقػوؿ اهلل تعػاذل يػـو القيامػة : ) قػاؿ نػو أصػلى اهلل عليػو وآؿ وسػلم  النػيبأنو ثبت عػن  : ودليل ذلي
 ؟ النػار رب ومػا بعػا : قػاؿ ، أخرج من ذريتك بعثاً إذل النار : فيقوؿ ، لبيك وسعديك :  فيقوؿ، آدـ 
ذلػك  أينػايػا رسػوؿ اهلل : قػالوا ( كل ألػٍ  تسػعمائة وتسػعة وتسػعوف يف النػار وواحػد يف ا١بنػة   من : قاؿ، 

 ، 1 (فإن م بْب قبيلتْب ما كانتا يف شمٍء إال كثَّرتاه أبشروا : ) فقاؿ ، الواحد 
  وعليهم ما عليهم  ما لبني آدـيدؿ على أنها من بني آدـ فلهم  واذا
جػداً جػداً يأخػذ  طويػلأهنػم ٨بتلفػوف يف ا٣بلقػة فبعضػهم  ما اشههر عند العامة وبعػض كهػب الػاعظ وأما

يفػػػػَبش إحػػػدى أذنيػػػػو  وبعضػػػهميقولػػػػوف السػػػم ة مػػػػن قػػػاع البحػػػػر ويشػػػويها بقػػػػرص الشػػػمس نعػػػػم ى ػػػذا 
: علػى ربػع الصػاع ، ربػع الصػاع  يَبادفػوفويلتح  باألخرى ألف آذاهنم كبّبة طويلة وبعضػهم قصػار جػداً 

د ، فيظنونو بئراً فيقوؿ أعبلىم إذا نظر 
ُ
د وليس فيو مػاء يقػوؿ إف بئػركم ىػذا ال مػاء فيػو ألهنػم  يفا٤ب

ُ
ىذا ا٤ب

   لهكل اذا   أصل قصار 
وتػػداخل  الػػ ربتألهنػػم مػػن األجػػيج ، أجػػيج النػػار والنػػار إذا الػػ رمت :  مفاا يػػأجاج ومػػأجاجُسػػل ػػن 

 ، 2 ٥ببها بعضو يف بعض وال ينضبط ىم ل ثرهتم ى ذا كثّبوف جداً جداً 
كثػّبين ،   3 ( بقتػا٥بمأخرجػت عبػاداً ال يػدا  ألحػٍد قػد إ  : ) يقوؿ اهلل عز وجل لعيسى بن مرمي  ولهذا

يػأيت ى ػػذا وذر ىػذا يػػأيت ى ػػذا وذر ىػذا يػػأيت ى ػػذا  ىػػذاجػدىم مثػػل الػػذر كأهنػا ٭بػػٍل أو ذر جػداً نعػػم فت
وعندىم طيش وعجلة وعدواف على ا٣بلق بل وعلى ا٣بػالق ألهنػم  بعضمثل ٥بب النار يتداخل بعضو مع 

هاـ ويأخػػػذوف بنشػػػأّم الػػػذين يرمػػػوف بػػػو فيصػػػوبوهنا ٫بػػػو السػػػماء مث ي لقػػػوف السػػػ كبػػػّبةٯبتمعػػػوف يف قاعػػػة  
فهلػم لنغلػب أىػل  السػماءغلبنػا أىػل : السهاـ ٨ُبَضََّبًة بدماء امتحاناً من اهلل فيقوؿ بعضهم لػبعض  فَبجع

وقومػػو عيسػػى عليػػو بعػػد أف يػػدعو  وجػػلاألرض فيغػػزوف النػػاس وٰبصػػل فػػيهم فتنػػة عظيمػػة مث يرسػػل اهلل عػػز 
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حػد اكم فيصػبحوف مػوتى ميتػة رجػٍل و الشػو  النخػاععليهم يرسل إلػيهم الػنَّػغَػػا يف رقػأّم وىػم دودة تأكػل 
ف ٱبلصػو مػن شػر ىػذه أكريهة فّبغػب عيسػى بػن مػرمي إذل اهلل عػز وجػل   ورائحةاألرض نَػَتناً َوَزٮْباً  فيملئوف

 ،فيبعا اهلل طيوراً كأعناؽ اإلبل تأخذ الواحد منهم مث ترميو يف البحر  ا٤بنتنةاألجساد 
 ،ال بّبة القريبة من قيامها  وىم من أشراط الساعة ام يأجاج ومأجاج فه  ء

ما تقالاف في قصة ذي القرنين ؟ حيث بلغ ميرؽ اليمس فاجداا تطل  على :  قا لفإف قاؿ 
ُْ ٗغؼَ ُْٜ ٖٓ دٜٝٗب عزشا ، ًزُي ٝهذ أؽط٘ب ثٔب ُذ٣ٚ خجشا ، صْ ارجغ عججب ، ؽز٠ ارا ثِؾ } :  اهللقاـٍ قاؿ 

} ػ فألف ل ههم غريبة    ( 53 – 52اٌُٜق ) { ٜٕٞ هٞال ث٤ٖ اُغذ٣ٖ ٝعذ ٖٓ دٜٝٗٔب هٞٓب ال ٣ٌبدٕٝ ٣لو

هبُٞا ٣ب را اُوش٤ٖٗ إ ٣ؤعٞط ٝٓؤعٞط ٓلغذٕٝ ك٢ األسك كَٜ ٗغؼَ ُي خشعب ػ٠ِ إٔ رغؼَ ث٤٘٘ب ٝث٤ْٜ٘ عذا 

ي اناف ماجادين من عهد ذي  ف يفواذا يدؿ على أنهم كاناا ماجادين    ( 51اٌُٜق ) { 
 ساعة ؟ القرنين وخروجهم من أشراط ال

وفسػادىم  األرضإف الذي من أشراط الساعة ليس إٯبادىم بػل خػروجهم علػى النػاس وعبػثهم يف  : نقاؿ
  ، فيها
يف ٧بػل فػإذا أراد  منفػردينمن زمػن ذي القػرنْب إذل اآلف موجػودوف  وجادام فهم ماجادين إلى اآلف أما

 ود نعم ، السد ىذهخروجهم َسلََّ ُهْم وجعل ٥بم قدرة وقوة ينفذوف من وراء 
   1 الدجاؿ ميهل من الدجل واا اله ذيب والهمايه:  أو ً 

 ال الدجاؿ بير من بني آدـ أو من اليياطين أو من مااد أخرى ؟ : الثاني  البحث
ذلػػك النػػيب  بػػْبَّ أنػػو بشػػر مػػن بػػِب آدـ وأنػػو كلػػو عيػػب حػػٌب عينػػو الػػٍب يبصػػر ّٔػػا ىػػو أعػػور كمػػا :  الضػػااب

 ،صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
   سيئإذف بير أعار قبيح المنظر 

 ؟  ما فهنهه:  ةالثا
علػػى مػا معػو مػػن التمويػو ادَّعػػى أنػو رب ويُؤيػػد  النػاسأنػو يػػدَّعم أنػو أوؿ مػػا يظهػر أنػػو نػيب فػإذا تابعػػو  ذُكػر

حيا يأمر السماء فتم ر واألرض فتنبت يأيت إذل القػـو يػدعوىم إذل أنػو  الفتنةعلى ذلك ٗبا آتاه اهلل من 
فتم ػػر السػػماء وتنبػػت األرض وهتتػػز ، أنبػػٍب  : وقػػاؿ لػػؤلرض،  م ػػريأ: أجػػابوه قػػاؿ للسػػماء  فػػإفالػػرب 
وشػحماً وٱُبِْصػبوف  ٢بمػاً فَبجع مواشيهم إليو أسبغ ما ت وف لروعاً ٛبتؤل لروعها لبناً وٛبتؤل جلودىا  رابية
بونو ،  فتجػدب فيصػبحوف ٩بُِْحلػْب واألرض  فتقلػعفيػأمر السػماء ، ويأيت إذل القـو يدعوىم فين رونو وي ذّْ

كػأىزؿ مػا ي ػوف ىػذه فتنػة عظيمػة وال سػيما ٤بػن ؟   مواشػيهمليس عندىم شػمٌء مػن ا٤براعػم وترجػع إلػيهم 
ويأيت يبعا اهلل إليو شاباً فيواجهو ويػدعوه إذل مػا يػدعوه إليػو بأنػو ، كبّبة   عظيمةللبادية ألىل البادية فتنة 
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،  وسػلمدجاؿ الذي أخ نا عنػك رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كذبت ول نك ال: فيقوؿ لو الشاب ،  الرب
قػػػم فتلػػػتجم :  يقػػػوؿفيضػػػربو بالسػػػي  ويق ػػػع جػػػزلتْب وٲبشػػػم بػػػْب الق عتػػػْب ٙبقيقػػػاً لبلنفصػػػاؿ فيػػػأمره مث 

الػذي أخ نػا عنػك رسػوؿ اهلل  الػدجاؿأشهد أنك ا٤بسيح  : ول ن ما يقوؿ ؟ يقوؿ، ا١بزلتْب ويقـو سوياِّ 
أنػػت : وإذا قػاؿ لػػو ، فيقتلػػو ثانيػة وٲبشػػم مث ٰبييػػو ،  بصػّبةواهلل مػػا ازددت فيػػك إال صػلى اهلل عليػػو وسػلم 

 ،  1 عنو فيظهر بذلك عجزه أماـ الناس عجزا٤بسيح الدجاؿ وأراد أف يقتلو 
 كم يم ث في األرض ؟ :  الراب  البحث

الػث كضمعػة واليػـا واليػـا الثػاني كيػهر واليػـا الث كسػنةيم ث في األرض أربعين يامػاً اليػـا األوؿ  
 ، الراب  كسا ر األياـ

 كسػػنةاليػػـو األوؿ  : وقػػالوا ؟  اػػل أورلػػاا الحػػديثالنػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم أصػػحابو بػػذلك  حػػدَّثو٤بػػا 
ا٢بػديا أف  معػُبوالشػدة ت ػوف أيامهػا طويلػة وىػذا ىػو معػُب ا٢بػديا ا٤بعقػوؿ ولػيس  ليدته على الناس

  ال قالاا ا ذا ؟سنة ، الشمس تَبيا وتبقى ال تغيب إال بعد 
 ،َلَسُهَل عليهم أف يقولوا ذلك  كاف عند المهأخرين  اذالا أف 
 ،وأنو لشدتو كأنو سنة  األوؿعن شدة اليـو  كنايةٌ :  وقالاا

يػػا رسػػوؿ اهلل كيػػ  نصػػنع :  قػػالوا ل ػػن الػػذين عنػػدام صػػفاء القلػػاب وقبػػاؿ مػػا جػػاءت بػػه اليػػريعة
 ،اقدروا لو قدره : كي  نصنع ؟ قاؿ :  قالوا َسلرماً بدوف تأويلأخذوا األمر مُ ؟ بصبلتنا ذلك اليـو 

لػػػو جاءنػػػا مثػػػل ىػػػذا  زمنػػػاً المهػػػأخروف إيمانػػػاً  المهػػػأخروفبينمػػػا ٫بػػػن  انظػػػر كيػػػف الهسػػػليم الهػػػاـ للػػػنص
كمػػا يقػػاؿ عنػػدنا اآلف واهلل يومػػك   كنايػػة عػػن اليػػدةإنػػو :  نقػػاؿ أف أحلػػف و  أحنػػثا٢بػػديا ل نػػُت 

قعػػد عنػػدي سػػاعة كأنػػو قعػػد عنػػدي سػػنة إذا قعػػد عنػػدي دقيقػػة كأ٭بػػا قعػػد عنػػدي  إذا سػػنة ألنػػو ثقيػػٌل علػػم
 ، اكثرساعة أو 

رسػولو ا٤بهػم أنػو  وكػبلـل ػبلـ اهلل  ل ن ا  ء الصحابة رضػي اهلل عػنهم الهسػليم الهػاـ والهصػديل الهػاـ
 قاؿ اقدروا لو قدره 

 اآلفحضػرت  ميػ لةٍ حػلر اً استفدنا رلم اهلل عنهم وجزاىم عنا خّب اسهفدنا من س اؿ الصحابة  و٫بن
: 

 كيػف يصػنعافأو سػتة أشػهر  شػهراً الذين يبقى اليػـو عنػدىم أسػبوعاً أو  واي أصحاب الدوا ر القطبية
 ؟ 

ستة أشػهر ليػل وسػتة أشػهر هنػار اقػدروا السػت  هنارنتم اآلف ليس عندكم ليل وال أاقدروا لو قدره :  نقاؿ
 ،صبلة ستة أشهر  لنهاراأشهر ليل صبلة ستة أشهر وست اشهر 
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ذلػػك جيولوجيػػاً  ثبػػتيقػػدروف الصػػبلة باعتبػػار توقيػػت م ػػة ألهنػػا أـ القػػرى ومركػػز األرض كمػػا  اػػل ول ػػن
  ؟ أهنا ىم مركز األرض

 ؟ساعة  02ساعة والليل  02اقتدوا بالزمن ا٤بعتدؿ خط االستواء الذي فيو النهار :  نقاؿ أو
 ما فيو ليل وهنار معتاد ؟ اقتدوا بأقرب الببلد إلي م مػ:  نقاؿ أو

  أقااٌؿ ةالةة وب ٍل منها قاؿ بعض العلماء  اذص
أقػػرب إلػػيهم مػػن  األفقيػػةإلػػيهم ألف األعػػراض  بػػأقرب الػػبالدأف يعتػػ وا  مػػا ي ػػاف عنػػدي األخيػػر وأقػػرب

 ،ا٤ب اف البعيد عنهم 
 إذف يم ث في األرض كم ؟  اذا

 كأيامنا ،   أياموشهر والثالا كأسبوع وسائر يوماً اليـو األوؿ كسنة واليـو الثا  ك أربعْب
  بعث يأجاج ومأجاج  : أشراط الساعة ومن

قػػاؿ يقػػوؿ اهلل تعػػاذل لعيسػػى بػػن ، بػػن ٠بعػػاف ال ويػػل  النػػواسكمػػا جػػاء يف ا٢بػػديا الصػػحيح يف حػػديا 
ال ػػور ويبقػػوف فيحػػرزىم إذل ،  1 (يػػدا  بقتػػا٥بم َفَحػػرّْْز عبػػادي إذل ال ػػور  الإ  قػػد بعثػػت عبػػاداً : ) مػػرمي 

يلحقهػػػم مػػػن ا٤بشػػػقة مػػػا شػػػاء اهلل مث يرغػػػب عيسػػػى ومػػػن معػػػو إذل اهلل عػػػز وجػػػل أف يهلػػػك  حػػػٌبيف ا١ببػػػل 
تقضػػػم علػػػى ا٤بػػػخ  كبػػػّبةالقػػػـو فّبسػػػل اهلل علػػػيهم النػَّغَػػػَا يف أعنػػػاقهم أو يف رقػػػأّم ، النغػػػا دودة   ىػػػؤالء

تػُػػْزِىَم األرض مػػن نتػػنهم فيبعػػا  حػػٌبوعلػػى الشػػرايْب العصػػبية فيصػػبحوا ىل ػػى كػػنفٍس واحػػدة مػػاتوا ٝبيعػػاً 
اهلل علػػػػيهم أم ػػػاراً ٙبملهػػػػم إذل البحػػػر ىػػػػؤالء ىػػػػم  يرسػػػػلاهلل طيػػػوراً كأعنػػػػاؽ اإلبػػػل ٙبملهػػػػم إذل البحػػػر أو 

 ،وىم بشر يأكلوف ويشربوف ويرتدوف ويأتزروف  الساعةيأجوج ومأجوج وىم من عبلمات 
قو ألف الشػػرع ورد ٖببلفػػو حيػػا ثبػػت عػػن فإننػػا ال نصػػد ازسػػرا يلياتومػػا ذُكػػر مػػن أوصػػافه فػػي بعػػض 

فيقػػػوؿ لبيػػػك  –يعػػػِب يػػػـو القيامػػػة  –يػػػا آدـ : يقػػػوؿ اهلل : ) وسػػػلم أنػػػو قػػػاؿ  وآلػػػوالنػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو 
 تسػعمائةأخرج من ذريتك بعا النار فيقػوؿ يػا رب ومػا بعػا النػار فيقػوؿ مػن كػل ألػٍ   فيقوؿوسعديك 

 ،نسأؿ اهلل السبلمة ،   الناريفآدـ كل ىؤالء من بِب   ، 2 (وتسعة وتسعوف 
 أمتػْبأبشػروا فػإن م يف : ) فقاؿ ٥بم النيب عليو الصبلة والسػبلـ  وشلر عليهم الصحابةفعظم ذلي على 

بػػػِب آدـ  أعػػػراضفهػػػم مػػػن بػػػِب آدـ وأعرالػػػهم مػػػن ،  3 (مػػػا كانتػػػا يف شػػػمٍء إال كثرتػػػاه يػػػاجوج ومػػػأجوج 
 ،ل نهم ٱبرجوف إذل ا٣بلق يفسدوف يف األرض 
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ال يػػب الهػػي    أمػػارواػػذا مػػن يعػػِب ثابػػت عػػن النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم :  (فإنػػه حػػٌل : )  هقالػػ
  ولهذا يضب أف ُنَسل م تسليماً كامالً   مضاؿ للعقل فيها 

و   ليػيءو  نهعػرض نأخػذ بظػاىر الػنص  خااريػة٫بػن فيهػا :  ل م دا ماً عن األمار ال يبية أقاؿوأنا 
قنا ونعرض عن كل شمء ، : ؿ بل نقو  نسأؿ عن شيء  ٠بعنا وآمنا وصدَّ

 ،يعِب كما أف ىدـ ال عبة حق  ( :كهدـ ال عبة : )  قاله
بيت اهلل والٍب بناىا إبراىيم عليو السبلـ وٞباىا اهلل عز وجل من األعداء  ىمالٍب  ومن أشراط الساعة

ه٤شا } فأرسل اهلل عليهم  أصحاب الفيل الذين جاءوا بفيلهم وجنودىم من أجل ىدـ ال عبة منحٌب 

  . ( 1 – 3اُل٤َ ) { أثبث٤َ ، رش٤ْٜٓ ثؾغبسح ٖٓ عغ٤َ ، كغؼِْٜ ًؼقق ٓؤًٍٞ 
يعػػِب رجليػػو فينقضػػها  أّْفَحػػجبلً مػػن ا٢ببشػػة قصػػّب جػػُيَسػػلُّْط اهلل علػػى ىػػذه ال عبػػة ر  فػػي آخػػر اليمػػاف ل ػػن

حػػر يعػِب أهنػم مػن م ػة إذل جػػدة إذل الب آلخػرحجػراً حجػراً ومعػو جنػود يتنػاولوف ىػػذه األحجػار مػن رجػٍل 
وال ُيسلَُّط عليهم أحػد ألف اهلل عػز وجػل قػد قضػى بنهايػة  البحروىم ص  يتناولوف أحجارىا ويلقوهنا يف 

فحماىػا اهلل مػنهم ألنػو دل يقػِض أجلهػا بعػد وألف ىنػاؾ رسػوالً يُبعػا مػن  الفيػلىذه ال عبة أما أصػحاب 
وهلل  بقػمف مػن ح مػة اهلل عػز وجػل أف دافػع اهلل عنػو حػٌب يدعو الناس إذل حج ىذا البيػت ف ػا القرىأـ 

 ا٢بمد 
حضػػراً  فينقضػػهبػػأي شػػيء تهاقعػػاف أف ُيَسػػل ُط اػػذا الرجػػل الحبيػػي علػػى بيػػم اهلل : قػػاؿ قا ػػل  فػػإذا

 حضراً ؟ 
شػرٍؾ وزنػاً ولػواط  مػنأىػل م ػة فيهػا وأىػانوا حرمػة البيػت وذلػك با٤بعاصػم  تػاأعلم إذا ع واهلل:  فالضااب
الذين أىانوه أما مػا داـ معظمػاً  ىؤالءٟبر وغّب ذلك حينئٍذ ال يبقى م اٌف ٥بذا البيت ا٤بعظم بْب وشرب 

 أىل م ة حينئِذ ال يبقى لو م اٌف بْب ىؤالء القـو ، منفإف اهلل سيحميو ل ن إذا أُْسِقَ ْت حرمتو 
****************** 

                    ها آيػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػدخاف ػمنػػػػػػػػػػػػ وإف – 111
                    رآفػقػػبال ذابُ ػيُ  وأنه                                                                

 آيٌة مقبلة ؟  ايفإف آية الدخاف اخهلف العلماء فيها ال اي آيٌة مضم ؟ أو : آية الدخاف  أما
  إنها آيٌة مضم : من قاؿ  فمنهم – 1

وأف ا٤براد بذلك ما أصاب ،  ( 12اُذخبٕ ) { ّ رؤر٢ اُغٔبء ثذخبٕ ٓج٤ٖ كبسروت ٣ٞ} : وىم قولو تعاذل 
العظيم وكاف اإلنساف منهم ينظر إذل السماء فيظن أهنا  با١َبْهدِ قريشًا من ا١بدب والقحط حٌب ُأصيبوا 

 ،ا١بوع عليهم  تأثّبدخاف من شدة 
  بل اا أمٌر مسهقبل : من قاؿ  ومنهم – 8

 ،دخاناً عظيماً ٲبؤل األجواء ويغشى الناس كلهم  الساعةاذل يبعا عند قياـ وىو أف اهلل سبحانو وتع
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اهلل عػػػز وجػػػل عنػػػد قيػػػاـ السػػػاعة فيغشػػػى النػػػاس كلهػػػم واهلل أعلػػػم  يرسػػػلوأنػػػو دخػػػاٌف  : واػػػذا اػػػا األقػػػرب
نعػػرؼ أنػػو دخػػاف ل ػػن كيػػ  يػػأيت النػػاس وكيػػ  يػػأيت ىػػذا أمػػره إذل اهلل عػػز وجػػل  إ٭بػػاب يفيػػة ىػػذا الػػدخاف 

٥بػػا  يسػػتعدوامػػن ىػػذه األشػػراط ا٤بقصػػود منهػػا اإلنػػذار ، إنػػذار النػػاس بقػػرب قيػػاـ السػػاعة حػػٌب  صػػودوا٤بق
 ويعملوا ٥با ، 

مػػن صػػدور  يُنػػيع بػػالقرآف يُػػذابىػػذا أيضػػاً مػػن أشػػراط السػػاعة أنػػو  ( :وأنػػه يُػػذاُب بػػالقرآف : )  قالػػه
 ، والمصاحف بيضاءسوا قد ن والحفاظالناس من ا٤بصاح  يف ليلٍة واحدة يقـو  ويُمحىالرجاؿ 

أي يرجػع يف آخػر الزمػاف ال يبقػى مصػاح   يعػودمنػو بػدأ وإليػو  :واذا أحد المعنيين في قاؿ السػلف 
 ، 1 وال قرآٌف يف الصدور نسأؿ اهلل السبلمة

 كيف ي اف ذلي يعني لِػَم ي اف ذلي ما اي الح مة ؟ : قاؿ قا ل  فإذا
تػبلوتػػػو وال  حػػقيعػػرض النػػاس عػػن كتػػاب اهلل ال يتلونػػو  مػػا ذكرنػػاه يف ال عبػػة حػػْب : عػػن اػػذا فػػالضااب

قػد َجَفػْوُه ٛبامػاً فػبل يليػق أف يبقػى  قػوـٍ يصدقوف أخبػاره وال يعملػوف بأح امػو فيبقػى ىػذا القػرآف ال ػرمي يف 
 ،بينهم 

قػػػػد انػػػػدرس ( ال إلػػػػو إال اهلل ) ال يعرفػػػػوف مػػػػن اإلسػػػػبلـ إال  قػػػػوـٍ حػػػػديا حذيفػػػػة يف  وعلػػػػى اػػػػذا ُيحمػػػػل
نسػأؿ اهلل العافيػة ، القػرآف مػن الصػدور وا٤بصػاح  ال يبقػى شػمٌء يُعلػم يُنػزع  نػزعىذا ي وف بعد اإلسبلـ 

     أشراط الساعة ألف نَػْيَعُه من األمة دليٌل على قرب انهها ها   منواا ، 
****************** 

            شػػمس األُفْػػِل مػػن َدبػػارِ  طلػػاع – 118
             ارػهػيػػاٍد على المػجي كذات                                                 

 يعِب الشمس ، :  (طُلاع شمس األُْفِل : )  قاله
 ،بفتح الداؿ أي من ا٤بغرب  ( :من َدبار : )  قاله

 عػػادٌ ُنصػػرت بالصػػبا وأُىل ػػت : ) ا٤بشػػرؽ كمػػا جػػاء يف ا٢بػػديا  والصػػبا ىػػم والَقبػػوؿوالػػدَّبور ىػػو ا٤بغػػرب 
 ،يعِب الريح الغربية  ، 2 ( بالدَّبور

منذ خلقها اهلل إذل اليـو ل نها يف آخر  ا٤بغربفالشمس اآلف نشاىدىا ت لع من ا٤بشرؽ وتغرب يف 
ٚبرج وال يُؤذف ٥با فَبجو من حيا جاءت وما ىو  أفالزماف تسجد ٙبت عرش اهلل عز وجل وتستأذف 

س ويعلموف أف ىذا ىو ا٢بق ا٤ببْب ا٤بغرب ينزعج النا منتصوركم لو أصبحتم والشمس قد خرجت 
ال ٣٘لغ ٗلغب ا٣ٔبٜٗب ُْ رٌٖ آٓ٘ذ ٖٓ هجَ أٝ } : ويؤمن ال فار ول ن اهلل قاؿ  العصاةفيتوبوف إذل اهلل يتوب 

                                                 

(  560/  02( )  529 – 528/  6( )  099 – 098،  075 – 074/  3) ٦بمػػػػػوع فتػػػػػاوى شػػػػػيخ اإلسػػػػػبلـ ابػػػػػن تيميػػػػػة   - 1
 ، (  062/  0) وجامع الرسائل وا٤بسائل 

 ،(  911) ومسلم (  988) أخرجو البخاري  - 2
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حٌب  ا٥بجرةال تنق ع : ) وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ،  ( 114األٗؼبّ ) { ًغجذ ك٢ ا٣ٔبٜٗب خ٤شا 
 ، 1 (ع التوبة حٌب ٚبرج الشمس من مغرّٔا تنق ع التوبة وال تنق 

ف ا٘بػػاه وجػػل أل عػػزاختػػل سػػّبىا خربػػت األفػػبلؾ بػػإذف اهلل  م ربهػػا يعنػػي نهايػػة الػػدنيا خروجهػػا مػػن إذف
وآف انقضػػاؤه في ػػوف طلػػوع  تغػػّباألفػػبلؾ كلػػو للغػػرب فػػإذا انع سػػت القضػػية معناىػػا أف نظػػاـ ال ػػوف قػػد 

 ر الشمس من ا٤بغرب من أشراط الساعة ال با
يحصػل  األرضاذا الحديث دليٌل علػى أف اليػمس اػي الهػي تػدور األرض وأف بػدورانها علػى  وفي

 ، اخهالؼ الليل والنهار
) { ٝرشٟ اُؾٔظ ارا هِؼذ رضاٝس ػٖ ًٜلْٜ راد ا٤ٔ٤ُٖ ٝارا ؿشثذ روشمْٜ راد اُؾٔبٍ } : لقولو تعاذل 

{ ؿشثذ } : الثالا ، { رضاٝس } : الثا  ، { هِؼذ }  : أربعة أفعاؿ كلها مسندة لليمس،  ( 13اٌُٜق 

 .{ روشمْٜ } : الرابع ، 
   فاألصل أنه واقٌ  منه حقيقةً  فاعلهوإذا ُأضيَف الفعل إلى 

 ، اذا األصل
القػػرآف  ظػاىرإنػػو ٯبػب علينػا نػؤمن بػػأف الشػمس ىػم الػػٍب تػدور علػى األرض ألف ىػػذا ىػو :  نقػاؿ ولهػذا

 ،وليس لنا إال الظاىر 
 ،والنهار بدوراف األرض  الليلأف اختبلؼ  ريٍل علمٍي   إش اؿ فيهنعم لا ةبم بط

قطعيػين و  بػػين  بػين  تعػارض إنػو ال يعػارض ظػاىر القػرآف ٤بػا سػبق مػن أف :  نقػاؿ بػه ونقػاؿ فحينئػذِ 
 قطعٍي وخني   

   يعارض خاار القرآف ؟  كيف
حقيقة يف رؤية  وىو حقيقة الواقع يف رؤية العْب ال يف، { هِؼذ } : بقولو  أف ي اف المراد  حهماؿ

تدور على األرض وأف اختبلؼ الليل  الالعْب ىم الٍب ت لع ىذا إذا ثبت ق عاً ثبوتاً يقينياً بأف الشمس 
 العلم ٗبسألة الَفَلك أنو دل يثبت بعد ،  قاصروالنهار إ٭با ىو بدوراف األرض فقط ل نو عندي 

 يقاؿ اذا ؟  من
ال متبوعػػػاً قلنػػػا  تابعػػػاً صػػػغّب وال بػػػّب ال يػػػدور علػػػى الصػػػغّب ألف الصػػػغّب ي ػػػوف ألف األرض جػػػرـٌ :  قػػػالاا

ألجػل مصػلحة العبػاد ليسػت ا٤بسػألة   سػخَّرىاليست ىم تابعة لؤلرض تدور من أُُفٍق بعيد جداً واهلل تعاذل 
 ، الشمسال سل اف لؤلرض على :  نقاؿكبّب وصغّب حٌب 

                                                 

وصػػػححو (  07/   9) والبيهقػػػم يف السػػػنن ال ػػػ ى (  2503) والػػػدارمم (  06463) وأٞبػػػد (  2479) أخرجػػػو أبػػػو داود  -  1
 ،  0218العبلمة األلبا  يف إرواء الغليل برقم 



 417 

مػػن أجػػل مصػػلحة  األرضىػػذه الشػػمس العظيمػػة أف تػػدور علػػى  ال ػػل ُمسػػخَّر بػػأمر اهلل فسػػخَّر اهلل أبػػداً 
 ،ا٣بلق 
 ما تفسيركم  خهالؼ الفصاؿ من برٍد إلى حر إلى وسط ؟ : قاؿ قا ل  فإذا
مػػػن  قربػػػتسػػػهل تفسػػػّبه نفػػػس الشػػػمس ٥بػػػا حركػػػة تقػػػرب مػػػن الشػػػماؿ وتقػػػرب مػػػن ا١بنػػػوب إذا :  نقػػػاؿ

٩بػا إذا كانػت  أشػدإذا كانػت عموديػة ت ػوف  الشماؿ توسػ ت علػى الػرؤوس واشػتدت حرارهتػا ألف ا٢بػرارة
 ،جانبية وا٤بسألة والحة وهلل ا٢بمد 

 ،ىؤالء العلماء علماء الفلك إننا متيقنوف ىذا :  لا قاؿ لنا ل ن
كنػػتم متيقنػػْب ٥بػػذا   فػػإذاتيقػػن م ل ػػم وال نقػػوؿ إن ػػم كفػػر  بػػذلك ألف ا٤بسػػألة ٦بػػرد ظػػاىر القػػرآف :  قلنػػا

 ، أزيلوا ىذا اليقْب : وؿ وال نق، فأنتم على يقين م 
 ،كاف ا٤بصلم يف الصبلة اإلماـ وسبح كل الذين وراءه   إذاىذا :    نقاؿ

 يهيقن خالفه ؟  وااال يضاز أف يرج  إلى قالهم 
 ، فأنتم كذلك ،    

 ،الساعة  عبلماتىم التاسعة ىم العبلمة التاسعة من  ( :كذات أجياد على الميهار : )  قاله
 ،الشرط التاسع من أشراط الساعة :  وإف شئم فقل

مث ٚبػرج  الميػهار علىوىم الدابة من ذاؾ احملػل  م اف معروؼ في م ة بهذا ا سم إلى اليـا وأجياد
بسػػمة ال فػػر ومػػن كػػاف مؤمنػػاً  و٠بتػػوعلػػى النػػاس وي ػػوف ٥بػػا رعػػٌب شػػديد وتبلحػػق النػػاس ومػػن كػػاف كػػافراً 

 ،و٠بتو بسمة اإلٲباف 
ٝارا ٝهغ اُوٍٞ ػ٤ِْٜ أخشع٘ب ُْٜ داثخ ٖٓ األسك رٌِْٜٔ إٔ } : يف قولو تعاذل  ةاي الدابة المذكار  واذص

 . ( 48اَُ٘ٔ ) { اُ٘بط ًبٗٞا ثآ٣بر٘ب ال ٣ٞهٕ٘ٞ 
  ما ذاب إليه كثيٌر من أال العلم واا الميهار كما قاؿ الم لف  اذا
وآلػو وسػلم  عليػواهلل عػن النػيب صػلى  أمػٌر مػبهم صػحم بهػا األحاديػثإف الدابػة  :بعػض العلمػاء  وقاؿ

 ،ول ن دل يبْبّْ 
أحاديػػػػث ضػػػػعيفة ليسػػػػم أو مػػػػن غّبىػػػػا  الصػػػػفاوأهنػػػػا ٚبػػػػرج مػػػػن أجيػػػػاد أو مػػػػن  ومػػػػا ورد مػػػػن صػػػػفهها

  باألحاديث الهي تُبنى عليها العقيدة 
  أف ن من بما قاؿ به النبي عليه الصالة والسالـ الدابة فقط  وَحْسػبُنا

فإنػو ال يلزمنػا  وسػلمصػحيحة ثابتػة عػن النػيب صػلى اهلل عليػو وآلػو وليسػت ب:  الصفات الااردة فيهػا وأما
 اعتقادىا ألف اهلل ال ي ل  نفساً إال وسعها ، 

****************** 
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           ار ػنػػػػػػػاآليػػػػػػات حيػػػػػػر ال وآخػػػػػػر – 113
            ارػبػاألخم ػح ػى في مػأت كما                                                        

  ( وآخر اآليات حير النار : )  فيقاؿأما آخر شيء 
 مضاؼ ، : (  حير)  : قاله
 ،مضاؼ إليو : (  النار: ) قاله و 

   إلى فاعله  المصدرمن باب إضافة 
 يعِب حشر النار الناس ، 

  إلى المحير  الياـواذص ناٌر تخرج من عدف تساؽ الناس إلى 
حٌب ينجفل الناس كلهم إذل  ٗببيتهم بسّبىم تقيل ٗبقيلهم وتبيت أهنا ٛبشم مع الناس وتسّب ورد وقد

ٖٓ ك٢ اُغٔبٝاد ٖٝٓ ك٢ األسك اال ٖٓ ؽبء هللا صْ ٗلخ ك٤ٚ } صعق وحينئٍذ يُنفخ بالصور فيُ ،  1 احملشر

  . ( ٣13ٞعق ) { أخشٟ كبرا ْٛ ه٤بّ ٣٘ظشٕٝ 
 ،  آخر اآليات كما قاؿ الم لف رحمه اهلل تعالى فهذص

****************** 
             ها األخبػػػػػار  ػصػػػػػحم بػػػػػ ف لهػػػػا – 111

                 ارػاألخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ آةاراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َرتْ ػطرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسَ و                                                       
  

 ،يعِب كل ىذه األشراط العشرة :  (كلها : )  قاله
 ،  وآلو وسلم عليوعن النيب صلى اهلل  ( :صحم بها : ) قاله 
 يعِب كتبت ،  ( :َسطرَرْت : )  قاله
 ،م ال تاب تس ّباً ألهنا ُت تب بأس ر و٠بّْ 
 ٝبع خّبّْ ،  ( :األخيار : )  قاله
 ، صحم بها األخبارأنو حٌب الدابة الٍب ٚبرج من أجياد قد :  من كالـ الم لف وخهر
ديا عػػن شػػخص وال اللهػػم إال أف ت ػػوف صػػحت عنػػده فهػػذا قػػد يصػػح ا٢بػػ األمػػر خػػالؼ ذلػػي ول ػػن
 عند آخرين ، يصح

                                                 

بػػرقم (  329/  3) وصػػححو العبلمػػة األلبػػا  يف صػػحيح سػػنن ابػػن ماجػػة (  27574) وأٞبػػد (  4155) أخرجػػو ابػػن ماجػػة  -  1
4027  ، 
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 األسئلة
 أين م اف السد ؟ :  الس اؿ
ىذا يف ،  ( 53اٌُٜق ) { ؽز٠ ارا ثِؾ ث٤ٖ اُغذ٣ٖ ٝعذ ٖٓ دٜٝٗٔب هٞٓب ال ٣ٌبدٕٝ ٣لوٜٕٞ هٞال } :  الضااب
 شرؽ الدنيا ل ن أين ىو على التحديد ما وصلوا إليو ، يفالشرؽ 
 ؟  ام أال الصينيأجاج ومأجاج إف : يقاؿ :  الس اؿ
 ،  ليس بثابميقاؿ ، ل ن :  الضااب
٣ب ػ٤غ٠ ا٢ٗ } : بْب ىذا القوؿ وبْب قولو تعاذل  ف يف نضم ، عيسى حم :  قلناإذا :  الس اؿ

 ؟  ( 11آٍ ػٔشإ ) { ٓزٞك٤ي ٝساكؼي ا٢ُ 
هللا } : واقرأ ،  ( 22ّ األٗؼب) { ٝٛٞ اُز١ ٣زٞكبًْ ثب٤َُِ ٣ٝؼِْ ٓب عشؽزْ ك٢ اُٜ٘بس } اقرأ : نقوؿ :  الضااب

توفاه اهلل قبضو  مرميفي وف عيسى بن ،  ( 18اُضٓش ) { ٣زٞك٠ األٗلظ ؽ٤ٖ ٓٞرٜب ٝاُز٢ ُْ رٔذ ك٢ ٓ٘بٜٓب 
 ، قبضو وىو حم كما صعد ٗبحمد عليو الصبلة والسبلـ وىو حم ، 

 وعبلقتػو ، 1 (ال تقـو السػاعة حػٌب يسػوؽ رجػل مػن قح ػاف النػاس بعصػاه : ) صحة حديا :  الس اؿ
 با٤بًب ؟
 القح ا  والسفيا  يف ثبوهتما نظر ، :  الضااب
     ؟     َدرََج ا٤بؤل  على تقسيم األشراط إذل صغرى وك ى  ذاا٤ب:  الس اؿ
 ألف ىذا ىو ا٤بعروؼ وىو الواقع ، :  الضااب

  العاـ ي اف مهقدـ وي اف مهأخر  -
جعػػد الػػرأس  َق ْػػرالصػػحيحْب أنػػو رجػػٌل قصػػّب  ٱبػػال  مػػا ورد يف صػػفة الػػدجاؿ يف حػػديث الضساسػػة -

 السياؽ ، ىذاأشبو ما ي وف بالق ن بن عبدالعزى رجل من قح اف وا١بساسة ليس على 
 ،دل يروه على الوص  الذي ثبت يف صحيح البخاري  في حديث تميم الداري -

 ؟  اـوا٤بقما مدى صحة األثر الذي فيو أف الناس يبايعوف ا٤بهدي بْب الركن :  الس اؿ
مػانع ، أنػو يػأيت إذل  فػبلال أظنو صحيحاً ، ىذا األثر ال أعرؼ عن صػحتو ، ول ػن إذا بػايعوه :  الضااب

 م ة ألهنا أـ القرى ويبايعونو ىناؾ ، 
 ىل للمهدي أوصاٌؼ يُعرؼ ّٔا ؟ :  الس اؿ
صػػلى اهلل عليػػو النػػيب  ذريػػةذكػػروا أنػػو يشػػبو النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم وأنػػو مػػن بػػِب ىاشػػم مػػن :  الضػػااب

 وجب األخذ ّٔا وإال فبل ،  فيهاأنو سيخرج وأما صفتو فإف ثبت  شبه مهااتروسلم ل ن الذي 

                                                 

 ، (  3329) أخرجو البخاري  -  1
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 فصل 
 في أمر المعاد 

          ث والنيػػػػػػػػار ػعػػػػػػػػػبػػػػػػػػأمر الب واجػػػػػػػػـي – 111
                               ارػصػػػػػػػػػػػال نفػػػػػػػػػػخيماً بعػػػػػػػػػػد ػجػػػػػػػػػػ رػحيػػػػػػػػػػػوال                                              

  
 أي اإلخراج ،  ( :البعث : )  قاله
 ،أي النشر والتفريق والتوزيع  ( :والنيار : )  قاله
 ، 1 أي ا١بمع:  (والحير : ) قاله 
يف  يػػنفخسػػبحانو وتعػػاذل يػػأمر إسػػرافيل وىػػو أحػػد ا٤ببلئ ػػة ا٤بػػوكلْب ٕبمػػل العػػرش يػػأمره أف  اهللأف  وذلػػي
 ،الصور 
األرواح عند  فيوسعتو كسعة السماء واألرض تُودع  2 ص  بأنو قرٌف عظيم واسعوُ ( :  والصار: ) قاله 

 ،نفخو فينفخ فيو أواًل فإذا فزع الناس مث صعقوا وىل وا 
٣ّٝٞ ٣٘لخ ك٢ اُقٞس كلضع ٖٓ ك٢ اُغٔبٝاد ٖٝٓ ك٢ األسك اال ٖٓ ؽبء هللا ًَٝ أرٞٙ } :  تعاذلقاؿ اهلل 

 . ( 43اَُ٘ٔ ) { داخش٣ٖ 
ٝٗلخ ك٢ اُقٞس كقؼن ٖٓ ك٢ اُغٔبٝاد ٖٝٓ ك٢ األسك اال ٖٓ ؽبء هللا صْ ٗلخ ك٤ٚ أخشٟ } :  وقاؿ تعاذل

 . ( 24اُضٓش ) { كبرا ْٛ ه٤بّ ٣٘ظشٕٝ 
البعػث أو  ونفػخاخهلف العلمػاء رحمهػم اهلل اػل الػنفخ ةػالث مػرات   نفػخ الفػيع نفػخ الصػعل  وقد

 3اا مرتاف فقط ؟ 
فيقومػوف مػن قبػورىم لػرب  ثانيػاً والً فيفػزع النػاس مث َيصػعقوف ويُػنفخ نفخ الفػزع والصػعق واحػدة يُػنفخ أ وأف

 ، 4 العا٤بْب
 ، قريبواذا اا األقرب   اذا األقرب واألمر في اذا 

    مهناقضاً بأنه يُنفخ أو ً فيفيع الناس ةم يُنفخ فيماتاف لم ي ن : حهى لا قاؿ قا ل 
 ،  أنهما نفخهاف فقط:  ل ن األقرب

****************** 
            ل للحسػػػػػػاب ػخلػػػػػػػوقػػػػػػاؼ ال كػػػػػػذا – 112

                   اابػللث يافػوالمي والصحف                                                 
، وقػػػػوفهم  مفعػػػػوؿيعػػػػِب ا٤بخلػػػػوقْب ، فػػػػا٣بلق مصػػػػدٌر أريػػػػد بػػػػو اسػػػػم  ( :كػػػػذا وقػػػػاؼ الخلػػػػل : )  قالػػػػه

 ، للحساب أي ليحاسبهم اهلل عز وجل 

                                                 

 ،(  393،  004/  00( )  4/  3) فتح الباري البن حجر   -  1
 ،(  368 – 367/  00( )  289/  8) فتح الباري البن حجر   -  2
 واختار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أف النفخ ثبلث مرات ، (  35/  06) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -  3
 ، 72انظر كتاب الروح البن القيم ص  دلت النصوص على أف الصعق يقع مرتْب  -  4



 400 

 : ينقسم إلى قسمين  والحساب
    للم من حسابٌ  .1
  وحساٌب لل افر  .8
مث يقػػوؿ اهلل لػػو قػػد  ويعػػَبؼفػػإف اهلل تعػػاذل ٱبلػػو بػػو وحػػده ويقػػرره بذنوبػػو حػػٌب يقػػر  الحسػػاب للمػػ من أمػػا

 ،سَبهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرىا لك اليـو فينجو 
حسػأّم  كيفيػةليس ك يفية حسػاب ا٤بػؤمن   فهو حساب ال افرين وكيفية حسأّم الحساب اآلخر وأما

الػذين كػذبوا علػى رّٔػم أال لعنػة اهلل علػى  ىػؤالءأهنا ُٙبصى أعما٥بم وتُبْبَّ مث ٱُبزوف ّٔػا والعيػاذ بػاهلل ويقػاؿ 
 ،الظا٤بْب 
 ،حسابو سَب وبينو وبْب ربو  ا٤بؤمن
 ، وعلي ميسَب علينا  أفىؤالء فحسأّم كش  يُفضحوف بو بْب الناس نسأؿ اهلل  أما
  و  ُيحاسب  حسابإف من الناس من ينضا من ال ةم

روى اإلمػاـ أٞبػد يف  وقػدالثابػت يف الصػحيحْب عػن النػيب صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم  سبعاف ألفػاً  ومنهم
مػن حثيػػات اهلل ىػػذه ال ُٙبصػػى  حثيػػاتمسػنده بإسػػناٍد جيػػد أف مػع كػػل واحػػٍد مػػنهم سػبعْب ألفػػاً ، ثػػبلث 

    ربهم يهاكلاف وعلىاف و  ي هاوف و  يهطيروف   يسهرقوىم الذين 
 : الحساب يهناع ناعين : مرة ةانية  نقاؿ

  حساب الم من  – 1
    وحساب ال افر – 8

 ال اا عاـ حساب ل ل أحد ؟ :  ةانيا
عليػو وسػلم  اهللال ، من الناس من يدخل ا١بنة ببل حساٍب وال عػذاب كمػا صػح عػن النػيب صػلى :  نقاؿ
 ، 

ا٤ببلئ ة  كتبتهاالصح  يعِب الصح  الٍب ُكتبت فيها أعماؿ العبد وىم الٍب   ( :والصحف )  : قاله
 ،يف الدنيا 
 . ( 11 – 5االٗلطبس ) { ًال ثَ رٌزثٕٞ ثبُذ٣ٖ ، ٝإ ػ٤ٌِْ ُؾبكظ٤ٖ ، ًشآب ًبرج٤ٖ } : قاؿ تعاذل 
خ ًزبثب ٣ِوبٙ ٓ٘ؾٞسا ، اهشأ ًزبثي ًل٠ ًَٝ اٗغبٕ أُضٓ٘بٙ هبئشٙ ك٢ ػ٘وٚ ٝٗخشط ُٚ ٣ّٞ اُو٤بٓ} : وقاؿ تعاذل 

 . ( 11 – 13اإلعشاء ) { ث٘لغي ا٤ُّٞ ػ٤ِي ؽغ٤جب 
 ،فهذه الصح  قد ُكتبت من قبل ُسجّْلت فُتنشر يـو القيامة 

 .{ اهشأ ًزبثي ًل٠ ث٘لغي ا٤ُّٞ ػ٤ِي ؽغ٤جب } : ويقاؿ للرجل 
  نفسك ، علىواهلل لقد أنصفك من جعلك حسيباً  :قاؿ بعض السلف 

 ،ىذه الصح  تُنشر وتت اير 
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  : فيها الناس إلى قسمين وينقسم
  يأخذاا باليمين  قسمٌ  .1
  يأخذاا باليماؿ  وقسمٌ  .8
  آيٍة ةالثة من وراء الظهر  وفي
 نضعل اذص صفًة ةالثة أو نضعلها صفًة في صفة اليماؿ ؟  فهل
اُؾبهخ ) { ٛبإّ اهشأٝا ًزبث٤ٚ }  :ىو األقرب ٧بتمل ، اآلخذ كتابو بيمينو يفتخر ويقوؿ للناس :  الثاني

ٝأٓب ٖٓ }  ، ( 82اُؾبهخ ) { اُخ ......... ا٢ٗ ظ٘٘ذ ا٢ٗ ٓالم ؽغبث٤ٚ ، } ، اقرأوا انظروا للنتيجة ،  ( 15

ك٤وٍٞ ٣ب ٤ُز٢٘ ُْ أالم ًزبث٤ٚ } ،  ( 11 – 12االٗؾوبم ) { أٝر٢ ًزبثٚ ٝساء ظٜشٙ ، كغٞف ٣ذػٞ صجٞسا 

 ( 85 – 85اُؾبهخ ) { ٤ُزٜب ًبٗذ اُوبم٤خ ، ٓب أؿ٠٘ ػ٢٘ ٓبُٚ ، ِٛي ػ٢٘ عِطب٤ٗٚ ، ُْٝ أدس ٓب ؽغبث٤ٚ ، ٣ب 
يرفعها انظروا  ناجحاً شمٌء كأ٭با تشاىده يف الدنيا إذا أُع م اإلنساف نتيجتو يف االختبار إف كاف  وىذا، 
مث ٱبرج ُمْنَسبلِّ وإذا   ال تاب مزَّقها ٲبزؽانظروا وإف كاف بالع س مزَّقها ل نو يف اآلخرة ال يست يع أف ، 

ي فيو غّبه فهذا الذي يف اآلخرة لو ٭بوذج يف الدنيا  أصبلً كاف قد علم من نفسو أنو راسب ما ٰبضر 
ا٢ٗ ظ٘٘ذ } : ويبْبّْ السبب ،  {ك٤وٍٞ ٛبإّ اهشأٝا ًزبث٤ٚ } : ويقوؿ للناس  يفرحاآلف اإلنساف ا٤بؤمن 

 ،ذلك  أي أيقنتُ ،  ( 82اُؾبهخ ) { أ٢ٗ ٓالم ؽغبث٤ٚ 
 ؟إذف ما اي الصحف 

 ،ىم ال تب الٍب ُكتبت فيها أعماؿ العباد 
 ؟ن وباليماؿ أو من وراء الظهر ييأخذاا الناس باليم كيف

 ، والذي من وراء الظهر اا اليماؿ
يػـو القيامػة  أعمالػوُٚبلػع يػده إذل ا٣بلػ  كمػا جعػل كتػاب اهلل وراء ظهػره جعػل كتػاب  والعياذ بػاهلل ول نه

 ، وراء ظهره
؟ ىػػل  الصػػحابةمػػن ىػػم ؟ ىػػل ىػػم  1 (سػػبعوف الفػػاً يػػدخلوف ا١بنػػة بػػبل حسػػاٍب وال عػػذاب : )  حػػديا

 ُعيّْنوا بأشخاصهم أو بأوصافهم ؟ 
 ، صفاتأربع  (ام الذين   يسهرقاف و  يهطيروف و  ي هاوف وعلى ربهم يهاكلاف ) 
 ٣برج منهم الرسوؿ و٤با دخل معهم ،  (  يرقاف ) : قلت  ولو
    بصحيحة ليسمي رواية باطلة وا

  وإف كانم في صحيح مسلم ل ن ليسم بصحيحة 
  ألف الذي يرقي محسن 

 يُعاقب واا محسن إلى غيرص ؟  ف يف
                                                 

 ، (  221) ومسلم (  5421) أخرجو البخاري  -  1
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  ، كاف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ رقى غّبه ىذا:  لا قلنا وأيضاً 
   يدخل في ا  ء ؟ : نقاؿ عن الرساؿ ال
 ؟  ما معنااا، ( ال يت ّبوف ) 
  ما قيل في الهعريف  أعم  اذا ( أو مسماع  بمر ي    الهياـؤ) 
  ( أو معلـا  : ) فقلوإف شئم   ( أو مسماع  بمر ي    الهياـؤ) 
 ،كال يور ( :  بمر ي  ) 
 ،كأف يسمع اإلنساف صوتاً فيتشاءـ ( :  بمسماع أو) 
 ،اإلنساف يف زمن  يتشاءـكأف ( :  معلـا أو) 

ال يُوفَّػػق يقولػػو أىػػل ا١باىليػػة قالػػت  شػػواؿج يف شػػواؿ فإنػػو ال يُوفَّػػق الػػذي يتػػزوج يف يقػػوؿ مػػن تػػزو :  مػػثالً 
اهلل عليػو وسػلم وبػُب   يف شػواؿ ، فػأي م أحظػى عنػده  صلىولقد تزوجِب النيب : عائشة رلم اهلل عنها 

 ؟ 
 ،  عائشة
 الذي يتزوج يف شواؿ يُوفَّق كاف أحسن ، :  لا قيل

شػػهر صػػفر ىػػذا ال يُوفَّػػق فيػػو اإلنسػػاف و٫بػػن ٪بػػد أف اإلنسػػاف  : يقالػػاف،  اً أيضػػيتشػػاءـ العػػرب يف صػػفر 
 ،شهر صفر  يفيُوفَّق 

   بمر ي أو بمسماع ؟  : اذا نقاؿ
 ، بمعلـا ألف اذا ليس بمر ي و  مسماع

 ،ال شـؤ :  بعض الناس يهياءـ في الم اف نقاؿ الم اففي 
خػبلص اليػـو لػيس فيػو بيػٌع وال شػراء : جٌل أعور قػاؿ وجاءه ر  دكانوإذا أصبح وفتح  بعض الناس يهياءـ

  ، ىذا
اليػـو ىػػذا قبػيح َجفّْػػْل  : الوجػػو قػاؿ  قبػيحإذل عصػرنا ىػػذا يتشػاءموف والعيػػاذ بػاهلل إذا جػاءه رجػػل  وموجػود

 ، بمر ي تياـؤاذا  ى ذاو 
 روىػاً ال يتشػاءـ  م شػيئاً أنو جعل اإلنساف يسَبيح لو ٠بع شيئاً م روىا أو رأى  من نعمة ازسالـ ولهذا

 ،الٍب تشجع اإلنساف على الفعل  ال يبةكاف النيب عليو الصبلة والسبلـ يعجبو الفأؿ وىم ال لمة 
ـْ    العملاترؾ من نفسي اذا الهياـؤ واجعل نفسي دا ماً مهفا الً حهى تنيط على  ولهذا  وتُػْقِد
كػػل واحػػٍد مػػنهم   مػػعـ وقػػد ورد أف ينجػػو مػػن ا٢بسػػاب ىػػؤالء الػػذين ذكػػرىم النػػيب عليػػو الصػػبلة السػػبل إذف

 ،  القيامةسبعْب ألفاً ، الصح  أيضاً ٩با ٯبب اإلٲباف بو ٩با ي وف يـو 
 ،   أيضاً نؤمن با٤بيزاف ( :والميياف : )  قاله
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 ( : الييءما يُعرؼ به َوْزُف )  والميياف
 األمة ال اذا الميياف حسي  أـ معناي ؟ واخهلفم
  ناي المعهيلة إلى أنه مع فذاب

معنػػػاه إقامػػػة العػػػدؿ ولػػػيس ٜبػػػة شػػػمٌء  القػػػرآف فػػػيوأف الميػػػياف المػػػذكار فػػػي القػػػرآف والػػػازف المػػػذكار 
  ، ٧بسوس يُوزف بو

 بأف األعماؿ أوصاٌؼ ومعاٍف واألوصاؼ وا٤بعا  ال تُوزف ، :  ذلي وعللاا
  اا لاجساـ و  يم ن أف تُاصف األوصاؼ والمعاني  إنماالازف 

 ، اليرعدرماص على فح رماا العقل وق
 ، 2 والٌح فيو 1 وحديث صاحب البطاقةعلى أف ىذا ا٤بيزاف ميزاٌف حسم  والنصاص تدؿ

ٲبيػػل  ت فّْػػؤهحػػديا ابػػن مسػػعود رلػػم اهلل عنػػو ٤بػػا خػػرج ذات يػػوـٍ يف ريػػٍح شػػديدة َفَجػػَرْت الػػريح  وكػػذلك
إف : ) الصػبلة والسػبلـ  عليػومنها ألنو ليس كبّب ا١بسم و٫بيػ  فضػحك منػو بعػض الصػحابة فقػاؿ النػيب 

 ، 3 (ساقيو يف ا٤بيزاف أثقل من أُُحد 
 ،ا٤بيزاف وزف حسم حقيقم  يفالوزف  أف واذا يدؿ على
 ؟إف األعماؿ أوصاؼ ومعا  ف ي  تُوزف  :وأما قالهم 

 ،على كل شمٍء قدير قد ٯبعل اهلل ا٤بعا  أجساماً  اهللإف  : فنقاؿ
ويُوقػ  بػْب ا١بنػة والنػار ويُقػاؿ ، ؤتى بػو يػـو القيامػة علػى صػورة كػبش ويُػ،  ا٤بعػا فهاىو ا٤بوت معػًُب مػن 

:  ا١بنػػةويُقػػاؿ ألىػػل ، فيُػػذبح بػػْب ا١بنػػة والنػػار ، ىػػذا ا٤بػػوت ، نعػػم : فيقولػػوف ، وأىػػل ا١بنػػة  النػػارألىػػل 
 ، 4 خلوٌد وال موت: وألىل النار ، خلوٌد وال موت 

ٗبجػػرد مػػا  نػػرد األدلػػةوال ٯبػػوز أف  اني أجسػػاماً والمعػػ األوصػػاؼعلػػى أف يضعػػل  فػػاهلل عػػي وجػػل قػػادرٌ 
العقػػوؿ فػػاعلم أف النقػػوؿ فػػوؽ عقلػػك وال ٲب ػػن أف تػػأيت النصػػوص ٗبػػا ٰبيلػػو  ٙبػػّبتتتحػػّب فيػػو العقػػوؿ إذا 

 ، أبداً العقل 

                                                 

:      وقػػػػاؿ (  529 – 6/  0) وا٢بػػػػاكم (  6955) وأٞبػػػػد (  4311) وابػػػػن ماجػػػػة (  2639) حػػػػديا الب اقػػػػة أخرجػػػػو الَبمػػػػذي  - 1
 ( .صحيح اإلسناد على شرط مسلم ) 

ويف ا٢بػديا دليػل علػى أف ميػزاف األعمػاؿ لػو  : ) مث قػاؿ ( وىػو كمػا قػاال : ) ناصػر الػدين األلبػا   وقاؿ الشيخ العبلمة ٧بدث العصر ٧بمد
كفتاف مشاىدتاف وأف األعماؿ وإف كانت أعرالػاً فإهنػا تػوزف واهلل علػى كػل شػمء قػدير وذلػك مػن عقائػد أىػل السػنة وا١بماعػة واألحاديػا 

 . 035برقم (  263 – 262/  0) يا الصحيحة انظر سلسلة األحاد( متضافرة إف دل ت ن متواترة 
 ،(  312 – 310/  4) وانظر ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 ،  407شرح العقيدة ال حاوية ص   - 2
 ، (  922) أخرجو أٞبد  - 3
 ، (  302/  2) وانظر ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (  2849) ومسلم (  4453) أخرجو البخاري   - 4
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  فالصحيح أف الميياف حسي    معناي  إذف
 ما الذي يُازف أاا العمل أو صاحب العمل أو كهاب العمل ؟  ةم
 :للعلماء ةالةة أقااؿ اذا  في
    1 إف الذي يُازف العمل:  قيل – 1

اُضُضُخ ) { كٖٔ ٣ؼَٔ ٓضوبٍ رسح خ٤شا ٣شٙ ، ٖٝٓ ٣ؼَٔ ٓضوبٍ رسح ؽشا ٣شٙ } : بقولو تعاذل :  ا  ء واسهدؿ

ٝٗنغ أُٞاص٣ٖ اُوغو ٤ُّٞ اُو٤بٓخ كال رظِْ ٗلظ ؽ٤ئب ٝإ ًبٕ ٓضوبٍ ؽجخ ٖٓ } : وبقولو تعاذل  ، ( 4 – 3

 . ( 13األٗج٤بء ) { خشدٍ أر٤٘ب ثٜب ًٝل٠ ث٘ب ؽبعج٤ٖ 
علػػى  خفيفتػػافكلمتػػاف حبيبتػػاف إذل الػػرٞبن ثقيلتػػاف يف ا٤بيػػزاف : ) صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم  النػػيبوبقػػوؿ 
 ،(  ا٤بيزافثقيلتاف يف : ) فقاؿ  ، 2 (سبحاف اهلل وٕبمده سبحاف اهلل العظيم : اللساف 

  ي يُازف العمل واذص نصاص واضحة في أف الذ
 ،الذي أورده ا٤بعتزلة وردُّوا بو النصوص  عليه ازش اؿ فيبقى

 ومعاف ف يف تُازف ؟  أوصاؼواا أف األعماؿ 
 إف اهلل قادٌر على أف ٯبعلها أجساماً فُتوزف ، :  نقاؿ

 ، أف الذي يُازف صحا ف العمل: الثاني  القاؿ – 2
 ،ن األعماؿ م فيهاوأف ىذه الصحائ  تثقل وٚب  ٕبسب ما 

صػغّبة فيهػا   ب اقػةالػذي ٲُبػدُّ لػو سػجل مػن ا٤بعاصػم مث يُػؤتى ،  لهذا بحديث صػاحب البطاقػة واسهدلاا
إنػك ال ُتظلػم مث :  فُيقػاؿ السػجبلتوما تصػنع ىػذه الب اقػة ّٔػذه : فيقوؿ ىذا الرجل ، كلمة اإلخبلص 

 ،الب اقة  فَبجحتثولع الب اقة يف ِكفَّة والسجبلت يف ِكفَّة 
  ذا يدؿ على أف الذي يُازف الصحيفة صحيفة العمل وا
  أف الذي يُازف صاحب العمل : الثالث  القاؿ – 3

أُٝئي اُز٣ٖ ًلشٝا ثآ٣بد سثْٜ ُٝوبئٚ كؾجطذ أػٔبُْٜ كال ٗو٤ْ ُْٜ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ٝصٗب } : بقولو تعاذل  واسهدلاا

 ،( لصحائ  أعما٥بم )  وال( ٥بم ألعما: ) ودل يقل { كال ٗو٤ْ ُْٜ } : قاؿ ،  ( 121اٌُٜق ) { 
 ،ٕبديا ابن مسعود الذي ذكرناه آنفاً  واسهدلاا

 يقػػاـو  شػػي أف ا سػػهد ؿ بحػػديث ابػػن مسػػعاد وحػػديث صػػاحب البطاقػػة    : قا ػػل قػػاؿ فػػإذا
  األدلة الدالة من القرآف والسنة على أف الذي يُازف اا العمل 

                                                 

 ، 408وشرح العقيدة ال حاوية ص (  310/  4) وىو قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابن أ  العز ال حاوي انظر ٦بموع الفتاوى  - 1
 ، (  2694) ومسلم (  6143) أخرجو البخاري  -  2
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ا٤بػػوازين فتُػػوزف ّٔػػا أعمػػاؿ  فتُػْنَصػػبُ ) : يػػدة الواسػػ ية قػػاؿ يف العق صػػررح شػػيخ ازسػػالـ ابػػن تيميػػة و٥بػػذا
  ، واا الحل( العباد 
 :حديث البطاقة  ل ن

 ،اهلل عليو  فضلإف ىذا خاٌص بو وبأمثالو من أجل أف يتبْبَّ لو :  قد يُقاؿ
 ،إنو ٤با ُوزنت الصحيفة وثقلت ٕبسب العمل  : وقد يُقاؿ

  للعمل  ي اففإف الازف حقيقًة 
 ، حديث ابن مسعاد واآلية وأما

يعِب ال نقيم ٥بم قيمػة كمػا تقػوؿ فػبلف لػيس لػو عنػدي : { كال ٗو٤ْ ُْٜ }  : ألف معُب فال تدؿ على ذلي
  ، وزف أي ال قيمة لو وال اعتبار

تػدؿ علػى قلػة  الفأراد النيب عليو الصػبلة والسػبلـ أف خفػة الػوزف  حديث ابن مسعاد رضي اهلل عنه وأما
    وليس بذاؾ الصريحخفتو  العمل أو على

   1 أف الهي تُازف اي األعماؿ اا العمل نفسه فالمعهمد
ألف األمػم تهفاضػل  مييانػاً ال الميياف واحد تُازف به األعمػاؿ كلهػا أو أف ل ػل أمػة : يبقى بحث  ةم

 في الثااب أو أف ل ل شخٍص ميياناً ؟ 
 :اذا أيضاً أقااؿ للعلماء  في
  ميياف  ل ل شخصٍ : من قاؿ  فمنهم .1
  ل ل أمٍة ميياف : من قاؿ  ومنهم .8
   الميياف واحد : من قاؿ ومنهم .3

 :إلى األدلة   األدلة فيها  ولنرج 
 . ( 4األػشاف ) { ٝاُٞصٕ ٣ٞٓئز اُؾن كٖٔ صوِذ ٓٞاص٣٘ٚ كؤُٝئي ْٛ أُلِؾٕٞ } :  أو ً 

 .{ ٝاُٞصٕ } : نو قاؿ ال يدؿ على تعدد وال على إفراد أل:  الدليلواذا 
    المييافول ن اناؾ أدلة تذكر 

 . ( 13األٗج٤بء ) { ٝٗنغ أُٞاص٣ٖ اُوغو ٤ُّٞ اُو٤بٓخ }  : قاؿ
 ، الميياف مفرد( كلمتاف حبيبتاف إذل الرٞبن ثقيلتاف يف ا٤بيزاف : ) حديا  ويف
 ، جم { ٝٗنغ أُٞاص٣ٖ } 

                                                 

ٝبيعاً فبل مانع من القوؿ ّٔا  وقاؿ بعض العلماء أنو يوزف ا١بميع صاحب العمل والعمل وصحائ  العمل ألف النصوص وردت فيهم  -  1
 ،(  849 – 848/  2) كلها وىو ما رجحو الشيخ حافال ا٢ب مم رٞبو اهلل تعاذل يف معارج القبوؿ 
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الضػنس ( قيلهػاف فػي الميػياف ة: ) المراد بالميياف في قاله :  ونقاؿبما يقهضيه الضم  : فهل نقاؿ 
 ؟إف الميياف واحد وُجم  باعهبار المازوف  : نقاؿ أو؟ 

 ،أف ا٤بوازين ٕبسب األمم ألف األمم تتفالل يف األعماؿ  لي فالظاار
يف عنػػػد النػػػاس و٥بػػػذا حػػػٌب ، أف ت ػػػوف مػػػوازين أعما٥بػػػا ٨بتلفػػػة  تهفاضػػػل فػػػي األعمػػػاؿ لػػػـي كانػػػموإذا  

 ،احملسوس 
مػػػوازين  العلػػػ بيل التقريػػػب ال علػػػى سػػػبيل التحديػػػد مػػػوازين الػػػذىب غػػػّب مػػػوازين ىػػػذا سػػػ :نقػػػاؿ  ونحػػػن

 ، ليست كذلكالذىب حساسة جداِّ وتضبط ٛباماً موازين ا٣بشب 
 ،أف ا٤بوازين متعددة ل ن باعتبار األمم  حاؿ الذي يظهر والعلم عند اهلل كلعلى  
ىػذه األمػة  عليهػا نمػاتا ونسػأؿ اهلل أف كاف لهذص األمة وهلل الحمد ونحمد اهلل أف جعلنػا منهػ  ولهذا

وأكثرىػػا أجػػراً ىػػم زمنهػػا مػػن العصػػر إذل  زمنػػاً تُػػويف سػػبعْب أمػػة ىػػم أكرمهػػا عنػػد اهلل عػػز وجػػل وىػػم أقلهػػا 
 ،الغروب ويُؤتوف أجرىم مرتْب 

 ،أف ي وف وزهنا كميزاف اآلخرين الذين مدهتم أطوؿ وأجرىم أقل  ٲب نإذف ال 
 ،مث رجحاف ا٢بسنات  ،ن متعددة ٕبسب األمم أف ا٤بوازي يظهر لي فالذي
 معناص أف ترتف  الِ فرة أو أف تنيؿ ؟  ال

 ،ارتفعت ( طاشت السجبلت ) : وحديا الب اقة  تنيؿ ةقلم
ىػو الثقػل  فهػذاك يفية الوزف يف الدنيا وأما بعضػو يقػوؿ معنػاه إذا ارتفعػت    كيفيتوي وف الوزف   فعلى اذا

، 
 اهلل أف يُػثَػقَّْل موازيننا وموازين م يـو القيامة ، نسأؿحملسوس ىذا خبلؼ ا اذا غير صحيح

 ،اآلف يف باب السمعيات يف أثناء اإلٲباف باليـو اآلخر  ٫بن
****************** 

       الصراط ةػم حػاض المصػطفى  كذا – 113
                        اػػػػػػػػػػػػػفػػالي   هػبػػػػػػػػػػػاؿ ػا لمػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػ اػفيػػػػػػػػػػػ                                                

  
 ،أي كذا اجـز بالصراط  ( :كذا الصراط : )  قاله

 صراطاً ،  ُيسمىىو ال ريق الواسع ا٤بستقيم ، ال ريق الواسع ا٤بستقيم  :في األصل  والصراط
 ،ألف الناس يسل ونو بسرعة ل ونو واسعاً ومستقيماً  صراطاً  وُسمي
 .ع واسع ومستقيم ما ُيسمى عندنا با٣بط السري ومنه
 .إذا ابتلعها بسرعة ، (  اللقمةزرط : )  وأصل ذلي من قالهم: قاؿ 

 .فال ُيسمى الطريل صراطاً إ  إذا كاف واسعاً مسهقيماً 
 . ( 2اُلبرؾخ ) { اٛذٗب اُقشاه أُغزو٤ْ } ىدايتو كاف مستقيماً ربو كاف الصراط الذي يسأؿ ا٤برء   و٥بذا
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 ، جهنم  جسٌم يُولع على:  الصراط
 ، إال ا٤بؤمنوف يصعدهمن أرض احملشر إذل ا١بنة وال  الم منافيصعد منو 

 ،يصعدوف ىذا الصراط  الذينفقد سيقوا إذل جهنم وأُْلقوا فيها ل ن ا٤بؤمنوف ىم  ال فارأما 
 :العلماء في اذا الصراط  واخهلف

 ماً عظيمة أو صراٌط ضي ل ؟ اا صراٌط واس  َيَسُ  أُمَ  ال
 : ين في اذص المسألة قال على

 ،  أدؽ من الشعر وَأَحدُّ من السي  وأحرُّ من ا١بمر :من قاؿ  منهم - 0
 ،إف ىذا ال ٲب ن العبور عليو :  قيل فلما

اهلل جعلػػو ّٔػػذه الصػػفة  وافأف أمػػور اآلخػػرة ال تُقػػاس بػػأمور الػػدنيا وأف اهلل علػػى كػػل شػػمٍء قػػدير :  أجػػاباا
 ،با٤ب اره  1ُحفَّت ا١بنةيف الدنيا على النفوس ألف ٤بشقة العبور منو كمشقة الصراط 

ل نهػا  كالسػعدافبل إنو صراٌط واسع فيو مزلة ومدحضة فهو واسع وعليػو الشػوؾ   :من قاؿ  ومنهم - 2
 ، 2 ال يعلم عظمها إال اهلل سبحانو وتعاذل

  كاف فها مخيٌف غاية الخاؼ   وأياًّ 
، كمػا ( سػلّْم  سػلّْماللهػم : )  يامئػذٍ  صػالة والسػالـكاف من دعاء الرسل واػم الرسػل علػيهم ال  ولهذا

 ، 3 يع ه الناس على َقْدِر أعما٥بم يف الدنياصح ذلك عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 
كا٣بيػػل ا١بػػواد أو   يعػػ  ومػػنهميعػػ  كػػالريح  ومػػنهممػػن يعػػ  كػػال ؽ  ومػػنهممػػن يعػػ  كلمػػح البصػػر  مػػنهم
 ،يَُ ْرَدْس يف النار  من ومنهممن يزح   ومنهمٲبشم  نهموممن يع  كركاب اإلبل  ومنهما١بياد 
عبػوره علػى الصػراط  ي ػوففا٤بتقػدـ للػدين يف الػدنيا ا٤بنشػرح بػو صػدراً ا٤بسػابق إليػو  حسػب أعمػالهم على

علػى نفسػو بفعػل ا٤بعاصػم رٗبػا يُلقػى  وا٤بسػرؼبسرعة وا٤بتباطمُء يف دينو ي وف عبػوره علػى الصػراط بػبطء 
 ، ٱُبرج إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبتو وإما بفضل اهلل ورٞبتو مثر ٗبا يصيبو من العذاب يف جهنم ويَُ هَّ 

صػػراٌط خ ػػٌر  ،بأنػػو يُولػػع علػػى جهػػنم صػػراٌط ٲبػػر النػػاس عليػػو علػػى قػػدر أعمػػا٥بم  يضػػب أف نػػ من إذف
 ،٨بي  يدعو الرسل عليهم الصبلة والسبلـ أف ُيَسلُّْمهم اهلل تعاذل منو 

 ،لدين اهلل يف الدنيا  تَػَقبِّْلِهملناس على ىذا الصراط على قدر أعما٥بم وىذا ا٤برور حسب ٲبر ا : ةانياً 
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يصػلوا إذل ا١بنػة فػإذا  أفمػن يُ ػردس يف النػار مث ٱبػرج منهػا إذل  ومػنهممن يع  الصػراط  من الناس : ةالثاً 
فُتحػػػت األبػػػواب ليسػػػوءىم  إذل النػػػار وصػػػلواوصػػػلوا إذل ا١بنػػػة دل ٯبػػػدوىا مفتوحػػػة األبػػػواب أىػػػل النػػػار إذا 

 ،العذاب والعياذ باهلل 
فَػُيقػػػتص  الصػػػغّبوإ٭بػػػا يُوقفػػػوف ىنػػػاؾ علػػػى قن ػػػرة وىػػػم ا١بسػػػر  الضنػػػة   ت ػػػاف مفهاحػػػة األبػػػااب ل ػػػن

يُقػػتص مػػن بعضػػهم لػػبعض  القيامػةلبعضػهم مػػن بعػػض اقتصاصػػاً غػّب االقتصػػاص األوؿ الػػذي يف َعَرصػػاِت 
 ،وا٢بقد  اقتصاصاً يزيل ما يف صدورىم من الِغلّ 

 ىػػذااقتصػػاٌص تُؤخػػذ بػو ا٢بقػػوؽ ورٗبػػا يبقػى يف النفػػوس مػػا يبقػى ل ػػن القيامػة يف َعَرصػػاِت  االقتصػاصألف 
ولػػػيس يف  يعػػػِباألخػػػّب اقتصػػػاص للت هػػػّب والتهػػػذيب والتنقيػػػة حػػػٌب يػػػدخلوىا ومػػػا يف صػػػدورىم مػػػن ِغػػػّل 

 ،صدورىم ِغّل 
 ، تصاصْباقبأف ىناؾ قصاصْب أو  وبهذا نضم  بين النصاص الااردة
  ألف اناؾ اقهصاصين ا قهصاص 

  ، االقتصاص ا٤بقصود بو التنقية والت هّب من الِغلّ  ىذاما ا٤بقصود بو أخذ ا٢بقوؽ  األوؿ في العرصات
 أفال يحصل ذلي بأخذ الحقاؽ ؟ : قاؿ قا ل فإف
 ال ،  : قلنا

 عليه ؟  يقلبلا أف رجالً اعهدى عليي في الدنيا ةم أخذت حقي منه ال ييوؿ ما في 
بوا  واردأنو ال يزوؿ  احهماؿل ن  قد ييوؿ وقد   ييوؿ بعد عبور الصراط دخلوا  ونُػقُّوال ن إذا ُىذّْ

 . ( 13اُؾغش ) { ٝٗضػ٘ب ٓب ك٢ فذٝسْٛ ٖٓ ؿَ اخٞاٗب ػ٠ِ عشس ٓزوبث٤ِٖ } ، حاؿ  كملا١بنة على أ
 ،يعِب ٪بـز ٕبوض ا٤بص فى :  (ةم حاض المصطفى : )  قاله

  ، 1 ىذا ا٢بوض(  ا٤باء٦ُبَْتَمُع : )  والحاض
 ، لعلٍة تصريفية طاءاً قُلبم الهاء ل ن  المصهفىمأخوٌذ من الَصْفَوة وأصلو  والمصطفى

  والمصطفى المراد انا محمٌد صلى اهلل عليه وسلم 
ٝاْٜٗ ػ٘ذٗب ُٖٔ أُقطل٤ٖ } : كل الرسل قد اص فاىم اهلل قاؿ تعاذل   مصطفين كلهموإف كاف الرسل  

 ، ل ن المراد المصطفى انا محمٌد صلى اهلل عليه وسلم،  ( 13ؿ ) { األخ٤بس 
 :بهذا الحاض على الاجاص الهالية  ن من
فػػػي  وسػػػلمنػػػ من باجػػػاد اػػػذا الحػػػاض وأنػػػه سػػػي اف حػػػاٌض للرسػػػاؿ صػػػلى اهلل عليػػػه وآلػػػه :  أو ً 

حاجػٍة للمػاء  مػنف عرصات القيامة ييرب الناس منه ألف الناس في ذلي الم اف في غاية ما ي انا 
    فييرباف منه
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 ن من بمادة اذا الحاض من أين يأتي اذا الحاض ؟  : ةانياً 
  ، عليو وسلم يف ا١بنة اهللثر هنٌر أع اه اهلل تعاذل نبينا ٧بمٌد صلى و وال  الحاض يأتي من ال اةر اذا

َترُِدُه األمَّة كلها وىو باٍؽ  ذاو٥بيصب منو ميزاباف ،  ( 1اٌُٞصش ) { اٗب أػط٤٘بى اٌُٞصش } : كما قاؿ تعاذل 
 ،ألنو يصب عليو ىذاف ا٤بيزاباف 

 كيف ماء اذا الحاض ؟ :  ةالثاً 
 1 المسػػي را حػةأنػه أشػدف بياضػاً مػن اللػبن وأنػه أحلػى مػن العسػل وأنػه أطيػب مػن : فػي السػنة  جػاء

 ،فهو طيٌب يف لونو طيٌب يف مذاقو طيٌب يف رائحتو 
ىذا ا٢بػوض الصػايف  برؤيتووىذه منافذ الوجو عْب وأن  وفم ، العْب تلتذ بو  تعشقو والفم واألن  فالعْب

ٗبذاقو أحلى من العسػل فمػا أحسػن  والفماألبيض أبيض من اللنب واألن  برائحتو أطيب من ريح ا٤بسك 
 ، ا٤بنظرال عم وما ألذ الشم أو الرائحة وما أحسن 

 ال ييرب الناس منه بَِأُكف ِهم ؟ :  رابعاً 
 ،شربوف منهم بآنية كيزاف ي ال

  أهنػػػا : ) وجػػاء يف لفػػػاٍل آخػػر،  2( أهنػػا عػػدد ٪بػػػـو السػػماء : ) جػػػاء يف ا٢بػػديا الصػػػحيح  اآلنيػػة واػػذص
وَلَمعانػاً  ٝبػاالً أيهما أعم ؟ كنجـو السماء أعم ألهنا كنجػـو السػماء عػدداً وكنجػـو ،  3( كنجـو السماء 

 ٪بـو السماء ؟  فآنيتو إذف كثّبة ال ٰبصيها إال اهلل من ٰبصم
ال ثػّبة العػدد ا١بميلػة  اآلنيػةَلَمعاف نور يتؤلأل ىػذه اآلنيػة فعليػو ىػذه كذلك الذي خلقها اهلل عز وجل   إال

 ،ا٤بنظر آنيتو كنجـو السماء 
 من يَرُِد اذا الحاض ؟ :  الخامس

 الم مناف بمحمٍد صلى اهلل عليه وسلم    يَرُِدصُ 
 كأهنػػػا٤بنػػػافق وال يػػرده ال ػػافر ا٣بػػالص بػػل أولئػػػك يػػذىبوف إذل النػػار ُٛبَثَّػػُل ٥بػػم  ا يػػردهغػػّب ا٤بػػؤمن ال يَػػرُِدُه ال 
اهلل نػَػػْروى اآلف نػَػػْروى إذا  شػػاءإف : يقولػػوف ، إذا رأوا ىػػذا السػػراب  يركضػػوف إليهػػاسػػراب فّبدوهنػػا ِع َاشػػاً 

نػػو أسػػأؿ اهلل أف يػػرويِب يػػردوف ىػػذا ا٢بػػوض ويشػػربوف م ا٤بؤمنػػوفوصػػلوا إليهػػا والعيػػاذ بػػاهلل أُْلُقػػوا فيهػػا ل ػػن 
 ،ا٤بؤمنوف من أمة ٧بمد يشربوف منو  يردهوإياكم منو ىذا ا٢بوض 

                                                 

عػػن أ  ذر قػػاؿ قلػػت يػػا رسػػوؿ اهلل مػػا آنيػػة ا٢بػػوض قػػاؿ والػػذي نفػػس ٧بمػػد بيػػده ) بلفػػال (  2311) ىػػذا ا٢بػػديا أخرجػػو مسػػلم  -  1
دل يظمػػأ آخػػر مػػا عليػػو يشػػخب فيػػو  آلنيتػػو أكثػػر مػػن عػػدد ٪بػػـو السػػماء وكواكبهػػا أال يف الليلػػة ا٤بظلمػػة ا٤بصػػحية آنيػػة ا١بنػػة مػػن شػػرب منهػػا

ويف روايػػة ( ميزابػاف مػن ا١بنػة مػن شػرب منػو دل يظمػأ عرلػو مثػل طولػو مػا بػْب عمػاف إذل أيلػة مػاؤه أشػد بيالػا مػن اللػنب وأحلػى مػن العسػل 
 ( .وأطيب من ريح ا٤بسك ( : )  5877) أٞبد 
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 أف من شرب منه فلن يظمأ بعدص أبداً سبحاف اهلل   يظمأ أبداً ؟ :  سادساً 
    يظمأ  أبداً 
  انػاؾفهػل   بعػد أف يعبػروا علػى الصػراط   أنهػم ييػرباف بعػد الصػراط : قد ورد في الحديث  ل ن
 عارض ؟ ت
 .أف من شرب منو شربًة واحدة فلن يظمأ بعده أبداً :  قد ةبمألنو ،   

 يشػربوفالصراط إمػا لظمػٍأ يسػّب لػيس فيػو مشػقة ألهنػم عػ وا النػار وىػم حػارة أو ألهنػم  بعدفي وف شرّٔم 
 منو تَػَلذُّذاً ال ع شاً ، 

 ي اف الحاض ؟  أين
 ، 1 اطعرصات القيامة وكذلي بعد العبار على الصر  في

القيامػػة ألف النػػاس ينػػا٥بم ع ػػش شػػدة عظيمػػة الشػػمس تػػدنو  عرصػػاتىػػو الػػذي ي ػػوف يف  ل ػػن األاػػم
 ،إذل ىذا  وٰبتاجوفمنهم مقدار ميل فيع شوف 

 ، إياؾ أف ُتحـر الارود على اذا الحاض فإياؾ
  األنصار وعدام الحاض إذا صبروا على جار السلطاف  والسالـوقد وعد النبي عليه الصالة 

اهلل ،  2 (فاصػ وا حػٌب تلقػو  علػى ا٢بػػوض  –أي اسػػتئثاراً علػي م  – أثػرةإن ػم سػَبوف بعػدي : ) فقػاؿ 
 ، ،( حٌب تلقو  على ا٢بوض  فاص وا)  : أك  وعد

مػػن النبػػي صػػلى اهلل عليػػه  الاعػػدأف ينػػاؿ مثػػل اػػذا   السػػلطاف وعلػػى جػػارص علػػى فُيرجػػى لمػػن صػػبر 
  وسلم 

 : ألننا قد ذكرنا قاعدة 
 3(    تهعلل باليخص بعينه ول ن باصفه والضيا يةأف األح اـ اليرعية ) 

 ،الشرعية وا١بزائية ال تتعلق بالشخص بعينو ول ن بوصفو  األح اـ
شػػرعم أو جزائػػم معلػػق بالشػػخص بعينػػو ألنػػو فػػبلف بػػن فػػبلف ال ول نػػو بوصػػ   ح ػػملػػيس ىنػػاؾ  يعنػػي
 ،وص   والعملبعملو 

حهػػى يم ػػن أف  ٧بابػػاةاهلل عػػز وجػػل ألف اهلل لػػيس بينػػو وبػػْب أحػػدىم ىػػم مقتضػػى عػػدؿ  فهػػذص القاعػػدة
 ،أف ٰبا  أحداً لشخصو :  نقاؿ
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ٱبتص بو لشخصو لقرابتو مِب لصداقتو إياي وما أشبو ذلك  ح ماً رٗبا أع م شخصًا معينًا  مثالً نا أ
ع م أحدًا ح مًا خاصاً ال ي،  ( 1 – 3اإلخالؿ ) { ُْ ٣ِذ ُْٝ ٣ُٞذ ، ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ًلٞا أؽذ } ل ن الرب 

 ، نسهطرد في اذص المسألة أفلشخصو أبداً وا٠بحوا لنا 
رلػم اهلل  بػن نيػاربل قد ورد التخصيص بػا٢ب م الشػرعم لعػْب الشػخص وىػو أبػو بػردة  :قاؿ قا ل  فإذا

مػػن أجػػل أف يأكػػل ىػػو وأىػػل بيتػػو فػػذبح  مب ػػراً عنػػو ٤بػػا كػػاف يػػـو عيػػد األلػػحى أحػػب أف يػػذبح ألػػحيتو 
جػػاء وصػػلى العيػػد وخ ػػب النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  فلمػػابػػل الصػػبلة ، قبػػل صػػبلة العيػػد ، ألػػحيتو ق

أبػو بػػردة ،  1 (يف شػمء  كِ ُنُسػػػفإ٭بػا ٢بػٌم قدمػو ألىلػو ولػػيس مػن ال الصػػبلةمػن ذبػح قبػل : ) ا٣ب بػة وقػاؿ 
ف ألػػحم غػػّبه مػػن الصػػحابة صػػرحاء مػػا سػػ ت وقػػاؿ أذبػػح بػػد٥با أو قػػاؿ ال يلػػزمِب أ مثػػلرلػػم اهلل عنػػو 

فقػاؿ لػو  ،يا رسوؿ اهلل إ  نس ت قبل أف أصلم ، يعػِب وأحببػت أف آكػل أنػا وأىلػم : قاؿ  ، العاـىذا 
٦بزئػة قػاؿ يػا رسػوؿ اهلل  غػّبأي ٦بزئػة أو غػّب ٦بزئػة ؟  : (شػاتك شػاة ٢بػٍم : ) النيب عليو الصبلة والسبلـ 

عػػِب ؟ يعػػِب أف أذٕبهػػا  زيءاتْب أفتجػػشػػ مػػنىػػم أحػػب إلينػػا  –أنثػػى مػػن ا٤بعػػز صػػغّبة  –إف عنػػدنا عناقػػاً 
 ، 2 (نعم ولن ٘بزيء عن أحٍد بعدؾ : ) اآلف قاؿ 

  الحديث يدؿ على أف الح م ُخص ص ألبي بردة بعينه ألنها لن تضييء عن أحٍد بعينه  اذا
 ،  إف ىذا ٚبصيٌص يف ا٢ب م الشرعم بعْب الرجل:  بذلي بعض العلماء وقاؿ فأخذ
عػن  ٘بػزيءأي بعػد حالػك يعػِب لػن ( بعػدؾ : ) ا٤بػراد بقولػو : وقػاؿ  3 تيميػة أبى ذلػي الحبػر ابػن ل ن

مػا بعػد وفائػك وفػاٌء  ا٤بعػُبما تقػوؿ للرجػل مػا بعػدؾ رجػٌل يػويف بػو بالعهػد مثل أحٍد حالو ليست كحالك 
 ،بالعهد ألنو وفاٌء كامل وإال سيويف أحٌد بعده يف الزمن 

  ذاب إليه شيخ ازسالـ اا الحل  وما
جاىبلً مث قاؿ لنا مثل ما قاؿ أبػو بػردة للنػيب عليػو  الصبلةلو جاءنا رجٌل مثل أ  بردة وذبح شاتو قبل أنو 

 ألنو جاىل ، ، نعم : صغّبة أذٕبها بعدىا قلنا  عناؽعندي : الصبلة والسبلـ 
د ٝآشأح ٓئٓ٘خ إ ٝٛجذ ٗلغٜب ُِ٘ج٢ إ أسا}  : أليس اهلل قد خص نبيه بخصا ص: قاؿ قا ل  فإذا

 ؟  ( 12األؽضاة ) { اُ٘ج٢ إٔ ٣غزٌ٘ؾٜب خبُقخ ُي ٖٓ دٕٝ أُئ٤ٖ٘ٓ 
 ،بلى :  قلنا

أـ ألنػػه   عبػػدالمطلب  بػػنول ػػن النبػػي عليػػه الصػػالة والسػػالـ ُخػػص ألف اسػػمه محمػػد بػػن عبػػداهلل 
 رساؿ اهلل ؟ إذف ُخص باصف أـ بعين ؟ 

 ،لوال أنو رسوؿ ل اف رجبلً من بِب ىاشم  باصف ُخص
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بأعيػػاهنم ول ػػن  باألشػػخاصال ُٚبصػػص  األح ػػاـ اليػػرعية والضيا يػػةالقاعػػدة أف  دنا اآلفعنػػ فالقاعػػدة
 ،بأوصافهم 
إن م ستلقوف بعدي أثرة فاصػ وا : ) لؤلنصار  والسبلـقوؿ الرسوؿ عليو الصبلة  سهطراد أوجبه واذا ا

 ،( حٌب تلقو  على ا٢بوض 
عليػو وآلػو  اهللعلػى النػيب صػلى  أف يػرد الحػاضيُرجى من صػبر علػى جػار األ مػة وأةػرتهم إنو  : فنقاؿ
مػػػن يتصػػػ  بأوصػػػاؼ  ويقػػػوؿألننػػػا ٬بشػػػى أف يػػػأيت إنسػػػاف  ونحػػػن نقػػػاؿ يُرجػػػى و  نقػػػاؿ ُيضػػػـيوسػػػلم 

عليػو الصػبلة والسػبلـ علَّػق ا٢ب ػم  الرسػوؿاألنصار ؟ يعِب حٌب ولو ص  فليس كاألنصار ول ن نقوؿ إف 
 ،بالص  فُّبجى ٤بن ص  أف ي وف كاألنصار 

أحػااض  القيامػةالحاض ال خاص بالرساؿ صلى اهلل عليػه وسػلم أـ   ؟ يعنػي اػل ياجػد يػـا  اذا
 أخرى ل ير الرساؿ عليه الصالة والسالـ ؟ 

 :في ذلي أال العلم  اخهلف
  ، إنو ال حوض إال لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم :من قاؿ  فمنهم .0
 ،الذي تواترت فيو األدلة  ا٢بوضىو  ألنه
في ػػوف التػابعوف لػػو أكثػػر فيحتػػاجوف إذل مػػاء  ا٣بلػػقرسػالة الرسػػوؿ عليػػو الصػػبلة والسػبلـ عامػػة ل ػػل  وألف

 ،يُروي ظمأىم 
 ،بل ل ل نيب  حوض  :بعض العلماء  وقاؿ .2

 ،الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ  حوضاألك  واألعظم واألفضل واألكمل ىو  ول ن
   1 بهاٍد   بأس بإسنوقد جاء يف ىذا حديٌا رواه الَبمذي 

  القاؿ اا الراجح أف ل ل نبي  حاضاً  واذا
   وسلمالحاض ال بير األعظم األمثل األكمل اا حاض النبي صلى اهلل عليه آله  ول ن
 ،٥بذا ا٢بديا الذي أشرُت إليو  : أو ً 

هػػػل مػػػن أف ين جػػػزاؤهأف ىػػػذا مػػػن كمػػػاؿ عػػػدؿ اهلل عػػػز وجػػػل فػػػإف مػػػن هنػػػل مػػػن شػػػرعو يف الػػػدنيا  : وةانيػػػاً 
 ،أحواض األنبياء يـو القيامة 

 من أين ُتسهمد اذص األحااض ل ير الرساؿ ؟  ل ن
 ،  ذكرناأعلم أما حوض الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ فإنو ي وف من ال وثر كما  اهلل
 الحاض ال اا واس  أو ضيل ؟  اذا

                                                 

 ،  0589برقم (  007/  4) وصححو العبلمة األلبا  يف سلسلة األحاديا الصحيحة (  2443) أخرجو الَبمذي  -  1
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وعرلػو شػهراً  شػهراً لػو إذا كػاف طو  طاله شهر وعرضػه شػهٌر في ػاف واسػعاً يف ا٢بديا الصحيح أف  جاء
 ،فهو واسع 

 كيػف، ( طولػو شػهر وعرلػو شػهر : ) مػن قولػو  أخذ بعض العلماء مػن ذلػي أف الحػاض ُمػَدورر ل ن
 أخذوا أنه ُمَدورر ؟ 

 ،شهر وعرلو شهر  طولوألنو لو كاف مربعاً ل اف ما بْب الزاويتْب من الشهر أكثر إذا كاف :  قالاا
ال يتحقػق ىػذا يف ٝبيػع جهاتػو  فإنػو، ( طولو شهر وعرلػو شػهر : ) والسبلـ  فإذا قاؿ النيب عليو الصبلة

 ،إال إذا كاف ُمَدوَّراً 
وإْف لػػم  فهػػذا علػػى العػػين والػػرأسرسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  مػػرادىػػذا  إذا كػػاف وعلػػى كػػل حػػاؿ

أربعػة أذرع مػػع أهنػػا ا٢بجػرة طو٥بػػا أربعػة أذرع وعرلػػها : لسػاف العػػرب أهنػم يقولػػوف  جػػرىفإنػو  ي ػن مػػرادص
 ،فاهلل أعلم  مربعة

 ىذا ما يتعلق با٢بوض ،
 ،ا٤براد بالشفا يعِب الرّْْي ألف من شرب منو مرًة واحدة  ( :اليفا : )  قاله

****************** 
             كمػػػػػػػػا ورد   ير ػفهػػػػػػػػػذاُد المػيُػػػػػػػػ عنػػػػػػػػه – 114

                       لػػػػػػػػم يػُػػػػػػػػَرد المةػالسػػػػػػػػل ػبػػػػػػػػػس ػىحػػػػػػػػػن ومػػػػػػػػن                                                 
   

 أي يُ رد ، :  (يُذاد : )  قاله
 أي ال افر ،  ( :المفهري : )  قاله
 :أي كما ورد عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم :  (كما ورد : )  قاله
فيقػوؿ  (  أصػحا رب ،  يػا: )  عنو ال افروف حٌب يُذاد عنو أناٌس مػن أصػحابو فُي ػَردوف فيقػوؿ يُذادُ أنو 
مػوت الرسػوؿ عليػو الصػبلة  بعػدوىذا يف الذين ارتػدوا علػى أدبػارىم ،  1 إنك ال تدري ما أحدثوا بعدؾ: 

 الصبلة والسبلـ ، 
 أي سلك ،  ( : ىومن نح: )  قاله
 أي طرقها ، :  (سبل السالمة : )  قاله

ٝإٔ ٛزا فشاه٢ ٓغزو٤ٔب } : تعاذل  كما قاؿ اهلل  الم لف الُسُبل م  أف سبيل اليرع واحدة وجم 

 . ( 113األٗؼبّ ) { كبرجؼٞٙ ٝال رزجؼٞا اُغجَ كزلشم ثٌْ ػٖ عج٤ِٚ 
 :  لاجهينجمعها 
 ،لرورة الشعر ألف الشعر ُيض َُّر صاحبو إذل ما ال ٯبوز  :األوؿ  الاجه
 : واي في النحا قاؿ  1 صاحب ُمْلَحِة األعراب قاؿكما 

                                                 

 ، (  2861) ومسلم (  4463) أخرجو البخاري  - 1
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                يف صػػػػػػنعة الشػػػػػػعر الصَّػػػػػػِل  زٌ ػوجائػػػػػػ
              2 صػػػرؼيصػػػرؼ الشػػػاعر مػػػا ال ين أف                                          ،

، 
ال ين سػػر ّٔػػا  ب لمػػةالشػػعر بأنػػو َصػػِل  ال يع يػػك ا٢بريػػة يف انتقػػاء ال لمػػات بػػل ال بػػد أف تػػأيت  فوصػػ 
 البيت ،
بػػػذلك سػػػبل ا٣بػػػّبات وىػػػم أنػػػواع صػػػلوات  أراد٤بلػػػة إ٭بػػػا أنػػػو دل يػػػرد بالسػػػبل الشػػػريعة أو ا :الثػػػاني  الاجػػػه

 ،ذلك  وغّبوزكوات وصياـ وحج وبر وِصَلة ُحْسن خلق 
 فهي بهذا ا عهبار ت اف ُسَبالً   

 ،  خرةاآلأي السبل الٍب ٰبصل ّٔا السبلمة من العقوبات يف  ( :سبل السالمة : )  قاله
 ب ،أي ال يرده أحٌد عن الشر  ( :لم يُرد : )  قاله

****************** 
             ُف أاػػػػل الطاعػػػػةػمطيعػػػػاً واقْػػػػ ف ػػػػن – 115

                        ةػيفاعػػػػػػػػػػػػػر والػاةػػػػػػػػػػػػػاض وال ػحالػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػي                                             
  

وامػػر اهلل ومػػػن م يعػػػاً أل كػػنأي اتبػػع ، وا٤بػػػراد بقفػػوىم اتبػػاع آثػػػارىم ،   ( :ف ػػػن مطيعػػاً واقْػػػُف : )  قالػػه
 ّٔذه األشياء بثبوهتا   َفَصدّْؽأوامر اهلل التصديق ٗبا أخ  اهلل بو ورسولو يعِب 

 ،  فاعلال وثر على وزف  ( :ال اةر : )  قاله
 ،  ال ثرةوىو مأخوٌذ من 

 فيو للمبالغة ،  الواول ن زِيدت 
اٗب }  :اهلل عز وجل يف قولو  ذكرهياء وقد أُْعِ َيُو النيب صلى اهلل عليو وسلم وليس لغّبه من األنب وال وثر

 . ( 8 – 1اٌُٞصش ) { أػط٤٘بى اٌُٞصش ، كقَ ُشثي ٝاٗؾش 
 ،كلمة ال وثر   يفل ثرتو وكثرة خّبه وبركتو وغّب ذلك ٩با تدؿ عليو ا٤ببالغة  كاةراً   وُسم يَ 
الضنػػة ُيَسػػمرى  فػػيعلينػػا أف نػػ من بػػه   يضػػب أف نػػ من أف للنبػػي عليػػه الصػػالة والسػػالـ نهػػراً  فيضػػب
 ال اةر  

 ، الوترلد : وإف شئَت فقل ، الشفاعة من الشّْْفع وىو لد الفرد  ( : 3 اليفاعة: )  قاله
 . ( 1 – 3اُلغش ) { ٝاُؾلغ ٝاُٞرش ، ٝا٤َُِ ارا ٣غش } : قاؿ اهلل تعاذل 

 ،ليشفعو بعد أف كاف مفرداً ( إذل آخر شمء لم )  :في الل ة  واليفاعة
 ، ( التوسط للغّب ٔبلب منفعٍة أو دفع مضرة : ) فإهنا  صطالحفي ا  وأما

                                                                                                                                            

ىػػ  506ىو أبو ٧بمد القاسم بن علم بن ٧بمد ا٢بريري صاحب ا٤بقامات وا٤بلحة وشرحها ، كاف إماماً يف النحو واللغة ، مػات سػنة  - 1
(  25/  3) ، انبػاه الػرواة للقف ػم (  57/  2) ا٤بختصر يف أخبػار البشػر للملػك أ  الفػداء (  23/  2) ، دوؿ اإلسبلـ للذىيب 

، 
 لو ،(  278ص ) شرح ا٤بلحة : البيت موجود يف  -  2
 وما بعدىا ،526والرد على ا٤بن قيْب ص (  831/  0) اقتضاء الصراط ا٤بستقيم    - 3
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  اليفاعة الهاسط لل ير بضلب منفعٍة أو دف  مضرة  اذص
توسػٌط يف جلػب خػّب  ىػذاشفاعة النيب صلى اهلل عليو وسلم يف أىل ا١بنة أف يدخلوا ا١بنة  :األوؿ  مثاؿ
، 

 ردفػػػع لػػػػر  ىػػػذادخػػػل النػػػػار أف ٱُبػػػرج منهػػػا شػػػفاعة النػػػيب صػػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم فػػػيمن  :الثػػػاني  ومثػػػاؿ
 ،فالشفاعة إذف التوسط للغّب ٔبلب منفعٍة أو دفع مضرة 

أنػػي تاسػػطم لنفسػػي أي ذابػػم لمػػن قضػػى عليػػي بحػػبٍس أو ضػػرٍب أو غرامػػة ودفعػػم عػػن  فلػػا
 فهل ُيسمى شفاعة ؟  نفسي

 ،، ألنو ليس للغّب والشفاعة ال ت وف إال للغّب   
  : ى أقساـإف اليفاعة تنقسم إل ةم
 شرعية  .1
    1 وشركية .8

 :ما اجهم  فيها ةالةة شروط : اي  اليرعية
 ،رلا اهلل عن الشافع :  األوؿ
  ، رلا اهلل عن ا٤بشفوع لو:  والثاني
 ،إذف اهلل بالشفاعة :  والثالث
  ةالةة شروط  اذص

 :دليل ذلي 
ال تنفعو  فإنوفمن شفع بغّب إذف اهلل ،  ( 811اُجوشح ) { ٖٓ را اُز١ ٣ؾلغ ػ٘ذٙ اال ثبرٗٚ } : تعاذل  قولو

 ،الشفاعة وليست شفاعًة شرعية 
  بد من إذف اهلل باليفاعة رضاص عن الميفاع له   

  . ( 84األٗج٤بء ) { ٝال ٣ؾلؼٕٞ اال ُٖٔ اسرن٠ } : قولو تعاذل :  دليله
 ،أي ٤بن رليو اهلل عز وجل 

ًْٝ ٖٓ ِٓي ك٢ اُغٔبٝاد ال رـ٢٘ ؽلبػزْٜ ؽ٤ئبً اال }  :قولو تبارؾ وتعاذل :  رضا اهلل عن الياف  ودليل

٣ٞٓئز ال ر٘لغ اُؾلبػخ اال ٖٓ أرٕ ُٚ اُشؽٖٔ } ،  ( 82اُ٘غْ ) { ٖٓ ثؼذ إٔ ٣ؤرٕ هللا ُٖٔ ٣ؾبء هللا ٣ٝشم٠ 

 . ( 125هٚ ) { ٝسم٢ ُٚ هٞال 
 ، شرعيةبد من الثالةة شروط له اف اليفاعة  فال
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اآل٥بػػػة بػػػالقرىب  ٥بػػػذهحيػػػا يتقربػػػوف  يعهقػػػدص الميػػػركاف فػػػي آلهػػػههم واػػػي مػػػا: شػػػركية : النػػػاع الثػػػاني 
 ،وليست بنافعٍة ٥بم  أف تيف  لهمويدَّعوف أهنم يريدوف بذلك 

اآل٥بػة  ٥بػذه  أيف يأذف ٥با إف كانػت ىػذه األصػناـ ٩بػن ي ػره اهلل وال ٲب ػن أف يػأذف ٥بػا أال ٲب ن  اهللألف 
ن يعبػدوف عيسػى ليشػفع ٥بػم ال ٲب ػن أف يشػفع عيسػى ٥بػم ٤بػاذا اهلل فالػذي يرتضػيهمإذا كاف ىؤالء ٩بن ال 

 ؟ 
حيػػػا إف ىػػػؤالء الػػػذين  بالشػػػفاعةذف أيػػػ أفاهلل ال ٲب نػػػو أف يشػػػفع حسػػػب خػػػ ه عػػػز وجػػػل ال ٲب نػػػو  ألف

 ،ا٤بشفوع ٥بم ال يرلاىم اهلل عز وجل  ىؤالءيعبدوف عيسى ال يرلاىم اهلل ، عيسى يرلاه اهلل ل ن 
  ، شركية ت افيفاعة واذص اليفاعة فال يم ن أف تهحقل ال

وإال ،  ( ٣14ٞٗظ ) { ٛئالء ؽلؼبإٗب ػ٘ذ هللا } : نقوؿ إهنا شفاعة تَػنَػزُّاًل مع ىؤالء الذين يقولوف  و٫بن
 ،  ٥بمفهم يف ا٢بقيقة شرؾ ألهنم يعبدوف ىذه األصناـ ويدَّعوف أهنا تشفع 

 : ين اليرعية تنقسم إلى أقساـ وإف شئم فقل إلى قسم اليفاعة
  عامة  .1
  وخاصة  .8

 :  للرساؿ صلى اهلل عليه وسلم فالخاصة
  بينهم  يُقضىواي اليفاعة العظمى في أال الماقف أف  .1
  في أال الضنة أف يدخلاا الضنة  واليفاعة .8
  ةالثة أخص واي شفاعهه لعمه أبي طالب حهى ُخفف عنه العذاب  وشفاعةٌ  .3

 ، لى اهلل عليو وآلو وسلمخاصة بالرسوؿ ص ةالةة أنااع من اليفاعات فهذص
  اليفاعة العظمى :  األولى
  اليفاعة في أال الضنة : والثانية 
 ،شفاعتو يف عمو أ  طالب  وىم شفاعٌة أخص : والثالثة

يف ال تػاب  ةمػيعظفهػم أف النػاس يػـو القيامػة يقفػوف يف موقػٍ  عظػيم وأوصػاؼ :  اليفاعة العظمى أما
أال أحػٌد يشػفع لنػا عنػد  : فيقولػوفهم مػن الغػم وال ػْرب مػا ال ي يقػوف والسنة معلومػة ل ثػٍّب مػن م فػيلحق

البشػػػر ويعتػػػذر مث إذل نػػػوح ويعتػػػذر مث إذل إبػػػراىيم  أبػػػواهلل يرٰبنػػػا مػػػن ىػػػذا ا٤بوقػػػ  فيػػػذىبوف إذل آدـ ألنػػػو 
عيسػػى وال يعتػػذر ل ػػن يعلػػم أف للشػػفاعة مػػن ىػػو أوذل ّٔػػا مػػنهم إذل  إذلويعتػػذر مث إذل موسػػى ويعتػػذر مث 

وآلػػو وسػػلم فيػػأتوف إذل النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم فيػػذىب إذل اهلل عػػز وجػػل  عليػػوسػػوؿ صػػلى اهلل الر 
فيشػفع إذل  يعرفػوأف يشفع فُيؤذف لو فيسجد ٙبت العرش ويفتح اهلل عليو من احملامد مػا دل ي ػن  ويستأذف
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اعتو ويػػػأيت جػػػل وعػػػبل شػػػف اهللاهلل يف أف يقضػػػم بػػػْب النػػػاس مػػػن أجػػػل أف يػػػرٰبهم مػػػن ىػػػذا ا٤بوقػػػ  فيقبػػػل 
 ،للقضاء بْب أىل ا٤بوق  

  اليفاعة العظمى العامة ل ل الخلل  اذص
ألف ىذا ا٤بقاـ ٰبمده ،  ( 35اإلعشاء ) { ػغ٠ إٔ ٣جؼضي سثي ٓوبٓب ٓؾٔٞدا } : يف قولو تعاذل  واي داخلةٌ 

 ، ىذا ا٤بقاـ العظيم اعتذروا فصار ا٢بمد لو صلى اهلل عليو وسلم يف قبلوفيو كل الناس حيا أف األنبياء 
يريػػدىا اهلل عػػز  لح مػػةٍ وجػػدوا أبػػااب الضنػػة م لقػػة أف أىػػل ا١بنػػة إذا عػػ وا الصػػراط  :الثانيػػة  اليػػفاعة

يُراُد بو زواؿ أثػر مػا كػاف يف قلػؤّم  ِقصاصٌ وجل من ا٢ب مة أهنم يقفوف ىناؾ فُيقتصُّ لبعضهم من بعض 
وؿ ا١بنػػة بعػػد أف يشػػفع الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم يف أف يف دخػػ ٥بػػمفيمػػا بيػػنهم فػػإذا ُىػػذبوا ونُقػػوا أُذف 

 ،الثالثة ٩با ٱبتص بالرسوؿ  فيدخلوهيُفتح باب ا١بنة 
اهلل لػو  فػأذفوىم شفاعتو يف عمػو أ  طالػب فإنػو شػفع إذل اهلل أف ٱبفػ  عنػو  :أخص من ذلي  شفاعةٌ 

دماغػو وىػو أىػوف  منهمػام يف ذلك وُخفػ  عػن أ  طالػب ف ػاف يف لحضػاح مػن نػار وعليػو نَعػبلف يغلػ
 ، أىل النار عذاباً 

 : اليفاعات بالهدرج شفاعة عامة وشفاعة أخص وشفاعة أخص إذف
 ،يشفع يف أىل ا٤بوق  عامًة أف يُقضى بينهم  العامة .0
 ،يشفع ألىل ا١بنة أف يدخلوا ا١بنة  أخص منها والهي .2
 ، 1 أعلمذاب واهلل يشفع لعمو أ  طالب أف ٱُبف  اهلل عنو الع أخص من ذلي والثالثة .3

اهلل عليػه  صػلىكانػم شػفاعة الرسػاؿ صػلى اهلل عليػه وسػلم لعمػه أبػي طالػب خاصػًة بالرسػاؿ   لمػاذا
 فإنه ُييف  ؟  كافروسلم ؟ لماذا   نقاؿ أنه لا ُوجد اآلف رجل يذود عن ازسالـ واا  

لػػو إال يف  ا٤بشػػفوعأف الشػػفاعة للمشػػرؾ ال ٛب ػػن ألف مػػن شػػروط الشػػفاعة أف يرلػػى اهلل عػػن :  الضػػااب
أبػػو طالػػب مػػن النػػار ال ،  ٱبػػرجىػػذه ا٤بسػػألة فقػػط وىػػذه ا٤بسػػألة ليسػػت شػػفاعًة كاملػػة ليسػػت شػػفاعة أف 

 ،شفاعة أف ٱُبف  عنو 
 واألح ػاـألننػا قررنػا أف األح ػاـ اليػرعية   لخػروج اػذا عػن سػا ر اليػفاعات اػل لػه ح مػة  وال

 مػػػنفهػػػل لهػػػذا   خصػػػص لليػػػخص باصػػػفه ف ُتخصػػػص ليػػػخص بعينػػػه إنمػػػا تُ أالضيا يػػػة   يم ػػػن 
 ح مة ؟ 

للرسػوؿ ل ػن فاتػو  مصػدّْؽلو على ما قدـ من ٞباية الرسوؿ عليو الصبلة والسػبلـ والػذب عنػو فهػو  ش راً 
أف الرسػوؿ عليػو الصػبلة والسػبلـ  ا٤بػؤلشمٌء واحد وىو القبوؿ واإلذعاف وإال فهو مصدؽ يعلن ىذا علػى 

 ، يذعنقبل ودل ؿ اهلل العافية دل يأصادؽ ل نو نس

                                                 

 للشيخ ٧بمد خليل ىراس ، 207وشرح العقيدة الواس ية ص (  894 – 886/  2) معارج القبوؿ للشيخ حافال ا٢ب مم   -  1



 429 

 ،ف يدخلوا ا١بنة أ يف أىل ا١بنة:  الثالثة
 عليه الصالة والسالـ   بالرساؿواذا ةبهم به السنة أيضاً خاص 

******************  
                            ىػصطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة للمػابهػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هاػفإنػػػػػػػػػػػػػػػػػ – 182

                                         الافػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػل أربػػػػػػػػػػػػػػػاب  رصػك يػػػػػػػػػػػػػػػ                                                           
                   

 عليػه وآلػه وسػلم اهللواا رساؿ اهلل صلى ا٤براد با٤بص فى ىنا مص فًى معْب  ( :المصطفى ) :  قاله
 ،وإال فهناؾ أُناٌس ُمْص ََفْوف غّب الرسوؿ 

ـٌ أريد بو ا٣باص ،   عليه وآله وسلمانا رساؿ اهلل صلى اهلل بالمصطفىل ن المراد   فهو عا
 أي كغّب الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،  ( :ك يرص : )  قاله
 أرباب ٝبع رب ٗبعُب صاحب ،  ( :أرباب : )  قاله

****************** 
                بػػػػػػػػػػرارعػػػػػػػػػػالٍم كالرفْسػػػػػػػػػػِل واأل مػػػػػػػػػػن – 181

                                  األنػػػػػػػػػػػاارالهػػػػػػػػػػػي ُخصػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػذي  سػػػػػػػػػػػاى                                                                               
  

 الرسل أعلم العلماء من البشر ،  ( :كالرفْسِل : )  قاله
األكمػل بقػدر ا٤بسػت اع  الوجػواألبرار ٝبع بَر وىو القائم ٕبق اهلل وحق العبػاد علػى  ( :واألبرار : )  قاله
،  

واػا األنػوار  بصػاحبأي بصػاحب األنػوار يعػِب سػوى الشػفاعة الػٍب ُخصػت  ( :بػذي األنػاار : )  قاله
 ،الٍب ذكرُت ل م اآلف  الثبلثوالٍب ُخصت بصاحب األنوار ىم محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 ألبي طالب ماذا بقي ؟  واليفاعةاليفاعة العظمى واليفاعة ألف يدخل أال الضنة الضنة 
 ،استحق النار أال يدخلها  من ويف، فيمن دخل النار أف ٱُبرج منها  اليفاعة قيب

ٚبػػتص بالرسػػوؿ  اليعػػِب  واػػذص اليػػفاعة عامػػةفػػيمن دخػػل النػػار أف ٱُبػػرج منهػػا  شػػفاعهين اليػػفاعة يعػػِب
دخػػل النػػار أف ٱُبػػرج منهػػا  فػػيمنصػػلى اهلل عليػػو وسػػلم كػػلّّ يشػػفع كػػل مػػن رلػػيو اهلل شػػفع ل ػػن بػػإذف اهلل 

النػار ب بػائرىم ل ػن يػأذف اهلل عػز وجػل ٤بػن  يدخلوفىم أىل ال بائر من ىذه األمة ومن غّب ىذه األمة و 
  ، لو أف يشفع فيو با٤بشفوعشاء من خلقو إكراماً لو ورٞبًة 

  : كانم اليفاعة في الحقيقة  ولهذا
 ،بقبوؿ شفاعتو  للياف  تهضمن إكراماً 

 علػػيهمفيػػأذف اهلل عػز وجػػل ٤بػػن شػػاء مػن خلقػػو مػػن الرسػػل  ،بػػإخراج مػػن ٧بنتػػو  الميػػفاع رحمػػةوتهضػمن 
فيػػو أف ٱبػػرج مػػن النػػار  يشػػفعواالصػػبلة والسػػبلـ واألنبيػػاء والعلمػػاء الصػػا٢بْب أف يشػػفعوا فػػيمن شػػاء اهلل أف 

 ،من النار  ٱبرجوففيخرجوف من النار بعد أف كانوا ُٞبماً أي صاروا فحماً 
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 ، 1 عةين روف ىذه الشفا اليفاعة ين راا المعهيلة والخاارج واذص
النػػػار فإنػػػو ال ٱبػػػرج منهػػػا مػػػن دخلهػػػا فإنػػػو ال ٱبػػػرج منهػػػا ألنػػػو ال يػػػدخلها إال  دخػػػلمػػػن :  ألنهػػػم يقالػػػاف

 ، اذا رأي الخاارج والمعهيلةوال بّبة توجب ا٣بلود يف النار  كبّبةصاحب  
   أشد من المعهيلة  والخاارج

 ،افر يروف أنو ال ٱبرج من النار وأنو ك ألف الخاارج
 ، فيهم شبٌه من المنافقين والمعهيلة
 ،يف النار  ٨بلدٌ مؤمن وال نقوؿ كافر ل نو  :   نقاؿ:  يقالاف
 :المعهيلة والخاارج على الضياء األخروي  فاتفل

 ،على أنو خالٌد يف النار  يتفقوفوىو ا٣بلود يف النار كلهم 
 :واخهلفاا في الح م الدنياي 

 حبلؿ الدـ حبلؿ ا٤باؿ ىو كافر :  قالاا فالخاارج
 ، دماءام وأماالهم واسهحلااولذلي قاتلاا المسلمين 

 والمرتػػد فػػي زعمهػػم مرتػػدوف عنػػدام المػػ منينألف والعجيػػب أهنػػم قػػاتلوا ا٤بػػؤمنْب ودل يقػػاتلوا ال ػػافرين 
 ، أعظم من ال افر األصلي

 ،إقراره با١بزية  ٲب ن ألف ال افر األصلي
 ،ية ال ٲب ن إقراره با١بز  والمرتد

ولػو كػاف ِبْ ػراً ومػن عػقَّ والديػو  كػافر يحػل قهلػهفمن زنا عندىم فإنو  ا٤برتديننقاتل ىؤالء  :فلهذا قالاا 
 ، َحلر قهلهومن اغتاب الناس وكاف ذلك عندىم كبّبة  قهلهَحلر 

 ، من الناس أو واحد يف ا٤بائة ما بقم إال ٟبسة يف ا٤بائة الرأيوأخننا لا طبرقنا اذا 
معػػدـو عنػػد  ىػػذاىػػذا النػػوع مػػن الشػػفاعة وىػػو الشػػفاعة فػػيمن دخػػل النػػار أف ٱبػػرج منهػػا  حػػاؿكػػل   علػػى

 ،ألنو خالٌد يف النار وال ٲب ن أف ٱبرج منها  المعهيلة والخاارج
 :اخهلفاا في الح م الدنياي  ل ن

 ٫بن أىل العدؿ ٬برجو من اإلسبلـ وال ندخلو يف ال فر  : قالاا فالمعهيلة
 ،٫بن أىل الصراحة ٬برجو من اإلسبلـ وندخلو يف ال فر  : قالاا والخاارج
ٛٞ اُز١ } ،  المنيلة بين المنيلهين اذص بدعة في دين اهلل من رةإسبلـ وسط وكفر ،  ىناؾألنو ليس 

 .( ومن م يف منزلة بْب ا٤بنزلتْب ) ودل يقل ،  ( 8اُزـبثٖ ) { خِوٌْ كٌْٔ٘ ًبكش ٌْٝٓ٘ ٓئٖٓ 
 ،إما مؤمن وإما كافر  :قالاا صرحاء   أصرح  فالخاارج
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 ، باهللوالعياذ  ضالؿوكبل ال ريقْب 
 النار ،  منأف ىذا الصن  من الناس ٲب ن أف ُيشفع فيو وٱُبرج  ما عليه أال السنة فالصااب

 فػػػي العقيػػػدة اهللاػػػذص أةبههػػػا شػػػيخ ازسػػػالـ ابػػػن تيميػػػة رحمػػػه مػػػن اسػػػتحق النػػػار أف ال يػػػدخلها  بقػػػم
يعػِب عصػاة مػن ا٤بػؤمنْب  يػدخلهافػيمن اسػتحق النػار أال اآلف لم أجد لهػا دلػياًل ول نني إلى   الااسطية

رٗبػػا ُيسػػتدؿ أجػػد لهػػا دلػػيالً صػػريحاً  لػػم ٥1بػػم فلػػم يػػدخلوىا  عنػػدىم كبػػائر اسػػتحقوا النػػار ول ػػن شػػفع
ال ما من رجٍل مسلٍم ٲبوت ، فيقـو علػى جنازتػو أربعػوف رجػبلً : ) لذلك بقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 

ل ػػن ىػػذا يف الػػدنيا وأنػػا أريػػد يف يػػـو القيامػػة يشػػفع أحػػٌد يف ،  2 (شػػفَّعهم اهلل فيػػو  إاليشػػركوف بػػاهلل شػػيئاً 
 استحقوا النار قبل أف يدخلوىا ليس ىناؾ جواب على ىذه ا٤بسألة ،  قوـٍ 

 :اليفاعة تنقسم إلى قسمين 
  شرعية  - 1
  شركية و  - 8
 : اليرعية تنقسم إلى قسمين و 
  امة ع - 1
  وخاصة  - 8

 ١بميع ا٣بلق الصا٢بْب وا٣باصة بالنيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  فالعامة
 : ةالةة أنااعبالنيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  الخاصةو
  العظمى  اليفاعة - 1
  واليفاعة في أال الضنة أف يدخلاا الضنة  - 8
   طالبواليفاعة في عمه أبي  - 3
 :اعاف اليفاعة العامة ن وأف

    فيمن دخل النار أف ُيخرج منها : األولى
  فيمن اسهحقها أف   يدخلها :  والثانية

) { ٓذب ٗؼجذذْٛ اال ٤ُوشثٞٗذب اُذ٠ هللا } : حيا قػالوا اليفاعة اليركية اي ما ادرعاص الميركاف في آلهههم 

ن الشافع وعػن ا٤بشػفوع أف يرلى اهلل ع الشفاعةألف من شرط  ليسم مقبالةوىذه الشفاعة ،  ( 3اُضٓش 
 ،لو 

  بيرطين  إ إذ   يم نه إذنه تعالى باليفاعة 

                                                 

 ، 37،  36العقيدة الواس ية ص  -  1
 ، (  220) أخرجو مسلم  -  2
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 :إذف ةالةة  فاليروط
  رضاص عن الياف   .1
  ورضاص عن الميفاع له  .8
   وإذنه باليفاعة  .3
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 األسئلة
 بالنسبة للعاصم ا٤بؤمن ىل يأخذ كتابو بيمينو أو بالشماؿ ؟ :  الس اؿ
 يأخذه بيمينو ،:  الضااب
 يعِب يُعذَّب يف النار مث ٱبرج منها ؟ :  الس اؿ
 نعم ، :  الضااب
 أال يقاؿ إف مبعا النيب صلى اهلل عليو وسلم من العبلمات العشر ؟ :  الس اؿ
 ذكرىا ا٤بؤل  ،  الٍبال ، ليس من العبلمات القريبة ، ألف العبلمات القريبة ال بار ىم :  الضااب
 ألهنا متوالية ؟ :  الس اؿ
 ا متوالية وألهنا قريبة من النار ، ألهن:  الضااب
 عبلمة النار الٍب ٚبرج يف اليمن وتضمء ٥با أعناؽ اإلبل ببصرى ؟ :  الس اؿ
اإلبػػل ببصػػرى ،  أعنػػاؽال ، خرجػػت ىػػذه يف ا٢بػػرة يف ا٤بدينػػة وكمػػا قػػاؿ الرسػػوؿ ألػػاءت ٥بػػا :  الضػػااب

 قصتها مشهورة ذكرىا صاحب البداية والنهاية وغّبه ،
ىػػو الػػدجاؿ  صػػيادسػػم عمػػر بػػن ا٣ب ػػاب رلػػم اهلل عنػػو للنػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم أف ابػػن أق:  السػػ اؿ

 الدجاؿ ؟  أنوأف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٤با أقره فدؿ على :  والعلماء قالاا
ػػل ومػػوَّه وكػػذَّب و٥بػػذا ذكػػر :  الضػػااب مػػن عبلماتػػو أنػػو ال  الرسػػوؿىػػذا الػػدجاؿ قػػد يُػػراد بػػو كػػل مػػن دجَّ

 نة وال م ة ، ابن صياد دخل ا٤بدينة وم ة ،يدخل ا٤بدي
 ل ن النيب عليو الصبلة والسبلـ شكَّ فيو ؟ :  الس اؿ
إف ي نػو : ) قػاؿ  فلهػذاذكػر أنػو ال يػدخل علمنػا ٫بػن اآلف أنػو لػيس ىػو  ل ن شػكَّ فيػو مث ٤بػا:  الضااب

 ، 1 (فلن ُتَسلََّط عليو وإف دل ي ن فبل خّب لك يف قتلو 
 ؟  2 (من نوقش ا٢بساب ُعذب : ) قولو صلى اهلل عليو وسلم  ما معُب:  الس اؿ
يُعذب ويَهلػك كيػ   أفمعناه أف اإلنساف إذا أراد اهلل عز وجل أف يناقشو يف ا٢بساب فبل بد :  الضااب

أعمالػػػك تسػػػػتوعبها لػػػػو  كػػػػلذلػػػك ؟ لػػػػو حاسػػػبك اهلل علػػػػى نعمػػػٍة مػػػػن نعمػػػػو السػػػتوعبت ٝبيػػػػع أعمالػػػك  
ىػػذه  األعمػػاؿ تضػػمحل وراء ٝبيػػعالػػذي ىػػو سػػهل سػػهٌل صػػعب لوجػػدت أف حاسػػبك اهلل علػػى الػػنػََّفْس 

 النعمة ول ن اهلل عز وجل يعفو ويصفح ،
ال فػار بسػمة ال فػػر  وتسػملػو قلنػا أف الدابػػة الػٍب ٚبػرج مػن أجيػػاد تسػم ا٤بػؤمنْب بسػمة اإلٲبػػاف :  السػ اؿ

 فهذا دليل على أف ال فار سيدخلوف م ة ؟ 

                                                 

 ، (  2930) ومسلم (  0298) أخرجو البخاري  -  1
 ، (  2876) ومسلم (  6070) أخرجو البخاري  -  2
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  ة فقط ، ٚبرج إذل األرض كلها ، ال ىم ال تبدأ يف م:  الضااب
(  44اُوقـ ) { ًَ ؽ٢ء ٛبُي اال ٝعٜٚ } : يف قولو تعاذل  –ىنا  ا سهثناءإف :  بعض العلماء قاؿ

1
 

 ،ىؤالء ال ٲبوتوف  فإف المال  ة والِالداف في الضنة والحار -
 ،  2 ُيسهثنى فقط الِالداف والحار   والمال  ة يماتاف : وبعضهم قاؿ

ال ٲبوتػوف  ق عػاً أف كل أحٍد ٲبوت إال ما علمنا بالنص الصحيح أنو يبقػى ىػذا األصػل ، الِولػداف  واألصل
 يف ا١بنة وكذلك ا٢بور ، 

 الفػرس والػرـو اآلخػرومػن  العػربأوالد نوح عليػو السػبلـ نسػل مػن أحػدىم : ىناؾ أثر يقوؿ :  الس اؿ
 ؟ صحيح األثرىذا من أىل الصْب فهل  يأجاج ومأجاجوأف  أال الصينومن الثالا 
 ومشػػػتهرل ػػػن لػػػيس ىنػػػاؾ حػػػديٌا عػػن الرسػػػوؿ صػػػحيح ل ػػػن ذكػػػروه  ذكػػػرص الم رخػػػافىػػذا :  الضػػػااب
 عندىم ،
يسػػتحقوف النػػار ،  أىلػػوبلغنػػا عػػن النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم أف الشػػهيد يشػػفع يف سػػبعْب مػػن :  السػػ اؿ

 ؟……… أما يدخل ىذا ا٢بديا 
 حرروه ، : على كل حاؿ نقوؿ :  الضااب

عػػن حػػديا عائشػػة الػػذي يف صػػحيح البخػػاري الػػذي فيػػو إرلػػاع سػػادل مػػوذل  :سػػئل اليػػيخ رحمػػه اهلل 
 ؟  3حذيفة وىو كبّب 

ٱبػتص بالشػخص لعينػو وإ٭بػا  شػرعمىذا أش ل عليو يف القاعدة الٍب ذكرنا أنو ال يوجد ح ٌم :  ضاابال
 ٱبتص بو لوصفو ، 

٤با أب ل اهلل التبِب بقم ىذا ا٤بػوذل يف البيػت يػدخل وٱبػرج تبناه و  ٤باقصة سادل موذل أ  حذيفة  أورد علينا
 4 (أرلػعيو ٙبرمػم عليػو : ) وخروجو فسألوا النيب صلى اهلل عليو وسلم عػن ذلػك فقػاؿ  دخولوفشق عليو 

، 
 أف ىذا خاٌص لسادل موذل أ  حذيفة ،  وجه ازش اؿ

 : الضااب عن اذا الحديث 
 ،  5 واذا مذاب الظااريةثر كرلاع الصغّب التسليم بأف رلاع ال بّب مؤ :  أوالً 

 ،إف إرلاع ال بّب مؤثر كإرلاع الصغّب :  يقالاف الظاارية
                                                 

 ،(  581/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  -  1
 ،(  212/  03( )  350 – 351/  00( )  260/  4( )  428،  25/  2) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -  2
 ، (  0453) ومسلم (  4811) أخرجو البخاري  -  3
 ( . 0453) أخرجو مسلم  -  4
 ،(  202 – 212/   01) احمللى البن حـز   -  5



 435 

 . ( 83اُ٘غبء ) { ٝأٜٓبرٌْ اُالر٢ أسمؼٌْ٘ } : قولو تعاذل  لعمـا
 ،سادل موذل أ  حذيفة  ولحديث

َبدد عليهػا أو ال يػَبدد أف امػرأٌة مػن شػخص أف يػ أرادتأف الرلعة الواحدة ٧برمة وعلى ىذا  ويروف أيضاً 
 ،حليبها وي وف ولداً ٥با  مني وف ولداً ٥با تع يو فنجاالً 

امرأٌة أف ٙبج أو أف تسافر ولػيس ٥بػا ٧بػـر  أرادتفإذا  واذا يفر ج عنا كثيراً في ضيل المحـر في السفر
ها تصػػب لػػو فنجػػاالً ٌة مػػن حليػػٍب مػػن ثػػديػوإذا عنػػدىا َد لَّػػ،  تفضػػلتعػػاؿ : ٚبتػػار واحػػد مػػن الشػػارع تقػػوؿ 

 ،خذ تذكرة رل ولِك أن نذىب ىيا : ٥با وقاؿ ولداً واحداً وإذا شربو صار 
 ،ىذا رأيهم  كل حاؿ  على

 .{ ٝأٜٓبرٌْ اُالر٢ أسمؼٌْ٘ } :  واسهدلاا بالعمـا
 ، أصح األحاديثسادل وىو من  أيضا بحديث واسهدلاا

 : الضمهار فأجاباا عنه بأحد أجابٍة ةالةة  أما
 ال باعتبار كل فرٍد منهم ،  العمـابالضمهار يعني باعهبار وأقاؿ 
  ، 1 والمنساخ يبطل ح مهإف ىذا منسوخ :  من قاؿ منهم
  ، 2 إنو خاٌص لسادل موذل أ  حذيفة:  من قاؿ ومنهم
 ،إنو ليس ٗبنسوخ وال خاص :  من قاؿ ومنهم

   3 ال بير ُيح ـر إرضاعوأنه إذا ُوجدت حاٌؿ كحاؿ سالم فإف 
 ني ؟ بما اي الحاؿ ؟ ال اي مطلل الحاجة أو الحاجة الهي تنبني على اله ل ن
 ؟  لماذابالثا  صار العمل ّٔذا القوؿ مستحيبلً  قلنا إذا
 ،   يم ن الهبني اآلف ألنه

ال ٲب ػػن أف ت ػػوف مػػؤثرة إال إذا كانػػت  وخروجػػوإف لػػرورة دخػػوؿ اإلنسػػاف علػػى ىػػذا البيػػت :  فػػإذا قيػػل
 ، سابق نَب  مبنيًة على تػَ 
    يم ن أف يُعمل بهذا الحديث  أنهفهذا يعني 

                                                 

 6) ألوطػار للشػوكا  ونيػل ا(  303 – 302/  2) وسػبل السػبلـ للصػنعا  (  082/  2) وىو قوؿ الزيلعػم يف تبيػْب ا٢بقػائق  -    1
 /370 – 376  )، 
 4) والبػاجم يف ا٤بنتقػى شػرح ا٤بوطػأ (  559/  0) وا١بصاص يف أح اـ القػرآف (  445/  5) وىو قوؿ البهويت يف كشاؼ القناع  -  2
 63،  61 – 59،  44،  40 – 39/  34) و٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابػن تيميػة (  382/  0) والسب م يف الفتاوى (  054/ 
 ،(  036 – 035/  7) وطرح التثريب للعراقم (  062/  3) والفتاوى ال  ى ( 

(  552/  5) وزاد ا٤بعػػاد البػػن القػػيم (  265 – 264/  4)وإعػػبلـ ا٤بػػوقعْب البػػن القػػيم  ٨451بتصػػر فتػػاوى ابػػن تيميػػة ص   -   3
) والتمهيػد البػن عبػدال  (  641/  4) للقالػم عيػاض  وإكمػاؿ ا٤بعلػم بفوائػد مسػلم(  284/  01) وشرح النووي على صػحيح مسػلم 

 ، (  247 – 245/  22) وا٤بوسوعة الفقهية (  261 – 256/  8
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   1ومرًة قاؿ بمطلل الحاجة   ازسالـ رحمه اهلل مرًة قاؿ بهذا  وشيخ
 :نقاؿ القاؿ األوؿ  ونحن
ىػػذا مقبػوؿ ألف ىػػذا ىػو الػػذي ين بػق ٛبامػػاً  دخالػهقالػه بهػػذا أف خػاص بمػػن تُػبُػن ػَي ةػػم اْحهػيَج إلػػى أي 

 ،على القصة 
  مطلل الحاجة ففيه نظر  ماوأ

 واػذا تحػذير(  النسػاءإيػاكم والػدخوؿ علػى : ) أف النػيب صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم قػاؿ  :النظػر  ووجػه
وىػذا يت ػرر دخولػو  –وما أشػبو ذلػك  وعمويعِب قريب الزوج كأخيو  –يا رسوؿ اهلل أرأيت ا٢بمو : قالوا 

يعِب احذروا منو أكثر مػن غػّبه فِػرُّوا منػو كمػا :  2 ( وتا٤با٢بمو : ) خصوصاً األخ يت رر دخولو ، فقاؿ 
مبيحػػًة لئلرلػػاع احملػػـر ل انػػت ىػػذه حاجػػة ولقػػاؿ النػػيب عليػػو الصػػبلة  ا٢باجػػةتفػػروف مػػن ا٤بػػوت لػػو كانػػت 

فلمػػػا دل ، ( أرلػػػعيو ٙبرمػػػم عليػػػو : ) ترلػػػعو فتحػػػـر عليػػػو كمػػػا قػػػاؿ المػػػرأة أ  حذيفػػػة  ا٢بمػػػو: والسػػػبلـ 
  ي ةر   ُعلم أنه   ي ةر يعني مطلل الحاجة صبلة والسبلـ إذل ىذا ا٢بل الرسوؿ عليو ال يعدؿ

اإلرلػاع وإذا دل  ٯبػوزأنػو إذا ُوجػدت حاجػة سػببها التبػِب فحينئػٍذ :  فنحن م  الييخ في الهعليػل األوؿ
 ،يوجد فإنو ال ٯبوز اإلرلاع 

 ،ليس ٩ب ناً  اآلففي وف العمل ّٔذا ا٢بديا  وعلى اذا
 ،ال بد من أف ي وف اإلرلاع يف وقتو :  اؿف نقوي اف اآل
 ىل ي وف ىناؾ خصوصية شخصية ؟  الهقديروعلى اذا 

   بأس ترضعه المرأة ويحـر عليها     :   ألنه لا ُوجد أحد مثل سالم لقلنا  

                                                 

 ،(  61 – 50 – 42 – 35/  34) و٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  056جواب أىل العلم واإلٲباف ص  -     1
 ، (  2072) ومسلم (  4934) أخرجو البخاري  -  2   
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 فصل
 في ال الـ على الضنة والنار

   انهقل الم لف رحمه اهلل إلى النهاية نهاية البير ةم
معناىػػا يقولػػوف يف  يفهمػػوفول ػػنهم ال  سػػبة أود أف أنبػػه إلػػى كلمػػٍة يقالهػػا كثيػػٌر مػػن النػػاسالمنا وبهػػذص

 ، (مثااص األخير  إلىةم نُقل ) أو ( إلى مثااص األخير  ةم ُدفن) ا٤بيت إذا مات 
فػإف المثػاى األخيػر اػا الضنػة  البعػاألف مضموهنا إن ار  كفراً وىذه ال لمة لو أخذنا ٗبدلو٥با ل انت 

  لنار أو ا
وأف    بعػػثأنػػو  ىػػذافمضػػموف (  انهقػػل إلػػى مثػػااص األخيػػر) : قيػػل ٥بػػذا الرجػػل إذا مػػات أو ُدفػػن  فػػإذا

 ،األمر انتهى 
 ،يف روف يف ا٤بعا   واليأخذوف العبارات تقليداً  كثيراً من الناس   يفهماف المعنى في الااق   ل ن

أف ىػذا (  أسػألي اللطػف فيػه ول نػيالقضاء  اللهم إني   أسألي رد) علينا يف قوؿ بعضهم  كما مر
 من ر ، اعـز السؤاؿ فإف اهلل ال م ره لو ، 

 ،بعد ما ٰبصل بعرصات القيامة يؤوؿ الناس إذل ا٤بثوى األخّب حقيقًة :  أقاؿ
 :ذكرص الم لف في قاله  ماواا 

****************** 
              ة ػنػػػػػػػػػػػِ اٍف وكػػػػػػػػػػل جػإنسػػػػػػػػػػ وكػػػػػػػػػػل  – 188

          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                             جننعػػػػػػػػػػػػػػػػػيم دار نػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر أو  فػػػػػػػػػػػػػػػػػي                                                                 
  

 يعِب من بِب آدـ ، :  (كل إنساف : )  قاله
 ، يعِب من ا١بن ( : وكل ِجنرة : )  قاله

   (  عالٌم غيبي مسههروف عن األعين: ) والضن 
 ، يهصاروف بي ل حياانات أحياناً وقد يبدوف وقد
النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم يف شػ ل حيػة فػإف شػاباِّ مػن  عهػديف فػراش األنصػاري يف  تي ل الضنيكما 

مػا شػأنك ٤بػاذا : فقػاؿ ٥بػا ، فلمػا جػاء إذل بيتػو وجػد زوجتػو عنػد البػاب  بُعرساألنصار كاف حديا عهٍد 
 مثذا حيػٌة م ويػػة علػػى فراشػو فأخػػذا الػرُّمح فوخزىػػا فماتػػت ادخػػل ، فػدخل فػػإ : ؟ قالػػت البػابأنػِت عنػػد 

جنيػة فقتلهػا فقتلػو  كانػتمات ىو يف ا٢باؿ فما يُدرى أيهما أسػرع موتػاً الرجػل أـ ا٢بيػة ؟ ألف ىػذه ا٢بيػة  
يف البيػوت حػٌب ٰبػرّْج عليهػا ثبلثػاً  ت وفمث هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن قتل ا٢بيات الٍب ،  1 أىلها
حػػرَّج عليهػػا ثبلثػػاً وعػػادت قتلهػػا ألهنػػا إف كانػػت  فػػإذاأنػػِت مػػِب يف حػػرج أخرجػػم : ٱباطبهػػا ويقػػوؿ يعػػِب 

                                                 

 ، (  2236) أخرجو مسلم  -  1
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دمها وإف كانت غّب جنية فهم ال تفهم سوؼ تأيت وتُقتػل وال لػرر  أىدرتجنية فلن تأتيو وإف أتتو فقد 
 ،يف قتلها 

ذلػػك مث إف  ٫بػور حيػػواف أو وقػػد يبػدوف أحيانػػاً يف صػو ،  الضػن اػػم عػالم غيبػػي مسػههٌر عػػن األعػين إذف
 ،نار  منىذا العادل أصلهم من النار ألف أباىم الشي اف إبليس وقد خلقو اهلل 

 ، ال افروف وفيهما٤بسلموف  وفيهمدوف ذلك  وفيهمالصا٢بوف  فيهم ةم إف اذا العالم
 ، وإف كاف أصلهم إبليس كافراً 

 ابد ،الع فيهمطالب العلم  فيهمالصاحل  فيهما٤بسلم  ل ن فيهم
 ،ثالا ٥بما  واليعِب ىذا مآ٥بم إما النار وإما ا١بنة  ( :في دار نار أو نعيم جنة : )  قاله
هبٍ ادخِٞا ك٢ أْٓ هذ خِذ ٖٓ هجٌِْ ٖٓ اُغٖ ٝاإلٗظ ك٢ } : قولو تعاذل :  (في دار ناٍر  ) :األوؿ  ودليل

 . ( 34األػشاف ) { اُ٘بس 
 ،وأمٌم من اإلنس  ا١بنمن يف أف النار يدخلها أمٌم  واذا نٌص صريح

   1 محل إجماٍع من العلماء أف كافر الضني في النار ك افر ازنسي واا
ٝأٗب ٓ٘ب أُغِٕٔٞ ٝٓ٘ب اُوبعطٕٞ كٖٔ أعِْ كؤُٝئي رؾشٝا سؽذا } : قولو تعاذل يف سورة ا١بن  :لهذا  ويدؿ

 ،  آخر دليل،  ( 11 – 11اُغٖ ) { ، ٝأٓب اُوبعطٕٞ كٌبٗٞا ُغْٜ٘ ؽطجب 
   2 ال افر من الضن في النار بالنص وازجماع و  خالؼ في ذليأف  عجيب
 من الضن ال اا في الضنة ؟  الم منل ن 
 :اذا خالؼ بين العلماء  في
     بػػػذلكوكفػػػى ، ول ػػػن ينجػػػو مػػػن النػػػار ، إف ا٤بػػػؤمن مػػػن ا١بػػػن ال يػػػدخل ا١بنػػػة  :مػػػن قػػػاؿ  فمػػػنهم - 1

 ، 3 راحة
ودل  ،{ كٖٔ أعِْ كؤُٝئي رؾشٝا سؽذا } : قالوا ، { ٔغِٕٔٞ ٝٓ٘ب اُوبعطٕٞ ٝأٗب ٓ٘ب اُ} :  ألنهم قالاا

أي ٙبرواُّ : { رؾشٝا سؽذا }  ىؤالء:  قالوا، { ٝأٓب اُوبعطٕٞ كٌبٗٞا ُغْٜ٘ ؽطجب } ، يدخلوا جزاءًا ٥بم 
 ، أما في اآلخرة فس هاا الدنياسلوكاً طيباً ومعاملًة حسنة وىذا يف 

 ، 4 بل إف مؤمنهم يف ا١بنة كمؤمن اإلنس :بعض العلماء  وقاؿ - 8
) { كجؤ١ آالء سثٌٔب رٌزثبٕ } : فإف اهلل تعاذل ٱباطب فيها ا١بن واإلنس  الرٞبنبسورة  :واسهدلاا لذلي 

٣ب ٓؼؾش اُغٖ ٝاإلٗظ إ اعزطؼزْ إٔ ر٘لزٝا ٖٓ أهطبس اُغٔبٝاد ٝاألسك كبٗلزٝا } : ويقوؿ ،  ( 13اُشؽٖٔ 
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، كجؤ١ آالء سثٌٔب رٌزثبٕ ، ٣شعَ ػ٤ٌِٔب ؽٞاظ ٖٓ ٗبس ٝٗؾبط كال ر٘زقشإ ، كجؤ١ آالء  ال ر٘لزٕٝ اال ثغِطبٕ

سثٌٔب رٌزثبٕ ، كبرا اٗؾوذ اُغٔبء كٌبٗذ ٝسدح ًبُذٛبٕ ، كجؤ١ آالء سثٌٔب رٌزثبٕ ، ك٤ٞٓئز ال ٣غؤٍ ػٖ رٗجٚ 

اف٢ ٝاألهذاّ ، كجؤ١ آالء اٗظ ٝال عبٕ ، كجؤ١ آالء سثٌٔب رٌزثبٕ ، ٣ؼشف أُغشٕٓٞ ثغ٤ٔبْٛ ك٤ئخز ثبُ٘ٞ

، ُٖٝٔ خبف ٓوبّ سثٚ ع٘زبٕ ، كجؤ١ آالء } ، كل ىذا للجن واإلنس ،   ( 18 – 33اُشؽٖٔ ) { سثٌٔب رٌزثبٕ 

كجؤ١ } ، ىذا ٤بن ؟ للجن واإلنس السياؽ واحد وا٣ب اب واحد ، (  13 – 12اُشؽٖٔ ) { سثٌٔب رٌزثبٕ 

ك٤ٜٖ هبفشاد اُطشف ُْ ٣طٔغٜٖ } : إذل أف قاؿ ، (  14 – 13 اُشؽٖٔ) { آالء سثٌٔب رٌزثبٕ ، رٝارب أك٘بٕ 

، { ٝال عبٕ } ، على اإلنس  فيفسدوىن، { ُْ ٣طٔضٜٖ } فػ ،  ( 12اُشؽٖٔ ) { اٗظ هجِْٜ ٝال عبٕ 
ك٤ٜٖ خ٤شاد ؽغبٕ ، كجؤ١ آالء سثٌٔب رٌزثبٕ ، } : قاؿ ، فيفسدوىن على ا١بن وىذا يف ا١بنتيْب األخريْب 

٢ اُخ٤بّ ، كجؤ١ آالء سثٌٔب رٌزثبٕ ، ُْ ٣طٔضٜٖ اٗظ هجِْٜ ٝال عبٕ ، كجؤ١ آالء سثٌٔب رٌزثبٕ ؽٞس ٓوقٞساد ك

 . ( 31 – 32اُشؽٖٔ ) { 
  اا الصحيح المقطاع به أف المسلم من الضن يدخل الضنة  واذا

 ،اهلل وعدؿ اهلل عز وجل  ح مة واذا اا مقهضى
 رى ، ؟ ن 1 ىل أُرسل من ا١بن رسوؿ يبقى النظر ول ن

 ،  2 ال:  قيل - 1
ٝٓب أسعِ٘ب ٖٓ هجِي اال سعبال ٗٞؽ٢ ا٤ُْٜ ٖٓ أَٛ اُوشٟ أكِْ ٣غ٤شٝا ك٢ األسك ك٤٘ظشٝا ٤ًق } : لقولو تعاذل 

 . ( ٣125ٞعق ) { ًبٕ ػبهجخ اُز٣ٖ ٖٓ هجِْٜ 
 ،بل منهم رسوؿ :  وقيل - 8

فهو ٱباطب ا١بن ،  ( 132األٗؼبّ  ){ ٣ب ٓؼؾش اُغٖ ٝاإلٗظ أُْ ٣ؤرٌْ سعَ ٌْٓ٘ } : لقوؿ اهلل تعاذل 
 ،من ا١بن  وجناِّ إنساً من اإلنس ، { أُْ ٣ؤرٌْ سعَ ٌْٓ٘ } : واإلنس ويقوؿ 

فإف الذكور من ا١بن ُيسموف ،  {ٝٓب أسعِ٘ب ٖٓ هجِي اال سعبال ٗٞؽ٢ ا٤ُْٜ ٖٓ أَٛ اُوشٟ } :  وأما قاله
ا١بن فيهم رجاؿ ،  ( 2اُغٖ ) { ثشعبٍ ٖٓ اُغٖ  ٝأٗٚ ًبٕ سعبٍ ٖٓ اإلٗظ ٣ؼٞرٕٝ} : رجااًل قاؿ اهلل تعاذل 

 ،كما يف ىذه اآلية ال رٲبة 
 ، {ٝٓب أسعِ٘ب ٖٓ هجِي اال سعبال ٗٞؽ٢ ا٤ُْٜ ٖٓ أَٛ اُوشٟ } : بقولو  يهم ا سهد ؿ فالوعلى اذا 

 ،أف من ا١بن رسل ، { ٣ب ٓؼؾش اُغٖ ٝاإلٗظ أُْ ٣ؤرٌْ سعَ ٌْٓ٘ } : وي وف ظاىر قولو 
  الخالؼ بين العلماء ماض   واذا
 ،إنو ليس من ا١بن رسل :  قالاا والذين

 : { ٣ب ٓؼؾش اُغٖ ٝاإلٗظ أُْ ٣ؤرٌْ سعَ ٌْٓ٘ } :  أجاباا عن قاله
 ،إف ا٣ب اب باعتبار آّموع ال باعتبار ا١بميع :  قاؿ
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وا٤برجاف ال  واللؤلؤ،  ( 88اُشؽٖٔ ) { ٣خشط ٜٓ٘ٔب اُِئُئ ٝأُشعبٕ } : يف البحرين  تعالىفها كقاله 
 ، على ما اا الميهارا٤باحل  منٱبرجاف إال 

 ،أف ح مة اهلل تأىب ذلك :  قالاا
النار وأبوىم إبليس سيد ا٤بت  ين وقائد ال افرين  منالرسالة تشري  وت رمي وتعظيم وا١بن أصلهم  ألف

} : شر كما قاؿ تعاذل بالرسالة وإ٭با يتلقوف التعاليم ٩با جاء من الب ىؤالءأف يُ ـر  فليس من الح مة

ٝار فشك٘ب ا٤ُي ٗلشا ٖٓ اُغٖ ٣غٔؼٕٞ اُوشإٓ كِٔب ؽنشٝٙ هبُٞا اٗقزٞا كِٔب هن٢ ُٝٞا ا٠ُ هْٜٞٓ ٓ٘زس٣ٖ ، 

هبُٞا ٣ب هٞٓ٘ب اٗب عٔؼ٘ب ًزبثب أٗضٍ ٖٓ ثؼذ ٓٞع٠ ٓقذهب ُٔب ث٤ٖ ٣ذ٣ٚ ٣ٜذ١ ا٠ُ اُؾن ٝا٠ُ هش٣ن ٓغزو٤ْ ، ٣ب 

 . ( 31 – 85األؽوبف ) { ٣ـلش ٌُْ ٖٓ رٗٞثٌْ ٣ٝغشًْ ٖٓ ػزاة أ٤ُْ هٞٓ٘ب أع٤جٞا داػ٢ هللا ٝآٓ٘ٞا ثٚ 
 ،ليس منهم رسل ل ن منهم نُُذر : عن ا١بن  فقالوا

فيتلقى ىؤالء النُِّذر ٩با جاءت بو الرسل ،  ( 88اُشؽٖٔ ) { ُٝٞا هْٜٞٓ ٓ٘زس٣ٖ } : كما قاؿ تعاذل 
 ،وف بو قومهم نذر وي

وزكػاتهم   كصػالتناضػن اػا مػا يُػ مر بػه ازنػس يعنػي اػل صػالتهم  على ذلي ال مػا يُػ مر بػه ال وينبني
 ؟كيكاتنا وصيامهم كصيامنا وحضهم كحضنا 

 :اذا أيضاً خالؼ بين العلماء  في
أف ي ػوف  وجػبإذا كاف تلقيهم ٤با يقوموف بو من الشرائع ٩بػا جػاءت بػو اإلنػس :  من قاؿ فمنهم  - 1

خاصػاً بػا١بن بػل ٪بػد أف األح ػاـ واحػدة  اإلنػس فصػبلً ء بػو مثل ما جاء إذل اإلنس ألننا ال نرى فيما جػا
 ،بو ا١بن وال فرؽ  أُمرفي وف ما أُمر بو اإلنس ىو ما ىذا وعلى 

اإلنػػس يف ا٢بػػد  بػػوبػػل إهنمػػا يفَبقػػاف فلػػيس مػػا أُمػػر بػػو ا١بػػن مسػػاوياً ٤بػػا أُمػػر :  بعػػض العلمػػاء وقػػاؿ - 8
 ،وا٢بقيقة 

 ،باختبلؼ أحوا٥بم  أح امهماإلنس ٚبتل   وإذا كاف ألف جنس الضن ليس كضنس ازنس
ا٢بػػػج ال حػػػج عليػػػو ف ػػػذلك ا١بػػػِب ال  يسػػػت يعفػػػا٤بريض يصػػػلم قاعػػػداً مػػػثبلً والفقػػػّب ال زكػػػاة عليػػػو ومػػػن ال 

 ،يُ ل  إال ٗبا يناسب حالو 
وما أشبهها ،  ( 842اُجوشح ) { ال ٣ٌِق هللا ٗلغب اال ٝعؼٜب } : مثل  على ذلي الدالةوت اف العمامات 

 ،يف شرائع اإلنس  ت ليفهميد عمـو تق
 : قاؿ  ما ذاب إليه شيخ ازسالـ ابن تيمية رحمه اهلل واذا

ألف ح مػػة اهلل تع ػػم   أ  يهسػػاووا فػػي اله ليػػفيقتضػػم  الحػػد والحقيقػػةيف  اإلنػػسإف اخػػتبلفهم عػػن 
 ، 1يناسبو حٌب يف البشر  ماكل م لٍ  

 ، ةم لفاف في الضملبأف ا١بن نقر ٫بن  كل حاؿ  وعلى
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 ،يدخل ا١بنة أيضاً  م منهميدخل النار وأف  كافراموأف 
  أما مسألة الرسالة وعدـ الرسالة فقد ت اف األدلة مه افئة 

 ،أف الرسل من البشر : كاف الراجح   وإف
 ، فهذا محل تَػَاقففالشرعية  األح اـلئلنس يف  مساووفىل ىم  وأما
  نظرنا إلى عمـا األدلة  إف
 ،لئلنس  ىم مساووف:  قلنا
  نظرنا إلى الح مة في الهيري  وأف اليرع يخهلف باخهالؼ الم لف  وإف
 ،أف ي وف لو شرٌع خاٌص ّٔم وىذا الشرع ا٣باص ّٔم  بدال :  قلنا
  كنا   نضدص في ال هاب و  في السنة   وإف

 ، ل ن يُ خذ من العمامات
 . ( 12اُزـبثٖ ) { اعزطؼزْ  كبروٞا هللا ٓب} ، { ال ٣ٌِق هللا ٗلغب اال ٝعؼٜب } :  مثل

يسػت يعو اإلنػس وقػد ال ي ػوف عنػدىم كػل مػا عنػد اإلنػس فت ػوف األح ػاـ  مػافهم قد ال يست يعوف كل 
 ،ّٔم  خاصةً 
 ، مه افئةيف ىذا  األدلةاهلل أعلم  : نقاؿواذا 
 ، ٨بال على أف ما ُكلفوا بو متساٍو ٤با ُكل  بو اإلنس أو  اناؾ دليل واضح وليس

 ،باإلٝباع مستنده النص  ىذا  ( :في دار نار ) أف الم لف يقاؿ والمهم 
 ،فيو خبلؼ  ( :أو نعيم جنة ) : قاله 

 ،  الضنةأنهم يدخلاف : والصحيح 
 وليسدخو٥بم    ينافيعن دخوؿ ا١بن ا١بنة  الس ات،  ( 11اُغٖ ) { رؾشٝا سؽذا } : قولو تعاذل 
  بصريح 
 ،ال يدخلوف ا١بنة :  لا قاؿ
 الرُّْشد وس ت عن ثوأّم يف اآلخرة ،  ويريدوفىذا صريح ل ن ذكر أهنم يتحروف الرَّشد :  لقلنا
 : ا سهعانة بالضن جا ية بيرطين: شيخ ازسالـ ابن تيمية قاؿ
  ي اف الطريل الماصل إليها ُمَحررماً  أ  - 1
   1يسهعين بهم على شيٍء ُمَحررـ  وأ  - 8
 ،ال نعينك حٌب تسجد لنا مثبلً : أف قالوا ب كانم الطريقة ُمحرمة  فإف
 ،أف يقع من مؤمن ا١بن    يم ن واذا

                                                 

 ، (  87/  03) و٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (  365 – 364) الفرقاف بْب أولياء الرٞبن وأولياء الشي اف   - 1
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 ،ال ٲب ن أف يأمر بالشرؾ  ألف م من الضن
 ، فسل وعندصأو ي وف مسلماً  قد ي اف م مناً  ل ن

 ٛب نيِب من نفسك  حٌبال أعينك : للمرأة  مثالً فيقوؿ 
 ،ال ٯبوز  نفسك فهذا حراـ منعينك حٌب ٛب نِب ال أ: فاحشة اللواط ويقوؿ للشاب أو ي اف عندص 

فػبلف إليػو ىػذا  ٗباؿأحضروا رل ماؿ فبلف فيذىبوف ويأتوف : بأف يقوؿ  يسهعين بهم على شيٍء ُمحـر أو
 ،حراـ ألنو يستعْب ّٔم على معصية على سرقة أمواؿ الناس 

 ، اسهعاف بهم على شيٍء مباح وبطريٍل مباحإذا  ل ن
وال يػأمر بػال فر ، وال يػأمر بالفحشػاء بػذلك إذا عرفػت أنػو يػذكر اهلل  بأسإنو ال :  فيقاؿ شيخ ازسالـ

، 
يف إيضػاح الداللػة  وكذلكوقائع يف الفتاوى وكذلك يف كتاب النبوات  رحمه اهلل الـذكر شيخ ازس وقد

ف عمػػر بػػن مػػن ا١بػػن وأرأيػػن ٥بػػا  ا٤بدينػػةأنػػو يف عهػػد عمػػر بػػن ا٣ب ػػاب كانػػت امػػرأة يف  1 يف عمػػـو الرسػػالة
فػػأخ ه وىػػو مسػػتعمل حػػٌب عنػػدنا ىنػػا يف  رأيهػػاىػػذه ا٤بػػرأة فأرسػػلت  إذلا٣ب ػػاب تػػأخر وٕبثػػوا عنػػو فجػػاءوا 

 ، 2 وغّب ىذه الببلد مستعمل ا١بن مثبلً يف إحضار الغائب ا٤بستور أو ما أشبو ذلك الببلدىذه 
 كالـ الم لف صريح في أف الضن يدخلاف الضنة وكذلي يدخلاف ازنس    إذف

******************  
              دػخلػػػػػػه لػػػػػم يػعصػػػػػى بذنبػػػػػ ومػػػػػن – 183

                                   ديػهػػػػػػػػػػػػػػعػاار المػا يػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػدخل وإف                                                      
  

 ،والنار داراف ٮبا مآؿ ا٣بلق وليس بعدٮبا دار  ا١بنة
 : ب  ألف دور ازنساف أر 

   مه أفي بطن :  األولى
   في الدنيا  : والثانية
  في البرزخ : والثالثة 
   3 واذص األخيرة   دار بعداا القيامةيـا : والرابعة 
 : في مسألة الضنة والنار من وجاٍص مهعددة  والبحث
 ف ؟ آلال الضنة والنار ماجادتاف ا: األوؿ  البحث

 ،نعم موجودتاف اآلف :  الضاابو

                                                 

 وىم رسالة موجودة لمن ٦بموعة الرسائل ا٤بنّبية ، - 1
 ،(  63/  00) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  - 2
 ، 396 – 395شرح العقيدة ال حاوية ص  - 3
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 :ذلي في القرآف والسنة  ليلود
ٗبعُب  واإلعداد،  ( 131آٍ ػٔشإ ) { ٝاروٞا اُ٘بس اُز٢ أػذد ٌُِبكش٣ٖ } : فقد قاؿ اهلل تعاذل :  القرآف أما

ٝعبسػٞا ا٠ُ ٓـلشح ٖٓ سثٌْ ٝع٘خ ػشمٜب } : فقاؿ تعاذل :  وأما الضنة، التهيئة فإهنا مهيأة لل افرين 

 ، التهيئةواإلعداد معناه ،  ( 133آٍ ػٔشإ ) { اُغٔبٝاد ٝاألسك أػذد ُِٔزو٤ٖ 
ورأى ،  1 ا٣بسػػوؼرأى النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم النػػار ُعرلػػت عليػػو وىػػو يصػػلم صػػبلة :  السػػنة وفػػي

تُعػػذب يف ِىػػرٍَّة ٥بػػا حبسػػتها  امػػرأةورأى فيهػػا ،  2 فيهػػا عمػػرو بػػن ٢بػػم  ٯبػػر ُقْصػػَبُو يف النػػار يعػػِب ٯبػػر أمعػػاءه
وىػػو العصػػا  نٗبحجمػػو وكػػاف معػػو احملجػػ ا٢بجػػاجفيهػػا صػػاحب احملجػػم الػػذي يسػػرؽ ورأى ،   حػػٌب ماتػػت

تعلػػق متاعػػك  : يف ػػن لػػو ا٢بػػاج ذىػػب وإف ف ػػن لػػو قػػاؿ دلاحملميػػة الػػرأس ٲبػػر با٢بػػاج وٱب ػػ  متاعػػو إف 
أما ا١بنة فرآىا النيب صػلى اهلل عليػو ،  3 يُعذب ٗبحجمو يف النار وسلمٗبحجمم فرآه النيب صلى اهلل عليو 

ا٣بسوؼ حٌب ىمَّ أف يتناوؿ منها ِقْ َ  عنب ول نو دل يفعل وكذلك النػيب عليػو  صبلةسلم وىو يصلم و 
عمػر  حػدَّثورأى فيهػا قصػراً لعمػر بػن ا٣ب ػاب ودل يدخلػو ألنػو تػذكر غػّبة عمػر و٤بػا ،  4 والسبلـ الصبلة

مػػا غػػرت لػػو  دخلتػػولػػو : يعػػِب يقػػوؿ ،  5 أعليػػك أغػػار يػػا رسػػوؿ اهلل ؟: بػػذلك ب ػػى رلػػم اهلل عنػػو وقػػاؿ 
 ،غرت على غّبؾ ما غرت عليك 

   إذف ةبم بال هاب والسنة أف النار والضنة ماجادتاف اآلف فالمهم
  أيضاً محل إجماٍع بين العلماء  واا
 مٌب ُخلقتا ىذا ىو الذي نتوق  فيو ،  ول ن
 ، ٧بل إٝباع  وىو

   6 ماٍع أنها ُم بدةجوأما النار فمحل إ
  بعض العلماء واا مرجاح بل   وزف له  إليهذاب  إ  خالفاً يسيراً 

 ، الذي ال شك فيو أف النار مؤبدة دائماً وأبداً  : والصحيح
: جل وعبل يف سورة النساء  فقاؿ، { خبُذ٣ٖ ك٤ٜب أثذا } : اهلل تبارؾ وتعاذل يف آياٍت ثبلٍث يف كتابو  لقوؿ

اُ٘غبء ) { ٤ُٜذ٣ْٜ هش٣وب ، اال هش٣ن عْٜ٘ خبُذ٣ٖ ك٤ٜب أثذا إ اُز٣ٖ ًلشٝا ٝظِٔٞا ُْ ٣ٌٖ هللا ٤ُـلش ُْٜ ٝال } 

124 – 125 ) . 
 ؟  وإ  ف يف ي اف خالداً في غير محلة ر ا٣بلود لرو  م اف ىوتأبيد ا٣بالد يدؿ على تأبيد عل

                                                 

 ، (  914) ومسلم (  420) أخرجو البخاري  - 1
 ، (  2856) أخرجو مسلم  -  2
 ،(  0496 – 914) أخرجو مسلم  -  3
 ، (  910) ومسلم (  702) أخرجو البخاري  -  4
 ، (  2395) ومسلم (  3171) ي أخرجو البخار  -  5
 ،(  316/  08( )  332/  7( )  77/  5) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -  6
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 ، مسهحيلىذا 
ال ٣غذٕٝ ٤ُٝب ٝال  إ هللا ُؼٖ اٌُبكش٣ٖ ٝأػذ ُْٜ عؼ٤شا ، خبُذ٣ٖ ك٤ٜب أثذا} : تعاذل يف سورة األحزاب  وقاؿ

 . ( 21 – 21األؽضاة ) { ٗق٤شا 
 . ( 83اُغٖ ) { ٖٝٓ ٣ؼـ هللا ٝسعُٞٚ كبٕ ُٚ ٗبس عْٜ٘ خبُذ٣ٖ ك٤ٜب أثذا } : يف سورة ا١بن  وقاؿ
يػػا أىػػل : فيقػػاؿ ،  والنػػارفيوقػػ  يف م ػػاٍف بػػْب ا١بنػػة ، أنػػو يُػػؤتى يػػـو القيامػػة بػػا٤بوت :  فػػي السػػنة وةبػػم

فيُػذبح ، نعػم ىػذا ا٤بػوت : فيقػوؿ  ؟ىػل تعرفػوف ىػذا : فيقاؿ ٥بم ، يشرئبوف وي لعوف ىل النار فأا١بنة يا 
 ، 1 وال موت خلودٌ يا أىل ا١بنة خلوٌد وال موت يا أىل النار : ويقاؿ ، 
 ،وىذا من السنة  ُيحدد ولم

  ي اد ي اف منعقداً  وازجماع
    وزف له : ل قلم مرجاح ب ل نهإ  خالفاً يسيراً عن طا فٍة من السلف والخلف 

 قالاا إف رحمة اهلل سبقم غضبه ؟  فإف
 ، قياسال قياس يف مقابلة النص ما داـ عندنا نص من القرآف صريح بالتأبيد فبل :  قلنا
 ؟  2 ال الضنة والنار م بدتاف   تفنياف: البحث الثاني  إذف

 نعم ، :  الضااب
 ار أو اذا خاٌص باألنس ؟ ال يدخل ازنس والضن الضنة والن: الثالث  البحث
 ، 3 أما النار فيدخلها ا١بن واإلنس بالنص واإلٝباع:  الضااب

من ا١بن  كثّباً أي خلقنا  :  ( 135األػشاف ) { ُٝوذ رسأٗب ُغْٜ٘ ًض٤شا ٖٓ اُغٖ ٝاإلٗظ } : اهلل تعاذل  قاؿ
 ،واإلنس نسأؿ اهلل أال ٯبعلنا منهم 

 . ( 34األػشاف ) { ِذ ٖٓ هجٌِْ ٖٓ اُغٖ ٝاإلٗظ ك٢ اُ٘بس هبٍ ادخِٞا ك٢ أْٓ هذ خ} : وقاؿ تعاذل 
ٝأٗب ٓ٘ب أُغِٕٔٞ ٝٓ٘ب اُوبعٌٕٞ كٖٔ اعِْ كؤُٝئْ رؾشٝا سؽذا ، ٝأٓب } : وقاؿ تعاذل يف سورة ا١بن 

 . ( 11 – 11اُغٖ ) { اُوبعطٕٞ كٌبٗٞا ُغْٜ٘ ؽطجب 
  دخاؿ الم منين الضنة فها بالنسبة للبير بالنص وازجماع  وأما

  للضن محل خالؼ  وبالنسبة
 ،أهنم يدخلوف ا١بنة :  والصحيح
} : وعبل  جلما جاء يف سورة الرٞبن حيا ٱباطب اهلل ا١بن واإلنس ويقوؿ  :على ذلي  والدليل

٣ؼشف أُغشٕٓٞ ثغ٤ٔبْٛ ك٤ئخز ثبُ٘ٞاف٢ ٝاألهذاّ ، كجؤ١ آالء سثٌٔب رٌزثبٕ ، ٛزٙ عْٜ٘ اُز٢ ٣ٌزة ثٜب 

 . ( 11 – 11اُشؽٖٔ ) { ٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ؽ٤ْٔ إٓ ، كجؤ١ آالء سثٌٔب رٌزثبٕ أُغشٕٓٞ ، ٣طٞكٕٞ ث
                                                 

 ( . 2849) ومسلم (  4453) أخرجو البخاري  -  1
 ،  80عقيدة السل  أصحاب ا٢بديا للصابو  ص   -  2
 ،(  317 – 316/  00) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -   3
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 ،أنو ٦بمع عليو دخوؿ النار ٦بمع عليو ليس فيو إش اؿ : قلنا  وىذا
 ؟وا٣ب اب ٤بن ،  ( 13 – 12اُشؽٖٔ ) { ُٖٝٔ خبف ٓوبّ سثٚ ع٘زبٕ ، كجؤ١ آالء سثٌٔب رٌزثبٕ } 

ُْ ٣طٔضٜٖ اٗظ هجِْٜ ٝال عبٕ ، كجؤ١ آالء } : يْب واألخريْب ا١بنتْب األول يفللجن واإلنس إذل أف قاؿ 

 . ( 31 – 31اُشؽٖٔ ) { سثٌٔب رٌزثبٕ 
 ، 1 أف مؤمِب ا١بن يدخلوف ا١بنة كمؤمِب اإلنس :فالقاؿ الراجح  وعليه

عدؿ اهلل عز وجل من كماؿ عدلو أف من عمل ابتغاء ما ُوعػد بػو مػن الثػواب فػبل بػد  كماؿوألف ىذا من  
 قق لو الثواب ، ٰب أف

 ، 2 (إف رٞبٍب سبقت غضيب : ) ىذا مقتضى قولو تعاذل يف ا٢بديا القدسم  وألف
 ، رٞبتوإف كافر ا١بن يدخل النار ومؤمنهم ال يدخل ا١بنة ٯبعلوف غضبو سبق :  يقالاف والذين

 ؟إف ا  ء إذا عملاا ما يقهضي الرحمة : كيف نقاؿ 
 ما يقتضم العذاب فإهنم يُعذبوف أين َسْبُق الرٞبة للغضب ،  عملوافإهنم ال يُع وف الرٞبة وإذا 

 قالهوفي    ( 11اُغٖ ) { كٖٔ أعِْ كؤُٝئي رؾشٝا سؽذا } : في قاله تعالى : ما تقالاف : قيل  فإف
   ( 31األؽوبف ) { ٣ب هٞٓ٘ب أع٤جٞا داػ٢ هللا ٝآٓ٘ٞا ثٚ ٣ـلش ٌُْ ٖٓ رٗٞثٌْ ٣ٝغشًْ ٖٓ ػزاة أ٤ُْ }  :تعالى 
 يقالاا ويدخل م الضنة ؟  ولم

فػإذا دل  للعدـ ذكراً ألف عدـ الذكر ليس أف الس وت عن الشمء ال يلـز منو انتفاء الشػمء :  فالضااب
 ،ألف عدـ الذكر ليس ذكراً للعدـ  ٥بايُذكر ثوأّم يف ىذه اآلية فقد ذُكر يف آيٍة أخرى ال معارض 

 ، فرؽخلوا ا١بنة كمؤمِب اإلنس وال إف مؤمِب ا١بن يد:  اذا فنقاؿ في اذا البحث وعلى
  ؟ما المراد بالمعصية في كالـ الم لف انا ( : ومن عصى بذنبه لم يخلد  : ) قاله

 ال بائر ،                                                     :  المراد، ال بائر 
 ،خوالً يعِب وإف وردىا د (وإف يَرِْداا ) في نسخة  ( :وإف دخلها  : ) قاله
إال  فيهػػػايعػػػِب وإف دخػػػل النػػػار فإنػػػو ال ٱُبلَّػػػد ألنػػػو ال ٱُبلَّػػػد :  (وإف دخلهػػػا ) الصػػػحيحة  النسػػػخةل ػػػن 

 ال افروف ومن عصى بذنبو دل ٱبلد وإف دخلها ، 
أىٌل للبوار والبوار ىو  ا٤بعتديىذا نداء يعِب يا بوار ا٤بعتدي احضر ألف  ( :يا باار المعهدي : )  قاله

 دار ا٥ببلؾ ، :  ( 84اثشا٤ْٛ ) { ٝأؽِٞا هْٜٞٓ داس اُجٞاس } : قاؿ تعاذل  ا٥ببلؾ كما
دخػػل  مػػنالمعهػػدي انػػا ؟ اػػل المعهػػدي العاصػػي الػػذي يػػدخل ؟ أو المعهػػدي الػػذي يقػػاؿ إف  فمػػن

 النار   يخرج منها أو اما جميعا ؟ 

                                                 

 ،(  024/  2) إيضاح الداللة يف عمـو الرسالة لمن ٦بموعة الرسائل ا٤بنّبية  - 1
 ، (  2750) ومسلم (  6986) أخرجو البخاري  - 2
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 ، اارجوالخالمعهيلة أو أف مراد ا٤بؤل  رٞبو اهلل با٤بعتدي  أنهما جميعاً  الظاار
 ،منها  ٱبرجإف من دخل النار ولو من أجل ال بّبة فإنو ال : قالوا  المعهيلة والخاارج ألف

  ول ن يخهلفاف في أح اـ الدنيا 
 ،يف منزلة بْب ا٤بنزلتْب : يقولوف  فالمعهيلة
 ،كافر : يقولوف  والخاارج

 ،ال تنفع فيهم الشفاعة  النار و٥بذا يفأي العصاة ٨بلدوف  وام جميعاً اتفقاا أنهم في اآلخرة
 ما ذاب إليه أال السنة والضماعة :  والصحيح

أف من دخلها من العصػاة فإنػو ٱبػرج منهػا إمػا بالشػفاعة وإمػا  الشفاعةيف أحاديا كثّبة يف  كما مر علينا
 ال بد أف ٱبرج منها ، ل نبفضل اهلل ورٞبتو 
 لمن ت اف الضنة والنار ؟ : البحث الراب  
 :يقاؿ الم لف 

ػة                                       جنػػػػػػػػػػػػػػػػػنػعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اٍر أو ػدار نػػػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي                                                                               ة ػػنر ػِ اٍف وكل جػإنس وكل
  

  أي كل واحد من ا١بن يف دار نار أو نعيم جنة ،( : كل إنساف وكل ِجنرة : ) قاله 
 كالـ الم لف صريح في أف الضن يدخلاف الضنة وكذلي يدخلاف النار وكذلي ازنس    إذف

******************  
                    مصير الخلل مػن كػل الػارى  اما – 181

                             رىػوافهػػػػػػػػػػػػػدى ػعػػػػػػػػػػػػػػدار مػػػػػػػػػػػػػن ت ارػنػػػػػػػػػػػػػػفال                                            
  

  أي النار وا١بنة ،( : اما : ) له قا 
 ليس اناؾ داراً ةالثة  ٮبا مصّب ا٣بلق ، ( : مصير الخلل من كل الارى : ) قاله 

الػذين يوقفػوف يف م ػاف بػْب ا١بنػة والنػار مػآ٥بم إذل ا١بنػة وال بػد ال ٲب ػن ألحػد   حهى أصػحاب األعػراؼ
 من الورى إال أف ي وف إما يف جنة أو يف نار ،   

ذلػػك مػػن  مػػنيعػػِب ُيسػتثُب ،  (امػػا مصػػير الخلػػل مػػن كػػل الػػارى ) : بيػػم كا سػػهثناء مػػن قالػػه ال اػذا
 ،عصى بذنبو فإنو ال ٱُبلد يف النار 

 ا٣بروج عن ال اعة ، :  والمعصية
 : عند العلماء إلى قسمين  وتنقسم

  ص ا ر  - 1
 وكبا ر    - 8

 : تنقسم إلى قسمين  المعاصي
  ص ا ر  - 1



 447 

  وكبا ر   - 8
محػػدودة  ال بػػا راػػا الضػػابط أو مػػا اػػا الحػػد أو مػػا اػػا العػػد ؟ يعنػػي اػػل ال بػػا ر معػػدودة أو  ومػػا

 بضاابط أـ ماذا ؟ 
 ، 1 إف ال بائر معدودة:  بعض العلماء قاؿ
وقتػػل الػػنفس الػػٍب حػػـر اهلل إال بػػا٢بق وقتػػل احملصػػنات  والسػػحراإلشػػراؾ بػػاهلل  : اجتنبػػوا السػػبع ا٤بوبقػػات) 

 ، 2 (يـو الزح  وأكل الربا وأكل ماؿ اليتيم  والتورلبلت ا٤بؤمنات الغاف
 ، 3 بل إهنا غّب معدودة:  بعض العلماء وقاؿ
اإلشػػراؾ بػاهلل وىػػو كفػر ٨بػػرج عػن ا٤بلػػة فػأراد بيػػاف عظػم ىػػذه  عػدَّ أف الرسػػوؿ صػلى اهلل عليػو وسػػلم  بػدليل
   4 آخر شيءٌ ول ن اناؾ السبع 
  ضاابط بأنها محدودة ب: نرج  إلى القاؿ  إذف

 فما اذص الضاابط ؟ 
 ، 5 الدنياكل ذنٍب ترتب عليو لعنة أو غضب أو وعيد يف اآلخرة أو حدّّ يف  :بعضهم  قاؿ
 ، أوصاؼ يف الدنيا أو وعيٌد يف اآلخرة أو غضب أو لعنة يعِب أربعة  ٌ ما فيو حدّ  يعِب
اآلخػرة قتػل الػنفس كبػّبة ألف فيػو  يفوعيػداً  يف الػدنيا اإلسػباؿ كبػّبة ألف فيػو ً  كبّبة ألف فيو حػداّ   مثالً  فالزنا

 ،لعنًة وغضباً وىلم جراّ خذ ىذا الضابط 
 ، 6ال بّبة ما ترتب عليو عقوبة خاصة  :شيخ ازسالـ رحمه اهلل  وقاؿ
 ، أخرويةما جعل اهلل أو رسولو عليو عقوبة خاصة أيُّ عقوبة دنيوية أو دينية أو  يعِب

ٝال ٣جذ٣ٖ } ،  صغّبةمنهياِّ عنها أو ٧برمة وما أشبو ذلك فهذه ت وف إما أف تقع :  وذلي ألف المعاصي

 ،ىذه صغّبة ،  ( 31اُ٘ٞس ) { ص٣٘زٜٖ اال ُجؼُٞزٜٖ 

                                                 

 ، (  052/  34) ا٤بوسوعة الفقهية  - 1
 ،(  89) ومسلم (  2605) أخرجو البخاري  - 2
 ،(  78/  0) الفواكو الدوا  للنفراوي   - 3
 ،(  053 – 050/  34) وسوعة الفقهية ا٤ب  - 4
والفروؽ (  056 – 053/  6) والبحر احمليط للزركشم (  268/  6) وبدائع الصنائع لل اسا  (  472/  8) احمللى البن حـز   - 5

واألشػباه والنظػائر (  244/  2) والتقرير والتحبّب يف شرح التحرير البن أمػّب ا٢بػاج (  66 – 65/  4( )  036 – 021/  0) للقرايف 
(  346 – 344/  6) ومغػػػِب احملتػػػاج للشػػػربيِب ا٣ب يػػػب (  91 – 89/  7) والبحػػػر الرائػػػق البػػػن ٪بػػػيم  386 – 385للسػػػيوطم ص 

/  27( )  25/  8) وا٤بوسػوعة الفقهيػة (  553 – 552/  2) وسػبل السػبلـ للصػنعا  (  312 – 294/  8) وهناية احملتاج للرملػم 
07 – 09  ( )34  /048 – 050  )   ،  

 ،(  661  – 651/  00) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  - 6
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كحد  يف الدنيا وعيد يف اآلخرة لعنػة غضػب نفػم إٲبػاف تػ ٌؤ منػو   خاصةل ن إذا ترتب على ذلي عقابة 
ال يػػؤمن أحػػدكم ) يػػة فإهنػػا مػػن كبػػائر الػػذنوب عقوبػػة خاصػػة دينيػػة أو دنيويػػة أو أخرو  لػػو أي شػػمء يُػػذكر

 ، 1 (ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو  حٌب
 اذا من ال با ر إذا لم تحب ألخيي ما تحب لنفسي ؟ 

 ،ٰبب لنفسو  مانعم ألف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم نفى اإلٲباف عمن دل ٰبب ألخيو :  الضااب
  ا ر وال با ر الضابط ضابٌط حسن وبه يم ن أف تميي بين الص  واذا

 ،عقوبة خاصة فهو كبّبة  عليه ُمَرترباً فما جاء 
 فهذه من صغائر الذنوب ،  شبه ذليأينب ي أو ما   وما جاء منهياً عنه أو ذُكر فيه الهحريم أو 

 : مرًة أخرى المعاصي تنقسم إلى قسمين  نعاد
  ص ا ر  - 1
  وكبا ر  - 8

 ،ية ىو ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية من حيا ا٢بقيقة وا٤باى :بينهما  والفرؽ
 ،النفس ت مئن إليو  ألف

  أما من حيث الح م 
 : بينهما  فالفرؽ

أشػبو ذلػك ٩بػػا ورد عػن النػيب صػػلى  ومػاالصػبلة والصػػـو والولػوء والصػدقة والتسػػبيح  أف الصػ ا ر ت فراػا
 ،اهلل عليو وسلم 

 ، 2 األصلف إال بتوبة ىذا ىو توبة وال تنمحم عن اإلنسا ال با ر فال بد فيها من أما
إذل دائػرة الفسػػق  العدالػةال بػائر ٗبجػرد فعلهػا ٱبػرج اإلنسػاف مػن دائػرة  :الثػاني مػن حيػث الح ػم  الفػرؽ

ٱبرج من دائػرة العدالػة إذل دائػرة الفسػق إال  الأي أنو ي وف فاسقاً ٗبجرد فعل ال بّبة ما دل يتب والصغائر 
 ،ال عدالً  فاسقاً ر باإلصرار عليها فإذا أصر عليها صا

 :الفرؽ بينهما من وجهين  فصار
 ، توبةأف الصغائر تقع م فرة باألعماؿ الصا٢بة وال بائر ال بد فيها من  :األوؿ  الاجه
الفعػل والصػغائر ال ٱبػرج  ٗبجردال بائر ٱبرج ّٔا اإلنساف من دائرة العدالة إذل دائرة الفسق  :الثاني  الفرؽ

 ،  عليهاذل دائرة الفسق إال باإلصرار منها من دائرة العدالة إ
                                                 

 ، (  45) ومسلم (  03) أخرجو البخاري  -   1

 8( )  266/  2) وطرح التثريب للعراقػم (  78/  0) والفواكو الدوا  للنفراوي (  006 – 005/  6) كشاؼ القناع للبهويت    -  2
 ،(  039/  3) وبريقة ٧بمودية للخادمم (  359/  4)  الب لزكريا األنصاري وأسُب ا٤ب(  39/ 
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 كبػّبة صػار  عليػوفػإذا أصػر ، ّبة صػغاللحية صغّبة ل ن إذا أصر عليها صار كبّبة ، شرب الػدخاف  حلق
،  

بػأوامر الشػرع واالسػتهانة  االسػتخفاؼعما ٰبػدث يف قلػب الفاعػل يقػَبف ّٔػا شػمٌء مػن  اذا بقط  النظر
 ،  وحينئٍذ تنقلب الص يرة كبيرةّٔا 

 ، كبيرة من ا سهخفاؼ بأوامر اليرع  الص يرةتنقلب 
اإلنسػاف مػع ا٣بجػل مػن اهلل عػز وجػل ورؤيتهػا أمػاـ عينػو  يفعلهػامن أجل أف  وربما ت اف ال بيرة ص يرة

 ،ورٗبا ي وف فعلو ىذا أو شعوره ىذا توبة  صغّبةدائماً فهذا تنقلب إذل 
 ،قبل قليل أف ال بائر ال بد ٥با من توبة  ذكرنا
 أف يُعاقب عليها ؟  بدل معنى ذلي أف ازنساف   فه
 ، ل ن إذا فعلها يستحق العقوبة ما دل يتب والصغائر ؟  ال
 ،، قد تقع م فرة باألعماؿ الصا٢بة  ال

 ،بتوبة  إاليستحق العقوبة عليها :  أما ال با ر فنقاؿ
) { ٚ ٣ٝـلش ٓب دٕٝ رُي ُٖٔ ٣ؾبء إ هللا ال ٣ـلش إٔ ٣ؾشى ث} : فإف اهلل تعاذل يقوؿ  أما نفس العقابة

  . ( 14اُ٘غبء 
يف  داخػػلٌ مػػا الػػذي أعلمػػك أنػػك : ال بػػّبة إذا دل يتػػب فهػػو علػػى خ ػػر ألنػػو يُقػػاؿ لػػو  ففاعػػل وعلػػى اػػذا
 ا٤بشيئة ؟ 

بلى أقرأ : ؟ قلت  القرآفيا أخم سبحاف اهلل ما تقرأ : فإف بعض الناس إذا هنيتو عن ال بّبة قاؿ  وإال
 .{ إ هللا ال ٣ـلش إٔ ٣ؾشى ثٚ ٣ٝـلش ٓب دٕٝ رُي ُٖٔ ٣ؾبء } : القرآف ، قاؿ 

 ؟ بالمييئةوي فر ما دوف ذلي مطلقاً أـ قيداا : ال قاؿ   انظر كيف تمنيه نفسه 
على خ ر مث  فأنت٩بن ال يشاء اهلل أف يغفر لو ت وف أنك ٩بن دخل يف ا٤بشيئة رٗبا  وما الذي أعلمي

على وجو ا٢بياء من اهلل  ال بّبةأف ىذا ا٤بستثُب ىو الذي فعل ، { ؾبء ُٖٔ ٣} : إف قولو :  يُقاؿقد 
 ،صغّبة ويدخل يف ا٤بشيئة  تنقلبتعاذل وا٣بجل وصارت ال بّبة دائماً يف عينو حينئٍذ 

   يُقاؿ اذا وإف كاف اذا خالؼ خاار اللفظ  قد
 من قاؿ :  نقاؿ لهمن حصولو نفسو ما دل ي ن على علٍم  منَّتونقوؿ ٥بذا ا٤بفرّْط الذي :  والحاصل

 ؟  { ُٖٔ ٣ؾبء } : إنك داخٌل يف قولو : لك 
يف م ػػاٍف  يُوقفػػوفلػػيس ىنػػاؾ داٌر ثالثػػة حػػٌب أصػػحاب األعػػراؼ الػػذين  ( :امػػا مصػػير الخلػػل : )  قالػػه

 أف ي وف يف جنة وإال يف نار ،  إالبْب ا١بنة والنار مآ٥بم إذل ا١بنة وال بد ال ٲب ن ألحد من الورى 
 ،يريد بو ا٣بصوص أي يريد بو اإلنس وا١بن :  (من كل الارى : )  لهقا 
  فال يدخلاف النار   المال  ة   يدخلاف النار  المال  ةأما 
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٣ذخِٕٞ ػ٤ِْٜ ٖٓ ًَ ثبة ، عالّ ػ٤ٌِْ ثٔب فجشرْ ك٘ؼْ ػوج٠ } ،  النار ألالل نهم في الضنة ُمسخرفوف 

 . ( 81 – 83اُشػذ ) { اُذاس 
 النار ،  لن يدخلاال ننا نعلم أهنم   ة   نعلم اهلل أعلم مصيراممال  واناؾ
 ،النار دار من تعدى ا٢بدود وافَبى ال ذب  ( : وافهرىفالنار دار من تعدى : )   قاله

 ، أيضاً فمن أشرؾ فهو متعدي ومفَبي 
ومػن زعػم أف هلل ولػداً آخػر  إ٥بػاً ألف إشراكو باهلل يقتضم بأنو يقوؿ بلساف حالو أو لساف مقالػو إف مػع اهلل 

 ،فهو متعٍد مفٍَب 
   مهالزمينوعلى اذا في اف الهعدي وا فهراء 

  ا فهراء يليمه الهعدي ب ل حاؿ  ل ن
ىذا بالنسػبة للمفػَبي  ويتضحبلساف ا٢باؿ  ول ن يليمه ا فهراءبلساف ا٤بقاؿ    يليمه ا فهراء والهعدي
 ،إف ا٤بفَبي متعدي وال شك :  أف يقاؿ
 !!بشر لقيل إنو متعٍد عليو ف ي  إذا تقوَّؿ على رب العا٤بْب ؟ علىإلنساف لو تقوَّؿ ألف ا
 إنه مفهري  : المعهدي فقد يعهدي ب ير افهراء ل ن لساف حاله يقاؿ  أما

******************  
                             رارػبػػػػػػػػػػػػػػػػػم لاػعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن ةػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوج – 181

                                 ارػفػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػر الػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػس عػػػػػػػػػػػػػػػػن ةػصانػػػػػػػػػػػػػػػػػم                                                              
  

 النعيم اي جنة اآلخرة ونعيمها نعيٌم في البدف ونعيٌم في القلب    جنة
 القلػب يف يُػنعمقد يُنعَّم اإلنساف يف البدف وال يُنعم يف القلب وقػد  ال الب   يضهم  النعيماف فيالدنيا 

 ،إال اهلل قد نعَّم بدنو ٛباماً  يعلموىذا الرجل غنياً عنده من الَبؼ ما ال  ي وفوال يُنعم يف البدف قد 
وا٣بوؼ على نعيمو وا٣بػوؼ علػى نفسػو لػو دل ي ػن مػن  والغمول ن قلبو يغلم والعياذ باهلل يغلم من ا٥بم 

 ،تنغص ا٤بوت أو تذكر ا٥بـر  تذكرنعيم الدنيا إال اإلنساف إذا 
 : كما قاؿ الياعر 

         طيب للعيش ما دامت منغصػةً  ال
                 1 وا٥بػػػػػػػػػػـرا٤بػػػػػػػػػػوت  كػػػػػػػػػػارِ ادّْ بِ  وػاتػػػػػػػػػػذَّ ػل                                               ،

، 
 ،صحيح على أنو ال ٲب ن أف يتم النعيم من كل وجو يف الدنيا  ىذا

 :  1 الياعر الح يمكما قاؿ 

                                                 

، وتلخػػيص (  030ص ) ، وشػرح ق ػر النػدى ( 247/ 0)أولػح ا٤بسػالك إذل ألفيػػة ابػن مالػك : دل يعػرؼ قائلػو ، والبيػت ذكػر يف  - 1
، وشػػػرح التحفػػة الورديػػػة البػػػن (   274/  0)  ، كلهػػػم البػػػن ىشػػاـ ، وشػػػرح ابػػن عقيػػػل علػػػى األلفيػػة(  240ص ) الشػػواىد البػػػن ىشػػاـ 

/  0) ، وتولػػػيح ا٤بقاصػػػد للمػػػرادي (  47ص )، وفػػػتح ا١بليػػػل للعػػػدوي (  21/  2) ، وا٤بقاصػػػد النحويػػػة للعيػػػِب (  070ص ) الػػػوردي 
كبلٮبا للسػيوطم (  213/  0) ، وا٤ب الع السعيدة (  372/  0) ، وٮبع ا٥بوامع (  230/  0) ، وشرح األمشو  على األلفية (  298

 ( . 47ص ) ، وشرح ا١برجاوي على شواىد ابن عقيل (  69/  2) ، والدرر اللوامع للشنقي م 
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                  ا  ػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـٌ لػنا ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػعليػػػػػػػػػػػػػػػػػ وـٌ ػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                        2 ُنسػػػػػػػػػػػػػاُء ويػػػػػػػػػػػػػوـٌ ُنسػػػػػػػػػػػػػر ويػػػػػػػػػػػػػوـٌ                                                                  ،

، 
غػداً ل ػن نعػيم  السػرورىذا على نفسػك إذا ُسػررت اليػـو تنتظػر ا٢بػزف غػداً وإف حزنػت اليػـو تنتظػر  وقس
 ،ة جعلنا اهلل وإياكم ٩بن يتمتعوف بو ليس فيو حزف ا١بن

 نعيم القلب أو نعيم البدف ؟ : ( وجنة النعيم ) : قاؿ الم لف  ولهذا
 ، كليهما

يف الوجو  نضرة ، ( 11اإلٗغبٕ ) { ُٝوبْٛ ٗنشح ٝعشٝسا } : و٥بذا قاؿ اهلل تعاذل يف سورة اإلنساف 
 ،ويف البدف وسرور يف القلب 

 ونعيم القلب بالسرور نسأؿ اهلل لنا ول م ذلك ،  ا٢بسنةنعيم البدف بالنضرة  نعيماففاجهم  لهم ال
 ،يف النار  العصاةلنا ال بلـ على ا٤بباحا يف ا١بنة وسبق لنا ال بلـ أيضاً على دخوؿ  سبق
 ،بغّب الشفاعة  أوإف أىل ال بائر من ىذه األمة يدخلوف النار ول ن ٱبرجوف منها بالشفاعة :  وقلنا
 ،ال بائر يف النار  أصحابٖبلود  يقا فألهنما  لطا فهين مبهدعهين واما الخاارج والمعهيلة خالفاً 
 : لطا فٍة ةالثة وخالفاً 
 ،إف أىل ال بائر ال يدخلوف النار :  يقالاف المرجئة
 يضر مع اإلٲباف معصية كما ال تنفع مع ال فر طاعة ،  ال:  يقالافألهنم 

                                                                                                                                            

ىػو الصػحا  النمػر بػن تولػب الع لػم ، أبػو قػيس رلػم اهلل عنػو ، ويقػاؿ الػذىلم ، كػاف شػاعراً جػواداً يف ا١باىليػة واإلسػبلـ ، ويسػمى  - 1
أصػبحوا الراكػب ، : لنػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم كتابػاً ، ويعػد مػن ا٤بعمػرين ، فلمػا ىػـر كػاف دأبػو أف يقػوؿ الَ يَّْس ، ٢بسن شعره ، كتػب لػو ا

، معرفػة (  065/  3) معجم الصحابة البػن قػانع . ىػ  04اغبقوا لو ، اقروا الضي  ، ا٫بروا لو ، أع وا السائل ، مات رلم اهلل عنو ٫بو 
، أسػػػد الغابػػػة يف معرفػػػة (  92/  4) ، اإلسػػػتيعاب يف معرفػػػة األصػػػحاب البػػػن عبػػػد الػػػ  (  2716/  5) الصػػػحابة أل  نعػػػيم األصػػػبها  

) ، هتػػذيب ال مػػاؿ للمػػزي (  28/  7) ، طبقػػات ابػػن سػػعد (  423/  3) ، الثقػػات البػػن حبػػاف (  336/  5) الصػػحابة البػػن األثػػّب 
، كتػػػاب (  015/  3) ، خبلصػػػة التػػػذىيب للخزرجػػػم (  0782/  3) ، التػػػذكرة ٗبعرفػػػة رجػػػاؿ ال تػػػب العشػػػرة للحسػػػيِب (  09/  31

، (  304) ، األ٠بػػػاء ا٤ببهمػػػة للخ يػػػب (  255/  3) ، التػػػذكرة ا٢بمدونيػػػة البػػػن ٞبػػػدوف (  87ص ) ا٤بعمػػػرين أل  حػػػا  السجسػػػتا  
، اختيػار ا٤بمتػع للنهشػلم  ( 064/  0) ، طبقات فحوؿ الشعراء البن سػبلـ (  68ص ) سؤاالت أ  حا  لؤلصمعم يف فحولة الشعراء 

( لػمن نػوادر ا٤بخ وطػات _  307/  2) ، كػُب الشػعراء البػن حبيػب (  423/  0) ، سر صناعة اإلعراب البن جِب  (  329/  0) 
، ويػػرى ابػػن حجػػر أف ىنػػاؾ شػػاعر آخػػر بػػنفس اسػػم الصػػحا  ، اسػػتناداً إذل مػػا ذكػػره ابػػن حػػـز يف (  22/  2) ، الػدرر اللوامػػع للشػػنقي م 

، (  0118ص ) ، والتقريػػب (  474/  01) ، هتػػذيب التهػػذيب (  471/  6) ، انظػػر اإلصػػابة (  099ص ) هػػرة أنسػػاب العػػرب ٝب
تصػػػويب التقليػػػب الواقػػػع يف هتػػػذيب : " ، وىػػػو تصػػػحي  ، ودل يتعقبػػػو السػػػهارنفوري يف كتابػػػو ( الػػػذىلم ) بػػػدؿ ( الػػػديلم ) ويف التهػػػذيب 

 .وىو تصحي  ( ع ل ) بدؿ ( ن ل ( : )  098/  2/  2)   لفؤاد سزكْب ، ويف تاريخ الَباث العر "التهذيب
 91/  0) ، شرح أبيػات سػيبويو للشػنتمري (  86/  0) ،كتاب سيبويو (  049ص ) ديواف ا٢بماسة للبحَبي : البيت موجود يف  - 2
)  ، وٜبػػار القلػػوب (  56ص ) لتمثيػػل واحملالػػرة ، ا(  25ص ) ، ا٤بؤتلػػ  وا٤بختلػػ  لآلمػػدي (  565/  0) ، ا٤بقاصػػد النحويػػة للعيػػِب ( 
 066ص ) ، مػا ٯبػوز للشػاعر يف الضػرورة للقػزاز (  749/  2) كبلٮبا للثعاليب مع نسبتو لو يف األوؿ ، أمارل ابػن ا٢باجػب ( 902/  2
، (  327/  0) لسػػيوطم ، ٮبػػع ا٥بوامػػع ل(  093ص ) ، تلخػيص الشػػواىد البػػن ىشػاـ (  0357/  3) ، شػرح اإلختيػػارات للت يػػزي ( 

، شػرح التحفػة (  084/  0) ، ا٤ب ػالع السػعيدة للسػيوطم (  317ص ) ، ذخائر العقىب لل  ي (  59/  3) العقد الفريد البن عبدربو 
 ( .     043ص ) الوردية البن الوردي 
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  وال يسػػػػتحق  مػػػػؤمنعمػػػػاؿ ال تػػػػدخل يف اإلٲبػػػػاف إذا آمػػػػن اإلنسػػػػاف يف قلبػػػػو فهػػػػو األ:  يقالػػػػاف المرجئػػػػة
 ،العقاب 
 ما تقالاف في آيات الاعيد وأحاديث الاعيد ؟ : لهم  فقيل
 ىذه يف ال فار أما ا٤بؤمن فبل ٲب ن أف يدخل النار ، :  قالاا
  المذاب باطل  اذا
 ،ب فر  فيو نصوصاً كثّبة تعلق الوعيد على فعل ما ليس ألف
   كفر أو غير كفر ؟  الرحمقط  
 ، 1 (ال يدخل ا١بنة قاطع : ) وقد قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ  ب فر ليس
 يخػػالف ال بػػائرإف الشػػفاعة فػػيمن دخػػل النػػار أف ٱبػػرج منهػػا مػػن :  نقػػاؿإذف ٩ب ػػن أف  كػػل حػػاؿ  علػػى

 : فيها ةالث طاا ف مبهدعة
 ،النار أصبلً  يدخلوفئر ال إف أىل ال با : المرجئة ألنهم يقالاف

 من دخل النار فهو خالٌد فيها ،:  والخاارج والمعهيلة ألنهم يقالاف
******************  

                     ة فػػػػػػػي  ػضنػػػػػػػػأف النػػػػػػػار كال واجػػػػػػـي – 182
                                       فػها لػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تهلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ادااػوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                        

  
 ،أيضاً ت لمنا عليو يف وجود ا١بنة والنار اآلف  وىذا
  ؟أف ا١بن والنار موجودتاف اآلف بداللة ال تاب والسنة وىل ٮبا يفنياف  وبينا
 ،أهنما ال يفنياف :  أف القاؿ الراجح ذكرنا
  الضنة محل إجماٍع من أال السنة  وأف
  عيٌف ضعيٌف ضعيف النار فيها خالٌؼ ض وأف

  به قليل فال يعهد به و  يُلهفم إليه  والقا ل
 ،لن تتل  مؤبدة بأف النار :  الذي   شي فيه والذي ندين اهلل به ونعهقدص والصحيح

  ( واجـي باف النار كالضنة في وجاداا وأنها لن تهلف : ) قاؿ  ولهذا
 ، ا٤بستقبليعِب لن تتل  يف ( دل ) ىنا ٗبعُب ( لن )  ( :وأنها لم تهلف : )  قاله

 ا١بنة ،  بخالؼيف بقائها  مخهلفٌ ألف النار  انا قاس النار على الضنة
****************** 

                     ر  ػم والنظػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػاهلل الن فنسػػػػػػػػػػأؿ – 183
ػر                                  غبػػػػػػػػػػ نٍ ػمػػػػػػػػػػا شيػػػػػػػػػػ رػغيػػػػػػػػػػن ػمػػػػػػػػػػ اػربنػػػػػػػػػػػل                                                      

  
 ا١بنة ،  يف:  (فنسأؿ اهلل النعيم : )  قاله

                                                 

 ، (  2556) ومسلم (  5638) أخرجو البخاري  -  1
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 ،  1 أعلى نعيم ا١بنة وىولربنا عز وجل  ( :والنظر : )  قاله
 ،  اهللفإف أىل ا١بنة ال يُع وف نعيماً أعظم وال أسر من النظر لوجو 

 من غّب سوٍء ،  أي:  (من غير ما شيٍن غبر   : ) قاله
النعػػيم والنظػػر مػػن غػػّب أف يتقػػدـ ذلػػك عػػذاب بػػل نػػدخل  اهللأي مضػػى ، أي نسػػأؿ :  ( غبػػر: )  هقالػػ

 ،  ذلكا١بنة ببل عذاب نسأؿ اهلل 
****************** 

                      ار ػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر باألبػظػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُن هػفإنػػػػػػػػػػػػػػػػػ – 184
                                     ارػواألخبػػػػػػػػػػػ صػالنػػػػػػػػػػػأتػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػي  كمػػػػػػػػػػػا                                                           

  
 أي اهلل عز وجل ، :  (فإنه : )  قاله
 ،األبصار ٝبع بصر يعِب بالعْب :  (يُنظر باألبصار : )  قاله
 ،  إنه يُنظر بالقلب: على من قاؿ  رداًّ 

  ر إلى ةاابه بها النظر بالقلب أو النظ يُرادوأف النصاص الااردة في النظر إلى اهلل 
  معنياف باطالف  وكالاما

 ،فإف ىذا حاصٌل ألىل ا١بنة قبل أف يدخلوا ا١بنة  النظر بالقلب أما
  يرى ربه بقلبه من شدة إيمانه به وبأسما ه وصفاته  ي ادفإف الم من 

ه وصػػ  لػػك إنسػػاٌف ثقػػة بيتػػاً لتشػػَبيو وصػػفاً دقيقػػاً فأنػػت اآلف تػػرا الػػدنياوأنػػت لػػو ُوصػػ  لػػك شػػمٌء يف 
 ،بقلبك 

  المهقاف يروف اهلل سبحانه وتعالى بقلابهم قبل يـا القيامة  الم مناف
 ،ما حصل ٥بم دخوؿ ا١بنة فهم يروف اهلل تعاذل بقلؤّم من قبل أف يدخلوا ا١بنة  اليقينولا  اذا 
     نعيم لهم في اذا النظر ألنه قد تم لهم من قبل وحينئذِ 
 ،إذل ثواب اهلل  إهنم ينظروف :الذين قالاا  وأما

 ،الصحيحة  الصرٰبةللنصوص  تحريفىذا  :فيقاؿ 
 (سػحاب     لػيس دوهنػا  الشػمسإن م تروف رب م كمػا تػروف : ) قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم :  مثل
كػػػالقمر ليلػػػة البػػػدر ال   ترونػػػو) أف الػػػذي يُػػػرى اهلل نػػػراه كالشػػػمس لػػػيس دوهنػػػا سػػػحاب  واػػػذا واضػػػح ، 2

 ،  3 (تضاموف يف رؤيتو 
 القرآف يعِب النص القرآ  ، يعِب ( :كما أتى في النص  : )  قاله

                                                 

 ، 399التحفة العراقية ص   - 1
 ، (  082) ومسلم (  773) خرجو البخاري أ - 2
 ، 531بغية ا٤برتاد ص   - 3
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 ،ٝبع خ  وىم األحاديا  ( :واألخبار : )  قاله
   1 اهلل سبحانه وتعالى في اآلخرة ةابهٌة بالقرآف وإجماع السلف فرؤية
 ، كافررؤية اهلل يف اآلخرة فهو  أن ربأف من  إف بعض العلماء صرح حهى
  للنصاص الصريحة الصحيحة ومخالٌف زجماع السلف  م ذبٌ ألنه 
 ،  اآلخرةفنسأؿ اهلل أف ٰبرمو رؤيتو يف ، إف اهلل ال يُرى يف اآلخرة : من قاؿ  :بعض العلماء  وقاؿ
 يسهحل اذا أو   ؟  وال
 ،اهلل ٰبرمك منها : يستحق الذين ين ر أف اهلل يُرى يف اآلخرة نقوؿ ،  نعم

 ،غضب  ربوال يرى ف حرمك اهلل منها الستشاط غضباً فإذا ُدعم عليو بأ : أننا لا قلنا واعهقد
 ،ٲبتنع أف نرى ربنا :  يقاؿ في عقيدته واا

لػػو بػػذلك ألنػػو  يُػػدعىفنسػػأؿ اهلل أف ٰبرمػػك إياىػػا وىػػو جػػديٌر بػػأف ، إنػػو ٲبتنػػع : إذا كنػػت تقػػوؿ :  فنقػػاؿ
 ،أن رىا فلو أنو استشاط غضباً وىّم أف يقاتلنا 

 ق  ألست ترى أنو مستحيل ؟  : له نقاؿ
 ،ترى  ٗباما دعونا لك إال ٗبا تعتقد أنو مستحيل فنحن أعّناؾ على رأيك وألزمناؾ  ٫بن
 ما اا النص القرآني على ةبات الرؤية ؟ إذف
 : د لة القرآف على الرؤية من وجاص  نقاؿ
 ،التصريح بالنظر :  أو ً 

 ،نفم اإلدراؾ :  والثاني
 ، 2 ء اهلل عن رؤية اهللحجب أعدا:  والثالث
 : ةالةة أنااع من األدلة  اذص
 ،التصريح بالنظر :  األوؿ
 ،نفم اإلدراؾ :  والثاني
 ،حجب األعداء :  والثالث

 :الهصريح بالنظر  أما
قلوٌب : ودل يقل ،  ( 83 – 88اُو٤بٓخ ) { ٝعٞٙ ٣ٞٓئز ٗبمشح ، ا٠ُ سثٜب ٗبظشح } : قولو تعاذل :  فمثل
 ،ناظرة  يومئذٍ 

                                                 

( ومػػػا بعػػػدىا  78/  2( )  366 – 349/  0) وبيػػػاف تلبػػػيس ا١بهميػػػة (  488/  6) ٦بمػػػوع فتػػػاوى شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػن تيميػػػة   - 1
 ، 093 حاوية ص وما بعدىا البن القيم وشرح العقيدة ال 373وحادي األرواح ص  471،  344وبغية ا٤برتاد ص 

 وما بعدىا ، 470بغية ا٤برتاد ص   -  2
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 ،كانت الوجوه ىم الٍب ترى   وإذا
 فما اي وسيلة الرؤية في الاجه ؟ 

 ،  قلوب: ودل يقل ، { ٝعٞٙ ٣ٞٓئز ٗبمشح ، ا٠ُ سثٜب ٗبظشح }   بأعيننا  نراصالعين إذف 
باهلل وكتابو  ا٣بلقوفسر بالزيادة أعلم ،  ( ٣82ٞٗظ ) { ُِز٣ٖ أؽغ٘ٞا اُؾغ٠٘ ٝص٣بدح } : اهلل تعاذل  وقاؿ

 ، اهلل وجهالنظر إلى : المراد بالييادة  صلى اهلل عليو وسلم بأف رسوؿ اهلل
 تعلماف تفسيراً أصح وأوةل من تفسير الرساؿ ؟  وال
 ،ىم النظر إذل وجو اهلل  :قاؿ  فإذا
 ،صدقت وصدؽ اهلل صدؽ اهلل ورسولو  :  قلنا
 :نفي ازدراؾ واا الناع الثاني من األدلة  أما
 . ( 123األٗؼبّ ) { رذسًٚ األثقبس ٝٛٞ ٣ذسى األثقبس ال } : قولو تعاذل  ففي

  على ةبات أصل الرؤية  يدؿفإف نفي ازدراؾ 
 ،مع عدـ ثبوت الرؤية لغو من القوؿ وفساد  ألف نفي ازدراؾ

 واا   يرى أصاًل ؟   { ال رذسًٚ األثقبس } : تقاؿ  لماذا
    يم ن  اذا

 ، تدركوعِب أهنا تراه ول ن ال ي، { ال رذسًٚ األثقبس } : ف ونو يقوؿ 
  اسهدؿ بهذص اآلية أال السنة على أف اهلل يُرى  ولهذا

 ،دليٌل على أصل ثبوت الرؤية  اإلدراؾأف نفم  : وجه الد لة
  حاجة له   ألف نفي ازدراؾ عما لم يثبم أصله ل ا من القاؿ 

  وحينئٍذ في اف في اآلية دليل على ةبات الرؤية 
   1 ذين ينفاف الرؤية يسهدلاف باآلية على أنه   يُرىأف ال والعضب
 .{ ال رذسًٚ } : يقوؿ  اهللألف :  يقالاف
 .{ ال رذسًٚ } :  اهلل يقاؿ:  قلنا لهم

 ،ال تراه :  ول ن لم يقل
  بين ازدراؾ والرؤية  وفرؽ
 اآلف نعلم اهلل عي وجل ل ن ال ندركه ؟ ندرؾ حقيقهه ؟  نحن
 ،ال يُعلم  : واو٫بن نعلمو قول،  ال

  إذف اهلل   يُعلم 
                                                 

 ،(  553/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  -  1
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  صريحة في أف اهلل يُرى  فاآليةوعلى اذا 
 ، أذكر ل م قاعدة في ا سهد ؿ ذكراا شيخ ازسالـ ابن تيمية رحمه اهلل وأنا

دلػػيبلً  أجعلػػوقػػاؿ أنػػا ملتػػـز ب ػػل دليػػل صػػحيح اسػػتدؿ بػػو مب ػػل علػػى باطلػػو أف  بػػه فهمػػاً وفقهػػاً  وناايػػي
درء ( ) لصػػػريح ا٤بعقػػػوؿ  ا٤بنقػػػوؿموافقػػػة صػػػحيح ) أثػػػري أو نظػػػري ىػػػذا قالػػػو يف كتابػػػو  عليػػػو ال لػػػو سػػػواءً 

 ،( تعارض العقل والنقل 
 صحيح على قوٍؿ باطل أف أجعل دليلو دليبلً عليو ال لو أرأيت ؟  بدليلأنا ملتـز ل ل إنساف : يقوؿ 
أنفػو زُكػاـ في ػوف دليػل  يفالػذي مشػو استداللو ّٔذا الدليل ال شك أنو ُيشم منػو رائحػة مػا قػاؿ إال أف  ألف

 على أف خبلؼ ما شّم ىو الصحيح أـ ال ؟ 
نػػو رائحتػػو ليسػػت ب يبػػة أل ىػػذه: الػػذي يف أنفػػو زُكػػاـ تأتيػػو بال ّْيػػب ال َّيّْػػب ل نػػو بػػارد يقػػوؿ لػػك  اإلنسػػاف

ا ال ّْيػب ؟ مػا ىػذ: تقػوؿ ، تضػرب إذل الػدماغ  رائحتػوبارد واألن  مسدود وتأتيو بػالبَبوؿ بػالبنزين الػذي 
 ،الذي يف أنفو زُكاـ ال يعرؼ الرائحة  فاإلنسافكم التولة ؟ ،  ىذا طَّيّْب : يقوؿ 

صػػحيح بهػػذا اليػػرط أنػػه دليػػل صػػحيح أمػػا دليػػل  دليػػللػػذلي إذا اسػػهدؿ بػػدليل علػػى باطلػػه واػػا 
  فيه فا دة فها دليٌل عليه  ليسماضاع يأتي به ويضعله دليالً له فهذا 

 .{ ال رذسًٚ األثقبس } : بقولو  خرةفي الرؤية في اآلاسهدلاا على ن ا  ء
ل ػاف نفػم  الرؤيػةىذا دليٌل عليو ألف نفم اإلدراؾ يدؿ على وجػود أصػل الرؤيػة ولػوال وجػود أصػل :  قالاا

 اهلل ، كبلـ زَّه عنو  ػاإلدراؾ لغواً يُن
ًال اْٜٗ ػٖ سثْٜ ٣ٞٓئز } : حجب اهلل عن أعدائو يف قولو تعاذل  :الثالث من األدلة على الرؤية  الناع

 . ( 11أُطلل٤ٖ ) { ُٔؾغٞثٕٞ 
أوليػاؤص فػي  ليػراصواهلل مػا حضػب أعػداءص عنػه فػي حػاؿ ال ضػب إ  : ازماـ اليافعي رحمػه اهلل  قاؿ

   واذا صحيح أـ غير صحيح ؟ صحيح لماذا ؟ 1 حاؿ الرضا
بػػػل فيػػػو مضػػػرة حيػػػا أوىػػػم  لنفػػػم ا٢بجػػػب عػػػن األعػػػداء فائػػػدة ي ػػػنلػػػو كػػػاف ا١بميػػػع ٧بجػػػوبْب دل  ألنػػػو 

 ،التخصيص ببعض مدلوالتو 
 أف رؤية اهلل ةابهة بالنص على كم وجه ؟ :  والحاصل

 :أوجه  ةالةة
 ةبات الرؤية    - 1
 نفي ازدراؾ    - 8
 الحضب عن األعداء    - 3

                                                 

 ،(  41/  0) وأح اـ القرآف للشافعم (  512 – 486/  6) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 1
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 ، يرونو ا٤بؤمنْبأي رؤية اهلل سبحانو وتعاذل يـو القيامة أف  1 ّٔذا تااترتفقد  :السنة  أما
 :ينظم بعض ما تااتر  2 وعلى اذا قاؿ الناخم

              ر حػػػػػػػديا مػػػػػػػن كػػػػػػػذبػواتػػػػػػػػت ٩بػػػػػػػا
            بػتسػػػػػػػػػػػػواحبػػػػػػػػػػػُب بيتػػػػػػػػػػػاً هلل  نػومػػػػػػػػػػػ                                                      ،

، 
                        ٌة وا٢بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُض  ػشفاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ورؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 

                        3 بعػػػػػػػضُ خفػػػػػػػْب وىػػػػػػػذي  حػسػػػػػػػػوم                                                      ،
، 

  ( ورؤية ) : قاله  اليااد
****************** 

                             ب  ػحضػػػػػػػػػه لػػػػػػػػم يُ ػبحانػػػػػػػػػس ألنػػػػػػػػه – 185
                                     ذبػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر والمػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إ                                                          

  
فػإذا ،  ( 11أُطللذ٤ٖ ) { ًال اٜٗذْ ػذٖ سثٜذْ ٣ٞٓئذز ُٔؾغٞثذٕٞ } : يشّب إذل قولو تعاذل  تعليٌل بهدليل اذا

 ُحجب ىؤالء فضدىم يروف اهلل ، 

                                                 

 ، 373ح البن القيم ص وحادي األروا  466 – 450وبغية ا٤برتاد ص (  419/  2) بياف تلبيس ا١بهمية   - 1
ىػػو أبػػو عبػػداهلل ٧بمػػد التػػاودي بػػن ٧بمػػد ال الػػب بػػن سػػودة ا٤بػػري الفاسػػم ، إمػػاـ فقهػػاء ا٤بغػػرب ، قػػد حػػاز الرياسػػة فيهػػا ، وكػػاف خاٛبػػة  - 2

، االستقصػػػا (  372/  0) ىػػػػ وقػػػد جػػػاوز التسػػػعْب ، شػػػجرة النػػػور الزكيػػػة يف طبقػػػات ا٤بال يػػػة ٤بخلػػػوؼ  0219شػػػيوخ فػػػاس ، مػػػات سػػػنة 
( ا٤بػزي ) ، ويف شػجرة النػور الزكيػة (  256/  0) ، فهرس الفهارس واألثبػات لل تػا  (  96/  8) ألخبار دوؿ ا٤بغرب األقصى للناصري 

 بالزاي وىو تصحي  ،
وىػو حاشػية " زاد آّد الساري " نقبلً من كتاب التاودي (  08ص ) نظم ا٤بتناثر من ا٢بديا ا٤بتواتر البن جعفر : النظم موجود يف  - 3

 ،(  0643/  2) على صحيح البخاري ، طبع قدٲباً يف فاس ، معجم ا٤ب بوعات لسركيس 
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 األسئلة
 دعوة ا١بِب إذل اإلسبلـ إذا ٛب ن منها اإلنساف ؟ :  الس اؿ
 ؟ إذا كاف ىذا واقع فالواقع ال ٲب ن إن اره ، ىل ٲب ن ىذال ن :  الضااب
 ىل ٯبب دعوتو لئلسبلـ ؟ :  الس اؿ
إذل ا١بػػن واإلنػػس  بُعػػاالظػػاىر أنػػو ٯبػػب عليػػو أف يػػدعوه لئلسػػبلـ ألف الػػدعوة واجبػػة الرسػػوؿ :  الضػػااب

 والعلماء ورثة األنبياء ، 
 ، أف للضن أعمار طايلة يقاؿ

فقػػاؿ أنػػو ٤بػػا قتػػل قابيػػل ىابيػػل وأنػػا قػػد  عمػػرهه يف شػػعاب م ػػة وسػػألوه عػػن أف أحػػد ا١بػػن وجػػدو  يقالػػاف
 بلغت ا٢بلم فاهلل أعلم ،
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 الخامس الباب
 ذكر النباة ومهعلقاتها في

 ،على شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف ٧بمداً رسوؿ اهلل  ازسالمي مبني   الدين
 ، ازتباعي اف مداً رسوؿ اهلل أف ال إلو إال اهلل ي وف اإلخبلص وبشهادة أف ٧ب فبشهادة

وصػفاته مػاذا بقػي  وأسػما هانههينا مما يهعلل بالرب عي وجل فيما قػاؿ الم لػف فػي ربابيهػه وألاايهػه 
 ؟ 

 ،شهادة أف ٧بمداً رسوؿ اهلل 
وا٢ب مة من ذلك ا٢ب مة مػن الرسػالة والنبػوة ومػا يتعلػق ّٔػذا و٥بػذا  والرسالةوحينئذ ال بد أف نعرؼ النبوة 

 ، (الباب الخامس في ذكر النباة ومهعلقاتها : )  ٤بؤل اقاؿ 
****************** 

               الـػم منػػػػػػػػة السػػػػػػػػػظيػػػػػػػػػع ومػػػػػػػػن – 132
                            اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األنػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس هػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطػول                                                               

  
    أرشػػد الخلػػل إلػػى الاصػػاؿ  أف – 131

                         اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرسػل بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللح اً ػبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم                                                        
  

ببل طلػب م افئػة ،  الع اءعظيم ا٤بنة بل أعظم منة أف أرسل الرسل إذل ا٣بلق مبشرين ومنذرين وا٤بنة  من
 ،اهلل مث رسولو  عليكَمنُّ ا٤بع ْب الع اء ببل طلب م افئة ُيسمى منة ومن أَ 

 يف غزوة حنْب ، أنعم اهلل بو على األنصار الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ما  ولهذا لما بين
فصار يع م  جداِّ غزوة حنْب تتعرفوف أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو غنموا أموااًل كثّبة  يف

) { ٝاٗٚ ُؾت اُخ٤ش ُؾذ٣ذ } ،  ا٤باؿاإلنساف مهما كاف ٰبب  ا٤بؤلفة قلؤّم تأليفًا ٥بم على اإلسبلـ ألف

ليس إذل ذاؾ يعِب إسبلمو ليس  إسبلموحٌب إنو مرًة من ا٤برات جاءه أعرا  مسلمًا ل ن ،  ( 4اُؼبد٣بد 
فأع اه غنمًا بْب جبلْب اللهم صلّْ وسلم على رسوؿ  واإلبلثابتًا واألعرا  ٰببوف ا٤بواشم ٰببوف الغنم 

يا قـو أسلموا فإف : فقاؿ ، ، ما قيمتها عند األعرا  كبّبة ذىب إذل قومو  جبلْب٤با أع اه غنماً بْب اهلل 
ماؿ فانظر   صاحبأسلموا تدخلوا ا١بنة ، ٤باذا ؟ ىو : يع م ع اء من ال ٱبشى الفاقة ، ما قاؿ  ٧بمداً 

 ،الفاقة  ىٱبشكي  َمَلَك ىذا ا٤باُؿ قلبو، أسلموا فإف ٧بمداً يع م ع اء من ال 
يُع ػوف مػن الزكػاة مػن  الواجبةأف جعل للمؤلفة قلؤّم نصيباً من الزكاة  وبهذا نعرؼ ح مة اهلل عي وجل

القوؿ ما ينفػر قلػؤّم يعػِب لػو رجعنػا إذل  صل أجل تألي  القلوب خبلفاً لبعض الدعاة اآلف يُع وف من 
ع فػػػاً ووجػػػدنا اإلسػػػبلـ يقابػػػل ىػػػؤالء وجػػػدنا رٞبػػػًة و  سػػػبلـاإلالػػػدين اإلسػػػبلمم وكيػػػ  يػػػدعو النػػػاس إذل 

ا٤بشػػفق ، نعػػم ، ال م البػػػة ا٤بنتصػػر الػػذي يريػػػد أف ينػػتقم وىػػذه مسػػػألة  ا٢بػػػاذؽا٤بخػػالفْب مقابلػػة ال بيػػب 
 يعيننا على أنفسنا بدعوة ا٣بلق إذل ا٢بق ،  أفنسأؿ اهلل 
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ي ػوف علػى اهلل حجػة بعػد  رسبلً لئبل ا٣بلقمن ٛباـ نعمة اهلل عز وجل ورٞبتو وح متو أيضاً أنو أرسل إذل 
 ،الرسل 

 ،ما ٰببو اهلل ويرلاه حٌب يقـو اإلنساف بفعلو  ٗبعرفةوألف العقوؿ ال ٲب ن أف تستقل 
 ،إذل الرسل أشد من لرورهتم إذل ال عاـ والشراب وا٥بواء  الناسولرورة  فال بد من إرساؿ الرسل

 ،الناس ُجهَّاالً  واآلخرة وإذا دل يُبعا الرسل بقم الدنياألف بالرسل سعادة 
إف اهلل ال يقػػػبض : ) أف يُقػػػبض العلػػػم قػػػاؿ النػػػيب عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ  السػػػاعةو٥بػػػذا كػػػاف مػػػن عبلمػػػات 

 رؤسػػاءفػػإذا مػػات العلمػػاء اٚبػػذ النػػاس ،  1 (مػػن صػػدور الرجػػاؿ ول ػػن يقبضػػو ٗبػػوت العلمػػاء  انتزاعػػاً العلػػم 
 ،ُجهَّاالً فأفتوا بغّب علم فضلوا وأللوا 

وتبػْب احملجػة ويسػلك النػاس إذل رّٔػم طريػق ا٥بػدى وىػم مػن منػة  ا٢بجةحٌب تقـو  من الرسالةإذف   بد 
 اهلل بو علينا ىو الرسالة والعلم ،  منَّ اهلل أََمنُّ شمٍء 

 أي من ل فو جل وعبل ورأفتو ورٞبتو ،:  (ولطفه بسا ر األناـ : )  قاله
 ،أي بعمـو األناـ وا٣بلق  ( :بسا ر األناـ : )  قاله
، أي مػػن عظػػيم  مقػػدـخػػ  ( ومػػن عظػػيم ) ىػػذه مصػػدرية وىػػم يف ٧بػػل ا٤ببتػػدأ ( أف : )  (أف : )  قالػػه

 منة الرٞبن أف أرشد ا٣بلق إذل الوصوؿ ،
 ىنا ا١بنس ، ( الرسوؿ ) ا٤براد بػ  ( :مبيناً للحل بالرساؿ : )  قاله

 ،و  الذاني  وليسم للعهد الذكري و  الحضاريلبياف ا١بنس ( أؿ ) فػ  اذاوعلى 
َ اهلل تعاذل يف كتابو أنو على العمـا  الداؿبل اي للضنس  ) { ٝإ ٖٓ أٓخ اال خال ك٤ٜب ٗز٣ش } وقد بَػْبَّ

وسلم  وآلوكل األمم خبل فيها نذير كل رسوؿ يُرسل إذل قومو إال أف النيب صلى اهلل عليو    ( 81كبهش 
ىذا القرآف ال رمي الذي  العظمىذل يـو القيامة وآيتو أُرِسل إذل الناس كافة وبلغت رسالتو ٝبيع ا٣بلق إ

 بْب أيدينا وهلل ا٢بمد إذل اليـو ، 
****************** 

          اة  ػبػػػػػػػػػمػػػػػػػػن ُأْكػػػػػػػِرـَ بالن وشػػػػػػػرط – 138
                          اةػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٌة ك ةٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحري                                                             

  
 ( 181األٗؼبّ ) { هللا أػِْ ؽ٤ش ٣غؼَ سعبُزٚ } : ال بد أف ي وف أىبًل للرسالة لقوؿ اهلل تبارؾ وتعاذل  النيب

ْع ى للرسالة ال بد أف ي وف مؤىبًل ٥با ألنو ، 
ُ
كل إنساٍف يصلح للرسالة واهلل عز   ليسفبل بد أف ي وف ا٤ب

عن الرسالة ال يع يو اهلل إال من ىو أىٌل لو نسأؿ  ا٤بوروثوجل يؤيت فضلو من يشاء وىذا كما أف العلم 
 اهلل أف ٯبعلنا منهم ، 

    بد أف ي اف صاحبها م االً لها  الرسالة

                                                 

 ، (  2673) ومسلم (  011) أخرجو البخاري  -  1
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ُٖ ٗئٖٓ ؽز٠ ٗئر٠ ٓضَ ٓب أٝر٢ سعَ } :  ٤با قالوا ، { هللا أػِْ ؽ٤ش ٣غؼَ سعبُزٚ }  :قولو تعاذل :  الدليل

لستم أىبًل للرسالة فلم تُع وىا  فأنتم، { ِْ ؽ٤ش ٣غؼَ سعبُزٚ هللا أػ} : قاؿ ،  ( 181األٗؼبّ ) { ٓٞع٠ 
 ،ل ن أُْعِ َيها من أىٌل لو 

  منها شيئاً  بَػيرنَ فال بد من شروط 
 مبتدأ ، ( :شرط : )  قاله
 خ ه ،  ( :حرية : )  قاله
  ،أي من أكرمو اهلل وفضَّلو بالنبوة أي بالرسالة :  (من ُأْكرِـ : )  قاله

ـٌ من اهلل تعالى للعبد فالرسالة    إذف إكرا
 . ( 11اإلعشاء ) { ُٝوذ كنِ٘ب ثؼل اُ٘ج٤٤ٖ ػ٠ِ ثؼل } : قاؿ اهلل تعاذل 
(  813اُجوشح ) { رِي اُشعَ كنِ٘ب ثؼنْٜ ػ٠ِ ثؼل ْٜٓ٘ ٖٓ ًِْ هللا ٝسكغ ثؼنْٜ دسعبد } : وقاؿ تعاذل 

. 
 . ( 32اإلعشاء ) { ش ُٝوذ ًشٓ٘ب ث٢٘ آدّ ٝؽِٔ٘بْٛ ك٢ اُجش ٝاُجؾ} : وقاؿ تعاذل 

  ومن المعلـا أعلى أصناؼ بني آدـ ام الرسل عليهم الصالة والسالـ 
سػواٌء ٛب ػن الرسػوؿ مػن بػاّْ رسػالتو وانتفػع بػو ا٣بلػق أـ دل يػتم ن فػإف  اهلل عػي وجػل مػنفالرسالة كرامة 

والػػػرجبلف والنػػػيب  الرجػػػلعليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ رأى األنبيػػػاء ورأى النػػػيب ومعػػػو الػػػرَّْىط والنػػػيب ومعػػػو  الرسػػػوؿ
ب ثػرة األتبػاع أكػـر أو أعظػم إكرامػاً  عليهمهم ُم َرموف ل ن ال شك أف َمْن َمنَّ اهلل نوليس معو أحد ول 
 ٩بن دوف ذلك ، 

 ،  1 ا ا٤براد بالرسالةقلُت أهن ( :بالنباة : )  قاله
 ،يعِب شرطو أف ي وف حراَّ ال رقيقاً  ( :حريٌة : )  قاله

  الذي يُباع وُييهرى  العبدمملاؾ والرقيل اا ال
  فهذا   ي اف نبياًّ و  رسا ً 
 الحرية    عنوذلي ألف الرؽ وصٌف نازؿ 

 ، الرقيق ٩بلوؾ ٲبل و سيده يُباع وُيشَبى وُيستخدـ 
    قا داً فال يم ن أف ي اف اذا 

 ،ىو نفسو َمقود ٩بلوؾ  ألنه
 ؟  قا داً  ف يف ي اف

     بد أف ي اف حرار   إذف 

                                                 

 ،(  304/  02( )  008/  0) انظر فتح الباري ( فوص  الرسالة يستلـز وص  النبوة ) قاؿ ا٢بافال ابن حجر  -  1
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 أف اذص اليروط   شروٌط لما وق    لما سيق     واعلم
 لماذا ؟ 
 اآلف ما فيو كبلـ ، ،  اآلفال ٲب ن أف يقع ألنه 

 :ل ن الذين كاناا أنبياء   بد فيهم من اذص اليروط 
  ي اناا أحراراً  أف  بد  - 1
    الذكارة فالنساء ليس فيهن رساؿ: الثاني  - 8

لػػن : ) ذا كػػاف الرسػػوؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ قػػاؿ وإ 1 القيػػادة العظيمػػة اػػذصل ألنهػػن لسػػن أاػػالً لهحمػػ
ت ػوف  أفولو باالنتخاب إذا انتخبوا امرأة فإهنم لن يفلحوا ف يػ  ٲب ػن ،  2 (أمرىم امرأة  ولَّوايفلح قوـٌ 
 ،امرأٌة رسوالً 

  اذا تعليل عقلي 
 :أما الدليل السمعي 

ال مبلئ ة ،  ( 13اُ٘ؾَ ) { هجِي اال سعبال ٗٞؽ٢ ا٤ُْٜ كبعؤُٞا أَٛ اُزًش ٝٓب أسعِ٘ب ٖٓ }  :فلقولو تعاذل 
 شرطاف ،  ىذافوال إناثاً 

   الرسالةيعِب أف ي وف عنده قدرة وقوة على إببلغ ( : فقاة : ) اليرط الثالث  - 3
قػػوى منهػػك ال ي ػػوففػػبل ٲب ػػن أف ي ػػوف أصػػّم وال ٲب ػػن أف ي ػػوف اب ػػم ال يػػت لم أخػػرس وال ٲب ػػن أف 

 ،يُنزه اهلل عنو  عباٌ ف إرساؿ من ليس ذا قوة البدنية بل ال بد أف ي وف عنده قوة بدنية أل
 كيف يرسل من   يسهطي  أف يه لم أو من اا أصّم ؟ 

  إنه   يم ن أف يرسل رساؿ أعمى :  نقاؿاألعمى قد 
  إنه يم ن : وقد نقاؿ 

  على أداء الرسالة  القاةألف العمى وإف كاف يضعف 
  ل نه   يمن  أداء الرسالة 
   الرسالةوال الـ على ما يمن  أداء 

 فال بد أف ي اف قاياًّ   ال ُييهرط أف ي اف ذا سيادٍة في قامه ؟ 
   بيرطليس     

 . ( 51ٛٞد ) { ُٝٞال سٛطي ُشعٔ٘بى } : يف قومو لقوؿ اهلل تعاذل  ل ن في ال الب أف ي اف ذا سيادةٍ 

                                                 

 ،(  267 - 266/  08( )  396/  4) و٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (  28/  00)  جامع البياف لل  ي  - 1
 ، (  4063) أخرجو البخاري  - 2
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هبٍ ُٞ إٔ } : والسبلـ  الصبلةال ي وف ذا شرٍؼ يف قومو وسيادة لقوؿ لوط عليو وقد  واذا اا ال الب

 ، من مأي إذل قوـٍ ٲبنعو  :  ( 42ٛٞد )  {٢ُ ثٌْ هٞح أٝ آ١ٝ ا٢ُ سًٖ ؽذ٣ذ 
 ،فا٤بهم أنو ليس بشرط ، ليس بشرط أف ي وف ذا سيادٍة وشرٍؼ يف قومو 

 ،٧بمٍد صلى اهلل عليو وسلم وال سيما يف خا  األنبياء  األكثرل ن ذلي اا 
ألف اهلل اص فى إ٠باعيل واص فى من بِب إ٠باعيػل ِكنانػة واصػ فى مػن ِكنانػة  نسباً فإنو كاف أشرؼ قومو 

كػػرمي مػػن    فهػػوواصػػ فى مػػن قػػريٍش بػػِب ىاشػػم واصػػ فاه النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم مػػن بػػِب ىاشػػم  قريشػػاً 
 ،ـ كراـ ، كراـ اآلباء واألجداد عليو الصبلة والسبل

  ل ن ليس اذا بيرط 
 : الهي ذكراا الم لف ةالةة  فاليروط

  الحرية  - 1
   والذكارة – 8
 والقاة على إبالغ الرسالة    - 3

 :ُييهرط للرسالة ةالةة شروط 
  الحرية  - 1
  والذكارة  - 8
  والقاة  - 3

  اليروط   مضاؿ للبحث فيها اآلف  اذص
 ، 1 خاتم النبيينوسلم ىو  وآلوى اهلل عليو رسوؿ اهلل صل،  ألف الرسالة انههم

 على ىذا الوص  ، كانواأف الذي أُرِسلوا فيما سبق  ول ننا نبحث فيها لبياف 
******************  

نػػػػػػػػػػػاؿ رتبػػػػػػػػػػػة النبػػػػػػػػػػػاة  و  – 133 ُُ                 ًت
               اةػب والفهػػػػػػػػػػػػػػهذيػػػػػػػػػػػػػواله بال سػػػػػػػػػػػػب                                                         

  
  رتبة النباة   تُناؿ بعمل العبد يعِب أف 
 ،إنو ال ٦باؿ لو اآلف :  كما قلنا فيما سبل  أيضاً واذا 
 ،عليو وآلو وسلم  اهللالرسالة ُختمت ٗبحمد صلى  ألف

 يَّػأَ ىاِّ إذا نفسػو للنبػوة صػار نُػبُػو  يَّػأَ ى إف اإلنساف إذا:  وإنما ذكر الم لف اذا ألف بعض المه لمين قاؿ
 ، 2 نفسو بال سب

                                                 

 ، 392بغية ا٤برتاد ص  -  1
 ،(  229/  0) الصفدية  -  2
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الفالػػػلة والقيػػػاـ ٗبػػػا ٯبػػػب عليػػػو مػػػن ا٢بقػػػوؽ الػػػٍب لربػػػو والػػػٍب للخلػػػق والتهػػػذيب  بػػػاألخبلؽيعػػػِب بػػػالتخلق 
 ،نفسو وهتذيب غّبه  هتذيب

 ،يعِب ٕبيا ي وف رجبلً مريداً لئلصبلح ساعياً فيو 
ه نبياِّ  ّٔذهنفسو  أَ يَّ ىفإذا : ال ـر والشجاعة قالوا : الفتوة :  (الفهاة : )  قاله  ،األمور صّبَّ

 ، واذا ليس بصحيح
 ،يصل اإلنساف إليها بال سب  أفيعِب ال ٲب ن  النباة   تُناؿ بال سب

باً نفسػػػو حػػػٌب يتهيػػػأ للنبػػػوة  اإلنسػػػافإنػػػو ٲب ػػػن أف ي ػػػوف :  خالفػػػاً لػػػبعض المه لمػػػين الػػػذين قػػػالاا مهػػػذّْ
 ،في وف نبياِّ 

 ؟  ( 181األٗؼبّ )  {هللا أػِْ ؽ٤ش ٣نغ سعبُزٚ } :  لافتقا ألسهم  : ول ن لا قاؿ قا ل
 ، بلى نقوؿ ذلك :  فنقاؿ

 . {هللا أػِْ ؽ٤ش ٣غؼَ سعبُزٚ } ، ألف اهلل يقوؿ ى ذا 
 بعمٍل منه أو بفضٍل من اهلل ؟  األاليةول ن ال اذا الذي كاف أاالً للرسالة ال كاف كانم اذص 

وحسػػػػن األخػػػبلؽ يف ا١باىليػػػػة مثػػػػل عبػػػػداهلل بػػػػن  والشػػػػجاعةال ػػػػـر  ألننػػػا ٪بػػػػد أُناسػػػػاً وصػػػػلوا إذل القمػػػة يف
 ،نا٥با ٧بمٌد صلى اهلل عليو وآلو وسلم  وإ٭باجدعاف وغّبه ومع ذلك دل ينالوا النبوة 

 :  ولهذا قاؿ الم لف
****************** 

         المالى اأَلَجػلر فضٌل من  ل نها – 131
                            لػاألجػػػػػه إلػػػػػى ػلقػػػػػػأ مػػػػػن خػييػػػػػ لمػػػػػن                                                

  
 ، يتفضل ّٔا على من يشاء من عباده من اهلل فضلٌ النباة أفاد ا٤بؤل  رٞبو اهلل ّٔذا البيت أف 

ٖ اال ثؾش هبُذ ُْٜ سعِْٜ إ ٗؾ} ،  ( 12اثشا٤ْٛ )  {إ أٗزْ اال ثؾش ٓضِ٘ب } : ٤با قاؿ أعداء الرسل  ولهذا

ٌُٖٝ هللا ٣ٖٔ ػ٠ِ ٖٓ ٣ؾبء ٖٓ ػجبدٙ ٝٓب ًبٕ } ،  مثل ميعِب ما ٫بن إال بشٌر :  ( 11اثشا٤ْٛ )  {ٓضٌِْ 

  . ( 11اثشا٤ْٛ )  {ُ٘ب إٔ ٗؤر٤ٌْ ثغِطبٕ اال ثبرٕ هللا 
 ،بحانو وتعاذل ىو الذي ٲبن بالنبوة على من يشاء من عباده سفاهلل 
 ،عباده  بالعلم على من يشاء من ٲبنكما 

  م  أف العلم ربما يحصل بال سب 
 من إنساف حاوؿ أف يطلب العلم وحاوؿ ول ن عضي    كمل ن اا منة من اهلل  
 أف مػػن كػػاف نُػبُػػواِّ فػػبل ٲب ػػن أف ُتسػػلب منػػو  : (إلػػى األجػػل  خلقػػهلمػػن ييػػاء مػػن : ) وأفادنػػا فػػي قالػػه 

 ،النبوة 
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 منػػويعػِب ال ٲب ػن أف ي ػوف اإلنسػاف رسػوالً مث ُتسػلب  ولػيس لهػا انههػاء إ  بػػالمات ابهػداءفػالنباة لهػا 
 ،الرسالة 

 ،  األصلكما ىو   ةم يُرسلغّب رسوؿ  ل ن يم ن أف ي اف
 ،إال من كاف قد بلغ أشده وبلغ أربعْب سنة لي وف تاـ العقل  يُرسلأنو ال :  األصل

ٕ ك٢ أُٜذ فج٤ب ، هبٍ ا٢ٗ هبُٞا ٤ًق ٌِْٗ ٖٓ ًب} ػ حْب أشارت أمو إليو ف عيسىعن  وأما قاله تعالى

ػجذهللا آرب٢ٗ اٌُزبة ٝعؼ٢ِ٘ ٗج٤٘ب ، ٝعؼ٢ِ٘ ٓجبسًب أ٣ٖ ٓب ً٘ذ ٝأٝفب٢ٗ ثبُقالح ٝاُضًبح ٓب دٓذ ؽ٤ب ، ٝثشا 

 . ( 38 – 32ٓش٣ْ )  {ثٞاُذر٢ ُْٝ ٣غؼ٢ِ٘ عجبسا ؽو٤ب 
 ،ىذا خاٌص بعيسى  إف :فقاؿ بعض العلماء 

 ،وي مل فبل بد أف يبلغ اشده ويستوي  وأما غيرص
 ،آيات اهلل يف خلقو وت وينو ورسالتو  منفإنو آيٌة أما عيسى 

 ،ا٤بعُب آتا  ال تاب يف علمو  : وقيل
 ،وي وف ا٤بالم ىنا اْستُػْعِمَل يف ا٤بستقبل لتحقق وقوعو  باعهبار علم اهلل بالماضيفي اف الهعبير 

 ،  يف علمو {آرب٢ٗ اٌُزبة } أف ي وف  اا األقرب واذا
****************** 

          يؿ فيمػػػا مضػػػػى األنبػػػػاء ػتػػػػ ولػػػم – 131
                    اءػييػػػػػػػػػ لمػػػػػػػػػني ػأتػػػػػػػػػػه تػضلػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػن                                                        

  
 فاعل ،  ( :األنباء : )  قاله
 ،( زاؿ  أف) لػ (  تيؿ) بالرفع على اسم (  األنباء) : نقاؿ 
 إذا ُسبقت بنفٍم أو شبهو ، ( كاف ) تعمل عمل ( يزاؿ ) و 

 ،(  لم تيؿ) : قاله  وىووىنا ُسبقت بنفم 
 أي دل تػػزؿ األنبػػاء آتيػػًة ٤بػػن يشػػاء (  ييػػاءتػػأتي لمػػن ) : وخ ىػػا قولػػو (  تػػيؿ) اسػػم (  األنبػػاء) وعليػػو فػػػ 

 أي ما سبق ىذه األمة تأيت من فضلو ٤بن يشاء ،  ( :فيما مضى : ) قاله
رَسل إليو ؟ :  (من فضله ) :  قاله

ُ
رَسل أو ا٤ب

ُ
 على من ؟ على ا٤ب

 : تأيت من فضل اهلل على ا٤برسل وعلى ا٤برسل إليو  جميعاً بل عليهما 
 ،أي ٤بن يشاء من عباده ( :  لمن يياء: )  قاله

هللا  ُٝوذ ثؼض٘ب ك٢ ًَ أٓخ سعٞال إٔ اػجذٝا} ، يف كل أمٍة رسواًل  بعاوقد أخ  اهلل عز وجل أنو قد 

 . ( 32اُ٘ؾَ )  {ٝاعز٘جٞا اُطبؿٞد 
 . ( 81كبهش )  {ٝإ ٖٓ أٓخ اال خال ك٤ٜب ٗز٣ش } : وقاؿ تعاذل 

قػد أرسػل اهلل إلػيهم الرسػوؿ والنػذير وأقػاـ ا٢بجػة علػى ٝبيػع ا٣بلػق ودل  السػابقةكػل األمػم  :وعليه فنقػاؿ 
 ،حجٌة على اهلل عز وجل  ألحدٍ يبق 
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 محصاروف ؟  وال األنبياء: فإف قاؿ قا ل 
 ، 1 يدؿ على حصرىم بأربعة وعشرين ألفاً والرسل دوف ذلك حدياٌ ورد يف ذلك :  قلنا

  الرسل والرسل أقل  منألف األنبياء أكثر ب ثير 
ئة إال أف ايزيدوف على ثبلث م ىذامنهم ٟبسٌة وعشروف رسواًل ول نهم أكثر من  وقد ذكر في القرآف

ؿبكش )  {سعال ٖٓ هجِي ْٜٓ٘ ٖٓ هقق٘ب ػ٤ِي ْٜٝٓ٘ ٖٓ ُْ ٗوقـ ػ٤ِي  ُٝوذ أسعِ٘ب} : اهلل تعاذل يقوؿ 

34 ) .  
 إذف ما عقيدتنا بالنسبة للرسل ؟ 

 .ويبْب ٥با ا٢بق  يوجههاأنو ما من أمة إال خبل فيها نذير وما من أمٍة إال بعا اهلل إليها من :  عقيدتنا
 من اا أوؿ األنبياء ؟ ومن اا أوؿ الرسل ؟ 

   فإنو كاف نبياِّ ُمَ لَّماً  آدـ: ء أوؿ األنبيا
ىػػل كػػاف : النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  سػػأؿمػػن حػػديا أ  ذر رلػػم اهلل عنػػو أنػػو  كمػػا رواص ابػػن حبػػاف

 ، 2( نيبّّ ُم لم ، نعم : ) قاؿ ؟ آدـ نبياِّ 
 ، فهو نوح الرسلوأما أوؿ 

   ً ن:  لقاؿ اهلل تعالى

دخ ٌ خ 

خدٌ ً1 

4إ  م     ديد24ام  ، 
 ،قبل نوٍح رسوؿ  ليسعلى أنو  دؿ اذاالنبوة وال تاب يف ذرية نوح وإبراىيم  فإذا كانم

 . ( 123اُ٘غبء )  {اٗب أٝؽ٤٘ب ا٤ُي ًٔب أٝؽ٤٘ب ا٠ُ ٗٞػ ٝاُ٘ج٤٤ٖ ٖٓ ثؼذٙ } : قولو تعاذل  ويدؿ لذلي أيضاً 
أنػػت أوؿ رسػػوٍؿ : ويقولػػوف ، نػػوٍح  إذلأف النػػاس يػػأتوف يػػـو القيامػػة : ) مػػا ثبػػت يف الصػػحيح  ويػػدؿ لهػػذا

 ، 3 (أرسلو اهلل إذل أىل األرض 
 ، 4 بين ناح وآدـ فإنه غلط إدريسأقحم من وبهذا نعرؼ أف 

 ،قبل نوح إدريس الٍب ُكتبت ي تبوف  نضد أف شضرة األنبياء ناألن
   شي فيه فإف عقيدتنا أف ناحاً اا أوؿ الرسل   غلط  واذا

 ،وآلو وسلم  عليو٧بمٌد صلى اهلل  آخر الرسل

                                                 

 و اهلل تعاذل ،للشيخ العبلمة احملدث ٧بمد ناصر الدين األلبا  رٞب(  369 – 363/  6) سلسة األحاديا الصحيحة  - 1
 ،(  20136) أخرجو أٞبد  - 2
 ، (  094) ومسلم (  3062) أخرجو البخاري  - 3
ويراجػػػع هتػػػذيب األ٠بػػػاء واللغػػػات (  31/  0) وشػػػرح ٨بتصػػػر خليػػػل للخرشػػػم ( ومػػػا بعػػػدىا  92/  0) البدايػػػة والنهايػػػة البػػػن كثػػػّب   - 4

 لشفاعة لؤلٮبية ،للنووي وشرح القس بل  على صحيح البخاري عند شرح حديا ا
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 . ( 12األؽضاة )  {ٓب ًبٕ ٓؾٔذ أثب أؽذ ٖٓ سعبٌُْ ٌُٖٝ سعٍٞ هللا ٝخبرْ اُ٘ج٤٤ٖ } :  لقاؿ اهلل تعالى
 ،أيضاً  فهو كافرٌ  بعدصومن صدرؽ ُمدرعي النباة فهو كافر  فمن ادعى النباة بعدص

أ  طالػب حػْب خلَّفػو يف أىلػو يف غػزوة  بػنم ذٌب هلل ورسولو قاؿ النػيب عليػو الصػبلة والسػبلـ لعلػم  ألنه
 والولداف ؟  النساءيا رسوؿ اهلل ٚبرج وأقعد مع : تبوؾ فقاؿ 

 ٗبنزلػػة ىػػاروف مػػن موسػػى إال أنػػو ال مػػِبأمػػا ترلػى أف ت ػػوف : ) فقػاؿ لػػو النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم 
 ،فرلم رلم اهلل عنو ،  1 (نيب بعدي 

 ،على أف علياِّ أفضل الصحابة  بهذا الحديث الرافضةوقد اسهدلم 
أف ت ػوف مػِب ٗبنزلػة ىػاروف مػن : ) عليػو وآلػو وسػلم أراد بقولػو  اهللالرسػوؿ صػلى  ول ن   دليل فيه ألف

 ،قومو أي يف ىذه ا٤بسألة فقط  يفحْب خلفو ، ( موسى 
 أبو ب ر مث عمر مث عثماف مث علم ،  نبيهافبل شك أف أفضل ىذه األمة بعد ر أما الفضل اآلخ

******************     
      م الػػذي خػػهم  ػأتػػى بالخاتػػ حهػػى – 132

                 مػاألمػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػلا علػػػػػػػػػى  ػالنػػػػػػػػػػوأع هػبػػػػػػػػػ                                                     
  

 ،ِب جعلنا فوؽ كل األمم يع ( :وأعالنا : )  قاله
و٫بن الشهداء على ا٣بلق يف أف الرسل بلغوا ما أُْنزَِؿ إليهم من رّٔم  القيامةفنحن اآلخروف السابقوف يـو 

 . ( 113اُجوشح )  {ًٝزُي عؼِ٘بًْ أٓخ ٝعطب ُزٌٞٗٞا ؽٜذاء ػ٠ِ اُ٘بط ٣ٌٕٝٞ اُشعٍٞ ػ٤ٌِْ ؽ٤ٜذا } ، 
  ولها النصر الهاـ على غيراا األمة وهلل الحمد اي أعلى األمم  فهذص

  : عاملًة بشريعة اهلل الٍب جاء ّٔا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ت وفأف : ول ن بيرط 
 أكثػرفهػذا ال ٯبػدي شػيئاً  منهسبة فقط وي اف ازسالـ إسػالـ بطاقػة واايػة بػدوف عمػل ت افأما أف 

كيػ  ويتولػأ وال    يعػرؼيعػرؼ اإلسػبلـ ٲب ػن ال  الناس قد ُكتب يف ىويتػو وب اقتػو الديانػة مسػلم وىػو ال
كمػا يقػوؿ اآلخػر إنػو بػوذي   مسػلمكي  يصػلم ودل يسَبشػد مػن أحػٍد مػن النػاس عػن ىػذا األمػر ودل يهػتم 

 مثبلً أو إنو يهودي أو نصرا  ،
****************** 

                  اـ   ػقػػػػػػػػػػػاؾ كالمبػػػػػػػػػػذُُ  هػصرػػػػػػػػػػػوخَ  – 133
                               اـػاألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رػسا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل هػعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب                                                                 

  
 أي خص النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ،  ( :وخصره : )  قاله
 أي ٖبتمو للرسالة ، :  (بذاؾ : )  قاله

 ،  2 صلى اهلل عليه وآله وسلم النبياذا من خصا ص أنو خا  األنبياء 

                                                 

 ، (  2414) ومسلم (  3513) أخرجو البخاري  -  1
 ،(  071/  00) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -  2
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 ، عيسى بن مريم كاف خاتم أنبياء بني إسرا يل
ال نػيب  مطلػلفخهمػه خػهٌم صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم  ما محمدٌ أيف أنبياء بِب إسرائيل مقيد  الخهمفهذا 
 ،بعده 

صلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم ليتبػْبَّ  ٧بمداً يف أف عيسى ينزؿ يف آخر الزماف ويتبع  ولهذا انظر إلى الح مة
لػػيس ختمػػاً م لقػػاً بػػل ىػػو خػػتٌم مقيػػد والرسػػوؿ بعػػده ىػػو  إسػػرائيلالػػذي ُختمػػت بػػو رسػػالة بػػِب  ف ا٣بػػتمأ

 ، وسلم٧بمد صلى اهلل عليو 
 ، وسلمإذا نزؿ عيسى فإنو ٰب م بشريعة النيب صلى اهلل عليو وآلو  ولذلي في آخر اليماف

الخنييػر  ويقهػلالصػليب  أليس قد أخبر النبي صلى اهلل عليػه وآلػه وسػلم أنػه ي سػر: فإف قاؿ قا ل 
فػإف الح ػم   اآلف  الماجػادواذا ليس اا الح ػم اليػرعي   و  يقبل إ  ازسالـ   يقبل الضيية 

بيننػػا وبيػػنهم عهػػد فإننػػا    كػػافيعنػػي إذا    اليػػرعي الماجػػاد اآلف يقػػر النصػػارى علػػى مػػا اػػم عليػػه 
 نهعرض لديانههم ؟ 

ثنا بذلك مقرّْراً لو رالياً بو في ػوف مػا يقضػم بػو عيسػى يف حد وسلمأف النيب صلى اهلل عليو  : فالضااب
 النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ،  شريعةآخر الزماف من 

 ا٤بشار إليو ما ىو ؟ ختم النبوة بو ، :  (بذاؾ : )  قاله
 . ( 35ء اإلعشا)  {ػغ٠ إٔ ٣جؼضي سثي ٓوبٓب ٓؾٔٞدا } : ا٤بقاـ يشّب إذل قولو تعاذل  ( :كالمقاـ : )  قاله

إلػػى رسػػاؿ صػػلى اهلل عليػػه وآلػػه  تنههػػيوقػػد مػػر علينػػا أف مػػن المقػػاـ المحمػػاد أف اليػػفاعة العظمػػى 
فيستشفعوف بآدـ مث بنوح مث بػإبراىيم مث ٗبوسػى  ي يقوفوأف الناس يلحقهم من ال رب والغم ما ال  وسلم

 ا٤بقاـ احملمود وليس كلو ،  منمث بعيسى حٌب تنتهم إليو فهذا 
بُعػا إذل سػائر األنػاـ  بأنػويعػِب وًخػص النػيب صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم :  (وبعثه لسػا ر األنػاـ  : ) قاله

 ،وغّبه من األنبياء إذل من ؟ إذل قومو فقط 
 أليس ناٌح عليه الصالة والسالـ مرَسالً إلى جمي  الخلل في وقهه ؟ : فإف قاؿ قا ل 

 ،إذل ٝبيع ا٣بلق يف وقتو  مرَسلبلى ىو :  قلنا
اٗب أسعِ٘ب ٗٞؽب ا٠ُ هٞٓٚ إٔ أٗزس } ، قومو  إذلفي وف نوٌح مرسبًل  ل ن اناؾ قامياٌت ساى اذص القامية

  . ( 1ٗٞػ )  {هٞٓي ٖٓ هجَ إٔ ٣ؤر٤ْٜ ػزاة أ٤ُْ 
مرسبًل إذل قومو فقط بل  نوح ي وف  قامياتمنها في ذلي الاقم لم ت ثر حهى يهالد  والخليقة
 هم نوح ف اف مرسبًل إذل قومو خاصة ،  قليلة وأُرسَل إلي األمةكانت 
 ،(  جمي ) وت لق ٗبعُب (  الباقي) أهنا ت لق معُب :  يقالاف( : لسا ر : )  قاله
  ( الباقي ) صارت بمعنى ( الس ر ) من  أخذتفإف 
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   ( الضمي  ) بمعنى  صارت – ٧بيٌط ب ل ما كاف داخلو( السور )  و  – (السار ) وإف أخذت من 
 فهل فيها إعالؿ ؟   بمعنى الضمي  إذا كانم 
 ،نعم :  الضااب

  ألنها إذا كانم بمعنى الضمي  واي ميهقة من السار 
  لعلة تصريفية ٮبزة  الواوقلبت  ل ن

  فالهمية فيه أصلية أنو من السؤر :  أما إذا قلنا
 ،زائر  لفال ونظير ذلي

 ال الهمية أصلية أو منقلبة ؟ 
 :فيه تفصيل 
  فهي أصلية األسد  من زأر إف كانم

 ،زأر األسد فهو زائر :  تقاؿ
 ، فهي منقلبة: من الزيارة  وإف كانم

 ، ( زائر ) زار يزور فهو :  تقاؿ
 ، ( زاير )  وأصلها

 ,ل ن قلبم امية واهلل أعلم 
 ،أي ا٣بلق  :( األناـ : )  قاله

 ، للخلقأي ،  ( 12اُشؽٖٔ )  {ٝاألسك ٝمؼٜب ُألٗبّ } : قاؿ اهلل تعاذل 
ًٌ ١بميع ا٣بلق ا٤ب لفْب صلى اهلل عليو وآلو وسلم   ،فهو مبعوٌث

 :من وجهين  بذليودليل اخهصاصه 
 ،من كونو خا  األنبياء  :الاجه األوؿ 

ي ػوف رسػوالً  أفاألنبيػاء والنػاس كلهػم ٧بتػاجوف للرسػالة لػـز مػن ذلػك  خا فإذا كاف  واذا ةابٌم بالقرآف
 ،١بميع ا٣بلق 

دل  ٟبسػاً أُع يػُت : ) حديا جابر رلػم اهلل عنهمػا قػاؿ النػيب صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم نو يف أ : الثاني
وطهػػورا وأحلػػت  مسػػجداً يع هػػن أحػػٌد مػػن األنبيػػاء قبلػػم ُنصػػرت بالرعػػب مسػػّبة شػػهر وجعلػػت رل األرض 

اس إذل قومػػػو خاصػػة وبُعثػػػت إذل النػػػ يُبعػػارل الغنػػائم ودل ٙبػػػل ألحػػٍد قبلػػػم وأع يػػت الشػػػفاعة وكػػاف النػػػيب 
 ، 1 (عامة 

                                                 

 ، (  520) ومسلم (  328) أخرجو البخاري  -  1
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إذل قومو خاصة فمػثبلً إذا كػاف يف األرض أقػواـ متعػددة  فيبعا فهذص من خصا صه أما غيرص من األنبياء
 الذي ىو يف أرلهم أو ىو يف غّب أرلهم ل نو يبعا إليهم خاصة ،  قوموفإف الرسوؿ يُبعا إذل 

 عليه الصالة والسالـ    ناحو  يرد على اذا 
قليلْب دل يتفرقوا شعوبًا وأقوامًا ف اف  الوقتإذ كاف الناس يف ذلك  ام قامه ألف القـا في عهد ناح
 ،مبعوثاً إذل ا٣بلق عموماً 

 ،ذلك الوقت ليس فيهم أقواـ  يفألف ا٣بلق 
 ،ىم آباء ا٣بلق كلهم  السفينةن على و٥بذا أُىلك ا٤ب ذبوف لو وصار الذين بقوا ٩ب

 . {ْٛ اُجبه٤ٖ }  أي ذرية نوح:  ( 33بكبد اُق)  {ٝعؼِ٘ب رس٣زٚ } : كما قاؿ تعاذل 
 إذل ٝبيع أىل األرض ،  أرِسلإف نوحاً :  وبهذا ين ف ازيراد الذي أوردص بعض العلماء الذين قالاا

ـٌ آخروف  ىناؾألف ٝبيع أىل األرض ىم قومو يف ذلك الوقت ليس :  نقاؿ  ،أقوا
ـٌ آخػػ وال بػػر وغػػّبىم  والػػرـوىنػػاؾ الفػػرس  روفل ػػن فػػي عهػػد الرسػػاؿ صػػلى اهلل عليػػه وسػػلم انػػاؾ أقػػاا

صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم أف اهلل تعػاذل  النػيبوىو مبعػوث إلػيهم ٝبيعػاً وىػذه مػن نعمػة اهلل عليػو أي علػى 
 ،أف كل من عمل بشريعتو ناؿ من أجره  ذلكأرسلو إذل ٝبيع ا٣بلق ألنو يلـز من 

مث رُفػػع لػػو سػػواٌد عظػػيم أعظػػم مػػن ، موسػػى وقومػػو  ىػػذا: و٥بػػذا رُفػػع لػػو سػػواٌد عظػػيم فظػػن أهنػػم أمتػػو فقيػػل 
اهلل عليو وآلو وسلم أكثر األمم وأجػره أكثػر أجػر األنبيػاء  صلىمة النيب أف، ىذه أمتك : فقيل لو ، األوؿ 

 ،بشريعتو فيعمل ٗبثل أجره  يعملألف كل واحٍد من أمتو ، 
 ، ليه وسلماهلل ع صلىوبهذا نعرؼ ضالؿ من إذا فعلاا طاعًة أادواا للرساؿ 

 ،  العقلبدعة ضاللٌة في الدين وَسَفٌه في  فإف إاداء الُقَرِب للرساؿ
 لماذا ؟ 
أما الرسوؿ ، فقط  أجرىاأنك حرمت نفسك من  فمضماف ذليإذا أىديَت إليو عبادًة فعلتها  ألني

إليو وأنت دل  دل هتدىا لو أجرىا واصلٌ  أـعليو الصبلة والسبلـ فلو أجرىا من األصل سواٌء أىديتها إليو 
قراءة القرآف وال غّبىا أُمرت بأف تصلم وأف تسلم عليو  والتؤمر بأف هتدي إليو العبادات ال ألحية 

 . ( 12األؽضاة )  {٣ب ا٣ٜب اُز٣ٖ آٓ٘ٞا فِٞا ػ٤ِٚ ٝعِٔٞا رغ٤ِٔب } ، تدعو لو ى ذا أُمرنا 
 في الدين ؟  وضال ً لماذا كاف اذا سفهاً في العقل 

 ،نك حرمت نفسك من أجر ىذه العبادات ألف مضمونو أ
الصػػحابة ، يعهػػُد أف أحػػداً مػػن القػػروف ا٤بفضػػلة فعػػل ذلػػك كػػل القػػروف ا٤بفضػػلة  ودل:  قػػاؿ شػػيخ ازسػػالـ

وأعلم وأح ػم مػن أف  أفقوألهنم ، وتابعوىم دل يهدوا للنيب عليو الصبلة والسبلـ ثواب قربة أبداً  والتابعوف
 ، ـ ثواباً يهدوا النيب عليو الصبلة والسبل
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 ،            1 (الداؿ على ا٣بّب كفاعلو )  للرسوؿ إذ أف أجرام حاصُلٌُ 

                                                 

بػرقم (  206/  4 )وصػححو العبلمػة األلبػا  يف سلسػلة األحاديػا الصػحيحة (  20855) وأٞبػد (  2671) أخرجػو الَبمػذي  -  1
0061 ، 
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 األسئلة
 أي دل تفُب ، ٩ب ن يا شيخ ؟ ،  (لم نهلف ) : إذا قلنا معُب :  الس اؿ
 نعم ، :  الضااب
 ىل نست يع أف نقوؿ ىو الذي ين ر الرؤية ؟  (والم ذب ) : قاله :  الس اؿ
 من يرى ت فّبىم، رأي، اهلل أعلم ال نست يع أف نقوؿ ىذا ما جـز بو ا٤بؤل  إال على رٗبا :  الضااب
ونبػػز باأللقػػاب  تعيػػّبا١بهنميػػوف ىػػل ىػػذا  : الػػذين ٱبرجػػوف مػػن النػػار مػػن أىػػل ا١بنػػة يقػػاؿ ٥بػػم:  السػػ اؿ

 وىذا يتعب لمائرىم ف ي  ينبزىم أىل ا١بنة باأللقاب ؟
ولػو قُػدّْر أهنػم سػػاءىم  ّٔػذاذلػػك تػذكّباً ٥بػم بنعمػة اهلل وىػم يفرحػػوف نقػوؿ أوالً أهنػم يقػاؿ ٥بػم :  الضػااب

 ،أبداً  ي دّْرذلك يوماً من الدَّىر فسوؼ ٲُبحى ألنو ليس يف ا١بنة ما 
 أي إنساف يدعي شيئاً خالؼ خاار القرآف والسنة فعليه الدليل    -

 :النار ناراف :  يقاؿاناؾ من 
  ناٌر تفنى  - 1
  وناٌر تبقى   - 8

 : النار ناراف : واناؾ من يقاؿ 
  ناٌر حارة  - 1
 باردة    ونارٌ  - 8

 أين اذا الهقسيم ؟ 
   نقبل إ  ما قاـ به الدليل  

 النار وا١بنة تفنياف ، :  الضالة يقالاف الفرؽ
 :في المسهقبل  الحاادثالضهمية ومن   يرى تسلسل 

 ا١بنة والنار تفنياف ،  : يقالاف
  ابن القيم واا العالؼ تلطف في الماضاع  إليهي تلطف وأشار وفيه الرجل الذ

 ، األبديال ٲب ن أف اهلل يذكر ا٣بلود  : وقاؿ
 ،أهنا تفُب ول ن تفُب اللذات وا٢بركات :  ونقاؿ

وقت فنػاء ا٢بركػات واإلنسػاف علػى زوجتػو مػن ا٢بػور العػْب ، كيػ   جاءما ظن م إذا :  قاؿ له ابن القيم
ومػػا ظػػن م فػػيمن رفػػع اللقمػػة أو الفاكهػػة إرل فمػػو فجػػاء وقػػت فنػػاء ؟ اآلبػػدين  أبػػد معهػػا إذل ي ػػوف ٯبمػػد

يف  الفاكهػػةخػػذىا ودل تصػػل للفػػم اآلف ال يسػػت يع أف ينز٥بػػا وال يسػػت يع أف يرفعهػػا تبقػػى أقػػد  وىػػوا٢بركػػة 
 ى ذا ، ؟ يده دائماً وأبداً 
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عقػوؿ فاسػدة فظنػوا أهنػا صػحيحة ، اعتمػدوا علػى  بالنقػلشمء يضحك الناس وكل ىذا سببو عدـ العلػم 
، 

 يف النبوة ىل يَرِْد عليها نيب اهلل أيوب ؟ ( لقوة : ) قوؿ ا٤بؤل  :  الس اؿ
 فهذا من العوارض ، النهايةال ، ألف أيوب ُأصيَب ٗبا ُأصيَب مث برئ يف :  الضااب
 ، ؟ل ن ا٤بعروؼ أنو ظل مريضاً بقدر السنْب الٍب كاف فيها :  الس اؿ
يف النهايػػػة  بػػرئول نػػو ( ٝبلػػة غػػّب والػػحة )  ، ىػػذا دل يثبػػت ل ػػن ال شػػك أنػػو الشػػي اف ال:  الضػػااب

 فهذا من العوارض ،
عزيػز مصػر فهػل ىػذا ُيْشػِ ْل  عنػدبالنسبة لشرط ا٢برية يف النبوة يوس  عليو السبلـ بِيَع ٩بلوكاً :  الس اؿ

 ؟ 
 ،  بعد السجن نُػبّْئَ ال ُيْشِ ْل ، يوس  عليو السبلـ :  الضااب
قبلػػم إال  أمػػةٍ مػػا مػػن نػػيب بعثػػو اهلل يف ) وحػػديا ،  1 (يػػأيت النػػيب ولػػيس معػػو أحػػد ) حػػديا :  السػػ اؿ

 ما ا٤براد بذلك ؟ ،  2 (……… جعل اهلل حواريوف 
 األوؿ ،  ا٢بدياا٤براد بذلك إما أهنم ذوو العـز أو ُيستثُب من ذلك ما دؿ عليو :  الضااب
 ما معُب ال اؼ ىنا ؟ ( رٌة كقاة حريٌة ذكا ) قاؿ الم لف :  الس اؿ
 ،  ل اف أحسن( حريٌة ذكورٌة وقوة  ) لو قاؿ :  الضااب
 ،إشارة إذل أف ا٢برية :  (كقاة ) : ل ن قاؿ 

  شػهراط الػذكارة واشػهراط الحريػةلعٌ  يعِب كأنو جعل القػوة تعلػيبلً  أهنا:  والذكارة سبب اشهراطها
  ،( ط القوة كما ُتشَب ) يعِب  للهيبيه اناوال اؼ ، 

،  ( ٣11ٞعق )  {ٝأٝؽ٤٘ب ا٤ُٚ ُز٘جؤْٜٗ ثؤٓشْٛ ٛزا } : يف قولو تعاذل عن يوس  عليو السبلـ :  الس اؿ
 يعِب جاءه الوحم قبل السجن ؟ 

 الضمّب يعود على أبيو يعقوب ، :  الضااب
 ؟ ( سؤاؿ غّب والح ) ذكر  أف ا٣بُّلة أبلغ من احملبة :  الس اؿ
والرسل    شي ا جهباءازكراـ المطلل يدخل فيه ٲبنع ، اإلكراـ إذا كاف م لقاً ،  ال ، ال:  الضااب

 ( . 13ؿ )  {ٝاْٜٗ ػ٘ذٗب ُٖٔ أُقطل٤ٖ األخ٤بس } ، وصفهم اهلل باالص فاء 

 3اُوقـ )  {ٝأٝؽ٤٘ب ا٠ُ أّ ٓٞع٠ إٔ أسمؼ٤ٚ } : اشَباط الذكورة أال ُيش ل عليو قولو تعاذل :  الس اؿ

 ؟  (

                                                 

 ، (  221) ومسلم (  5378) أخرجو البخاري  -  1
 ، (  51) أخرجو مسلم  -  2
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الاحي :  العلماءيقاؿ ،  ( 24اُ٘ؾَ )  {أٝؽ٠ سثي ا٠ُ اُ٘ؾَ } : يَرِْد على ىذا قولو تعاذل :  بالضاا
} :  وحيًا إذل من ليس برسوؿ فهو وحم إ٥باـ فمعُب اهللفإذا ذكر  ،  1 منه وحي ازلهاـ: أقساـ 

ليس اذا تلقيو يف اليم يعِب أ٥بمناىا أف ترلعو وإذا خافت عليو أف ،  {ٝأٝؽ٤٘ب ا٠ُ أّ ٓٞع٠ إٔ أسمؼ٤ٚ 
    الرسالةوحي 
 ىل ىذا أثر أـ حديا ؟ ،  2 (لن يفلح قوـٌ ولَّوا أمرىم امرأة : )  الس اؿ
لػن يفلػح قػوـٌ ولَّػوا : )  قػاؿال ، ىذا حديا يف البخاري ٤با أُخِ  أف الفرس ولَّػْوا بنػت مل هػم :  الضااب

 ،وىو حديا ثابت يف البخاري ( أمرىم امرأة 
  ؟امرأة   أمراموأفلحاا   ازنضليي دا ماً يُػَالفاف  ءً تارد علي أف قاماً ولرْاا أمرام نسا أفاق  وكنم أت

 وم  األسف في تركيا اآلف ر يسة الازراء امرأة   
 :من أحد وجاٍص ةالةة :  اذافيقاؿ الضااب على 

لئػك القػـو فقػط يعػِب الفػرس يعػِب أو  يعػِب (لن يفلح قػاـٌ ولرػاا أمػرام امػرأة : ) إما أف يُراد بقاله  - 1
  وإذا جعلناص خاصاً لم ي ن إش اؿ ، ىذا في وف خاصاً  وعلىىؤالء ٤با ولَّْوا أمرىم فإهنم لن يفلحوا 

بػل الػذي يػدبر  النسػاء لػم يهالػاا األمػر علػى وجػه ازطػالؽ اػ  ءإف : أف نقاؿ : الاجه الثاني  - 8
  قيقة اسماً   ح الر اسةل ن لهن ا٤بمل ة غّبىن 

وي ػػوف ا٤بػػراد ،  أفلػػح لهػػم ل ػػافاػػ  ء القػػـا لػػا أنهػػم ولرػػْاا رجػػالً : أف يُقػػاؿ : الثالػػث  هالاجػػ - 3
 ،القـو لو أهنم ولَّْوا رجبلً ل اف أفلح ٥بم  ىؤالء: نفم الفبلح التاـ فُيقاؿ ( لن يفلح قوـٌ : ) بالنفم 

اػػذا ( لػػن يفلػػح قػػاـٌ : ) ة والسػػالـ النبػػي عليػػه الصػػال قػػاؿفيػػه وجػػه رابػػ  أف يقػػاؿ اػػذا أعنػػي  - 1
 ، فقد يفلحاا وإ بناءاً على األغلب واألكثر 

 أعلم ، واهلل محهملةيف ا١بواب عن ىذا ا٢بديا ىذه األربعة  فهذص أربعة أوجه
 ىل ٯبوز تولية ا٤برأة علم شمٍء من أمور ا٤بسلمْب ؟ :  الس اؿ
 رجبلً ل اف أفلح ، أمرىمإذا قلنا لو أهنم ولَّْوا ال سيما ،  ال نرى ىذا ، نرى أنو ال ٯبوز:  الضااب
 ىناؾ وجو خامس يا شيخ ، :  الس اؿ
 ما ىو ؟ :  الضااب
 ، كبّبي وف فيو فساد  الداخلية أف ىناؾ فبلحاً يف الظاىر ول ن يف السياسة :  الس اؿ
 ال ، ال يصلح ،:  الضااب
 ت ئة أمو ؟ كبلـ عيسى يف ا٤بهد ىل ىو م لق أو مقيد فقط ل:  الس اؿ
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 ،  األصلحسب العادة أنو دل يت لم إال ٗبا ت لم بو يف ذلك الوقت ىذا  الظاار:  الضااب
 ما الفرؽ بْب النيب والرسوؿ ؟ :  الس اؿ
 :  الفرؽ بين النبي والرساؿ:  الضااب

اً وال إليػػو بشػػرٍع ودل يػػؤمر بتبليغػػو و٥بػػذا ُيسػػمى نبيػػ أوحػػممػػن  النبػػيمػػن أف  اػػا مػػا ذاػػب إليػػه الضمهػػار
دل يػؤمر بتبليغػو وبػْب أف :  نقػاؿأف ،  وبينهمػا فػرؽدل يُنهى عن إببلغو  ول نيسمى رسواًل ألنو دل يؤمر 

 ، تبليغوهنم عن :  نقاؿ
وقػاؿ ٤بػاذا دل  النػاسفػيمن دل ين ػر علػى الػوالة والمػو بعػض  واذا نظير ما قػاؿ شػيخ ازسػالـ رحمػه اهلل

 تن ر ا٤بن ر ؟ 
 فالس ات عػن ازن ػاراألمر بػا٤بن ر  وبين اإلن ارالس وت على  فرؽ بينؾ ىنا:  قاؿ شيخ ازسالـ

 ، 1من ٍر أك  خوؼمع عدـ القدرة على اإلن ار أو مع 
 ،أك   مفسدةٍ إذا ترؾ اإلن ار خوفاً من بل قد ُيحمد اإلنساف    ُيالـ عليه:  يقاؿ

 ،  با٤بن روالرلا  ل ن لو أمر با٤بن ر فإنو يف ىذه ا٢باؿ يُذـ على األمر با٤بن ر
ا ذّٔ ا٤بقصودما ،  ( 82ٓش٣ْ )  {ا٢ٗ ٗزسد ُِشؽٖٔ فٞٓب كِٖ أًِْ ا٤ُّٞ اٗغ٤ب } : قولو تعاذل :  الس اؿ
 الصـو ؟ 
 الصـو يعِب اإلمساؾ عن ال بلـ ، :  الضااب
 ىل ٯبوز لئلنساف أف ٲبسك عن ال بلـ ؟ :  الس اؿ
واألْوذل  ا٢بػراـل ػبلـ الواجػب وأمسػك عػن ال ػبلـ ىم قالت ى ػذا أمػا أنػت فػبل ٛبسػك عػن ا:  الضااب

 أف ٛبسك عن ال بلـ اللغو ، 
 : فال الـ بالنسبة لنا ةالةة أقساـ 

    واجب - 1
 حراـ    - 8
 ول ا    - 3

 ضب أف نه لم به   يالااجب 
 ىل ٯبوز أف يقوؿ رل أنا صائم عن ال بلـ ؟ :  الس اؿ
 صوماً م لقاً ، نعم ٯبوز ل ن ال ٯبوز أف يصـو:  الضااب
 على،  ( 32ٓش٣ْ )  {آرب٢ٗ اٌُزبة } : ذكر  حفظ م اهلل ورجحتم يف قوؿ عيسى وىو رليع :  الس اؿ

 أف ي وف خاصاً بو ؟  وىوتقدير بعلمو فلماذا ١بأ  إذل ىذا التقدير مع أف التقدير األوؿ ال مانع منو 
                                                 

 ، (  472/  04) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -  1



 476 

 ،من ىذا  فمعُب ىذا أننا ٭بنع رجحنا الهقدير األوؿإذا :  الضااب
  الخصاصية اذص من جهة  عدـ: ونقاؿ األصل 

 ،الدعوة ويتحمل الرد من اآلخرين  يتحملأف اهلل لن يرسل رسوالً إال إذا كاف أىبلً للرسالة  واألصل
 اذا الذي يظهر لي   

 ؟ ( ٝبلة غّب والحة ) بالنسبة ألبناء آدـ عليو السبلـ :  الس اؿ
منازعة ل ن ٤با  أيٌء يوجب االختبلؼ فصاروا يقتدوف بأبيهم بدوف أبناء آدـ ليس ىناؾ شم:  ا١بواب
ًبٕ اُ٘بط أٓخ ٝاؽذح كجؼش هللا اُ٘ج٤٤ٖ ٓجؾش٣ٖ } : الناس أرسل اهلل إليهم الرسل كما قاؿ تعاذل  اختل 

 بدائيْب ،  زالواألنو ليس ىناؾ مغريات ، الناس ال ،  ( 813اُجوشح )  {ٝٓ٘زس٣ٖ 
الرسػػوؿ صػػلى اهلل  ٯُبلػػسمػػن أف اهلل سػػبحانو وتعػػاذل  بعػػض العلمػػاءمػػود مػػا ذكػػره ىػػل ا٤بقػػاـ احمل:  السػػ اؿ

 ؟  1 عليو وسلم على العرش
 ،  احملمودىذا إْف صح فهو من ا٤بقاـ احملمود ال شك ، إذا صح فهو من ا٤بقاـ :  الضااب
 ؟  قبل ناحنبياً فلذلك ٪بعلو  إدريسأال ي وف :  الس اؿ
،  رسوؿوإدريس ،  ( 83اُؼٌ٘جٞد )  {ٝعؼِ٘ب ك٢ رس٣زٚ اٌُزبة ٝاُ٘جٞح } : عاذل ال ، قاؿ اهلل ت:  الضااب

ألف اهلل ذكر إدريس  إسرائيلواهلل أعلم أنو من بِب  ل ن الظاار لناكل من ذُكر يف القرآف فهو رسوؿ 
 ،  2من بعد إ٠باعيل يف سورة مرمي 

 ؟ كثر األنبياء وا٤برسلْب من بِب إسرائيل أىل كاف :  الس اؿ
دل نقصػػص  مػػننعػػم اكثػػر الػػذين نعلػػم مػػن بػػِب إسػػرائيل ل ػػن مػػنهم مػػن قصصػػنا عليػػك ومػػنهم :  الضػػااب
 ول ننا ال نعرفهم ،  رسبلً ال بد أف ٥بم  فالعالم الذين في أمري ا والذي في أقصى شرؽ آسياعليك 
ُٝٔب }  :يف أنبياء آخرين وقاؿ ،  ( ٣88ٞعق )  {........... ُٝٔب ثِؾ أؽذٙ آر٤٘بٙ } : قولو تعاذل :  الس اؿ

أنو دل ،  {ٝاعزٟٞ } : فقالوا أنو سبب ذكره تبارؾ وتعاذل ليوس  ،  ( 11اُوقـ )  {ثِؾ أؽذٙ ٝاعزٟٞ 
 رسوالً وعمره أربعْب سنة ما ىو التوجيو ؟ ي ن

الغالػػػب أنػػػو  أشػػػدهأف مػػػن بلػػػغ  اخهالفػػػاً فػػػي الح ػػػم ألف ال الػػػبأف ىػػػذا ال يع ػػػم  الظػػػاار:  السػػػ اؿ
العمػل يف ديػن ا٤بلػك وعػرؼ  يفي مل ال سيما أف يوس  عليو الصػبلة السػبلـ حصػل منػو ٛبػرُّف يستوي و 

 الناس وس  الناس في وف مستوياً من قبل ، 
فإهنػا ال تصػلم  ا٢بػيضفػالنيب ىػو الػذي يصػلم يف قومػو فػإذا جػاءت  لا قد ر أف المػرأة أصػبحم نبيػة -

 إذف   تصح إطالقاً أف ت اف نبياً   
                                                 

 ،(  210/  01) ه ، انظر ا١بامع ألح اـ القرآف للقرطيب وىو قوؿ ٦باىد وغّب  - 1
ٝارًش  ك٢ اٌُزبة اعٔبػ٤َ اٗٚ ًبٕ فبدم اُٞػذ ًٝذبٕ سعذٞالً ٗج٤ذب ، ًٝذبٕ ٣ذؤٓش أِٛذٚ ثبُقذالح ٝاُضًذبح ًٝذبٕ ػ٘ذذ } :  تعاذل قاؿ - 2

 . ( 12 – 11ٓش٣ْ )  {سثٚ ٓشم٤ب ، ٝارًش ك٢ اٌُزبة ادس٣ظ اٗٚ ًبٕ فذ٣وب ٗج٤ب 
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 أف ت اف عالماً ؟  وال تصح
   من النساء من ام علماء نعم
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 فصل
 في بعض الخصا ص النباية 

        القػػػرآف كػػػالمعراج  ومعضػػػي – 134
                 اجػاجػػػػػػػػػػػاع و  ػنٍ يػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػال م حقػػػػػػػػػػاً                                                       

  
 ،القرآف ٗبعجز  وخصويعِب  ( :ومعضي القرآف : )  قاله

هَ ُئٖ اعزٔؼذ اُغٖ ٝاإلٗظ ػ٠ِ إٔ ٣ؤرٞا ثٔضَ ٛزا اُوشإٓ ال ٣ؤرٕٞ ثٔضِٚ ُٝٞ ًبٕ } ، فالقرآف معجز 

 . ( 44اإلعشاء )  {ثؼنْٜ ُجؼل ظ٤ٜشا 
 ،ال ٲب ن أف يأتوا ٗبثل ىذا القرآف  متعاونْباإلنس وا١بن متفرقْب أو 

  : والدليل على ذلي من الااق 
وبلغة ىؤالء القـو ومع ذلك عجزوا عػن معارلػتو وىػم بػبل شػك  أفصح العربىم  يف قوـٍ  نزؿأف القرآف 

مػا جئػت  وسػلمب ل طاقػاهتم أف ٯبػدوا معارلػة للقػرآف ال ػرمي حػٌب يقولػوا للرسػوؿ صػلى اهلل عليػو  يودوف
 ، 1 بو فإننا نست يع مثلو فأنت لست بنيب ل ن عجزوا

 ،و قهراً حٌب يصغوا إلي بألبأّمبل كاف ىذا القرآف يأخذ 
اهلل عليو وآلو وسلم ليستمعوا القرآف  صلىأف رؤساءىم يأتوف خفية إذل قرب النيب  ذكروا في الهاريخ

وسلم من أجل يستمعوا القرآف ألنو يعجبهم ويبهرىم وقد  وآلويأتوف خفية إذل الرسوؿ صلى اهلل عليو 
 . ( 15األٗؼبّ )  {ألٗزسًْ ثٚ ٖٝٓ ثِؾ } : قاؿ اهلل تعاذل 

ٝإ ً٘زْ ك٢ س٣ت ٓٔب } ،  ٗبثلوعلى أف ببلغو تقـو بو ا٢بجة ٙبداىم اهلل عز وجل أف يأتيهم  ذليفدؿ 

عجزوا ٙبداىم بسورة عجزوا  سورٙبداىم بعشر ،  ( 83اُجوشح )  {ٗضُ٘ب ػ٠ِ ػجذٗب كؤرٞا ثغٞسح ٖٓ ٓضِٚ 
،  {إ ًبٗٞا فبده٤ٖ } ،  مثلوأي حديا :  ( 31اُطٞس )  {ك٤ِؤرٞا ثؾذ٣ش ٓضِٚ } ، ٙبداىم بآية عجزوا 

 ،عجزوا 
عندىم علم إال أهنم كفار ال يؤمنوف  ليس،  ( 33اُطٞس )  {أّ ٣وُٕٞٞ روُٞٚ ثَ ال ٣ئٕٓ٘ٞ } :  ولهذا قاؿ

ك٤ِؤد } ٙبدي   {أّ ُْٜ عِْ ٣غزٔؼٕٞ ك٤ٚ } ؟ ما أتوا  أتوا،  {ك٤ِؤرٞا ثؾذ٣ش ٓضِٚ إ ًبٗٞا فبده٤ٖ } ، 

ىذا دل ي ن  {ك٤ِؤد ٓغزٔؼْٜ ثغِطبٕ ٓج٤ٖ } ،  كانوا صادقْب  إف ( 34ٞس اُط)  {ٓغزٔؼْٜ ثغِطبٕ ٓج٤ٖ 
، 

ومػػن  مػن بػػاب أولػػىألنػو إذا أعجػػز الػػذين نػزؿ بلغػػتهم وبػوقتهم فمػػن بعػػدىم  الػػارىإذف فػالقرآف أعضػػي 
 ، أولى بابمن سواىم 

 إذل الصػػػفةألنػػػو معػػػروؼ مػػػن إلػػػافة :  (ومعضػػػي القػػػرآف : ) ل ػػػن انػػػا مالحظػػػة علػػػى قػػػاؿ الم لػػػف 
 ،موصوفها 
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   باإلعجاز األنبياءوىو انو ال ينبغم أف نع  عن آيات : (  والقرآف معضي) :  ألف المعنى
 ، يعجزفإف الساحر يعجز والبهلوا  ألف ازعضاز ليس من خصا ص األنبياء 

 الحل واا ما نطل فيهفلما كاف اذا اللفظ ميهركًا بين الحل والباطل كاف األولى نأتي بلفٍظ يهعين 
    1 اهلل به واا اآليات

 . ( 15اُؼٌ٘جٞد )  {ثَ ٛٞ آ٣بد ث٤٘بد ك٢ فذٝس اُز٣ٖ أٝرٞا اُؼِْ } : قاؿ اهلل تعاذل يف القرآف 
مػا ُيسػمى بمعضػيات األنبيػاء نسػميه آيػات  جميػ ونسمي آيات القرآف بدؿ معجزات القرآف :  فنقاؿ
  األنبياء 

 ، على صدقو  الدالةٗبعُب العبلمات  ألف اآليات
 فقد يعجز الساحر غّبه ،  أما المعضيات

 إال السحرة ،  تسعىىل يست يع أحد أف ٯبعل ا٢بباؿ كأهنا حيٌة 
النخػػل مػػن فػػوؽ وكػػاف يف  ٜبػػرحػػدثنا قػػوـٌ أف رجػػبلً كػػاف ٯبػػِب  ويػػذكر مػػن قصػػص السػػحرة أشػػياء عضيبػػة

علػػى الرطػػب وال يتػػأثر  أف أخػػوض أتػُػػَرْوفَ : القػػدر ٛبػػر رطػػب جػػِب فقػػاؿ رجػػٌل مػػن القػػـو الػػذي يف األسػػفل 
إف  : قػػاؿ، ال تقػػدر : فقػػالوا ، اقػػدر : فقػػاؿ ،  تقػػدرال  : فقػػالوا لػػو، واإلنسػػاف إذا خضػػع للرطػػب يتػػأثر 

زعمػو يف وسػط القػدر وجعػل يػدور يف القػدر مث  علػىإف قدرت نع يك كػذا وكػذا ، فنػزؿ : قدرت ؟ قالوا 
، ال  : ىػل تػأثر ؟ قػالوا: قػاؿ ، نعم  : ر ؟ قالواأخوض يف القد رأيتمو أنتم : خرج يف مرأى العْب فقاؿ 

فنػزؿ ثانيػًة يف القػدر وجعػل يػدور ىػو مػا نػزؿ يف القػدر ىػو خػرج ، أفعػل : قاؿ ،  ثانيةل ن نريد أف نفعل 
يػػا ٝباعػػة يػػا ٝباعػػة إنػػو كػػذاب إنػػو يػػدور : فقػػاؿ الػػذي يف النخلػػة ، العػػْب جعػػل يػػدور فيػػو  مػػرأىل ػػن يف 

 ،صحيح يدور يف وسط القدر ، ال : فقاؿ ، فنثر عليو  ، وس والقدر وليس يدور يف  على
  يفعلاف ما يعضي البير عنه ل ن بالسحر  السحرةفالمهم أف 

 الهي ُتسمى معضيات باآليات   األنبياءلى أف يعبر عن معضيات فلهذا نقاؿ األوْ 
 : ال الـ عن إعضاز القرآف مسا ل  في

 معضي القرآف أو بآيات القرآف ؟ ال األولى أف نعبر ب: األولى  المسألة
 ، القرآفٗبعجز 
 ،إف ا٤بعجز يدخل فيو فعل الساحر والبهلوا  وما أشبو ذلك :  وقلنا

 ،فهم آيات عبلمة على صدقو  األنبياءوأما آيات 
 1 ألف آيػات األنبيػاء مقرونػة بالتحػدي األنبيػاءإف معجػزات السػحرة ال تشػتبو بآيػات :  قاؿ بعض النػاس

، 
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 ، غير صحيحىذا  : فنقاؿ
 ، ت اف تحدياً وتارة ت اف ابهداءاً بدوف تحدي تارةً ألف آيات األنبياء 

يػػا رسػػوؿ اهلل لػػيس عنػػدنا : والسػػبلـ يف غػػزوة ا٢بديبيػػة وقػػو٥بم  الصػػبلةفمجػػمء الصػػحابة إذل الرسػػوؿ عليػػو 
 ، أصابعو عليو فجعل ا٤باء يفور من بْب أصابعو  فولعماء فدعا بإناٍء 
 ؟  ديال في اذا تح

 ،ائتنا بآية ، ش وا إليو قلة ا٤باء فجاءت ىذه ا٤بعجزة : ما قالوا  تحديأبداً ليس في اذا 
 ، ما تأتي ب ير تحدي كثيراً وآيات الرساؿ  

ينػػزؿ مػػن منػػ ه وجػػاء يف ا١بمعػػة الثانيػػة وقػػاؿ  أفيغيثنػػا فػػدعا فػػُأغيثوا مػػن قبػػل  أف٤بػػا جػػاءه رجػػل ادعػػوا اهلل 
 السماء ،  فانفرجتفدعا  ادعوا اهلل أف ٲبس ها عنا
 ال في اذا تحدي ؟ 

  ،ال 
 آيػاتإمػا  نن ػرٯبػب أف  فلػذلي، كرامػات األوليػاء   تيػبهإهنا أي معجػزات األنبيػاء : قاؿ بعض الناس 

 ، كرامات األولياءفلنن ر  األنبياء   يم ن إن اراا وآياتاألولياء  كراماتاألنبياء أو 
 ،كرامات ال ٲب ن  لؤلولياءال ٲب ن أف يوجد :  فقالاا

 ، األمة اذصةابهة فيمن قبلنا وفي  أف كرامات األولياء ةابهة  : والصااب 
 : فقصة مريم فيها كرامة من عدة أوجه 

جذع النخلة ألف ا٤بخاض ال رىا أف تأيت إذل جذع  إذلأجاءىا ا٤بخاض إذل جذع النخلة فجاءت 
)  {ٝٛض١ ا٤ُي ثغزع اُ٘خِخ رغبهو ػ٤ِي سهجب ع٤٘ب  }: وقيل ٥با  الولدالنخلة وىم حامل ُتْ َلْق فولعت 

ٝٛض١ ا٤ُي ثغزع } : النفساء عادهتا أف ت وف لعيفة مث قيل ٥با  وا٤برأةوىم امرأة نفساء ،  ( 81ٓش٣ْ 

أف تصعدي إذل أعبلىا وا٥بز ٔبذع النخلة ال يتأتى صعب أي إذا كاف الرجل قوياً  دوفذيعِب :  {اُ٘خِخ 
 فهزت،  {ٝٛض١ ا٤ُي ثغزع اُ٘خِخ } : تز ل ن من األسفل ما هتتز ل ن ىذه قيل إذل أعبلىا هت وصعد

٨بروفًا بيسر والعادة  يعِب:  {رغبهو ػ٤ِي سهجب ع٤٘ب } ، فاىتزت النخلة ىذه كرامة أو غّب كرامة ؟ كرامة 
فيقيل ىذه كرامة ٤با جاءت ٙبمل ولد  جنياأف الرطب إذا تساقط من فوؽ يفسد يتفضخ ل ن بقم رطباً 

من أين ،  ( 84ٓش٣ْ )  {٣ب اخذ ٛبسٕٝ ٓب ًبٕ أثٞى آشأ عٞء ٝٓب ًبٗذ أٓي ثـ٤ب } ، ٥با معرلْب ٥با بالزنا 
 ىذه كرامة أـ ال ؟  ف لمهم ،(  32ٓش٣ْ )  {كؤؽبسد ا٤ُٚ } جاءِؾ البغم ؟ 

   إذف اي كرامة واي في الحقيقة تيبه آيات األنبياء 
 ، نبياء تأيت من نيب أف آيات األ:  بينهما الفرؽل ن 

                                                                                                                                            

 ،(  225/  0) وىو قوؿ أ  ب ر الباقبل  ،  النبوات  -  1
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 ، للرسوؿوكرامات األولياء تأيت من ورل متبع 
  ال رامة  فهأتيهي أبداً ويم ن انه   ييكي نفسه و  يقاؿ أنه ولي نباذا الالي   يقاؿ إنه 
  فبينهما فرؽ عظيم 

 ،القرآف  معجزوآيات القرآف بدؿ :  فعلى كل حاؿ األولى أف يقاؿ
 ؟ أبلفظه أو معناص أو بصدؽ مخبرص أـ ماذا ؟  ول ن كيف كاف القرآف آية

ن ررىػػا  الفاٙبػػةب ػػل معػػُب اآليػػة يف اللفػػال واألسػػلوب وا٤بعػػُب وأنػػو مهمػػا كررتػػو ال ٲب ػػن أف ٛبػػل منػػو  نقػػاؿ
 باليـو أدىن شمء سبعة عشر مرة وىل ٭بلها ؟

 ،أو سبعْب مرة ما كأنك قرأهتا وال مرة واحدة  مرةتقراىا سبعة عشرة  أبداً 
منهػػا ل ػػن  ٛبػػل فإنػػكوكررىػػا يف اليػػـو مػػرتْب  العػػرب قصػػا داػػات لػػي قطعػػة أحسػػن قصػػيدة مػػن ل ػػن 

ورٗبػا إذا وفقػك اهلل للتػدبر أف  ٛبػلالقرآف ما ٛبل ىذه من آيػات اهلل أنػك ت ػرر ىػذا القػرآف مهمػا كررتػو ال 
 ،ما دل ٘بده يف ا٤برة األوذل  والل ائ يفتح اهلل عليك يف ا٤برة الثانية من ا٤بعا  
قػرأ اإلنسػاف بتػدبر واهلل يلػْب القلػب ويوجػو اإلنسػاف  إذاوأذكػر ٛبامػاً  كذلي أيضاً في تػأةيرص علػى القلػب

 ، لئلٲبافإذل ربو وٯبد طعماً عجيباً 
 :  1 قاؿ ابن عبد القاي رحمه اهلل في داليهه الميهارة

        درس القػػػػػرآف فإنػػػػػو علػػػػػى  وحػػػػػافال
                2 جلمػػػػػػدِ قلبػػػػػػاً قاسػػػػػػياً مثػػػػػػل  نػليػػػػػػػي                                              ،

 ،         
 {أُْ ٣ؤٕ ُِز٣ٖ آٓ٘ٞا إٔ رخؾغ هِٞثْٜ ُزًش هللا ٝٓب ٗضٍ ٖٓ اُؾن } :  من آيات القرآف تليين القلب اذص

ثْٜ صْ ر٤ِٖ هللا ٗضٍ أؽغٖ اُؾذ٣ش ًزبثب ٓزؾبثٜب ٓضب٢ٗ روؾؼش ٓ٘ٚ عِٞد اُز٣ٖ ٣خؾٕٞ س} ،  ( 12اُؾذ٣ذ ) 

 ىذه من آيات القرآف ، ،  ( 83اُضٓش )  {عِٞدْٛ ٝهِٞثْٜ ا٠ُ رًش هللا 
إذا ٛبس ت بو األمة ال سبيل إذل إصبلح األمة إال إذا ٛبس ت  ازصالح الهاـ:  القرآفمن آيات 

 ، بالقرآف
 . ( 1اُوِْ )  {ٝاٗي ُؼ٠ِ خِن ػظ٤ْ } : قاؿ اهلل تعاذل 
 ،  1 ( القرآفكاف خلقو : ) وقالت عائشة 

                                                 

ن الديانػة  ىو مشس الدين ٧بمد بن عبد القوي بن بدراف ا٤بقدسم ا٤برداوي ا٢بنبلم ، الفقيو ، احملدث ، النحوي ، الشاعر ، كاف حسػ -  1
، ومػػػن أشػػػهر مػػػن شػػػرحها العبلمػػػة " منظومػػػة اآلداب " كثػػػّب اإلفػػػادة ، بػػػرع يف العربيػػػة واللغػػػة ، ودرس ، وأفػػػٌب ، وصػػػن  ، ومػػػن تصػػػانيفو  

رشػد ا٤بقصد األ. ىػ 699السفاريِب ، وىم القصيدة الدالية ال ويلة يف الفقو ، و٩بن قرأ عليو يف العربية شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، مات سنة 
، (  342/ 2) ، الػػػػذيل علػػػػى طبقػػػػات ا٢بنابلػػػػة البػػػػن رجػػػػب    (  357/  4) ، ا٤بػػػػنهج األٞبػػػػد للعليمػػػػم (  459/  2) البػػػػن مفلػػػػح   

، بغية (  278/  3) ، الوايف بالوفيات للصفدي (  261/  2) ، درة ا٢بجاؿ للم ناسم (  023ص ) برنامج الوادي آشم البن جابر 
 ( . 413/  5) ، الع  للذىيب (  060/  0) الوعاة للسيوطم 

) للنػاظم بشػرح السػفاريِب ( منظومػة اآلداب ) ، وىػو غػّب موجػود يف (  561/  3) اآلداب الشرعية البن مفلح : البيت موجود يف  -  2
 .، فلعلها سق ت من ال ابع أو من نسخة الشارح ، واهلل اعلم ... ( طبعة دار ال تب العلمية ، وطبعة 
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 ، واحٌد  روحصبلح األمة ّٔذا القرآف ٘بد األمة صا٢بة كلمة واحدة يٌد واحدة جسٌد واحد 
  . ( 123آٍ ػٔشإ )  {ً٘زْ أػذاء كؤُق ث٤ٖ هِٞثٌْ كؤفجؾزْ ث٘ؼٔزٚ اخٞاٗب } 

يشعر ىذا من األثر العظيم ومن ذلك أيضًا أف القرآف ٗبجرد ما يسمعو اإلنساف  القرآفىذا من آيات 
 ، قامت عليو ا٢بجة  بأنو

 . ( 2اُزٞثخ )  {ٝإ أؽذ ٖٓ أُؾش٤ًٖ اعزغبسى كؤعشٙ ؽز٠ ٣غٔغ ًالّ هللا } 
ب تاب  قامتلسماعو أثرًا يف قلب ىذا ا٤بؤٛبن كذلك اآلثار العظيمة الٍب دل ت ن ألي أمٍة  اهللفجعل 

 ،اٍب آخر فتح ا٤بسلموف بالقرآف مشارؽ األرض ومغارّٔا وىذا دل يوجد ألي كت
لػه نظيػر  ياجػدآيات القرآف كله آيات من كل وجه في لفظػه ومعنػاص وأسػلابه وتػأةيرص وآةػارص    فإذف
  ( ومعضي القرآف : ) ولهذا قاؿ الم لف   

  ،ا٤بعراج مفعاؿ من العروج وىم آلة العروج  ( :كالمعراج : )  قاله
 ، (  العروج آلة: ) المعراج 

 ،  ومصعداإلنساف من أسفل إذل أعلى ، أسفل السلم معراج  يعِب اآللة الٍب يعرج ّٔا
   2 قبلهالمعراج من خصا ص الرساؿ عليه الصالة والسالـ لم يحصل ألحٍد من األنبياء 

 ،ولن ٰبصل ألحٍد من األنبياء بعده ىذا خ أ :   ً وأقاؿ أيضا
 ؟  صحيح  ولن يحصل ألحٍد بعدص 

شػأهنم شػأٌف آخػر  وا٤ببلئ ػةد ّٔا إذل اهلل عز وجل ٠باءاً فسماء روح ا٤بؤمن إذا قُبضت ُيصع إ   صحيح 
 ، 
 ، خصا ص الرساؿ صلى اهلل عليه وسلم المعراج من

 ،  ألحٍد من األنبياء سااص يحصلألنه لم 
إذل السػماء إذل السػماء السػابعة إذل أف بلػػغ  األرضا٤بعػراج ىػو أنػو عُػرج بػو صػلى اهلل عليػػو وآلػو وسػلم مػن 

القضػاء والقػدر ، القلػم إذا ُكتػب بػو ٠ُبػع لػو صػوت فهػو وصػل إذل  أقػبلـيو صػري  األقػبلـ ، م اناً ٠بع ف
 مػنا٤بنتهى الٍب ينتهم إليها كل شمٍء صعد إذل األرض م اف ما بلغو فيمػا نعلػم أحػٌد  سدرةىذا ا٢بد إذل 

 ،البشر 
األقصػػى  ضدالمسػػوكػػاف العػػروج واػػا فػػي م ػػة قبػػل الهضػػرة بػػثالث سػػناات ُأسػػري بػػه مػػن م ػػة إلػػى 

 ، واجهم  باألنبياء اناؾ
لى ّٔم إماماً صجهة الشاـ أو مصر فُجِمعوا لو ىناؾ و  يفألف أنبياء بِب إسرائيل كلهم أو غالبهم كانوا 

وآلو وسلم ىو إمامهم ورلوا كلهم رلوا بذلك ألف اهلل قد أخذ عليهم  عليوإشارًة إذل أنو صلى اهلل 
                                                                                                                                            

 ، (  24181) أٞبد  أخرجو -  1
 ،(  394/  27) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -  2
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ٌٔخ صْ عبءًْ سعٍٞ ٓقذم ُٔب ٓؼٌْ ُزئٖٓ٘ ثٚ ُٝز٘قشٗٚ هبٍ أأهشسرْ ُٔب آر٤زٌْ ٖٓ ًزبة ٝؽ} ، ا٤بيثاؽ 

 حٌبصلى ّٔم مث صعد بو ج يل ٠باءاً فسماء ،  ( 41آٍ ػٔشإ )  {ٝأخزرْ ػ٠ِ رٌُْ افش١ هبُٞا أهشسٗب 
ء ومر على علية األنبيا األنبياءوصل إذل السماء السابعة وىو ٲبر ٗبن ٲبر بو من ا٤ببلئ ة وٗبن ٲبر بو من 

اهلل عليو وآلو وسلم يرد عليو السبلـ ويرحب بو ،  صلىعليهم الصبلة والسبلـ وكلهم إذا سلَّم عليو النيب 
مرحبًا باالبن الصاحل والنيب : وقاؿ مثل ذلك إبراىيم ، الصاحل  والنيبالصاحل  باالبنمرحبًا : آدـ قاؿ 
 ،  1 يب الصاحلمرحباً باألخ الصاحل والن: يقولوف  األنبياءوبقية ، الصاحل 

   والصالح مرتين  وباألُخارةفيهد له األنبياء بالبناة 
 1اُؾشػ )  {ٝسكؼ٘ب ُي رًشى } : يف قولو  داخلٌ وكل ىذا من إعبلء ذكره صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو 

صياـ وىم الصبلة ودل يفرض عليو الزكاة وال ال البدنيةيف ىذا ا٤بعراج فرض اهلل عليو أفضل األعماؿ ،  (
 ،الصبلة فقط  ،وال ا٢بج 
يف  صبلةً نعلم عبادًة فُرلت من اهلل إذل الرسوؿ بدوف واس ة إال الصبلة وفرلها عليو ٟبسْب  ال ولهذا

يصرؼ اإلنساف ٝبيع وقتو أو  بأفاليـو والليلة وىذا يدؿ على أٮبيتها وفضلها وعناية اهلل ّٔا وأهنا جديرٌة 
 تستوعب ؟ ُجلَّو فيها ألف ٟبسْب صبلًة كم 

 وإمامنػػػاال سػػػيما أننػػػا ال نػػػدري كػػػم عػػػدد الركعػػػات فيهػػػا ل ػػػن ىػػػم ٟبسػػػوف صػػػبلة ونػػػزؿ نبينػػػا  طػػػويبلً وقتػػػاً 
اليػـو والليلػة ىػو وأمتػو حػػٌب  يفوقائػدنا وقػدوتنا نػزؿ مقتنعػاً بػذلك رالػياً بػو مسػلّْماً ٟبسػْب صػبلة يصػليها 

إف أمتػك ال : فػرض عليػك ربػك فػأخ ه فقػاؿ  مػاذا: قيَّض اهلل لو موسى وسألو أ٥بم اهلل موسى أف يسألو 
 ،  2 أشد ا٤بعا١بة وعا١بتهمت يق ذلك إ  جربت بِب إسرائيل 

ألنػػه   يعلػػم ال يػػب  إسػػرا يلوماسػػى عليػػه الصػػالة والسػػالـ   شػػي أنػػه قػػاس اػػذص األمػػة علػػى بنػػي 
سػرائيل ىػذه األمػة مػن بػِب إ أطػاع هلل األمػةألف ىػذه وإ  فال يصح قياس اذص األمة على بني إسرا يل 

تنػػػا٥بم أيػػػديهم ورمػػػاحهم ، الصػػػيد تنالػػػو أيػػػديهم فيمػػػا ٲبشػػػم  ٧برمػػػوف٤بػػػا ابتبلىػػػا اهلل تعػػػاذل بالصػػػيد وىػػػم 
أف الػػذي ي ػػّب ال يُنػػاؿ إال بالسػػهاـ والػػذي ٲبشػػم ال يُنػػاؿ إال بالرمػػاح ل ػػن  والعػػادةورمػػاحهم فيمػػا ي ػػّب 

بػالرمح ويأخػذه  يضربوذي ي ّب يُؤخذ بالرمح ما ي ّب اهلل حـر عليهم الصيد مث قيَّض أف الصيد ال ابتبلىم
فمػػاذا فعػػل ،  ( 51أُبئذذذح )  {ُذذ٤ؼِْ هللا ٓذذٖ ٣خبكذذٚ ثبُـ٤ذذت } ، والػػذي ٲبشػػم كاألرنػػب ومػػا أشػػبهها باليػػد 

 ال تصػيدوا يفوبنػوا إسػرائيل قيػل ٥بػم  أخػذوهالصحابة ىل كفوا عن الصيد مع تيسُّرِه أو أخذوا بػو كفػوا مػا 
ف اؿ علػيهم األمػد وابػتبلىم اهلل ، يف يػـو السػبت تػأيت ا٢بيتػاف  دنصي ماال بأس : اً قالوا يـو السبت ٠ب 

 ًً :  وقػػالواوجػػو ا٤بػػاء ُشػػرَّع شػػارع ويف غػػّب يػػـو السػػبت مػػا تػػأيت فقرقػػت الب ػػوف علػػى السػػمك  علػػىُشػػرَّعَا
خائنػػة  ميعلػػ٫بػػن أصػػحاب ِحيَػػل ٫بتػػاؿ علػػى مػػن  :  قػػالوا، كيػػ  نبقػػى ى ػػذا مػػا نأكػػل ٠بػػك مػػا ٲب ػػن 
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يػػـو األحػػد فولػػعوا  فيهػػااألعػػْب ومػػا ٚبفػػم الصػػدور مػػاذا نصػػنع قػػالوا نضػػع شػػب ًة يػػـو ا١بمعػػة وخػػذوا مػػا 
ا٣بروج فلمػػا كػػاف يػػـو األحػػد أخػػذوىا وعػػشػػب ًة يػػـو ا١بمعػػة فجػػاءت ا٢بيتػػاف علػػى العػػادة دخلػػت الشػػبك 

 قػردة فأصػػبحوا قػردة يتعػػاووف التحيػل ؟ ال ، قلػػبهم اهلل تعػاذل ىػذافتحيلػوا علػى ٧بػػاـر اهلل ل ػن ىػل نفعهػػم 
ٲبشػػم علػػى رجليػػو أصػػبح اآلف قػػرداً ٲبشػػم علػػى يديػػو ورجليػػو يعػػِب ىػػذه ا٢بيلػػة  رجػػلالػػذي كػػاف بػػاألمس 

فصػػار ا١بػػزاء  فعلوىػاىػػذه ا٢بيلػة الػػٍب  للحػللبػػِب آدـ مػن ىػػم ؟ القػرود ، وأقػػرب مػا ي ػػوف  ي ػوفأقػرب مػػا 
الػٍب قػاؿ قػائلهم ٤بػا استشػارىم  ا٤ب يعػةألمػة السػامعة وفاقاً من جنس العمل فإذف ال ٲب ن أف تُقاس ىػذه ا

واهلل يػػا رسػػوؿ اهلل ال نقػػوؿ لػػك كمػػا قالػػت بنػػوا إسػػرائيل : رسػػوؿ اهلل عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ يف الغػػزو قػػاؿ 
واهلل ال : ول ػن قػاؿ الصػحابة للرسػوؿ ،  ( 81ٓذش٣ْ )  {كبرٛت أٗذ ٝسثي كوبرال اٗب ٜٛ٘ب هبػذٕٝ } : ٤بوسى 

قالػت بنػوا إسػرائيل ٤بوسػى ول ػن اذىػب فقاتػل فػنحن بػْب يػديك ومػن خلفػك وعػن ٲبينػك  اكمنقوؿ لك  
ال يعلػم  موسػىمشالك واهلل لو خضت بنا ىذا البحر ٣بضناه معك ، اهلل أك  رلم اهلل عػنهم ل ػن  وعن
ارجػػع إذل ربػػك فاسػػألو  فقػػاؿومػػن نعمػػة اهلل عػػز وجػػل أنػػو كػػاف كػػذلك ال يعلػػم ىػػذه األمػػة حقيقػػًة  يػػبالغ

وصلت إذل ٟبػس فنػادى منػاٍد إ  قػد  حٌبالتخفي  ألمتك فرجع فولع عنو ٟبساً ٟبساً أو عشراً عشراً 
بػػا٤بيزاف وىػػذا يػػدؿ علػػى فضػػل الصػػبلة  وٟبسػػوفأمضػػيت فريضػػٍب وخففػػت عػػن عبػػادي ىػػن ٟبػػٌس بالفعػػل 

ج يػػل حػػٌب وصػػل م ػػة بَغلَػػس وصػػلى ّٔػػا الفجػػر نػػزؿ  األرضوعظمهػػا ففػػرض اهلل عليػػو الصػػبلة ونػػزؿ إذل 
والظهػػر والعصػػر وا٤بغػػرب والعشػػاء ، ىػػذا ا٤بعػػراج مػػن خصػػائص  الفجػػروصػػلى بػػو يف ذلػػك اليػػـو صػػلى بػػو 

دل ٰبصػػل ألحػػٍد مػػن األنبيػػاء سػػواه أبػػداً فهػػو مػػن آيػػات اهلل العظيمػػة الدالػػة  وسػػلمالرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو 
أننػا  ولػوالصػبلة والسػبلـ  قدرة اهلل عز وجػل وعلػى اآليػات ال ػ ى الػٍب شػاىدىا الرسػوؿ عليػو كماؿعلى  

 ، األدباستعرلنا ا٤بعراج وجدنا الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يف غاية ما ي وف من 
ينظر  للسق ٫بن أنا دخلنا قصراً غريباً علينا كاف واحد ينظر ،  ( 13اُ٘غْ )  {ٓب صاؽ اُجقش ٝٓب هـ٠ } 

 ،شمء غريب  للجدار األٲبن ينظر للجدار األيسر أمامو رٗبا ينظر لؤلرض كل
ي وف من  مادل يتجاوز النظر الذي ًحدد لو يف غاية ،  {ٓب صاؽ اُجقش ٝٓب هـ٠ } : الرسوؿ يقوؿ  ل ن

 ،شيئاً على خبلؼ الواقع  نظرما ،  {ٓب صاؽ } األدب و 
 : ( 14اُ٘غْ )  {ُوذ سأٟ ٖٓ آ٣بد سثٚ اٌُجشٟ } 

 : فيها وجهاف  {اٌُجشٟ } إعراب 
 ،لقد رأى ال  ى من آيات ربو :  التقديرفي وف  مفعوؿ بو:  الاجه األوؿ
 ؟  فه اف صفة أيهما،  {ُوذ سأٟ ٖٓ آ٣بد سثٚ اٌُجشٟ } :  والاجه الثاني

منهػا    ا٤بعػُب أنػو رأى ال ػ ى الػٍب ال أكػ   صػارأف كوهنا صفة أبلغ ألهنػا إذا كانػت مفعػوالً بػو :  الظاار
، 
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ياتو ال  ى ا٤بوجودة يف ذلك الوقت وىم كثّبة ويؤيد ىذا آ منأهنا صفة صار ا٤بعُب رأى :  وإذا قلنا
 أي بعض آياتنا ، :  ( 1اإلعشاء )  {ُ٘ش٣ٚ ٖٓ آ٣بر٘ب } : اإلسراء  سورةالوجو قولو تعاذل يف 

 : أف اهلل عي وجل خص نبيه محمداً صلى اهلل عليه وآله وسلم بخصا ص لنا  سبق
  المقاـ المحماد  منها

  الناس كافة ومنها أنه أرسله إلى 
   معضياً ومنها أنه أرسل عليه كهاباً 

  أحد  ومنها أنه عرج به إلى م اٍف لم يبل ه
 ،وجدىم النيب عليو الصبلة والسبلـ يف السماوات  األنبياءأف  أورد علينا بعض الطلبة
 ؟مع أف األنبياء يف السماوات  با٤بعراجإنو اختصو  : ف يف يصح أف نقاؿ
 : من وجهين : والضااب على ذلي 

وإ٭بػػػػػا وجػػػػػد أرواحهػػػػػم يف ، مػػػػػن الػػػػػدنيا إذل السػػػػػماوات ، يُعػػػػػرج ّٔػػػػػم وىػػػػػم أحيػػػػػاء  دلأف األنبيػػػػػاء :  األوؿ
 ،السماوات 
السػػػػماء  يفنػػػػو حػػػػٌب الػػػػذين يف السػػػػماوات دل يصػػػػلوا إذل سػػػػدرة ا٤بنتهػػػػى ألف أعبلىػػػػم إبػػػػراىيم أ:  والثػػػػاني

 ،السابعة ودل يصلوا إذل سدرة ا٤بنتهى 
  واضحاف واذاف الفرقاف 

 ،على ا٤بعراج وما حصل فيو من اآليات العظيمة ال بّبة  ال بلـوقد سبق 
أقسم ،  ( 8 – 1اُ٘غْ )  {ٝاُ٘غْ ارا ٟٛٞ ، ٓب مَ فبؽجٌْ ٝٓب ؿٟٞ } ،  ا٤بعراجولو شئنا أف نتلو آيات 

 ،بالنجم حْب ىويو 
 ،غروبو ألنو يهوي يف األفق  حْبا٤بعُب :  فقيل
 ، بلقو ليضرب مسَبؽ السمع ا٤بعُب حْب ان:  وقيل

  إشارة إلى حماية الاحي الذي نيؿ على محمد واذا المعنى أصح  اذاوي اف في 
خال  :  {ؿٟٞ } خال  ا٢بق عن جهل ،  6{ مَ } ،  {ٝاُ٘غْ ارا ٟٛٞ ، ٓب مَ فبؽجٌْ ٝٓب ؿٟٞ } 

 ا٢بق عن عمد ، 
 من ؟   {فبؽجٌْ } و 

 اهلل عليه وآله وسلم    صلىالنبي 
،  {ٓب مَ فبؽجٌْ } : قولو  إذل( ما ضل النبي ) أو ( ما ضل محمد )  : ا عدؿ عن قالهوإنم

الرجل الذي تعرفونو وىو صاحب م نشأ  ىذاما لل : كأ٭با يقوؿ   زقامة الحضة عليهم وعلى بالاههم
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و يعلم المن صاحبو ما  الصاحببصاحبو قد يعلم   الناسبين م وعرفتم صدقو وأمانتو والصاحب أعلم 
 ،القريب من قريبو فهذا صاحب م كي  تقولوف أنو لل ؟ 

 ،يقل ما ين ق با٥بوى  ودلانتبو ،  ( 3اُ٘غْ )  {ٝٓب ٣٘طن ػٖ اُٜٟٞ } 
وإنما ينطل نطقًا صادرًا عن  ااى  ينطل نطقًا صادرًا عن يعِب  : {ٝٓب ٣٘طن ػٖ اُٜٟٞ } : قاؿ 

 ، وحي أو عن اجههاد أراد به المصلحة
 6 {ٝٓب ٣٘طن ػٖ اُٜٟٞ } و ( بالهاى  ينطلما ) الفرؽ بين 

 ،  يريد الذيعني ما ينطل بالهاى ي {ٝٓب ٣٘طن ػٖ اُٜٟٞ } 
اجتهػػاٍد أراد بػػو  عػػنأي مػػا صػػدر ن قػػو عػػن ىػػوى وإ٭بػػا كػػاف عػػن وحػػٍم أو ( مػػا ين ػػق عػػن ا٥بػػوى )  ل ػػن

 ،ا٤بصلحة ال ّٓرد ا٥بوى 
 . {اال ٝؽ٢ ٣ٞؽ٠ } ، أي ن قو :  ( 1اُ٘غْ )  {إ ٛٞ } : و٥بذا قاؿ 

 ، القرآف خاصة،  {إ ٛٞ } : يف قولو  والمراد بالضمير
 وىو ج يل والذي علمو ىو القرآف ، ،  ( 1اُ٘غْ )  {ػِٔٚ ؽذ٣ذ اُوٟٞ } : لقولو 

والُحْسن والضماؿ والبهاء وإذا  بالقاةفاصفه مرة يعِب ىيئٍة حسنة  ، ( 2اُ٘غْ )  {رٝ ٓشح } 
    ال ماؿلبهاء والضماؿ فذلي اا اجهمعم القاة الحسن وا

 3 – 2اُ٘غْ )  {رٝ ٓشح كبعزٟٞ ، ٝٛٞ ثبألكن األػ٠ِ } : فقاؿ ةم وصفه باصٍف ةالث واا علا المنيلة 

 ،استوى كمل يعِب كاف على خلقتو ،  (
مرًة والسبلـ على خلقتو الٍب خلقو اهلل عليها مرتْب  الصبلةفقد رآه النيب عليو  ، {ٝٛٞ ثبألكن األػ٠ِ } 

جناح قد سد األفق من شرقو  يف األرض رآه باألفق األعلى ولو ست مائة ومرةً عند سدرة ا٤بنتهى فوؽ 
 ، 1 مشالو إذل جنوبو يعِب غيمة واحدة سدت األفق ومنإذل غربو 

 من ؟ ،  ( 4اُ٘غْ )  {صْ دٗب } 
 ، ذو ا٤برة أي ج يل 

 ،أي قَػُرب والتدرل النػزوؿ من فوؽ :  {كزذ٠ُ } 
قاب قوسْب أو أدىن من الرسوؿ صلى اهلل عليو  ج يلأي كاف :  ( 5اُ٘غْ )  {ٌبٕ هبة هٞع٤ٖ أٝ أد٠ٗ ك} 

 ،وسلم 
 ،ج يل  ( 12اُ٘غْ )  {كؤٝؽ٠ } 
 ،إذل عبداهلل  أي {ا٠ُ ػجذٙ } 
 ؟  أوحاهما الذي  {ٓب أٝؽ٠ } 
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 ،لو  القرآف وأّٔمو تعظيماً 
 ، (ما أوحى  أوحى ) تحصيل حاصلإف ىذا  :   يُقاؿ،  {كؤٝؽ٠ ا٠ُ ػجذٙ ٓب أٝؽ٠ } 

 ،ىذا اإلّٔاـ للتعظيم :  فُيقاؿ
 . ( 34هٚ )  {كـؾ٤ْٜ ٖٓ ا٤ُْ ٓب ؿؾ٤ْٜ } : كقولو تعاذل 

من  عظيماً أف ما غشيهم ىو ما غشيهم ل ن جاء بصورة للتعظيم يعِب أوحى إذل عبده شيئًا  معلـا
 ،الوحم 

 ،عليو صدقاً حقاً  ىوالفؤاد ما كذب الذي رأى بل رآه على ما ،  ( 11اُ٘غْ )  {ٓب ًزة اُلئاد ٓب سأٟ } 
 ،أفتجادلونو على شمٍء رآه بعينو وقلبو ،  ( 18اُ٘غْ )  {أكزٔبسٝٗٚ ػ٠ِ ٓب ٣شٟ } 
 ،أي رأى ج يل مرًة أخرى يف األفق نازالً :  ( 13اُ٘غْ )  {ُٝوذ سآٙ ٗضُخ أخشٟ } 
 ،عليها   ه ا٤برة الثانية الٍب رآه على خلقتو الٍب خلقو اهلل وىذ،  ( 11اُ٘غْ )  {ػ٘ذ عذسح أُ٘ز٠ٜ } 
عند سدرة ا٤بنتهى جنة ا٤بأوى وىذا يدؿ على أف ا١بنة فوؽ ،  ( 11اُ٘غْ )  {ػ٘ذٛب ع٘خ أُؤٟٝ } 

 ،ها أىل جعلنا اهلل وإياكم من علياالسماوات 
يغشى وىنا أيضًا إّٔاـ  مادرة يعِب رآه حْب يغشى الس:  ( 12اُ٘غْ )  {ار ٣ـؾ٠ اُغذسح ٓب ٣ـؾ٠ } 

 للتعظيم ما الذي غشيها ؟ 
يبهػػر العقػػوؿ ىػػم يف األوؿ شػػجرة كأهنػػا سػػدرة ل ػػن غشػػيها ٝبػػاؿ  مػػاغشػػيها مػػن البهػػاء وا٢بسػػن وا١بمػػاؿ 

 ،النيب عليو الصبلة والسبلـ  قاؿعظيم يبهر العقوؿ كما 
 ، ماؿ البصر  يعِب:  ( 13اُ٘غْ )  {ٓب صاؽ اُجقش ٝٓب هـ٠ } 
وال فوقًا وذلك ل ماؿ أدبو  أماماً أي ٘باوز ا٢بد فهو دل يدر ٲبينًا وال مشااًل ودل يتقدـ   {ٝٓب هـ٠ } 

 ،صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 ، وىذا خبلصة ا٤بعراج  ىذه آية ا٤بعراج ، ( 14اُ٘غْ )  {ُوذ سأٟ ٖٓ آ٣بد سثٚ اٌُجشٟ } 

 : والبحث فيه في مسا ل 
 ؟مهى كاف : أو ً 
 ؟كاف أين   ومن

 ؟ وال اا بالبدف أو بالروح 
 ؟وال اا يقظة أو مناـ 

 وال ت رر أـ لم يه رر ؟ 
 مهى كاف ؟ :  األوؿ

  كاف قبل الهضرة بثالث سناات اذا أرجح ما قيل 
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 ، ول نه لم ُيحرر أخرىوقيل فيو أقواؿ 
 ،ما كانوا يعتنوف ّٔذه األمور  ألف الناس في الضاالية

  يعرفػػػاف وإال فهػػػم كػػػاف الضيػػػد مػػػنهم والمثقػػػف الػػػذي يػػػ رخ بعػػػاـ الفيػػػل ٥بػػػم تػػػاريخ  ي ػػػوفو٥بػػػذا دل 
   الهاريخ

  ما ُأر َخ الهاريخ إ  في عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه 
 ،قبل ا٥بجرة بثبلث سنوات  األرجحإذف ىو على 

 من أين كاف ؟ : الثاني 
   1 ِحْضر ال عبة الِحْضركاف من المسضد الحراـ من 

 ،أنو كاف من بيت أـ ىانئ :  ي بعض ألفاظ الحديثوقد ورد ف
 والػ جعكػاف نائمػاً عنػد أـ ىػانئ فأتػاه آٍت فأيقظػو فقػاـ إذل ا٤بسػجد ا٢بػراـ   : أف يقػاؿ بينهمػاوالضم  

 عند ا٢بجر فُعرج بو من ىناؾ من ا٤بسجد ا٢براـ ، 
 ؟  مناماً ال كاف يقظة أو : الثالث 

 ،2 أنو يقظة :والصااب المقطاع به 
 ،بروح عبده  : يقلولم ،  ( 1اإلعشاء )  {عجؾبٕ اُز١ أعشٟ ثؼجذٙ }  : ف اهلل قاؿأل

  يقظًة  عليهوالعبد اا الضسم الذي فيه الروح فقد ُأسِرَي به بضسمه صلاات اهلل 
 ، اإلنسافأنو فلو كاف مناماً دل تن ره قريش ألف ا٤بناـ ال يُن ر :  ويدؿ لذلي أيضاً 

مػا رأى ىػل يُ ػذَّب  ورأىأى يف ا٤بناـ أنو ذىب إذل أقصػى الشػرؽ أو أقصػى الغػرب أنو ر  : لو قاؿ:  مثالً 
 ؟ 

 ألف قريياً   ت ذب المنامات    قريلأبداً   يَُ ذرب فلا  كاف بضسمه ويقظًة لم ت ذب به 
 ؟  3 ال اا بضسمه أو بروحه
 عليو الصبلة والسبلـ ،  يقظاف كافذكرنا أنه بضسمه وأنه  

  ؟ ال ت رر أو  
 ، واحدةأنو دل يت رر وأنو ليس إال مرًة   : بهالصحيح إف لم نقل المقطاع : نقاؿ 
 ليلة ؟  فيال ازسراء والمعراج في ليلٍة واحدة أو ازسراء في ليلة والمعراج : السادس  البحث
ًِ واحدة:  الصااب  ، 1 أهنما يف ليلٍة

                                                 

 ،(  071) ومسلم (  3673) أخرجو البخاري  - 1
 ،(  388/  27( ) 492/  02) ن تيمية ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ اب  - 2
،  329والرد علػى الب ػري ص (  388/  27( )  073/  24( )  30،  25،  6/  5) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 3

331 ، 
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واآليات الٍب ذكر اهلل أنو يريو ، (  1اإلعشاء )  {٤ش ُ٘ش٣ٚ ٖٓ آ٣بر٘ب اٗٚ ٛٞ اُغ٤ٔغ اُجق} :  لقاله تعالى
 .(  14اُ٘غْ )  {ُوذ سأٟ ٖٓ آ٣بد سثٚ اٌُجشٟ } : إياىا ىم قولو 
  أف ازسراء والمعراج كانا في ليلٍة واحدة : فالصااب 
 ،يف ا٤بعراج تُنسب روايتو إذل عبداهلل بن عباس رلم اهلل عنهما م وؿ  كتيبعلى   وانا ننبه
 ، بصحيح و  تضاز قراءته ليسأكثرص ول ن 

 ،وٯبتمعوف إذل قارئو  يقرؤونوكاف الناس فيما سبق   دوق
 عنهمػارلػم اهلل  ماضػاع علػى ابػن عبػاسفيجػب ا٢بػذر مػن ىػذا ال تػاب ألنػو  من رة قطعاً  أشياءوفيه 

 وال يصح عنو ، 
 هل كاف اذا المعراج ليلة سبٍ  وعيرين من رجب ؟ ب: البحث الساب  

 ،أنو ليلة سبٍع وعشرين من رجب  الناسعند اشههر 
 ، رسمية وام يح ماف ب ير ما أنيؿ اهلل عطلةً تضعله  وبعض الدوؿٰبتفل بو  وصار بعض الناس

عطلة رسمية وإن اراً لليػريعة يح مػاف ب يػر مػا أنػيؿ  يضعلانهاذا الهناقض عضيب تعظيماً للمعراج 
  اهلل 

 ،جب ليس يف ر  ا٤بعراجأف  : ول ن أف الصااب
ًٍ األوؿ  :وأقرب ما قيل   ،أنو يف ربيِع

 ،ُولد يف ربيٍع األوؿ وأنزؿ عليو الوحم أوؿ ما نزؿ يف ربيع األوؿ  والسبلـالنيب عليو الصبلة  ألف
 ،يف رمضاف  الوحمنزؿ عليو 

 ،الرؤيا الصادقة من ربيع  ل ن أوؿ ما بدئ به الاحي
 ، 2 كاف الرؤيا الصا٢بة حٌب تأيت مثل فلق الصبحأوؿ ما بدئ بو الوحم أنو   كاف:  كما قالم عا ية

 أُنػزؿستة أشػهر ، ربيػع األوؿ والثػا  وٝبػادى وٝبػادى الثػا  ورجػب وشػعباف ويف رمضػاف  ىذاوبقم على 
 ،عليو القرآف 

الصػػا٢بة جػػزٌء مػػن سػػتة وأربعػػْب  الرؤيػػا: ) عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ  ؿقػػوؿ الرسػػو  وبػػينىػػذا  وإذا قارنػػم بػػين
سػنة مػدة الػوحم صػارت السػتة بالنسػبة إذل  وعشػرينونسػبت سػتة أشػهر إذل ثػبلث ،  3 (لنبػوة جزءاً من ا

ًً من ستٍة   ،جزءاً من النبوة ُولد يف ربيع  وأربعْبالثبلثة وعشرين جزءَا
 ،يف ربيع  أوؿ ما جاءص الاحي

                                                                                                                                            

 ،(  285/  25) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 1
 ( . 061) ومسلم (  4) أخرجو البخاري  -  2
 ،(  2263) ومسلم (  6588) البخاري  أخرجو -  3
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 ،يف رمضاف  القرآفل ن ما أنيؿ عليه 
 ،يف ربيع  ااجر
 ،يف ربيع  تُافي

    الصالة والسالـ كانم في ربي  عليهل بيرة في حياة النبي ف ل الحاادث ا
 ، رجبأف ا٤بعراج كاف يف ربيع وليس يف :  فأصح ما قيل
 ،أنو يف رجب وصار عند الناس كأنو ٦بزوـٌ بو  ل ن اشههر
 ،الثا  عشر وىذا ال أصل لو  يفأف والدتو كانت  كما اشههر

  نههى ال الـ على المعراج ا
 إذا تدبر أحاديا ا٤بعراج وجد فيها العجب العجاب ،  فاإلنساف من اآلياتوأما ما فيه 

   ال ذب  ىو ( : نالمي)  ( :وا عاجاج  نٍ بال مي: )  قاله
 ،( اال٫براؼ عن االستقامة : )  (ا عاجاج ) 

 فيها ،  اعوجاجال  واا اسهقامةال كذب فيو  فها حل
****************** 

             ه لَ ضرػػػػػاص ربػػػػػه وفَ ػحبػػػػػ ف ػػػػػم – 135
                        هػلَػػػػػػػػػػػػػػػػػار ػه وخَ ػبحانػػػػػػػػػػػػػػػػػػس هَ صرػػػػػػػػػػػػػػػػػػوخَ                                                              

  
وفضػلو وٯبػوز أف ت ػوف  اهللىذه ت ثّبية على ما يظهر يعِب مػا أكثػر مػا حبػاه ( كم )  ( :ف م : )  قاله

 ّب وا٤بعُب واحد ، استفهاماً يراد بو الت ث
  ،ا٢بباء ٗبعُب اإلع اء والتفضيل ٗبعُب الزيادة  ( :حباص ربه وفضله : )  قاله
 يعِب بأشياء دل ت ن لغّبه ،  ( :وخصه سبحانه : )  قاله
 أي أع اه ، ( :وخاله : )  قاله
 ، الحباء والهخايل بمعنى واحد فعليه

وأع ػاه لػم ت ػن ل يػرص بفضػائلو  وفضػلهت ػن لغػّبه دل  ٖبصػائص فاهلل خػص نبيػه عليػه الصػالة والسػالـ
 اهلل وسبلمو عليو ،  فصلواتمن ا٥ببات ما دل ت ن لغّبه 
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 فصل
 في الهنبيه على بعض معضياته صلى اهلل عليه وسلم واي كثيرة جداً 

                  م األنبػػػػػػػاء ػاتػػػػػػػخ ومعضػػػػػػػيات – 112
                               اءػصػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػن إح لػضػػػػػػػػػػػػػػت رةػكثيػػػػػػػػػػػػػ                                                          

  
 أي خا  أنباء األنبياء ،  ( :ومعضيات خاَتم األنباء : )  قاله
 ،أنباء األنبياء فهو خا  النبيْب ال خا  األنباء  يعِب :( األنباء ) : قاله 
 ،نبياء ا٤بؤل  خا  أنباء األ مراد ل ناألنباء ٝبع نبأ  ألف
 ،بالفتح كما يف القرآف :  (خاَتم )  :قاله 

 ٗبعػػُب(  الخػػاَتم) ٗبعػػُب ال ػػابع الػذي ال ينفػػذ مػػن وراءه شػػمء و (  خػػاَتم) ألف  ( خػػاتِم) واػػا أبلػػغ مػػن 
 ، (  الخاتِم) بالفتح أبلغ من (  خاَتم) اآلِخر ف اف 

 ، ٝبع معجزة  :( ومعضيات ) : قاله 
 : في الهعريف  واي
   (  بصدقهشهادًة   يظهرص اهلل سبحانه وتعالى على يد الرساؿ   خارٌؽ للعادة أمٌر ) 

 ،يعِب يشهد بصدقو بالفعل وىو إظهار ىذه ا٤بعجزة 
مػػا كػػاف جاريػػاً علػػى سػػنن العػػادة فػػبل يُعتػػ  ىػػذا معجػػزاً وال كرامػػة  خػػرج ( :أمػػٌر خػػارٌؽ للعػػادة  : ) فقالنػػا
 ،لورل 
اليػـو  ت لػع وإذا شئتم أف أثبت ل م أ  ورل من أولياء اهلل فإف الشػمس أنا من أولياء اهلل:  رجلقاؿ  فلا

علػػى السػػ وح  يرقبوهنػػاعلػػى سػػت ونصػػ  وكػػاف ذلػػك اليػػـو موعػػدىا علػػى سػػت ونصػػ  فارقبوىػػا فػػذىبوا 
شػهدت الشػمس رل بالواليػة  فقػاؿوعلى رؤوس ا١بباؿ فخرجت الشمس الساعة السادسػة والنصػ  ٛبامػاً 

، 
 ال اذا صحيح ؟ 

 ، كرامة، ألنو ليس خارقاً للعادة فبل ي وف   ال
الب ائحيػة أنػا  شػيخقػاؿ لػو ولما ناخر شيخ البطا حية شػيخ ازسػالـ ابػن تيميػة رحمػه اهلل فػي العقيػدة 

ومػن أحرقتػو النػار فهػو علػى الباطػل  ا٢بػقوأنت أماـ الواقع ندخل النار فأينا دل ٙبرقو النار فهو الذي على 
إذا كػاف اهلل عػز وجػػل جعػل النػػار بػرداً وسػػبلماً  مػػانعنعػم لػػيس عنػدي : ن تيميػة فقػاؿ لػو شػػيخ اإلسػبلـ ابػػ

أمة ٧بمد ليس عندي مػانع نػدخل النػار ول ػن بشػرط أف نغتسػل أنػا  علىعلى إبراىيم ت وف برداً وسبلماً 
نغتسػػل ننظػػ  أجسػػامنا قبػػل أف نػػدخل النػػار فػػن س الرجػػل علػػى عقبيػػو فقػػاؿ  النػػاروأنػػت قبػػل أف نػػدخل 
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فُبهػت  ّٔػذاأنا أعلم أف ىذا الرجل قد طلى جسمو ٗبػادة ٛبنػع االحػَباؽ فػأراد أف يعجػز  :  سبلـاإلشيخ 
 ، 1الذي ابتدع 

 اليرع ال يُعد اذا كرامة ؟  لهأييدفهل يُعد اذا كرامة لا أف رجالً من الناس دخل النار حقيقًة 
 ال ، 
الرسوؿ تأييداً لػو فػإف أظهػره  يديظهره اهلل على  يظهره اهلل على يد الرسوؿ تأييداً لو أمر خارؽ للعادة إذف

 ، ٗبعجزةاهلل على مدعم الرسالة ت ذيباً لو ال تصديقاً فليس 
اليمامػة كػاف يػدعم  نػيبأف مسػيلمة ال ػذاب  وقد ذكر ابن كثير في البداية النهاية وغيرص من المػ رخين

وأنػػت شػػركاء يف الرسػػالة جػػاءه قومػػو  وفأكػػأنػػو رسػػوؿ وجػػاء إذل النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ وقػػاؿ أريػػد أف 
إف بئرنػا غػار ماءىػا ودل فيهػا إال القليػل مػن ا٤بػاء الػذي  – كػاذبوىو   –يا نيب اهلل  : يوماً من األياـ وقالوا
فجاء إليهم وطلب ماءاً فتمضمض بػو و٦َبَّػُو يف البئػر فصػاروا ينتظػروف أف ٘بػيش  إلي ميروينا فقاؿ أنا آٍت 

 . 2 اهلل بإذفيف بئر غزوة ا٢بديبية فلما مج ا٤باء يف ىذا ا٤باء الباقم غار كما صار ذلك   با٤باء
 اذا خارؽ للعادة أو ماافل للعادة ؟ 

 .خارؽ للعادة 
 ؟ ل ن تصديقاً أو ت ذيباً 

 ت ذيباً  
 ،ىم خارؽ للعادة أجراىا اهلل على يد على ىذا ال اذب ت ذيباً لو  إذف

 الشػعرًٍ شعر رأسػو متمػزؽ فجػاؤوا بػو إليػو ليمسػحو حػٌب ٱبػرج بقيػة أتوه بصيبِ   ً أيضا أخرىوذكروا قصًة 
لػو مسػح علػى  اإلنسػاففلما مسحو زاؿ بقية الشعر ا٤بوجود وصار أصلع مرة ىذا أيضاً خارؽ للعػادة ألف 

 ؟ ت ذيب ،رأس الصيب ما نبت الشعر وال زاؿ ل نو ت ذيب أو تأييد 
 ، لو وتصديقاً لو  ظهره اهلل على يد الرسوؿ تِأييداً أف ا٤بعجزة أمٌر خارؽ للعادة ي : قلناولهذا 
شػيخ ىذا ا٤بولػوع ذكػره  يفأرشدكم إذل فصٍل نافع جداً  اوأن :( ومعضيات خاتم األنباء كثيرة : ) قاؿ 

ذكػػر كبلمػػاً  3 (بػػدؿ ديػػن ا٤بسػػيح  ٤بػػنا١بػػواب الصػػحيح ) يف آخػػر كتػػاب  ازسػػالـ ابػػن تيميػػة رحمػػه اهلل
 ،جداً   حسناً جيداً 

                                                 

 ،(  044/  0) ٦بموعة الرسائل وا٤بسائل  - 1
 ( .  330/  6) البداية والنهاية  -  2
 ، ( وما بعدىا  324/  6) ا١بواب الصحيح   - 3
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٤با ت لػم  بلـوابن كثّب ذكر أيضاً آيات الرسوؿ عليو الصبلة والس النهايةخن ابن كثير نقله في البداية وأ
 وسػػماويةذكػػر آيػػاٍت كثيػػرة أرضػػية  1 الرسػػوؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ يف البدايػػة والنهايػػة حيػػاةعلػػى آخػػر 
 ، فمن أراد الييادة من ذلي فليراج أشياء كثّبة  وحياانية

 ،منها أي ىذه ا٤بعجزات  : (تضل عن إحصاء : ) م لف ولهذا قاؿ ال
***************** 

                    اهلل معضػػي الػػارى     كػػالـمنهػػا   – 111
ا                                  افهػػػػر  رػغيػػػػدر مػػػػن ػانيػػػػقاؽ البػػػػ كػػػػذا                                               

  
 ،القرآف الذي أعجز الورى  وجلكبلـ اهلل عز  :( معضي الارى كالـ اهلل : ) قاله 

 : من وجاص ازعضاز في القرآفوقد ذكرنا فيما سبق شيئاً 
 ، والببلغةعجز الناس أف يأتوا ٗبثلو وال بسورة وال ٕبديا مع أهنم أمراء الفصاحة :  منها

 ،وىذا ال شك أنو من آيات اهلل عز وجل 
 ،بالصّْرفة ال ٗبقتضى ال بيعة  عجزواإهنم :  ء قاؿل ن ال ريب أف بعض العلما

 ،ل ن ُصرفوا أي صرفهم اهلل عن معارلتو  القرآفيعِب أهنم قادروف من حيا طبيعتهم على أف معارلة 
ا٤بعارلػة  وىػو صػرفهم عػن ، ول ػن ألمػٍر خػارج  القػرآفال لػذات  في اف إعضاز القرآف على اذا القاؿ

، 
  واذا القاؿ باطل   شي 

 ،يُعت  ىذا آية  التسليم م على تقديرة
   شرعاً ألف كاف اهلل صرفهم عن معارضهه يدؿ على أنه   تُن ر معارضهه 

  ل ن الذي نرى واا الصااب أنهم عاجيوف عن ازتياف بمثله طبعاً   صرفاً 
 يست يعوف أف يأتوا ٗبثلو ىذه واحدة ،  اليعِب 

  اهلل عليه وآله وسلم  صلىي المهم أف القرآف من أعظم المعضيات للنب
 ،من أعظم ا٤بعجزات تبعاً للمؤل  :  وأنا قلم ل م
 اآليات ، :  نقاؿ أف: وإ  فالصااب 

  البػػػدر أي  انشػػػقاؽأيضػػػاً مػػػن آيػػػات الرسػػػوؿ عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ :  (كػػػذا انيػػػقاؽ البػػػدر : )  قالػػػه
 ،  القمر

  انيل القمر فرقهين حقيقة   برأي العين 
 ،الصفا  جبلعلى  :اما ف اف أحد
 ،على جبل ا٤بروة ُيشاىد من ىنا ومن ىنا شاىده الناس : والثاني 
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 – 1اُؤش )  {اهزشثذ اُغبػخ ٝاٗؾن اُؤش ، ٝإ ٣شٝا آ٣خ ٣ؼشمٞا ٣ٝوُٞٞا عؾش ٓغزٔش } : قاؿ اهلل تعاذل 

سحرنا ٧بمد ليس :  النيب عليو الصبلة والسبلـ ىذه اآلية وشاىدوىا بأعينهم قالوا أراىم٤با ، (  8
 ،أف القمر ينشق  بصحيح

   القمروالعضيب أف آخر اذص األمة وافل الميركين في إن ار انيقاؽ 
 ،انشقاؽ القمر ليس بصحيح وال ٲب ن أف ينشق القمر :  قالاا
 ،أي ظهر نور الرسالة :  {اهزشثذ اُغبػخ ٝاٗؾن اُؤش } : قولو تعاذل  ل ن

  ؟ {إ ٣شٝا آ٣خ ٣ؼشمٞا }  :أين قولو  سبحاف اهلل تحريف
 ةم ما المان  من أف ينيل القمر ؟ 

 ، تتغّبألف األفبلؾ ال ٲب ن أف : قالاا 
 ؟ ( 8 – 1االٗلطبس )  {ارا اُغٔبء اٗلطشد ، ٝارا اٌُٞاًت اٗزضشد } : تباِّ لعقول م أليس اهلل يقوؿ :  قلنا

 ال اذا ت ير لافالؾ أـ   ؟ 
 ،األفبلؾ  تغّبىذا ،  ( 8 – 1اُز٣ٌٞش )  {ٝارا اُ٘غّٞ اٌٗذسد ارا اُؾٔظ ًٞسد ، } ، نعم 

 كيف تقالاف ما ته ير ؟ 
 ،بلً  َ أنو يفرقو وٯبعلو ُكت علىالذي ٝبع القمر حٌب صار كتلًة واحدة قادٌر 

  ولهذا نأسف أف يق  مثل اذا من علماء أجالء معاصرين 
 ،وىذا ال ٲب ن ال ٲب ن انشقاؽ القمر ألف ىذا تغّب أفبلؾ :  يقالاف

  األفالؾ   يقدر على أف يميقها ؟  خللاهلل المسهعاف الذي 
 ،بلى يقدر على ذلك سبحانو وتعاذل 

  من آيات الرساؿ عليه الصالة والسالـ  القمرفانيقاؽ 
لػو  : قػاؿألف النػاس ٧بػَبين شػوي  تصػلح لهػذا الاقػم بػاردةقاؿ بعضهم من راً انيقاؽ القمر بحضٍة 

لعلػم بػو أىػل ا٥بنػد أىػل الغػرب أىػل الشػماؿ أىػل ا١بنػوب ول ػاف نقلػو  النػاسحقاً لعلم بو  انشقاؽ القمر
 ؟عليو ونُِقَل يف التواريخ ما نقل ىذا يف التواريخ  الدواعم٩با تتوافر 
ُُ : نقاؿ   أصدؽ من كالـ اهلل عي وجل القرآف ؟  تاريخٍ تباً ل م أيًّ

 وأي تاريٍخ أصدؽ مما جاء في الصحيحين ؟ 
 ؟البخاري ومسلم وتلقهه األمة ازسالمية بالقباؿ  في
 ؟  الهند م رخا٤باذا دل يذكره :  قالاا
 أو ال ٲب ن ؟  ٲب نأال ٲب ن أف ي وف يف تلك الليلة غيـو وأم ار حجبت رؤية القمر ؟ :  فنقاؿ
 ٲب ن ، 
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 ؟ الناس من رؤيتو  يتم نانشقاؽ القمر ىل بقم مدًة طويلة حٌب :  أف نقاؿ: الثاني 
الوقػػت يف ا٥بنػػد مػثبلً نيػػاـ ألف ا٥بنػػد  ذلػكت ػػوف ا٤بػػدة يسػّبة حػػٌب شػػاىده النػاس مث تػػبلءـ والنػػاس يف  ربمػا

 ،نائموف مث يلتئم قبل أف يستيقظوا  وىميسبق م ة يف الزمن أليس كذلك ؟ فيقع ىذا 
 ، مفال يهقالوه أو ما أشبو ذلك  ا٥بندليس علينا كوف أىل ا٥بند قالوه أو علماء  والمهم

 ،رسوؿ اهلل فبل يهمنا أف يُنقل أو ال يُنقل  عنما داـ موجوداً يف كتاب اهلل عز وجل وفيما صح 
  صلى اهلل عليه وسلم  النبيفالمهم أف انيقاؽ البدر من آيات 

مػن بعػض اآليػات الهػي حصػلم  أعظػمإذ   نعلم أنػه انيػل ألحػٍد غيػرص عليػه الصػالة والسػالـ واػا 
  لانبياء 

لنػػػيب إال ُوجػػػد مثلهػػػا للرسػػػوؿ عليػػػو الصػػػبلة  حصػػػلتمػػػا مػػػن آيػػػٍة :  مه اهلل قػػػاؿػر رحػػػػن كثيػػػحهػػػى أف ابػػػ
 تُعت  آيًة للرسوؿ ألهنا شهادٌة بصدؽ ما ىو عليو ىذا ا٤بتبع ،  الرسوؿوالسبلـ أو أتباعو واآلية ألتباع 

كما   يتفجرٲب ن أف  ا٢بجر إما حجراً معيناً أو أي حجر فيتفجر أهناراً عيوناً وا٢بجر يضربكاف موسى 
 . ( 31اُجوشح )  {ٝإ ٖٓ اُؾغبسح ُٔب ٣زلغش ٓ٘ٚ األٜٗبس ٝإ ٜٓ٘ب ُٔب ٣ؾون ك٤خشط ٓ٘ٚ أُبء } : قاؿ تعاذل 

 قلػةيشػ وف إذل الرسػوؿ  جػاءوااإلناء لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف غػزوة ا٢بديبيػة  منل ن ا٤باء نبع 
حػٌب ارتػوى النػاس   كػالعيوفيده فيو فجعل ا٤بػاء يفػور مػن بػْب أصػابعو   ا٤باء فدعا بإناٍء فيو ماٌء يسّب فولع

ألف ا٢بجػػر جػػرت العػػادة بأنػػو يتفجػػر  ا٢بجػػرذا أعظػػم مػػن أف يتفجػػر ىػػواحػػد  كلهػػم وكػػانوا ألفػػاً وأربعمائػػة
 واإلناء من أين يتفجر أين صلتو باألرض ؟ 

  آيات الرساؿ عظيمة كثيرة : نقاؿ  فلهذا
إال حصػل مثلهػا أو أعظػم للرسػوؿ عليػو الصػبلة والسػبلـ  لنػيبما من آيػٍة :  اهلل وكما قاؿ ابن كثير رحمه

 ،  حصل إما للرساؿ إف صحم الرواية وإما ألتباعه الماتىإحياء أو ألتباع الرسوؿ ، 
كػاف يف سػفر فماتػت الفػرس فرسػو ماتػت فبقػم لػيس لػو مركػوب فػدعا   العبػادصلة بن أشيم مػن الهػابعين 

 قػػاؿحػػٌب توصػػلو إذل بلػػده فأحياىػػا اهلل وركػػب عليهػػا و٤بػػا وصػػل إذل البلػػد وإذل البيػػت  هػػاٰبيياهلل تعػػاذل أف 
 البنو يا بِب ألِق السَّرج عن الفرس فإنو عارية فتعجب الولد كي  عارية ؟ 

 ىػذايوصػلو إذل أىلػو سػا٤باً فحصػل ىػذا ، ٰبييػو لالسرج عنو سقط الفرس ميتػاً ألنػو دعػا اهلل أف  ولعفلما 
 ، 1 وتى وإحياٌء موقت أيضاً كأنو عارية مؤقتةإحياء للم

 فُهراج   ( والنهاية  البداية) واألشياء اذص كثيرة في 
****************** 

  غيػر امهػرا مػنوأفضل العػالم  – 118
                                               رىػالقػػػػػػػػػػاث فػػػػػػػػػػي أـ ػبعػػػػػػػػػػػالم اػينػػػػػػػػػػػنب                                                  

  
                                                 

 ، ٍ 305الفرقاف بْب أولياء الرٞبن وأولياء الشي اف ص و (  281/  00) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 1
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 أي من غّب شك ،  ( :من غير امهرا : )  قاله
إف اهلل علػػى كػػل شػػٍئ : ال ٭بػػَبي يف ىػػذا نقػػوؿ ،  للقمػػر اآلف كرؤيهنػػافػػإف انيػػقاؽ القمػػر عنػػدنا يقػػيٌن  

 قادٌر على تفريقو واهلل أعلم ، القمرفالذي ٝبع ، قدير 
ا٤بخلوقات لػن كػل مػا  أفضللنيب صلى اهلل عليو وسلم ظاىر كبلـ ا٤بؤل  أف ا ( :أفضل العالم : )  قاله

 ،سوى اهلل فهو عادل 
والعا٤بوف  ، فليس ىناؾ إال ربّّ ومربوب ،  ( 8اُلبرؾخ )  {اُؾٔذ هلل سة اُؼب٤ُٖٔ } : قاؿ اهلل تعاذل  ولهذا

 ،دل ي ن إال ربّّ ومربوب  وإذاكلهم مربوبوف  
 كػلدل ا٤ببلئ ة وعادل ا١بػن وعػادل اإلنػس وعػادل ا١بمػادات  من سوى اهلل فيشمل عا بالعالمينصار المراد 

 ،شمء 
 فما اا الدليل على أف الرساؿ عليه الصالة والسالـ أفضل من ا  ء كلهم ؟ 

 قػػاؿمػػن البشػػر نبينػػا ٧بمػػد عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ كمػػا : ( أفضػػل العػػالم ) : إف مػػراد الم لػػف :  نقػػاؿ
 ، 1( دـ أنا سيد ولد آ: ) عليو الصبلة والسبلـ 

أف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ أفضل ا٣بلػق علػى خننا  علىفإننا نهاقف وإف كنا ي لب أما من سواىم 
 ، 2 اإلطبلؽ

 :  3 الناخموفي ذلي يقاؿ 
            ا٣بلػػػػػػػق علػػػػػػػى اإلطػػػػػػػبلؽ  لػوأفضػػػػػػػ

                         عػػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػػقاؽ لْ ػِمػػػػػػػػػػػػػػفَ نػػػػػػػػػػػػػػا بيػن                                                      ،
، 

 فعل أمر من ماؿ ٲبيل ، :  ( ملف: ) قاله 
 ،ىذه صفة كاشفة وليست صفًة مقيدة  ( :نبينا المبعاث في أـ القرى : ) قاله

 يُبعا إال يف أـ القرى ،  دلألف نبينا ٧بمداً صلى اهلل عليو وسلم 
 ،ا٤برسل إذل الناس :  (المبعاث : ) ومعنى 

  م ة ( القرى  أـ )والمراد بػ 

                                                 

 ،(  2278) أخرجو مسلم  - 1
 ، 331 – 329والرد على الب ري ص (  407/  2) منهاج السنة النبوية   - 2
ر ، مػن أبػرز ىو برىاف الدين إبػراىيم بػن إبػراىيم بػن حسػن اللقػا  ا٤بصػري ا٤بػال م الصػويف األشػعري ، ونسػبتو إذل لقانػو مػن قػرى مصػ - 3

علمػػاء األشػػاعرة يف عصػػره ، وصػػاحب نظػػم جػػوىرة التوحيػػد يف عقيػػدة األشػػاعرة ا٤بشػػهورة ، وقػػد ألػػ  عليهػػا ناظمهػػا ثبلثػػة شػػروح ، صػػغّب 
، ىديػة العػارفْب (  6/  0) ىػػ ، خبلصػة األثػر للمحػيب 0140ووسط وكبّب ، مث توالت الشروحات عليها من قبل معتقديها ،  مػات سػنة 

، ويف ا٤بػػرجعْب (  031/  0) ، فهػػرس الفهػػارس واألثبػػات لل تػػا  (  290/  0) ، شػػجرة النػػور الزكيػػة ٤بخلػػوؼ (  31/  0) للبغػػدادي 
 ،(  2/  0) األخّبين إسقاط إبراىيم الثا  ، انظر معجم ا٤بؤلفْب لعمر كحالة 
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يف اال٘بػػػاه إليهػػػػا يف  وتؤمهػػػاألف القػػػرى كلهػػػا تؤمهػػػا يف ا٢بػػػػج إليهػػػا واالعتمػػػار إليهػػػا  وسػػػميم أـ القػػػرى
 ، 1 الصبلة وغّب الصبلة
 ،مركز العادل ووسط العادل  ألهناىم أـ القرى  :وقاؿ بعض الناس 

  واذا أمٌر ج رافي   ندري عنه 
   نقاؿ به أفل ن إف ةبم فال مان  

   وا تضاصوإف لم يثبم فهي أـ القرى في الفضا ل ت مها أـ القرى في الحج والعمرة 

                                                 

 ،(  07/  07) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 1
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 األسئلة
 ذكر  أف الورل ال بد أف يظهر لو كرامة ؟ :  الس اؿ
يف التػابعْب أكثػػر  وال رامػاتال لػيس بػبلـز األوليػاء يف الصػحابة أكثػر مػن األوليػاء يف التػابعْب :  الضػااب

 منها يف الصحابة ، 
ذكػر قصػص   (األف ػاف  جهادآيات الرحمن في ) كانت حرب األفغاف يف عنفواهنا رأيت كتيباً عنوانو   ٤با

 ا٤ببالغة يف ىذا فيها نظر ،  ل نكثّبة جداً منها ما ي وف صحيحاً ومنها ما قد ي وف غّب صحيح 
لػه أو تأييػداً لمػا  يمػاً ت ر أمٌر خػارٌؽ للعػادة يظهػرص اهلل تعػالى علػى يػد الػالي ) اي : األولياء  كرامات

   ( معه من الحل 
 ومن اا الالي ؟ 

)  {أال إ أ٤ُٝبء هللا ال خٞف ػ٤ِْٜ ٝال ْٛ ٣ؾضٕٗٞ ، اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ًٝبٗٞا ٣زوٕٞ }  :الالي ذكرص اهلل بقاله 

 . ( ٣28ٞٗظ 

 صػػادؽ فػػإذا كػػاف غػػّب؟ ىػػل ىػػو صػػادؽ أو ال : ننظػػر ، أنػػا ورل وىػػذه كرامػػايت  : جػػاء اإلنسػػاف وقػػاؿ فػػإذا
 كذاب حٌب لو ُوجد منو ما ٱبرؽ العادة فهو من الشياطْب ، : قلنا 

 لماذا ؟   أنا ولي فإنه ليس بالي :  للناسبمضرد ما يقاؿ 
  ألنه زكى نفسه فاق  في الحراـ 

سػع وكمػاِّ ي مػَبوأفريقيا وغّبىا الذين يػدعَّوف أهنػم أوليػاء إذا رأيتػو رأيػت ِعمَّػًة ٟبسػْب  األولياءوأنت تعرؼ 
أل  حبػة وحركػات  ٙبملألخم الرجاؿ ومسواكاً ي وف سوط ٞباًر بليد ورٗبا ي وف خا  أيضاً ومسبحة 

اهلل الػػػذين سػػػقط عػػػنهم الت ليػػػ   أوليػػػاءأنػػػا مػػػن : أنػػػا ورل مث يقػػػوؿ  : يف الشػػػفتْب ٮبهمػػػة مث يقػػػوؿ للنػػػاس
يػدعم دعػاوًى كػل يعػرؼ أهنػا األكل ما ال ٰبػل ل ػم مث  منفيجوز رل أف أتزوج ٟبسْب بنتاً ب راً وٰبل رل 

 آتيك بالذي لاع منك مث يأيت بو ، : لاع منو شئ  مثبلً باطلة مث يأيت ٖبوارؽ يقوؿ إلنساف 
اجتمع إليو الشباب حاربوه أشد احملاربة حاربوه ب ل وسيلة واتصػلوا  سلفياً إنساناً وىؤالء كثّبوف وإذا رأوا 

 ، ٲبنعوه وىذا شٌئ أخ   الثقات بو حٌببا٢ب اـ 
 ؟دوف مهبعي السلف  الضالؿلماذا تحرص الح امات على أف تم ن له  ء 

 ،أقدامهم  ٙبتيعلموف أهنم إذا صدقوا اهلل سوؼ ٲبل وف ما  ألف مهبعي السلف
 يقولوف دعوىم ،  فهمىم منهم يف مأمن ألهنم لن يُنصروا ىؤالء ا٤بشعوذوف  وا  ء الميعاذوف

    لنصرة حلٍ أو لهأييد محل أف الخارؽ للعادة   يأتي إ األصل
 ،سبحانو وتعاذل ٲبن على شخٍص وي رمو ل ن ٘بده بإحساف  اهللل ن رٗبا أف 

إننػا يف : سػبق ٤بػا كػانوا يػذىبوف إذل الػببلد الشاسػعة عػن طريػق اإلبػل يقػوؿ  فيما٫بن ذكر لنا بعض الناس 
 اهللي  وأننػػػا ىل نػػػا إال أف يشػػػاء الػػػدىناء كلهػػػا رمػػػاؿ يف الصػػػ : لػػػعنا يف م ػػػاٍف يقػػػاؿ لػػػو ا٤بػػػراتمػػػرة مػػػن 
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كػاف   اإلنػاءىػذا : أنػا نشػيط ويقػوؿ : فنمت فأتا  آٍت بإنػاٍء فيػو لػنب فشػربت حػٌب رويػت وقلػت : يقوؿ 
يػـو إنػاء لػنب واإلنػاء الػذي   كػلمثل اإلناء الذي كنت أسقم بو جارًة لنا يف البلد وكنت أع يو ىذه ا١بػارة  

رويػػت ىػػذه كرامػػة ل ػػن جػػزاء لئلنسػػاف  حػػٌبيف ا٤بنػػاـ وشػػربت  كنػػت أع يػػو ىػػذه ا١بػػارة ىػػو الػػذي جػػاء 
 وىو عادي رجل ٝباَّؿ ، 
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 فصل
  ذكر فضيلة نبينا وأولي العـي وغيرام من النبيين والمرسلين في

                            األفضػػل أاػػل العػػـي  وبعػػدص – 113
                               ـيػضػػػػػػػػػػبالاء ػبيػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػم األن فالرسػػػػػػػػػل                                                      

  
  أف الفضل أو الهفاضل مراتب   تُهلقى إ  من الاحي  وليعلم

 ،عظيماً وتتباين تبايناً كبّباً  اختبلفاً ٚبتل   تباألف المر 
  من اليرع  بدليلو  يم ن أف نرتب فضيلًة على أخرى إ  

 ، واحدةيف أف نت لم ىذه  فليس لنا الحلشرع لنا دليٌل من ال فإف لم ي ن
 عي وجل كيف ؟  اهللالهرتيب في الفضيلة بناءاً على ما يظهر لنا   على ما اا الااق  عند : ةانياً 

ال نػراه يتحػرؾ وال يعبػا ونػراه  ٕبيػانرى شخصْب يصلياف أحدٮبا قد أجاد صػبلتو ظػاىراً ٛبامػاً  ألننا قد
وآخر نرى أنػو ٰبصػل منػو بعػض ا٢بركػة ومػا أشػبو  لنااملة باعتبار ما يظهر قد خضع برأسو وصلى صبلًة ك

مػا يظهػر لنػا أمػا عنػد اهلل فقػد ي ػوف الثػا  أفضػل قػد ي ػوف  ٕبسػبفنحن إذا فضلنا األوؿ نفضلو ،ذلك 
 ،اإلخبلص هلل وتعظيم اهلل عز وجل ما دل ي ن يف قلب األوؿ  منىذا الثا  قاـ بقلبو 

والسػبلـ يف شػارب ا٣بمػر الػذي ي ثػر أف ٯُبػاء بػو إذل رسػوؿ اهلل صػلى عليػو  الصػبلةيػو قاؿ النػيب عل ولهذا
 ،وىو ي ثر شرب ا٣بمر ،  1 (إنو ٰبب اهلل :ٍ ) قاؿ  وسلموآلو 

 ،الذي ي ثر شرب ا٣بمر ليس يف قلبو ٧ببة هلل  ىذا :فلا أننا ح منا بالظاار لقلنا 
 ، (إنو ٰبب اهلل  : ) والسبلـقاؿ الرسوؿ عليو الصبلة  وم  ذلي

  ولهذا نحن حينما نفضل إنما نفضل بحسب ما يظهر لنا 
  ورد به النص فال شي أننا نهبعه  ماأما 

 وٗبا يف الظواىر ،  القلوبألف النص ورد من عند اهلل واهلل تعاذل عليٌم ٗبا 
 ال اذص المسألة واي الهفاضل بين األنبياء ال اي ةابهة شرعاً ؟ :  أو ً 

 ،ثابتة  نعم:  الضااب
 ، الرسلىذا يف ،  ( 813اُجوشح )  {رِي اُشعَ كنِ٘ب ثؼنْٜ ػ٠ِ ثؼل } : قاؿ اهلل تبارؾ وتعاذل 

فاهلل تعاذل فضَّل الرسل بعضهم على ،  ( 11اإلعشاء )  {ُٝوذ كنِ٘ب ثؼل اُ٘ج٤٤ٖ ػ٠ِ ثؼل }  : وقاؿ
  ل النبيين بعضهم على بعض وفضّ  بعض
فاهلل ،  ( 38اُ٘غبء )  {ٝال رزٔ٘ٞا ٓب كنَ هللا ثٚ ثؼنٌْ ػ٠ِ ثؼل }    ل الناس بعضهم على بعضوفضّ 

 ،  وغّبىمعز وجل فضل بعض الناس على بعض ، الرسل واألنبياء 
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 والعقل يدؿ عليه أف البعض أفضل من البعض كيف ذلي ؟ 
 ،أنو أفضل من دوهنا  العقلجليلة يقضم  عظيمةمن قاـ ٗبهماٍت  ألف

   1 فالهفاضل إذف ةابم
  ؟ ذلي وقد نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن الهفضيل بين األنبياء نثبمكيف : فإف قاؿ قا ل 

 أثبتػواهلل صلى اهلل عليو وآلو وسػلم أف ينهػى عمػا أثبتػو اهلل وال ٲب ػن أف ينهػى عمػا  لرسوؿحاشا :  فيقاؿ
 ًٍ  ،اهلل أبدًا

 بين األنبياء ؟  تفضلاا  : رساؿ كيف يخبر اهلل أنه فضل بعض النبيين على بعض ةم يقاؿ ال
   والعدواف  الحقد  يم ن اذا ول نه نهى عن الهفضيل بين األنبياء حيث ي اف 

أو احملػػن أو البغضػػاء وىػػم  للعػػداوةأف أحػػداً فضػػل ٧بمػػداً علػػى موسػػى ٕبضػػرة اليهػػود وصػػار ذلػػك سػػبباً  لػػا
  ؟ درءاً لماذاحاصلة ل ن سبباً للشر فإنو ال يُفضل 

  مفسدة درءاً لل
 ، للمفسدة ماجباً ما كاف النيب عليو الصبلة والسبلـ من التفضيل  فالذي نهى عنه

 ،ينهى عنو وقد أثبتو اهلل  أففإف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ال ٲب ن  أما ما كاف ح ايًة للااق 
  خػ اً  نػت لم بػوعلػى جميػ  النػاس  والسالـ الصالةإذف نحن حينما نه لم على تفضيل الرساؿ عليه 

 اهلل ،عما قاؿ 
 ،  شر  وفساديف ذلك  ي وفحينما  ول ننا   نه لم

 ،بعد ٧بمد عليو الصبلة والسبلـ :  (وبعدص األفضل أال العـي : )  قاله
 ،لوحده  ُجعلوىم أربعة ألف ٧بمد عليو الصبلة والسبلـ  ( :األفضل أال العـي : )  قاله
 ،يعِب األربعة الباقْب  : (وبعدص األفضل أال العـي : )  هفقال

 ، 2 وام مرتباف على اذا إبراايم ةم ماسىوعيسى ونوح  وموسىوىم إبراىيم 
 أيهما أفضل ؟  العلماءأما ناح وعيسى فاخهلف 

 ، أتباعوإف عيسى أفضل ٤با أع اه اهلل عزة وجل من اآليات ول ثرة :  فقيل - 1
لنػا أنػو  يُػذكر مػن ا٤بشػقة والتعػب مػن قومػو مػا دل ألنػو أوؿ الرسػل وعػاىن،  3 إف نوحاً أفضل:  وقيل - 8

  ،حصل لعيسى ، لبا فيهم أل  سنة إال ٟبسْب عاماً وما آمن معو إال قليل 
  ناٌح أفضل : فمن العلماء من قاؿ 

                                                 

 ،(  432/  04( )  089 – 088/  00) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 1
 ،(  219/  0) النبوات (  و٧بمد وإبراىيم أفضل الرسل : ) قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  - 2
 ،(  010/  27) وىو قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ٦بموع الفتاوى  - 3



 512 

   عيسى أفضل : ومنهم من قاؿ 
 ،اهلل ال نعلمو  عندالفضل الذي  :ول ننا نقاؿ 
 ، لآلخرفل ل واحٍد مزية دل ٙبصل  من شأهنم يف الدنيا أما ما تبين لنا
  وحينئِذ نهاقف 

 ؟فإذا تاقفنا فمن نقدـ ِذكراً 
 ،نوح ألنو األوؿ وعيسى 

  يقهضي الهرتيب   الهقديم  اذاوم  ذلي فإف 
 ،  األنبياءفالرسل ةم الواو ال تقتضم أو ال تستلـز الَبتيب  ألف

 ، ٝبع رسوؿ : الرسل 
؟ نعػم تقػوؿ أرسػلت فبلنػاً إذل  كػذلكيػا فػبلف اذىػب إذل فػبلف ألػيس   :قيػل ، ىػو مػن أُرسػل :  والرسػاؿ

 ،فبلف أي أمرتو أف يبلّْغ فبلناً عِب شيئاً 
 ،( وىو الذي أتاه ا٣ب  ل ن دل يُ ل  بالتبليغ ) فإنو من النبأ :  النبيأما 

 : مذاب جمهار العلماء  ااواذا الذي قررنا 
 ، ( ر أف يبل غمن أوحي إليه بيرع وأُم) أف الرسوؿ ىو 

 ،(  من أوحي إليه بيرع دوف أف يُ لف بالهبليغ ول نه لم يُمن  من الهبليغ: )  فهووأما النيب 
 ،نُػبَّْئ إليو بشرع ودل يُقل لو ال تبلغو فإذا بلَّغو كاف مت وعاً  يعِب

 : والرساؿ  النبيفالفرؽ بين 
  ، الشرع   يعمل ىو بنفسو وٯبدد التبليغنوع من ل ن غّب ٩ب غير ُملـيوالنيب ، بالتبليغ  ُملـيأف الرسوؿ 

 ،ول نو ال يُلـز بالتبليغ 
   1 أفضل من النبي الرساؿواذا اا وجه كاف 

 ؟ كذلك   أليسالرسوؿ أُلـز بزيادة ت لي   ألفالرسوؿ أُلـز بالتبليغ  ألف
 ، والهبليغ اذا ليس باألمر الهين

علينػػا ٝبيعػػاً مػػا حصػػل للرسػػل مػػن األذيػػة بػػل مػػن الضػػرر  ٱبفػػىمعانػػاة النػػاس والتعػػب معهػػم وال  ألف فيػػه
أوحػم إليػو وال يُ لػ  أف يبلػغ بػو فمػن اقتػدى بػو وأخػذ ٗبػا ىػو عليػو فلػو ذلػك  ٗبػاأحياناً ل ن النػيب يتعبػد 

 ، فبلومن ال 
م إذل ٘بديػػد الػػوح ٰبتػػاجوفو٥بػػذا كػػاف األنبيػػاء يف إسػػرائيل كثػػّبين كثػػّبين جػػداً ألف بػػِب إسػػرائيل قػػوـٌ عتػػاة 

 ،دائماً 
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 ،  ( بهبلي هبيرع وأمر  همن أوحي إلي: ) ٝبع الرسوؿ وىو :  إذف الرسل
 ، يبلغفبل أمر وال ُمنع لو أف ( من أوحي إليه باليرع ولم يُمن  من بهبلي ه  : )والنيب 

 إذف مرتبة الرسل فاؽ مرتبة األنبياء واذا صحيح     
 ،ذلك با١بـز  أي قل ذلك با١بـز أو قلتُ  ( :بالضـي : )  قاله

  خبراً عن عقيدة الم لف  ال الـفعلى الثاني ي اف 
 ، جزماً ي وف أمراً باعتقاد ىذا أف نعتقد ىذا  وعلى األوؿ

 ؟ د الرسل وال جمي  الرسل بُل  اا لنا دكم ع: فإذا قاؿ قا ل 
 ورد فيو أحاديا ليست بتلك القوة ٩با ٯُبـز بو ،  الرسلأف عدد  : فالضااب

 ، ألفاً دىم أربعة وعشروف أف عد ورد
  ول ننا   ندري ال يصح اذا الخبر أو   

 ،رسوالً  وعشروفإ٭با الذي ذُكر يف القرآف ٟبسٌة 
 ،وإْف ذُكر بوص  النبوة وكل من ذُكر في القرآف فها رساؿ 

   1 نبي و  ع س رساؿٍ وذلي ألف كل 
 :والدليل على أف كل من ذُكر في القرآف رساؿ 

)  {ُٝوذ أسعِ٘ب سعال ٖٓ هجِي ْٜٓ٘ ٖٓ هقق٘ب ػ٤ِي ْٜٝٓ٘ ٖٓ ُْ ٗوقـ ػ٤ِي } :  وتعاذلرؾ قوؿ اهلل تبا

 . ( 34ؿبكش 
فهػم كثػّبوف  علينػاأف كل مػن قػصَّ اهلل علينػا نبػأه فهػو رسػوؿ وىػو كػذلك أمػا الػذين دل يُقصػوا  بهذا فُعلم

 ،ول ننا نؤمن ّٔم إٝباالً 
 ،ألننا ال نعلم عنو  تعيْبالأنو ال يلزمنا :  (إجما ً ) : ومعنى 

 آمنا ب ل رساٍؿ أرسله اهلل تعالى: ل ن نقاؿ 

                                                 

(  707/  2) والنبػػػػوات (  7/  08( )  226/  00( )  291/  01( )  01/  7) ٦بمػػػػوع فتػػػػاوى شػػػػيخ اإلسػػػػبلـ ابػػػػن تيميػػػػة   - 1
 للعبلمة األلبا  رٞبو اهلل تعاذل ،(  369 – 363/  6) سلسلة األحاديا الصحيحة 



 514 

 فصل
 فيما يضب لانبياء عليهم السالـ وما يضاز عليهم وما يسهحيل في حقهم 

                                كػػػػل واحػػػػٍد مػػػػنهم سػػػػلم  وأف – 111
                          ل مػػػػا نقػػػػص ومػػػػن كفػػػػر ُعصػػػػمػكػػػػ  مػػػػن                                              

  
 ،أف الصواب كسرىا  الظاار ( :وأف : )  قاله

   عدـ الهقدير األصلل ن ( ونؤمن بأف )  وإف كاف المعنى
كػػل واحػػٍد   والسػػبلـالضػػمّب يعػػود علػػى الرسػػل علػػيهم الصػػبلة  ( :وإف كػػل واحػػٍد مػػنهم سػػلم : )  قالػػه

 منهم سلم ،
 ، ( من كل نقص  : ) والهقديردة ، زائ ( :ما : )  قاله
 ال ،  ، نقص ا٣بِلقة أو نقص البشرية ليس المراد( : من كل ما نقص : )  قاله

  من كل ما نقٍص في الدين  المراد
وأعظػم النػاس امتثػاالً ألمػر اهلل فهػم سػا٤بوف  ا٣بػّباتىػم أسػبق النػاس إذل  ألنهم علػيهم الصػالة والسػالـ

 ،من كل نقٍص يف الدين 
  ( ومن كفر ُعصم : ) الدين بال لية لقاله  فااتذلي من وك

ودل يتعمػػد أحػػٌد مػػن الرسػػل أف يفعػػل مػػا فيػػو نقػػص يف  الرسػػلكػػافر ودل ي فػػر أحػػٌد مػػن   فلػػيس مػػن الرسػػل
 ،الدين أبداً 

 ة اهلل عليه  بعن اجههاد أو تأويل أو ما أشبه ذلي ةم يُبرء من إةمه بها  فإماوإف فعلاا شيئاً 
****************** 

                           مػػن إفػػٍي ومػػن خيانػػة  كػػذاؾ – 111
                              ةػانػػػػػػػػػػػػػػػدؽ واألمصػػػػػػػػػػػػػػػبال مػلاصفهػػػػػػػػػػػػػػ                                                   

  
 ،يعِب م ؤوف من اإلفك وىو ال ذب :  (ازفي : )  قاله
 ،ما كذب نيٌب قط  ولهذا
فهػػي كػػذبات    1 جػػاء عػػن إبػػراايم عليػػه الصػػالة والسػػالـ أنػػه كػػذب ةػػالث كػػذبات فػػي اهلل مػػا وأمػػا
   2 والهارية ليسم كذباً في الااق  تارية

 ،ألف ا٤بعُب الباطن منها حقيقم م ابق للواقع 
أراد أنػو أختػو  ىػوىذه أخٍب وىػم زوجتػو ىػذا وإف كانػت ا٤بػرأة ليسػت أختػو ل ػن  : للملي الظالم فقاله
 ،أختو يف دين اهلل  أهناوجٍو صحيح على 
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وإف كاف ال بّب دل يفعل ل ن الذي   فيه تاريةأيضًا ،  ( 23األٗج٤بء )  {ثَ كؼِٚ ًج٤شًْ } : وكذلي قاله 
 ،عليو الصبلة والسبلـ إال أنو ورَّى أي فعلو كبّبىم الذي تزعموف أنو إلو  إبراىيمكسَّر األصناـ ىو 

 ،يضاً ال ٲب ن أف ٱبوف ال بالقوؿ وال بالفعل كذلك أ  ( :من خيانة : )  قاله
مػػػن  نػػاعٌ ألف اػػػذا   إف النبػػي عليػػػه الصػػالة والسػػالـ ُمنػػػ  مػػن ازشػػارة بػػػالعين وال مػػي بػػالعين  حهػػى

 ، الخيانة
  إذف سلماا من كل كذب وسلماا من كل خيانة 

 ،الرسالة منافاًة كاملة  ينافياف ألف ال ذب والخيانة
 ،وال ثقة بقوؿ ال اذب إذ ال ثقة بقوؿ ا٣بائن 

ف ي ػوف خػاف فػأخ  األمػر علػى أ وا حهمػاؿي ػوف مػا قالػو مػن ال ػذب الػذي كػاف ي ذبػو  أف  حهماؿ
 ،ىم م ؤوف من ال ذب وا٣بيانة  ولذليوجهو  غّب
 ، (  إفي: ) ىذا لد قولو  ( :لاصفهم بالصدؽ : )  قاله
 ، (  خيانة: ) لد قولو ( :  واألمانة: )  قولو
 ،بالصدؽ عليهم الصبلة والسبلـ  صافافما  فهم

 ، أهنم أمناء على وحم اهلل عز وجل باألمانةموصوفوف  ألف اهلل شهد لهم كذلي
 ،باألمانة وىو رسوٌؿ إليهم فهم كذلك من باب أوذل  موصوفاً وإذا كاف ج يل عليو الصبلة والسبلـ 

 ،ذكر ٩با  األنبياء أو الرسل معصاماف أفالم لف رحمه اهلل  أفادنا
 فهل ام معصاماف من ص ا ر ازةم ؟ 

 ،  معصامين من ص ا ر ازةم ليساانعم :  نقاؿ
   المعصيةعلى  ازصرارل نهم معصاماف من إرادة المخالفة ومن 

 ، 1 معصوموف من إرادة ا٤بخالفة
  فيه الصااب  أخطئااألف الذي يق  منهم ي اف عن قصٍد 

٥بم  أذفىو ،  ( 13اُزٞثخ )  {ؽز٠ ٣زج٤ٖ ُي اُز٣ٖ فذهٞا ٝرؼِْ اٌُبرث٤ٖ ػلب هللا ػ٘ي ُْ أرٗذ ُْٜ } :  مثالً 
حٌب يعلم الذين  يتأىناجتهادًا منو يظن أف ا٤بصلحة يف ذلك ول ن ا٤بصلحة يف غّب ىذا ا٤بصلحة أف 

 .صدقوا ويعلم ال اذبْب 

                                                 

) و٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (  299 – 298/  6) وا١بواب الصحيح (  474 – 471/  0) منهاج السنة النبوية    - 1
 496وبغيػػػة ا٤برتػػػاد ص (  873/  2) والنبػػػوات (  051 – 048/  05( )  319،  393 – 392/  01( )  321 – 309/  4
 ،(  538 – 522/  4) وألواء البياف للشيخ ٧بمد األمْب الشنقي م  370،  050والرد على الب ري ص  510 –
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حـر ما أحل ،  ( 1اُزؾش٣ْ )  { ٣ب أ٣ٜب اُ٘ج٢ ُْ رؾشّ ٓب أؽَ هللا ُي رجزـ٢ ٓشمبح أصٝاعي ٝهللا ؿلٞس سؽ٤ْ} 
لقلؤّم ول نو دل ٰبرمو شرعًا يعِب دل ٰبرمو ح مًا شرعيًا إ٭با حرمو  وتأليفاً اهلل لو طلبًا ٤برلاة زوجاتو 

 ،يعِب حرَّمو على نفسو  امتناعاً 
ـٌ علػم أف : كما تقوؿ  ـٌ علم أف ألػبس ىػذا الثػوب حػرا ـٌ علػم أف أشػَبي ىػذه  أدخػلحرا ىػذا البيػت حػرا

 ،لسيارة مثبلً ا
يعػػِب أنػػِب ألػػـز نفسػػم بػػأف امتنػػع مػػن ىػػذا الشػػمء كػػذلك  امهنػػاع تحػػريماػػذا لػػيس تحريمػػاً شػػرعياً ل نػػه 

 ، مبديو اهللوٚبفم يف نفسك ما 
 ال أخفى في نفسه عناداً ومخالفة ؟ 

  ،ومع ذلك هُنم عن ىذا  للمصلحةال ، ل نو أخفاه ٙبرياً 
الذنوب ل ن ال يفعلوهنػا كمػا يفعلهػا  صغائرـ ال ٲُبنعوف من وقوع أهنم عليهم الصبلة والسبل: فالحاصل 

 الصواب ،   ال بد أف يُنبهوا عليها حٌب يرجعوا إذل ،  أيضاً غّبىم تعمداً للمخالفة وال يُقروف عليها 
****************** 

                                              فػػػي حػػػل كػػػل الرسػػػل  يٌ ػوجا ػػػ – 112
                                           ل األكػػػػػػػػػػػػلػاح مثػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػوالن ـاػالنػػػػػػػػػػػػ                                                     

  
   الممهن  في حقهم انهقل الم لف من الممهن  في حقهم إلى الضا ي  فهمنا

 ،ع الناس ، ال بائع البشرية يستووف فيها م في حقهم اي الطبا   البيرية والضا ي
،  ( 11اثشا٤ْٛ )  {إ ٗؾٖ اال ثؾش ٓضٌِْ ٌُٖٝ هللا ٣ٖٔ ػ٠ِ ٖٓ ٣ؾبء ٖٓ ػجبدٙ } :  للم ذبين قالااولهذا 
ىذه ،  1 ( تنسوف إ٭با أنا بشٌر مثل م أنسى كما: ) خاٛبهم ٧بمٌد صلى اهلل عليو وآلو وسلم  وقاؿ

كما نتقيو يلبس الدروع   ا٢برنتقيو يتقم طبيعة بشرية يأكل كما نأكل يشرب كما نشرب يتقم ال د كما 
 ،يف ا٢برب كما نلبسها 

  الرسل  حلوا ذا فالطبا   البيرية جا ية في 
 : النـال ن قد يخهصاف بخصا ص في ( وجا ٌي في حل كل الرسل النـا )  : ولهذا قاؿ

 ، تناـ عيناص و  يناـ قلبهاختصاص النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم بأنو :  منها
عػز وجػل وبغػّب  اهللالظاىري منو يناـ كغّبه والبػاطن ال ينػاـ ال ينػاـ فقلبػو دائمػاً مشػغوؿ بػذكر  اإلحساسف

 راد اهلل سبحانو وتعاذل ول نو ال يناـ ، أذلك ٩با 
 ،جائز يف حقو أف يتزوج  ( :والن اح : )  قاله

  ؟ِخلقي  زواجانا شرعي أـ  واليواج
 ،الثا  

                                                 

 ، (  572) ومسلم (  392) أخرجو البخاري  -  1
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ُٝوذ أسعِ٘ب سعال ٖٓ هجِي ٝعؼِ٘ب ُْٜ أصٝاعب ٝرس٣خ } ، وف بذلك مشرّْعوف لؤلمة فإهنم مأمور :  أما شرعاً 

 . ( 34اُشػذ )  {

 ،األكل أيضاً من األمور ا١بائزة  ( :مثل األكل : )  قاله
 ،إذا أكل أو شرب أو التح  أو ما أشبو ذلك ىذه من األمور ا١بائزة  الرساؿفال يُعاب على 
  عليهم  جا ية البيريةف ل األمار 

 الااجب    ءاليي بقي
 ، لؤلمةذالدعوة إذل اهلل عز وجل إببلغ الرسالة ال الااجب ءاليي

  يضب عليهم من ذلي ما   يضب على غيرام 
 ، ُملزموف با١بهاد من أُمر منهم با١بهاد  ب ل حاؿ بالدعوةُملزموف  ب ل حاؿبالببلغ  فهم ُمليماف

  بها على غيرام من وجا  أوكدووجاب اذص األشياء عليهم 
 ،  أف يبل ها والسالـاألمار المسنانة يضب على الرساؿ عليه الصالة : ولهذا نقاؿ 

مسػنونة فػإذا كػاف الػببلغ ال ٰبصػل إال  أموراً يفعلها ليقتدي بو الناس وإف كانت  أفٯبب أف يبلغها وٯبب 
 عليو ،  الببلغبفعلها وجب على الرسوؿ أف يفعلها لوجوب 

  دعاى الربابية  أودعاى األلااية حقهم  ممهن  في
أأٗذ هِذ ُِ٘بط ارخز٢ٗٝ ٝأ٢ٓ ا٤ُٜٖ ٖٓ دٕٝ هللا هبٍ عجؾبٗي ٓب } :  لعيسى تعالىولهذا لما قاؿ اهلل 

٣ٌٕٞ ٢ُ إٔ أهٍٞ ٓب ٤ُظ ٢ُ ثؾن إ ً٘ذ هِزٚ كوذ ػِٔزٚ رؼِْ ٓب ك٢ ٗلغ٢ ٝال أػِْ ٓب ك٢ ٗلغي اٗي أٗذ 

 . ( 113 – 112)  {أٓشر٢٘ ثٚ إٔ اػجذٝا هللا سث٢ ٝسثٌْ ػالّ اُـ٤ٞة ، ٓب هِذ ُْٜ اال ٓب 
 ال يضب عليهم المات ؟ ال يضاز على النبي أف يمات ؟ 

 :يضاز شرعاً وواقعاً 
 . ( 32اُضٓش )  {اٗي ٤ٓذ ٝاْٜٗ ٤ٓزٕٞ } : تعاذل  اهللقاؿ 

 . ( 31األٗج٤بء )  {ٓب عؼِ٘ب ُجؾش ٖٓ هجِي اُخِذ } : وقاؿ تعاذل 
آٍ )  {ٝٓب ٓؾٔذ اال سعٍٞ هذ خِذ ٖٓ هجِٚ اُشعَ أكبٕ ٓبد أٝ هزَ اٗوِجزْ ػ٠ِ أػوبثٌْ } : وقاؿ تعاذل 

 ،  القتلفمات بسبب  ، {أٝ هزَ } يعِب ميتة طبيعية ، :  {أكبٕ ٓبد } ،  ( 111ػٔشإ 
 ،إذف ىو ميت 

ٝال } : ى كما قاؿ تعال    أحياءكيف ت اف الرسل أمااتًا واليهداء وام دونهم : فإذا قاؿ إنساف 

 ؟ ( 125آٍ ػٔشإ )  {رؾغجٖ اُز٣ٖ هزِٞا ك٢ عج٤َ هللا أٓٞارب ثَ أؽ٤بء ػ٘ذ سثْٜ ٣شصهٕٞ 
 ،ىذه ا٢بياة الٍب للشهداء ي وف لؤلنبياء والرسل أعظم منها :  نقاؿ
 ،ال حياة دنيا وال حياة جسم  حياٌة برزخية ل نها

 ، ب يفيتهاإ٭با ىم حياٌة برزخية اهلل أعلم 
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 ،إهنا حياٌة حقيقية  :افيين يأباف إ  أف يقالاا ول ن الخر 
 ،فأنتم أشد الناس تقصّباً يف حق النيب  ذلكإف قلتم :  فنقاؿ لهم

 ؟تذىبوا إليو بأكٍل وشرب ألنو ٧بتاج أليس كذلك  أف ألف الااجب علي م إذا كنهم تعهقدوف اذا
 وف يف حقو أو قائموف ٕبقو ؟ مئات السنْب ىل ٫بن مقصر  ونَبكولو أف شخصاً يف القبو يف خندؽ 

 ،مقصروف 
كػػل يػػـو أف تػػذىبوا بف ػػور يف الصػػباح وغػػداء بعػػد الظهػػر وعشػػاء يف الليػػل و٘بعلػػوف   يلػػزم مإذف :  فنقػػاؿ
 ،من زمـز من أجل أف يشرب  دورة عنده

لػػه  المهػػدي الػػذي سػػيخرج فػػي آخػػر الاقػػم إذا تسػػنى يعهقدونػػهواػػذا اػػا مػػا فعلػػه الرافضػػة فيمػػا 
  الخروج 

إهنم كانوا يف صباح كل يـو يذىب واحٌد مػنهم علػى فػرس  العقيدة رحمه اهلل شرحؿ السفاريني في يقا 
 مثرمح ومعو ماء وعسل وخبز كل صباح حٌب ترتفع الشمس وييػأس مػن خروجػو إذل الف ػور  وبيدهمسرج 

وجػػد  دابالسػػر ألجػػل إذا خػػرج مػػن  : بعػػد ذلػػك يرجػػع ويف الصػػباح مثلػػو كػػل يػػـو ، ٤بػػاذا يػػأيت ّٔػػذا ؟ قػػاؿ
 ،الف ور جاىزاً والرمح جاىزاً فأف ر مث ركب الفرس ودعا إذل ا١بهاد 

 ،ابتبلىم بو  ٩باسخيفة نسأؿ اهلل أف يرزقنا وإياكم العافية ويعافينا ٩با ابتبلىم بو ويعافيهم  عقوؿ
 بػػػبل شػػػك ألهنػػػم الشػػػهداءأف حيػػػاة األنبيػػػاء يف قبػػػورىم وحيػػػاة الرسػػػل يف قبػػػورىم أكمػػػل مػػػن :  فالحاصػػػل

 ،أفضل عند اهلل 
 ؟  نعلمهاول ن ال اذص الحياة حياٌة دنياية أو برزخية   

 ،الثا  ىو ا٤بتعْب 
 الصبلة والسبلـ كل يـو ، عليووإال لوجب علينا أف نأيت بال عاـ والشراب إذل النيب 

   أدريأخنها بازجماع أخنها و   1 الهارية للظالم حراـ بازجماع وللمظلـا جا ية -
 :ليس بظالم و  مظلـا فيها خالؼ ولمن 

 ،حراـ :  بعض العلماء يقاؿ - 1
 ،على نفسو التهمة  وٯبرألف اإلنساف يُتهم 

 ، 2 ليست ٕبراـ:  وبعضهم يقاؿ - 8
   1 والراجح أنها حراـ إ  لحاجة

                                                 

 253/  00) واإلنصػاؼ للمػرداوي (  22 – 21/  0) مفلػح واآلداب الشرعية البن (  563،  476/  6) الفروع البن مفلح   - 1
 041 – 039/  0) وغػذاء األلبػاب للسػفاريِب (  338/  6) وكشػاؼ القنػاع للبهػويت (  524/  3) وشرح منتهى اإلرادات للبهويت ( 
 ،(  295 / 5) وا٤بوسوعة الفقهية (  312/  7) ونيل األوطار (  508/  6) وم الب أورل النهى للرحيبا  (  
 ، 266 – 265وأدب الدنيا والدين للماوردي ص (  285/  3) أح اـ القرآف للجصاص   - 2
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 ،  أبداً لو أجزنا لو التورية كل ما شاء صار كل كبلمو تورية وصار الناس ال يثقوف بو  اإلنساف ألف
    والااجبةعليهم الصالة والسالـ يمهازوف عن غيرام في األمار المسهحيلة والضا ية  الرسل

                                                                                                                                            

وإعػػبلـ ا٤بػػوقعْب (  394/  31( )  233/  22( )  059 – 058/  09) وىػػو قػػوؿ شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة  ٦بمػػوع الفتػػاوى  - 1
 ،(  283،  083/  3) البن القيم 
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 األسئلة
) أنو  علىفما الدليل ،  ( 18اُؾظ )  {ٝٓب أسعِ٘ب ٖٓ هجِي ٖٓ سعٍٞ ٝال ٗج٢ } : قولو تعاذل :  الس اؿ

 رسوؿ ؟( كلمة غّب والحة 
 ،  {هجِي ٖٓ سعٍٞ ٝال ٗج٢ ٝٓب أسعِ٘ب ٖٓ } : ىذه اآلية :  الضااب

 ،( أنا من نيب َ  وما أرسلنا من قبلك من رسوؿ وال نبّ ) : ىذا على تقدير  إف : العلماء يقالاف
  على العامل  يدؿألف الاصف 

 ،فالرسوؿ يدؿ على أف ىناؾ إرساؿ 
 ،والنيب يدؿ على أف ىناؾ إنباٌء 

  داؿ  على العامل المحذوؼ الذي َعِمَل فيه  فالاصف
 :  1 وعلى اذا قاؿ الياعر

 2 تبناً وماءاً باردا علفَّتها
 وعلفَّتها ماءاً بارداً ، :  المعنى ليس

 ،ا٤باء البارد ال يُعل  
 ماءاً بارداً ،  وسقيتها:  ل ن المعنى

                                                 

، والسػيوطم يف  (  603/  2) كل من استشهد بو من أىل العلم ذكروه ببل نسبة ، كاألنبػاري يف اإلنصػاؼ البيت دل يعرؼ قائلو ، و  - 1
، (  237/  3) و (  010/  2) ، وا٤بػػرادي يف تولػػيح ا٤بقاصػػد (  059/  3) ، وٮبػػع ا٥بوامػػع (  929/  2) كتابيػػو شػػرح الشػػواىد  
، (  727/  2) ، وابػػن ىشػػاـ يف كتابيػػو ا٤بغػػِب  (  232ص ) رحو علػػى األلفيػػة ، وا٤ب ػػودي يف شػػ(  36/  2) والرلػػى يف شػػرح ال افيػػة 
، (  83/  3) ، وابػػن الشػػجري يف أماليػػو ( قلػػد ) مػػادة (  276/  00) ، وابػػن منظػػور يف اللسػػاف (  263ص ) وشػػرح شػػذور الػػذىب 

، (  430/  2) ، وابػن جػِب يف ا٣بصػائص (  203ص ) ، وابػن قتيبػة يف تأويػل مشػ ل القػرآف (  9/  2) وابن يعيش يف شرح ا٤بفصػل  
، وأ  علم الفارسػم يف إيضػاح الشػعر ( قلد ) مادة (  527/  2) ، وا١بوىري يف الصحاح (  228/  0) والت يزي يف شرح االختيارات 

، (  009ص ) ، وا١برجػػػػػاوي يف شػػػػػػرحو علػػػػػى شػػػػػػواىد ابػػػػػن عقيػػػػػػل (  0490/  3) ، وأ  حيػػػػػاف يف ارتشػػػػػاؼ الضػػػػػػرب (  573ص ) 
، (  0047/  3) ، وا٤برزوقػػػػػم يف شػػػػػرح ا٢بماسػػػػػة (  417ص ) ، وال يػػػػػيب يف التبيػػػػػاف ( 499/  0) واألمشػػػػػو  يف شػػػػػرحو علػػػػػى األلفيػػػػػة 

/  3) ، وذكػػر العيػػِب يف ا٤بقاصػػد النحويػػة (  465ص ) ، وابػػن أ  األصػػبع يف ٙبريػػر التحبػػّب (  212ص ) والعبلئػػم يف الفصػػوؿ ا٤بفيػػدة 
أنػو ال يعػرؼ ( :  009ص ) أنو مشهور عند القـو ، ودل ير أحداً عزاه إذل قائلو ، وقاؿ العدوي يف فػتح ا١بليػل (  080/  4) و (  010

أنػو نسػػب إذل (  499/  0) ، وذكػر عبػدالقادر البغػدادي يف خزانػة األدب (  81/  6) قائلػو ، وكػذلك الشػنقي م كمػا يف الػدرر اللوامػع 
/  3)  عبػد القػدوس لػمن مػا نسػب إليػو ولػيس مػن أصػل ديوانػو. وجعلػو ٧بقػق ديوانػو د ديوانو فلم ٯبده ، ذي الرمة ، ول نو فتش عنو يف 

                                           ( .                                                         024/ 3) أنو لبعض بِب أسد ، وتارة أنو لبعض بِب دبّب ، يف (  04/  0) ، وذكر الفراء يف معا  القرآف (  0862
، كمػػا يف شػرح ا٤ب ػػودي ، وشػػرح شػػذور الػػذىب البػػن ( شػػتت : ) بػػدؿ ( غػػدت : ) ، ويػروى " حػػٌب شػػتت ٮبالػػًة عيناىػػا : "وعجػزه  - 2

 :ىشاـ ، وشرح ا١برجاوي ، ومعناٮبا واحد ، وأورد لو البعض صدراً ، وجعلوا ا٤بذكور عجزاً ى ذا 
٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل واردا                                         

     ،       
                                                      اءاً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارداػا ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػت اػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتػلػع 

، 
 .كما يف ا٣بزانة 
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قلػػتم حفظ ػػم اهلل أف   وأنػػتمثبػػت يف السػػنة أف آدـ عليػػو السػػبلـ كػػاف نبيػػاِّ وقػػد ذُكػػر يف القػػرآف :  السػػ اؿ
 ذُكر يف القرآف رسوؿ ؟  كل من
 ىل ذُكر يف القرآف بوص  نيب ؟ :  الضااب

القرآف قاروف يف القرآف ، ما من نيبّْ ذُكػر يف القػرآف إال وىػو رسػوؿ  يفال ، مرمي مذكورة يف القرآف وفرعوف 
 ، 

 يعِب آدـ نيب رسوؿ ؟ :  الس اؿ
 ال ، آدـ يُرسل إذل من ؟ :  الضااب
 من بعده ،  جاءواأوالده 

ُٝوذ } ،  ( 123)  {اٗب أٝؽ٤٘ب ا٤ُي ًٔب أٝؽ٤٘ب ٗٞػ ٝاُ٘ج٤٤ٖ ٖٓ ثؼذٙ } ،  ناح القرآفوأوؿ الرسل في 

 . ( 82اُؾذ٣ذ )  {أسعِ٘ب ٗٞؽب ٝاثشا٤ْٛ ٝعؼِ٘ب ك٢ رس٣زٜٔب اٌُزبة ٝاُ٘جٞح 
 ناح عليه الصالة والسالـ    ذريةفالنباة ما خرجم عن 

منػاز٥بم يف  وىػلعػض ي ػوف بعضػهم أكمػل إٲبانػاً مػن اآلخػر ىل إذا فضلنا بعػض الرسػل علػى ب:  الس اؿ
 السماء على حسب مناز٥بم يف الفضيلة ؟ 

    الصػػػػا٢بةالتفضػػػػيل يقتضػػػػم أف بعضػػػػهم أفضػػػػل مػػػػن بعػػػػض يف اإلٲبػػػػاف ويف األعمػػػػاؿ :  نقػػػػاؿ:  الضػػػػااب
 ،أيضاً 

 . ( 13اُؾغشاد )  {إ أًشٌْٓ ػ٘ذ هللا } : قولو تعاذل  :ودليل ذلي 
 لغػّبهال ـر عند اهلل بػالتقوى وال شػك أنػو قػد جػرى لػبعض األنبيػاء مػن احملػن مػا دل ٪بػد  أفى فدؿ ىذا عل

 ،أي ٧بنٍة قيلت أو حصلت إلنساف 
 ، النارمثل ما حصل إلبراىيم عليو السبلـ يف إلقائو يف 

 ،التوحيد وما يدعو إليو من التوحيد ويف ذبح ولده  بناءاً على
النػػار يراىػػا أمامػػو تضػػ ـر ويصػػ  علػػى ذلػػك علػػى إخبلصػػو ىػػذا شػػمء  يُلقػػى يف يعػػِب اػػذص محنػػة عظيمػػة

السػعم  معواذبح ولدؾ وقد بلغ معو السعم وليس عنده غّبه فيمتثل ويستسلم والولد قد بلغ  يُقاؿعظيم 
أكػ  مػا تتعلػق بػو الػنفس  يافعػاً ليس صغّباً ال يُلتفت لو وليس كبّباً قد باف مػن أبيػو يعػِب صػار يػافع صػار 

 عليها ؟  يص ذه السن مث يقاؿ اذبح ولدؾ ىذه ٧بنة عظيمة من ٗبثل ى
  ةم إنه قد يفضل النبي غيرص ب ثرة أتباعه 

  فإنه له مثل أجارام  صالحاً ألف أتباعه كلما عملاا عمالً 
 المعراج إطالقاً    فيأما المقاـ في السماوات فإف ناحاً لم يُذكر   لم يُذكر 

 ،وسى يف السادسة ىاروف يف السماء ا٣بامسة وم
 من ااروف   يحيى وعيسى ابنا الخالة في سماٍء واحدة   أفضلومعلـا أف ماسى 
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 ، الصا٢بوفالرسل مث األنبياء مث الصديقوف مث الشهداء مث  : أفضل البير من حيث الضنس -
  اذا من حيث الضنس 

 ، وسلم٧بمٌد صلى اهلل عليو وآلو  البشرفأفضل  أما بالهعيين
 ، اذا دليل قالي،  1 (أنا سيد ولد آدـ وال فخر : )  لهالدليل قا 

 ،  2 باألنبياء إماماً ٥بم يف ليلة اإلسراء صلىأنو  : والدليل الفعلي
 ال األفضل الرساؿ أـ النبي ؟  -

 ، 3 إنو ورل موارل : والالي يقالاف،  عادلإنو :  ي يقالافبوالن، إنو خادـ  : الرساؿ يقالاف
 :  4 ويقاؿ قا لهم

                    وة يف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزٍخ ػنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال قاـػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
           5 وؿ ودوف الػػػػػػػػػػورلػالرسػػػػػػػػػػ قَ يْػػػػػػػػػػوَ فػُ   ،                      

، 
  القاؿ كفر  اذا

                                                 

 ،(   0570برقم (  99/  4) وصححو العبلمة األلبا  يف سلسلة األحاديا الصحيحة (  4318) أخرجو ابن ماجة  - 1
 ، (  451) أخرجو النسائم  - 2
 ، 090 -091والفرقاف بْب أولياء الرٞبن وأولياء الشي اف ص  496انظر ٫بو ىذا ال بلـ والرد عليو يف بغية ا٤برتاد ص  - 3
الػػذي فاقػػت مقاالتػػو مقػػاالت األديػػاف  رةالن ػػاإلٙبػػادي ا٤بػػتهم باإل٢بػػاد والزندقػػة ٧بمػػد بػػن علػػم ا٢بػػاٛبم ا٤بعػػروؼ بػػابن عػػر   ا٢بلػػورل ىػػو - 4

اهلل إنسػػاف كبػػّب ، وأف اهلل مفتقػػر إذل خلقػػو ، وأف كػػل شػػمء ىػػو رب وإلػػو ، فػػّبى أف  أفوالفػػرؽ ا٣بارجػػة عػػن اإلسػػبلـ ٦بتمعػػة ، حيػػا يػػرى 
عبػػاد عيسػػى ، وآّوسػػية عبػػاد ، والنصػػارى  العجػػلىػػم اهلل ، وأف ال ػػوف ىػػو الػػرب ، وأف ا٥بػػوى رب أيضػػاً ، وٛبجيػػده لليهوديػػة عبػػاد  ال بيعػة

من اهلل تعاذل ، وقولو بوحدة األدياف ، وأنو يعلم الغيػب ،  الوحمأنو اجتمع باألنبياء ، ويرى أنو يتلقى  وزعمالنار ، والوثنية عباد األصناـ،  
، ويػػرى أف ( امػػرأة  -رجػػل  - حػػق) : ، ويػػرى بإٲبػػاف فرعػػوف وربوبيتػػو ، ويعتقػػد بعقيػػدة التثليػػا الػػٍب اخَبعهػػا ، وىػػم  بػػووأف ال عبػػة طافػػة 

وكػػاف يعمػػل بالسػػحر ، وكػػاف بػػاطِب ا٤بػػذىب ، وكػػاف ال ٰبػػـر فرجػػاً ، ولقػػد أعانػػو  ،، ويػػرى أف األنوثػػة صػػفة اإللػػو  أكمػػل صػػورة هلل ىػػم ا٤بػػرأة
ا٢ب ػم  فصػوص)  و انية أصدؽ ، بالفتوحات الشي  وىو،  (الفتوحات ا٤ب ية ) ٝبع كفره وزندقتو يف كتابْب ٠باٮبا ّٔتاناً وزوراً  علىإبليس 

جػزاىم اهلل  –، ولقػد أطبػق العلمػاء ! ( يف الػدنيا كفػر  فمػافػإف كػاف ال كفػر فيػو ، ) : وىو بفصوص الظُّلم أحق ، الذي قاؿ عنو الػذىيب ( 
ىػ  638ّٔبلكو سنة  وفا٤بسلم، بل وقاؿ بعضهم بتخليده يف النار إف كاف مات على زندقتو ، وقد تبشر  ت فّبهعلى  -عن اإلسبلـ خّباً 

، 

(  098/  0) وجامع كرامات األولياء للنبها  (  332/  7) البن العماد  الذىبوشذرات (  060/  2) نفح ال يب للتلمسا   انظر
ع و٦بمػو (  469ص ) البػن ا٤بلقػن  األوليػاءوطبقػات (  061/  2) ، والعقػد الثمػْب للفاسػم (  48/  23) النػببلء للػذىيب  أعػبلـوسػّب 
 .تنبيو الغيب إذل ت فّب ابن عر  للبقاعم  كتاب، وانظر  (  062/  01) ، (  490/  5) شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فتاوى 

ببل نسبة ، (  62/  2) ، وىو يف ال بقات ال  ى للشعرا  الصويف (  66/  4) نسبو لو ابن تيمية يف ٦بموعة الرسائل وا٤بسائل  - 5
) كبلٮبا البن تيمية أيضاً ، ويوجد بيت قريب منو يف ل ائ  األسرار البن عر  (  097ص ) ، والفرقاف  ( 252/  0) ويف الصفدية 

     :     ، وفيو (  49ص 
      سػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الػنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة يف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزخ                                                 

. 
دوف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورل وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ                                       

. 
 :يقوؿ (  249/  2) ومثل معناه يف كتابو الفتوحات ا٤ب ية 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب الواليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزخ                                  
. 

فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة حػ مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال يػجػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل                             
 .   
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 ، األولياءإف الرسوؿ ٝبع بْب النبوة والوالية فهو أفضل  :ونقاؿ لهم 
  والنبي جم  بين الا ية والنباة 
  رسالة فها في الدرجة الثانية بعد ال

 ، إ  والا يةفليس لو فضل  فاتهه النباة والرسالة والالي
   1 ولياء أشرؼ البيراألأف من ييعمانهم  يروفل ن أولئي والعياذ باهلل 

  أنهم يدبروف ال اف تدبيراً كامالً  اعهقادولهذا قد تصل بهم الحاؿ إلى عبادتهم واي 
   أيضاً مثل بعض ميا خ الصافية ال الين وغيرام 

السػبلـ   عليػو ألردمػا يسػلم علػم امػرئ إال رد علػم روحػم ) : قاؿ النيب صػلى اهلل عليػو وسػلم :  الس اؿ
 ؟  2 (

 روحو جسمو ،  تُردىذه ليست كردّْىا يف الدنيا ىذه حياة برزخية ىذا ظاىر ا٢بديا أنو :  الضااب
 ىذا الرفع مستمر ؟ ىل ،  ( 114اُ٘غبء )  {ثَ سكؼٚ هللا ا٤ُٚ } : قولو تعاذل :  الس اؿ
 نعم مستمر إذل آخر الزماف ،:  الضااب

 . ( 11ػٔشإ آٍ )  {ار هبٍ هللا ٣ب ػ٤غ٠ ا٢ٗ ٓزٞك٤ي ٝساكؼي ا٢ُ } : قولو تعاذل  -

 ت ؟ ا وفاة نـا أو وفاة م انافهل الافاة 
  اذا فيه خالؼ 

 ، السماء مث صار حياً رفعو أنامو حٌب رفعو إذل حْبوأف اهلل تعاذل   ءأنها وفاة نـا : واألخهر 
  اذا اا الظاار 
 إذل الدنيا ، ينزؿويف آخر الزماف 

 {ٝرا إُ٘ٞ ار رٛت ٓـبمجب كظٖ إٔ ُٖ ٗوذس } : يونس عليو الصبلة والسبلـ قاؿ اهلل تعاذل فيو :  الس اؿ

 فهل ٯبوز مثل ىذا الظن من الرسل ؟ ،  ( 43األٗج٤بء ) 
 ا ؟ ؟ ما معناى {ٗوذس } ما معُب : نقوؿ 

أنو ٖبروجو ىذا أنو ٯبد سعة  فظنأي تضييق ، :  ( 3اُطالم )  {ٖٝٓ هذس ػ٤ِٚ سصهٚ ك٤ِ٘لن ٓٔب آربٙ هللا } 
أنو يف قبضتو عز وجل وليَّق عليو أكثر من ذي  أراهعما كاف عليو يف األوؿ فظن ذلك ول ن اهلل تعاذل 

 – 113اُقبكبد )  {٢ ثط٘ٚ ا٠ُ ٣ّٞ ٣جؼضٕٞ كِٞال أٗٚ ًبٕ ٖٓ أُغجؾ٤ٖ ، ُِجش ك} ، قبل ، يف ب ن ا٢بوت 

111 ) .  
 ؟ ٱب ئبعض الصوفية يقولوف أف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا اجتهد ال :  الس اؿ

                                                 

 ،(  247/  0) وانظر الصفدية  386،  228 – 227بغية ا٤برتاد ص   - 1
وراجع  2140برقم (  571/  0) وحسنو العبلمة األلبا  رٞبو اهلل تعاذل يف صحيح سنن أ  داود (  2140) أخرجو أبو داود  - 2

 .ٙبقيق فضيلة الشيخ مشهور حسن سلماف حفظو اهلل تعاذل  018جبلء األفهاـ ص 



 504 

ػلب هللا ػ٘ي ُْ أرٗذ ُْٜ ؽز٠ ٣زج٤ٖ ُي اُز٣ٖ } : ول ن يرد عليهم اهلل  أنا أقدر أرد عليهم:  الضااب

 . ( 13اُزٞثخ )  {فذهٞا ٝرؼِْ اٌُبرث٤ٖ 
خػػّب فيػو ؟ ىػػل الرسػوؿ ٤بػػا أذف ٥بػؤالء ىػػل فعػل ذلػػك اجتهػاداً منػػو ؟  الىػل فعػل ىػػذا اجتهػاداً أو إرادًة دل 

 يف خبلفو ؟  ا٤بصلحةأو إرادة ٤با 
يعِب :  {أْٜٗ هذ ًزثٞا } : فيها إش اؿ ،  ( ٣112ٞعق )  {ؽز٠ ارا اعز٤ؤط اُشعَ ٝظ٘ٞا أْٜٗ هذ ًزثٞا } 

 ما ا٤بعُب ؟  بالنصرم يف الرسالة ُكذبوا يف الوعد أُرسلوا بال ذب ُكذب عليه
 :اف تفيها قراء : نقاؿ

ثٞا  اٝظ٘ٞ}  - 0 ًُزِّ  ، {أْٜٗ هذ 
 ، انا بمعنى اليقين الظنوعلى اذا ي اف 

 . ( 12اُجوشح )  {اُز٣ٖ ٣ظٕ٘ٞ أْٜٗ ٓالهٞا سثْٜ } :  مثل
 . {هذ ًزثٞا } :  وعلى قراءة - 2

مصػد قاف يعنػي أنهػم  إننان اتبعاام وصدرقاام قد كذباام فيما قالاا أف قامهم الذي: ي اف المعنى 
 ،  نافقاا أمامهم

 اهلل قد كذّٔم يف الوحم أو كذّٔم يف النصر ، أفىذا ىو معُب اآلية ال رٲبة وليس ا٤بعُب 
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 فصل
 ذكر الصحابة ال راـ في 

 ،على غّبىم  والصحب والصحا  والصاحب ، صاحب رسوؿ اهلل كلهم ٥بم ميزة الصحابة
 ،من كثرت مبلزمتو :  اا  في غير صحابة رساؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فالصاحب

 ،مبلزمتو لك ىذا يف حق غّب صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  كثرتصاحبك من  
 ىصػلمػن اجهمػ  بػالنبي صػلى اهلل عليػه ) اػا :  فالصحابيللرسوؿ عليو الصبلة والسػبلـ  الصحابةأما 

   1( مناً به ولا ح ماً ومات على ذلي   اهلل وآله وسلم م
أسلم يف عهد النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم وآمػن ول ػن دل ٯبتمػع بػو  من :( من اجهم  : ) فخرج بقالنا 

. 
ا٤بدينػػة ليبػػايع النػػيب صػػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم فمػػػات الرسػػوؿ عليػػو الصػػػبلة  علػػػىأف ي ػػوف أقبػػل :  مثػػل

 . فهذا ليس بصحابييصل قبل أف  والسبلـ
   وسلموإف كاف قد أسلم في عهد النبي صلى اهلل عليه 

  الُخلرص  الهابعينل نهم اصطلحاا على أف يسماص مخضرماً ومرتبهه بين الصحابة الُخلرص وبين 
 ،إذل كونو أسلم يف عهد الرسوؿ أ٢بقتو بالصحابة  ألني إف نظرت

 ،بالتابعْب إذل أنو دل ٯبتمع بو أ٢بقتو  نظرتوإف 
ومػا رواه عػن النػيب صػلى اهلل عليػو  مخضػرماً التابعْب وُيسمى  منزلةيف منزلة بْب الصحابة وبْب  ولهذا كاف

 ،ألنو دل ٯبتمع بالرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم  منقطعا يُعت وآلو وسلم فإنو 
وسػلم مؤمنػاً بغػّبه و٤بػا مػات  بذلك من اجتمع بالرسوؿ صلى اهلل عليػو وآلػو خرج ( :م مناً به : ) وقالنا 
 .فهذا ليس بصحابي بالرسوؿ  آمنالرسوؿ 

 ، حْب اجتماعو بو ليس مؤمناً بو  ألنه
   (  بهم مناً :  ) ولهذا نقاؿ 

 ،نو ي وف صحابياً إمن كاف أعمى واجتمع بالرسوؿ ف:  (من اجهم  بالرساؿ : ) ودخل في قالنا 
  ( من رآص م مناً به  : ) أحسن من قاؿ بعض العلماء:  (من اجهم  به : ) نعرؼ أف قالنا  وبهذا

                                                 

(  5/  7( )  491/  6) وفػتح البػاري البػن حجػر (  058/  0) انظر تعري  الصحا  يف اإلصابة يف ٛبييز الصػحابة البػن حجػر  - 1
/  2) للشيخ علم حسن عبدا٢بميػد ا٢بلػيب وكشػ  األسػرار لعبػدالعزيز البخػاري  049والن ت على نزىة النظر يف توليح ٬ببة الف ر ص 

وشػرح ال وكػب ا٤بنػّب (  262 – 260/  2) والتقرير والتحبّب البػن أمػّب ا٢بػاج (  096 – 091/  6) والبحر احمليط للزركشم (  384
وحاشػػػية البيجرمػػػم علػػػى (  29/  0) وشػػػرح ٨بتصػػػر خليػػػل للخرشػػػم (  07  – 06/  0) وكشػػػاؼ القنػػػاع للبهػػػويت  293 – 292ص 

) وا٤بوسػػػوعة الفقهيػػػة (  06/  0) وم الػػػب أورل النهػػػى للرحيبػػػا  (  29 – 28/  0) وغػػػذاء األلبػػػاب للسػػػفاريِب (  42/  0) ا٣ب يػػػب 
26  /302 – 303  )، 
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  ،خرج بذلك العمى  ( :من رآص : ) قلنا  إذاألننا 
 ،بالرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ  اجتمعدخل فيو الصيب يف ا٤بهد إذا  ( :ولا ح ماً : ) وقالنا 

 مػػات النػػيب صػػلى اهلل عليػػو عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ مث الرسػػوؿكمػػا لػػو جػػمء بصػػيب  مػػن أبنػػاء ا٤بسػػلمْب إذل 
  فإف اذا م مٌن بالرساؿ حقيقًة أو ح ماً ؟ الصيبوسلم قبل أف ٲبيز ىذا 

 ح ماً   لماذا ؟ 
  ل نه م مٌن زيماف أبايه  لهألنه صبي   عقل 

ومػات علػى اإلسػبلـ فإنػو ي ػوف  اإلسػبلـدخل فيو من ارتد مث رجع إذل  ( :ومات على ذلي : ) وقالنا 
 ،صحابياً 

  فالردة   تبطل الصحبة 
 ، إ  أف يمات على الردةكما أهنا ال تب ل األعماؿ الصا٢بة   الردة علىإ  أف يمات 
)  {ٖٝٓ ٣شرذد ٌْٓ٘ ػ٘ذ د٣٘ٚ ك٤ٔذ ٝٛٞ ًبكش كؤُٝئي اُز٣ٖ ؽجطذ أػٔبُْٜ ك٢ اُذ٤ٗب ٝاألخشح } :  لقاله تعالى

 . ( 813اُجوشح 
 ،ارتد ومات على الردة مث والسبلـ مؤمناً بو  من اجتمع بالرسوؿ عليو الصبلة به وخرج
  ي اف صحابياً   فإنه 

  فاعرؼ القياد حهى يهبين لي من اا الصحابي 
سػيأتي فػي اػذا البػاب علػى مراتػب فػي الفضػيلة والسػبل إلػى ازسػالـ  كمػاةم الصحابة على مراتب  

 سيذكراا الم لف   
 ،اً فهو صحا  ح ماً ال حقيقًة صبي كافأي أف من   ( :ولا ح ماً : ) معنى قالنا 

 يُعهبر صحابياً    الاداعوعلى اذا فمحمد بن أبي ب ر الذي ُولد في حضة 
 بعد وآمن أي اف صحابياً ؟  يرصصلى اهلل عليه وسلم قبل البعثة ةم لم  بالنبيولا اجهم  
 ،ال ي وف 

   النباةألنه اجهم  بالنبي صلى اهلل عليه وسلم قبل 
 ،بوصفو نبياً ال بوصفو رجبلً سُينبأ (  من اجهم  بالنبي: ) ونحن قلنا 

 واإل٪بيػلصػلى اهلل عليػو وسػلم مؤمنػاً بالرسػوؿ وقػاؿ ىػذا ىػو النػيب بشػرت بػو التػوراة  بالرسوؿاجتمع  فمن
 ،فآمن بالرسوؿ ل ن بعد بعثة الرسوؿ دل يره فإنو ال يُعت  صحابياً 

  ،ي وف نبياً  بالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم قبل أف آمنألنو 
 ،ارتد مث عاد إذل اإلسبلـ  لويشمل ما  ( :مات على ذلي : ) وقالنا 

  أنه ليس بصحابي  فمعلـا  فإنه يبقى على وصف الصحبة أما لا ارتد ومات على ال فر 
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 ، باهللتب ل األعماؿ كلها إذا مات اإلنساف عليها والعياذ  ألف الردة
  وا ذا نقاؿ في األعماؿ كلها 

أعمالػػو السػػابقة للػػردة تبقػػى صػػحيحة  فػػإف،  اإلسػػبلـف اإلنسػػاف ارتػػد مث عػػاد لئلسػػبلـ ومػػات علػػى أ لػػا
 ،مقبولة إذا ٛبت فيها شروط القبوؿ 

   بإعػػادةحػػج ازنسػػاف ةػػم ارتػػد بهػػرؾ الصػػالة مػػثالً صػػار   يصػػلي ةػػم عػػاد لإلسػػالـ اػػل نػػأمرص  فػػإذا
 الحج ؟

 ،ال  
  ات واا على ال فر إ  إذا م  ألف الردة   تبطل األعماؿ 

 فمجػردفإهنا ال ت وف إال ٗببلزمػٍة طويلػة يسػتحق أف ي ػوف ّٔػا صػاحباً  حل غير الرساؿ فيأما الصحبة 
 ،أف يتفق شخص مع آخر يف سفر 

 ، مقيدة إ   يُعد ذلي صحبة فإذا وصبل إذل ا٤بدينة تفرقا 
 ك ، وما أشبو ذل، صحبتو يف ا٢بج ، صحبتو يف السفر الفبل  :  فيقاؿ
 :اذص األمة أفضل األمم وهلل الحمد بالقرآف والسنة :  أو ً 

 . ( 112آٍ ػٔشإ )  {ً٘زْ خ٤ش أٓخ أخشعذ ُِ٘بط } 
ىػػذا ،  1 (علػػى اهلل عػػز وجػػل  أكرمهػػاإن ػػم توفػػوف سػػبعْب أمػػًة أنػػتم : ) وقػػاؿ النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ 

 ،ا٢بديا أو معناه 
  والسنة  بالقرآففهذص األمة وهلل الحمد أفضل األمم 

 ، مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم 2 الصحابة إف خير اذص األمة ةم
 ، 3 (خّب الناس قر  مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم : ) صلى اهلل عليو وسلم  النيبلقوؿ 

 ،ا٤بهاجروف أفضل من األنصار  ةم الصحابة
اهنم وأمػػوا٥بم وأىلػػيهم إذل اهلل ورسػػولو ونصػػروا أوطػػ ىػػاجروا ألف المهػػاجرين جمعػػاا بػػين النصػػرة والهضػػرة

 ،اهلل ورسولو 
 . ( 4اُؾؾش )  {٣ٝ٘قشٕٝ هللا ٝسعُٞٚ أُٝئي ْٛ اُقبدهٕٞ } : يف وص  ا٤بهاجرين  تعاذلقاؿ اهلل 

 ،فهم رلم اهلل عنهم أفضل من األنصار ، على النصرة  ونصفنص على الهضرة 
  اآلف من حيث الضنس قلنا  الذيواذا من حيث الضنس كل الهفضيل 

                                                 

وحسػنو العبلمػة األلبػا  يف صػحيح (  2761) والػدارمم (  09525) وأٞبد (  4288) وابن ماجة (  3110) أخرجو الَبمذي  - 1
 ،  3481برقم (  395/  3) سنن ابن ماجة 

 ،(  247/  0) الصفدية  - 2
 ،(  2533) ومسلم (  2519) أخرجو البخاري  - 3
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 ،وعثماف وعلم  وعمرا٣بلفاء األربعة أبو ب ر  ةم بعد ذلي أفضل المهاجرين
 :ما قاؿ الم لف كةم أفضل ا  ء األربعة  

****************** 
                                                        ل  ػحقيػػػػػػػػػة بالهػفػػػػػػػػي األمػػػػػػػػ يسلػػػػػػػػو  – 113

                                 لػصديػػػػػالفضػػػػل والمعػػػػروؼ كال فػػػػي                                                
  

 أمة ٧بمد صلى عليو الصبلة والسبلـ ،   ( :في األمة : )  قاله
لػػيس فيهػػا يف  والسػػنةأي بػػالقوؿ احملقػػق الػػذي دلػػت عليػػو النصػػوص يف ال تػػاب  ( :بػػالهحقيل : )  قالػػه

 ،  (كالصديل ) الفضل وا٤بعروؼ 
 بذؿ ا٣بّب واإلحساف من العلم وا٤باؿ وغّب ذلك ، : الفضل  ( :بالفضل : )  قاله
 لد ا٤بن ر ، :  (والمعروؼ : )  قاله

 ،ا٤بعروؼ وبْب الفضل الذي ىو اإلحساف  ىوبْب العدؿ الذي  فها جامٌ  رضي اهلل عنه
 ،صاحب رسوؿ اهلل إال أبا ب ر بأنو  الصحابةأف اهلل تعاذل دل يص  أحداً من  :ويدؿ لذلي 
اال ر٘قشٝٙ كوذ ٗقشٙ هللا ار أخشعٚ اُز٣ٖ ًلشٝا صب٢ٗ اص٤ٖ٘ ار ٛٔب ك٢ اُـبس ار ٣وٍٞ ُقبؽجٚ إ } : قاؿ تعاذل 

 . ( 12اُزٞثخ )  {هللا ٓؼ٘ب 
)  {هللا أػِْ ؽ٤ش ٣غؼَ سعبُزٚ }   عظيمة لم ينلها إ  من اا أاٌل لها واا أبا ب ر  منقبةواذص 

 . ( 181ٗؼبّ األ
 .وأعلم حيا ٯبعل فضلو فهذا الفضل العظيم أل  ب ر دل ينلو أحد 

: ما قاؿ ،  (من أمٍب خليبًل الٚبذت أبا ب ٍر  اً لو كنت متخذ: ) والسبلـ  الصبلةوقاؿ النيب عليو 
 .  (الٚبذت أبا ب ٍر ول ن أخوة اإلسبلـ ومودتو ) : قاؿ ، وال فبلف  فبلفاٚبذت 
 .  1 (يف ا٤بسجد باٌب وال خوخة إال ُسدَّت إال باب أبا ب ر  بقْبيال : ) وقاؿ 

 ، 2 (إف أمن الناس علم يف مالو وصحبتو أبو ب ر : )  ا٤بن وقاؿ معلناً على 
 ؟منه  أفضلأفبعد اذا يقاؿ إف غيرص 

 ،ال واهلل  
 ؟أمن الناس علي في ماله وصحبهه أبا ب ر م  أف المنة حقيقًة لمن 

يعػرض عنػو  أوالصبلة والسػبلـ يعػِب كػوف أ  ب ػر ي ػوف صػاحباً للرسػوؿ ودل ي ػرده الرسػوؿ عليو  للرسوؿ
والسػبلـ جعػل ا٤بنػة مػن  الصػبلةأو يريو وجو غضب ىذا منة للرسوؿ يف الواقع ل ػن مػن كػـر الرسػوؿ عليػو 

 ،أ  ب ر عليو 

                                                 

 ( . 2382) لم ومس(  454) أخرجو البخاري  -  1
 ، (  2382) ومسلم (  454) أخرجو البخاري  -  2
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 كذلي أيضاً الصحبة المنة لمن ؟ 
 ،ذل للجميع هلل عز وجل الصبلة والسبلـ وا٤بنة األو  عليوللرسوؿ 
والسػػبلـ لؤلنصػػار يبػػْب مػػا مػػن اهلل بػػو علػػيهم كلمػػا ذكػػر ٥بػػم أف اهلل  الصػػبلة٤بػػا قػػاؿ الرسػػوؿ عليػػو ولهػػذا 

 .اهلل ورسولو أمن : بو وألفهم بو قالوا  وأغناىمىداىم بو 
 عنػه فػي الفضػل والمعػروؼ الػذي اػا ازحسػاف والعػدؿ اهللإذف ليس في األمة مثل أبي ب ػر رضػي 

 .وكل شئ  والسالـوصحبة الرساؿ عليه الصالة 
 .ليس فيها مثل أبي ب ر 

فقػاؿ عمػر ، الصدقة فانصرؼ الناس ليتصدقوا  علىحٌب إف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ذات يـو حا 
 ،  اآلف أسبق أبا ب ر: رلم اهلل عنو 

أف ٱبػرج  أرادقة الواحػد إذا فأتى بنص  مالػو اهلل أكػ  نصػ  مالػو أتػى بػو يف الصػد كيف يهسابقاف  انظر
 ، ربع العشر وىو واجب صار ٰبمر ويصفر 

  ، فيو زكاة ىذا ليس : يقوؿ  منهميسأؿ العلماء لعل أحداً  ويم ن
شػ ر ا٤بػاؿ ، فػأتى أبػو : ألىلػك ؟ قػاؿ  تركػتأتى بنص  مالو فسألو الرسوؿ عليػو الصػبلة والسػبلـ مػاذا 

تركػت ٥بػم اهلل ورسػولو ، اهلل : ماذا تركت ٥بم ؟ قػاؿ :  والسبلـب ر ب ل مالو فسألو الرسوؿ عليو الصبلة 
 ،  1اآلف ال أسابق أبا ب ٍر أبداً : فقاؿ عمر ،  شئأك  كل ا٤باؿ ما بقم 

 ،يف ىذه األمة  الثا عرؼ أنو عاجز أف يسبقو وعمر ىو الرجل 
سػبقو فمػن دونػو عػن ابقتو أو عن مسػ عجزال يسبق أبا ب ر أحٌد من ىذه األمة ما داـ الرجل الثا   إذف

  ، من باب أولى
   لقب أبي ب ر رضي اهلل عنه ىذا  ( :كالصديل : )  قاله

 ، ( أبو ب ر : ) وكنيهه 
 ،(  عبداهلل: )  واسمه
 :الصديل من الِفع يل من الصدؽ  سميوإنما 

   ل ماؿ صدقه في المقاؿ والفعاؿ
   ذبه الناسصلى اهلل عليه وسلم حين ك اهللولهصديقه لرساؿ 

اٚبػػذت ، صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم عػػن اإلسػػراء وا٤بعػػراج  النػػيبمػػا لُقػػب ّٔػػذا اللقػػب ٤بػػا حػػدَّث  أوؿ:  ويقػػاؿ
إف صاحبك ٰبػدث ٕبػديا آّػانْب يػزعم أنػو ذىػب إذل : وقالت  ب روذىبت إذل أ  ، قريٌش ىذا فرصة 
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إف كػػاف مػػا قلػػتم : فقػػاؿ ، يف شػػهر ال نصػػل إليػػو إال يف شػػهر وال نرجػػع إال  و٫بػػنا٤بقػػدس ورجػػع منػػو  بيػػت
إف   ، علػى الرسػوؿ واكػذب  مألنػو ٰبتمػل أهنػ، ىو صػادؽ : دل يقل ، انظر ىذا االحَباز ،  صادؽحقاً فهو 
 .بو فهو صادؽ  حدثتمو كاف ما 

  فسمي من ذلي اليـا الصديل 
  ناً وتصديقاً والفعاؿ والمقاصد وغيراا وأنه أقاااا يقي المقاؿو  شي أنه أصدؽ اذص األمة في 

   1 اذص األمة مثله فيفها رضي اهلل عنه ليس 
  بذلي فخراً  ل فىلا لم ي ن من حسناته على اذص األمة إ  اسهخالؼ عمر بن الخطاب 

وا٢ب ػػػم العػػػادؿ  ا٢ب يمػػػةال أحػػػد ين ػػػر مػػػا صػػػار لعمػػػر بػػػن ا٣ب ػػػاب رلػػػم اهلل عنػػػو مػػػن السياسػػػة  ألنػػػه
 ،ىل الشرؾ أوالفتوحات العظيمة وإذالؿ 
ٝبعنا اهلل وإيػاكم وإيػاىم يف دار النعػيم  حسنات أبي ب ر على اذص األمة منفلذلي يعهبر عمر حسنًة 

 ا٤بقيم ، 
****************** 

                                           الفػػاروؽ مػػن غيػػر افهػػراء  وبعػػدص – 114
                                           راػِ المػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػاترؾ ػػػػػػػػػػػثمػع وبعػػػػػػػػدص                                                  

  
 ،لنا بياف فضل ىذه األمة  سبق

 ،مث بياف أف خّب ىذه األمة القروف الثبلثة 
 ،أف خّب ىذه القروف الصحابة  بيافمث 

 ،مث بياف أف خّب الصحابة ا٤بهاجروف 
 ،ا٣بلفاء األربعة  ا٤بهاجرينمث بياف أف خّب 

 ،ب ر رلم اهلل عنو  أبوبياف أف خّب ا٣بلفاء مث 
 ،من مناقبو وفضائلو رلم اهلل عنو  شيئاً وذكرنا 

 بػػن كثيػػر وغيراػػا ممػػا ألػػف ( البدايػػة والنهايػػة )  كػػػومػػن أراد الهاسػػ  فػػي ذلػػي فليقػػرأ كهػػب الهػػاريخ  
 عنه    اهللعلى وجه الخصاص في أبي ب ر رضي 

مػػن صػػيغ ا٤ببالغػػة  وىػػوب ػػر الفػػاروؽ ، والفػػاروؽ علػػى وزف فػػاعوؿ  بعػػد أ :  (وبعػػدص الفػػاروؽ : )  قالػػه
 ،مأخوٌذ من الفرؽ 

   والباطلوُسمي بذلي ألف اهلل تعالى فررؽ به بين الحل 
 ،بعمر بن ا٣ب اب رلم اهلل عنو  فإف اهلل سبحانه وتعالى أعي ازسالـ
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فيػػو  وقػػاؿجعػػل اهلل ا٢بػػق علػػى لسػػانو يف خبلفتػػو وقبػػل خبلفتػػو و  تعػػالى بػػه بػػين الحػػل والباطػػل اهللوفػػررؽ 
 ،(  فعمر –أي ملهموف بالوحم  –إف ي ن في م ٧ُبدَّثوف ) النيب عليو الصبلة والسبلـ 

فهػو رلػم اهلل عنػو  واقَباحػوحٌب إنو يأيت الوحم أحياناً موافقاً لقولػو  وكاف رضي اهلل عنه مافقاً للصااب
 ،فاروؽ فرؽ اهلل بو بْب ا٢بق والباطل 

 ،وبعد أ  ب ٍر يف ا٣ببلفة  ب ر رلم اهلل عنو يف الفضيلة أ بعد  ي اهلل عنهوكاف رض
   1 على أف اذين الرجلين أبا ب ر وعمر اما أفضل األمة والضماعةوعلى اذا أجم  أال السنة 

، عمػر رلػم اهلل عنػو يلػم أبػا ب ػٍر يف ا٣ببلفػة بتعيػٍْب مػن أ  ب ػر فإنػو عينػو  عمػرأبا ب ر أفضل من  وأف
  ب ٍر رضي اهلل عنه المس ولية في اذص األمة حياً وميهاً  أباتحمل و 

  بػػػػن اَوُوف ػػػػل فصػػػػار مػػػػن فضػػػػا له علػػػػى األمػػػػة أف اسػػػػهخلف عمػػػػر  األمانػػػػةل نػػػػه رضػػػػي اهلل عنػػػػه أدى 
  الخطاب 

فضػػل عمػػر بػػن ا٣ب ػػاب رلػػم اهلل عنػػو إذا قػػرأ سػػّبتو عمػػر رلػػم اهلل عنػػو  منصػػف أحػػدٍ و  يخفػػى علػػى 
 ا٥بيبػػةأ  ب ػػر وقػػاـ بأعبػػاء ا٣ببلفػػة خػػّب قيػػاـ وكثػػرت الفتوحػػات علػػى يػػده وصػػار لػػو مػػن  عػػدبتػػوذل ا٣ببلفػػة 

كػػػاف وكػػػاف   شػػخصِ والعظمػػة مػػػا خػػذؿ اهلل بػػػو أعػػداءه ومػػػع ذلػػك كػػػاف متوالػػػعاً يقبػػل ا٢بػػػق مػػن أي شػػػئ 
ثػل مػا أحداً مػن أوالده إال م يع ممتوالعاً ال يأخذ من بيت ا٤باؿ إال مثل ما يأخذه واحد من الناس وال 

ًً من الناس بل رٗبا نَػَقَصُهم وكاف  بوَّابػاً وال قصػراً بػل كػاف ينػاـ  يتخػذ لنفسػواهلل عنو دل  رلميع م واحدَا
تصػػدؽ  ت ػادا٢بصػى مث ينػػاـ عليهػا ِوسػادًة لػػو وكػاف عليػو رداٌء ُمَرقَّػع وسػػّبتو عجيبػة ال  فيجمػعيف ا٤بسػجد 
 ،ٗبا يُنقل عنو 

  وكاف له ايبٌة عظيمة  خليفةه خليفة وقبل كانه ولهذا أعي اهلل به ازسالـ بعد كان
، فعرض عليػو معاويػة أف يشػَبيو منػو ، ا٤باؿ  بيتأف رجبًل من اليهود يف الشاـ كاف منزلو إذل جنب  يُذكر
   فأع ػػاه ٜبنػػاً أكثػػر مػػن ٜبنػػو، فػػأىب اليهػػودي ،  ا٤بػػاؿمػػن أجػػل أف يدخلػػو بيػػت ، علػػم البيػػت  عْ بِػػ: قػػاؿ 

 فأدخلػو يف بيػت ا٤بػاؿ،  مقدمة على المصلحة الخاصػة العامةرأى أف المصلحة  معاوية رضي اهلل عنه
فجػػاء إذل عمػػر يبحػػا ، فقػػدـ ا٤بدينػػة ، ول ػػن اليهػػودي أىب ،  أع ينػػاؾخػػذ إذا شػػئت القيمػػة : وقػػاؿ  ،

يف ا٤بسػػجد فػػذىب إذل ا٤بسػػجد فوجػػد رجػػبلً كأنػػو فقػػّب رداٌء مرقػػع نػػائم  اآلف٘بػػده : فقيػػل لػػو ، عػػن عمػػر 
 وكػػػاف، أو كػػػذَّب ىػػل ىػػذا ا٣بليفػػة الػػػذي ي ػػوف معاويػػة أمػػّباً لػػػو ، أمػػّباً مػػن أمرائػػو  فصػػدَّؽ حػػاء علػػى ب

٥بػػم القصػػور  وٯبعلػػوفمعاويػػة رلػػم اهلل عنػػو باعتبػػار أنػػو يف الشػػاـ وأهنػػم يقدسػػوف ملػػوكهم وأهنػػم يعظمػػوهنم 
 ، األوذل حػٌب يهأّػا النػاس السػل ة مقػاـول ػن إقامػًة للسػل ة ، قد اٚبذ لنفسو مثل ىذا ال حبػاً يف الػدنيا 

يف الشػػاـ دل يبػػاؿ النػػاس بػػو فجػػاء إذل عمػػر فقػػص  وىػػوألف معاويػػة لػػو فعػػل مثػػل مػػا فعػػل عمػػر يف ا٤بدينػػة 
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األرض وكتػب فيػو لػيس كسػرى بأعػدؿ مػِب وولػع خ ػاً وفوقػو  مػنإنو أخذ عظمػاً : فيقاؿ ، عليو القصة 
فلمػػا جػػاء بػػو إذل معاويػػة ، معاويػػة ق عػػاً ، أع ػػو ٤بعاويػػة  اذىػػب: وقػػاؿ لليهػػودي ، خػػط آخػػر كالصػػليب 

ُيسػػمى يف العػػرؼ ا٢بالػػر شػػفرة ٤بػػا رأى ىػػذا العظػػم يُقػػاؿ إنػػو ولػػعو علػػى  مػػابينػػو وبػػْب عمػػر إشػػارة وىػػم 
أتريد أف أبػِب لػك بيتػك وأعيػده مػن جديػد أـ تريػد أف أع يػك عشػرة ؟ ماذا تريد :  لليهوديرأسو مث قاؿ 

أف  أشػهد: قػاؿ ، ا ي وف خلفاؤكم وى ذا ي وف أمراؤكم مػع خلفػاؤكم وى ذ : قاؿ؟ أـ ماذا تريد  أمثالو
 ،وأف بيٍب صدقة للمسلمْب رسوؿ اهلل ال إلو إال اهلل وأف ٧بمداً 
يعِب ٯبعلوا الناس يستجيبوف ولو كانوا كفاراً والظلػم واالسػتئثار ٯبعػل النػاس  العدؿسبحاف اهلل انظر كي  

 ،يستجيبوف ولو كانوا مسلمْب  ال
عظيمػػػة وىيبػػػٍة عظيمػػػة إذا جػػػاءه  سػػػل ةٍ أف عمػػػر بػػػن ا٣ب ػػػاب رلػػػم اهلل عنػػػو مػػػع كونػػػو ذا :  حاصػػػلفال

 ، ا٤بشهورةوالقصة  وجده كأنو عادياإلنساف وجده كأنو 
ال يزيد أحٌد على :  وقاؿ٤با خ ب الناس حْب تغالوا يف ا٤بهور  وإف كاف الحديث فيه شٌئ من النظر

فقالت ، فقامت امرأٌة ، يف بيت ا٤باؿ  دالزائزواجو أو بناتو إال جعلت مهر النيب عليو الصبلة والسبلـ أل
ٝإ أدرْ اعزجذاٍ صٝط ٌٓبٕ صٝط ٝآر٤زْ }  :تعاذل يقوؿ  اهللإف ، مهبًل يا أمّب ا٤بؤمنْب ليس ذلك إليك : 

 ،القن ار للزوج  إيتاءفأقر اهلل تعاذل ،  ( 12اُ٘غبء )  {اؽذاٖٛ ه٘طبسا كال رؤخزٝا ٓ٘ٚ ؽ٤ئب 
  ألف مثقاؿ للذاب : والقنطار 

ٍُ ص ير من الذاب :  وقيل  . إنه ملء جلد ةاِر
 كم يأيت ملء جلد الثور ؟ 

 ،آالؼ 
 .من عمر  أفقوامرأٌة : فقاؿ 

 ،مث ترؾ الناس 
  فالحديث اذا فيه صحهه نظر ل نه ميهار عند الناس 

  عنه ي اف أكثر من ذلي تااضعاً  اهللوعمر رضي 
يا أمّب ا٤بؤمنْب كي  تع م عبداهلل بػن عمػر : وقاؿ  الفارسممن األياـ فقاـ إليو سلماف وعال الناس يوماً 

قػم يػا عبػداهلل يعػِب رد عليػو فقػاـ : فقػاؿ لػو ؟ ثوٍب واحد مػن بيػت ا٤بػاؿ  علىثوبْب والناس دل تع هم إال 
وكػػاف ، ا٤بسػػلمْب إف الثػػوب الثػػا  ثػػوب عمػػر أع ػػاه إيػػاه ولػػيس زائػػداً علػػى مػػا يع ػػم :  فقػػاؿ، فػػرد عليػػو 

نظػر  إلػي مإف النػاس ينظػروف : أو هناىم عن شئ ٝبع أىلو وقػاؿ ٥بػم  ءبشماهلل عنو إذا أمر الناس  رلم
أمرت ب ػذا أو هنيػت عػن كػذا  قدال ّب إذل اللحم وال يور تنظر إذل اللحم نظر شرَه تريد أف تبتلعهم وإ  

 .فبل أجد أحدكم يعِب ٨بالفاً إال ألعفت عليو العقوبة 
ًُ أ  يضعف العقابة عليهم  كل  .اذا من باب العدؿ والهخايف وإ  كاف العدؿ أيضَا



 523 

إذل  فيتوصػلوفإف أقربػاء السػل اف ٱبػالفوف بسػل ة قػرّٔم منػو : قػاؿ  اهلل عنه له غاٌر في الفقه رضيل نه 
ية فيجمػع علػيهم ا٤بخالفػة األصػل مػعا٤بخالفة بقرّٔم من ورل األمر فرأى رلم اهلل عنو أف ىذه نػوع ٨بالفػة 

 .بْب عقوبتْب ومآثره رلم اهلل عنو كثّبة 
 ف ػػافأنػػو سػػأؿ اهلل سػػبحانو وتعػػاذل أف يرزقػػو الشػػهادة يف سػػبيلو وا٤بػػوت يف بلػػد رسػػولو  أمػػرصوكػػاف آخػػر 

اهلل ميػػٌت يف  سػػبيلالنػػاس يتعجبػػوف ا٤بدينػػة بلػػد إسػػبلـ لػػيس فيهػػا قتػػاؿ كيػػ  ي ػػوف ٯبتمػػع أنػػو شػػهيٌد يف 
 ،استجاب اهلل دعوتو مدينة رسوؿ اهلل ف

 ، الصالة والسالـ واا لم يُقهل لعداٍء شخصي ل نه لعداٍء ديني عليهوقُهل شهيداً في بلد الرساؿ 
 .آّوسم غبلـ ا٤بغّبة بن شعبة  لؤلؤةأبو :  ألف القاتل له

اػ  ء األرقػاء مػن الفػرس وغيػرام فػي المدينػة  يعنػيوكاف رضي اهلل عنه عمػر ينهػى أف ت ثػر العلػاج 
 .ول ن كاف أمر اهلل مفعا  

وكػػاف قػػد سػػقى كػػل ، قتػػل عمػػر رلػػم اهلل عنػػو يف خنجػػٍر لػػو وجهػػاف واإلمسػػاؾ بالوسػػط  ا٤بػػ ا٣ببيػػاىػػذا 
 فلحقػوافػزع النػاس ، أكلػِب ال لػب : قػاؿ ، منػو السػم فلمػا طعػن عمػر وىػو يصػلم بالنػاس الفجػر  جانبٍ 

عليػػو أحػػد الصػػحابة  وألقػػىرأى أنػػو قػػد أُدرؾ  فلمػػا ىػػذا الرجػػل ا٣ببيػػا ا٥بػػارب فقتػػل أظػػن ثبلثػػة عشػػر نفػػراً 
 .بساطاً غّمو فيو ٤با رأى أنو قد أدرؾ قتل نفسو 

 .العالمين أنه قهل نفسه على اذا الاجه واا لم يسضد هلل سضدة  ربفالحمد هلل 
 .أمره أف قتل نفسو  آخرف اف والعياذ باهلل 

 .والذي يظهر لنا أنه قهل نفسه على ال فر 
 ،ا٣ب اب رلم اهلل عنو  بنل لعمر ىذا آخر ما حص

 وغيراا   (  والنهايةالبداية ) ومن أراد المييد من ذلي فليقرأ ما ُكهب عنه في 
   ، عثماف األفضلبعد من عمر بن ا٣ب اب رلم اهلل عنو  ( :وبعدص عثماف فاترؾ الِمرا : )  قاله
 ، أي ا١بداؿ فإف ىذا أمٌر مفروٌغ منو( : فاترؾ الِمرا : )  قاله

  في الخالفة والفضيلة  الثالثاا : أف عثماف 
 ؟أيهما أفضل بن أ  طالب  علمل ثرة ا١بداؿ فيو ويف  ( :فاترؾ الِمرا : ) وإنما قاؿ 

 ، عثمافعلم بن أ  طالب أفضل من  :حهى إف بعض علماء السنة قالاا 
  فضعلاص في المرتبة الثالثة في الفضيلة وعثماف في المرتبة الرابعة 

 ،أبو ب ر مث عمر مث عثماف مث س ت :  قاؿمنهم من و 
 : ا٤بؤل ٗبا مشى عليو  أخذ منومنهم 

  واا أف األفضل عثماف ةم علي 
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أمػػر أىػػل السػػنة وا١بماعػػة أف تػػرتيبهم يف  عليػػووىػػذا ىػػو الػػذي اسػػتقر : )  قػػاؿ شػػيخ ازسػػالـ رحمػػه اهلل
 ،  1(  الفضيلة كَبتيبهم يف ا٣ببلفة

  تالى الخالفة   بنٍص من عمر وتعيين و  باجههاٍد من الرعية اهلل عنه  رضيعثماف 
  للخالفة أمٌر غريب لم ي ن معروفاً  فهاليه

إف اسػػتخل  فقػػد اسػػتخل  مػػن ىػػو خػػٌّب : قػػاؿ ،  األمػػةاسػػتخل  علػػى : وقيػػل لػػو  ألف عمػػر لمػػا طُعػػن
لى اهلل عليػو وآلػو وسػلم مػن ىػو خػٌّب مػِب يعػِب رسػوؿ اهلل صػ تػرؾمِب يعِب أبػا ب ػر وإف دل اسػتخل  فقػد 

ألف النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم قػاؿ ، الستخلفتو أبو عبيػدة عػامر بػن ا١بػراح  حياً وقاؿ لو كاف أبو عبيدة 
 ،  2( ىذه األمة  أمْبإنو : ) 

 .المعاني اليرعية  إلىسبحاف اهلل   ينظروف إلى شرؼ قبيلة و  إلى سيادة ذي قـا ينظروف 
 ( .عامر بن ا١براح  عبيدةأمْب ىذه األمة أبو ) : صبلة والسبلـ فقد قاؿ النيب عليو ال

 . 3 لو كاف حياً الستخلفتو:  قاؿ عمر
شػورى بػْب السػتة الػذين تُػويف عػنهم النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم وىػو  األمػرول نو مات قبل عمػر مث جعػل 

 ، راضٍ عنهم 
 ،ا٤بدينة ٱبتاروف عثماف  أىلف أكثر وكا واسهقر األمر على عثماففلما تُويف جلس ىؤالء للتشاور 

 ،طالب وبقية أصحاب الشورى وغّبىم  أ فبويع عثماف با٣ببلفة مبايعة شرعية بايعو عليها علم بن 
   4 المسلمين بإجماعوأجمعم األمة على ذلي وصار الخليفة الثالث 

 ، 5( أىلو  ارٞبمن طعن يف خبلفة واحٍد من ىؤالء فهو ألل من : ) ولهذا قاؿ ازماـ أحمد 
 ،فقد طعنت يف خبلفة ا١بميع إال علم بن أ  طالب  أما الرافضة

 ،وعن ا٢بق بل وٗبا مشى عليو علم بن أ  طالب رلم اهلل عنو  األمةّٔذا عن  مْ لر ضَ فَ 
 ،اختياراً ال ال راراً  وعثمافبايع أبا ب ر وعمر  فإنه

ف ونػو رلػػم بػالظلم وبػػايع ىػػذه      ؟بػػالظلم  يرلػىا إف عليػػاً فاسػق ٤بػػاذ: قػالوا  والعضػب أف غػػالة الرافضػػة
 ،مداىنة وا٤بداىنة يف ا٢بق لبلٌؿ وفسق 

 ؟كيف وصل بهم الحاؿ إلى اذا السفه   فأتعضب
 ،من يعرؼ منهم أنو على لبلؿ  والمنصف 

                                                 

 ، 46العقيدة الواس ية ص  - 1
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 .٫بن شيعة  : يقالافام 
 .وا  ء أال السنة 

 ؟معينين  خاصٍ ألشوأيهما أولى بالحل أال السنة أو الييعة المهعصبين 
  كل  يعرؼ أف أال السنة ام الذين على الحل ألنهم على سنة 

 ىؤالء أىل السنة و٫بن شيعة اعَباٌؼ منهم بأهنم ليسوا على سنة :  يقالافوكانهم 
 ، شيعة  ما داـ تعَبفوف بأف ىؤالء أىل سنة وأنتم، اتقوا اهلل ارجعوا إذل السنة :  فيقاؿوإذا كاف كذلي 

 من أحل الناس تييعاً آلؿ البيم من ؟  :نقاؿ  ةم 
 : منهم٫بن ٫بب آؿ البيت ا٤بؤمنْب  أال السنة

  ل انهم م منين 
  ول انهم من قرابة الرساؿ عليه الصالة والسالـ 

 ،ننز٥بم منزلتهم  بل، ال نع يهم الفضل ا٤ب لق  ل ن، ّٔذا ا٤بعُب  غّبىمعلى ونفضلهم 
 ،الرلا  يرلوف ّٔذا غاية البيتأعِب آؿ  وام

أىػل البيػت كػاف رلػم اهلل عنػو يقػوؿ  إمػاـوىػو  وكاف أمير الم منين علي بػن أبػي طالػب رضػي اهلل عنػه
( ةػػم عثمػػاف ) وأحيانػػاً    1( أبػػا ب ػػر ةػػم عمػػر  نبيهػػاخيػػر اػػذص األمػػة بعػػد ) : علػى منػػ  ال وفػػة يعلػػن 

  وأحياناً يس م 
٣ب ػاب يف الفضػيلة فهػو الثالػا يف الفضػل يف عنػو يلػم عمػر بػن ا اهللإف عثماف رلػم :  فعلى اذا نقاؿ

 ،ا٣ببلفة من ىذه األمة  يفىذه األمة وىو الثالا 
 ،ٞبار أىلو  منإنو ألل  : ومن أن ر ذلي بالنسبة للخالفة فيقاؿ ازماـ احمد

 ،إنو ألل من ا٢بمار ألف ا٢بمار من أبلد ا٢بيوانات :  وقاؿ
ًٔوَ }: قاؿ ،  ( 1اُغٔؼخ )  {ُز٣ٖ ؽِٔٞا اُزٞساح صْ ُْ ٣ؾِٔٞٛب ٓضَ ا} : اليهاد بالحمار  اهللولهذا مثرل 

 . {اُؾٔبس ٣ؾَٔ أعلبسا 
وفػتح البػاري مث رجعػت كثػّب  ابػنإذا ٞبَّلت على ا٢بمار ا٤بغِب وآّمػوع شػرح ا٤بهػذب واإلنصػاؼ وتفسػّب 

 للحمار وقاؿ ماذا قاؿ يف فتح الباري ماذا يقوؿ ؟ 
 ، هنيقاً يوفيك 

 ،مار أبلد ا٢بيوانات وأدؿ ا٢بيوانات بالنسبة ٤ب اف مبيتو ا٢ب فعلى كل حاؿ
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ي ػوف إذل  مػاإ٭بػا كػاف ا٢بمػار أدؿ  : قػاؿ مرًة الييخ عبدالرزاؽ العفيفي رضي اهلل عنػه وعافػاص وسألم
ا٣بارجيػة ألنػو ذىنػو ال  ا٤بظػاىرمأواه ومبيتو ألنػو بليػد ال يشػغل ٨بػو شػٌئ مػن التف ػّب في ػوف معتمػداً علػى 

 ،٨بو يف ر يف 
معػػو سػػائق ال يػػذىب بالسػػيارة إال بسػػائق وال ٯبػػمء إال  الػػذيلػػذلك ٘بػػد اإلنسػػاف  واػػذص مناسػػبة غريبػػة

البيػوت لػو يػَبدد عليهػا عشػر مػرات والسػائق يعرفهػا مػن أوؿ مػن مػرة  يعػرؼبسائق ال يعرؼ األسػواؽ وال 
والشػػرب وأمػػا غػػّبه فلػػيس ا٢بمػػار لػػيس عنػػده إال ا٤بػػأوى وا٤ببيػػت واألكػػل  ءالشػػم٥بػػذا  ذىنػػوألنػػو قػػد ولػػع 

 ،تف ّب  عنده
  مػػن ٞبػػار ألػػلمػػن طعػػن يف خبلفػػة واحػػٍد مػػن ىػػؤالء فهػػو : ) أف نقػػاؿ ازمػػاـ أحمػػد يقػػاؿ  لفالحاصػػ

 ، 1(  أىلو
 قاؿ ذلي لماذا ؟ 

 ألف أبلد ما ي وف من ا٢ببوانات ا٢بمار ، 
****************** 

                                          مِ  ػل حقيقػػػػػاً فاسػػػػػػفالفضػػػػػ وبعػػػػػد – 115
                                                                                              يعػاألنػػػػػػػػػػن ػطيػػػػػػػػػػػللب يػنظامػػػػػػػػػػمنػػػػػػػػػػي                                                     

  
 ذلك ،  بعدب ٍر وعمر وعثماف  أي بعد الثبلثة ا٣بلفاء الراشدين أ  ( :وبعد : )  قاله
 أي حقيقًة  ( :فالفضل حقيقاً : )  قاله
األػشاف )  {ؽو٤ن ػ٢ِ إٔ ال أهٍٞ ػ٠ِ هللا اال اُؾن } : تعاذل  قولوكما يف ،  ٗبعُب جديرًا (  حقيقاً ) أو 

 فهم صا٢بة ٥بذا وىذا ، ،  ( 121
 لتنبيو ، وأمر بسماع النظاـ للتأكيد وا ( :فاسم  نظامي اذا : )  قاله
 أي فالفضل كائٌن للب ْب األنزع ، (  فالفضل) : قاله خ  :  (للبِطين : )  قاله

 يعِب واسع الب ن ،  البطين
 ،الذي ا٫بسر شعره مقدـ رأسو ىذا األنزع  ( :األنيع : )  قاله

 ،الذي ب نو ليس واسعاً  الضامروالبطين ضدص 
 ،هتو الذي نزؿ شعر رأسو إذل جب واألنيع ضدص األفرع

 : وصف اذا المذكار باصفين  إذف
 .بأنو ب ْب :  األوؿ
 .أنو أنزع :  والثاني

 أراد الهعريف ؟  أواهلل الذـ  رحمهوال أراد الم لف 
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 ،الثا  ق عاً 
بػػن أ  طالػػب رلػػم اهلل عنػػو ّٔػػذا الوصػػ  أراد أف يعرّْفػػو وكػػاف  علػػمال يريػػد أف يػػذـ  نػػهأراد الهعريػػف أل
 أي واسع الب ن وقد ُعلم ّٔذا الوص  ،  ب يناً رلم اهلل عنو 

 ، األماـأي كاف منحسر شعر الرأس من  األنيع
 ،  مشاىدإ٭با ىو ِخلقة وي وف عند ال   كثّباً كما ىو معروؼ  واذا   يدؿ على شئ

****************** 
مػػػػػػضد ؿ األبطػػػػػاؿ ماضػػػػػي العػػػػػـي                                              – 112

                   مفػػػػػػػػػر ج األوجػػػػػػػػػاؿ وافػػػػػػػػػػي الػحػػػػػػػػػػـي                                                       
  

 وىم الشجعاف ،  ب لالتجديل معناه أنو يوقعهم صرعى واألب اؿ ٝبع  ( :مضد ؿ األبطاؿ : )  قاله
 ؟ أربعة ،  وص ذا من يعِب أنو ذو عزٲبٍة مالية ال ينثِب ، كم ى( : ماضي العـي : )  قاله
 .وىو ا٣بوؼ ( : وجل : ) ٝبع ( :  األوجاؿ)  ( :مفرج األوجاؿ : )  قاله

 .الناس  أشض و  شي أنه من عنو  اهللشجاعتو رلم   منيعِب أنو يفرج ا٣بوؼ 
 يعِب أنو ذو حزـٍ وايف أي كامل وىذه ستة أوصاؼ ، ( :وافي الحـي : )  قاله

****************** 
مسػػػػػػدي النػػػػػػدي مبػػػػػػدي الهػػػػػػدى مػػػػػػردي  – 111

   العدى                                
ي الصػػدى يػػا ويػػل مػػن فيػػه اعهػػدى                                                ُمػػػْضل 

   

 وافيو أي كاملو ، :  (وافي الندى : )  قاله
 مظهر ا٥بدى وىو العلم ،  ( :مبدي الهدى : )  قاله

 اهلل عنو بسعة علمو وذكائو ،  رلمبن أ  طالب  وقد اشتهر علم
 ،مردي أي مهلك  ( :مردي العدى : )  قاله

 ،أي إذا ىلك ،  ( 11ا٤َُِ )  {ٝٓب ٣ـ٢٘ ػ٘ٚ ٓبُٚ ٝٓب رشدٟ } : كما قاؿ تعاذل 
 ، أوصاؼ تسعةباإللافة إذل ما سبق ت وف  ةالةة أوصاؼٝبع عدو ، ىذه  (العدى )  و

ا٢بديػد  علػىيف األصػل ىػو الوسػخ الػذي ي ػوف  ى٦بلم أي مػذىب والصػد ( :مضلي الصدى : )  قاله
 ل وؿ م ثو أو ل ونو حوؿ ا٤باء فهذا ٯبلوه ويزيلو ، 

 ا٥ببلؾ ، (  ويل) ىذه للندبة (  يا( : )  يا ويل: )  قاله
 ،أي من اعتدى يف علم  بن أ  طالب رلم اهلل عنو  ( :من فيه اعهدى : )  قاله
 ويلهمػا  كبلٮبػا يػا ،  على مػن اعتػدى يف حػق علػم بػن أ  طالػب بػإفراط أو تفػريط  اعيدبذلي ال ويريد

، 
 ، الرافضةفالذين يف حقو اإلفراط ىم 
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 ، النااصب الناصبةوالذين اعتدوا ٕبقو يف التفريط ىم 
 :ألنه الي في علي بن أبي طالب طا فهاف 

  طا فٌة غلم  - 1
  وطا فٌة فّرطم  - 8

 ،غلوا فيو حٌب جعلوه إ٥باً حٌب إهنم صرحوا بذلك  الهي غلم الطا فة
 ،أنت اهلل حقاً : قاؿ لو ، طالب صراحًة ومقابلة  أىبوشيعتو لعلم بن  سبأقاؿ عبداهلل بن 

 ،يف دين اإلسبلـ ظاىراً ليفسده  دخلوىو خبيا يهودي 
أجػل أف يفسػد  وتنصػر ظػاىراً مػن النصػارى ديػنيف  بػالسكمػا ظهػر  شيخ ازسالـ رحمه اهللكما قاؿ 

   1 على أنو مسلم دين ازسالـماكر دخل يف  يهودي عبداهلل بن سبأدين النصارى ىذا ا٣ببيا 
اهلل أيػن اإلسػبلـ فػأمره رلػم اهلل عنػو لشػدة مػا جػرى  أنػت: وقػاؿ لػو ، أتػى إذل علػم بػن أ  طالػب ل ن 

بداهلل بػن سػبأ وشػيعتو أف يُلقػوا مث أمر بع، فُجمع يف ىذا األخدود  با٢ب بأمر باألخدود فُحفرت مث أمر 
 ،بعد أف ألـر فيها النار فُأحرقوا  الناريف ىذه 
مث إذل فػػػارس ، مث إذل العػػػراؽ ،  دعاتػػػه فيهػػػا وبػػػثأف عبػػػداهلل بػػػن سػػػبأ ىػػػرب وذىػػػب إذل مصػػػر :  ويقػػػاؿ

  انهيرت الدعاة 
 طالب بماذا ؟  أبيا  ء اعهدوا في علي بن 

  بازفراط وزيادة الحد 
يف جانػػب وجػػد فيػػو ت ػػرٌؼ آخػػر مػػن أجػػل لػػد ىػػذا  غلػػوٌ ألف العػػادة أنػػو إذا ُوجػػد  ابلاامقسػػٌم آخػػر قػػ

العداوة آلؿ البيت وعلػى رأسػهم علػم بػن أ  طالػب رلػم  نصبواالغلو فيو أناس بالع س صاروا نواصب 
ل ػػػرفْب بػػػاهلل ىػػؤالء أيضػػاً اعتػػػدوا يف حػػق آؿ البيػػت فيػػػا ويػػل ا والعيػػاذاهلل عنػػو وجعلػػوا يسػػػبوهنم ويلعنػػوهنم 

 ،ىؤالء وىؤالء 
 أشد ضرراً على ازسالـ المفر ط أو المفِرط ؟  وأيهم
 ،أشد لرراً على اإلسبلـ  المفِرط

مػػن يعلػػم  البيػػتا٤بفػػرط تعػػدى طػػوره كثػػّباً حػػٌب جعػػل علػػم بػػن أ  طالػػب إ٥بػػاً وجعػػل مػػن أئمػػة أىػػل  ألف
 ،الغيب ويدبّْر ال وف 
خُفػػر فػػالف يػػدبرص حيػػث ييػػاء تحػػم  تحػػمل ػػاف جميػػ  اإف  : مػػن يقػػاؿ أشػػرطههم حهػػى سػػمعنا مػػن

 ، الظفر جعله وسخاً من أوساخ األخفار
 ، العافيةنسأؿ اهلل 
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يَب٭بػوف ّٔػا مػن  الػٍبكل ال وف ىذا أشد وىذا يف ا٢بقيقة يصوغونو بصيغة عاطفية حػٌب يف أداء شػعائرىم 
 ،العاطفة  يشدالدعاء آلؿ البيت والدعوة ٥بم ٘بدىم يَب٭بوف بصوٍت حزين 

 !! ؟أما الذين ينصبوف العداوة آلؿ البيت فمن ي يعهم 
 !!؟طالب رلم اهلل عنو  أ من ي يع من يسب علم بن 

 ،كل الناس ينفروف ٩با ذىبوا إليو 
 ،العاطفة صار لررىم على الناس أكثر ب ثّب  ٱباطبوفل ن ىؤالء من حيا أهنم 

إذل ينصػػػبوف ت أف النواصػػػب ال لوجػػػد مػػػن حيػػػث العػػػدد والػػػروافضولهػػػذا لػػػا قارنػػػم بػػػين النااصػػػب 
 ،الروافض 

لماذا أطنب الم لف رحمه اهلل في وصػف علػي بػن أبػي طالػب دوف الثالةػة األولػين  : قا ل قاؿفإف 
 ؟أفضل منه  وام

 : أنه أطنب في ذلي لسببين : فالضااب 
 الرد على النااصب   : السبب األوؿ 

 ماقف النااصب ؟  ااما 
ىػػػو أىلػػػو رداِّ علػػػى ىػػػؤالء  ٗبػػػاد أف ٲبدحػػػو أو أف يصػػػفو وىػػػو يثػػػِب عليػػػو السػػػب لعلػػػم بػػػن أ  طالػػػب فػػػأرا

 ، النواصب
مػػع ىػػذه األوصػػاؼ ال رٲبػػة واآلداب العاليػػة  طالػػبكأنػػو قػػاؿ علػػم بػػن أ  ،   الػػرد علػػى الػػروافض: ةانيػػاً 

 ،ا٤ب اف الذي رقاَّه إليو ىؤالء الرافضة  إذلوالشجاعة التامة ال يستحق أف يَبقى 
 : فا دتافبه في مدحه صار فيه فصار في إطنا

  الرد على النااصب : األولى 
  الرد على الروافض : والثانية 

ننزّْلػػو فػػوؽ منزلتػػو كمػػا ال كػػذا وكػػذا ل ننػػا و  نقػػر بفضػػلو وأنػػو فيػػو مػػن الفضػػل كػػذا  الػػروافضيعػػِب أننػػا أيهػػا 
 ،أنتم  فعلتم

   عنهرضي اهلل  فهذا اا السبب في أنه رحمه اهلل أطنب في ذكر علي بن أبي طالب
****************** 

                                         ب ػهم حهمػػػػػػػػاً وجػػػػػػػػػكحبػػػػػػػػ  فحبػػػػػػػػه – 118
                                            ذبػكػػػػػفقػػػػػد   قلػػػػػىتعػػػػػدى أو  نػومػػػػػ                                                     

  
 م بن أ  طالب ، أي حب عل:  (فحبه : )  قاله
 أي كحب الثبلثة أبو ب ر وعمر وعثماف ،  ( :كحبهم : )  قاله
 ،أي وجب حتماً  ( :حهماً وجب : )  قاله
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ًً مؤكَّداً   ،أي وجوباً حتمَا
صلى اهلل عليو وسلم ،  عزونشهد اهلل   وجل على ٧ببتهم ونشهد اهلل على ٧ببة إمامنا وإمامهم ٧بمد ٌ
 لمن ؟   ا أو ً وآخراً كله فالمحبة
  للرساؿ 

 ،والسبلـ  الصبلةو٫بن دل ٫بب ىؤالء إال ٗبحبة الرسوؿ عليو 
 ،وإال ل انوا من رجاالت قريش وليس ٥بم فضل 

 ، ٫ببهمل ن حملبة الرسوؿ ٥بم كنا 
  ةم إف محبهنا للرساؿ أيضاً تابعة لمحبة اهلل 

  ل والبداية كلها هلل عي وج والنهايةألف المحبة األولى واألخيرة 
  اهلل  محبةخالفاً لمن كاناا اآلف يحباف الرساؿ أكثر من 
 ،إذا ذُكر الرسوؿ عندىم ب وا وهتامنت الدموع 

 ،ال يتغّب وال ب اء  الوجووإذا ذُكر اهلل فالوجو ىو 
 ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة سبحاف اهلل 

   وألف اهلل يحبه وسلم ما كاف له اذا اليرؼ إ  ألنه رساؿ اهلل عليهالرساؿ صلى اهلل 
    ُيحب و  يُ رص إ  بما فيه من الخير أو الير  عادياً وإ  ل اف بيراً 

 ،وسلم حملبتنا هلل الذي أرسلو  عليول ننا ٫بب الرسوؿ صلى اهلل 
 والسالـ ولمحبهنا للرساؿ وام خلفاؤص    الصالةونحب الخلفاء الراشدين لمحبههم للرساؿ عليه 

 ،واجٌب حتماً ٯبب علينا أف ٫ببو  السابقْبلب كحب الثبلثة حب علم بن أ  طا
ازنساف ولهذا يُػذكر عػن النبػي عليػه الصػالة  يمل هالمحبة وصٌف فطري نفسي   : فإذا قاؿ قا ل 

يعنػي المحبػة   اػل يم ػن ( أملػي فػال تملنػي فيمػا   أملػي  فيمػااػذا َقْسػمي : ) والسالـ أنه قػاؿ 
 إنساٍف يب ضه ؟  حبةمزنساف أف يضعل في قلبه 

 .الرجل  ىذاال ، ل ن ٲب ن أف تناؿ احملبة بال سب بأف تذكر صفات ال ماؿ يف 
  ال ماؿ وتحبه  إلىفإذا ذكرت أوصاؼ ال ماؿ واعهقدتها ةباتها فيه فإف النفاس تميل بال شي 

 ،( أحبوا اهلل ٤با يغدوكم بو من النعم : )  ولهذا جاء في الحديث
 ،ذكر نعم اهلل عليك فأحبو لذلك على األقل ا يعِب

 ؟  تحبهعليي بمنة ال  نر ألني لا أف أحداً مَ 
  ، 1 (هتادوا ٙبابوا ) 
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 ،٦برب  شمءٌ وىذا 
 ،إال لسبٍب ظاىر ٰبملو على احملبة ٧ببة  قلبوفمعلوـٌ أف اإلنساف ال ٲب ن أف يقع يف 

 ،فإذا األمر كاف كذلك 
 ،وما للخلفاء الراشدين وما لغّبىم من عباد اهلل  الصبلة والسبلـ عليوفاذكر ما كاف للنيب 
 ،ا٢بميدة وا٣بصاؿ ال يبة  الصفاتاذكر ما ٥بم من 

 ،وحينئٍذ ال بد أف ٙببهم 
 ،بْب ٧ببة شخٍص وكراىتو سبحاف اهلل بْب ٧ببتو وكراىتو  قلبواإلنساف يف ٯبمع و٥بذا أحياناً 

  !!!؟ يضهمعافالمحبة وال رااة ضداف   
  يضهمعاف  بل: فيقاؿ 

 ي اف في ازنساف خير وي اف فيه شر   
  وي راه ليرص  لخيرصازنساف يحبه 

علػى كراىتػو واغتفػر شػره  ٧ببتػوإف غلب خػّبه علػى شػره غلبػت  ةم إذا كاف منصفاً عمل بأقاى الضانبين
 ،ٔبانب ا٣بّب 

هلل العصػمة ل هػاٍب يػأبى ا) : فػي أوؿ قااعػد الفقػه  يقاؿولهذا قاؿ ابن رجب قا ً ح يماً صحيحاً 
    1( خطأ المرء في كثير صاابه  قليلغير كهابه والمنصف من اغهفر 

والسَّػْبػق أحببناىم فػنحن ٫بػب ا٣بلفػاء األربعػة   الفضائلفنحن إذا نظرنا إذل ما للصحابة رلم اهلل عنو من 
 ، الصحابة ل ن ل ٍل درجاٌت ٩با عملوا بقيةكلهم كما ٯبب علينا أف ٫بب 

 مثل الرافضة ،  ( :ومن تعدى  ): قاله 
 كالنواصب ،   ( :أو قلى : )  قاله
 و٘بػػاوزنعػػم صػػدؽ فقػػد كػػذب واعتػػدى ال شػػك أف مػػن تعػػدى يف حػػق ىػػؤالء  ( :فقػػد كػػذب : )  قالػػه

 ،ا٢بد فقد كذب ومن قلى وأبغض فقد كذب 
 ،علم وقلوا يف بقية ا٣بلفاء  يفتعدوا  إذف الرافضة مخطئاف من الضانبين

 :اليررين وبين الفسادين  فضمعاا بين
  أبي طالب  بنغلا زا د في علي  - 1
  تفريٌط زا د في حل الخلفاء الراشدين الثالةة  - 8

يلعن أبا ب ر وعمر صراحًة ويقوؿ إهنما ظا٤باف وإهنما ٩بن يػذاد عػن حػوض  باهللوالعياذ  حهى إف بعضهم
ودل ٙبصػل  والسػبلـإذل جنػب الرسػوؿ عليػو الصػبلة  القيامة قاتلهم اهلل كي  يُػذاد رجػبلف ُدِفنػا يـوالرسوؿ 
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يف الق  يف ال زخ وسػي وناف رفيقيػو يػـو  ورفيقيوىذه الفضيلة ألحٍد سواٮبا أبداً و٥بذا كانا رفيقيو يف الدنيا 
 القيامة رلم اهلل عنهما وأرلاٮبا ، 

****************** 
                                             ي العيػػػػػػرة ػاقػػػػػػػفاألفضػػػػػػل ب دعػػػػػوب – 351

                                      رةػضػػػػػػػػيػالم أاػػػػػػػل ػبػػػػػػػدر ةػػػػػػػ أاػػػػػػػلف                                                  
  

 ، األربعةأي بعد ا٣بلفاء  ( :وبعد : )  قاله
 ،وىم ستة : (  فاألفضل باقي العيرة) : قاله 
 ، األربعةذا أخذنا ا٣بلفاء إ :( باقي العيرة ) : قاله 

 فالباقي كم ؟ 
 ،ستة 

 .أطلق عليهم ىذا اللقب  ا  ء العيرة ام المبيروف بالضنة
 .النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ذكرىم يف نسق واحد يف حديا واحد  ألف

 ، 1( ١بنة ا ا١بنة وعمر يف ا١بنة وعثماف يف ا١بنة وعلم يف ا١بنة وسعيد بن زيد يف يفأبو ب ر : ) فقاؿ 
، 

 :  2 في بيم عاامِ جُ وقد 
                  3 ر ا٤بمػػػػػػػػػػػػدحػوالزبيػػػػػػػػػػػػ رٍ ػهػػػػػػػػػػػػػفوعػػػػػػػػػػػػامر                .        وطلحة وؼػوسعد وابن ع سعيد

. 
 .ا٣بلفاء األربعة  خذ

 .سعيد وسعد وابن عوؼ وطلحة وعامر فهٍر والزبّب ا٤بمدح  البيتوىؤالء ستة يف 
 .ىؤالء ستة مع األربعة 

 .عشرة  يعا١بم
 .ا١بنة  يفىؤالء : عدىم النيب عليو الصبلة والسبلـ يف نسق واحد يف حديا واحد قاؿ 

                                                 

صػػححو العبلمػػة األلبػػا  يف صػػحيح و (  0632) وأٞبػػد (  033) وابػػن ماجػػة (  4649) وأبػػو داود (  3747) أخرجػػو الَبمػػذي  - 1
 ( . 529/  3) سنن الَبمذي 

عبد اهلل بن سليماف األشعا ، أبو ب ر بن أ  داود السجسػتا  ا٢بػافال ، ابػن صػاحب السػنن اإلمػاـ ا٤بشػهور : قائل ىذا البيت ىو  - 2
مػن جػل احملػدثْب وفقهػائهم ، لػو تصػاني   ، قد طاؼ بو أبيو يف صغره مشػارؽ األرض ومغارّٔػا ، فسػمع مػن علمػاء ذلػك العصػر ، فأصػبح

، وىػػم متػػواترة عنػػو ، " ا٢بائيػػة " ا٤بصػػاح  ، والبعػػا والنشػػور ، ومسػػند عائشػػة ، ولػػو شػػعر ملػػيح ، منػػو قصػػيدتو يف االعتقػػاد  : عػػدة منهػػا 
ائح األنوار السَّنية ولواقح األف ار لو : " السفاريِب يف شرح لو أ٠باه   مع   العلماء على شرحها ، كاآلجري ، وابن البناء ا٢بنبلم ، وآخرى

 306، وقد ُأِخَذ على أ  ب ر أشياء ال تقدح يف حفظو وعلمو وفضلو لعدـ ثبوهتا ، مػات سػنة " السُّنية شرح قصيدة ابن أ  داود ا٢بائية 
، (  77/  29) البن عسػاكر  ، تاريخ دمشق(  50/  2) ، طبقات ا٢بنابلة أل  يعلى (  66/  2) ذكر أخبار أصبهاف أل  نعيم . ىػ 

 ( . 488ص ) كبلٮبا للذىيب ، والفهرست البن الندمي (  220/  03) ، والسّب (  054ص ) العلو 
، (  206/  2) وىو مػن تبلمػذة ا٤بػَبَجم ، وا٤بػنهج األٞبػد للعليمػم (  255ص ) ال تاب الل ي  البن شاىْب : البيت موجود يف  - 3

 ( . 235/  03) ، والسّب للذىيب (  53/  2)  وطبقات ا٢بنابلة أل  يعلى
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وعػامر بػن  اهللسعيد بن زيد بن نفيل وسعد بػن أبػي وقػاص وعبػدالرحمن بػن عػاؼ وطلحػة بػن عبيػد 
يػػو وسػػلم النػػيب صػػلى اهلل عل بشػػرىمىػػؤالء سػػتة مػػع األربعػػة كلهػػم  الضػػراح أبػػا عبيػػدة واليبيػػر بػػن العػػااـ

 ،با١بنة أخ  أهنم يف ا١بنة وىذا بشرى ٥بم 
 واحػدأف ىؤالء أفضل الصحابة ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٝبعهػم يف نسػٍق : أف نقاؿ  عليناويضب 

 ،يف حديٍا واحد 
 ؟  ا  ءوال اقهصرت شهادة النبي صلى اهلل عليه وسلم ألحد بالضنة على 

 ، ال 
 ، شهد ألناس كثّبين غّب ىؤالء

وال عػذاب ألنػو ٤بػا حػدِّث النػيب عليػو الصػبلة  حسػابشػهد لػو بأنػو يػدخل ا١بنػة بػبل  ع اشة بن محصن
اهلل أف  أدعػػوا١بنػػة بػػبل حسػػاب وال عػػذاب قػػاـ ع اشػػة وقػػاؿ  يػػدخلوفوالسػػبلـ أف مػػن أمتػػو سػػبعْب ألفػػا 

 ، 1(  منهمأنت : ) ٯبعلِب منهم قاؿ 
 ويقتػل شػهيداً  سػعيداً ٰبيػا : النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ لو  وةابم بن قيس بن شماس رضي اهلل عنه

 . 2 ويدخل ا١بنة
إف شػػئت دعػػوت اهلل لػػِك وإف : )  والسػػبلـفقػػاؿ ٥بػػا النػػيب عليػػو الصػػبلة ،  وكػػذلي المػػرأة الهػػي تصػػرع

 ، 3 أص : فقالت ، ( شئت ص ِت ولك ا١بنة 
 ، با١بنةد ٥بم النيب صلى اهلل عليو وسلم اإلنساف يتبْب لو أُناٌس كثّبوف ٩بن شه تتبعووتتبع ىذا إذا 

 :واليهادة بالضنة ناعاف 
  شهادٌة باصف  - 3
  وشهادٌة بيخص  - 2

 ،ل ل مؤمن بأنو يف ا١بنة على سبيل العمـو  نشهدفأف :  فأما اليهادة بالاصف
 ،بأنو من أىل ا١بنة  بعينوفأف نشهد لشخص :  وأما اليهادة باليخص

 ، والسنةقد دؿ عليها ال هاب ي الشهادتاف أ أو وكلهااماوكبلٮبا 
 ،يف ا١بنة  أنوبْبَّ اهلل تعاذل يف القرآف أف ا١بنة أعدت للمتقْب فنشهد ل ل متقم :  فمثالً 

  ؟ل ن ال نيهد لفالف أنه في الضنة إذا رأيناص تقياً  

                                                 

 ،(  208) أخرجو مسلم  - 1
 ( .  5134) برقم (  261/  3) أخرجو ا٢باكم يف ا٤بستدرؾ  - 2
 ، (  2576) ومسلم (  5328) أخرجو البخاري  - 3
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بػالتعيْب إال ٤بػن عينػو تصػرفو عػن التقػوى فػبل نشػهد با١بنػة  أشياءال ، الحتماؿ أْف يرد عليو يف آخر عمره 
 ، وسلمالرسوؿ صلى اهلل عليو 
 ،بالعْب  الشهادة٤بن شهد لو اهلل ورسولو والشهادة بالوص  ال ٘بوّْز  و  نيهد بالاصف إ 

 ،كل مؤمن فإنو يف ا١بنة كل تقم يف ا١بنة :  فمثالً نقاؿ
 فالف المعين في الضنة ؟  بأفل ن ال نيهد 

 ، شهيدكل من قتل يف سبيل اهلل فهو   كذلك أيضاً يف الشهادة،  ال 
 ل ن لا رأينا رجال مسلما قهل في المعركة ال نقاؿ إنه شهيد ؟ 

 شهيد للـز من ذلك أف نشهد لو با١بنة وىذا ال ٯبوز  بأنوألننا لو قلنا ، ال 
 أٝبعػػت األمػػة أو كػػادت أف ٘بمػػع علػػى الثنػػاء عليػػو فإننػػا نشػػهد لػػو مػػن:  وقػػاؿ شػػيخ ازسػػالـ رحمػػه اهلل

 ، 1با١بنة 
ًٝزُي عؼِ٘بًْ أٓخ ٝعطب ُزٌٞٗٞا ؽٜذاء ػ٠ِ اُ٘بط ٣ٌٕٝٞ اُشعٍٞ } : تعاذل  بقولو :سهدؿ لذلي او 

 . ( 113اُجوشح )  {ػ٤ٌِْ ؽ٤ٜذا 
 :      ) فقػاؿ، عليهػا خػّبا  فػأثنوا، قد مرت جنػازة والنػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم جػالس يف أصػحابو  فإنه

 : ما وجبػت ؟ قػاؿ، اهلل  رسوؿيا : فقالوا ( وجبت : ) فقاؿ ، يها شرا مث مرت أخرى فأثنوا عل( وجبت 
، لػو ا١بنػة والثانيػة أثنيػتم عليهػا شػراَّ  وجبتأي  وجبت: ) فقلت ، مرت ا١بنازة األوذل فأثنيتم عليها خّباً 

 ، 2( يف أرلو  اهللوجبت أي وجبت لو النار أنتم شهداء : فقلت 
الضنػة  تفػاؽ النػاس  أاػل يضاز أف نيػهد لإلمػاـ أحمػد بأنػه مػن وعلى رأي شيخ ازسالـ رحمه اهلل

النػػاس أو جلهػػم علػػى الثنػػاء  اتفػػلأو جملػػههم عليػػه وكػػذلي بقيػػة األ مػػة وأ مػػة األتبػػاع ألنهػػم ممػػن 
 عليهم   

 ، بدر والعشرة من أىل بدر أىلبعد العشرة  ( :فأال بدر : )  قاله 
قػػاتلوا مػػع النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم يف  الػػذينأىػػل بػػدر ىػػم يعػػِب ال ٲبتنػػع أف ي ػػوف يف اإلنسػػاف وصػػفاف 

 ،بدر 
 ،ا٥بجرة يف رمضاف  منيف السنة الثانية  وكانم غيوة بدر

الشػاـ تريػد م ػة وىػم ال بػد أف  مػنأف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٠بع بعٍّب لقريش جػاءت :  وكاف سببها
العػػّب ألخػػذىا فانتػػدب مػػنهم ثبلٜبائػػة وبضػػعة عشػػر  ٥بػػذهٛبػػر با٤بدينػػة أو حو٥بػػا فنػػدب أصػػحابو إذل ا٣بػػروج 

ثبلٜبائة وبضعة عشػر رجػل علػى سػبعْب بعػّباً إذا ال بػد مػن تعاقػب  ،رجبل فقط على سبعْب بعّب وفرسْب 
عػػّب قػػريش مػػع أ  سػػفياف  يريػػدوف الغػػزو وال ف ػػروا أف ي ػػوف ىنػػاؾ غػػزو إ٭بػػا أرادوا الوفرسػػْب فقػػط وكػػانوا 

                                                 

 ،(  304،  303/  08) ، (  508/  00) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -  1
 ،(  949) ومسلم (  0310) البخاري  أخرجو -  2
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قػريش فلػوال  كػ اء٧بملة بال عػاـ والثيػاب وغّبىػا و٥بػذا كػاف معهػا أبػو سػفياف مػن  كبّبة يعِب إبل   عّبٌ وىم 
 أهنا عٌّب كبّبة دل ي ن معها ىذا زعيم ، 

 أماالهم ؟  ليأخذصلى اهلل عليه وسلم أف يخرج  للرساؿكيف يضاز : فإذا قاؿ قا ل 
ليو وسلم وأصحابو من بالنسبة إلخراج الرسوؿ صلى اهلل ع بشمءإذا أخذ أموا٥بم فليست :  نقاؿ

من ديارىم وأموا٥بم والرسوؿ أراد أف يأخذ أموا٥بم فقط وىم من األنفاؿ  الرسوؿ اديارىم ىؤالء أخرجو 
 الرسوؿ٤با ٠بع أبو سفياف با٣ب  وأف ،  ( 1األٗلبٍ )  {هَ األٗلبٍ ُِٝشعٍٞ } : وجل  اهلل عز نفلهاالٍب 

وأرسل إذل أىل م ة  البحرعن ال ريق إذل سي   خرج ىو وأصحابو إليهم وكاف رجبًل ذكيًا عدؿ 
العّب فقط وظن أهنم سّبسلوف فبلف وفبلف من عامة الناس إلنقاذ  إلنقاذال للقتاؿ ول ن  يستصرخهم

قريش أخذهتم ا٢بمية وقالوا كي  ٧بمد يتعرض لعّبنا بقيادة زعيٍم من زعمائنا ؟  ول نالعّب ويرجعوف 
إذل الرسوؿ عليو  ٱبرجواشاوروا يف ما بينهم ويف النهاية أٝبعوا على أف أف ٬برج نقضم عليو ا٤بهم ت البد

وحديدىم وخيلهم ورجلهم وزعمائهم ومن  ٕبدّْىم( خرج ب رًا ورئاء الناس ) الصبلة والسبلـ ب  ائهم 
ضم فلما كانوا يف أثناء ال ريق تشاوروا يف ما بينهم ىل ٭ب والسبلـدوهنم فجاءوا إذل الرسوؿ عليو الصبلة 

جهل يلمزىم يف ىذا يعِب كي  تف روف بالرجوع وقد خرجتم واهلل ال نرجع حٌب  أبوأو نرجع ؟ ف اف 
فبل يزالوف  العربونقيم فيها ثبلثاً ننحر ا١بزور ونسقم ا٣بمور وتعزؼ علينا القياف وتسمع بنا  بدراً نقدـ 

٫بَُِر ىو هلل ا٢بمد قدموا بدراً وتبلقى ول ن ا٢بمد هلل دل تنحر ا١بزور ول ن  بطرانظر فخر  أبدايهابوننا  
يدعو اهلل  فيووترائى ا١بمعاف وحصل ما حصل وُبَِب للرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم عريش يدخل  الصفاف

 ،سبحانو وتعاذل بالنصر 
، الػػدعاء مػػع القػػوة ا٤باديػػة وا٢بسػػية  لنػػا إ  الػػدعاء يبقػػىنػػه إذا اسػػهنفذنا قاتنػػا الماديػػة والحسػػية لػػم أل

 ، اذا خطأستعما٥با وعدـ ا
  ماذال ن قاـ يدعوا اهلل عز وجل مث  الدعاء عند العضي اذا واجب وإف جمعم بينهما فخير ل ن

ار ٣ٞؽ٢ سثي ا٠ُ أُالئٌخ أ٢ٗ ٓؼٌْ كضجزٞا اُز٣ٖ آٓ٘ٞا عؤُو٢ ك٢ هِٞة اُز٣ٖ } : كاف األمر ؟ قاؿ اهلل تعاذل 

فنفرت ا٤ببلئ ة ونزلت تقاتل ،  ( 11األٗلبٍ )  {ث٘بٕ ًلشٝا اُشػت كبمشثٞا كٞم األػ٘بم ٝامشثٞا ْٜٓ٘ ًَ 
سر سبعوف رجبل وكاف أُ منهم سبعوف رجبل و  وقُتلتثبت ا٤بؤمنْب وتلقم يف قلوب ال فار الرعب فهربوا 

العرب فبل بنا وتسمع : نرجع حٌب نقدـ بدرًا وآخر ما قاؿ  لن٩بن قتل ىذا الزعيم الذي يقوؿ إننا 
 ٠بعت ّٔم فنزلت مرتبتهم عند العرب ،  العربل ن ، يزالوف يهابوننا أبداً 

أفضل الصحابة وأف أفضلهم أبػو ب ػر رلػم اهلل عنػو وأف تػرتيبهم يف  ىم ةأف ا٣بلفاء األربع سبل لنا وقد 
 ،يف ا٣ببلفة  كَبتيبهماألفضلية  

 : أف علماء أال السنة اخهلفاا في أمر عثماف وعلي  يأ
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  فة فضلهما على الخال رتبفبعضهم  - 3
  وبعضهم قدـ علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه  - 2
  س م  ةموبعضهم ذكر عثماف  - 1
  وبعضهم تاقف  - 4

واػذا اػا ، رلػم اهلل عنػو  علػمتقػدمي عثمػاف علػى : وأف الذي اسهقر عليه أمر أال السػنة والضماعػة 
  ندين اهلل به 
 ،وجو آخر  من ونقدمه آخرعلم بن أ  طالب من وجو  نحبفإننا  وم  ذلي
 ،من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  واا قرابهه

 ا٤ببشػػروفبعػػد األربعػػة األفضػػل العشػػرة    يعنػػي الفضػػل المطلػػلل ػػن يف خصيصػػٍة واحػػد  الفضػػل ول ػػن
 ،با١بنة وا٤ببشروف با١بنة أكثر من عشرة 
  أال بدر وآله وسلم في نسٍل واحد بعد ا  ء  عليهل ن ا  ء عيرٌة ذكرام النبي صلى 
الفرقػاف   النتيجػة العظيمػة حػٌب ٠بػى اهلل تعػاذل يومهػا يػـو  نتيجتهػاوسبق ذكر قصة بدر وسػببها ونتيجتهػا 

 ، 
 ،  بعد أىل بدر أىل الشجرة:  (يضرة الةم من أال : )  قاله
 ،الشجرة الٍب بايع ٙبتها الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم أصحابو  أي للعهد الذانيىنا (  أؿ) 

عليػػو وسػػلم خػػرج يف ذي القعػػدة ومعػػو ٫بػػو ألػػٍ  وأربعمائػػة رجػػل خػػرج قاصػػداً  اهللف النػػيب صػػلى أ وذلػػي
فلمػا وصػل  ا٢بػراـومعو البُػْدف قػد سػاقها عليػو الصػبلة والسػبلـ تعظيمػاً هلل عػز وجػل وللبيػت  للعمرةالبيت 

 ٲب ػػن أف تػػدخل ال:  وقػػالواإذل ا٢بديبيػػة وىػػم م ػػاٌف بعضػػها مػػن ا٢بػػل وبعضػػها مػػن ا٢بػػـر صػػده ا٤بشػػركوف 
 علينا م ة ، نؤخذ لغ ة ال ٲب ن ، 

قريشاً ال ٛبنع أي واحد مػن ا٢بػج أو مػن العمػرة بػل ترحػب بػو ألنػو يفيػدىا  ألف واذا من حمية الضاالية
 ىو الذي ُيصد ، ىو ومن معو ٧بمداً صلى اهلل عليو وآلو يسلم وىو أوذل الناس بالبيت  ل ناقتصادياً 

 جهل ؟ علم أـ حمية  حميةإذف 
الصػػبلة والسػػبلـ أصػػحابو ٙبػػت ىػػذه  عليػػوٞبيػػة جهػػل فمنعػػوه وجػػرت وبيػػنهم وبينػػو مراسػػبلت فبػػايع النػػيب 

وسػػلم أف ينػػاجز قريشػاً ويػػدخل م ػػة عنػوة ول ػػن اهلل عػػز  عليػوالشػجرة علػػى أال يفػروا أبػػداً وأراد صػػلى اهلل 
 وجل لو ح مة بالغة ،

 ، الرساؿ ممناع في كل قاناف قهل
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يف ا١باىلية ٩بنوع فقاؿ إف كانوا قتلوه  حٌبال ٲب ن أف يُقتل  ي اف بين مهحاربينالرساؿ الذين 
ىذه البيعة  يفأال يفروا وقد قاؿ اهلل  علىيبايعهم   والسبلـألناجزهنم فبايع أصحابو وكاف عليو الصبلة 

 . ( 12اُلزؼ )  {إ اُز٣ٖ ٣جب٣ؼٞٗي اٗٔب ٣جب٣ؼٕٞ هللا ٣ذ هللا كٞم أ٣ذ٣ْٜ } ، ا٤بباركة 
 فػوؽيف ذلػك يػد اهلل وىػم الرسػوؿ   للرساؿ مبايعػٌة هلل وأف الرسػاؿ نا ػٌب عػن اهلل مبايعههمفصررح أف 

  القالين في اآلية  أحدعلى أيديهم ل ن ٤با كانت يد رسولو كانت كيده 
ُوذ سم٢ هللا ػٖ أُئ٤ٖ٘ٓ ار } : وقد قاؿ اهلل يف ىذه البيعة  فالرساؿ صلى اهلل عليه وسلم باي 

 . ( 14اُلزؼ )  {جب٣ؼٞٗي رؾذ اُؾغشحكؼِْ ٓب ك٢ هِٞثْٜ كؤٗضٍ اُغ٤ٌ٘خ ػ٤ِْٜ ٝأصبثْٜ كزؾب ػظ٤ٔب ٣
 ،وسلم وبْب قريش  عليوىو الصلح الذي جرى بْب الرسوؿ صلم اهلل  والفهح القريب

 وقد يقاؿ إنساف كيف كاف فهحاً م  أف خاارص أنه اضٌم للمسلمين ؟ 
م ػػة  إذليػػأيت بعضػػهم إذل بعػػض مػػن م ػػة إذل ا٤بدينػػة ومػػن ا٤بدينػػة  بػػدءواكانػػت فتحػػاً ألف النػػاس :  قلنػػا

ا٤بسػلمْب زاؿ  علػىألجل العهد الذي بينهم ف اف فتحاً مبيناً والشمء الذي ُخشم عليو أف ي وف لػغ اً 
 وهلل ا٢بمد يف قصة من ؟ 

مػػن أىػػل م ػػة أ٢بقػػوا بػػو جػػاء أبػػو بصػػّب إذل ا٤بدينػػة فػػاراً  ٤بػػاأ  بصػػّب رلػػم اهلل عنػػو ومػػن خػػرج إذل م ػػة ، 
ذىػػب دعػػوه ٲبشػػم فػػأ٢بقوا بػػو رجلػػْب ي لبانػػو ٤بػػا وصػػل إذل  رجػػلٌ :  وإ  ل ػػاناا قػػالاا،  تعصػػب، رجلػػْب 

يػػا ٧بمػػد العهػػد أف مػػن جػػاء منػػا : الػػرجبلف قػػد وصػػبل إذل خلفػػو فقػػاال  وإذاالرسػػوؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ 
ة وجلسػػوا يتغػػدوف الثبلثػػة أبػػو بصػػّب ورجػػبل قػػريش رده إلػػيهم خرجػػوا مػػن ا٤بدينػػ فلمػػاإليػػك فإنػػك تػػرده إلينػػا 

قوياً فقاؿ ألحدىم أع ِب سيفك إنو سػيٌ  جيػد وقػاـ ٲبدحػو قػاـ ٲبػدح ىػذا السػي  قػاؿ  بصّبوكاف أبو 
ىػرب  والثػا إنو جيد وكم قرعت بو من رأس أكملوا فأع اه السػي  فسػلَّو أبػو بصػّب وجػبَّ بػو رقبتػو  نعم

يعػػِب وأنػػا أخػػاؼ علػػى  قُتػػلبصػػّب فجػػاء إذل الرسػػوؿ مػػذعوراً وقػػاؿ إف صػػاحيب  إذل ا٤بدينػػة فػػاراِّ و٢بقػػو أبػػو
مسعر حرب لو ٯبد مػن ينصػره فعػرؼ  بصّبويل أمو يعُب أبا : نفسم فقاؿ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ 

ا٤بدينة وجلس الصراط لعّب قػريش قعػد الصػراط  منأف الرسوؿ سوؼ لن ينصره وسيسلمو مرة ثانية فخرج 
شػػػاء اهلل فعلػػػم بعػػػض الصػػػحابة الػػػذين يف م ػػػة ٖبػػػ ه  مػػػاا جػػػاءت عػػػّب ىجػػػم عليهػػػا وأخػػػذ منهػػػا ٥بػػػم كلمػػػ

وأرسلت قريش إذل الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ وقالػت كبلمػا  السبيلفخرجوا إليو ف انوا عصابة فأخافوا 
دينػػة واسػػتتب عهػػد الػػذي بيننػػا وبينػػك فيهػػا فرجػػع أبػػو بصػػّب ومػػن معػػو إذل ا٤ب ألغينػػامعنػػاه خلصػػنا منػػو ٫بػػن 

ا٢بمػػد وأمػػا العهػػد الػػذي كانػػت مدتػػو عشػػر سػػنْب فػػإف قريشػػاً نقضػػتو حيػػا أعانػػت حلفاءىػػا  وهلل 1 األمػػن
 عهػػدحلفػػاء النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم وحينئػػذ أنػػتقض العهػػد فلػػم ي ػػن بيػػنهم وبػػْب الرسػػوؿ  علػػى

 ، 2 فغزاىم ؤّذا صار ىذا الصلح صار فتحاً مبيناً 
                                                 

 ،(  2583) أخرجو البخاري  -  1
 ( . 2583) ىذه القصة أخرجها البخاري يف صحيحو  -  2
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لن هجَ اُلزؼ ٝهبرَ أُٝئي أػظْ دسعخ ٖٓ اُز٣ٖ أٗلوٞا ٖٓ ثؼذ ٝهبرِٞا ًٝال ٝػذ هللا ال ٣غز١ٞ ٌْٓ٘ أٗ} 

 ،صلح ا٢بديبية  والمراد بالفهح انا،  ( 12اُؾذ٣ذ )  {اُؾغ٠٘ 
الشػػجرة بقيػػت يف عهػػد النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ إذل عهػػد أ  ب ػػر وىػػم  ىػػذه ىػػؤالء أىػػل الشػػجرة ،

 اهللاً يػػَبددوف إليهػػا إذل ىػػذه الشػػجرة فحمايػػة ٢بمػػى التوحيػػد أمػػر رلػػم كػػاف عمػػر ٠بػػع أف قومػػ  فلمػػاباقيػػة 
 عنو بق عها أرأيتم لو بقيت ؟ 

 ،ل انت ذات أنواط أو أشد ل اف يعبدىا الناس 
أكثرىم ٮبج ل ن مػن بركػات عمػر بػن ا٣ب ػاب علػى ىػذه األمػة أف ق ػع دابػر الشػرؾ ق عهػا  اآلفوالناس 
 مد ودل يعرؼ م اهنا حٌب اآلف ،مولعها حٌب أخفيت اهلل ا٢ب وأخفى

******************  
ِمػػػػػػػػػػأاػػػػػػػػػل أحػػػػػػػػػد الم: ل ػيػػػػػػػػػػوق – 111                                     ة ػقد 

                                       ةػح مػػػػػػػػاص المصػػػػػػػأولػػػػػػػى للن واألوؿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  

 ،بعد أىل بدر أىل أحد  يعِب
 ،أحد مقدموف على أىل بيعة الرلواف  لأىأف :  العلماءقاؿ بعض 
أىل بدر ومػن العشػرة ومػن أىػل بيعػة الرلػواف ومػن أىػل أحػد  منأف من الصحابة من كاف  ومن المعلـا

 ال ،  وبعضهماألربعة  األوصاؼالصحابة اجتمعت ٥بم  بعضيعِب 
 ؟ أكثر أيهم  إف أىل أحد مقدموف على أىل بيعة الرلواف :  إذا قلنا

نفر ل ػن أصػأّم مػن  مائةوأىل أحد ٫بو سبع  ف أىل بيعة الرلواف أل  وأربع مائةأىل بيعة الرلواف أل 
 ،بيعة الرلواف  يفالببلء والتمحيص والقتل ما دل ي ن  

 ،أىل بيعة الرلواف  علىأىل أحد  لهذا رجرح بعض العلماء
 ،لواف أفضل أف أىل بيعة الر :  ول ن الذي يظهر القاؿ األوؿ

  . ( 14اُلزؼ )  {ُوذ سم٢ هللا ػٖ أُئ٤ٖ٘ٓ } ، استحقوا الرلا  الرضااف بيعةألف أال 
 ،فاستحقوا العفو  أما أال أحد

صْ فشكٌْ ػْٜ٘ ٤ُجز٤ٌِْ ُٝوذ ػلب ػٌْ٘ ٝهللا رٝ كنَ ػ٠ِ اُؼب٤ُٖٔ } : قاؿ اهلل تعاذل  واذا بين اذا وفرؽ

 . ( 18اُؾظ )  {
 وصف العفا وبين من اسهحل وصف الرضااف أيهما أكمل ؟  ففرؽ بين من اسهحل

 ، أكملالثا  
 ،من أىل أحد  أفضل الضربةأف أىل بيعة الرلواف  :  فالصحيح
 ،رٗبا ي وف أىل أحد قد مشلتهم بيعة الرلواف  م  أنه

 ،معروفة  فيهافالقصة  أما أال أحد
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تشػػاوروا يف مػػا بيػػنهم  بلػػدىماء يف بػػدر ورجعػػوا إذل أف قريشػػاً ٤بػػا ىزمػػوا تلػػك ا٥بزٲبػػة الن ػػر :  ال ػػيوة سػػببها
نأتيو يف ا٤بدينة ونقضم عليػو فجػاءوا  حٌب٧بمد استأصل شأفتنا وقتل خيارنا وسادتنا فلنخرج إليو : وقالوا 

القضػػػاء علػػػى رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم  يريػػػدوفإذل رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم إذل ا٤بدينػػػة 
 : ىػػل ٱبػػرج أو ال ٱبػػرج ، فالػػذين دل يشػػهدوا بػػدراً قػػالوا لػػو أصػػحابواهلل عليػػو وسػػلم واستشػػار النػػيب صػػلى 
 اخرج ماذا يريدوف ؟ 

علػيهم  قضػيناونػا ءالغزو ، والذين حضروا بدرًا قػالوا يػا رسػوؿ اهلل نبقػى يف ا٤بدينػة فػإذا جا الشهادةيريدوف 
، 

أجػل أف يتأىػب للحػرب  منروج دخل بيتو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم رجَّح رأي الذين قالوا با٣ب ول ن
 ،ويلبس المة ا٢برب والدرع وغّب ذلك 

نو كػاف ٲبيػل لعلنا أكرىنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على ا٣بروج أل قالواتشاوروا يف ما بينهم  ف أنهم
 يػا : واأهنم ال ٱبرجوف فلما خرج علػيهم وقػد لػبس المػة ا٢بػرب علػى رأسػو واسػتعد للحػرب قػال إذلباألوؿ 

 ،رسوؿ اهلل لو تركنا ىذا وبقينا على الرأي األوؿ أف نبقى يف ا٤بدينة فإذا يعِب قاتلناىم 
 نفػػػرمػػػا كػػػاف ينبغػػػم لنػػػيب لػػػبس المػػػة ا٢بػػػرب حػػػٌب يقضػػػم اهلل بينػػػو وبػػػْب عػػػدوه فخػػػرج ومعػػػو ألػػػ  :  فقػػػاؿ

 ،سبعمائة مؤمنوف خلص وثبلٜبائة منافقوف 
ىنػا و٤بػا كػاف يف أثنػاء ال ريػق قػاؿ عبػد اهلل بػن أ  رأس ىاف ابقػوا يقولػو  وكاف المنافقاف   يريػدوف ال ػيو

ويعصػػينا ال ٲب ػػن أف نقاتػػل فرجػػع بثلػػا ا١بػػيش ، ثلػػا ا١بػػيش لػػيس  السػػنا٤بنػػافقْب ٧بمػػد ي يػػع صػػغار 
ا١بيش لوال أف اهلل تعػاذل أعػاف ا٤بسػلمْب باإلٲبػاف ال٬بػذلوا إذا رجػع مػن ا١بػيش  قلوبباألمر ا٥بْب يف كسر 

 ؟  يبقى على عييمهه األولى الثلثو 
ألنػػو ي ػػوف سػبباً لضػػع  النفػػوس ووىػػن  يفػرمػػن النػػاس  أبػداً ولهػػذا حػػـر الفػػرار مػػن اليحػػف ولػػا واحػداً 

 ،القلوب وا٥بزٲبة 
أحد تفيد وكاف يف أوؿ النهار النصر للمؤمنْب إال أف اهلل أراد  يفل ن ىؤالء صمموا حٌب كانت الغزوة 

لى اهلل عليو وسلم جعل ٟبسْب راميًا وأمَّر عليهم عبداهلل بن جبّب ص النيبٕب متو خبلؼ ذلك فإف 
 واهنزموايف ا١ببل وقاؿ ال ت حوا م ان م أبداً سواٌء لنا أو علينا فلما ان ش  ا٤بشركوف  ثغرٍ جعلهم على 

ا فانزلوا أنزلو  األدبارصار ا٤بسلموف ٯبمعوف الغنائم قاؿ الرماة بعضهم لبعض ان ش  ا٤بشركوف وولوا 
جبّب بقوؿ النيب عليو الصبلة  بنخذوا من الغنائم اٝبعوىاكما ٯبمعها الناس فذكَّرىم أمّبىم عبداهلل 

نزلوا إال نفرًا قليبًل ال ،  ( 118آٍ ػٔشإ )  {ٌْٓ٘ ٖٓ ٣ش٣ذ اُذ٤ٗب ٌْٝٓ٘ ٖٓ ٣ش٣ذ ا٥خشح } والسبلـ ول ن 
خاليًا ف رُّوا على ا٤بسلمْب من خل  ا١ببل  ا٤ب اف رأوايغنوف شيئًا وإذا فرساف قريش النبيهْب الشجعاف 

أ  جهل وٮبا فارساف من فرساف ا٤بسلمْب وا٢بمد هلل فاختلط  بنومنهم خالد بن الوليد وع رمة 
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وحصل ما حصل من األذى والضرر والقتل وأصاب ا٤بسلمْب ٧بٌن  وراءىما٤بشركوف با٤بسلمْب من 
 على أ  ب ر وال عمر وال غّبىا ،  الصبلة والسبلـ وال عليوعظيمة ال على الرسوؿ 

بعػد أف قتػل حػٌب قيػل إف ىنػد بنػت  لُ ثَّػٲبَُ  أسػد اهلل وأسػد رسػاله عنػهحمية بن عبد المطلػب رضػي اهلل 
ب نػو وأخػذت كبػده جعلػت تأكلػو ل ػن عجػزت أف تبلعػو بػإذف اهلل عػز وجػل  فػرتعتبة أخذت من كبده 

دـ يسػيل علػى وجهػو وكسػرت رباعيتػو وحصػل لػو مػن الصػبلة والسػبلـ ُشػجَّ وجهػو وجعػل الػ عليووالرسوؿ 
غػمّّ بغػم  وأصػأّموا٤بشقة ما ال يص  عليو إال أمثالو عليو الصبلة والسػبلـ وقتػل مػنهم سػبعوف نفػراً  التعب

 ،عن ىذا الغزوة  كلهاول ن اهلل عز وجل سبّلىم بآيات كثّبة يف سورة آؿ عمراف نصفها أو أكثر  
أُٝٔب أفبثزٌْ ٓق٤جخ هذ أفجزْ ٓض٤ِٜب } : سبعوف نفراً وقاؿ اهلل تبارؾ وتعاذل أف قتل منهم  وكانم النهيضة

أنتم  ، {هَ ٛٞ ٖٓ ػ٘ذ أٗلغٌْ } :  تعاذلقاؿ ؟ كي  ىذه ا٤بصيبة ،   ( 121آٍ ػٔشإ )  {هِزْ أ٠ٗ ٛزا 
وء أف ي ش  ا٤بشركْب وال ينال م س علىىو قادر عز وجل ،  {إ هللا ػ٠ِ ًَ ؽ٢ء هذ٣ش } ، السبب 

٤بن ؟ ١بنٍد معهم رسوؿ اهلل عليو الصبلة :  ىذا، يقوؿ  {هَ ٛٞ ٖٓ ػ٘ذ أٗلغٌْ } ، ل ن أنتم الببلء 
 .{ هَ ٛٞ ٖٓ ػ٘ذ أٗلغٌْ } والسبلـ 

 بنا اآلف ؟  خن ماي المعصية الهي فعلاا ؟ معصية يسيرة   فما  وما
 نعم ال عندنا شٌئ يمنعنا من النصر ؟

كثيٌر من ح اـ المسلمين   يرضاف أف يح ماا ،  النصرلنا ليس عندنا شمء يوجب :  أقاؿ 
ٝٓب ٗؤٞا }    المسلمين يالحقاف الم منين باهلل ورساله ح اـب هاب اهلل وسنة رساله وكثيٌر من 

 . ( 4اُجشٝط )  {ْٜٓ٘ اال إٔ ٣ئٓ٘ٞا ثبهلل اُؼض٣ض اُؾ٤ٔذ 
ح ػاـ المسػلمين لهػم  مػنالنسػاء وكثيػٌر وكثيٌر من أسااؽ الم منين ُتيرب فيها الخمار وتُعاقر فيهػا 

 ماا ٌة خاارة م  أعداء اهلل فهل يم ن أف ي اف النصر له  ء ؟ 
اإلسػبلـ  إذلقد ي وف ىؤالء أحق با٣بذالف من ال فار ا٣بُلَّص ألف ال فار كفار ل ػن ىػؤالء ينتمػوف  أبداٌ 

  ،  اهللمن شاء  وىم ال يؤمنوف باإلسبلـ حقيقة ولذلك نبذوا ال تاب وراء ظهورىم إال
٫بن عليها اليـو إال بسبب ذنوبنا وذكرت ل ػم سػابقاً أف لػذلك  الٍبإننا ما أصبنا ّٔذه ا٤بصائب :  فأقاؿ
 :  سببين
 الذناب   :  األوؿ
  ا مهحاف لنصبر أو   نصبر :  الثاني
 ،إنو وهلل ا٢بمد فيو هنضة  :قلم ل م اآلف  ألنني

فيػػػو هنضػػػة شػػػبابية إسػػػبلمية فيمػػػتحن ىػػػؤالء ىػػػل يصػػػ وف أو ال  ٢بمػػػداأنػػػو اآلف وهلل :  ألننػػػي قلػػػم ل ػػػم
 ،يص وف 
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أّ ؽغجزْ إٔ رذخِٞا اُغ٘خ ُٝٔب ٣ؤرٌْ ٓضَ اُز٣ٖ خِٞا ٖٓ هجٌِْ ٓغزْٜ اُجؤعبء ٝاُنشاء } : قاؿ اهلل تعاذل 

ٓ٘ٞا ٓؼٚ ؽز٠ ٣وٍٞ اُشعٍٞ ٝاُز٣ٖ آ} ، يعِب معهم رسو٥بم :  ( 811اُجوشح )  {ٝصُضُٞا ؽز٠ ٣وٍٞ اُشعٍٞ 

 . {أال إ ٗقش هللا هش٣ت } :  تعاذلقاؿ اهلل  ،  {ٓز٠ ٗقش هللا 
 ،الببلء والتمحيص ما دل ٰبصل يف غّبىا  منىذه أحد غزوة أحد حصل فيها :  فالحاصل

 ، ا٢بديبيةإهنا أفضل من غزوة  :ولهذا قاؿ بعض العلماء 
 ،أف أىل ا٢بديبية أفضل من أىل بدر  :ول ن الصحيح 

آٍ ػٔذذشإ )  {ُٝوذذذ ػلذذب ػذذٌْ٘ } : تعػػاذل  اهللأحػػل علػػيهم رلػػوانو وأمػػا ىػػؤالء فقػػاؿ  تعػػاذل  اهللنػػو أل وذلػػي

118 ) .  
 ٮبزة الق ع مراعاة للوزف ،  ا٥بمزةىنا تسقط :  (لى  واألوؿ أوْ : )  قاله
 ، البينةيعِب لؤلدلة أدلة النصوص احمل مة يعِب الوالحة  ( :للنصاص المح مة : )  قاله
 ،ا٤بتشابو  بازاءحمل م يقاؿ ا ألف
 . ( 3آٍ ػٔشإ )  {ٓ٘ٚ آ٣بد ٓؾٌٔبد ٖٛ أّ اٌُزبة ٝأخش ٓزؾبثٜبد } :  قولو تعاذل 

 ويقاؿ بإزاء المنساخ فيقاؿ اذا مح م واذا منساخ وأصل ازح اـ اا ازتقاف  
******************  

وعػػػػػاِ ُل فػػػػػي العلػػػػػم مػػػػػ  خديػضػػػػػػة                                         – 111
  

                          فػػػػػػػػي السرػْبػػػػػػػػػِل فػػػػػػػػافهم نُْ ػهَػػػػػػػػػَة النهيضػػػػػػػػة                    
  

           ولػػػػػػػػيس فػػػػػػػػي األمػػػػػػػػة كالصػحػابػػػػػػػػػة                             – 112
فػػػػػػػػػي الفضػػػػػػػػػل والمعػػػػػػػػػروؼ وازصػػػػػػػػػابة                                                                  

  
فإنػهػػػػػػػػػم قػػػػػػػػد شػػػػػػػػاادوا المخهػػػػػػػػػارا                                                  – 113

وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايناا األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار واألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاارا                                              
  

وجااػػػػػػػػػػدوا فػػػػػػػػػي اهلل حهػػػػػػػػػى بانػػػػػػػػػا                                         – 114
   ديػػػػػػػػػن الػهػػػػػػػػػدى وقػػػػػػػػد َسػػػػػػػػػَمى األديانػػػػػػػػا                                                         

  
وقػػػػػػد أتػػػػػػى فػػػػػػي مػح ػػػػػػػم الهنػػػػػػػييل                                        – 115

مػػػػػػػػػن فضلػػػػػػػػػػهم مػػػػػػػػػػا يػيػفػػػػػػػػػػي ال ليػػػػػػػػػل                                                   
   

 ،ا٤بؤمنْب رلم اهلل عنهن وخدٯبة من أمهات  عائشة
 :  1 وقد اخهلف العلماء أيهما أفضل

 ،إف عائشة أفضل :  فقيل - 1
 ،إف خدٯبة أفضل :  وقيل - 8

 : أف يقاؿ : والصااب 
 ،إذل من ؟ إذل اهلل عز وجل ال نت لم يف ىذا ، إلينا  ليسفهذا أما مرتبههما عند اهلل 
  ، أفعا٥بما وأحوا٥بما فهذا إلينالنا من  ظهرٕبسب ما  وأما المفاضلة بينهما

 ،أمٌر ظاىر معروؼ  ألنه
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 ، فال مفاضلةلرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  زوجينوأما باعهبار كانهما 
 ،يف ىذه الفضيلة  يشَبكن كل أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم

 ،زوجاتو يف الدنيا واآلخرة  في أنهن
 ،أمهات ا٤بؤمنْب  وأنهن
 ،من احَبامهن وتعظيمهن ما يليق ّٔن وٕبا٥بن  علينا يضبوأنه 

 :فالضهات اآلف ةالث 
 ،زوجْب أزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم  كوهنمامن حيا  :  أو ً 

 ،   مفاضلةففم ىذه ا٢باؿ 
 ،يشَبكن يف ىذا الفضل  الرسوؿٝبيع أزواج  ألف
 ،من حيا ا٤برتبة عند اهلل :  ةانياً 
 ،أيضاً    مفاضلةفهذا 
٦بهػػوؿ لنػػا وكػػم مػػن شخصػػْب علمهمػػا واحػػد ل ػػن مرتبتهمػػا عنػػد اهلل بينهمػػا كمػػا بػػْب السػػماء  ىػػذا ألف

 ،ال ينظر إذل صورنا وأعمالنا وإ٭با ينظر إذل قلوبنا اهلل ألف  واألرض
 خديضة ؟  أـأفضل عا ية  أيهمابقي علينا األعماؿ الظاارة 

 :ما أشار إليه الم لف رحمه اهلل : أصح ما قيل في ذلي 
فضػل السػػبق إذل اإلسػبلـ و٥بػا فضػل مناصػرة النػػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم يف أوؿ أمػػره وأف  لهػاأف خديضػة 

 مزايا ،  و٥باصلى اهلل عليو وسلم يذكرىا دائماً وأنو دل يتزوج عليها وأهنا أـ أكثر أوالده  النيب
بالرسػوؿ صػلى  وعنايتهػاـ يف كوهنػا أحػب النسػاء إذل الرسػوؿ عليػو الصػبلة والسػبل عا ية رضػي اهلل عنهػا

 ،خدٯبة   األمة ت وف بذلك أميز من  يفاهلل عليو وسلم وشدة ٧ببتها لو وما نشرت من العلم ال ثّب 
 ، فصارت اذص أفضل من وجه واذص أفضل من وجه

ىػذه علػم نشػرتو كثػّباً يف آخػر ،  (وعا ية في العلم م  خديضة في السبل ) :  بقاله أشارلى اذا عو 
 ، عليو الصبلة والسبلـ ؿالرسو حياة 

 ،عنا خّباً  اهللسبقت وناصرت الرسوؿ وعالدتو رلم اهلل عنو وجزاىا  وتلي خديضة
الرسوؿ صلى اهلل عليػو  عنديف آخر حياة الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ال أحد يشك يف درجتها  وعا ية

ىا ويف يومهػا وآخػر مػا طَعِػَم مػن َحجْ  ويفوسلم و٧ببتو ٥با بل وكونو صلى اهلل عليو وسلم تويف يف بيتها  ًِ ِر
 .الدنيا ريقها رلم اهلل عنها 

  لم تحصل لخديضة و  ل يراا من زوجات النبي صلى اهلل عليه وسلم  وميياتكل اذص فضا ل 
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بالنسػػبة للمحبػػػة ٧ببتنػػا ٥بػػػن ٫بػػػبهن كلهػػن علػػػى حػػد  سػػػواء مػػن حيػػػا كػػػوهنن  :( فػػػافهم : ) ولهػػذا قػػػاؿ 
 حبنػػػاة والسػػػبلـ و٥بػػػن عنػػػدنا مػػػن االحػػػَباـ والتعظػػػيم مػػػا يليػػػق ٕبػػػا٥بن ويػػػزداد عليػػػو الصػػػبل الرسػػػوؿزوجػػػات 

 ،للواحدة منهن ٕبسب ما أسدت إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وما وإذل األمة 
  العدؿ والميياف الحل  ااواذا 

 ( 131اُ٘غبء )  {كال رزجؼٞا اُٜٟٞ إٔ رؼذُٞا } ،  وأما الميل م  العاطفة فهذا   شي أنه خالؼ الحل

أف ٯبعلنا وإياكم من أىل ا٢بق  اهلليعِب إف أرد  العدؿ ال تتبعوا ا٥بوى اتبعوا ما يقتضيو العقل نسأؿ ، 
 والعدؿ إنو على كل شٍئ قدير ،        

وأح امو عدؿ  صدؽأنو ٧ب م متقن يف ألفاظو ومعانيو ويف ٝبيع ما يتعلق بو أخباره    شي والقرآف
 . ( 48اُ٘غبء )  {ُٝٞ ًبٕ ٖٓ ػ٘ذ ؿ٤ش هللا ُٞعذٝا ك٤ٚ اخزالكب ًض٤شا } ، اً ضقال ٘بد فيو تنا

هللا ٗضٍ أؽغٖ اُؾذ٣ش ًزبثب } : ف اهلل تعالى سماص في ماضٍ  مهيابهًا فقاؿ أول ن قد يي ل على 

 والهرددألف المهيابه ياجب لمن نظر فيه الحيرة   والهيابه ضد المح م    ( 83اُضٓش )  {ٓزؾبثٜب 
 ؟مح ماً  فال ي اف  

 :  والضااب عن ذلي أف يقاؿ
التشػابو الػذي ىػو خفػاء ا٤بعػُب بػل التماثػل والتسػاوي يعػِب أنػو  االيس ، الذي ُوص  بو القػرآف  الهيابه

 ،كمالو وجودتو وإصبلحو للقلوب واألعماؿ   يفمتماِثل يشبو بعضو بعضاً 
 :اهلل تعالى المهيابه إلى قسمين  سرمق( الميهبه فيه معناص ) ولهذا لما ُأريد بالمهيابه 

  مح م  - 1
  ومهيابه  - 8

ٛٞ اُز١ أٗضٍ ػ٤ِي اٌُزبة ٖٛ أّ اٌُزبة ٝأخش ٓزؾبثٜبد كؤٓب اُز٣ٖ ك٢ هِٞثْٜ ص٣ؾ } : فقاؿ جل وعبل 

 . ( 3آٍ ػٔشإ )  {ك٤زجؼٕٞ ٓب رؾبثٚ ٓ٘ٚ اثزـبء اُلز٘خ ٝاثزـبء رؤ٣ِٝٚ 
 ،ال يشتبو على أحد  بْبّْ  والح ٗبعُب مح مالقرآف :  فحينئٍذ نقاؿ

 ،خفمُّ ا٤بعُب ال يعلمو إال أولوا العلم الراسخوف فيو  ومهيابه
 ،على قراءة الوصل ،  {ٝٓب ٣ؼِْ رؤ٣ِٝٚ اال هللا ٝاُشاعخٕٞ ك٢ اُؼِْ } : قاؿ  ولهذا
 ،َنِصُفُو بأنو كلو ٧ب م وبأنو كلو متشابو وبأف بعضو ٧ب م وبعضو متشابو  القرآففصار 

 ٱبتل  يف ىذا التفسّب ، المعنىل ن و 
 يم ن في القرآف آياٌت مهيابهة على جمي  الناس   يُعرفاف معنااا ؟  ال
 ،مثل ىذا يف القرآف  يوجدال ، ال 

٣ب أ٣ٜب اُ٘بط هذ عبءًْ } ،  ( 45اُ٘ؾَ )  {ٝٗضُ٘ب ػ٤ِي اٌُزبة رج٤بٗب ٌَُ ؽ٢ء } : قولو تعاذل :  والدليل

 . ( 131اُ٘غبء )  {ب ا٤ٌُْ ٗٞسا ٓج٤٘ب ثشٛبٕ ٖٓ سثٌْ ٝأٗضُ٘
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يوجد فيو آية أو كلمة ال يُفهم معناىا ل ن حقيقة الذي ٱبفػى ىػو حقيقػة مػدلوالت  أف   يم ن إطالقاً 
 ،ما اخ  اهلل عن نفسو وعن اليـو اآلخر ، ال نعرؼ حقيقتو  مثلاآليات 

ناص على جمي  الناس منقاٌض الذي قلهم أنه   ياجد شٌئ يخفى مع القاؿاذا : إذا قاؿ قا ل 
ما : إذا قاؿ لي قا ل   ابهد م بها السار فإف أحدًا   يعرؼ معنااا  الهيبالحروؼ الهضا ية 

{ ٕٗٞ }  : ما معنى   ( 1اُوِْ )  {ٕٗٞ ٝاُوِْ ٓب ٣غطشٕٝ } معنى 
1
  ؟ 

 واللسػػاف العػػر  نػػزؿ بلسػػاٍف عػػر  والقػػرآفلػػيس ٥بػػا معػػُب أصػػبلً ألهنػػا حػػروؼ ىجائيػػة غػػّب مركبػػة :  نقػػاؿ
وىػػم ظهػػور إعجػػاز القػػرآف ٥بػػؤالء القػػـو الػػذين  مغػػزىيقتضػػم أف ىػػذه ا٢بػػروؼ لػػيس ٥بػػا معػػُب ول ػػن ٥بػػا 

 .قوؿ البشر  وأنوادعوا أنو ُمفَبًى على اهلل عز وجل 
   ،أنو ما من سورة ابتدئت ّٔذه ا٢بروؼ إال وبعدىا ذكر القرآف : ويدؿ لهذا 

****************** 
وفػػػػػػي األحػاديػػػػػػػث وفػػػػػػي اآلةػػػػػػػار                                                           – 122

القػػػػػػػػػػػػػـا واألشعػػػػػػػػػػػػػػػار                                          وفػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػالـ     
  

مػػا ألػػي   األحاديػػايعػػِب ورد أيضػػاً يف األحاديػػا واآلثػػار ، ( : وفػػي األحاديػػث وفػػي اآلةػػار : )  قالػػه
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، واآلثار ما ألي  لغّبه ، إذل النيب 

 . ازطالؽ عنداذا 
 ( . ما ألي  للنيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) وإال فقد يراد باألثر 

 يف األثر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ، :  يقاؿيُقيد  أنو ل ن ال الب
بعػػدىم فػػإف يف  مػػند بػػالقـو الصػػحابة وكػػذلك أنػػو يريػػالظػػاار :  (وفػػي كػػالـ القػػـا واألشػػعار : )  قالػػه

 ،أشعارىم من الثناء على الصحابة وبياف فضلهم ومواقفهم 
****************** 

مػػػػا قػػػػد ربػػػػا مػػػػن أف يػحيػػػػػط نظمػػػػي                                           – 121
عػػػػػػػن بعضػػػػػػػه فاقػنػػػػػػػػ  وخػػػػػػػذ مػػػػػػػن عػلػػػػػػػػم                                       

  
 ،بة عندي بالياء و م ت(  ربا)  ( :ما قد ربا من أف يحيط نظمي عن بعضه )  : قاله

 ،باألل   ُت تبأف :  والصااب
 ألف األلف المهطرفة في الثالةي يُنظر إلى أصلها   

 ُت هب باأللف وإف كاف أصلها الياء فإنها ُت هب بالياء    فإنهاإف كاف أصلها الااو 
 ًُ  أصلها الواو دعا يدعو ،  ألهناباألل   ُت تب( دعا : )  فمثاَل

 باألل  ألهنا من ربا يربو ،  م توبة( ربا ) 
 يرمم ،  رمىألهنا من ( رمى ) 
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 بالياء ألهنا من قضى يقضم ، ( قضى ) 
فػأكثر يعنػي مػا زاد علػى الثالةػة فُه هػب باليػاء إ  مػا  رابعػةً أما ما زاد على األربعة األلف الهي ت اف 

    اسهثني
 .ُت تب باألل  ( ربا )  :ا مثالً قلن

كتب بالياء ، ( يسَب  : )  ل ن لا قلم ًُ  .فإهنا ًت
 .على الثبلثة دعا ُت تب باألل   زائدةألهنا 

 .ُيستدعى كتبتها بالياء :  ل ن لا قلم
   فهذص اي القاعدة 

 ، نظمو ربا من أف ٰبيط عن بعض ما قيل فيهم  أفمعناىا  يعِب( :  عن بعضه : )  قاله
 ف ي  بال ل ؟ 

 ،  عنوي وف من باب أوذل أف يعجز 
 ،رٞبو اهلل وجزاه اهلل خّباً  ( :فاقن  وخذ من علِم : )  قاله

  في سيرة الصحابة رضي اهلل عنهم تحهاج إلى حذر  المطالعةوْليُػْعَلم أف 
 ،من بعدىم من ا٣بوارج والروافض  للصحابةظهر أعداٌء  وذلي ألنه

وقػد أشػار شػيخ اإلسػبلـ رٞبػو اهلل  رضػي اهلل عػنهم الصػحابةحذٍر فيما يُنقل عن  فيحهاج ازنساف إلى
إذل مػػا ورد عػػن الصػػحابة ٩بػػا حصػػل مػػن الفػػًب وأف مػػا أشػػار ا٤بباركػػة  العقيػػدةتلػػك  1 يف العقيػػدة الواسػػ ية
ًً وقع منهم ي وف   ومغموراً ٔبانب الفضائل ، مغفورَا

****************** 
                                              الذي قػد يُػيري  الخاضمن  واحذر – 128

                                                 دريمػػػػػػػما جػػػػػػرى لػػػػػػا تػػػػػػػ مػفضلهػػػػػػػب                                      
  

ٕبيػا ال  نػةوالفتفعل أمر من ا٢بذر وىو التخػوؼ وعػدـ اإلقػداـ والوقػوؼ أمػاـ الشػر  ( :احذر : )  قاله
 يتجاوزىا ا٤برء ، 

 ،ال بلـ اللغو الذي ال فائدة منو (  الخاض: )  (من الخاض : )  قاله
 ( 18اُطٞس )  {اُز٣ٖ ْٛ ك٢ خٞك ٣ِؼجٕٞ } : الذي يتأمث فيو اإلنساف كما قاؿ تعاذل  ال بلـويُ لق على 

و العبد ٯبب أف ٫بذره وأال نت لم الصحابة أو ال بلـ الذي قد يتأمث في يف فا دة منه  فال الـ الذي ، 
 ،  فيو
 أي ٰبط من قدرىم ،  : ( قد ييري بفضلهم: )  قاله
 بينهم  وقع ٩بابينهم أي  :  (مما جرى : )  قاله
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 ،ىذه للتمِب يعِب ليتك تدري (  لا( : ) لا تدري : )  قاله
ا٤بتشػػابو ل ػػن مػػن  مػػن األمػػور الػػٍب ىػػم يف الواقػػع مػػن اهلل عػػنهم رضػػيوذلػػي أنػػه جػػرى مػػن الصػػحابة 

ُنزَّؿ ،  منا٤بتشابو الواقع ال 
 ا٤بتشابو ا٤ب

وأف الصػحابة رلػم اهلل عػنهم  سػيئأنػو قػد ي ػوف فيهػا مػدخٌل ل ػل ذي غػرٍض  وجه كانها من المهيابه
ال مػػن أجػػل الوصػػوؿ إذل ا٢بػػق فهػػو مػػن  السػػل ةتقػػاتلوا فيمػػا بيػػنهم وأراقػػوا الػػدماء مػػن أجػػل الوصػػوؿ إذل 

 ،ا٤بتشابو الواقع 
أف يرجعػػوا إذل احمل ػػم الػػذي ال  المهيػػابه مػػن المنػػيؿ أو مػػن الااقػػ  فػػيوطريقػػة أاػػل العلػػم وازيمػػاف 

 ،تشابو فيو 
والػزبّب    كالػذي بػْب علػم وعائشػة رلػم اهلل عنهمػا   الصحابة رضي اهلل عػنهم مػن الفػهن منفما جرى 

 مػن ضػاف الحاقػدوف علػى ازسػالـاسه لها الم ر وأحداث كثّبة تُعلم من التاريخ  2 ومعاوية علموبْب 1
مػنهم  كثػّبٍ الػذين يف قلػوب   كالرافضػةوٞبلوىا على أهنا صدرت عن نيٍة سػيئة ،  أجل ال عن يف الصحابة

 وفػػػلَّ وال سػػػيما علػػػى عمػػػر بػػػن ا٣ب ػػػاب رلػػػم اهلل عنػػػو الػػػذي أطػػػاح بعروشػػػهم  وحقػػػد علػػػى اإلسػػػبلـِغػػػْل 
أهنػػػم كػػػانوا  حػػػٌبيف الصػػػحابة رلػػػم اهلل عػػػنهم  ٝبػػػوعهم ف ػػػانوا يتخػػػذوف مػػػن ىػػػذه الوقػػػائع ُسػػػلَّماً للقػػػدح

والعيػاذ بػاهلل مػع مػا لػو  بلعنػويلعنوف من قاـ لد علم بػن أ  طالػب رلػم اهلل عنػو ويتقربػوف إذل اهلل تعػاذل 
 ،من الفضيلة 

ىػذا األمػر الػذي وقػع بيػنهم ٯبػب أف ُٰبمػل علػى  إف:  ل ن الراسخين في العلػم وأاػل ازيمػاف يقالػاف
 اذا ؟ نيٍة حسنة ، ٤ب

وا٤بعػػػروؼ واإلحسػػػاف وا١بهػػػاد يف سػػػبيل اهلل فمػػػا يقػػػع مػػػنهم مػػػن ا٤بعاصػػػم فهػػػو  الفضػػػل٤بػػػا للصػػػحابة مػػػن 
وٯبعػػل ا٢ب ػػم لؤلكثػػر  سػػمءا٢بسػػنات وا٢َبَ ػػُم الَعػػْدُؿ ىػػو الػػذي يقػػارف بػػْب ا٢بسػػن وال جانػػبٌر يف و مغمػػ
وجػدنا  وال مػاالتم مػن الفضػائل إذا قارناَّ ٤با حصل بْب الصحابة ٩با يُظنُّ إٜبػاً وبػْب مػا حصػل مػنه و٫بن

  العدؿ  ااوالااجب أف تن مر السيئات في جانب الحسنات اذا أف الثا  أكثر ب ثّب 
اغهفػػر قليػػل  مػػنالمنصػػف : ) يف مقدمػػة كتػػاب القواعػػد  ومػػا أحسػػن كلمػػة قالهػػا ابػػن رجػػب رحمػػه اهلل

   3 (خطأ المرء في كثير صاابه 
 ،(  قد صدر اجههادٍ ه عن فإن) :  ولهذا يقاؿ الم لف رحمه اهلل

******************  
                                          اضػػػػػػػرم ػهػػػػػػػػن لػأذؿ اهلل مػػػػػػػ فاسػػػػػػػلم                                       د صػػػػػػدر   ػاٍد قػػػػػػػهػػػػػػػعػػػػػػن اجه فإنػػػػػػه – 123

                                                 

 ،(  50 – 51/  35( )  359،  98 – 97/  03) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -  1
 ،(  79 – 58،  32  – 08/  35( )  437،  430/  4) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -  2
 ،  3قواعد ابن رجب ص   -  3



 547 

                                                  
 ،أي ما جرى بْب الصحابة من الفًب والقتاؿ ( : فإنه : )  قاله
ٍُ قد ) : قاله  واالجتهاد افتعاؿ من َجَهَد أي بذؿ ا١بهد وىػو ال اقػة يف ا٢بصػوؿ  : ( صدرعن اجههاِد

 ،على ا٤بقصود 
وطاقتػو  جهػدهالػذي يت لػب األح ػاـ مػن أدلتهػا الشػرعية ُيسػمى ٦بتهػداً ألنػو يبػذؿ  ُيسمى العػالم ولهذا

 ،إذل ا٢بق عن طريق الدليل وُوْسَعو للوصوؿ 
 ،بينهم عن اجتهاد  حصلحصل ما  فالصحابة رضي اهلل عنهم

الػذي سػبباً للعثػور علػى قتلػة أمػّب  ىػومعاوية وعائشة رلم اهلل عنها والزبّب قػاتلوا يظنػوف أف ىػذا :  فمثالً 
ل أو عػن ا٤بتػآمرين أ  طالػب أخَّػر البحػا عػن القاتػ بنا٤بؤمنْب عثماف رلم اهلل عنو لُيقتص منو ، وعلم 

جػداً أف نعثػر علػى ىػؤالء ا٤بػدبرين مث إذا عثرنػا فػإف قػتلهم  ويصػعبألف ا٢باؿ تقتضم ذلك الناس يف فتنػة 
 ،منهم رؤوس قبائل  ألفقد يؤدي إذل فتنٍة أك  

  فعلي  له رأي 
  ومعاوية وعا ية واليبير لهم رأٌي آخر 

  كلها عن اجههاد 
 الشػمءادت أف تن فئ لوال رجاٌؿ مػن رجػاؿ معاويػة صػار يف نفوسػهم بعػض إف الفتنة ك :إنه قد قيل  ةم

 ،وبادروا بالقتاؿ فحصل الشر 
إذا قػدَّرنا أف ىػؤالء :  وننظػر بينهمػا ونقػاؿ اإلحسػاففإنو ٯبب أف ٫بمل اإلسػاءة علػى  وأياًّ كاف الهقدير

 ،من ا٢بسنات ما يوجب ٧بو ىذا  ٥بميف ىذه الفتنة ال بّبة فإف  أخ ئوا
 ،مغفور  وا٣ب أإف أصاب فلو أجراف وإف أخ أ فلو أجر  ازنساف المضههدو 

أجػٌر        أخ ػأ فلػو وإذاإذا ح ػم ا٢بػاكم فأصػاب فلػو أجػراف : )  ى ذا قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم
) 1  ، 

  أجٌر واحد  له والمخطئفالمصيب له أجراف  مخطئوا  ء بين مضههٍد مصيب ومضههد 
 أيهم أقرب إلى الصااب وأيهم أحل بالخالفة ؟  :فإف قاؿ قا ل 

 ،علم بن أ  طالب ال شك يف ىذا  للخالفة األقرب للصااب واألحل أف:  فالضااب
،          2 (إنػػػو تقتلػػػو الفئػػػة الباغيػػػة : ) اهلل عليػػػو وسػػػلم يف عمػػػار بػػػن ياسػػػر  صػػػلىقػػػوؿ النػػػيب  :ودليػػػل ذلػػػي 

 ،ي قتل عمَّاراً ىم أصحاب معاوية اإلماـ والذ علىيعِب ا٣بارجة  ( الباغية) 
  الصااب وي اف جيل معاوية اا الفئة الباغية  إلىوعلى اذا ي اف علي بن أبي طالب أقرب 
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بغضػػاء لواحػد مػن الصػػحابة وأف ٫بمػل مػا جػػرى مػنهم مػػن  والل ػن مػع ىػػذا ٯبػب علينػا أال نضػػمر حقػداً 
 ، لوا٣ب أ على أنو اجتهاد واهلل يغفر 

وا٣ببلؼ  والردأال ٪بعل ما جرى بْب الصحابة من ىذه ا٤بسائل سبباً لؤلخذ  ازيمافةم إنه من العقل و 
 . ( 842اُجوشح )  {ُٜب ٓب ًغجذ ٝػ٤ِٜب ٓب اًزغجذ } ألف ىذه أمٌة قد خلت 

اآلف على طريق ا٢بق الذي يف كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وعلػى آلػو وسػلم  منأف ٪بتمع  علينا
 يدعا إليه بعض الناس اليـا من محاولة الهقريب بين الرافضة وبين أال السنة كما  نداىنوأال 
 ، اهللمداانة في دين ،  محاولة الهقريب بين المذاب الحل والمذاب الباطل ليس إ  مداانة ألف

 ،على ا١بميع الرجوع إذل ال تاب والسنة وَىْدي السل  الصاحل  وإف من الااجب
واعتقػػاد أف مػػن أخ ػػأ مػػنهم فػػإف خ ػػأه  1 ئ الصػػحابة رلػػم اهلل عػػنهمال ػػ  عػػن مسػػاو  يضػػب مػػاوأوؿ 
فيمػا  اػذا الااجػب علينػاجانػب صػوابو ومػا حصػل مػن فسػاد فإنػو منغمػر يف جانػب اإلصػبلح  يفمنغمر 
 الصحابة رلم اهلل عنهم ،  بْبجرى 
 ،  ٥بم والبغضاءمن أي شمء ؟ اسلم من ا٣بوض والوقوع فيهم والعداوة ( : فاسلم : )  قاله
 ،ٝبلػػٌة دعائيػػة  ا٣ب يػػةأي أوقعػػو اهلل يف الػػذؿ وا٥بػػواف وىػػذه ا١بملػػة ( : أذؿ اهلل مػػن لهػػم اضػػر : )  قالػػه

  وييير رحمه اهلل إلى الرافضة الذين اضروص 
 ،ألهنم أموات  ي لموهنمىجروىم ال :    نقاؿ
م ليػتهم سػ توا عػن مػنه سػلمواىجروا فضػلهم ونشػر فضػلهم بػل اعتػدوا علػيهم يعػِب ليػت الصػحابة  ل ن

رؤوس ا٤بنػػػابر والعيػػػاذ بػػػاهلل  علػػػىنشػػػر فضػػػائلهم ول ػػػن دل يتهمػػػوىم ويرمػػػوىم بالباطػػػل وال ػػػذب ويلعنػػػوهنم 
اللهػػم ألعػػن صػػنمي قػػريل وجهبيهمػػا  )ي تبػػوف وا٤بسػػاء ويلعنػػوىم يف كتػػبهم الصػػباحية يف أذكػػار الصػػباح 

هلل العافيػة ٫بػن رأينػا كتػبهم ى ػذا يف أذكػار ا نسأؿيعنوف بذلك أبا ب ر وعمر والعياذ باهلل ( وطاغاتيهما 
 ،بلعن أ  ب ر وعمر نسأؿ اهلل العافية  اهللالصباح وا٤بساء يعِب يتقربوف إذل 

 ،اهلل عز وجل  منال يزدادوف بذلك إال بعداً  ول ن أبعدام اهلل
ضػائلهم نشػر ف بعػدـونسأؿ اهلل أف يعفو عنو حيا دعا بالذؿ على من ىجػر الصػحابة  فني ر الم لف

 ،بل زاد على ذلك أنو نشر ما اهتمهم بو بل وكذب عليهم بو من ا٤بساوئ 
******************   

                               اف أحػػػػػػػػػػػرى   ػعػػػػػػػػػػػػابػفاله وبعػػػػػػػػػػػدام – 121
                                           طػػػػػػػػػػػراّ م ػاُاػػػػػػػػػػػػعػِ ابػم تػةػػػػػػػػػػػ بالفضػػػػػػػػػػػل                                                      

  

                                                 

وشػرح العقيػدة الواسػ ية للشػيخ ٧بمػد خليػل ىػراس ص  017وعقيػدة السػل  للصػابو  ص  263أصوؿ السنة البن أ  زمنػْب ص   - 1
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القرف الثا  مػن ىػذه األمػة  وىمأجدر بعد الصحابة التابعوف ، التابعوف ٥بم بإحساف :  (أحرى : )  قاله
، 

   1 اهللواعلم أف القرف يُعهبر بأكثرص كما قاؿ شيخ ازسالـ رحمه 
أي ٩بػػن دل  التػػابعْبرف أكثػػره مػػن التػػابعْب أنػػو ال يوجػػد أحػػٌد مػػن الصػػحابة ال ، فػػإذا كػػاف القػػ ولػػيس معنػػى

ومػا أشػبو  كػاف يوجػد العشػرة وا٤بائػة  وإفيشاىدوا النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم فإنػو ُيسػمى قػرف التػابعْب 
 ، بأكثر أاله يُعهبرفالقرف ذلك من الصحابة وكذلك يقاؿ يف تابع التابعْب 

  الهابعاف ام أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة رضي اهلل عنهم 
 ، 2 (خّب الناس قر  مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم : )  اهلل عليه وسلم صلىلقاؿ النبي 
 ،وليس ل ل فرٍد على كل فرد  تفضيٌل للضملة على الضملة اناوالهفضيل 

 ،من ىو أفضل من التابعْب يف العلم والعبادة وا١بهاد  التابعْبيف تابع  بمعنى أنه قد ياجد
 ،ىو أفضل من الصحابة يف العلم وا١بهاد ليس الصحابة عموماً  منيف التابعْب  كذلي أيضاً ياجد

إ  أف الصػػػحابة يهميػػػيوف ، ىػػػؤالء قػػػد يفضػػػل الواحػػػد مػػػن ىػػػؤالء  مػػػنالواحػػػد  بػػػل مػػػن بعػػػض الصػػػحابة
ىػػذه ال ٲب ػػن أف ينا٥بػػا أحػػد مػػن التػػابعْب ل ػػن الفضػػل والعلػػم  الصػػحبةبخصيصػػٍة ليسػػم ل يػػرام واػػي 

التػػابعْب مػػن خػػٌّب مػػن بعػػض الصػػحابة كمػػا يوجػػد يف تػػابع التػػابعْب مػػن ىػػو خػػٌّب مػػن  يفجػػد وا١بهػػاد رٗبػػا يو 
 ،التابعْب 
 ا٣بصيصػةال ل ل فرد إال ما ذكرت ل م من ٛبيػز الصػحابة رلػم اهلل عػنهم ّٔػذه  إذف للضملة فالهفضيل

 وىم الصحبة ، 
 تابع من ؟ تابع التابعْب ،  ( :ةم تابعاام طُراّ : )  قاله
تػابع التػابعْب بعػد  بأفوىو كذلك ٫بن نق ع  جميعاً وأف ت وف ٗبعُب  قطعاً ٰبتمل ٗبعُب :  (راًّ طُ )  : قاله

  نقط  بذلي التابعْب وأف التابعْب بعد الصحابة ، 
بقيػػػة ال بقػػػات يعػػػِب دل يػػػذكر إال ثػػػبلث طبقػػػات الصػػػحابة والتػػػابعوف ٥بػػػم وتػػػابع  عػػػن وسػػػ م الم لػػػف

مػػا يف حػػديا عمػػراف بػػن حصػػْب وغػػّبه مػػن أف خػػّب النػػاس  علػػى نػػاءاً باقتصػػر علػػى ذلػػك  وإ٭بػػاالتػػابعْب 
 ،التابعْب مث تابعوا التابعْب  مثالصحابة 

البػدع وتفرقػت األىػواء وحصػل  وانتشػرتمػا بعػد ىػذه القػروف الثبلثػة حصػلت الفػًب  :وعلػى اػذا فنقػاؿ 
 ،الشر ال ثّب ورفعت ا٤ببتدعة رؤوسها 

 ،الناس يف كل شمء حٌب ت لموا يف اهلل عز وجل وت لم  وإيماناً  أمناً واضطرب الناس 
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 ، معّطٍل لصفاته ومثبٍم ممثل وقا ٍم بالقسط معهدؿ بينوصاروا في اهلل ما 
يف مسػػػألة القػػػدر ومسػػػألة كػػػاف بعػػػد ا خػػػهالؼ وصػػػفاتو  أ٠بائػػػويف اهلل عػػػز وجػػػل ويف  واخػػػهالؼ النػػػاس
 ،اإلٲباف وال فر 

 ،رلم اهلل عنهم  أواخر عصر الصحابة أدركت ألف مسألة القدر
 ،وما يتعلق بو  اإلرجاءبعدىا وكذلك  ومسألة األسماء وازيماف وال فر

يت لمػوف عليهػا أكثػر  النػاسوصػار  ةػم جػاءت بػدع األسػماء والصػفات وانهيػرت اػذص انهيػاراً عظيمػاً 
 من غّبىا ألهنا أشد خ راً من غّبىا ، 

ق بفضػلهم وبعػُد فػإ  أدعػوكم إذل قػراءة أخبػار على ما يتعل على الصحابة الم لفوإلى انا انههى كالـ 
اهلل عػػػنهم بعػػػد قػػػراءة سػػػّبة النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم حػػػٌب يشػػػد اإلنسػػػاف نفسػػػو مػػػع  رلػػػمالصػػػحابة 
 ليزداد بذلك إٲباناً و٧ببًة ٥بم ومنهجاً طيباً ، السالفْبالسابقْب 
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 األسئلة
وسػػلم كػػانوا داخػػل  عليػػويػػروا النػػيب صػػلى اهلل صػػغار الصػػحابة الػػذين كػػانوا يف ا٤بدينػػة ول ػػن دل :  السػػ اؿ

 البيوت ، ىل تعت  ٥بم ُصحبة أـ ال ؟
 ال تعت  ٥بم ُصحبة ، الذين دل ٯبتمعوا بو ال ، :  الضااب
 يعت وف متبعْب ح ماً ألف آباؤىم متبعْب لفعلو ؟ :  الس اؿ
 ال ، ال تعت  ، ال بد أف ٯبتمعوا بو ،:  الضااب
 ؟  متحملْبالنيب صلى اهلل عليو وسلم ول ن دل ي ونوا  ابة الذين رأو صغار الصحا:  الس اؿ
 ت وف روايتهم مرسلة ، :  الضااب
 ىل تُقبل ؟ :  الس اؿ
 ومرسل الصحا  لو ح م االتصاؿ ، ىذا يُعلم من مص لح ا٢بديا ،:  الضااب
 بأخوة نسب ؟  يستلمن أعلى مرتبة األخوة أو الصحبة يعِب إذا قلت ىذا صاحيب أو أخم :  الس اؿ
 ،إذف اجتمعت يف حقو أخوة وُصحبة ، ا٤بصاحب لك مؤمن :  الضااب

ليػػت أنػػاَّ : ) يف حقػػو إال األخػػوة و٥بػػذا ٤بػػا قػػاؿ الرسػػوؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ  فلػػيسومػػن دل ي ػػن صػػاحباً 
يػػأتوف مػػن  قػػوـٌ  إخػػوا أنػػتم أصػػحا  ، : ) أو لسػػنا إخوانػػك يػػا رسػػوؿ اهلل ؟ قػػاؿ : قػػالوا ( إخواننػػا  نػػرى

، وإذا كػاف أخػوؾ فهػو  األخػوةيعِب أعلى مػن :  1( أنتم أصحا  : ) فقولو ( بعدي يؤمنوف   ودل يرو  
 من اإلٲباف فإف صاَحَبك فهو أخوؾ وصاحبك ، 

ل الصػحا  سػفمر  الضع الذين قالوا أف مرسل التابعم األصل فيو : بالنسبة ٤بص لح ا٢بديا :  الس اؿ
 فيو الضع  ؟  ال يقبل ألف األصل

 ليس بصحيح ، :  الضااب
 ،مقبوؿ وأف لو ح م االتصاؿ  مرسل الصحابيأف :  الصحيح

 ،فهو منق ع  من بعد الصحابة مرسلأما 
إنػػو ال يػػروي إال : بػػن ا٤بسػػيب فػػإهنم قػػالوا  كسػػعيدأف ىػػذا التػػابعم ال يػػروي إال عػػن صػػحا    إ  إذا ُعلػػم

 ،  بلً متصعن أ  ىريرة وعلى ىذا في وف مرسلو 
 ا٤بخضـر حديثو منق ع أو مرسل ؟ :  الس اؿ
 ،منق ع ، ا٤برسل منق ع :  الضااب

 ،ا٣باص فهو منق ع ما دل يتصل سنده  با٤بعُبألف كل مرسل أو معلق أو معضل أو منق ع 
 وا٤بعلق ،  وا٤برسلفيشمل األربعة يشمل ا٤بنق ع وا٤بعضل 
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 ؟ الصديق والزميل ىل ٮبا ٗبعُب الصاحب :  الس اؿ
صػديقك ،  ولػيسال الصديق غّب الزميل قد ي وف صػديقك ولػيس زميلػك وقػد ي ػوف زميلػك :  الضااب

 ، الزميل ا٤بشارؾ لك يف مهنة من ا٤بهن 
 ل ن ىل ىو صاحبك ؟ ، في وف زميلك  واحدقد ت وف أنت وىو يف فصٍل :  فمثالً 

 يباين عملك فهو صديقك ،  لو مثبلً عملو حٌبزميل أو غّب زميل  سواءً قد وقد ، الصديق صديق 
 ييهرط في الهحمل ازسالـ   ازسالـ ييهرط في األداء     

 ,ألنو إذا أسلم ال ٲب ن أف يقوؿ كذباً  ُيشَبطأما التحمل فبل 
أمػٍب خلػيبلً الٚبػذت  مػن اً لػو كنػت متخػذ: ) كي  نوفّْق بْب قػوؿ النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم :  الس اؿ
 ؟ 2،  ……أوصا  خليلم :  ىريرة وقوؿ أ ،  1 (أبا ب ٍر 
 ،  لييد خليلٌ الخلة ت اف من جانبين زيد خليٌل لعمرو وعمرو ا٣بلة من جانبْب ، :  الضااب

  الممناع اا أف الرساؿ يهخذ خليالً 
 أما أف يُهخذ اا خليالً فال بأس  

 وأحػػبخليلنػػا اػػا الااجػب علينػػا   الااجػػب علينػا أف نضعػػل الرسػػاؿ عليػه الصػػالة والسػػالـ اػا  بػل
 الناس إلينا   

عمالو السابقة أ فإف، أخذنا أحسن اهلل إليك أنو إذا كاف اإلنساف مسلمًا مث ارتد مث أسلم :  الس اؿ
 ٝبيع األعماؿ ؟  فيشمل،  ( 21اُضٓش )  {ُئٖ أؽشًذ ٤ُؾجطٖ ػِٔي } : واهلل سبحانو وتعاذل يقوؿ ، تُقبل 

،  {ُئٖ أؽشًذ ٤ُؾجطٖ ػِٔي } : دل ترجع ول ن الذي قاؿ رجعت أو  سواءً ىذا عاـ ظاىره :  الضااب
 . ( 44األٗؼبّ )  {ُٝٞ أؽشًٞا ُؾجو ػْٜ٘ ٓب ًبٗٞا ٣ؼِٕٔٞ } : والذي قاؿ 

ٖٝٓ ٣شرذد ٌْٓ٘ ػٖ د٣٘ٚ ك٤ٔذ ٝٛٞ ًبكش } : وىذا يف حق الناس ىو الذي قاؿ  الرسوؿفاألوؿ يف حق 

 . ( 813اُجوشح )  {كؤُٝئي ؽجطذ أػٔبُْٜ 
عػوده إذل اإلسػبلـ بعػد الػردة خػّباً كثػّب  ي ػوفٗبا إذا مػات عليػو ، ورٗبػا  اذا في اف المطلل مقيداً وعلى 

مسػػلموف حقيقػػًة وح مػػاً مث يرتػػدوف بػػَبؾ الصػػبلة والفجػػور  ىػػممػػن النػػاس السػػفهاء عنػػدنا اآلف مسػػلموف 
 اهلل في ونوف أحسن حاالً من قبل ب ثّب ،  يهديهموكل األعماؿ السيئة مث 

 ىل من مذىب أىل السنة الَبلم عن الصحابة ؟ :  الس اؿ
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٣وُٞذٕٞ }  بػأهنموإال فإف اهلل عز وجل وصػ  الػذين مػن بعػدىم ، ىذا من حقهم علينا ، نعم :  الضااب

حقػوقهم علينػا  مػنودل يػذكر الَبلػم ل ػن ،  ( 12اُؾؾذش )  {سث٘ب اؿلش ُ٘ب ٝإلخٞاٗ٘ب اُذز٣ٖ عذجوٞٗب ثبإل٣ٔذبٕ 
 اؼ بالفضل أف نَبلى عليهم وإال فهو ليس بواجب ،ومن االعَب ، ومن األدب 

 ؟ …… قو٥بم علم كـر اهلل وجهو وقو٥بم اإلماـ علم ىل ىذه :  الس اؿ
الرسػوؿ عليػو الصػبلة  بػأمرىذه من شعار الرافضة ، ٫بن نقوؿ علٌم إماـ ال شػك وقولػو متبػوٌع :  الضااب
 ، منهمعلٌم و ،  1 (علي م بسنٍب وسنة ا٣بلفاء الراشدين : ) والسبلـ 
 من دوف ىؤالء إماـ ، : أبو ب ر إماـ وعمر إماـ وعثماف إماـ بل نقوؿ : ونقوؿ 
 ،حنيفة  أبوبن حنبل اإلماـ الشافعم اإلماـ  أٞبداإلماـ 

 إذا كػانوا يريػدوف ّٔػا إمامػًة ىػم يػدَّعوهنا وىػم إمامػة العصػمة إالليست اإلمامة خاصة بعلم بن أ  طالب 
، 

 ، 2 طالب وال غّبه إال الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم أ ال يف علم بن  ذلك فنحن ال نقرىم على
 فاله ريم أيها أبلغ اله ريم أو الرضا ؟ ( وجهه  اهللكـر : ) أما قالهم 

 ، الرضا
اهلل ٥بم ٛبنوا علم فيقولوف أدل تع نا أدل تفعػل أدل تفعػل ويػذكروف مػا  يقوؿأىل ا١بنة : )  الدليل على اذا

 ، 3( يقوؿ إن م علمَّ أف أحل علي م رلوا  فبل أسخط علي م أبداً  مثىو عليهم 
ىػؤالء الػذين أرادوا أف ي رمػوا علػم بػن أ  طالػب عػدلوا عػن األفضػل  اله ريم منفصار الرضااف أعظم 

 ،إذل ا٤بفضوؿ 
 ،(  كـر اهلل وجهه) أفضل من إذا قلت (  رضي اهلل عنه) إذا قلتم علم :  نقاؿ

   الرضاوف ألف اله ريم د
أحػػػل  : ) يقػػػوؿحػػػديا أىػػػل ا١بنػػػة مػػػع اهلل عػػػز وجػػػل أهنػػػم يػػػذكروف نعمػػػو علػػػيهم وإع ػػػاءه مث :  والػػػدليل

 ،( علي م رلوا  فبل أسخط علي م أبداً 
  ُيحـر الحل لما أرادوا الباطل بهذا  اهللل ن ازنساف الذي يريد الباطل بإذف 

  ا٢بػػػق و عػػػدلوا إذل ا٤بفضػػػوؿ مػػػع وجػػػود  واُحرمػػػ وتخصػػػيص علػػػي بػػػن أبػػػي طالػػػب رضػػػي اهلل عنػػػه بػػػذلي
 ،أفضل 
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ٝاُغبثوٕٞ األُٕٝٞ ٖٓ أُٜبعش٣ٖ ٝاألٗقبس ٝاُز٣ٖ } ، اهلل  رلاإف أكـر شمء ينالو العبد  :فنحن نقاؿ 

)  {سم٢ هللا ػْٜ٘ ٝسمٞا ػ٘ٚ } اهلل وجوىهم ، ىذه اآلية ؟ أـ  كرَـّ،   ( 122اُزٞثخ )  {ارجؼْٞٛ ثبؽغبٕ 

 ؟  ( 4اُج٤٘خ 
إ اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ٝػِٔٞا اُقبُؾبد أُٝئي ْٛ خ٤ش اُجش٣خ ، عضاإْٛ ػ٘ذ } ،  {سم٢ هللا ػْٜ٘ ٝسمٞا ػ٘ٚ } 

 ماذا بعدىا ؟ ،  ( 4 – 3اُج٤٘خ )  {سثْٜ ع٘بد ػذٕ رغش١ ٖٓ رؾزٜب األٜٗبس خبُذ٣ٖ ك٤ٜب أثذا 
 . {رُي ُٖٔ خؾ٢ سثٚ } ختمها ّٔذا ،  {سم٢ هللا ػْٜ٘ ٝسمٞا ػ٘ٚ } 

 ،ألنو دل يسجد لصنم ( اهلل وجهو  كرَـّ) م يصفونو بػ إهن : يقالاف
دل يسجدوا لصػنم ، كػل الػذين ُولػدوا يف اإلسػبلـ  الذينإذا كاف األمر كذلك فما أكثر الصحابة :  فنقاؿ

 ال نعلم عنهم سجدوا لؤلصناـ أـ دل يسجدوا ، ا١باىليةدل يسجدوا لصنم والذين يف 
 ؟  غلاأليس يف ىذا العمـو (  الصدا يلضْ مُ ) و (  مفرج األوجاؿ) قولو :  الس اؿ
 ،(  مفرج األوجاؿ) خصوصاً  أف فيه شيئاً من ال لاا٢بقيقة :  الضااب

أف ىػذا وصػٌ  إلػايف ٗبعػُب أنػو عنػدما ٱبػاؼ النػاس :  ا عهػذار عػن الم لػف رحمػه اهلل فػيل نه يقػاؿ 
 ،ىو الذي يزيل ا٣بوؼ عنهم ل ن بأمر اهلل عز وجل  ي وف
  إ  هلل عي وجل  ي افف الهفريج المطلل   وإ  فإ
 ،ف ذلك أيضاً ٲب ن أف نقوؿ فيو شمء من ا٤ببالغة (  مضلي الصدا) أما 
الػػػرد علػػػى  أوالً كمػػػا قلػػػت ل ػػػم إ٭بػػػا أطنػػػب يف وصػػػفو با٤بػػػدح للسػػػببْب اللػػػذين ذكرناٮبػػػا   رحمػػػه اهلل ل نػػػه

 الرافضة والثا  الرد على الناصبة ،
ىػل ثبػت ، ( أف علمػاء الرافضػة كفػار وعػامتهم فسػاؽ ) : خ اإلسػبلـ قػاؿ ىػل صػحيح أف شػي:  الس اؿ

 عنو ىذا القوؿ ؟ 
الػػػذي ال  اإلنسػػػافدل أَر ىػػػذا ل ػػػن القاعػػػدة عػػػن شػػػيخ اإلسػػػبلـ كمػػػا عرفتموىػػػا أف ، ال أدري :  الضػػػااب

 يعلم ا٢بق ودل يُبْب لو ال ي وف كافراً ،
إذا أرادوا أف يسػػبوا  وأهنػػمحابة علػػى ا٤بنػابر وال رقػػات ٠بعنػػا ورأينػػا مػن عػػواـ الرافضػػة سػبهم للصػػ:  السػ اؿ

 سباِّ ٥با ؟ ( أنِت عائشة : ) امرأة قالوا 
ٯبػػب أف نبػػْب  نسػػت عوإذا دل  فالااجػػب مػػنعهمإذا كػػاف ىػػؤالء يسػػبوف الصػػحابة علػػى ا٤بنػػابر :  الضػػااب

 ،ا٢بق وأال ّنُسبَّ من يغلوف فيهم 
  إذف نسػػػب ٝبػػػاعت م الػػػذين تغلػػػوف :  لصػػػحابة قػػػالاايسػػػباف ا اػػػ  ءألف اػػػ  ء النااصػػػب لمػػػا صػػػار 

 ،فيهم 
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البيػػت ال شػػك أف ا٤بػػؤمنْب مػػنهم الػػذين يسػػاويهم غػػّبىم يف اإلٲبػػاف ىػػم  أىػػل:  فػػنحن نهبػػ  الحػػل نقػػاؿ
مشػ ل  العػواـىػم أحػق باحملبػة لقػرابتهم بػالنيب عليػو الصػبلة والسػبلـ ون تفػم بػالتبيْب ألف  البيػتأعِب آؿ 

 ،عا٤بهم ىو العادل وأف من سواه جاىل  العامم اآلف يرى أف
يثػق بفتػوى عػادل مػن علمػاء ا٤بمل ػة إذا كػاف ىػو مػن أىػل ا٤بمل ػة ل ػن ال يثػق مػن  الرجػل مثالو٥بذا ٘بد 

 ،الفتوى إذا كانت من عادٍل آخر  نفس
 ، عندي ي اففهذص مي لة في الحقيقة مسألة العااـ من أش ل ما 

 ، ي ن من بياف ا٢بق قد ي وف بلغو ا٢بق ولو دل ألف بعضهم
ىم أىل سنة وىؤالء شػيعة أيهػم أقػرب للصػواب الػذين علػى سػنة أو الػذي يتشػيع  ىؤالء إ  أنهم يقالاف

 ؟  البيتآلؿ 
 ، األصل ايألف السنة يعِب حٌب الف رة تقتضم أنو ال ٯبوز اعتناؽ الشيعة مع وجود السنة 

 ا٤براد بعلم أبو ذو السب ْب ؟ :  الس اؿ
سػػب ا الرجػػل أوالد بناتػػػو أي يعػػِب بالنسػػبة للرسػػوؿ صػػػلى اهلل  فػػإفلسػػب ْب ا٢بسػػن وا٢بسػػػْب ا:  الضػػااب

 يقاؿ أنو أخذ بنٍب رسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ، عثمافعليو وسلم ذو النورين 
 ؟  1 (اعملوا ما شئتم فقد غفرت ل م : ) قوؿ اهلل تعاذل ألىل بدر :  الس اؿ
 ،يشمل ال فر ( اعملوا ما شئتم )  ىذا مش ل ألف ظاىر العمـو:  الضااب

 : والضااب عن اذا بأحد وجهين 
ال فػػر ٤بػػا حػػل يف قلػػؤّم مػػن اإلٲبػػاف الراسػػخ الػػذي ال ٲب ػػن أف  يشػػاءواأف  ٲب ػػنأف يقػػاؿ إنػػو ال  :األوؿ 

  ،الغزوة  ال فر في وف ىذا بشارٌة ٥بم أهنم لن ي فروا ويبقى ما دوف ال فر م فر ّٔذه  خبللويدخل من 
قػػدموه  مػػاال فػػر بسػػبب  يشػػاءواال يػػدخل فيػػو ال فػػر ألنػػو ال ٲب ػػن أف  (شػػئهم  مػػا) معنػػاص أف قالػػه  إذف

 من ىذه ا٢بسنات العظيمة وي وف يف ىذا بشارٌة ٥بم بأهنم لن ي فروا ، 
هَ ُِز٣ٖ ًلشٝا إ ٣٘زٜٞا ٣ـلش ُْٜ ٓب }  :أنو على فرض كفرىم سوؼ يُيسروف للتوبة حٌب يُغفر ٥بم :  ةانياً 

 . ( 34األٗلبٍ )  {ذ عِق ه
 :في اف في اذا بيارتين 

فإنو سوؼ يعودوف لئلسػبلـ ويُغفػر ٥بػم مػا قػد سػل  ومػن  كفرواإما أنو لن ي فروا أو بأنو لو ُقدر بأنو لو  
 ، كل الذي يف غزوة بدر ما ارتد منهم أحد   ارتدتتبع أحوا٥بم دل ٯبد منهم 

، ولػػو قلػػت لػػك أثبػػت رل معصػػية واحػػػدًة  ال فػػر وايشػػػاءأهنػػم لػػن  في ػػاف المعنػػى األوؿ أقػػرب وأصػػح
 وقعت من أىل بدر فلن تست يع ،
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يعِب األمر الواقع قد يفرض الذىن أف الرسوؿ قػد يرتػد حاشػاه مػن ذلػك ، أنػت اآلف  ال والفرض الذاني
 أف واحداً من أىل بدر زنا أو سرؽ أو شرب ا٣بمر ،  عندؾىل 

 ،أحٌد منهم معصية جهاراً يعلم أهنا معصية إال بتأويل  يفعلمتأوؿ دل :  لذلي أنا اسهثنيم قلم
 أحد من أىل بدر تقوؿ أنو زنا ؟  يفىل تست يع أف تقدح  المهم اآلف
 ،ا٣بمر  وشربوالو فرلنا أهنم زنوا وسرقوا :  وأنا قلم ل مال تست يع 

سػػػألة ال فػػػر ٗب أشػػػ ل علػػيهم فت ػػوف ُم فَّػػػرة ّٔػػذه ا٢بسػػػنة العظيمػػة ىػػػم مػػا  فهػػذص معاصػػػي دوف ال فػػػر
 ،ال فر  يشاءواومسألة ال فر أخ ت م بأف ىذه بشرى بأهنم لن 

 ،وىم لن يعملوا ال فر (  اعملاا ما شئهم: ) اهلل قاؿ  ألف
 ال يوة العظيمة الهي فهح اهلل بها على المسلمين ةم ي فر ؟  اذصوكيف يهصار ازنساف أنهم غيوا 

 ، اذا بعيد
ال فر مث لو فُرض أهنم كفروا فرلػاً ذىنيػاً لػيس  يشاءوان ي فروا أي لن على أهنم ل دليلىو  :ل ن نقاؿ 

 ، واقعياً 
 حديا ،  استدللنا بأي ٤بالو أننا نزَّلنا الفروض الذىنية منزلة الواقع :  يقاؿ ابن حضر وغيرص من العلماء

ا٤بسػائل علػى  علػى مسػألة مػن يَػرِدْ لو فرلنا أف كل فرض يفرلو الػذىن  يعِب :وكذلي نقاؿ في اآليات 
 لنا إال الظاىر ، ليسنص من النصوص ما است عنا ، كل نص ٲب ن أف ٰبتمل ٫بن 

علػػى أىػل بػػدر  البقيػة٤بػػاذا فضػلنا بقيػة العشػػرة علػى أىػػل بػدر ، مػػا ىػو الشػمء الػػذي فضػلنا بػػو :  السػ اؿ
 ؟مع أف دخوؿ ا١بنة ال يستلـز مغفرة الذنوب وأىل بدر ُغفرت ذنؤّم 

تتبػع ىػؤالء العشػرة ىػل ٚبلػ  أحػٌد مػنهم عػن بػدر فػإذا وجػدت  اآلف أنػا أوكلػك :  قاؿنأواًل :  الضااب
 ول نو يف الواقع ٲب ن اإلجابة عنو ،  يَرِد اذا ازش اؿ فحينئذٍ أحداً ٚبل  وىو حم باقم 

 أىل ا٢بديبية ىل ُيشهد ٥بم با١بنة ؟:  الس اؿ
بػػايعوا  الػػذين ا١بنػػة فهػػذا ال ي ػػوف يقػػاؿ ىػػذا يف:  نقػػاؿأمػػا علػػى سػػبيل الفرديػػة ف ػػل واحػػد :  الضػػااب

 ٙبت الشجرة كلهم رلم اهلل عنهم ال ُيشهد للواحد منهم ، 
 ِاستشهد أو قُتل ؟ : نقوؿ للشهيد :  الس اؿ
 استشهد أو قُتل شهيداً ،  : نقوؿ:  الضااب
 ىل ورد أف النيب إذا ُىـز كر على ال فار مرة أخرى ؟ :  الس اؿ
فخرجػػػوا ودل  إلػػػيهمرجعػػػوا قيػػػل أنػػػو نزلػػػوا يف م ػػػاٍف واستشػػػار أصػػػحابو أف يعػػػودوا نعػػػم بعػػػد أف :  الضػػػااب
 ،ٯبدوىم 
اُز٣ٖ اعزغبثٞا هلل ٝاُشعٍٞ ٖٓ ثؼذ ٓب أفبثْٜ اُوشػ ُِز٣ٖ أؽغ٘ٞا ْٜٓ٘ ٝاروٞا } : قاؿ اهلل تعاذل  ولهذا

هبُٞا ؽغج٘ب هللا ٝٗؼْ ا٤ًَُٞ أعش ػظ٤ْ ، اُز٣ٖ هبٍ ُْٜ اُ٘بط إ اُ٘بط هذ عٔؼٞا ٌُْ كبخؾْٞٛ كضادْٛ ا٣ٔبٗب ٝ
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 138آٍ ػٔشإ )  {، كبٗوِجٞا ث٘ؼٔخ ٖٓ هللا ٝكنَ ُْ ٣ٔغغْٜ عٞء ٝارجؼٞا سمٞإ هللا ٝهللا رٝ كنَ ػظ٤ْ 

 ىذا ليس بصحيح ،  شيعاً ول ن دل ٯبدوا قريشاً صاروا معو  قريشاً أهنم خرجوا يريدوف  معناص ، ( 131 –
 ؟  ال فر وبعض الذنوب ويغفر ٥بم صغائر الذنوبمن  ف أىل بدر معصوموفأالقوؿ ب:  الس اؿ
،  ا٢بسػػػناتألف حػػػٌب غػػػّب أىػػػل بػػػدر فالصػػػغائر تقػػػع ُم فػػػرة بفعػػػل  لػػػيس بصػػػحيحىػػػذا قػػػوٌؿ :  الضػػػااب

 الص ا ر تق  ُم فرة بفعل الحسنات   
فعػل أىػل  أفلػو اسػتدؿ مسػتدؿ ب تػاب حاطػب بػن أ  بلتعػة رلػم اهلل عنػو ألىػل م ػة علػى :  الس اؿ
 و فعلوا ال فر فإنو يقع مغفوراً ٥بم ىل يصح ؟ بدر ل

 ، من أىل أحد ل اف ُغفر لو  يصح لا فعلهنعم :  الضااب
 اإلسبلـ ،   عن ارتدما حاطب بن أ  بلتعة  ألف

 أدل يقصد مواالهتم ؟ :  الس اؿ
 ،  ّٔذادل يقصد مواالهتم وإ٭با يقصد ا٣بوؼ على أىلو منهم ، ىو صرَّح  أبداً :  الضااب

 ؟  ا١بملةفما معُب ىذه ، (   يقبل اهلل منه صرفاً و  عد ً ) : نسمع كثّباً ٝبلة :  س اؿال
 ٗبقابل ،(  و  عد ً ) يعِب معناىا أف يصرؼ عنو العذاب بدوف مقابل (  صرفاً : )  الضااب
و ىػل ال أ(  فتسػاق اإف القػولْب تعارلػا : ) فهل نقػوؿ ، ىل إذا اختل  الصحابة على قولْب :  الس اؿ

 بد أف ن لب ما يساعده الدليل ؟
 ، الحل   يخرج عن أقااؿ الصحابة ال الب أف:  الضااب

 يعضده الدليل ألهنم ىم أقرب الناس إذل الصواب ،  فيمانبحا :  وبناءاً على ذلي نقاؿ
مرجح صحيٌح أنه يضعف القاؿ   شي ألنػه عػارض  بدوفوصحيٌح أنه إذا تعارض قا ف للصحابة 

 ، بمثله
 ،ال احتج بو ما داـ لعيفاً عورض ٗبثلو فبل احتج بو :  واذا قد يبدو لإلنساف أف يقاؿ

فإنهمػػػا أف نبحػػػا ألهنمػػػا وإف تعارلػػػا  فػػػإف الااجػػػب ٗبثلػػػومػػػا داـ أنػػػو عػػػورض  :ل ػػػن الخيػػػر أف نقػػػاؿ 
 ، أقرب إلى الصااب من غيراما

لصػػحابة بعيػػٍد عػػن الفقػػو إال إذا أنػػو ال ٲب ػػن أف نعػػارض قػػوؿ ابػػن عمػػر بقػػوؿ رجػػٍل مػػن ا نالحػػظول ػػن 
 ، إذا عضد المفضاَؿ الدليُل فمعلاـٌ أف الااجب اتباع الدليلالدليل ،  عضده
ارتػدوا  الػذين: أف بعػض أاػل العلػم قػالاا ( فػهح البػاري ) الحافظ رحمة اهلل عليػه فػي ذكػر :  الس اؿ

 فما الدليل على ذلك ؟ ، بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم ىم الصحابة 
    أف الذين لم يرتدوا ليساا صحابة ؟: القاؿ يعِب على ىذا :  الضااب

 ، بالع س األمرالظاار أف 
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 .إف الصحا  إذا ارتد ب لت صحبتو :  ألف بعض العلماء يقاؿ
 .(  ولا تخللم ردة في األصح: )  فقاؿ  نخبة الف ر فيشار إلى اذا أوقد 

اهلل عليػػو وسػػلم مؤمنػػاً ومػػات علػػى ذلػػك ولػػو ٚبللػػت ردة  صػػلىمػػن اجتمػػع بػػالنيب : )  يعنػػي أف الصػػحابي
 ،( وموتو على اإلسبلـ  عليوبْب إٲبانو بالرسوؿ صلى اهلل 

 بصحا  ؟  فليسىل نقوؿ أف ىناؾ إٝباعاً أف من ارتد بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم :  الس اؿ
  ،( ولا تخللم ردٌة في األصح : ) ولهذا قاؿ ال ، فيو خبلؼ :  الضااب
 ىل يصح أف نقوؿ إف القرآف متفالل يفضل بعضو بعضاً ؟ :  الس اؿ
  القرآف باعهبار المه لم به   يهفاضل :  الضااب

 ،وجل  عزا٤بت لم بو واحد وىو اهلل  ألف
هَ ٛٞ } : ليست مثل ،  ( 1أُغذ )  {رجذ ٣ذا أث٢ ُٜت } فػ  وأما باعهبار مدلاله فال شي أنه يهفاضل

 وأعظم آية يف كتاب اهلل ىم آية ال رسم ، ،  ( 1خالؿ اإل)  {هللا أؽذ 
 إذف يهفاضل من حيث ما يدؿ عليه  
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 فصلٌ 
 وإةباتها  كرامات األولياءذكر   في

                   ح ػخػػػػارٍؽ أتػػػػى عػػػػن صالػػػػ وكػػػػل – 121
                                    حػاصػػػػػػػػػػػػػػػػا ونػيرعنػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػابػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػن                                                      

  

 ،  الم لف بعد اذا إلى ذكر كرامات األولياء وإةباتها انهقل
  ،ىذا ىو األصل (  ما يُقدـ للضيف ت ريماً له)  وىو كرامةٝبع :  ال رامات

  ت ريماً له  ونحاصاذا اا األصل أف ال رامة ما يُقدـ للضيف 
يػدي ورل  مػن أوليائػو ت رٲبػاً  علػىدة يظهػره اهلل سػبحانو وتعػاذل ل ػل خػارٍؽ للعػا ةم صارت ال رامة اسماً 
ًَ ٢بق  قاـ بو  ، 1 لو أو إحقاقًا

وإمػػا   إمػػا ت ريمػػاً لػػه   يضريػػه اهلل تعػػالى علػػى يػػد ولػػي  مػػن أوليا ػػه    للعػػادةأمػػٌر خػػارٌؽ )  فهػػي إذف
 ،(  قاـ به الذيإخهاراً للحل  

علػى العػادة ال يُعػدُّ   جاريػاً رج ما كاف جاريػاً علػى العػادة فمػا كػاف ٱب:  (كل أمٍر خارٍؽ للعادة ) : فقالنا 
 ،كرامة 
ا٣ببز يُقاؿ ىذه كرامػة ؟ ال ، ألف ىػذا علػى العػادة  منأف يأكل الورلُّ طعاماً فيشبع ، ىل إذا شبع :  مثل

سػػتظهر الشػػمس وىػػو بػػاٍؽ علػػى طلوعهػػا عشػػر دقػػائق فخرجػػت  دقػػائقبعػػد عشػػر : أو يقػػوؿ الػػورل مػػثبلً 
كػرامٍب أ  قلػت الشػمس ت لػع بعػد عشػر دقػائق ف لعػت ، ىػل ىػذه    علػىأال أيها الناس اشػهدوا : فقاؿ 

 ،على العادة ىذه جرت على العادة  جاريةكرامة ؟ ال ، ألف ىذه 
   إف ال رامة أمٌر خارؽ للعادة : ولهذا قاؿ العلماء 

 ؟  ينئٍذ نسأؿ من اا الاليوح: ( يظهرص اهلل على يد ولي  من أوليا ه ) : القيد الثاني 
 {أال إ أ٤ُٝبء ال خٞف ػ٤ِْٜ ٝال ْٛ ٣ؾضٕٗٞ ، اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ًٝبٗٞا ٣زوٕٞ } : بيَّنو اهلل عز وجل يف قولو  الورل

  . ( 23 – ٣28ٞٗظ ) 

  من تحقل فيه اذاف الاصفاف ازيماف والهقاى فها الالي 
اُز٣ٖ }  ىذا أخذية ال رٲبة آل، من ا 2 هلل ولياً  من كاف م منًا تقيًا كاف :شيخ ازسالـ رحمه اهلل قاؿ

 . {آٓ٘ٞا ًٝبٗٞا ٣زوٕٞ 
يعػِب قػد ي ػوف ت رٲبػاً للشػخص كمػا  : (قػاـ بػه  الػذيلػه أو إخهػاراً للحػل  اً ت ريمػ: ) اليرط الثالػث 

 ،فيسأؿ اهلل تعاذل ا٤باء فينشأ اهلل السحاب وٲب ر ويشرب  ال وقع كثّباً من بعض األولياء يع ش يف 
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دعا مات فرسو يف أثناء السفر فػدعا اهلل أف ٰبييػو إذل أف يصػل إذل بلػده  أظنووكذلك أيضاً صلة بن أشيم 
فػػألقى  ، يػػا بػػِب ألػػق السػػرج عػػن الفػػرس فإنػػو عاريػػة: الفػػرس فركبػػو فلمػػا وصػػل إذل بيتػػو قػػاؿ  لػػوفأحيػػا اهلل 

 ، اذص كرامة،  1 اؿ٢بفمات الفرس يف ا السرج
 ،ضرمم أنو خاض البحر ٔبنوده عن العبلء ا٢ب وما يُذكر
 ، المهم ال رامات كثيرةسعد بن أ  وقاص وغّب ذلك  وكذلي

( الفرقػػاف بػػين أوليػػاء الػػرحمن وأوليػػاء اليػػيطاف ) ب هػػاب  فعليػػهومػػن أراد أف يطلػػ  علػػى شػػيء منهػػا 
 اهلل    رحمهلييخ ازسالـ ابن تيمية 
ألف ىػذه ال رامػة شػهادٌة مػن اهلل  ،ٌة للنػيب الػذي اتبعػو وكل كرامٍة لورل فإهنػا آيػ :قاؿ العلماء رحمهم اهلل 

أيضػاً تسػتلـز الشػهادة بػأف ىػذا النػيب حػق وإال  فهػم من األنبيػاء  ِّ أف ىذا الورل على حق فإذا كاف يتبع نبيا
 ، 2 ٤با أُيد وليو ّٔذه ال رامة

 نة واليعاذة   شاء اهلل تعالى الفرؽ بين ال رامة وبين اآلية النباية وبين ازاا إفويأتي 
 ، 3 معجزات األنبياء أيضاً معجزات األنبياء خوارؽ للعادة ومن

يعػػِب علػػى يػػد مػػن ىػػم أعظػػم وأكػػ  مػػن ىػػؤالء وىػػم األنبيػػاء عيسػػى بػػن  األوليػػاءل نهػػا ليسػػت علػػى يػػدي 
فيحػٓب فهػو ٰبيػم ، احيػا : وعلى ا٤بيت فيقػوؿ ، فيخرج ، اخرج :  يق  ويقوؿ والسبلـمرمي عليو الصبلة 

 ،وتى وٱبرج ا٤بوتى ا٤ب
   شي أنها معضية خارؽ للعادة ل ن على يد من ؟  اذص

ال تسػمى كرامػة  ل نهػا اصػطالحاً فهػم ال شػك أهنػا كرامػة  وإال اصػطالحاً فبل تسمى كرامػًة  على يد نبي
   ماذا تسمى ؟  األولياءألف ال رامات ت اف على يد 

  يٍر من العلماء معضية ثتسمى عند ك
 ، 4 ىم معجزة ال شك ،ا آية وليست معجزة أهن : والصحيح

 : ول ن تسميهها بآية أصح 
 َُ تػػػأيت ّٔػػػا األنبيػػػاء آيػػػات ودل الػػػٍب اهلل ٠بػػػى ىػػػذه ا٤بعجػػػزات  ألفألف ىػػػذا ىػػػو ا٤بوافػػػق للفػػػال القػػػرآف :  أوً 

 ،يسمها معجزات 
 ،والسحرة  ال ت وف على آيًة على نبوة كما يف ا٢باؿ ا٤بشعوذين وغّبىم قدأف ا٤بعجزة :  ةانياً 
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 ،يعِب عبلمة على صدؽ ىذا النيب  آية:  ل ن إذا قلنا
 ،من اإلعجاز لفظها بشع (  معضية) أف كلمة :  ةالثاً 
 كأنو علٌم يف رأسو ناُر ، : عبلمة ىذه ٧ُبببة للنفوس (  آية)  ل ن

 ،أوذل (  اآلية)  بػفلهذا كاف التعبّب 
أوليػػاء الشػػي اف مػػن  يػػدرؽ العػػادة ٩بػػا جػػرى علػػى مػػا ٱبػػ:  (علػػى يػػد ولػػي ) وخػػرج بػػذلي أيضػػاً قالنػػا 

 الشياطْب ،   العادة ل ن بواس ة عنالسحرة وا٤بشعوذين وغّبىم ألف منهم من يأيت با٣بارؽ الذي ٱبرج 
إذا كاف يـو عرفػة أحػـر مػن بيتػو وذىػب  ال ائراتأف الواحد منهم قبل أف تأيت  يُذكر عنهم أشياء عضيبة

النػػاس ، ىػػذا خػػارؽ للعػػادة أـ غػػّب خػػارؽ ؟ خػػارؽ  مػػعؽ أو الغػػرب وحػػج إذل م ػػة وىػػو مػػن أقصػػى الشػػر 
البعيػدة وٙبضػرىا يف  ببلدٙبمػل األشػياء الثقيلػة مػن الػ قػدللعادة ل ن الذي ٞبلو ىػم الشػياطْب والشػياطْب 

 ،ساعٍة سريعة 
 : قاؿ  ازسالـ ابن تيمية رحمه اهلل في كهاب ا سه اةة لييخيُم كالماً أور 
   1 (أنهم يهضاوزوف الميقات بال إحراـ  إ ن خطأ ا  ء لا لم ي ن م) 

إذا حػاذى ا٤بيقػػات ٰبػـر يف م ػة فقلػت سػػبحاف  ٰبػـرنعػم كيػ  ذلػك ؟ ىػػو ٲبػر بػو الشػي اف مػػع ا١بػو وال 
ا٢بػػج والعمػػػرة يلزمػػو أف ٰبػػػـر مػػن ا١بػػو إذا حػػػاذى ا٤بيقػػات لػػػو  يفاهلل اآلف النػػاس يف ال ػػائرات الػػػذي يريػػد 

ىػػذه : نقػوؿ ،  ػػائرات للوش جابػو سػبحاف اهلل شػػيخ اإلسػبلـ : لقػػالوا  ا٢بػديأّػذا  أنػك حػدَّثَت النػػاس
 ،نفس الشمء 
 ىػػذاأف مػػا ٰبصػػل مػػن األمػػور ا٣بارقػػة للعػػادة علػػى يػػد ىػػؤالء الػػذين نسػػميهم أوليػػاء الشػػي اف :  فالحاصػػل

 ،ليس ب رامة بل إىانة 
  ، نةفصار الخارؽ للعادة إما آية وإما كرامة وإما إاانة وإما فه

 ألهنم ىم يروف ذلك إكراماً ٥بم ،  الفهنة ما يأتي من السحرة وشبههم
، مسػيلمة ال ػذاب يف اليمامػة ادَّعػى أنػو نػيب يف آخػر حيػاة النػيب  مسػيلمة ال ػذاب عػنازاانة ما يُذكر 

 إهنػػمعليػػو وسػػلم وأخػػذ بػػذلك قومػػو وجعلػػوه نبيػػاً وصػػار يعينػػو الشػػي اف يف بعػػض األمػػور يُقػػاؿ  اهللصػػلى 
يبػق فيهػا إال مػاٌء قليػل فنريػد  ودلإليو يوماً من األياـ وقالوا يا أيها النػيب إف عنػدنا بئػراً قػد غػار ماؤىػا  جاءوا

ػػُو  البئػػر ينتظػػر أف يرتفػػع ماؤىػػا يقػػاؿ إنػػو ٤بػػا  يفأف نتػػ ؾ بػػك فػػذىب معهػػم وأخػػذ مػػاءاً يتمضػػمض بػػو وٲَبُجُّ
ا ؟ خػارؽ للعػادة ال شػك ، يعػِب العػادة لػيس أف الواحػد ىذا مػاذ فصارمجَّ ا٤باء يف البئر غار ا٤باء ا٤بوجود 

    اذا خارؽ للعادة ل نه إاانة ودليٌل على كذبه ماؤهيتمضمض يف بئر ويذىب 
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رأسػو فيػو قػزع يعػِب بعضػو نابػت وبعضػو مػا نبػت فقيػل لػو يػا  غبلـيقاؿ إنو جمَء إليو بصيب  وقصٌة أخرى
رج بقيػػة الشػػعر فمسػػحو فػػزاؿ الشػػعر ا٤بوجػػود ىػػذا أيضػػاً الغػػبلـ لعػػل أف ٱبػػ ىػػذاأيهػػا النػػيب امسػػح علػػى رأس 

 ،الشعر فيتحاّت  ٘بِر العادة أف اإلنساف ٲبسح على دلإىانة ألنو 
 :  أنااعفعلى كل حاؿ الخارؽ للعادة أربعة 

  أعالاا اآلية  - 1
  ةم ال رامة  - 8
  ةم ازاانة  - 3
   1 ةم الفهنة - 1

 2 فهػم آيػة للنػيب ألنػو مػثبلً إذا كػاف الػورل متبعػاً لنػيب  مػن األنبيػاء لورل كل كرامةٍ  :ةم إف أال العلم قالاا 
، 

 كػافمث أويَت كرامة لتأييد ما ىو عليػو مػن ا٢بػق   نبي بعد محمٍد صلى اهلل وعلى آله وسلم  ومعلاـٌ أنه 
 ىذا آيًة للرسوؿ الذي اتبعو ،

 أي خارٍؽ للعادة ، : ( خارؽ : )  قاله
ألف مػػن دل يتبػػع  كرامػػةخػػرج بػػو التػػابع لغػػّب شػػرعنا ألنػػو ال ٲب ػػن أف يُػػؤتى  ( : ليػػرعنا  مػػن تػػاب ٍ : )  قالػػه

إف كػاف فيمػا ٰبػب أو إىانػة إف كػاف  فتنػةشرعنا فهو كافر فإف ُوِجَد علػى يػده خػارؽ فهػو فتنػة أو إىانػة ، 
 فيما ي ره ، 

  ؟ وف النصيحة ناصح ٤بن ؟ بْبَّ النيب عليو الصبلة والسبلـ ٤بن ت:  (وناصح : )  قاله
 ٟبسة ، ، 3 (هلل ول تابو ولرسولو وألئمة ا٤بسلمْب وعامتهم ) : فقاؿ 

******************  
                                 مػػػػػػن ال رامػػػػػػات الهػػػػػػي    اػهػػػػػػػفإن – 122

                                       ةػاألدلػػػػػػػػػػػػػػػػُف ػاقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػقػػػػػػػػػػػػػػػػػن اػهػػػػػػػػػػػػػػػػػب                                                          
  

 ، ( ٫بن ) تقديره الفاعل مستَب وجوباً  ( :بها نقاؿ : )  قاله
 السنة يقالاف بذلي بإةبات ال رامات لاولياء    أالوالمراد بذلي أال السنة يعني أف 

 ،البلـ ىنا للتعليل  ( :لادلة : )  قاله
   شدا٤بر : واا في الل ة  واألدلة ٝبع دليل

 ،الدليل يف ال ريق  ومنه
                                                 

والتحفػة العراقيػة ص  342أقساـ أىل خوارؽ العادة عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف الفرقاف بْب أولياء الػرٞبن وأوليػاء الشػي اف ص   -  1
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 ، فهو الدليل ( ما يثبت بو ا٢ب م : )  ل نه في اليرع
 :كرامات األولياء واي كثيرة منها   علىإذف اناؾ أدلة تدؿ 

قتيػل وكػادت الفتنػة أف ت ػوف بػْب القبيلتػْب  بيػنهمحيػا قُتػل  تػدارءوا، قػوـٌ  قصة أصػحاب البقػرة: مثاًل 
ٔبػػزٍء منهػػا ففعلػػوا ذلػػك فلمػا لػػربوا ّٔػػذا ا١بػػزء مػػن البقػػرة  القتيػلوأف يضػػربوا  فػأمرىم موسػػى أف يػػذٕبوا بقػػرة

 ،قاتلو فبلف ، كرامٌة ٥بؤالء القـو حيا ذىب عنهم النزاع وطفئت الفتنة  بأفحيا بإذف اهلل وقاؿ 
 ،من وجٍو آخر ألف موسى ىو الذي أمر بذلك أو وآية كرامٌة من وجو ومعجزٌة   ىم :وربما نقاؿ 

هبٍ أ٠ٗ } ػ ىامدة ف ، ( 815اُجوشح )  {ػ٠ِ هش٣خ ٢ٛٝ خب٣ٝخ ػ٠ِ ػشٝؽٜب } مرَّ رجٌل :  آخر ومثاؿٌ 

 الرجلسنة مث بعثو وكاف ىذا  عاـ مائة وجل أماتو اهلل مائة عزفأكرمو اهلل ،  {٣ؾ٢٤ ٛزٙ هللا ثؼذ ٓٞرٜب 
ال غّبتو الشمس وال ا٥بواء  سنة دل يتغّب وال عاـ دل يتغّب بقم مائة ماتمعو ٞبار ومعو طعاـ ، ا٢بمار 

وتعرفوف ال عاـ يسرع إليو الفساد ٲب ن يف يـو وليلة يفسد ل ن ىذا  طعاـوىو  وال شمء وال ا٤ب ر
، ا٢بمار ٤با بعا اهلل صاحبو وجد أف ا٢بمار ميت عظاـ ، وجدىا عظاماً تلوح ،  سنة ال عاـ بقم مائة

)  {ِ٘بط ٝاٗظش ا٠ُ اُؼظبّ ٤ًق ٗ٘ؾضٛب صْ ٌٗغٞٛب ُؾٔب ٝاٗظش ا٠ُ ؽٔبسى ُٝ٘غؼِي آ٣خ ُ} : لو  اهللفقاؿ 

فجعل ينظر إذل عظاـ ا٢بمار يَباكب بعضها على بعض وينشزىا اهلل تعاذل بالعصا ،  ( 815اُجوشح 
 . {كِٔب رج٤ٖ ُٚ هبٍ أػِْ إٔ هللا ػ٠ِ ًَ ؽ٢ء هذ٣ش } اللحم حٌب َكُمَل ا٢بمار  وي سوىا

 ؟  اذص بنعمة أليسماهلل العبد آية كونية أو شرعية تقوي إٲبانو ،  أف يُرِيَ  اذص نعمة من اهلل عي وجل
تَػرِد علػى القلػب ألف القلػب  وأشػياءيعِب قد يضع  اإلنساف أحياناً ، أحياناً يعَبي اإلنسػاف كسػل وفتػور 

 ،يتقلب 
ّبة ليس ٥با شك أف ىذه نعمة من اهلل عز وجل نعمة كب الآية ي مئنُّ ّٔا قلبو  اهلل على العبد نر فإذا مَ 

أ٠ٗ ٣ؾ٢٤ ٛزٙ هللا ثؼذ } : إحياء اهلل ا٤بوتى ألنو أتى ىذه القرية وقاؿ  يفٜبن ىذا الرجل كاف يقوؿ ويشك 

 قرية كي  إذف البشر ؟  ىذهيعِب ،  {ٓٞرٜب 
وال شػك أف ىػذا كرامػٌة ٥بػذا الرجػل  ، {كِٔب رج٤ٖ ُٚ هبٍ أػِْ إٔ هللا ػ٠ِ ًَ ؽ٢ء هذذ٣ش }  : فأراه اهلل اآلية

 فشيئاً ، ال عاـ شاىده وىو دل يتغّب وقد بقم كم ؟  شيئاً ، ا٢بمار شاىده واهلل تعاذل ٰبييو 
أف علػى أف ال يغػّب الشػمء مػع طػوؿ ا٤بػدة وقػادٌر علػى أف اهلل قػادٌر  آمػنسػنة ، ليسػت ىيّْنػة دل يتغػّب  مائة
ء علػى مػػا ىػػو عليػػو طػػرٌد وع ػس ، ىػػذه اآليػػة طػػرد وع ػس ، إبقػػاء الشػػم ففيهػػاالشػػمء مػػرًة أخػرى  ينشػئ

 ، كل ذلك كرامة ٥بذا الرجل ،  جديدوإنشاء الشمء من 
أرسل اهلل تعاذل إليها رسولو ج يل  ليسم نبية واي، مرمي عليها الصبلة والسبلـ  من األدلة قصة مريم

 يف فرجها روحاً فصار فالتقمها الرحم وصار إنساناً بشراً عيسى نفخفنفخ فيها من روح اهلل عز وجل أي 
هبُذ ٣ب ٤ُز٢٘ ٓذ هجَ ٛزا ًٝ٘ذ ٗغ٤ب } ػ ف، النخلة يعِب أدركها إذل جذع النخلة  جذعأجاءىا ا٤بخاض إذل 
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ىنا دل تتمُب ا٤بوت ول نها ٛبنت أهنا ماتت قبل أف ٙبصل ىذه الفتنة ألهنا تعرؼ ،  ( 83ٓش٣ْ )  {ٓ٘غ٤ب 
هبُذ ٣ب ٤ُز٢٘ ٓذ هجَ ٛزا } ػ ف، نة ليست ىيّْ عرض بِب إسرائيل سيتهموهنا كما وقع وا٤بسألة مسألة  أف

 منهنر ،  ( 81 – 83ٓش٣ْ ) { ًٝ٘ذ ٗغ٤ب ٓ٘غ٤ب ، ك٘بداٛب ٖٓ رؾزٜب أال رؾض٢ٗ هذ عؼَ ُي سثي رؾزي عش٣ب 
اهلل أك  امرأة  ( 81ٓش٣ْ )  {ٝٛض١ ا٤ُي ثغزع اُ٘خِخ رغبهو ػ٤ِي سهجب ع٤٘ب } ، أين جاء النهر ؟ كرامة ٥با 

لعيفة جداً ، هتز ٔبذع النخلة  ؟ة إذا أدركها ا٤بخاض ت وف ماذا ؟ قوية أـ لعيفة أدركها ا٤بخاض وا٤برأ
ٝٛض١ ا٤ُي ثغزع } ، أليس كذلك ؟  أصبلً ال برأس النخلة وا٥بز ٔبذع النخلة ال ٯبعل النخلة تتحرؾ 

}  ألخذتوأو بعيد ؟ ق عاً بعيد ال تدركو ىم ، لو أدركتو  قريبالرطب ،  {اُ٘خِخ رغبهو ػ٤ِي سهجب ع٤٘ب 

أي ٨بروفًا يسقط ىذا الرطب :  {ع٤٘ب } بدأت هتز با١بذع ويتساقط الرطب ،  {رغبهو ػ٤ِي سهجب ع٤٘ب 
عاٍؿ على األرض ويبقى كما ىو كأنو ٨بروؼ باليد ىذه آيٌة أـ ال ؟ آية خارؽ  م افٍ اللْب جدًا من 

} ، ذا بقم كأنو ٨بروٌؼ باليد ف الرطب إذا سقط من مثل ىذا السقط تتفت وٛبزؽ ل ن ىأ العادةللعادة 

كل ىذا أيضًا من آيات اهلل عز وجل أف تقر عينًا يف ىذا ،   ( 82ٓش٣ْ )  {ك٢ٌِ ٝاؽشث٢ ٝهش١ ػ٤٘ب 
 ،ا٣بارل  ا٤ب اف

ىم كػرامتهم ؟ أهنػم خرجػوا  مايف ىذا أصحاب ال ه  أيضاً أع اىم اهلل كرامة  فالمهم أف األدلة كثيرة
مَوجَّػو توجيهػاً تامػاِّ إذل مػا يف ا١ببػل غػاراً  كهفػاً ذل اهلل عز وجل فهيأ اهلل ٥بم  من قومهم ا٤بشركْب مهاجرين إ

كهفهػػػػم ذات اليمػػػػْب إذا غربػػػػت تقرلػػػػهم ذات   عػػػػنبػػػػْب الشػػػػماؿ والشػػػػرؽ ، إذا طلعػػػػت الشػػػػمس تػػػػزاور 
ال تػػػدخل الشػػػمس علػػػيهم فتػػػؤذيهم أو تتلػػػ   حػػػٌبالشػػػماؿ إذف ا٘باىػػػو إذل أيػػػن ؟ إذل الشػػػماؿ الشػػػرقم 

ٰبتػػاجوا ألكػػل وال شػػرب وال بػػوؿ وال غػػائط وال  دلسػػنة وتسػػع سػػنْب وىػػم  بقػػوا ثػػبلث مائػػة أجسػػامهم ،
تعػاذل ٕب متػو ورٞبتػو يقلػبهم ذات اليمػْب وذات الشػماؿ  اهللشمء وىذا غّب معتػاد ألػيس كػذلك ؟ مث إف 

 ،الشماؿ  ىذا ا١بنب ول ن اهلل يقلبهم ذات اليمْب وذات لتأثرألهنم لو بقوا على جنٍب واحد 
 إ٭بػا ىػو علػى ٲبػْب أو علػى ،  ي اف مسػهلقياً و  منبطحػاً علػى بطنػه  دليل على أف النا م : وفي اذا 

 ،مشاؿ 
ودل يقل ،  ( 14اٌُٜق )  {ٝٗوِجْٜ } : ألف اهلل قاؿ  النا م   يُنسب إليه فعل علىدليل : وفيه أيضاً 

م وأظفارىم بقيت على ما ىم عليو أـ ا٤بدة وىم دل يتغّبوا ، شعورى ىذهإذف بقوا ، ( يتقلبوف ) : 
 . ( 15اٌُٜق )  {هبُٞا ُجض٘ب ٣ٞٓب أٝ ثؼل ٣ّٞ } ، ىم عليو ألهنم ٤با استيقظوا  ماطالت ؟ بقيت على 

كالعادة لعرفوا أهنم بقوا مػدًة طويلػة ألػيس كػذلك ؟ ل ػن بقيػت دل تػنُم فهػل   ٭بتولو أف الشعور واألظفار 
 ره وشعوره أـ أف ىذا من آيات اهلل ٥بؤالء القـو ؟ النائم ال تنمو أظفا أفيعِب ذلك 

 أجسامهم دل تتغّب بعرؽ وال غّبه ودل تأكل األرلة ثيأّم ، وكذلك الظاار الثاني
عمر حينما حصر سارية وىو أمػٌّب علػى سػرية فػاطلع عليػو عمػر مػن بُػْعػد  ا٤بؤمنْبما حصل ألمّب  وكذلي

 ،فسمع سارية كبلمو فا٫باز إذل ا١ببل  ،يا سارية ا١ببل : قاؿ  كبلماً وأرسل إليو  
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  اذص قصة ميهارة 
الفرقػاف بػْب أوليػاء الػرٞبن وأوليػاء ) : يف كتابػو  ذلػكٝبلػًة صػا٢بة مػن  ذكر شيخ ازسػالـ رحمػه اهلل وقد

 ، 1( الشي اف 
 أي لؤلدلة الٍب دلت على ذلك ،(  لادلة) يقاؿ  اهللفالمهم أف الم لف رحمه 

******************  
                        نفااػػػا مػػػن ذوي الضػػػالؿ  ومػػػن – 123

                                         اؿػحػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػي ذاؾ بالمػػػػػػػػػػػػػػأت دػقػػػػػػػػػػػػػف                                                     
  

) : ، وٝبلػة  طالشػر فعػل (  نفػى) شرطية و  (من ( : ) ومن نفااا فقد أتى في ذاؾ بالمحاؿ : )  قاله
 جواب الشرط ، (  فقد أتى في ذاؾ بالمحاؿ

 ،أي بشمٍء ٧باؿ  ٗبحاؿيعِب الذي ينفم ال رامات أتى 
ٝبيعػاً يفيػد العلػم اليقيػِب الػذي  نعلػموا٤بتػواتر كمػا  وذلي أنه حاوؿ إبطاؿ مػا تػااترت األدلػة علػى ةباتػه
نػو حػاوؿ أف ينفػم مػا تػواتر ويف ا٤بتػواتر ٧بػاؿ أل بشػمءٍ يستحيل ارتفاعو فمن نفى ىذه ال رامات فقد أتػى 

 أمٌر ٧باؿ ، 
 ،أي من أصحاب الضبلؿ  ( :من ذوي الضالؿ : )  قاله

 ، وغيرام المعهيلةييير إلى من رد ال رامات مثل 
 ال ٲب ن كرامات ، ٤باذا ال ٲب ن ؟  : قالاا
 ،  2 النيب بالورل والورل بالساحر الشتبولو أثبتَّ ال رامات  ألني:  قالاا

 ،نثبت ال رامات لئبل يشتبو الورل بالنيب والساحر  أفإنو ال ٲب ن  :نحاام قالاا  ىفالمعهيلة ومن نح
 أين ا شهباص ؟ : فيقاؿ لهم 

 ،إنو نيب بعد ٧بمد صلى اهلل عليو وسلم دل ي ن ولياً : لو قاؿ يقاؿ إنه نبي   الالي 
 ، فال يم ن ا شهباصإٲباف وال تقوى  يوجدال  ألنه

 ، األمة   يم ن أبداً  اذصقد ي اف اذا فيما مضى من األمم يم ن ل ن في 
ًً بالنسبة للساحر ال :  ألف الالي   يقاؿ  ،أف يشتبو  ٲب نإنو نيب كذلك أيضَا

 ؟ف ي  يشتبو ىذا ّٔذا  ألف الالي م مٌن تقي والساحر كافٌر شقي
 ،ات فهم موجودة إذل يومنا ىذا إذل اليـو تثبت وجود ال رام الماجادة ال ثيرةةم األدلة 

 ،ظاىر وكبّب وبعضها خفم  بعضهاال رامات  ل ن
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يسػػلك ال ريػػق اليمػػُب يف آخػػر ٢بظػػة ا٘بػػو إذل  أفلػػو أف رجػػبلً أراد أف يسػػافر إذل الريػػاض وكػػاف أراد :  مػػثالً 
 ُق َّاع طريق ،  اليمُبال ريق يف ال ريق اليسرى وبعد ذلك اتضح أف 

 ٌؽ للعادة ؟ ال يعهبر اذا أمٌر خار 
اإلنسػػاف إذا عػػـز علػػى شػػمء ودل ي ػػن ىنػػاؾ مػػانٌع حسػػمّّ ظػػاىر العػػادة  أفف العػػادة أال شػك انػػو يف الواقػػع 
ل ن ىذا ُصرؼ بدوف أي سبٍب ظاىر إذل ال ريق اآلخػر وإذ بػو يُبلَّػغ أف ال ريػق  معوأنو يتجو إليو ويسّب 

ال بػّبة  ال رامػة أف ىذه من ال رامة ول ن ليست من نا اعت أناوياً اال٘باه إليو فيو ُق اع طريق  كافالذي  
عنػػو مػػن الػػنقم مػػا دل ي ػػن يف حسػػابو  دفػػعوإ٭بػػا ىػػم كرامػػة وال شػػك أهنػػا نعمػػة حػػٌب اإلنسػػاف يعلػػم أف اهلل 

 ،وعلى كل حاؿ ىم موجودة 
 إهنػػا موجػػودة يف ىػػذه األمػػة إذل يػػـو القيامػػة ومنهػػا الشػػاب الااسػػطيةويقػػاؿ شػػيخ ازسػػالـ فػػي العقيػػدة 

الدجاؿ حينما يػأيت الػدجاؿ ويقػوؿ إنػو الػرب ول ػن ىػذا الشػاب يعػارض  ويتحدىالذي يعارض الدجاؿ 
أخ نا عنك رسػوؿ اهلل فيقتلػو وٯبعػل جػزءاً مػو ىنػا وجػزءاً منػو ىنػاؾ وٲبػر بػْب  الذيأنت الدجاؿ : ويقوؿ 
ىػػذا  ،نػػو الػػدجاؿ أف يقتلػػو مث يقػػـو ول نػػو ال يػػزداد إال ٙبػػدياً ويف النهايػػة يعجػػز ع، قػػم :  ويقػػوؿا١بػػزئْب 

 ،يعت  كرامة ، ىذا كرامة ببل شك 
  فالحاصل أنها ماجادة 

   ( ألنها شهيرٌة : ) ولهذا قاؿ 
****************** 

                                             رٌة ولػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػيؿ ػهيػػػػػػػػػػش اػهػػػػػػػػػػألن – 124
                                        اليلػػػػل لػأاػػػػ ىٍر يػػػػا شػػػػقػصػػػػػكػػػػل ع  فػػػػي                                                     

  
 أي ال رامات ، :  (ألنها : )  قاله
 أي مشهورة ، فعيلة ٗبعُب مفعولة كجرٰبة ٗبعُب ٦بروحة ،  ( :شهيرٌة : )  قاله
  ،عصر يعِب أهنا ما زالت وال تزاؿ موجودة يف كل  ( :ولم تيؿ في كل عصر : )  قاله
 ،الزلل  أىلوا٤بعُب يا شقى  منادىأف ت وف  تحهملىنا (  يا: )  (يا شقى أال اليلل : )  قاله

 ،  الزللفمعُب يا شقى يعِب ما أشقى أىل  للهعضبأف ت وف  ويحهمل
 ،باهلل  والعياذال سيما من زؿَّ عن عمد فإنو من أشقى عباد اهلل  و  شي أف أال اليلل أشقياء

 ال الـ على كرامات األولياء    وبهذا انههى
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 األسئلة
ال ٣غز١ٞ ٌْٓ٘ ٖٓ هجَ اُلزؼ } : أف كل الصحابة يف ا١بنة واستدؿ بقولو تعاذل : قوؿ ابن حـز :  الس اؿ

: فقاؿ ،  ( 12اُؾذ٣ذ )  {ٝهبرَ أُٝئي أػظْ دسعخ ٖٓ اُز٣ٖ أٗلوٞا ٖٓ ثؼذ ٝهبرِٞا ًٝال ٝػذ هللا اُؾغ٠٘ 
 ة ق عاً ؟ أف كل الصحابة يف ا١بن

الشػػهادة  قلنػػاىػػذا صػػحيح نشػػهد للصػػحابة ل ػػن ال نشػػهد ل ػػل واحػػٍد بعينػػو ومػػر علينػػا ىػػذا :  الضػػااب
ال نشػهد ل ػل واحػد  ل ػن ةعلى سبيل اإلٝباؿ وعلى سبيل التعيْب فنحن نشهد ل ل مػؤمن بأنػو يف ا١بنػ

 فهناؾ بْب التعيْب بالشخص والتعيْب بالوص  ، 
 ؟ ن لق عليو ال فر ىل من سب الصحابة :  الس اؿ
بعػد مػوت  ارتػدواإذا سبَّ الصحابة ٝبيعػاً أو اعتقػد أهنػم :  قاؿ شيخ ازسالـ رحمه اهللنعم :  الضااب

 كفره ،   يفالنيب عليو الصبلة والسبلـ فبل شكَّ يف كفره بل ال شكَّ يف كفر من شكَّ 
ا٤بسػػػألة بػػػْب  ىػػػذه٤بسػػػألة وٰب ػػػم بعػػػض أىػػػل العلػػػم يػػػأيت يف ا دالضػػػابط يف ا٤بتشػػػابو واحمل ػػػم ٪بػػػ:  السػػػ اؿ

( كلمة غػّب والػحة ) تشابو  يوجدا٢بديثْب أف ىذا ا٤بتشابو ُٰبمل على احمل م ويأيت عادل آخر ويقوؿ ال 
 ول ن ما ىو الضابط لذلك ؟ 

   لعرفت الضابط  تقريب الهدمريةلو رجعت إذل كتاب :  الضااب
 : الهيابه ناعاف 

  حقيقي  – 1
    1 ونسبي – 8

 ،ٱبفى على كل إنساف  مهيابه، ٗبعُب أنو حقيقًة  يحقيق
نفسو وعن اليـو اآلخػر وعػن كػل أمػٍر غيػيب حػٌب روح اإلنسػاف حقيقتهػا  عنحقائق ما أخ  اهلل بو :  مثل

 ،أي مادٍة ىم ىذا  منال تُعرؼ ال ندري 
  تيابه مطلل و  يم ن ألحد أف يدرعي فيه العلم : نقاؿ 

ع بػػاٌب واسػػع ٘بػػد ىػػذه اآليػػة تشػػتبو علػػى فػػبلف وال تشػػتبو علػػى فػػبلف أو ىػػذا واسػػ ىػػذا والهيػػابه النسػػبي
 ،على فبلف وال يشتبو على فبلف وىو باٌب واسع  يشتبوا٢بديا 

 يسألهم فيها    آيةً اآلف طلبة العلم إذا أورد عليهم ازنساف 
  فمنهم من يضيب بالصااب 

  ومنهم بالخطأ 
  ومنهم من يهاقف 
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الذي ٱبفى على ٝبيع الناس وىذا إ٭با ي ػوف يف حقػائق مػا أخػ  اهلل بػو نفسػو وعػن  وى فالهيابه المطلل
 ألف ىذا مشتبو ال ٲب ن ألحد أف يدَِّعَم علمو ومن ادعى علمو فهو كاذب ،  اآلخراليـو 

ىذا كثّب ٪بػد بعػض العلمػاء يعجػز عػن ا١بمػع بػْب آيتػْب وبػْب حػديا ويػأيت آخػر ب ػل  النسبيوالهيابه 
 ،  سهولة
يسػػموف  األوذلبعػػض النػػاس ي لػػق علػػى الرافضػػة كلمػػة الشػػيعة وىػػم ٰببػػوف ىػػذا ال لمػػة ، فهػػل :  السػػ اؿ

 رافضة أـ شيعة ؟ 
فػػإهنم ال  وغيرامػػاكيػػيخ ازسػػالـ ابػػن تيميػػة وابػػن القػػيم  علمػػاء أاػػل السػػنةأمػػا العلمػػاء ، :  الضػػااب

 ي لقوف عليهم إال اسم الرافضة ، 
 ،فيها الزيدية مثبلً  يدخليعة ، الش وذلي ألف اسم الييعة أعم

 ،  والييدية   ُيسماف رافضة ُيسماف شيعة و  ُيسماف رافضة
 ، اسٌم ل ل من رفض زيد بن علم بن ا٢بسْب رٞبو اهلل :  والرافضة

 ، فأثُب عليهما خّباً ؟ تقوؿ يف أ  ب ٍر وعمر  ما: فسألوه وقالوا  جاءواحْب 
 ، ٮبا وزيرا جدي : وقاؿ 

 ،وآلو وسلم  عليو صلى اهلل يعِب النيب
 ،فلما رأوا أف منهجو ٱبال  ما يريدوف رفضوه وانفضوا عنو 

والعيػػػاذ بػػاهلل يتشػػػددوف يف أمػػػرىم حػػػٌب بلػػغ ّٔػػػم ا٢بػػػد إذل أف أ٥ّبػػػوا  بػػػدءوارافضػػػة مث  ا٢بػػْبوا مػػػن ذلػػػك و٠ُبُّػػ
ال ػػوف  عػػنذل متخػػل  يعػػِب يعتقػػدوف اآلف أف الػػذي يػػدبر ال ػػوف ىػػم أئمػػتهم وأف اهلل سػػبحانو وتعػػا أئمػػتهم

 ،نسأؿ اهلل العافية 
ينالهػػا َملَػػٌي مقػػرب و  نبػػي   إف مػػن أصػػاؿ عقيػػدتنا أف مػػن أ مهنػػا مػػن اػػا فػػي منيلػػٍة : ) ويقالػػاف 
 ،أوالً  بالربابية كفرواوىذا يعِب تفضيل أئمتهم على األنبياء والرسل فهم  ( مرسل
 ،ل أيضاً ىم األئمة مث كفروا بالرسال وف الذي يدبر  : وقالاا
 ،خٌّب من الرسل ل ن ىم ُيسمُّوف أنفسهم شيعة  أئمتهمإف  قالاا

 ، منهمأننا ٫بن أحق ّٔذا الوص   والحقيقة
 :ف منهم بأف لهم علينا حقين نا ألننا ن من بأف آلؿ بيم صلى اهلل عليه وآله وسلم الم م

  حل ازيماف والحل : األوؿ  الحل
  ه الصالة والسالـ حل القرابة من النبي علي: الثاني 
 بػػراءةمػػن الرسػػوؿ وأف ال ػػافرين مػػن أقػػارب الرسػػوؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ ٫بػػن بريئػػوف مػػنهم  لقػػرّٔم٫بػػبهم 

 ؟  فمن الييعة اآلفالذئب من دـ يوس  ونبغضهم ونتقرب إذل اهلل تعاذل ببغضهم 
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كثيػرة    مسػا لأ  طالب يف  الذين يدَّعوف أهنم ٪بد أف خالفوا إماـ أىل البيت وىو علم بن ا  ء إفةم 
 ، كمسا ل المهعة مثالً والمسح على الخفين وتفضيل أبي ب ر وعمر

بػػن أ  طالػػب سػػألو ابنػػو ٧بمػػد بػػن ا٢بنفيػػة قػػاؿ يػػا أ  أيُّ النػػاس خػػّب بعػػد رسػػوؿ اهلل  علػػمأف  والعضػػب
؟ قػاؿ  أنػت وسلم ؟ قاؿ أبو ب ر قالو يف خبلفتػو ال ٱبشػى مػن أحػد قػاؿ مث مػن ؟ قػاؿ عمػر قػاؿ مث عليو

أبػداً أبػو ب ػر وعمػر ماتػا  ،ما أنا إال رجٌل من ا٤بسلمْب وىذا كػبلـ علػم بػن أ  طالػب ل ػنهم يقولػوف ال 
قػالوا إف أبػا ب ػر رلػم اهلل عنػو قعػد مػع  بػاهللوالعيػاذ حٌب أنػو مػن جػرمهم  نسأؿ اهلل العافيةعلى النفاؽ 

ؿ خػاؼ أف يقلػب عليػو الصػحابة فُيعتػ  ىػذا منػو ألف الرسػو  بدرالنيب صلى اهلل عليو وسلم يف العريش يف 
 ىا ، ؤ نعوذ باهلل جرأة عظيمة على الصحابة ال أحد يتجر  لواعتقاالً أل  ب ر وحبساً 

 كرامات الورل ىل ٛبتد إذل بعد ٩باتو ؟ :  الس اؿ
داً وىػذا ٘بػوز أبػ الٲب ن أف ٛبتد آثارىا ل ن أف تظهر كرامة جديدة ويقاؿ ىذه من الورل ىذه :  الضااب

 ا٤ب اف وبقم ، ىذاٱُبشى أف ت وف شركاً مثل لو أظهر اهلل كرامة أف نَػَبَع ماٌء من 
 ؟  ال رامات الٍب حصلت للمجاىدين األفغاف:  الس اؿ
 ،واهلل على كل حاؿ كرامات األفغاف كثّبة والسند فيها اهلل أعلم بو :  الضااب
ا٤بن قػة الشػرقية يف  يفوأظنػو كػاف  ( د دىيمػاف ٧بمػ) عػن شػخٍص يف البوسػنة ويسػمى  أحػدة م أنػال ػن 

ىنػاؾ يعػِب قُتػل وبقػم شػهرين إال عشػرة أيػاـ مث تبػْبَّ أهنػم دفنػػوه إذل  استشػهداألوؿ يقػوؿ إهنػم دفنػوا شػاباً 
 ،فإذا الرجل دل يتغّب إطبلقاً باقم كأ٭با قُتل اليـو ىذه  فنبشوهغّب القبلة 

تأكلهم األرض ل ن ليس كل شػهيٍد ال تأكلػو األرض الػذي قد ال  والشهداء   شي أنها من ال رامات
إف اهلل حػػـر علػػى األرض : ) تأكلػػو ىػػم األنبيػػاء ألف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم قػػاؿ  ال٪بػػـز بػػأف األرض 

 ، 1 (تأكل أجساد األنبياء  أف
سػػبحانو  جسػػده فػػأرى اهلل ليأخػػذأف ٰبفػػر قػػ  النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ  ولهػػذا حػػاوؿ بعػػض الينادقػػة

يسػػتخرجا جسػػد النػػيب صػػلى اهلل عليػػو  أفأرادا أحػػد ا٣بلفػػاء يف ا٤بنػػاـ صػػورة ىػػذين الػػرجلْب اللػػذين  وتعػػاذل
بػػأف يُػػدعى ٝبيػػع أىػػل ا٤بدينػػة للوليمػػة الػػٍب صػػنعها  وأمػػروسػػلم وفػػزع ٥بػػذا فسػػافر إذل ا٤بدينػػة ألف األمػػر ىػػاـ 

اللػػػذين ُعرِلػػػػا عليػػػو يف ا٤بنػػػػاـ فقػػػػاؿ  مػػػن دخػػػػل ودل يػػػَر الػػػػرجلْْب  كػػػػلووقػػػ  عنػػػػد البػػػاب وجعػػػػل ينظػػػر إذل  
ال يبقى أحد قالوا ما بقم أحد قاؿ ال ما يصػّب بقػم أحػد قػالوا مػا بقػم  كلهمألصحابو ادعوا أىل ا٤بدينة  

ىػػاتوىم فلمػػا جػػمء : يف ا٤بسػػجد لػػيس ٥بػػم شػػأف مػػع النػػاس وال تػػدخل مػػع النػػاس قػػاؿ  غريبػػافإال رجػػبلف 

                                                 

وصػححو (  0572) والػدارمم (  05729) وأٞبػد (  0185) وابػن ماجػة (  0147) وأبػو داود (  0374) أخرجػو النسػائم  -  1
 ،  0194برقم (  322/  0) العبلمة األلبا  يف صحيح سنن ابن ماجة 
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حػوؿ القػ   مػامر بقتلهمػا مث أمػر أف ُٰبفػر أو يف ا٤بناـ سػبحاف اهلل فػٮبا الرجبلف اللذاف عرلا علي فإذأّما 
 ، األعداءإذل أف وصل إذل ا١ببل مث صبػَُّهم رصاصاً وٞبى اهلل نبيو من كيد ىؤالء 

األرض دل تأكلػػو  بػػأفيريػػدوف أف يأخػػذوا جسػػد النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ إمػػا أهنػػم مؤمنػػوف  وإ  فهػػ  ء
 اب أو إغاظًة للمسلمْب ال ندري اهلل أعلم ،أو لغّب ذلك من األسب

 بالنسبة لل رامة نقل أحد علماء اإلسبلـ عن أحد الصحابة ببل إسناد ؟:  الس اؿ
تشػػتهر وتُنقػػل  إسػػنادىػػذه مػػن جػػنس مػػا ذكػػره اإلمػػاـ أٞبػػد يف التػػاريخ والسػػّب أحيانػػاً تُنقػػل بػػبل :  الضػػااب

 مع الناس ببل إسناد ، 
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  فصلٌ 
  1 المال  ة والبيرفي المفاضلة بين 

   الم لف رحمه اهلل إلى فصٍل جديد  انهقل
 ،(  فصٌل في المفاضلة بين البير والمال  ة) : قاؿ 

 ، لم يه لم بهذص المسألةدل يعقده يعِب ليتو  واذا الفصل ليم الم لف
 أو البير ؟ أيهم أفضل ؟  المال  ةأيهم أفضل : وماضاعها 

 ، اعي لهاذا   دأصل البحا يف :  فيقاؿ
 : مػػا قػػالوا مػا بحثػػاا اػػذا البحػثعػنهم وىػػم أحػرص النػػاس علػى العلػػم واإلٲبػػاف  اهللرلػػم  ألف الصػحابة
 ،ا٤ببلئ ة ؟ ما قالوا ىذا ما قالوا البشر أفضل أـ ا٤ببلئ ة  أو٫بن أفضل 

 ، فاألجدر بنا أف نس م عنهيتصل بالدين  ٩با وشيٌء س م عنه الصحابة
 أف فػاعلم عنػه الصػحابة مػن أمػار الػدين س مكل شيٍء أف  : ) تفهمها ٯبب عليك أف  قاعدةوىذه 

 ،(  الخاض فيه من فضاؿ ال الـ و  حاجة إليه
طريػػق  عػػنإمػػا  لهبػػيرنكػػاف مػػن مهمػػات ديننػػا ومػػن أصػػوؿ ديننػػا و٩بػػا ٯبػػب علينػػا أف نػػدين اهلل بػػو   لػػوألنػػو 

لػػيس مػػن الػػدين يف  أنػػوه الثبلثػػة ُعلػػم القػػرآف أو عػػن طريػػق السػػنة أو الصػػحابة فػػإذا دل يوجػػد واحػػٌد مػػن ىػػذ
 ،شمء 

ا٤بتعلمػػْب اليػػـو فيمػػا يتعلػػق  بعػػضمػػن إشػػ االٍت كثػػّبة يوردىػػا  وإذا بنيػػَم نهضػػي علػػى اػػذا اسػػهرحم
 ،الٍب ال ٦باؿ للعقل فيها  الغيببصفات اهلل عز وجل وفيما يتعلق باليـو اآلخر من أمور 

ىلػػك  : ) اهلل عليػػو وعلػػى آلػػو وسػػلم  صػػلىاهلل تػػدخل يف قػػوؿ رسػػوؿ  فيػػاردوف أشػػياء اػػي فػػي الحقيقػػة
قا٥بػػػا ثبلثػػػاً ، وصػػػدؽ واهلل رسػػػوؿ اهلل كػػػل إنسػػػاف يتن ػػػع فهػػػو ىالػػػك وال بػػػد لػػػو دل ي ػػػن مػػػن (  ا٤بتن عػػػوف
 ،إال ٨بالفتو ل ريق الصحابة  ىبلكو

 ،  من الناحية العقليةمنو ىذا  لناليت ا٤بؤل  دل يت لم ّٔذا إذ ال فائدة :  فنحن مثالً نقاؿ

                                                 

وبغيػة ا٤برتػاد (  95/  00( )  311/  01( )  392 – 352،  345 – 343/  4) ٦بمػوع فتػاوى شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة   -  1
وا٤ببسػوط للسرخسػم (  33/  0) ن حػـز واحمللى الب 310وشرح العقيدة ال حاوية ص  331 – 329والرد على الب ري ص  223ص 
(  233 – 232/  2) وقواعػػد األح ػػاـ للعػػز بػػن عبدالسػػبلـ (  205 – 204/  0) وبػػدائع الصػػنائع لل اسػػا  (  30 – 31/  0) 

 – 026/  0) وتبيػػػػْب ا٢بقػػػػائق للزيلعػػػػم (  009/  2) وكشػػػػ  األسػػػػرار لعبػػػػدالعزيز البخػػػػاري (  226 – 224/  2) والفػػػػروؽ للقػػػػرايف 
والبحػر الرائػػق البػػن (  380/  4) وفتػاوى الرملػػم (  8/  0) وحاشػيتاف قليػػو  وعمػػّبة (  098/  4) وفػتح القػػدير البػن ا٥بمػػاـ (  027
 22 – 20/  0) وحاشػية العػدوي (  249/  0) وبريقة ٧بمودية للخادمم (  04/  0) والفواكو الدوا  للنفراوي (  353/  4) ٪بيم 
 – 527/  0) وحاشػػية ابػػن عابػػدين (  475 – 474/  2) وحاشػػية الع ػػار (  085،  41/  0) لػػى ا٣ب يػػب وحاشػية البجّبمػػم ع( 

/  6) وا١بػػػامع ألح ػػػاـ القػػػرآف القػػػرطيب (  008/  2) وفػػػتح القػػػدير للشػػػوكا  (  399/  2) ولوامػػػع األنػػػوار البهيػػػة للسػػػفاريِب (  528
 وما بعدىا ، 84وعادل ا٤ببلئ ة األبرار للشيخ عمر األشقر ص (  277
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أف ٱبولػػوا يف ىػػذا األمػػر ل ػػن مػػع ذلػػك  الصػػحابةأف ذلػػك دل ي ػػن يف أسػػبلفنا مػػن  مػػن الناحيػػة األةريػػة
 ،خاض الناس 

 إذل أف ٱبوض فيو ويت لم ، ٤باذا ؟  ال ريف ىذا  واضطر بعض من ي رص الخاض
 ،د وىذا كثّب يا إخوا  يف العقائد وغّب العقائ فيو٤بن ال يصلح أف يت لم  لئال يهرؾ المضاؿ

مػػثبلً ىػػل اهلل جسػػم أو غػػّب جسػػم ؟ مث يقػػوؿ لػػيس ٔبسػػم مث  فيقػػوؿُوجػػد مػػن يػػت لم يف العقائػػد :  فمػػثالً 
ين رىا ّٔذه ا٢بجة ، ىل اهلل يف جهػة أو لػيس يف جهػة ؟ ىػل اهلل ُٰبػد  الٍبيبِب على ذلك ٝبيع الصفات 

ا فيػػو ؟ اسػػ ت كمػػا سػػ توا مػػا ىػػذا ال ػػبلـ ؟ ىػػل الصػػحابة سػػألوا الرسػػوؿ عػػن ذلػػك أو ٕبثػػو  ؟أو ال ُٰبػػد 
 ،اهلل على من دل يسعو ما وسعهم اس ت  وسَّعفبل 

دل ن ػن نػدع آّػاؿ  : علػى أف غػّبىم ت لػم قػالوا بنػاءاً إذل ال ػبلـ يف ىػذا  ل ن لمػا اضػطر علمػاء السػنة
 ،أف ٬بوض مث نبْبّْ ا٢بق  بدبل ال   بووا٤بيداف ٥بؤالء الُضبلَّؿ يتبلعبوف 

 ؟ ماذا تريدوف بالضسم : م قالاا مسألة الضس فيفمثالً 
 ؟فقدىا مع بقاء ا١بسم  ٲب نبا١بسم أنو ُم وٌَّف من أشياء  ال تريدوف

 ؟ال ٲب ن بقاء ا١بسم مع فقدىا أو ما أشبو ذلك  أو
 ،ا٤بعُب فنحن ننفم ىذا ا٤بعُب عن اهلل  ىذا إف أردتم
عَّػػاؿ ٤بػػا يريػػد فإننػػا نثبػػت ىػػذا ا٤بعػػُب هلل بػػو الف البلئقػػةبا١بسػػم القػػائم بنفسػػو ا٤بتصػػ  بالصػػفات  وإف أردتػػم
 ،عز وجل 

 ،ال ننفيو وال نثبتو  بعيداً فنبعده  أما لفظ الضسم
أف نػت لم ألف اهلل دل يقػل عػن نفسػو  لنػايف معناه أما نقوؿ أف جسم أو غّب جسم فلػيس  نسهفصلل ننا 

 ،  1 أنو جسم أو غّب جسم
ىػػػذه ا٤بسػػػألة الػػػٍب ينبغػػػم لئلنسػػػاف أف يػػػدع  ع سالبيػػػر أو بػػػال علػػػىكػػػذلي مسػػػألة تفضػػػيل المال  ػػػة 

 ال ُّروا إذل ذلك ،  والعلماءال بلـ فيها ما دل ُيض ر 
****************** 

                يل أعيػػػاف البيػػػر ػتفضػػػ وعنػػػدنا – 125
                             رػههػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػا اشػنػػػػػػػػػػػالؾ ربػمػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػى                                                  

  
 الضمّب ىنا يعود على من ؟ ( : عندنا : )  قاله
 ،  مالؾ اهللعلى  البير أعياف، تفضيل  أال السنة والضماعةعلى 

                                                 

 551ومػا بعػدىا ،  515،  011،  51،  29،  9/  0) بيػاف تلبػيس ا١بهميػة : انظر كبلـ شيخ اإلسبلـ يف شبهة التجسيم يف   - 1
،  409 – 408،  076/  5( )  044/  4) و٦بمػػػوع الفتػػػاوى  033،  021،  35والرسػػػالة التدمريػػػة ص (  93/  2( )  608، 

 ،   54وما بعدىا والفتوى ا٢بموية ال  ى ص  224والرد على ا٤بن قيْب ص ( (  046/  03( )  434 – 428
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 ، المال  ةأننا نفض ل األعياف على الضنس على جنس يعِب ال ا١بنس يعِب ( :  أعياف: )  قاله
  فالرسل مثالً 

ُ
 ،من ا٤ببلئ ة  أفضلْص ََفْوَف من البشر ىؤالء ىم أعياف البشر ىم خبلصة البشر ىم ا٤ب

 ،جنس ا٤ببلئ ة  علىجنس البشر على جنس ا٤ببلئ ة ال نفضّْلهم نفضّْل األعياف من البشر  ل ن
  واذص المسألة فيها خالؼ بين العلماء ول ل قاـٍ دليل 

 :البشر أفضل من ا٤ببلئ ة  إف:  اسهدؿ من يقاؿ
 ،لسجود آلدـ وىو أبو البشر اهلل أمر ا٤ببلئ ة أف با بأف

 ،السجود ُذؿّّ للمسجود لو في وف ا٤بسجود لو أعز وأكـر من الساجد  أف ومعلاـٌ 
 :أفضل  ا٤ببلئ ةإف :  واسهدؿ من قاؿ

 ، 1 (مؤٍل خٍّب منهم  يفمن ذكر  يف مؤل ذكرتو : ) اهلل تبارؾ وتعاذل يف ا٢بديا القدسم  بقاؿ
  شيء وكال ا سهد لين في القلب منه 

 ،اهلل آدـ ّٔذه ا٤بنقبة أف ي وف البشر أفضل من ا٤ببلئ ة  أكـرفإنو ال يلـز إذا  أما األوؿ
، التميػػز (  الهميػػي فػػي خصيصػػٍة واحػػدة   يقهضػػي الهميػػي المطلػػل)  أفوىػػم :  للقاعػػدة العامػػةوذلػػك 

 ،ا٤ب لق  التميزٖبصيصٍة واحدة ال يلـز 
وال يقتضػم أف ي ػوف  لغػّبهصػلى اهلل عليػو وسػلم ٗبيػزة ال ت ػوف ٲبيّْػزه الرسػوؿ  ولهذا نضد بعض الصحابة

 ،أفضل من غّبه 
فػػػا٤براد خػػػٍّب مػػػن ا٤بػػػراد الػػػذين ذُكػػػر اهلل ، ( مػػػنهم  خػػػّبٍ مػػػن ذكػػػر  يف مػػػؤل ذكرتػػػو يف مػػػؤٍل ) :  وأمػػػا الثػػػاني

 ،عندىم ليس خّباً من كل البشر 
مػن ا٤بػؤل  خػّباً ن يػذكر اهلل الػذاكر فػيهم أف كػوهنم ال يلـز من كوف ا٤ببلئ ة الػذين عنػد اهلل الػذي أنو ومعلاـٌ 

 ،   يسهلـي الخيرية المطلقةالذين ذُكر اهلل عندىم 
 :اذا  فيولهذا نرى الهاقف 

  الهاقف عن البحث فيه إطالقاً : أو ً 
   ا  ءالهاقف عن الح م بهفضيل ا  ء على : والثاني 

فباعتبػػار  النهايػػةباعتبػػار البدايػػة والبشػػر أفضػػل باعتبػػار ا٤ببلئ ػػة أفضػػل :  وقػػاؿ شػػيخ ازسػػالـ رحمػػه اهلل
يستحسػػروف وال يعصػػػوف اهلل مػػػا  والالبدايػػة ا٤ببلئ ػػػة أفضػػػل ألهنػػم ُخلقػػػوا مػػػن نػػور وال يسػػػت  وف عػػػن اهلل 

تعص  ّٔم بل ىػم عبػاد م رمػوف قػائموف بػأمر اهلل  الٍبأمرىم ويفعلوف ما يُؤمروف ودل تُركَّب فيهم الشهوة 
وكػوف البشػر ٧بػل رلػا اهلل وأىػل كرامتػو ومػا أشػبو ذلػك حػػٌب  النهايػةالبدايػة أفضػل باعهبػار  فهػم باعهبػار

                                                 

 ، (  2675) ومسلم (  6971) أخرجو البخاري  -  1
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ا١بنػػة يُػدخلوف السػرور علػيهم يػػدخلوف علػيهم مػن كػل بػػاب سػبلـٌ علػي م ٗبػػا  يفا٤ببلئ ػة يػدخلوف علػيهم 
 ، على أف البير أفضل باعهبار النهاية يدؿفهذا ص   

  واذا له وجٌه حسن 
   اذاازعراض عن كل  ل ن الذي أرى

 :مسألة الهفضيل : وأف نقاؿ 
  الضنس مخهلف و  تفاضل بين الضنسين المخهلفين : أو ً 

علمػػه عنػػد اهلل   واػػذا لػػيس لنػػا بػػه علػػم إطالقػػاً  وجػػلة عنػػد اهلل عػػي بػػباعهبػػار المرت:  الثػػانيواليػػيء 
   وتعالى  سبحانه
  يعِب مبلئ ة ، مبلئ ة اهلل ، ( :مالؾ : )  قاله
 يعِب كما مشهور عند العلماء ،  ( :كما اشههر : )  قاله

****************** 
           مػن قػاؿ سػاى اػذا افهػرا:  وقاؿ – 132

                          اؿ واجهػػػػػػػرىػقػػػػػػػػالم فػػػػػػػيدى ػعػػػػػػػػت وقػػػػػػػد                                              
  

 فمن القائل ؟ ( ىو )  جوازاً تقديره الفاعل لمّب مستَب ( :وقاؿ : )  قاله
 القا ل اا ازماـ أحمد   أٞبد رٞبو اهلل  اإلماـالقائل 

  ومثل اذا الهعبير عند العلماء غير صحيح 
 ،١بهالة مرجع الضمّب فيو في وف ال بلـ غّب معلـو  ألف وذلي

 : الضميرإذ أنه   بد أف يُعلم مرج  
 ،من سياؽ ال بلـ  إما - 1
 ،من مذكوٍر سابق أو مذكور الحق  اوإم - 8

 ،اإلماـ إذا ذكروا الفعل دوف مرجٍع معلوـٍ لو فهو يرجع إذل اإلماـ  مقلديأف  ول ن يضب أف نعلم
 ،ال يوجد مرجع سابق ( نص عليه  )وغّبه إذا قاؿ (  ازنصاؼ) يف  مثالً  الفقوانظر يف كتب 
  ؟ل ن من اا 
ألنػو لػيس لػو  أٞبػدعػن مػن ؟ اإلمػاـ ( فعليػو كػذا وعنػو ال يلزمػو كػذا إذا فعػل كػذا ) إذا قػاؿ  ازماـ أحمد

 ،مرجع 
 يعود إذل اإلماـ ،  معلـولو مرجٌع ليس يدؿ على أف الضمّب الذي  ل ن كاف ال هب أُل فم في مذابه
 ،أٞبد  مرجعه إلى ازماـ أففالظاىر (  وقاؿ: ) فإذا قاؿ  السفاريني رحمه اهلل من الحنابلة

كتػػػب ا٤بقلػػػدة فإنػػػو يرجػػػع إذل مػػػن ؟   يفلػػػو مرجػػػٌع معلػػػـو  أف الضػػػمّب إذا دل ي ػػػن عػػػدة المعروفػػػةعلػػػى القا
 يرجع إذل إمامهم ، 
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 الضمّب يعود على تفضيل أعياف البشر على مبلؾ اهلل ، :  (اذا : )  قاله
    أي كذب( : افهرى : )  قاله
رحمػه اهلل  أحمػدوكػأف ازمػاـ جػَبى أي تعػدى يف قولػو وا:  (وقد تعدى في المقاؿ واجهػرى : )  قاله

 ، البشرعلى من قاؿ ّٔذا القوؿ أي أف ا٤ببلئ ة أفضل من ين ر إن اراً تاماًّ 
 أقػػااؿ علػػىيف تفضػػيل ا٤ببلئ ػػة علػػى البشػػر أو البشػػر علػػى ا٤ببلئ ػػة  والخالصػػة اآلف العلمػػاء اخهلفػػاا

 :  أربعةٲب ن أف ٪بعلها 
 تفضيل البير    - 1
    تفضيل المال  ة - 8
 الاقف    - 3
   الهفصيل  - 1

 مذاب من ؟  والهفصيل
 أفضل باعتبار النهاية ،  والبشرا٤ببلئ ة أفضل باعتبار البداية :  شيخ ازسالـ ابن تيمية يقاؿ

  أما الاقف فها قاؿ صاحب م 
ع نػػت لم يف ىػػذا ألنػػو دل ي ػػن مػػن ٕبػػا الصػػحابة رلػػم اهلل عػػنهم مػػ أفأعلػػم ولػػيس لنػػا  :أف نقػػاؿ اهلل 
 ،رسوؿ اهلل 
 ،السؤاؿ عما يتعلق بالدين يف الصحابة أقوى منو فينا  داعمأف  و  شي

يف عهػد الصػػحابة أقػرب إذل الصػػواب بػل ىػػو الصػواب مػػن  ا سهيػػ اؿو  شػي أيضػػاً أف ازجابػة عػػن 
ن ؟ الرسػػوؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ وسػػيجيبهم بػػالعلم اليقيػػِب فػػإذا دل ي ػػ مػػنإجابتنػػا ٫بػػن ألهنػػم سيسػػألوف 

 ،يتعلق بالدين  عماسؤاٌؿ من الصحابة 
قاؿ اإلماـ مالك  كما فاعلم أف الس اؿ عنه من باب الهنط  في دين اهلل وإف شئم فاجعله بدعة

ما أُراؾ إال  قاؿكي  استوى ؟ ،   ( 1هٚ )  {اُشؽٖٔ ػ٠ِ اُؼشػ اعزٟٞ } : رٞبو اهلل فيمن قاؿ 
 مبتدعاً ،
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 السادس الباب
 علقاتهاذكر ازمامة ومه في  

 .نسههاف كهاب الضهاد كنا الباب كنا نسههانه في أياـ طلبنا كما   واذا
 ؟  الضهادكنا نقاؿ أين 

يلػـز ا١بػيش ومػا يلػـز  ماال حاجة نبحا يف ا١بهاد ومٌب ي وف واجباً على العْب وعلى ال فاية وما ح م 
مفرّْطػوف وأنػو ينبغػم أف ن ػوف أدركنػا  أننػااإلماـ وما أشبو ذلك مث ٤با حصل ا١بهاد يف الوقت األخّب عرفنا 

 ا١بهاد ٛباماً ، 
 الحمػػد هلل إمامنػػا ابػػن سػػعاد  حاجػػة فػػي أف نبحػػث فػػي ازمامػػة   : فػػي مسػػألة ازمامػػة كنػػا نقػػاؿ 

 ، ساكنكل شمء   هللأئمتهم عندىم وا٢بمد  ىؤالءو 
اإلمامػػة ؟ ال بػػد أف يسػػتحق  مػػنل ػػن تبػػْبَّ أنػػو ال بػػد أف نعػػرؼ ا٢ب ػػم ال بػػد أف نعػػرؼ مػػن ىػػو اإلمػػاـ ؟ 

وخػاض فػي ذلػي ألنػو َكثػُػَر القيػل والقػاؿ  ؟اإلماـ  ىنعرؼ ما حق اإلماـ على رعيتو ؟ وما حق الرعية عل
  يلـي ازماـ وفيما يلـي الرعية  فيمامن اا من الضاالين فصاروا يهخبطاف خبط عيااء 
يلػيمهم القيػاـ بػه اػذا غػالبهم  اليعب ممػا وتبر ةوغالبهم يميل إلى تحميل ازماـ ما   يليمه حمله 

  
وكػهم المحاسػن في ػاف معػه مػن و ة األمػار  المسػاوئألف بعض الناس مي اؼ والعيػاذ بػاهلل بنيػر 

 ، جاٌر في الح م وساٌء في الهصرؼ
ومػػا حػػق  ومػػا حػػل ازمػػاـ علػػى الرعيػػةمػػن ىػػو اإلمػػاـ وٗبػػا تثبػػت اإلمامػػة  نعػػرؼإذف   بػػد أف اآلف أف 

 حػٌب ٭بشػم علػى طػػريقهمطريػل السػلف فػي معاملػػة األ مػة الظلمػة والمنحػرفين  مػاو الرعيػة علػى اإلمػاـ 
 ، سلفيةون اف أمًة 

 ؟  أليس كذلي، وحٌب نعلم يف الواقع أننا ال ن ئ أنفسنا ٫بن من النقص 
قارنػػػت بػػػْب أعمالنػػا وعقائػػػدنا وبػػْب مػػػا كػػػاف عليػػو الصػػػحابة وجػػدت أف الفػػػرؽ بيننػػػا  إذابػػل ٫بػػػن ناقصػػوف 

 ،بْب زماننا وزماهنم وأف الفرؽ كبّب  فرؽكالوبينهم  
كأ  ب ر وعمر وعثماف وعلم ىػذا ظلػم ىػذا تأبػاه   والةٌ ف ي  نريد أف ي وف لنا  وإذا كاف األمر كذلي
 ،ح مة اهلل عز وجل 

  ،كما ت ونوف يُوذّل علي م :  األةرولهذا جاء في 
فػػي عهػػد الخلفػػاء الراشػػدين  ميةازسػػالكيػػف نريػػد أف ي ػػاف خلفػػاء األمػػة ازسػػالمية كخلفػػاء األمػػة 

 ؟  ونحن على اذص الحاؿ
 ،ٚب   والكذب غش ظلم سوء عقيدة عدّْد 
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فجمػع وجهػاء  عليػوأف عبدا٤بلك بن مػرواف شػاور أف النػاس قػد ملُّػوه وأف عنػدىم شػمء مػن التمػرد  ويُذكر
أ  ب ػػٍر وعمػػر ؟ ل ػػم كػػ ن ػػوفأتريػػدوف أف : القػػـو وأعيػػاهنم وت لػػم فػػيهم وىػػو جيػػد يف ال ػػبلـ وقػػاؿ ٥بػػم 

أل  ب ػػٍر وعمػػر ، فأقػػاـ علػػيهم  كػػانواإف كنػػتم تريػػدوف ذلػػك ف ونػػوا لنػػا كالػػذين  : نعػػم ، قػػاؿ : سػػيقولوف 
 ،ا٢بجة 

يػا علػم ، ال يقػوؿ : أف رجػبلً خارجيػاً قػاؿ لػو  عنػه اهللوكذلي أيضاً رجل خارجي يُنقل عن علي رضي 
: داف النػػاس أل  ب ػػر وعمػػر ودل يػػدينوا لػػك ؟ قػػاؿ  يػػا علػػم كيػػ  ،يػػا علػػم : يقػػوؿ ، يػػا أمػػّب ا٤بػػؤمنْب : 
 فأقاـ عليو ا٢بجة ، مثالي   أأنا وأمثالي وكاف رجالي أنم و  رجالهمأبا ب ٍر وعمر كاف  ألف

ونحػن   إخااني أف نطم  في أف ي اف و ة أمارنا كأبي ب ػٍر وعمػر وعثمػاف  يافالمهم أنه   يم ن 
ؿ إف البيػػت الػػذي فيػػو ثبلثػػة أنفػػار ي ػػوف فيػػو أربعػػة آراء فػػاآلراء يعػػِب ال أقػػو  تيػػاادوفعلػػى الحػػاؿ الهػػي 

 عدد األنفار أو أكثر ف ي  ي وف ىذا ؟ أين الوفاؽ فينا ؟  منأكثر 
 ٯبػػب أف أعتػػِب أنػا أوالً مث أنػػتم إف شػػاء اهلل  مقبلػػاف عليػػه بػػاٌب مهػم نحػنفػالمهم أف اػػذا البػػاب الػػذي 

 ثانياً ، 
****************** 

         الـ ػة ازسػػػػػػػػػػى ألمػػػػػػػػػغنػػػػػػػػػ و  – 131
                اـػاف عػػػػػػػن إمػػػػػػػػٍر كػػػػػػػػصػػػػػػػػكػػػػػػػل ع  فػػػػػػػي                                                        

  
  في الدين وإمامٌة في الهدبير والهنظيم  إمامةٌ 

فلػػو نػػوٌع مػػن اإلمامػػة يف الصػػبلة إمامتػػو إمامػػة ديػػن ومػػع ذلػػك  فػػإفاإلمامػػة يف الصػػبلة  فمػػن إمامػػة الػػدين
 ،التدبّب 

 تػدبّبصلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم أمر ٗبتابعتو وهنػى عػن سػبقو والتخلػ  عنػو فهػذا نػوع  النيبحيا أف 
 ،نو مثبلً أل

 ،وإذا سجد سجدنا وىلمَّ جراَّ  ركعنا ركعإذا ك َّ ك نا وإذا  
و الذي لػو ال لمػة العليػا يف الػببلد  اإلماـ األعظم ى ،فتشمل اإلماـ األعظم ومن دونو  وأما إمامة الهدبير

ذلػػػك واإلمػػاـ ومػػا دونػػػو كػػالوزراء واألمػػراء ومػػػا أشػػبو ىػػذا واألمػػػة  أشػػبوكػػا٤بلوؾ ورؤسػػاء ا١بمهوريػػػات ومػػا 
 ،األمم بشر والبشر كائٌن من األحياء  مناإلسبلمية كغّبىا 

و٥بػذا كػاف الصػيادوف إذا  يف ا١بػو ٥بػا رئػيس تتبعػو ال يػورحٌب البهػائم حػٌب وكل حي  فال بد له من ر يس 
ومػػا أشػػبو ذلػػك يصػػّبوف أوؿ مػػا يصػػيدوف قائػػدىم فػػإذا صػػادوا  الضػػباعمػػرت ّٔػػم جحافػػل مػػن ال يػػور أو 

 ،صيدىم ألف كل كائٍن من البشر ال بد لو من قائٍد يقوده  فسُهلالقائد ارتب ت آّموعة 
ف يُػػأمّْروا واحػداً مػػنهم ألنػػو ال أ عػػِب فػأكثرا٤بسػػافرين إذا كػانوا ثبلثػػة ي والسػبلـو٥بػذا أمػػر النػيب عليػػو الصػػبلة 

 ،أمّب  منبد 
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 ،ا٣بوؼ    وٰبلوصار كل إنساف يقوؿ أنا أمّب نفسم وحينئِذ يتزعزع األمن  وإ   ضطربم األحااؿ
 : ولهذا قاؿ الم لف رحمه اهلل 

                اـػاف عػػػػػػػن إمػػػػػػػػٍر كػػػػػػػػصػػػػػػػػكػػػػػػػل ع  فػػػػػػػي                                                                     الـ ػة ازسػى ألمغن و 
  

تسػػتغِب أمػػة ا٤بسػػلمْب يف كػػل عصػػر مػػن عهػػد النػػيب عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ إذل يومنػػا ىػػذا  أفيعػػِب ال ٲب ػػن 
 ، إماـ أي عن قائٍد يقودىا عن

مػتهم أكثػر ٩بػا ينقػاد رٗبػا ينقػادوف ألئ ال ػافرة٘بػد األمػم  ولػذلي وحهى األمم ال افرة   بد لها من إمػاـ
االسػػػتقرار إ٭بػػػػا ي ػػػػوف يف اتبػػػاع األئمػػػػة واالنقيػػػػاد ٥بػػػػم  األمػػػػنبعػػػض ا٤بسػػػػلمْب ألئمػػػػتهم ألهنػػػم يعلمػػػػوف أف 

 ،واالنصياع ألوامرىم 
حػػدثنا بعػػض مػػن يػػذىبوف إذل بػػبلد ال فػػر أف رعايػػػاىم  ي فػػل عنهػػا كثيػػٌر مػػن المسػػلمين مسػػألةواػػذص 
ال يرجػوف ّٔػذا  كفػارأنظمػة ا٤بػرور وأنظمػة األمػن وغػّب ذلػك مػع أهنػم   األنظمة ٛباماً وي بقوهنا ٛبامػاً  يتبعوف

باتبػػػاع أوامػػػر  ّٔػػػذا  إالهػػػا ال ي ػػػوف أمن ل ػػػن يعلمػػػوف أف انتظػػػاـ األمػػػة وحفػػػال ، ثوابػػػاً مػػػن اهلل عػػػز وجػػػل
 ،الرؤساء 

مػػع أننػػا ٫بػػن ،  تطبيقػػاً مػػن المسػػلمين أو مػػن بعػػض المسػػلمين لطاعػػة و ة األمػػار أشػػدفلػػذلي كػػاناا 
 ، نخاؼ العقابمن اهلل عز وجل وبا٤بخالفة  نرجا الثاابورل األمر  ل اعةمتثالنا با

بدوف سبٍب شرعم والسبب الشرعم سبٌب واحٌد وحيػد وىػو أف  من أنظمة الدولة نظاـألف مخالفة أي 
 ،اهلل ما سوى ذلك ٘بب علينا طاعتو من أجل حفال األمن  ٗبعصيةيأمروا 

 ، واذا واٌم باطلإال حيا أمروا ٗبا أمر اهلل بو  اعتهمطأنو ال ٘بب  بعض الناس يهاام
فػػػأمرىم ىػػػذا تأكيػػػٌد ألمػػػر اهلل فقػػػط ولػػػو أمػػػر  أي واحػػػد ٗبػػػا أمػػػر  اهلل بػػػو  بػػػوألهنػػػم إذا أمػػػروا ٗبػػػا أمػػػر اهلل 

 ،علم ألنو أمر اهلل ل ن طاعة والة األمور يف غّب ا٤بعصية شمٌء وراء ذلك  مفرولةً ل انت ال اعة 
 ، ف نطي  و ة األمار في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصيةأ علينافيضب 

ال بػػد ٥بػػا مػػن إمػػاـ يقودىػػا يوجههػػا يأمرىػػا ينهاىػػا وإال لضػػاعت  وغيػػر ازسػػالمية بػػلفػػإذف   بػػد لامػػة 
 فولى ،  األموروأصبحت 
 :  1 قاؿ الياعر

                                                 

ىو صبلءة بن عمرو بػن مالػك األودي ، وي ػُب أبػا ربيعػة ، ولقبػو األفػوه ، ألنػو كػاف حسػن ال ػبلـ ، وقيػل ألنػو غلػيال الشػفتْب واسػع  - 1
قدمي ، وذكر بعض ا٤بؤرخْب أنو أدرؾ ا٤بسيح عليو السبلـ ، وىػو قػوؿ لػعي  ، ويعػد أوؿ مػن ذكػر يف شػعره ال ػّب الػٍب الفم ، وىو جاىلم 

) ، ٠بػط الػآلرل للب ػري (  098/  02) ، األغػا  أل  الفػرج ( ـ  751) ؽ ىػػ   51تتبع ا١بػيش لتصػيب مػن ٢بػـو القتلػى ، مػات ٫بػو 
، شػػعراء النصػػرانية قبػػػل اإلسػػبلـ للػػػويس (  037/  3) ، أمػػارل ابػػن الشػػػجري (  014/  4) ، معاىػػد التنصػػيص للعباسػػػم (  365/  0

، ألقػػاب الشػػعراء البػػن (  405/  0) ، سػػر صػػناعة اإلعػػراب البػػن جػػِب (  5279/  8) ، مشػػس العلػػـو للحمػػّبي (  71ص ) شػػيخو 
 ( . ػ لمن نوادر ا٤بخ وطات  350/  2)حبيب 
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            ال َسراَة ٥بم فولىصلح الناس ي ال
ػػػػػػػػػػػػػػَسػػػػػػػػػػػػػراَة إذا جُ  وال                                           ،                         1 ا٥ُبُم سػػػػػػػػػػػػػادواػهَّ

، 
 بد من أف ت وف ىذه القيادة ح يمة ،  والبد من قيادة  فبل
 ،عصر ٗبعُب وقت والوقت كما نعلم ىو ظرؼ ا٢بوادث واألحداث :  (عصر : )  قاله

  . ( 8 – 1اُؼقش )  {إ اإلٗغبٕ ُل٢ خغش ٝاُؼقش } : تعاذل  قولويف  ولهذا أقسم اهلل به
 ،عصر  كلىو ظرؼ األحداث وا٢بوادث   ألف العصر

 يذب عنها كل ذي جحود ويعتِب بالغزو وا٢بدود ،،  2 ال بد لؤلمة اإلسبلمية من إماـ
******************  

      د عنهػػػا كػػػل ذي جحػػػا  يػػػذب – 138
                     دودػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو والػبال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نيػعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي                                                       

   
 يعِب ي رد ، ( :  يذب: )  قاله
أف اإلمػػاـ يػػذب أىػػل  اػػذص فا ػػدة مػػن فاا ػػد ازمامػػةأي كػػل ذي كفػػر ،  ( :جحػػاد  ذيكػػل : )  قالػػه

سػلمْب ومػن ا٤بسػلمْب يعػِب يػرد وي ػرد وٲبنػع كػل ذي جحػود مػن أف يعتػدي علػى بػبلد ا٤ب بػبلدال فر عػن 
 ،  أنو ليس ٲبنع بنفسو ٲبنع ٔبنوده ا٤بعلـو

  يعِب غزو ال فار ،( :  بال يوويعهني : )  قاله :الفا دة الثانية 
 ، للمدافعة:  األوؿ واليطر

 ،للمهاٝبة يعتِب بالغزو غزو ال فار ومقاتلتهم :  واليطر الثاني
ف يقاتلوا ال فار حٌب ال ت وف فتنػة وي ػوف أف يقاتلوا ال فار فرض كفاية أ المسلمينألف الااجب على 

 مػػػػنهلل إذا نظرنػػػػا يف واقعنػػػػا اليػػػػـو وإذا ىػػػػذه ٩بحػػػػوة مػػػػن القػػػػاموس مسػػػػألة غػػػػزو ال فػػػػار ٩بحػػػػو  كلػػػػوالػػػػدين  
يسػػاعد  مػػنالقػػاموس ألػػيس كػػذلك ؟ اللهػػم إال مػػا يقػػع مدافعػػة ومػػع ذلػػك مػػا يقػػع مدافعػػة ال ت ػػاد ٘بػػد 

 ،ىؤالء ا٤بدافعْب إال من أفراد الشعوب 
فإهنا ال تساعد علػى األقػل مسػاعدًة ظػاىرة :  مرارة ب لأما الح امات ازسالمية م  األسف ونقالها 

 ،ٰبتاج أف أفصلها ل م ألهنا أمام م منشورة مشهورة  البالنسبة للدفاع عن ا٤بسلمْب واألحداث 
د من ىذا فرض  ال ب،  ( 153اُجوشح )  {ٝهبرِْٞٛ ؽز٠ ال رٌٕٞ كز٘خ } :  فال بد من مقاتلة ال فار

 ،كفاية 

                                                 

) ، والتمثيل واحملالرة للثعػاليب (  41ص ) ، ولباب اآلداب البن قنفذ (  223/  0) والشعراء البن قتيبة الشعر : البيت موجود يف  - 1
 ( . 50ص 

) وي لق عليو ا٣بليفة وا٢باكم انظر الفػتح (  006/  6) فتح الباري (  ا٤براد باإلماـ كل قائم بأمور الناس : ) قاؿ ا٢بافال ابن حجر  - 2
03  /000 – 009  )، 
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وىػػػػو القػػػػدرة بالنسػػػػبة للشػػػػعوب ال قػػػػدرة ٥بػػػػم بالنسػػػػبة  إلػػػػى شػػػػرط يحهػػػػاجومعلػػػػاـٌ أف فػػػػرض ال فايػػػػة 
مػػن يقتػػدر ومػػنهم ال يقتػػدر ويف ظػػِب أف كػػل واحػػٍد مػػنهم يقتػػدر بالنسػػبة  مػػنهمللح ومػػات اهلل حسػػيبهم 
 ،ىذا واحد  ،ال شمء  ل نللمضايقات الدبلوماسية 

 يعِب يعتِب با٢بدود ،  ( :والحدود  : ) قاله: الثالث 
   والحدود جم  حد 
   المن : والحد في الل ة 
 ،ىذه ا٢بدود ،  1( في فعل معصية  المقدرةالعقابات )  والمراد به انا

  العقابات الهي قدرراا اهلل ورساله في فعل معصية 
نػو ٯبػب ىػذا الق ػع حػد مػٌب يد السارؽ ىذا حػد مػٌب ثبػت يف السػرقة وٛبػت شػروط الق ػع فإ ق ع:  مثل
 ،شروط الق ع وجب تنفيذه وجوباً  ٛبت

 أهنا كفارٌة للفاعل وردٌع لغّبه ،  إذوىم رٞبٌة من اهلل عز وجل لعباده  فالحدود يضب تنفيذاا
 : الحدود فيها فا دتاف 

  الحد  عليهكفارٌة للفاعل الذي أقيم  - 1
  وردٌع ل يرص  - 8

عامالً من أكبر العمػل  العضاؼ عضٍا من األعضاء وربما ي اف اذا ل ن فيها إتال: قد يقاؿ قا ل 
  األشػػياء الهػػي   بػػد منهػػا فمػػاذا  مػػنمػػثالً ربمػػا ي ػػاف ازنسػػاف عنػػدص صػػناعة قنبلػػة ومػػا أشػػبه ذلػػي 

 نقاؿ ؟ 
 ،نق عها نبَبىا حٌب ال ٯبمء آخر فيسرؽ 

مع أف القصاص إلافة إزىاؽ نفٍس ،  ( 135اُجوشح )  {ٌُْٝ ك٢ اُوقبؿ ؽ٤بح } : اهلل تعاذل  قاؿو٥بذا 
فا٤بقتوؿ واحد وبالقصاص ي وف اثنْب ل ن ىذا فيو حياة كم من إنساٍف يرتدع عن  أخرىإذل نفٍس 

 . {ٌُْٝ ك٢ اُوقبؿ ؽ٤بح } : علم أنو إذا قتل قُتل و٥بذا قاؿ  إذاالقتل 
 .حد الزنا :  ومن الحدود

 ، سنة ريبفالب ر حدص ما ة جلدة وت على حسب ا١بـر  وىو
 .لمدة سنة  البلديعني ُيضلد ما ة جلدة ويُطرد عن 

                                                 

والعنايػة (  93 – 89/  4) ونصػب الرايػة للزيلعػم (  063/  3) وتبيػْب ا٢بقػائق للزيلعػم (  33/  7) بػدائع الصػنائع لل اسػا    -  1
(  3 – 2/  5) والبحر الرائق البن ٪بػيم (  203 – 218/  5) وفتح القدير البن ا٥بماـ (  202 – 218/  5) شرح ا٥بداية للبابريت 

وحاشػية البجّبمػػم علػػى (  036/  5) وحاشػػية ا١بمػػل (  584/  0) و٦بمػع األهنػػر لػػدامادا أفنػدي (  78/  6)  وكشػاؼ القنػػاع للبهػػويت
 254/  02) وا٤بوسػوعة الفقهيػة (  3/  4) وحاشية ابػن عابػدين (  058/  6) وم الب أورل النهى للرحيبا  (  067/  4) ا٣ب يب 

 ( )07  /029 – 031  ( )33  /259 – 261  )  ، 
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صػػغّبة وال كبػػّبة حػػٌب  القػػد مػػنَّ اهلل عليػػو بالن ػػاح حػػده الػػرجم يُػػرجم با٢بجػػارة ، حجػػارة  ييانػػوالثيػػب ال
 .ٲبوت 

 وإذا مات ال ُيصلى عليه ؟ 
 . ُيصلى عليه  نعم 

 . والرحمةويُدعى له بالم فرة  ألنه مسلم
حصن بالزنا ، :  القذؼحد القذؼ ، :  ومن الحدود

ُ
 ىو أف يرمم ا٤ب

 :يقوؿ لشخٍص عفي  ذكر أنثى إنو زاف فهذا  بأف المحصن يعني العفيف
 ،أف يقيم البيّْنة أربعة رجاؿ يشهدوف  إما
اُ٘ٞس )  {ٝاُز٣ٖ ٣شٕٓٞ أُؾق٘بد صْ ُْ ٣ؤرٞا ثؤسثؼخ ؽٜذاء كبعِذْٝٛ صٔب٤ٖٗ عِذح } ، فحدّّ يف ظهره  وإ 

1 ) . 
كبعِذْٝٛ صٔب٤ٖٗ عِذح ٝال روجِٞا ُْٜ ؽٜبدح أثذا ٝأُٝئي ْٛ } :  وقد رترب اهلل على القهل ةالةة أمار

 .ثبلثة ،  {اُلبعوٕٞ 
  . ( 1اُ٘ٞس )  {اال اُز٣ٖ ربثٞا ٖٓ ثؼذ رُي ٝأفِؾٞا كبٕ هللا ؿلٞس سؽ٤ْ } 

 .الفسق   زاؿ عنهم  وأصلحواإذا تابوا  يعِب:  {ٝأُٝئي ْٛ اُلبعوٕٞ } : قولو  واذا ا سهثناء يعاد على
 وال يعاد إلى ما قبلها واا عدـ قباؿ اليهادة ؟ 

 :فيه خالؼ 
 ، 1 إنو إذا تاب قُبلت شهادتو: يقاؿ  منفمنهم 

 ،  2 ال :ومنهم من يقاؿ 
 . {كبعِذْٝٛ صٔب٤ٖٗ عِذح } : األوؿ ،  {ٝال روجِٞا ُْٜ ؽٜبدح أثذا } : اهلل تعاذل قاؿ  ألف
  تاب   يعاد عليه با تفاؽ إذا 

 :  اذص العقابات الثالث فصارت
 ،  با تفاؽ وال يعود على أو٥با،  با تفاؽال يعود على آخرىا  ا سههثناء

 وال يعاد على األوسط ؟ 
 ،  فيه خالؼ

 33أُبئذح )  {اُز٣ٖ ٣ؾبسثٕٞ هللا ٝسعُٞٚ ٣ٝغؼٕٞ ك٢ األسك كغبدا } : حد ق اع ال ريق : ومن الحدود 

 ،مالو أو قتلوه وما أشبو ذلك  أخذوايقفوف على ال رؽ معهم السبلح ومن مر ،  (

                                                 

 ، (  531 – 529/  8)واحمللى البن حـز (  94،  27/  7) وىو قوؿ الشافعم وابن حـز الظاىري انظر األـ للشافعم  - 1
وم الب (  217/  5) وا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ للباجم  (  306/  5) وىو قوؿ أبو حنيفة ومالك وأٞبد انظر فتح القدير البن ا٥بماـ  - 2

 ، (  606 / 6) أورل النهى للرحيبا  
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 33أُبئذح )  {إٔ ٣وزِٞا أٝ ٣قِجٞا أٝ روطغ أ٣ذ٣ْٜ ٝأسعِْٜ ٖٓ خالف أٝ ٣٘لٞا ٖٓ األسك } :  ا  ء حدفام

) . 
 كم ذكرنا من األنااع ؟ 

    إش اؿ فيها  حدود كلهاىذه  أربعة أنااع 
 ؟  1 لماء في الخمر ال عقابهه حد  أو تعييرواخهلف الع
 ، 2 تعزير أهنا:  والصحيح

  ويدؿ لذلي ما ي اد ي اف إجماعاً من الصحابة 
ا٣بمر ٝبع عمر رلم اهلل عنو الصحابة واستشػارىم مػاذا نصػنع ؟ فقػاؿ  شرب٤با َكثُػَر الناس يف  حيث إنه

نوف يعػِب فاجلػد شػارب ا٣بمػر ىػذا ا١بلػد فػأمر بػو يا أمّب ا٤بؤمنْب أخ  ا٢بػدود ٜبػا: عبدالرٞبن بن عوؼ 
 ، 3 إذل ٜبانْب جلدة فارتفععمر 

 ، ليسم حداًّ  الخمريعني أف عقابة ، أخ  ا٢بدود : ألنو يقوؿ  واذا ي اد ي اف كازجماع
 رِي ؽذٝد هللا كال رؼزذٝٛب} ، أنو لو كانت عقوبة ا٣بمر حداِّ ما كاف لعمر أف يغّبىا :  ويدؿ لذلي أيضاً 

 و٥بذا لو كثر يف الناس الزنا نسأؿ اهلل العافية ، ،  ( 885اُجوشح )  {
 الما ة جلدة إلى ما هين مثالً ؟  نييدال 

 ،الحدود   تُياد ال ، ال ٲب ن 
 ،شارب ا٣بمر ليست من ا٢بد  عقوبةأف  واذا يدؿ على

 ،أهنا حد :  ل ن الميهار عند أكثر العلماء
 ،ىذه ٟبسة 

 حد أو   ؟  المرتد ال اا قهل
 ،قتل ا٤برتد ليس حداِّ 

                                                 

(  83 – 82/  6) ومنهػػػػاج السػػػػنة النبويػػػػة (  204،  214/  34( )  008/  04) ٦بمػػػػوع فتػػػػاوى شػػػػيخ اإلسػػػػبلـ ابػػػػن تيميػػػػة   - 1
(  052/  3) شػرح معػا  اآلثػار لل حػاوي (  241 – 237/  3) ومش ل اآلثار لل حاوي (  206 – 205/  0) والفروؽ للقرايف 

وأح ػاـ (  367 – 364،  072،  86 – 83/  02) واحمللى البن حـز  303،  295 – 294ص واألح اـ السل انية للماوردي 
وحاشػػيتا قليػػػو  (  91/  0) ومواىػػػب ا١بليػػل للح ػػػاب (  235/  6) والبحػػػر الرائػػق البػػػن ٪بػػيم (  381 – 378) القػػرآف للجصػػاص 

 ،(  069/  7) ونيل األوطار (  455/  2) وسبل السبلـ (  215/  4) وعمّبة 
 2) وإعبلـ ا٤بوقعْب البن القيم  057 – 056،  042 – 039والسياسة الشرعية ص (  429 – 427/  3) الفتاوى ال  ى   - 2
 2) وإح ػاـ األح ػاـ البػن دقيػق العيػػد (  073/  9) وا٤بغػِب البػن قدامػة (  367 – 364/  02) واحمللػى البػن حػـز (  84 – 83/ 
ونيػػػػل (  455،  445 – 443/  2) وسػػػػبل السػػػػبلـ للصػػػػنعا  (  231 – 229/  01) ي واإلنصػػػػاؼ للمػػػػرداو (  251 – 249/ 

 ،   (  72 – 70/  9) وا٤ببسوط للسرخسم (  246 – 245/  05) وا٤بوسوعة الفقهية (  071 - 069/  7) األوطار للشوكا  
 ،(  0716) أخرجو مسلم  - 3
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 يسقط بعد القدرة إذا تاب ،  ا٤برتدوقتل  ألف الحد   يسقط بعد القدرة
 ، 1 تابال يسقط ا٢بد ولو  في الحدود إذا قدرنا على الفاعل

  أما الردة فإذا تاب منها ولا بعد القدرة عليه فإنه   يُقهل يحـر قهله 
 ، 2 يُقتل حداِّ إنو :  الساحر فيإ  ما قيل 
 ، 3 (حد الساحر لربٌة بالسي  )  :لحديث 

    ؟  أوالقصاص ال اا حد 
 ،القصاص ليس ٕبد ، ليس ٕبد 
 ،ليس ٕبد  إذف، لو أف أولياء ا٤بقتوؿ َعَفْوا يُقتص من القاتل  ولذلي

 ، اصوالقصويُدِخل حد الردة ،  ٯبعل ا٢بدود سبعة أنواع  وقد رأيم بعض المهأخرين المعاصرين
  واذا خطأ وغلط 

 ، 4 عقوبٌة مقدرة من الشرع ال تسقط بإسقاط أحد ألف الحد
 ا٤بتػػاعاهلل عليػػو وعلػػى آلػػو وسػػلم ٤بػػا شػػفعوا إليػػو يف ا٤بػػرأة ا٤بخزوميػػة الػػٍب كانػػت تسػػتعّب  صػػلىحػػٌب إف النػػيب 

وقػد  ةألسػاموتشحذه فأمر النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم بق ػع يػدىا غضػب وخ ػب النػاس وقػاؿ 
 ، 5 (أتشفع يف حد  من حدود اهلل ؟ : ) شفع إليو 

 أف يُقهل وشف  أحٌد فيه فهل يُن ر عليه ؟  المقهاؿولا أف القاتل لما طلب أولياء 
 ،ال يُن ر ألف ا٢بق ٥بم 

ال بػػد أف نقتػػل القاتػػل وح ػػم القالػػم بقتلػػو فجػػاء رجػػٌل طيػػب وعػػرؼ أف  :قػػالاا  المقهػػاؿأف أوليػػاء ا لػػ
فػػبل  إليػػورجػػل مػػن ا٣بيػػار ل ػػن سػػوَّلت نفسػػو قتػػل أخيػػو فقتلػػو ذىػػب إذل أوليػػاء ا٤بقتػػوؿ وشػػفع  القاتػػلىػػذا 
 ،بأس 

  ولا كاف حداًّ لحرمم اليفاعة إليه 
  إذف من مهمات ازماـ إقامة الحدود 

 ،أنو ٯبب على اإلماـ أف يقيم ا٢بدود على أي إنساٍف كائناً من كاف  يعني واذا
                                                 

 ،(  76/  35( )  498/  02( )  374/  01) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 1
وا٤بغػِب البػن قدامػة (  384/  29( )  346/  28) ٤بزيد من الفائدة يف ح م الساحر انظر ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  - 2
(  353/  01،  440 – 441/  9) واإلنصػػػػػػػػػاؼ للمػػػػػػػػػرداوي (  081 – 077/  6) والفػػػػػػػػػروع البػػػػػػػػػن مفلػػػػػػػػػح (  38 – 34/  9) 

(  79  – 70/  0) وأح ػػػاـ القػػػرآف للجصػػػاص  057 – 054والسياسػػػة الشػػػرعية ص (  293/  6) ورل النهػػػى للرحيبػػػا  وم الػػػب أ
 ،(  269 – 266/  24) وا٤بوسوعة الفقهية (  376/  8) والتاج واإلكليل للمواؽ 

 ،(  0461) أخرجو الَبمذي  -  3
 ،(  256 – 254/  02) ا٤بوسوعة الفقهية   -  4
 ،(  0688) ومسلم (  3288) و البخاري أخرج -  5



 584 

 سبحاف اهلل أبوه يا ٝباعة أين ال  ؟  زماـ يأمر بقط  يدصالحاكم أبا ا أبالا سرؽ 
 ،ىذا صحيح  من البر واذايق ع يده 

 ،  جوابمن عقوبة الدنيا ىذا  اآلخرةا٢بد كفارٌة لو يسقط عنو عقوبة  ألف
أب اإلمػػاـ  وربىػػذا ا٢بػػق لػػيس حقػػاِّ لئلمػػاـ ىػػذا حػػقّّ هلل عػػز وجػػل رب اإلمػػاـ :  جػػااب آخػػر أف نقػػاؿ

 ،جزاؾ اهلل خّباً : بق ع يد أبيو ألنو سرؽ قلنا  فإذا أمر
وامي اهلل لػػو أف فاطمػػة : ) إقسػػاماً أمػػاـ النػػاس قػػاؿ  أقسػػمصػػلوات اهلل وسػػبلمو عليػػو  اهللىػػذا ٧بمػػٌد رسػػوؿ 

 ،  1 (٧بمد سرقت لق عت يدىا  بنت
****************** 

       رؾ ن ػػػػػر  ػوٍؼ وتػػػػمعػػػػر  وفعػػػػل – 133
                  كفػػػػػػػػػػػػػر   ػمػػػػػػػػػػػػػػاـٍ وقػظلػػػػػػػػػػػػػػم صرػونػػػػػػػػػػػػػ                                                     

  
  اذا الراب  من مس وليات ازماـ ( :  معروؼوفعل : )  قاله

 أو يأمر بالمعروؼ أو األمراف ؟  المعروؼيعني ويعهني بفعل المعروؼ يعني أف يفعل اا 
 ،م الب بو  افإنسكبلٮبا ل ن األوؿ لو ولغّبه فعل ا٤بعروؼ كل 

 ،أوؿ من يُ الب بو اإلماـ  ل ن األمر بالمعروؼ
 بنفسه وإما بناابه وجاباً    إمايضب عليه أف يأمر بالمعروؼ 

ال قػػدَّر اهلل فػػإف اهلل سػػوؼ يسػػألو عنػػو  ُألػػيعوإذا  األمػػر بػػالمعروؼ مػػن مهمػػات ازمػػاـ ومػػن مسػػ ولياته
 ،يـو القيامة سؤاالً مباشراً 

 مػػنأف يسَّػػر اهلل فيهػػا إقامػة آمػػرين بػػا٤بعروؼ ونػػاىْب عػػن ا٤بن ػػر ل اهلل لهػػذص الػػبالد تافيػػ مػػنولػػذلي كػػاف 
األمػػر بػػا٤بعروؼ  يقػػـويوفّْػػق اإلمػػاـ حػػٌب يع ػػيهم ٝبيػػع الصػػبلحيات الػػٍب  أفِقبَػػِل اإلمػػاـ ونسػػأؿ اهلل تعػػاذل 

 والنهم عن ا٤بن ر ، 
ل ا٤بعػروؼ مػا تعػارؼ النػاس عليػو ؟ ىو ا٤بعػروؼ ؟ ىػ مافلنسأؿ  األمر بالمعروؼ من مس وليات ازماـ

  ؟أو ا٤بعروؼ ما عرفو الشرع وأقره 
  ما المراد بالمعروؼ ؟ماذا تقولوف ؟ ،  ( 1اُ٘غبء )  {ٝػبؽشٖٝٛ ثبُٔؼشٝف } 

  ما تعارؼ الناس عليه 
 ما تعارؼ الناس عليه ؟ : انا لماذا   نقاؿ 

 ،رع ل ل بلٍد ش وصارلفسدت الدنيا وفسد الدين  لا قلنا بذلي
 ،ألف أعراؼ الناس ٚبتل  من الناس من يستبيحوف أف يقيموا أسواؽ الدعارة 

  ي اف ذلي معروفاً ألنهم يهعارفاف ذلي بينهم ؟ فهل
                                                 

 ( . 0688) ومسلم (  3288) أخرجو البخاري  -  1
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 ، ال 
 ؟  فهل اذا معروؼكما تُباع جرار البيبسم   ا٣بمرمن الناس من تُباع عندىم جرار 

 ، ال 
  المعروؼ ما عرفه اليرع وأقرص إذف 
 ،وىو أدؽ ما شرعو الشرع ، ما شرعو ألف شرعو إياه اعَباٌؼ بو  شئم فقل وإف

  ما شرعه اهلل ورساله فها معروؼ  كلف ل الميروعات  
  ، مسهحببا٤بستحب  واألمر واجبفاألمر بالواجب  ةم األمر به على حسب مرتبهه

  األمر بالمعروؼ يحهاج إلى شروط   بد من تحققها 
 ل الذي بعده شروطها فنؤجل ىذا إذل ما بعد ، شاء اهلل يف الفص عنوسيأتينا 

 ، المس ولية على ازماـترؾ ا٤بن ر أيضاً  ( : رِ  ْ نُ وترؾ : )  قاله
لػػيس مػػن  مسػػئاليههكػػاف مسػػههراً عػػن ازمػػاـ فلػػيس مػػن   إذاولػػيعلم أف تػػرؾ المعػػروؼ وفعػػل المن ػػر 

 ، مسئوليتو
ألف اهلل ال  مسػػػئوليتويهػػػا فإهنػػػا ليسػػػت مػػػن البيػػػوت إذا دل ي لػػػع عل يفل ػػػن ا٤بن ػػػرات الظػػػاار  مسػػػئاليهه

 ، وسعهاي ل  نفساً إال 
البوذيػػوف أو غػػّبىم  أوأف يظهػػر النصػػارى أو اليهػػود  مػػن المن ػػرات الهػػي يضػػب علػػى ازمػػاـ أف يمنعهػػا
 ،من أىل ال فر ما ي وف شعاراً ٥بم يف ببلد اإلسبلـ 

 ،سبلـ ٯبب منعو ول ن بالٍب ىم أحسن النصرا  صليباً يف صدره ٩بنوع يف ببلد اإل يعلقأف :  مثل
الصػػػػليب  أسػػػفلهاأف بعػػػض األخػػػػوة النػػػاىْب عػػػن ا٤بن ػػػػر رأى فليبينيػػػاً قػػػػد تقلَّػػػد قػػػبلدة ذىػػػػب ويف  ٠بعػػػت

 فأمسك بالقبلدة وبَبىا كادت ٙبز رقبتو أو تق عها ىل ىذا من ا٣بّب ؟ 
 ، اذا إساءة لإلسالـ وغلط،  ال

بل   ٢بصػل ا٤بقصػود بػدوف ، ىذا  أخفميا رجل : ٥بذا الرجل أف مثل ىذا يُنصح لو أنو قاؿ  والااجب
 .عن  

 .واهلل تعالى يحب الرفل في األمر كله 
 . 1( رفيٌق ٰبب الرفق يف األمر كلو : ) النيب عليو الصبلة والسبلـ  عن كما ةبم

ومػا كػاف  مسػئاليههالمن ػرات فمػا كػاف ُمْعَلنَػاً فػاألمر واضػح أنػه مػن  يمنػ إذف يضب علػى ازمػاـ أف 
 ،وإف لم يعلم فال ي لف اهلل نفساً إ  وسعها  مسئاليههعلم به فعليه  فإفمسهاراً 
 ؟ ما أن رص الناس ؟  المن رما اا 
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 ،ال ما أن ره الشرع ومنعو فهذا ىو ا٤بن ر 
 ، فهذا يُنظر فيه الناسأما ما أن ره 

 ، فالااجب إخهارصإف كاف مشروعاً 
وكانوا ين روف ذلك فهنا أن روا معروفػاً فهنػا ال ٯُبػابوف علػى ذلػك  النعاؿ لو أن ر الناس الصبلة يف:  مثل

 ،حٌب ي مئن الناس إليهم  ا٢بقبل يُبْبَّ 
 ، بالرملوأقوؿ ٥بم ذلك حْب كانت ا٤بساجد مفروشًة با٢بصباء أو 

وؿ يف عنػػػد الػػػدخ يهتمػػػوففػػػبل ٲب ػػػن الصػػػبلة بالنعػػػاؿ ٤بػػػا يف ذلػػػك مػػػن تلويثهػػػا وأكثػػػر النػػػاس ال  أمػػػا اآلف
 ،ا٤بسجد 

   بنعالهويم ن لإلنساف أف يحص ل السنة بأف يصلي في بيهه 
 ، الشُّهرةفإنو يُن ر لئبل يقع اإلنساف يف  وأما ما أن رص الناس مما ليس ميروعاً 

 ، آّالسوقد هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن لباس الشهرة حٌب ال يُذكر ا٤برء يف 
 :ت الناس ساؼ تلاكه ألسنههم ألف ازنساف الذي يخالف عادا

  بالذـ  إما
   بالمدحوإما 

 ،أنو ي وف بالذـ الغالب أف ي وف بالذـ  وال الب
المحهػػرمين وخػػرج إلػػى النػػاس ببنطلػػاف وبُرنيِطػػه وكراِفه ػػه مػػاذا  العلػػمفلػػا قػػاـ طالػػب علػػم مػػن طلبػػة 

 أو   ؟  شهرةيقالاف الناس ؟ 
  تيبهاً لل فار شهرة م  أنه في األصل مباح إذا لم ي ن 

 ،تلوكو األلسن مبلكاً فيشتهر اإلنساف بو وي وف  للعادةل نه مخالف 
 ي اف طيباً ؟  قدولماذا نُِهَي عن لباس اليهرة م  أنه 

  لئال ُييههر به ازنساف ويُذكر في المضالس 
بأحػػد اشػػتهر أو دل ٘بػػد إنسػػاف ال يبػػارل  مسػػألة اليػػهرةبػػاالً ٥بػػذا األمػػر وىػػو  ٯبعلػػوفوالنػػاس يف الواقػػع ال 

 ،  يشتهر
؟ اهنبػل مػاذا جػاءه  بوألنك عرَّلت لنفسك ٤باذا ؟ ألي شمء ؟ لل بلـ يف آّالس فبلف ماذا  اذا غلط

 ،جراَّ  مَّ لُ وىَ ؟ 
 واإلنساف يف غًُب عن أف يت لم الناس بو ، 

 المن ر ؟  ااإذف ما 
 ،ما أن ره الشرع ودل يقره 
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 :أما ما أن رص العرؼ فيُنظر فيه 
 ، إليوفبل بد أف يُػَروََّض الناس عليو وأف يُفعل أمامهم حٌب ي مئنوا  الميروعة األمارإف كاف من 

 ،  الشهرةفإنو من الشهرة الٍب هُنم عنها وعرفتم ا٢ب مة يف النهم عن  وما لم ي ن كذلي
 ،ىذه ٟبسة أشياء 

   أيضاً  غيرصنصر المظلـا يضب على ازماـ وعلى : السادس من مس ولياته 
 ، بالدرجة األولىول ن على اإلماـ 

برفع الظلم عنو إف كاف قد وقع ودفعػو عنػو إف كػاف ُمتوقعػاً  وذلكألنو ىو الذي يست يع أف ينصر ا٤بظلـو 
ًَ بػأف يسػمع إنسػاف يهػدد  بأخػػذ مالػو أو غػّبه فيمنػع أو ي ػوف إنسػػاف فعػبلً قػد اسػتوذل علػى حػػقّْ  شخصػًا

 ، فّبفعوغّبه 
 نصر المظلـا    فعلى ازماـ مس ولية

  وغيرص عليه أيضاً أف ينصر المظلـا 
 ، 1 (انصر أخاؾ ظا٤باً أو مظلوماً : ) صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  النيبلقوؿ 

 ،قد ال يتسُب لو ذلك قد ي وف الظادل أك  من الذي يريد أف يرفع الظلم  اإلماـل ن غّب 
 فيضب عليه أف ينصر المظلـا   شر ال يقدر ل ن اإلماـ ال أحد فوقو من الب وحينئذِ 
 ؟  ذليكيف 

 يدفع ا٤بتوقع ويرفع الواقع ، 
 ؟  وبماذا يرف  الظلم

فيجػب عليػو أف يزيػل ىػػذا ، علػى أرلػو مػثبلً لػو أرض اسػتوذل عليهػا ظػادل  ِاْسػتُػْورلَ إذا كػاف ىػذا الرجػل قػد 
 ،  االستيبلء

 ،إذل صاحبها  إنساف ُسرؽ منو حاجة ٯبب على اإلماـ أف يرد ىذه ا٢باجة
  بد من شروط   بد من ةباتها   ول ن 

 , 2 (الدَّعى قـو دماء رجاٍؿ وأموا٥بم  بدعواىملو يُع ى الناس : ) لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 ، 3 منوو نصب اإلماـ ال بد ، الباب يف ذكر اإلمامة ومتعلقاهتا  ىذا

 وقد صررح العلماء بأنه فرض كفاية واذا واضح   
 ،قمع ال فر يعِب إذا ظهر :  (وقم  كفر : )  قاله
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  واذا غير الذب ذب الضحاد 
  الضحاد يعني دفعه ومنعه  ذبألف 

  أما اذا فقمعه بعد وقاعه 
 ، واذا أيضاً يضب أف يُقم ، وىذا لو جهاد وكفٌر باطن  بالسبلحوال فر كما نعلم كفٌر صريح 

 ،بلـ ل ن لو أف اراً رديئًة ينشرىا يف األمة باإلس متظاىراً أف ي وف ىذا الرجل :  مثل
نَػُو مػن كفػره الػذي ينشػره يف األمػة وإف كػاف  األمػرفهذا أيضػاً ٯبػب علػى ورل  أف يقمعػو وال ٯبػوز لػو أف ٲُبَ ّْ

 ،باإلسبلـ  يتظاىر
 ،يعلم  الإذا دل يقم ّٔذا انتشر ال فر واستشرى يف األمة من حيا  وذلي ألنه

إف ازسػػالـ :  تقالػافأفػال كنػػهم   يػدعا إليػػه   ف اػذا الرجػػل لػه ف ػػٌر رديء إذا كػػا: قػد يقػػاؿ قا ػل 
أو ف ػر يػه لم بمػا شػاء  رأيالمضاؿ ل ل مػن عنػدص  فأفسحاايعطي الحرية يعطي كل إنساف حريهه 

 ؟وإ  فقد كذبهم في دعااكم 
 ،أع ى كل إنساٍف حريتو  قدنعم ٫بن نقوؿ إف اإلسبلـ :  نقاؿ

 صحيحة ؟ ل ن ما اي الحرية ال
 ،الشي اف ومن قيود النفس األمارة بالسوء  قيودا٢برية الصحيحة التحرر من 

  بحر  وليسولهذا كل من خالف اليرع فإنه رقيل 
  وإلى اذا ييير ابن القيم رحمه اهلل في بيٍم أرى أف يُ هب بماء الذاب 

 ، والشي افا برؽ النفس أهنم ٙبرروا من الرؽ الذي ُخلقوا لو وابتلو  قاؿ معنى البيم أنهوذلي 
 ،؟  واا الرؽ لمنيعِب أهنم ٙبرروا من الرؽ الذي ُخلقوا لو 

 ،ابتلوا برؽ النفس والشي اف  ول نهمهلل عز وجل 
إذا أعطينػػاؾ حريهػػي وقلػػم مػػا  نحػػن : أعطػػاني حريهػػي أقػػاؿ مػػا شػػئم نقػػاؿ: واػػذا الػػذي يقػػاؿ 

  برؽ واا رؽ النفس والييطاف  بُليمشئم من ال فر والفساؽ واألخالؽ الرديئة فإني قد 
 ، واجبات ازماـ من إنو:  باإلسبلـعن قمع ال فر ولو تظاىر اإلنساف  وعلى اذا نقاؿ

مػا يُ تػب يف الصػح  وآّػبلت وكػل مػا  كػلٯبػب علػى اإلمػاـ أف ٯبعػل لػو نظػراء ينظػروف يف   وعلى اػذا
لرسػائل ا٤بؤلفػة ٯبعػل أمنػاء علمػاء ال ٯبعػل يف ال تػب وا يُػذكريُنشر يف اإلذاعات ا٤بسموعة وا٤برئية وكل ما 

إذل كذا فلهم ا٢بق يف النظر بل ي ونوا أمناء وعلماء بالشػريعة وٲبنػع كػل  منتسبوفعلمهم باالنتساب أهنم 
 ،يدعو إذل الفسوؽ وآّوف وال فر ٯبب على اإلماـ  شمءٍ 

عنهػا اإلمػاـ بػْب يػػدي  ُيسػأؿ بػػل اػي مسػ ولية عظيمػةعلػى ورؽ  ُت تػبٯبػب لػيس حروفػاً  ومعنػى قالنػا
 ،اهلل عز وجل 
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 قم  ال فر بأنااعه وأش اله    مس وليةفعليه 
****************** 

         مػػػاؿ الفػػػيء والخػػػراج وأخػػػذ – 131
                  اجػرؼ فػػػػػػػػػػي منهػػػػػػػػػػػوالصػػػػػػػػػػ اصػحػػػػػػػػػػػون                                                     

  
 ، وا٣براجيعِب ويعتِب أيضاً بأخذ ماؿ الفمء :  (والخراج  1 ماؿ الفيءوأخذ : )  قاله: الثامن 

  واذاف مادة بيم الماؿ 
 ،ا٤بسلمْب  أمواؿىو عبارة عن ا٣بزانة الٍب تودع فيها  وبيم الماؿ

 ، ال فارماؿ الفمء ، والفمء ما أفاء اهلل على ا٤بسلمْب من أمواؿ :  فمنها
 : 2 ُقسمم إلى خمسة أقساـ وذلي أف المسلمين إذا غنماا غنيمة

   3 لل انمينأربعة أقساـ 
   4 والقسم الخامس يُقسرم أيضاً خمسة أقساـ

ٝاػِٔٞا أٗٔب ؿ٘ٔزْ ٖٓ ؽ٢ء كؤٕ هلل خٔغٚ ُِٝشعٍٞ ُٝز١ اُوشث٠ ٝا٤ُزب٠ٓ ٝأُغب٤ًٖ } : ذكره اهلل بقولو 

 . ( 11األٗلبٍ )  {ٝاثٖ اُغج٤َ 
 ، هاذا خمسة أقساـ من ُخْمس هلل ورسال

  واذا اا الفيء 
 ،ىذا ٯُبعل لبيت ا٤باؿ للمصاحل العامة  وعيرين جيءاً من ال نيمة خمسةإذف الفيء جيء من 

  أو ً خمسة أقساـ  ال نيمةنقس م 
 ،للغا٭بْب  أربعة أخماسونأخذ منها 
  : أيضاً نقسمه خمسة أقساـ سمْ الخُ س   اذا مْ ويبقى معنا خُ 

 ،يت ا٤باؿ هلل ورسولو فهذا إذل ب سمْ خُ 
 ،القرىب واليتامى وا٤بساكْب وابن السبيل  لذي وأربعة أخماس
 :وذوو القربى 

 ،إهنم ىم قرابة اإلماـ :  قيل
 ،ىم قرابة النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم :  وقيل

   1 الثاني: والصحيح 
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مػن ٟبسػة وعشػرين جػزءاً الػذي ٠بعػتم ي ػوف مػاؿ الفػمء بالنسػبة للغنيمػة جػزءاً  الهقسيموبناءاً على اذا 
 ،ا٣بمس  ٟبس

يعػِب غػزوا ال فػار وغنمػوا  ال فػاراآلف غنم ا٤بسلموف الغنيمة غنموا أمواالً كثّبة مػن  المهم على كل حاؿ
 غنيمة كثّبة نقسمها كم ؟ 
 :يعني للمضاادين الذين جاادوا وباشروا القهاؿ تُقسم بينهم  لل انمينخمسة أسهم أربعة أسهم 

 ، أسهم ةالةة للراجل وللفارس
 ،ىذا معروؼ  سهمافوللراكب على بعّب و٫بوىا 

  أقساـ خمسة أسهم  خمسةمس الخامس نقسمه أيضاً خْ الُ 
 ،ي وف فيئاً لبيت ا٤باؿ  سمْ خُ 

 ،واليتامى وا٤بساكْب وابن السبيل  القرىبتُقسم كاآليت لذي  وأربعة أخماس
 لضمي  ال نيمة كم ؟  فيءوعلى اذا فنسبة ال

 ،  اذا الفيءٟبسة وعشرين ، من  واحدٌ 
 ،ا٣بَراج أيضاً 

 ؟  الخراجأخذ ماؿ الخراج فما اا : الثامن 
 :الخراج اا أف المسلمين إذا غنماا أرضاً وتعرفاف أف ال نا م 

   وأراضيإما عقارات 
  وإما منقاؿ غنماا أرضاً فهحااا بالسيف وجلى أالها عنها ت اف للمسلمين 

 سمها على ما سبل كم ؟ ازماـ بين ق ُيخيرراذص 
 ،ٟبسة أسهم 

 ،وا٣بمس ا٣بامس يقسم ٟبسة أسهم 
 أف يقفها على ا٤بسلمْب ٯبعلها وق  ويضرب عليها َخراجاً ،  وبين

 .كاألجرة ،   معينةخراجاً يعِب دراىم 
  اذا ُيسمى الخراج   كل مساحة معينة عليها شيٌء معين من الدراام 

 . ( 38أُئٕٓ٘ٞ )  {ْ خشعب كخشاط سثي خ٤ش ٝٛٞ خ٤ش اُشاصه٤ٖ أّ رغؤُٜ} : يعني الرزؽ  والخراج
 ، ذلكيُؤخذ من كل من ت وف ىذه األرض بيده سواٌء انتقلت ٗبّباث أو ببيع أو بغّب  الخراجاذا 

  واذص الطريقة اخهاراا أمير الم منين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه المافل للصااب 

                                                                                                                                            

وأح ػاـ القػرآف البػن (  292،  97 – 96/  3) وأح اـ القرآف للجصاص (  282 – 280/  3) ار لل حاوي شرح معا  اآلث - 1
 ، (  307/  6) وا٤بغِب البن قدامة (  419،  412/  2) العر  
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 خراج ؟  خيبر ُقسمم أو ُجعل عليها:  مثالً 
 ،قسمت 
.. ودل ي ن رل مػاٌؿ أنفػس منػو ، اهلل إ  أصبت أرلاً ٖبي   رسوؿيا : يف الصحيحْب أف عمر قاؿ  ولهذا

 . 1 إذل آخر ا٢بديا
قػاؿ  الغػا٭بْبومصر والعراؽ الٍب فُتحت يف عهػد عمػر رأى رلػم اهلل عنػو أال تُقسػم بػْب  الشاـل ن أرض 

مػن نفعهػا ت ػوف للغػا٭بْب مث  أٟبػاس ا٫بصػر نفعهػا ٗبػن بالغػا٭بْب أربعػة إذا قسمناىا أال تُقسم بػْب غػا٭بْب: 
 ، خّبٲبوت فبلف ويأتوف ذريتو الذين قد ال ي وف فيهم 

ًً مستمراً يؤخذ ٩بن ىم أفر   ،  بيدهى أهنا تبقى بأيدي أىلها عامة ويُولع عليها خراجَا
األجػرة نظّبىػا ا٣بػراج  ىػذهٗبائػة    اآلف لو كاف رل بيت وأجرتو واحداً مػن النػاس عشػر سػنوات كػل سػنة

 ، 
كػػػذا وكػػػذا مػػػن الػػػدراىم تبقػػػى   فعليػػػومػػػن أخػػػذ مػػػن ىػػػذه األرض مسػػػاحة كػػػذا وكػػػذا :  الخػػػراج يقػػػاؿ مػػػثالً 

 ،األرض بيده وكل سنة ُيسلم الدراىم الٍب ُجعلت عليو 
  تذاب الدراام ؟  أين

 , لبيت ا٤باؿ 
 من الَمْعِنيف ببيم الماؿ ؟ 

  ( وأخذ ماؿ الفيء والخراج : ) قاؿ ازماـ   ولهذا 
  فهذا من مس وليات ازماـ 

 خراجية ُيسهخرج منها ؟  أرضل ننا نسأل م اآلف ال ياجد 
 ،اآلف ال ، تغّبت الببلد ومن عليها 

 ،ىذه األرالم على بيت ا٤باؿ شيئاً كثّباً  وتدرل ن فيما سبق موجود 
 ل ن اآلف إذل اهلل ا٤بشت ى ، 

 يعِب أخذ ماؿ الفمء وا٣براج و٫بوه ،  ( :ص ونحا : )  قاله
 ،مثل وىم كلمٌة واسعة كثّبة  ٗبعُبىذه  (ونحاص ) 

 إذا مات ميت وليس لو وارث أين يذىب مالو ؟ :  مثالً 
َْعِِبُّ بذلك اإلماـ ،  لبيت

 ا٤باؿ وا٤ب
 ،اَّ صاحب أيضاَ ت وف لبيت ا٤باؿ وىلم جر  ٥بااألمواؿ آّهوؿ صاحبها لائعة ودل يُعرؼ 

 ،أمواؿ كثّبة تدر على بيت ا٤باؿ 
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 يُعُب بو اإلماـ وٯبب أف يصرفو يف مصاحل ا٤بسلمْب ،  ا٤باؿوبيت 
 منهاج ، يفيعِب بصرفو  (يعهني بال يو ) الصرؼ مع وفة على : (  والصرؼ في منهاج: )  قاله

   ؟  أويعني ويعهني أيضاً بالصرؼ في منهاج وما أةقل اذا األخذ سهل على ازماـ 
 ،ليس لو وارث ىذا سهل مات سهل أف يأخذ ا٣براج من األرالم ويأخذ ماؿ من 

يف طريػػق شػػرعية أف يصػػرؼ ا٤بػػاؿ يف طريػػٍق  الصػػرؼيعػػِب (  الصػػرؼ فػػي منهػػاج) األخيػػر  اليػػاؽل ػػن 
 ،شرعم 

يصػػػرؼ مػػػاؿ المسػػػلمين فػػػي الطريػػػل الصػػػحيح النػػػاف   أفاػػػذا مػػػن مسػػػ وليات ازمػػػاـ يضػػػب عليػػػه 
  للمسلمين 

 ،ٝبَّاع للماؿ منَّاع يف بذلو يف ا٣بّب دفَّاع يف بذلو يف الشر  دفَّاعاً ي ن ٝبَّاعاً منَّاعاً  ال
 ، 1 (أقواماً يتخوَّروف يف ماؿ اهلل بغّب حق ٥بم النار يـو القيامة  إف) ،  اذا حراـ

  على ازماـ من المس وليات العظيمة  يضبفاآلف اسم  ما 
  بالمعروؼ والنهي عن المن ر  األمرمن اذص األشياء  وأكبر مس ولية عليه فيما أرى

 ، والشدةيف ا٢برب والسّْلم واألمن وا٣بوؼ والرخاء  ألف اذا واجبٌ 
 ،يف كل قرية ويف كل مدينة ويف كل طريق وواسع  وواجب

 ،عظيمة نسأؿ اهلل أف يعْب األئمة على ما فيو ا٣بّب  اإلماـإف مسؤوليات :  فلذلي نقاؿ
 إف شاء اهلل فيما بعد ،  ا٤بؤل علينا فسيذكره أما ما ٯبب 

 ،أمٌر ال بد منو  اإلمامةودل يذكره ألنو يف الواقع يريد أف يبْبّْ أف 
 العبادات إ  بإماـ ؟  تصحل ن نسأؿ ال اذص ازمامة شرٌط في العبادات بمعنى أنها   

 ال إال عند الرافضة ، 
حػػٌب يػػأيت اإلمػػاـ ا٤بنتظػػر ىػػذا اإلمػػاـ الػػذي ، اعػػًة إطبلقػػاً ٝب نصػػلمال ٲب ػػن أبػػداً أف :  الرافضػػة يقالػػاف

سػػرداٍب منػػذ مئػػات السػػنْب اختفػػى يف سػػرداب مػػن زمػػاف وكػػل صػػباح يهيئػػوف فرسػػاً  يفيػػدَّعوف أنػػو اختفػػى 
معػػو رمػػح وخبػػز وعسػػل ومػػاء كػػل صػػباح ٯبلػػس عنػػد ىػػذا السػػرداب ينتظػػر خػػروج اإلمػػاـ فػػإذا  راكػػبعليػػو 
بعػد أف ملئػت  عػدالً عسػل مث أخػذ الػرمح وركػب الفػرس وسػار يف األرض ٲبلؤىػا أف ػر بػا٣ببز وا٤بػاء وال خرج

وال ٝبعػة إال إذا جػاء ىػذا اإلمػاـ ا٤بنتظػر  ٝباعػةً جوراً ُيسمى اإلماـ ا٤بنتظر يقولوف ال ٲب ن أبداً أف نصػلم 
، 
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 ػن ال ٲب:  أسػس و يػة الفقيػه غيرػر اػذا الػرأي وقػاؿ الػذي 1 ل ن في خني أنػه بعػد أف جػاء زعػيمهم
ف يصػلوا مػع أا٤بنتظر ؟ ال نصػلم ٝبعػة وال ٝباعػة إذل أف يػأيت وصػار يػأمرىم  اإلماـىذا اإلماـ ا٤بنتظر أين 

 أيضاً وىذا طيب ٙبوُّؿ إذل حق واهلل ا٤بستعاف ، وا١بمعاتا١بماعات 
******************  

          ماع  ػازجػػػػػػو  بػػػػػػالنص ونصػػػػػػبه – 131
                    داعػخػػػػػػػػػػػػػػالعػػػػػػػػػػػػػن  لْ ػُحػػػػػػػػػػػػػػفَ  رصػوقهػػػػػػػػػػػػ                                                        

  
 ،مصاحل األمة كما ينبغم  ( :به بالنص وازجماع صون: )  قاله

العبػادة والزىػد ومػا أشػبو ذلػػك ل ػن جػ اً ٤بنزلتػو وقربػو جعلػو ٰبضػر ٦بػالس الشػػورى  عليػوألف الػذي يغلػب 
 ٱبتاروف ما فيو ا٣بّب ،  جعلهم عمر رلم اهلل عنو الذين

 إذف األمر األوؿ ما اا ؟ 
 ، 2 إذا نصر عليه خليفٌة من قبله بالنص

  بيعة ألف بيعهه ي ني عنها بيعة األوؿ  إلىفإنه ي اف خليفة و  تضاز منازعهه و  يحهاج 
 ،األوؿ  بتصرؼمعناىا التزاـ الناس  إذ أف بيعة األوؿ

فبلف فإنػو ي ػوف ىػو  بعديإف اإلماـ من بعدي أو ا٣بليفة من :  وقاؿ وإذا تصرؼ األوؿ اذا الهصرؼ
 ،ىذا واحد  ،ا٣بليفة بدوف أف ي وف ىناؾ مبايعة 

 ،يعِب إٝباع أىل ا٢بل والعقد على بيعتو  : ازجماع: الثاني 
  وضػػعهم عمػػر علػػى مبايعػػة عثمػػاف بػػن عفػػاف رضػػي اهلل  الػػذينكمػػا أجمػػ  أصػػحاب اليػػارى السػػهة 

  عنه 
 ، 3 شخص ونصبوه إماماً صار إماماً  على   أال الحل والعقدفإذا أجم

 ، 4 شخٍص معْب علىأال ي وف ا٣بليفة األوؿ قد نصَّ  ل ن اذا بيرط
 ،على شخٍص معْب فبل كبلـ فإف كاف نصر 

ٯبتمػع أىػػل ا٢بػل والعقػػد فػإذا أٝبعػػوا علػى أف فبلنػػاً ىػو ا٣بليفػػة  فإنػول ػن لػػا مػات ولػػم يػنصر علػػى أحػػد 
 ،يفة صار ا٣بل
 أف يبايعه كل فرٍد من األمة ؟  ُييهرطوال 

 ،ال يشَبط وىذا شمٌء غّب ٩ب ن  : الضااب
                                                 

 ،( والية الفقيو ) يف كتابو  وىو ا٣بميِب أسس والية الفقيو - 1
 ،(  6 – 5/  9) ا٤بغِب البن قدامة   - 2
) وا٤بوسػوعة الفقهيػة (  62/  6) ونيل األوطػار للشػوكا  (  6 – 5/  9) وا٤بغِب البن قدامة  6األح اـ السل انية للماوردي ص   - 3
6  /220 – 222  ( )7  /006 – 007  ( )9  /281  )، 
 ، 02 – 00انية للماوردي ص األح اـ السل   - 4
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 عجػوزمػا أرسػل إذل كػل مراىػق وإذل كػل  أبا ب رٍ  رضػي اهلل عنػه إ  أاػل الحػل والعقػد يُباي ولهذا لم 
مػن الػببلد بػل وال  اغّبىوإذل كل شاب وإذل كل رجل أف يبايعو ال أرسل إذل م ة وال إذل ال ائ  وال إذل 

 ،إذل أىل ا٤بدينة
 اكهفى بمبايعة من ؟ 

 ،أىل ا٢بل والعقد 
 ،أف من قاؿ من السفهاء األغرار أنا دل أبايع  نعرؼولهذا 

 اشهرط أف تباي  ؟ قاؿ أنه نقاؿ من الذي 
  ليسم ل ل واحٍد من الناس المبايعة ألال الحل والعقد  المبايعة
ر إماماً ووجب على ا١بميػع التػزاـ أح ػاـ اإلمػاـ يف ىػذا الرجػل الػذي أٝبػع صا عليه بايعااو  أجمعاافإذا 
 ،ا٢بل والعقد ىذه واحدة  أىلعليو 

 مثل من ؟ 
 مثل عثماف ، 

 اليارى الذين نصبهم عمر رضي اهلل عنه    أالعثماف رضي اهلل عنه باي  بإجماع 
النػػاس أف يػػديناا لػػه حهػػى ولػػا   وجػػب علػػىعلػػى ا٢ب ػػم  واسػػتوذليعػػِب لػػو خػػرج رجػػل  :القهػػر : الثالػػث 

 ، 1 اسهالى على السلطة ألنه  كاف قهراً بال رضًى منهم 
كثػّب  شرّّ كثّب حصػل ّٔػذا شػرّّ  بذلكأنو لو نوزع ىذا الذي وصل إذل ُسدَّة ا٢ب م ٢بصل :  ووجه ذلي

، 
دى باسػم ا٣بليفػة بػالقهر والغلبػة وصػار خليفػًة يُنػا اسػتوذليف دولة بِب أمية فإف مػنهم مػن  واذا كما جرى
 ألمر اهلل عز وجل ،  امتثاالً ويُداف لو بال اعة 

 ىل بقم شمٌء رابع ؟ 
 يقولوف ال ، 

 :بها ازماـ إماماً ةالةة  ي افاذص اي الطرؽ الهي 
  النص  - 1
  وازجماع  - 8
  والقهر  - 3

  من اذص الطرؽ الثالث  بااحدٍ وإذا قلنا إف الخالفة تثبم 
    1 أبداً  منهاالخروج على من كاف إماماً بااحٍد  فيعني أنه   يضاز
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 يعِب ال ٚبادع ، وال ٚبن ،  ( :عن الخداع  لْ حُ فَ : )  قاله
 ،  فازمامة ةابهةمن ىذه ال رؽ  بواحدةٍ  إذا ةبهم ازمامة

****************** 
         والحريػػػػػػةالـ ػازسػػػػػػ وشػػػػػػرطه – 132

                      ةػدرريػػػػػػػػػػػػػػػال  مػػػػػػػػػػػػػػٌ  ػمػػػػػػػػػػػػػػػس ةٌ ػدالػػػػػػػػػػػػػػػع                                                           
  

 ، 2 ازسالـالذي ي وف خليفًة على ا٤بسلمْب  ازماـ شرطأي   ( :وشرطه إسالـ وحرية : )  قاله
 ، بل   بد أف ي اف مسلماً ، يتوذل على ا٤بسلمْب غّب مسلم أبداً  أفال ٲب ن  واذا   بد منه

بالقهر وعنػدىم فيػو مػن اهلل برىػاف أنػو كػافر بػأف كػاف يعلػن أنػو يهػودي أو نصػرا   كافرٌ ستوذل عليهم  فلو ا
 ،فإف واليتو عليهم ال تنفذ وال تصح وعليهم أف ينابذوه ،  مثبلً 

 ُِ   واا القدرة على إزالهه  مهمول ن   بد من شرٍط
حػٌب يفػتح اهلل ٥بػم بابػاً ألف منابػذة  ليصػ واف بإراقة الدماء وحلاؿ الفاضػىإ  فإف كاف   تم ن إزالهه 

منها الناس إال الشػر والفسػاد والتنػازع وكػوف كػل طائفػة تريػد أف  يستفيدا٢باكم بدوف القدرة على إزالتو ال 
 أىوائها ،  حسبت وف السل ة 
 ، 3 ُييهرط أف ي اف حرًّايعِب  الحرية:  اليرط الثاني
  له  و يةأما الرقيل فال 

 ،ف ي  ي وف مال اً  مملاؾقاصر والرقيق  لألف الرقي
 مال اً خليفة ماذا ي اف ماقفه م  سيدص ؟  كافيعني لا ُفرض أف العبد  

 ،ٗبنزلة البعّب يُباع وُيشَبى ويُؤجَّر  ٩بلوكاً ال شمء ألف سيده مالٌك لو وإذا كاف ىو 
ًُ للمسلمين   ؟ كيف ي اف اذا إمامَا

 ،من ا٢برية  بدفبل 
 الحرية أو يصح أف ي اف المبعض إماماً ؟   بد من كماؿ 

 ،ا٢برية  كماؿال بد من  
 ،ألف ىذا ا١بزء الرقيق منو ٲبنعو من كماؿ التصرؼ 

 ، 4 أف ي اف عد ً أي ، العدالة ىم العدؿ ( :  عدالة: )  قاله: اليرط الثالث 

                                                                                                                                            

 ،(  213،  006،  00،  8 – 7/  03( )  284/  6( )  275/  3( )  087/  2) فتح الباري البن حجر   - 1
/  0) لػدوا  للنفػراوي والفواكػو ا(  549 – 548/  0) ىذا ىو الشرط األوؿ من شروط اإلمامة ال  ى انظر حاشػية ابػن عابػدين  - 2

 ، (  209 – 208/  6) ا٤بوسوعة الفقهية (  419/  7) وهناية احملتاج للرملم (  016
 ،(  209 – 208/  6) ا٤بوسوعة الفقهية   - 3
وقواعػػد (  426 – 425/  8) واحمللػػى البػػن حػػـز  6واألح ػػاـ السػػل انية للمػػاوردي ص (  04/  2) أح ػػاـ القػػرآف للجصػػاص   - 4

 67،  35 – 34/  4) والفروؽ للقػرايف (  89،  45 – 44/  2( )  017،  87 – 85،  79/  0)  اـ للعز بن عبدالسبلـ األح
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 ، االستقامة:  والعدالة في الل ة
 ، 1( روءة االستقامة يف الدين وا٤ب) ىم :  وفي اليرع

لل بائر ذا مروءة من ال ػـر والشػجاعة وا٢بػـز واليقظػة ومػا أشػبو ذلػك  ٦بتنباً يعِب أف ي وف مؤدياً للفرائض 
، 

  مسهقيماً في دينه فإنه   يضاز أف يُالرى  ي نفإذا لم 
  شرٌط لالبهداء  العدالةواذا اليرط شرٌط لالبهداء أعني 
 ،ا كاف األمر باختيارناٗبعُب أننا ال نوليو وىو غّب عدٍؿ إذ

  من ملي وصار خليفة فإف العدالة ليسم شرطاً فيه  أما 
الفسػػق والفجػػور مػػع فسػػقهم وفجػػورىم وخبلعػػة بعضػػهم وا٫بػػراؼ  ذويا٤بسػػلموف للخلفػػاء  ولهػػذا أذعػػن

 ،ال يصل إذل ال فر أذعن ا٤بسلموف وأئمة ا٤بسلمْب للوالة  ا٫براؼٌ بعضهم يف الدين إال أنو 
  لالبهداء  شرطٌ ة انا إذف فالعدال

  ،دينو ومستقيماً يف مروءتو  يفيعِب عندما نريد أف ننصّْب إماماً فبل بد أف ي وف عدالً أي مستقيماً 
 ، 2 ُييهرط أف ي اف سميعاً يعِب :  (سمٌ  : )  قاله: اليرط الراب  

    يصح أف ي اف إماماً  فإنهفإف كاف أصم   يسم  أبداً 
  ا بهداء  واذا أيضاً شرٌط في
  فإف و يهه باقية  هُ مر صَ أَ له حادث فَ  حدثفلا أنه صار إماماً ةم 

 ،ال بد أف ي وف ٠بيعاً  ل ن حينما نريد أف ننصبه
 ،ألف األصم ال ٲب ن أف يتم بو ا٢ب م يعِب  وذلي

 ،كما ينبغم   تاماِّ وإف   يف بعض األمور ل ن ال ي وف 
 ،٠بيعاً  ي وفدونو فإنو ال ي فم ال بد أف وإف كاف لو وزراء ومساعدوف يساع حهى

 وال اليرط قاة السم  أو مطلل السم  ؟ 
 ،م لق السمع وإف دل ي ن قوياً 

 ، التصويت البالغأف يسمع ولو كاف ٠باعو بعد  المهم
 بو التصرؼ يف اإلمامة ،  يتمغّب السميع ال  العلة ألف

                                                                                                                                            

 – 6/  6) وا٤بوسػوعة الفقهيػة  24والسياسة الشرعية ص (  364/  0) واالستقامة (  026/  025/  3) والفتاوى ال  ى (  68 –
7  )، 
/  2) وكشػػػ  األسػػػرار لعبػػػد العزيػػػز البخػػػاري (  200) معػػػادل القربػػػة للقرشػػػم (  77/  2) مػػػدي اإلح ػػػاـ يف أصػػػوؿ األح ػػػاـ لآل  - 1

 ،(  02 – 00/  2) وشرح التلويح على التوليح للتفتازا  (  2/  7) وا٤بوسوعة الفقهية (  393
 ، (  309/  26) سوعة الفقهية وا٤بو (  264/  6) وم الب أورل النهى للرحيبا   7 – 6األح اـ السل انية للماوردي ص   - 2
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 ومعرفػػةٍ يعنػػي ذا فطنػػة ، ذا درايػػة   ػػاف ذا درايػػةأف ييعػػِب :  (مػػ  الدريػػة : )  قالػػه :اليػػرط الخػػامس 
   1 بالسياسة ومعرفٍة باألحااؿ

 ،، وا٤بصاحل ال تن رىا الشريعة  ا٤بصاحليدير ا٢ب م على ما تقتضيو الشريعة وتقتضيو  حهى
 ضد ذي الدرية من ؟ 
 صيب فيلعب بعقلو ، نريد أف ننصبو إماماً للمسلمْب وىو مغفل غيب يأتيو ال إنسافا٤بغفل الغيب إف جئنا 

 ؟ يهالى على المسلمين  اذاكيف 
 ىذا ٩با تت لبو اإلمامة ، وغّبال بد أف ي وف دراية أي علم بأحواؿ الناس وٗبخادعة الناس 

******************  
         عالمػػاً قػػريل مػػن ي ػػاف  وأف – 133

                   ماً ػاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح رةٍ ػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخذا  فاً ػم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                           
  

 ،أف ي وف ا٣بليفة من قريش  : 2 (وأف ي اف من قريل : )  قاله
   ا بهداءواذا أيضاً شرٌط في 

 :وم  ذلي قد اخهلف العلماء في اشهراطه 
 ، 3 قريش ي وفال بد أف :  فمنهم من قاؿ وام الضمهار

 ،فإنو ال ٯبوز أف ي وف إماماً  فإف كاف من غير قريل وإف كاف عربياً 
    يضاز أف ننصبه إماماً ٯبوز أي  الومعُب 

 ، من قريلأنو ال بد أف ي وف  علىما يدؿ يف بعض األحاديا  وردأنو قد :  ووجه ذلي
 باإلمامة كما جعلهم اهلل أحق بالرسالة ،  أحقأفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة ف انوا  وألف قريياً 

 ،يعِب ذا علم :  4 (عالماً : )  قاله: اليرط الساب  
 تهطلبه الخالفة ؟  وما الخالفةوال المراد العلم باليرع أو العلم بأحااؿ 
 ،الثا  يعِب ال ُيشَبط أف ي وف عا٤باً بالشرع 

   1 ل نه ليس بيرط  باليرع فال شي أنه أكمل  عالماً إف كاف 
                                                 

 ،(  091/  6) وا٤بوسوعة الفقهية (  425/  8) واحمللى البن حـز  7 – 6األح اـ السل انية للماوردي ص   - 1
 ىذا ىو الشرط السادس من شروط اإلمامة ال  ى ، - 2
/  8) وطػػرح التثريػػب للعراقػػم (  420 – 421/  8( )  65/  0) واحمللػػى البػػن حػػـز  7 – 6األح ػػاـ السػػل انية للمػػاوردي ص   - 3

(  357/  0) و٦بمع األهنر لدامادا أفنػدي (  059/  6) وكشاؼ القناع للبهويت (  301/  01) واإلنصاؼ للمرداوي (  81 –  77
 / 4) وحاشػػية البجّبمػػم علػػى ا٣ب يػػب (  021 – 009/  5) وحاشػػية ا١بمػػل (  047،  000/  4) وغمػػز عيػػوف البصػػائر للحمػػوي 

وحاشػية الصػاوي علػى الشػرح (  031/  4) وحاشية الدسوقم علػى الشػرح ال بػّب (  214/  4) وحاشية البجّبمم على ا٤بنهج (  235
/  8) ومػػنح ا١بليػػل (  548/  0) وحاشػػية ابػػن عابػػدين (  264/  6) وم الػػب أورل النهػػى للرحيبػػا  (  427 – 424/  4) الصػػغّب 
 (  209/  6)  وا٤بوسوعة الفقهية(  264 – 263

 ،(  000/  4) غمز عيوف البصائر للحموي   - 4
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   منهأما العلم بما تهطلبه ازمامة فال بد 
عنػو أو  ُيسػتغُبكي  يتصرؼ وىػو ال يعلػم ىػل ىػذا مناسػب أو غػّب مناسػب وىػل ىػذا ال بػد منػو أو  إذ

 ما أشبو ذلك ، 
 ،يعِب بالغاً عاقبلً :  2 (م لفاً : )  قاله

 لماذا ؟   خليفًة على المسلمين  سنااتفال يضاز أف نضعل صبيار له عير 
 ،ألف من دوف البلوغ ُموذلِّ عليو 

 إمامػػةأف يتػػوذل  فإنػػه   يصػػححػػٌب لػػو فُػػرض أنػػو مراىػػق وأنػػو ذكػػم  يػػاً علػػى المسػػلمينوال ي ػػافف يػػف 
 ، لنقصها٤بسلمْب 

ا٤بسػلمْب كػل يضػرّٔم ببليػة ويػأمرىم  علػىأف ٪بعػل رجػبلً ٦بنونػاً خليفػًة  وإف كاف مضناناً فمن بػاب أولػى
 ِب امَّة ال بد أف ي وف بالغاً عاقبلً ، 

 ،ا٣ب ة ىم العلم ببواطن األمور  : 3 (ذا خبرة : )  قاله:  الهاس 
 : ومنهايعِب ذا خ ة يف أساليب ا٢ب م  (عالماً )  سبلواي أخص من قاله فيما 

  من السالح وغير ذلي  بالضهادأف ي اف ذا خبرة فيما يهعلل 
 واذص اليروط كما قلُم ل م شروٌط في ماذا ؟ 

 ، واـ ازسالـ فإنه شرٌط في ا بهداء والد إ  في ا بهداء
 قد يقاؿ القا ل ما معنى الحاكم ؟ىذا الشرط  : 4 (وحاكماً : )  قاله
 ،حٌب ٰب م ٛباماً  شخصية قاةله  يعني 

 ،ذلك من الشروط  وغّبمن الناس من ي وف عنده علم وخ ة وعدالة ومن قريش  ألف
 منه ؟  الفا دةل نه ليس بحاكم يُلعب به في الح م في اف حاكماً بال ح م ما 

 ،أي ذا شخصيٍة يست يع ّٔا تنفيذ ح مو  بد أف ي اف حاكماً   
 اآلف كم صارت ؟  اليروطاذص 

  عيرة شروط 
 يُلحل به العقل    وأيضاً واحٌد منها شرٌط لالبهداء وا سهمرار واا ازسالـ 

 ، غيرص إقامةيضب عيله و لو أنو ُجّن ال بد من عزلو  العقل   بد منه
                                                                                                                                            

 ،(  074/  4) وحاشيتاف قليو  وعمّبة على شرح احمللم على ا٤بنهاج (  059/  6) كشاؼ القناع للبهويت    - 1
 5) تاج للشربيِب ا٣ب يػب ومغِب احمل(  018/  4) ىذا ىو الشرط الثامن من شروط اإلمامة ال  ى  أسُب ا٤ب الب لزكريا األنصاري  - 2
 ، (  097 – 096/  8) وا٤بوسوعة  الفقهية (  307/  3) والفتاوى ا٥بندية (  419/  7) وهناية احملتاج للرملم (  407 – 401/ 

 ، 24السياسة الشرعية يف إصبلح الراعم والرعية ص   -   3
 ،(  047/  4) وف البصائر للحموي ىذا ىو الشرط العاشر من شروط اإلمامة ال  ى انظر غمز عي -   4
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 ، و يههفإنه   تيوؿ  ل نه يسهطي  تدبير الح م ة أو ضعفل ن إذا فسل بعد العدال
 ىذه عشرة شروط ، 

****************** 
           فيمػػػا أمػػػر  أمػػػرصمطيعػػػاً  ف ػػػن – 134

                ذرػحهػػػػػػػػػيُ فٍر ػمن ػػػػػػػػػػن بػ ػػػػػػػػػلػػػػػػػػػم ي مػػػػػػػػا                                                        
  

 ِب أيها اإلنساف ، يع ( :ف ن : )  قاله
 أمر من ؟ أمر اإلماـ ، :  (مطيعاً أمرص : )  قاله
ا٤بوصػوؿ يفيػد العمػـو  واسػماسم موصوؿ (  ما) يعِب يف كل ما أمر اإلماـ بو ألف :  (فيما أمر : )  قاله

 أي يف ٝبيع ما يأمر بو ، 
 ،فإف أمر ٗبن ر فبل طاعة لو :  (ما لم ي ن بمن ر : )  قاله

معلامة مسهفيضػة ميػهارة اهلل وسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  كتابمن   اذاوالنصاص في 
  

 ،أنو لو ُعصم اإلماـ لصار الناس فولى :  ذليوتعليل 
 ،  ما دل ي ن ٗبن ر: من طاعة ورل األمر ل ن أقوؿ  بدفبل ، يف إماـٍ ال يُؤ ُّ بو  إذ   فا دة

 :والمن ر ناعاف 
  إما فعل محـر  - 1
  واجب  ترؾوإما  - 8

 ؟  فماذا نقاؿفلو أمر بَبؾ الواجب وقاؿ ال تصلوا مع ا١بماعة 
 ،ونصلم مع ا١بماعة  طاعةال ٠بعاً وال 

ال ٰبرمػػوف شػػرب ا٣بمػػر افػػتح ٥بػػم  والنصػػارىبػػأف قػػاؿ يػػا فػػبلف يف البلػػد نصػػارى كثػػّبوف  ولػػا أمػػر بمن ػػر
ىػل ي يعػو  يشػربواال ػاكوال وأمػا أشػبهها فػدعهم ا٣بمر حٌب يشربوا كما أنك تشػرب البيبسػم و  من معمبلً 
 ؟ 

    يطيعه حهى ولا أمر 
 ،ألف ىذا معصية هلل عز وجل 

،  ( 15أُبئذح )  {٣ب أ٣ٜب اُز٣ٖ آٓ٘ٞا أه٤ؼٞا هللا ٝأه٤ؼٞا اُشعٍٞ ٝأ٢ُٝ األٓش ٌْٓ٘ } :  تعاذلوقد قاؿ اهلل 
 ،( وأطيعوا أورل األمر : )  لم يقلالفعل  يعدودل 

فػػإذا أمػػروا بالمعصػػية فػػال سػػم  و   اهلل ورسػػاله لطاعػػةي علػػى أف طاعػػة و ة األمػػار تابعػػة فػػدؿ ذلػػ
 ، طاعة

 مثل أف يقاؿ احلل لحيهي وإ  حبسناؾ فماذا يقاؿ ؟  المعصيةإف أكرااا على 
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  تُباح المعصية لإلكراص 
  اهلل أباح ال فر لإلكراص  ألف

 ، ا٤بعصيةا أيضاً أف ي وف القلب م مئناً باإلٲباف ىذ ل ن بيرط
 ، هللبأف ىذا معصية  بيرط أف ي اف قلبي مطمئناً إذا أمرؾ ّٔا وأكرىك عليها فافعل 

اإلكػػراه يفعػػل مػػا  عنػػدمػػا فعلػػت وىػػذا مػػن رٞبػػة أرحػػم الػػراٞبْب سػػبحانو وتعػػاذل أف اإلنسػػاف  ولػػا  ازكػػراص
 ،أكره عليو 

 كراص ؟لإل  يفعلهوال إذا أكرص على الفعل يفعله دفعاً لإلكراص أو 
 ، لئلكراهال بد أف ينوي أنو يفعلو دفعاً لئلكراه ال :  قاؿ بعض العلماء
 ،اً لئلكراه عأنو ليس بشرط أنو يفعلو دف:  ول ن الصحيح

  بازيماف وبح م اهلل عي وجل  مطمئناً بل اليرط أف ي اف قلبه 
 ، لطالب علٍم يعرؼ  يهسنى إ  ل ل أحد  يتسُبال  ألنه كانه بذلي يريد بذلي دف  ازكراص

 ،وشدتو منسياً لو عن ىذه اإلرادة  ٥بولوقد ي وف ا٤بقاـ  ةم إف طالب العلم
 أنه يفعله لماذا ؟ : فالصااب 
 ،   لدف  ازكراصلو  اختياراً ال  لإلكراص
يريػد  لإلكػراصإكراه ىذا الرجل ال يريػد الفعػل يفعلػو  يدفعيفعلو لدفع اإلكراه يعِب ال يريد بو إال أف  الفرؽ

 ،ال اختياراً للفعل  م ره ل نهالفعل ، يريد الفعل 
 ، اإلكراهما نوى الفعل أصبلً إ٭با ىو مدافع فقط يدافع :  فاألوؿ
 ،نوى الفعل ل ن من اإلكراه وقلبو م مئن :  والثاني

 ،مع االطمئناف إليو  الفعليفعل :  اناؾ مرتبة ةالثة
 ، بدوف إكراه  فهذا له ح م الفاعل

 ؟مسألة فرضية و  يم ن تاجد  اذصقد يقاؿ قا ل إنه  :الثالث 
أمػػر ّٔػػا ل ػػن ٯبعػػل اإلكػػراه سػػبباً مبيحػػاً ىػػو  الػػٍبل ػػن نقػػوؿ قػػد توجػػد نقػػوؿ الرجػػل ىػػذا قػػد ي ػػره ا٤بعصػػية 

 ،فيجعل اإلكراه سبباً الستباحتها  يفعلهايريد ا٤بعصية ل نو قبل اإلكراه ال 
ويريػػد ل ػػن مػػا داـ دل ُٰبػػرؾ فهػػو ٦بتنػػب لػػو فػػإذا جػػاءه  بػػاهللعيػػاذ لػػو فرلػػنا أف رجػػبلً ٰبػػب الزنػػا وال:  مػػثالً 

 ،نفسها أو من غّبىا فَػَعَلُو حباِّ لو وتعلل بأنو م ره وىذا أمٌر يقع  ا٤برأةأحد ي رىو سواٌء من 
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ولػػو  عليػػولػػو أكػػره علػػى الزنػػا فزنػػا فإنػػو ٘بػػب إقامػػة ا٢بػػد  الرجػػلإف :  الفقهػػاء رحمهػػم اهلل قػػاؿولػػذلي 
 ،  1 دل ٘بب إقامة ا٢بد عليها أةالمر أكرىت 

الحد عليه وإذا أكرام المرأة فينػم   يقػاـ الحػد عليهػا لمػاذا  أقيمإذا أكرص الرجل على الينا فينا 
 ؟ 

 جػػاىزال ٲب ػػن أف ٯبػػامع إال إذا انتشػػر ذكػػره وال انتشػػار إال بػػإرادة ف ػػاف ىػػذا الرجػػل  الرجػػلألف :  قػػالاا
 ،ىذا مرادي ففعل  قاؿا ويريد الوطء ل نو ٱبشى من اللـو فلما أكره ل ن ٱبشى من اللـو يعِب يريد الزن

مػع كراىتػو للشػمء أو لئلكػراه مػع  لئلكػراها٤ب ره إما أف يفعل ما أكره عليو لدفع اإلكػراه أو  على كل حاؿ
 لو ىوى ،  ل نو٧ببتو للشمء وي وف ىذا اإلكراه سبب لعي  

                                                 

وم الػػب أورل (  75/  6) والفػػروع البػػن مفلػػح (  083 – 082/  01) اإلنصػػاؼ للمػػرداوي (  57/  9) ا٤بغػػِب البػػن قدامػػة   -  1
 (  088 – 087/  6) النهى للرحيبا  
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 األسئلة
 ؟ ( غّب والح : )  الس اؿ
تعػرؼ    الىل أنت تعرؼ كتب الفقػو ؟ أنػا أسػألك ؟ إف كنػت ال تعرفهػا ف يػ  تسػأؿ عمػا :  الضااب

مسػػتنتجة  العلمػػاءمسػػائل ي تبهػػا  ،؟ وإف كنػػت تعرفهػػا ف تػػب الفقػػو عبػػارة عػػن مسػػائل مبينػػة علػػى دالئػػل 
لػيس يف أمػٍر غيػيب  يسػأؿمن كتاب اهلل وسنة رسولو وأقػواؿ الصػحابة ل ػن ليسػت ىػم أسػئلة يػأيت الواحػد 

فيمػا يتعلػق بػاهلل واليػـو اآلخػر ومػا  الغيبيػةفيو اجتهاد وأنا قلػت ل ػم األمػور الغيبيػة ألػيس كػذلك ؟ األمػور 
 ،  ليس له حد في األمار ا جههادية الذانأشبو ذلك أما األمور االجتهادية فاسأؿ ، 

 يعِب نقيد ذلك باألمور الغيبية ؟ :  السا ل
 وت راراً ،  ذكرناىا وقيدناىا مراراً :  الضااب
ٰبسػن أيضػاً  فهػلمن ا٤بعلػـو أنػو ٰبسػن ٨باطبػة النػاس بالتوحيػد والصػبلة وأمػور الػدين الوالػحة :  الس اؿ

أنػو يػَبؾ األمػر وآّػاؿ إذا  أـ٨باطبة من كاف معهم يف مثل ىػذا األمػر مػن حقػوؽ ورل األمػر ومػا ينبغػم لػو 
 أتى ؟ 
يضب عليػه فػي  بمالا إنساف يه لم اً من الناس اآلف ال ، ىذه ال بد ٥با من شروط ألف كثّب :  الضااب

  ولي األمر مما اا حل  له وحل  عليه ِاتفِهْم 
 .كل ناعل   م ألف الناس بعضهم غاغا ي 

 .ِاتفِهْم   إف ولي األمر يليمه كذا ويلـي الرعية كذا وكذا  : فلا قاؿ
  منحاز واذا محابي واذا مداان وما أشبه ذلي   اذا: وقالاا 

وىػػذا فيػػو نػػوع مػػن الفتنػػة ل ػػن علػػى اإلنسػػاف يف مناسػػبة كمػػا  با٥بػػدىاليػػـو القػػوؿ بػػا٥بوى أكثػػر مػػن القػػوؿ 
فأنػػت إذا ت لمػػت اجعػػل كبلمػػك   إذا ت لػػم أسػػم  وإذا ضػػرب أوجػػ :  عنػػهقيػػل عػػن عمػػر رضػػي اهلل 

 رصيناً ،  ي وف
 أو با٤بناسبة ؟  ابتداءً يت لم :  الس اؿ
شػػبو ذلػػك أال ػػبلـ ومػػا  وكثػػربل تػُػػتَّهم ل ػػن إذف مػػن ا٤بناسػػبة إذا َكثػُػػَر ا٣بػػوض ال يف ا٤بناسػػبة لػػئ:  الضػػااب

 فمن ا٤بناسبة أف تت لم ، 
 عدة أقواؿ ؟  علىىل ٯبوز للعادل أف ٰبدث قوالً جديداً يف مسألة اختل  فيها الصحابة :  الس اؿ
 مثل ماذا ؟ :  الضااب
 ما ٰبضر  اآلف ؟ :  الس اؿ
كػاف خارجػاً فػبل ،   إذاذا القػوؿ الػذي ُٰبدثػو إف كػاف داخػبلً يف األقػواؿ فػبل بػأس إف ىػ: نقػوؿ :  الضااب

 ،داخبلً يف األقواؿ 
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والثػػا  يثبػػت فجػػاء إنسػػاف وفصَّػػل ، فصَّػػل يف  ينفػػمأحػػدٮبا  افػػرض مػػثالً اخهلػػف الصػػحابة فػػي مسػػألة
 ،ا٤بسألة 
 :القاؿ باجاب الاتر : مثالً 
 ، 1 إف الوتر واجب:  العلماء بعضقاؿ 

 ، 2 ليس بواجب:  وقاؿ بعضهم
 ، 3 الليل يعِب صبلٌة من الليل ٯبب عليو الوتر منمن كاف لو ورٌد :  وفصرل قـا وقالاا

 ،ومن دل ي ن فبل ٯبب عليو الوتر ،  4 ( وتراً اجعلوا آخر صبلت م من الليل : )  لقاله
  قاٍؿ ةالث  إحداثإذا اخهلفاا على قالين فإنه   يضاز : فمثالً 

  إذا كاف القاؿ الثالث   يخرج عن القالين   إ 
 ىذا ؟ مثلما ىم ا٢ب مة لنا و٫بن لسنا أئمة وال مسؤولْب أف ندرس  : لو قاؿ قائل:  الس اؿ
 سأسألك ىل الرجاؿ ٰبيضوف ؟ :  الضااب
 ال ،:  الس اؿ
 ال ٰبيضوف ، إذف ما الفائدة أف ندرس ا٢بيض ؟ :  الضااب
 من ٰبيض ، ألهنم يبلبسوف :  الس اؿ
 ما ٱبال  ما تزوجوا ؟ :  الضااب
 أمهاهتم وأخواهتم ، :  الس اؿ
 ما ٥بم دخل فيهم ؟ :  الضااب
 ال ٥بم دخل فيهم ، :  الس اؿ
 ال أبداً ، :  الضااب
 ىذه والحة ، :  الس اؿ
حقػو وأعػرؼ  أناصػحوحٌب ىذه أيضاً والحة إذا عرفت أف اإلمػاـ عليػو ىػذا ا٢بػق ودل يقػم بػو :  الضااب

 اإلنساف ٗبا ٯبب عليو ،  يقـوو٥بذا الواقع أف علينا أف نعرؼ ما على اإلماـ وما على الرعية حٌب 
 ؟ ( السؤاؿ غّب والح : )  الس اؿ

                                                 

 ،(  097/  2) ة وا٤بصن  البن أ  شيب(  051/  0) وىو قوؿ أبو حنيفة وأٞبد  ا٤ببسوط للسرخسم  - 1
) واإلنصػاؼ للمػػرداوي (  86/  0) كتػاب األـ للشػػافعم (  384/  2) وىػو قػػوؿ مالػك والشػػافعم وأٞبػد  التػػاج واإلكليػل للمػػواؽ  - 2
 (  096 – 095/  2) وا٤بصن  البن أ  شيبة (  076/  2
 ،(  615/  0) آف للجصاص وأح اـ القر (  400 – 401/  8( )  098 – 097/  2) ا٤بصن  البن أ  شيبة   - 3
 ،(  750) ومسلم (  953) أخرجو البخاري  - 4
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لباسػػو يف  علػػىبػػأي شػػمء كػػل مػػا يشػػتهر بػػو ل ػػن لػػو كػػاف اإلنسػػاف مػػن غػػّب ىػػذا البلػػد وبقػػم :  الضػػااب
 من البلد الفبل  ، الرجلىذا ميزة نعرؼ أف ىذا  بلده ، ىل ي وف ىذا شهرة ؟ ال بل قد ي وف يف

الرعيػػة ( غػػّب والػػحة  كلمػػة) إذا اإلمػػاـ لػػيَّع األمػػر بػػا٤بعروؼ والنهػػم عػػن ا٤بن ػػر فهػػل ي ػػوف :  السػػ اؿ
 ّٔذا األمر ّٔذا األمر ؟ 

 ،  ذلكنعم ال بد أف يقوموا بو ل ن ليس ٥بم حق التغيّب ألهنم ال يست يعوف :  الضااب
 ٲب ن أف يأيت زماف ٱبلو من إماـ يقـو ٗبسؤولياتو ؟  ىل:  الس اؿ
خلػػت األمػػة  الصػػحابةأمػػا اإلمامػػة العامػػة فػػيم ن وىػػذا حصػػل مػػن زمػػن الصػػحابة ، مػػن زمػػن :  الضػػااب

 ،اإلسبلمية من إماـ عاـ 
 ،وٝباعة آخروف يف العراؽ يعِب من زماف ىذا  الشاـابن الزبّب يف م ة وبنو أمية يف : فمثبلً 

مػا بقػي للنػاس طاعة والة األمور الذين يف كل ُصْقٍع من األرض  ٘ببإنو ال تثبت اإلمامة وال  : ولا قلنا
  اآلف أ مة 
  العظمى واجبة بقدر ازم اف  فازمامة

 كثّبة ف ل من توذل على جهة فهو إمامهم ،   بأزمافٍ ل ن إذا دل ٲب ن كوقتنا ا٢بالر وما قبلو 
 عفا عنو صاحبو فهل يسقط ؟ بالنسبة ٢بد القذؼ إذا :  الس اؿ
 : فيها خالؼىذه ا٤بسألة :  الضااب

 ، 1 حقّّ هلل أنوإذل :  فذاب جماعٌة من العلماء ومنهم الظاارية
 ،إف القاذؼ يُقاـ عليو حدُّ القذؼ سواٌء طالب ا٤بقذوؼ أـ دل ي الب :  وقالاا
 ٧بػػبلِّ م وال نريػػد أف ي ػػوف ا٤بسػػلموف إذا كػػاف ا٤بقػػذوؼ ال يبػػارل بنفسػػو فػػنحن نبػػارل بػػو ألنػػو مسػػل:  وقػػالاا
 ،للقذؼ 

} : كقولو   ، ( 1اُ٘ٞس )  {ٝاُز٣ٖ ٣شٕٓٞ أُؾق٘بد صْ ُْ ٣ؤرٞا ثؤسثؼخ ؽٜذاء كبعِذْٝٛ } :  واآلية عامة

 . ( 8اُ٘ٞس )  {اُضا٤ٗخ ٝاُضا٢ٗ كبعِذٝا ًَ ٝاؽذ ٜٓ٘ٔب ٓبئخ عِذح 
 ، 2 إنو حقّّ للمقذوؼ:  يقاؿوبعضهم 

 ،أنو ليس ٗبحصن  نفسولبو الحتماؿ أف ي وف ا٤بقذوؼ قد عرؼ من وال يُقاـ إال ب 
 ،أف ي وف ا٤بقذوؼ ٧بصناً  ألف من شرط إقامة الحد على القاذؼ

 ،عرؼ من نفسو أنو غّب ٧بصن أنو والعياذ باهلل يز  ليس عفيفاً  المقذوؼ ي افوقد 
 إقامة الحد على القاذؼ جنايًة وخلماً   ت افوحينئٍذ 

                                                 

(  257 – 253/  02) احمللػى البػن حػـز (  380/  3) وىو قوؿ أبو حنيفة الشافعم وابػن حػـز  أسػُب ا٤ب الػب لزكريػا األنصػاري  - 1
، 
 ،(  210 – 211/  01) وي واإلنصاؼ للمردا(  504 – 503/  4) وىو قوؿ مالك وأٞبد  ا٤بدونة لسحنوف  - 2
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 ؟( ٝبلة غّب والحة ) ي  ٪بمع بْب ك:  الس اؿ
إذل  فالػػػػ روىمإذا لقيتمػػػوىم يف طريػػػٍق : ) إف قػػػوؿ الرسػػػوؿ صػػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم : نقػػػوؿ :  الضػػػااب
 ،ا١بدار  علىليس معناه أنِب إذا وجدت اليهود والنصارى يف ال ريق أ  أرصو ،  1 (أليقو 

 ،أال تتمايزوا للتوسعة عليهم  بل المعنى
عليػػػو وسػػػلم وأصػػػحابو ال يعػػػاملوف اليهػػػود الػػػذين يف ا٤بدينػػػة كمػػػا  اهللأف النػػػيب صػػػلى  معنػػػىويػػػدؿ لهػػػذا ال

 ،ا٢بديا  منيفهمو بعض الناس 
٪بعلهػم ىػم ٲبشػوف  لػيقأنػو إذا كػاف ال ريػق مػثبلً فيػو فسػحة وفيػو  (فاضطروام إلى أضػيقه ) : فمعنى 

 ،مع الضيق 
أو النصػػػارى العػػػادة أف أحػػػد ا١بماعػػػات  اليهػػػودمػػػن التقػػػى بالشػػػارع ٝباعػػػة مػػػن ا٤بسػػػلمْب وٝباعػػػة :  مػػػثالً 

 ،يُوسّْع لؤلخرى 
 ،ىم الذين يض روف وٲبشوف على واحد واحد  دعوىمال توسعوا ٥بم :  نقاؿ

 اذا معنى الحديث   
عقيػػدة غػػّب عقيػػدة  بأهنػػابػػارؾ اهلل فػػي م العقيػػدة السػػفارينية ت لػػم أحػػد طػػبلب العلػػم ا٤بعتػػ ين :  السػػ اؿ

 من ا٤بت لمْب فهل ىذا حق ؟ أىل السنة وأنو 
 ،  كل إنساف له أخطاء إ  من شاء اهللال شك أف :  الضااب

  يعني تُنهقد  كلماتالسفارينية فيها  
عػػػن أاػػل السػػػنة  خػػرجإف الرجػػػل : ول ػػن إذا كانػػم مسػػػألة مػػن آ ؼ المسػػػا ل منهقػػدة اػػػل يقػػاؿ 

 والضماعة ؟ أو خرج عن السلفية ؟ 
 ، عن السلفية خرجالذي لعل اذا القا ل اا وما ندري 

  إذ أف السلف ي هفروف قليل الخطأ في كثير الصااب ويح ماف بالقسط 
قيػل ىػذا  ا٤بسػألةإنسػاٌف مػا يف مسػألة وتبػع فيهػا مػذىباً مبتػدعاً يف ىػذه  أوإذا أخ ػ يح ػم بػالضار أفأما 

 ،  اذا ليس من طريل السلفمن ىؤالء ىذا أشعري وال يُؤخذ قولو 
  اهلل عنهم ينظروف بين الحسنات والسيئات ويح ماف بالقسط  رضي الصالحالسلف 

  ل ن فيها أخطاء   شي فيها أخطاء  سلفيةوالعقيدة اي 
 .وص  القرآف بالقدـ :  مثل

 سبق ، فيمايف الشرح  عليهااألخرى نبهنا  ا٤بسائلوفيها أيضاً بعض 
 ا٣براج ا٤بضروب ىل ٲب ن أف يُزاد أـ ىو ثابت ؟ :  الس اؿ

                                                 

 ،(  2067) أخرجو مسلم  - 1
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 : عنه اخهلف العلماء فيما وضعه عمر رضي اهلل:  ابالضا 
 ،ما ولعو عمر ألنو لو سنًة متبعة  علىال يُزاد  : فمنهم من قاؿ

 ،أو يُنقص عليو  يُزادما ولعو ا٣بلفاء بعده فإنو ال بأس أف  وأما
  والمرج  إلى رأي ازماـ في اذص المسألة 

  ا٣براج وقد ت وف بالع س وينقص ، األسعار فيزيد يف مرتفعة قد ت اف األراضي مثالً 
أي موقػػ  فهػػل  معػػوبالنسػػبة ٤بػػن يػػدعو إذل مػػنهج كفػػري علػػى رؤوس العػػواـ واإلمػػاـ مػػا اٚبػػذ :  السػػ اؿ

 ؟ … لئلماـ مع أهنم  للمصلحةٯبب على أىل ىذا البلد أف يتخذوا معو موق  معْب أـ يَبكوا ىذا 
 ال ، ٯبب رد الباطل ٯبب ، :  الضااب

ل ػن لػيس لهػم أف يقمعػاا    و  يم ن أف يُقر الخطػأ علناً علن نفاقه يضب أف يُرد عليه كل إنساٍف ي
 ازمػاـ ألنػه يحصػل فيػه مػن الفاضػى واليػر أكثػر ممػا يحصػل مػن  علػىاذا بالقاة ألف اذا افهياٌت 

 ،  الخير
 ؟ (  والصرؼَ ) أو (  والصرؼِ ) بالنسبة للبيت :  الس اؿ
 ،(  والصرؼِ : )  الضااب
 ؟ (  والصرؼَ ) يف بعض النسخ م توب :  ؿالس ا

و         منهػاج ، يفويعتػِب بصػرفو : يعػِب (  ويعهنػي بػال يو) مع وفػة علػى (  والصػرؼِ ) ال :  الضااب
بالنسػبة لقهػره ىػو مػا  ا٢بقيقةيعِب نصبو بالنص واإلٝباع وقهره ل ن يف (  بالنص) مع وؼ بػ  (وقهرص ) 

 ُنصب ل ن انتصب ،
 مػػثالً ٰبػػاولوف ،  و٫بػػوىمعػػض الػػببلد مػػثبلً يعػػِب الػػٍب يتسػػلط فيهػػا أعػػداء اإلسػػبلـ ا٤بلحػػدين يف ب:  السػػ اؿ

ًً مػػػن ا٤بسػػػلمْب  إمػػػا أف ٙبلقػػػوا :  مػػػثالً يقولػػػوف  علػػػيهممػػػن ا١بػػػيش فيفرلػػػوف  مػػػثالً إزالػػػة مػػػن كػػػاف موجػػػودَا
يبقػػػى يف الواحػػػد يريػػػد أف  مػػػثالً في ػػػوف ،  ا١بػػػيشاللحػػى وإمػػػا ال حػػػق ل ػػػم يف ا١بػػػيش وال م ػػػاف ل ػػػم يف 

 م مئن ىل ٯبوز ىذا ؟  وقلبوم انو ٰبافال على اإلسبلـ ويفعل ىذا 
 ، المسألة مي لةىذه :  الضااب

علػػى ا٤بػػؤمنْب يقػػوؿ ىػػذا الفاسػػق الـز ٙبلػػق  الفاسػػقْبيقػػوؿ ىػػذا الفاسػػق نسػػأؿ اهلل أال يػػورل  يعنػػي مػػثالً 
 ،٢بيتك وإال اخرج من ا١بيش 

٧بلػػػم فاسػػػق أو مبتػػػدٌع خ ػػػر علػػػى اإلسػػػبلـ مػػػع حلػػػق  إف خرجػػػت مػػػن ا١بػػػيش حػػػلَّ  : يقػػػوؿ الرجػػػلفهػػػذا 
 ، اللحية

الفاسػػق الشػػرير أف  ا٤ببتػػدعوإف حلقػػت اللحيػػة وبقيػػت بػػذلك مصػػاحل كثػػّبة لػػو دل ي ػػن منهػػا إال دفػػع ىػػذا 
 ،ي وف يف ىذا ا٤بقاـ ا٣ب ّب ألنو أخ ر ما ي وف يف ا١بيش 
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 ،اهلل  معصيةال خّب يف جيٍش ينبِب على اخرج من ا١بيش : أتردد فيها في الحقيقة أحياناً أقاؿ  أنا
فهػػذا الرجػػل إذا اإلم ػػاف  بقػػدروأحيانػػاً أقػػوؿ ىػػذا أمػػٌر واقػػع فيجػػب أف نقػػدّْر األمػػور بواقعهػػا وأف ٬بفػػ  

  اذص   حظااحلل لحيهه معصية   شي وليسم معصية بازجماع أيضاً 
 ،م إف حلق اللحية م روه وليس ٕبراـ أفهمت:  ألف من العلماء من يقاؿ

 ت ػػوفأنػػا إذا حلقػػت اللحيػػة بقيػػت يف م ػػا  أمػػرت ٗبعػػروؼ هنيػػت عػػن ا٤بن ػػر ورٗبػػا : الرجػػل  ىػػذافيقػػوؿ 
ا١بػيش بعقيدتػو  يفسػدالدولة فيما بعػد ألىػل ا٣بػّب ل ػن إذا ٚبلػى أىػل ا٣بػّب جاءنػا مػن ٰبلػق اللحيػة ومػن 

 أو أخبلقو فما رأي م يف ىذه ا٤بسألة ؟ 
 ػػن يف ا١بػػيش وأحيانػػاً أقػػوؿ يف ف ػػري كيػػ  ٛبػػنعهم مػػن ا١بػػيش وىػػؤالء ت ال:  أنػػا مهػػأرجح أحيانػػاً أقػػاؿ

 منعتهم حلَّ ٧بلهم من الفساؽ والفجار وا٤ببتدعة والذين ىم خ ر على اإلسبلـ ،  إذارجاٌؿ طيبوف ؟ 
بقتػاؿ ا٤بسػلمْب فمػا  أحيانػاً م ، وقػد نػؤمر لَػا٤بوسػيقية مثػل ٙبيػة العَ ( كلمػة غػّب والػحة ) نػؤمر :  السػ اؿ
 م ؟ رأي 

ع لػو ؟ ىػل كػ؟ ىػل ر  لػوم ليسػت بشػرؾ ىػل سػجد لَػم فبل نسلّْم أهنا شرؾ ٙبية العَ لَ أما ٙبية العَ :  الضااب
أف يقػوؿ كػذا للعلػم وىػو  اإلنسػافذبح لو ؟ حٌب التعظيم بالسبلـ ىل ىو شرؾ ؟ لػيس بشػرؾ مث بإم ػاف 

 قبحك اهلل ، نعم ال بلـ على النية ، : يقوؿ 
 ؟ ( كلمة غّب والحة ) لرأس أال ي وف لو خلع غ اء ا:  الس اؿ
} ، غ اء الرأس زينة  ،ما ٱبال  أخلع غ اء الرأس ألف ىذا ليس أىبًل بأف اٚبذه زينًة عنده :  الضااب

أكمّْل زينٍب عنده  ألففهذا العلم ليس أىبًل ،  ( 31األػشاف )  {٣ب ث٢٘ آدّ خزٝا ص٣٘زٌْ ػ٘ذ ًَ ٓغغذ 
 ياإىانًة لو ما دامت ا٤بسألة بالنية   األوؿسرواؿ ثا  ٣بلعت السرواؿ  أخلع غ اء الرأس ولو كاف عندي

  ،   نفر ط في المصالح: أنا أقاؿ ما دامت ا٤بسألة بالنية  إخواف
 يػأيتيف بعض ا١بيوش الـز ا٤بوسيقى يعػِب بػدؿ مػن أف يسػبح اهلل يف الصػباح  مثالً  الماسيقىاآلف مسألة 

 ،ٗبزمار الشي اف يف الصباح 
وأنػت رجػػل مػن أىػل ا٣بػّب والصػبلح مػػن  ومصػلحة٤بوسػيقى اآلف ىػل نقػوؿ اتػرؾ ا١بػيش الػػذي فيػو خػّب ا 

 أجل ىذه ا٤بوسيقى ؟ 
 َوُسػػدَّ يف أذنػو اجعػػل عنػدؾ ق نػة ٧ب مػة ٛبامػاً  إصػبعوإذا ٠بػع زمَّػػارة الراعػم ولػع  كػافال تَبكهػا ابػن عمػر  
 ،أذنيك ىذه واحدة 

  ن أجاز الماسيقى من علماء المسلمين م: الييء الثاني 
  وأنا   أقاؿ اذا إقراراً 
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ماضػ  خػالؼ المسػلمين نضعلهػا مػن أكبػر ال بػا ر  أشػياءل ن أقاؿ اذا لئال نذاب بعيداً ونضعػل 
 ، نضعلها من الهي   تُ هفر أبداً 

أنػػا عنػػدي لػػو بقػػم ا١بػػيش علػػى اسػػتعماؿ  يضػػب أف ننظػػر المصػػالح والمفاسػػد : أنػػي أقػػاؿ فالحاصػػل
 ،ق اللحية وٙبية العلم وقتاؿ ا٤بسلمْب ال شك أف ىذه من رات وحل ا٤بوسيقى
 أال الخير عن اذا من يأتي ؟  تخلىل ن إذا 

 ،يأيت أىل الشر الذين يفعلوف ىذا وزيادة 
ا٤ب ػوس ظلػم يعػِب ا١بمػارؾ ظلػم فقػاؿ يف عػن شػخص يريػد أف ي ػوف ا٤ب ػوس و  ازسالـ شيخوقد سئل 

 ، 1فبل بأس من أجل ٚبفي  الظلم  فيهاإف كاف : 
 انظر كيف نظر للمصلحة العامة ؟ 

 ل ن يريد أف ٱبف  ،  الظلمىو سيمارس بعض 
  يُنظر للمصلحة العامة 

  فيها أتأرجحإ  في مسألة خلل اللحية فأنا 
 أما مسألة الماسيقى فهي منفصلة عن البدف فال يهم    

ت ل ػػم قبػػل قليػػل وتنزيػػل ال اقيػػة ومػػا أشػػبو ومثػػل مػػا قلػػويف ٙبيػػة الَعلَػػم يف ا٤بوسػػيقى يسػػد أذنيػػو  اإلنسػػاف
 ،أيضاً ٲب ن أف يقصد بذلك اإلىانة وإف كاف عند ىؤالء أف ىذا إكراه  ذلك

  يهعلل ببدنه واي حلل اللحية  الذيل ن المي لة 
ازسػالمية شػريعة عػدؿ ومقارنػة بػين  اليػريعةألف إف ىػذا ذنػٌب مغتفػر يف جانػب ا٤بصػاحل :  فهل نقػاؿ

 ، اسدالمصالح والمف
اهلل فبل طاعة ٥بم وال خّب يف جيٍش ينبِب على معصية اهلل وكل جيٍش ينبِب  ٗبعصيةىم أمروا :  أو نقاؿ

٨بالفة واحدة  ارت بواا٤بعصية فمآلو ا٣بذالف ألف اهلل تعاذل إذا خذؿ الصحابة يف غزوة أحد مع أهنم  على
 118آٍ ػٔشإ )  {ْ ٖٓ ثؼذ ٓب أساًْ ٓب رؾجٕٞ ؽز٠ ارا كؾِزْ ٝر٘بصػزْ ك٢ األٓش ٝػق٤ز} : مع التنازؿ قاؿ 

 ،يعِب حصل ما كنتم ت رىوف ،  (
 ،فهذا طيب  ترجيح أحد من اذين ا حهمالينأعنتمو  على  فإف فالحاصل إني أنا واهلل مهأرجح
 ما فيو حلق ٢بية ، ، ال ، ال : ، اآلف نعرؼ أف أكثركم يقوؿ  اآلفول ن لي ن عن تروي ليس 

ي ػػػوف عليػػػو رقيػػػب  والواحػػػد يُتػػػاح لػػػو أف ٲبػػػارس الػػػدعوة وٲبػػػارس كػػػل نشػػػاط دعػػػوي وال ُٰبػػػـر ال:  السػػػ اؿ
يعمػػل شػمء وإ٭بػػا ىػو نفسػػو قػد يقػػع يف  الويصػلح اهلل بػو عبػػاداً كثػّبين ويف منػػاطق ي ػوف عبػػدا٤بأمور يعػِب 

 ؟ ( كلمات غّب والحة   يوجد) ٧بظورات أك  وأك  فهل الفتوى قد تتغّب 

                                                 

 ،(  361 – 356/  31) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -  1



 619 

 و شك ىذا ُمَسلَّم بارؾ اهلل فيك ، ليس في : الضااب
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 فصلٌ 
 األمر بالمعروؼ والنهي عن المن ر في

  بالمعروؼ والنهي عن المن ر دعامة اذص األمة ورمي شرفها وفضلها  األمر
ً٘زْ خ٤ش أٓخ أخشعذ ُِ٘بط رؤٓشٕٝ ثبُٔؼشٝف ٝرٜٕ٘ٞ ػٖ أٌُ٘ش ٝرئٕٓ٘ٞ } :  تبارؾ وتعالى اهلللقاؿ 

 . ( 112آٍ ػٔشإ )  {ثبهلل 
عظػيم ال تقػـو األمػة إال بػو وال  أمػرٌ ألنػو  1 بعض العلماء ذكرص من أركاف ازسالـ اا والضهاد إفحهى 

 ،ٰبصل االئتبلؼ إال بو 
ُٝزٌٖ ٌْٓ٘ أٓخ ٣ذػٕٞ ا٠ُ اُخ٤ش ٣ٝؤٓشٕٝ ثبُٔؼشٝف ٣ٜٕٝ٘ٞ ػٖ أٌُ٘ش ٝأُٝئي ْٛ } : قاؿ اهلل تعاذل 

آٍ )  {اخزِلٞا ٖٓ ثؼذ ٓب عبءْٛ اُج٤٘بد ٝأُٝئي ُْٜ ػزاة ػظ٤ْ أُلِؾٕٞ ، ٝال رٌٞٗٞا ًبُز٣ٖ رلشهٞا ٝ

 . ( 121 – 121ػٔشإ 
جعلنػا  إذاوىػو ظػاىر ألننػا موجػب االخػتبلؼ على أف ترؾ األمر با٤بعروؼ والنهم عػن ا٤بن ػر  فدؿ ذلي

 ، األمةىذا يعمل على ما شاء وىذا يعمل على ما شاء وىذا يعمل على ما شاء تفرقت 
  م األمة جميعاً على العمل بدين اهلل ا هلفم واتفقم فإذا أُليم

} :  قولوبعد ،  {ٝال رٌٞٗٞا ًبُز٣ٖ رلشهٞا ٝاخزِلٞا ٖٓ ثؼذ ٓب عبءْٛ اُج٤٘بد } :  قاله فيواذا اا السر 

 . {ُٝزٌٖ ٌْٓ٘ أٓخ ٣ذػٕٞ ا٠ُ اُخ٤ش ٣ٝؤٓشٕٝ ثبُٔؼشٝف 
 اا المعروؼ ؟ وما اا المن ر ؟  ماو  بد انا أف نعرؼ 

اهلل بػو فهػو معػروؼ وا٤بن ػر مػا هنػى اهلل عنػو ، كػل  أمػر٤بعروؼ ما عرفو الشارع وأقره وأمػر بػو فهػو كػل مػا ا
 ما هنى اهلل عنو فهو من ر ، 

 ؟  أيضاً ألف اليرع نهى عنه وأن رص أو ألف اليرع أن رص والنفاس السليمة والفطر تن رص  ال
 ،الثا  يعِب ٯُبمع بْب ىذا وىذا 

 كذلي تن رص     المسهقيمة لعقاؿوالنفاس السليمة وافاليرع أن رص 
العقػل : يػأمر بػو ودل ينػَو عػن شػمٍء فقػاؿ  دلليتػو : إف اهلل دل يأمر بشمٍء فقاؿ العقل :  قاؿ بعض العلماء
 ،ليتو دل ينَو عنو 

 ، وكذلي المنهيات  ومطابقة للعقاؿ الصريحة  ماافقةيعني أف المأمارات 
حػػٌب يسػػتقل بػػاألمر والنهػػم ولػػذلك ال بػػد  والمفاسػػد المصػػالحبهفاصػػيل يط ال ٲب ػػن أف ٰبػػ ل ػػن العقػػل
 ، األمار باليريعة ضلّ  يقسوازنساف إذا لم من الشرع ، 

                                                 

 ،(  257/  2) وا١بوىرة النّبة للعبادي (  41 – 39) الفصوؿ يف األصوؿ للجصاص   -  1
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 األمر بالمعروؼ والنهي عن المن ر ما ح مه ؟ 
 ا١بميػع    إف قاـ بو من ي فم سقط عن الباقْب وإف دل يقم بو من ي فم تعػْب علػى كفايةفرض  ح مو 

1 ، 
 . {ُٝزٌٖ ٌْٓ٘ أٓخ ٣ذػٕٞ ا٠ُ اُخ٤ش } :  اهلل تعالى ؿلقا 
 :انا ( من )  و

 ،ولي ن بعض م  يعِبإهنا للتبعيض :  قيل
 ،باهلل   وتنهى عن ا٤بن ر وتؤمن با٤بعروؼيعِب كونوا أمًة تأمر ، إهنا لبياف ا١بنس فت وف للعمـو :  وقيل

 ، كفايةعرفت أنو فرض   وإذا تهبعم ماارد اليريعة
 ،اإلخبلؿ با٤بعروؼ فليأمر بو  ومن رأىا٤بن ر فَػْليَػْنَو عنو  ن رأىم ل ن
 أقاؿ أنا إذف أيضاً أنهى عنه ؟   إذا رأيُم زيداً ينهى عن من ر  الل ن 

 ، ال فايةال ألنو حصل فيو 
 ، الناىميتعْب أف ُيساعد ىذا  فحينئذٍ إذا رأينا الذي أن ر عليو دل ٲبتثل  إ 

****************** 
      معػػػا والنهػػػيأف األمػػػر بػػػ واعلػػػم – 135

ػى             وعػػػػػػػد ػٍة علػػػػػػػى مػػػػػػػن قػػػػػػػػفايػػػػػػػػك  ضػػػػػػػافر                                                
  ت

 ، والعناية بها بهاا اهماـ فهو دليٌل على (  اعلم) إذا ُصدّْرت ا١بملة بػ :  (واعلم : )  قاله
 . ( 15ٓؾٔذ )  {ال اُٚ اال هللا ٝاعزـلش ُزٗجي كبػِْ أٗٚ } : قولو تعاذل :  ومن ذلي
 . ( 54أُبئذح )  {اػِٔٞا إٔ هللا ؽذ٣ذ اُؼوبة ٝإٔ هللا ؿلٞس سؽ٤ْ } : وقولو تعاذل 

  . ( 82اُؾذ٣ذ )  {اػِٔٞا أٗٔب اُؾ٤بح اُذ٤ٗب ُؼت ُٜٝٞ ٝرلبخش ث٤ٌْ٘ ٝرٌبصش ك٢ األٓٞاٍ ٝاألٝالد } 
 على أاميهها والعناية بها   يدؿ ( اعلم ) الضملة ب لمة  فهصدير

(  واعلػم) : بقالػه أي ح ػم األمػر بػا٤بعروؼ والنهػم عػن ا٤بن ػر  اػذا الح ػم صػدررالم لف رحمػه اهلل 
 ، (  أف األمر والنهي معا فرضا كفايةٍ ) ا٤بخاطب بػ  أيهايعِب 
 م عن ا٤بن ر ، النه ؟األمر ٗباذا ؟ األمر با٤بعروؼ ، والنهم عن ماذا : ( األمر والنهي : )  قاله
 أي ٝبيعاً ، :  (معاً : )  قاله
 ألنو مثُب ،  الضمةمرفوع باألل  نيابة عن (  أفر ) خ  (  فرضا: )  (فرضا كفاية : )  قاله

يُثػػُب  والال ٯُبمػػع   وا٤بصػػدرمصػػدر (  فػػرض) إف مثػػل ىػػذا التعبػػّب غػػّب صػػحيح وذلػػك ألف :  وقػػد قيػػل
 أو وقع وصفاً ،  خ اً حٌب وإف وقع 

 : اؿ ابن مالي رحمه اهلل ق

                                                 

 ،(  383/  0) أح اـ القرآف البن العر    -  1
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                       راً ػثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٗبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍر   واػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػون
                        1 راػراد والتذكيػػػػػػػػػػػػػػاإلفػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػالتزموا                                                          ،

، 
 يسهّْل تثنيتو أو ٝبعو يسهّْل ذلك ٗبعُب اسم ا٤بفعوؿ ،  ل ن

  ويُثنى ويُفرد  ُيضم عاؿ واسم المف
 وىو مصدر ، يُثُبأي مفرولا كفايٍة وعلى ىذا َسُهَل أف  (فرضا كفاية ) فمعُب 
 ،عن الفاعل  النظرمعناه معُب فرض ال فاية أنو يُقصد حصوؿ الفعل بق ع :  (فرضا كفاية : )  قاله

أف ىػػذا الفعػػل  المهػػم، أو أكثػػر  ثبلثػػةالفاعػػل أف ي ػػوف واحػػداً أو اثنػػْب أو  فػػال يهمنػػافػػإذا ُوجػػد الفعػػل 
 ،يوجد 
 ،فقط بق ع النظر عن القائم بو  إٯبادهيُقصد  ا٤بن رأف األمر با٤بعروؼ والنهم عن  ومعلاـٌ 

 ، 2 (ىو الذي من قاـ بو من ي فم سقط عن الباقْب : )  ال فايةوحدرص أال العلم بقالهم فرض 
 3فاية أو فرض العين ؟ أيهما أفضل فرض ال :  اهللواخهلف العلماء رحمهم 

 ،فرض ال فاية أفضل :  فقاؿ بعضهم
 ،يقـو بو عن نفسو وعن غّبه  اإلنساف ألف

 ،فبل يقـو بو إال عن نفسو  وأما فرض العين
 :أف في ذلي تفصيالً :  الصحيحول ن 

 ،التأكد و٧ببة اهلل للفعل ففرض العْب أفضل  فأما من حيث
 ،أوجبو اهلل على كل واحد  ولذلك
 ،فهو أفضل  الباقْبأف القائم بو أي فرض ال فاية قاـ عن  ا من حيثوأم

 ألنو أسقط بو الفرض وعن غّبه ، 
 ،أي على من كاف واعياً أي عاقبلً  ( : ىعلى من قد وع: )  قاله

 ،اهلل إال شرط العقل  رٞبودل يذكر ا٤بؤل  
 ، ما ىو أعم من العقل  المراد بالاعي:  ويم ن أف يقاؿ

 ،العاقل العادل  المرادبل 
 ،رٞبو اهلل  ذكره٩با  أكثر وذلي ألف شروط األمر بالمعروؼ والنهي عن المن ر

 :فمن اليروط 
                                                 

  ، (  495ص ) ك البن الناظم شرح ألفية ابن مال - 1
 ،(  263 – 262/  31) ا٤ببسوط للسرخسم   - 2
،  333 – 332/  0) والبحر احملػيط للزركشػم (  41 – 39/  3( )  341 – 339/  0) ا٤بنثور يف القواعد الفقهية للزركشم   - 3

وحاشػػػػػيتا (  082،  077/  4) ألنصػػػػػاري وأسػػػػػُب ا٤ب الػػػػػب لزكريػػػػػا ا 400 – 401،  044واألشػػػػػباه والنظػػػػػائر للسػػػػػيوطم ص (  391
 ،(  97/  32) وا٤بوسوعة الفقهية  007وشرح ال وكب ا٤بنّب ص (  204/  4) قليو  وعمّبة 
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 ،الشرع  أن رهأف ي وف اإلنساف عا٤باً بأف ىذا من ر يعِب أنو قد :  أو ً 
 ،إذل الشرع  ىذاأف ٰب م بالذوؽ أو بالعاطفة أو ما أشبو ذلك ألف ا٤برجع يف  فال يضاز

 ،أف تعلم أف ىذا ٩با أن ره الشرع  بد فال
يف ا٤بسػاجد أن رىػا بعػض النػاس وقػػاؿ ال ٲب ػن ىػذا حػراـ ىػػذا  الصػػوتأوؿ مػا ظهػرت م ػ ات :  فمػثالً 

 فهل ٫بن إذا صلينا نتشبو باليهود يف عباداتنا ؟  ٛباماً ىو بوؽ اليهود 
لصػوت علػى وجػٍو أوسػع فقػط مػن أبػواؽ اليهػود لػيس ىػذا إال نقػل ا ىػذاال ل ػن ا٤بشػ ل ىػل :  الضااب

علػػى عينػػو فت ػػ  ا٢بػػروؼ ىػػذا يضػػع أمامػػو الق ػػة م ػػ  ت ػػ  الصػػوت وال  نظػػارةً وكمػػا أف اإلنسػػاف يضػػع 
 ، يحـر على ازنساف تحريماً باتاًّ قاطعاً : من يقاؿ نعلم أف ىذا ٧بـر رأينا أيضاً  أففرؽ ال بد 

 ،يقوؿ أنو يُعلم بالضرورة من الدين قد يقوؿ  قد
 من اليريط المسضل لماذا ؟ القرآفأف يسهم  ازنساف إلى :  يقاؿ وقد  
يُػػؤجر فتُػػػؤجر معػػو تعاليػػػل إنسػػػاف إذل  تسػػتمعألف الشػػػريط ا٤بسػػجل لػػػيس لػػو أجػػػر وأنػػت ال بػػػد أف :  قػػاؿ

 عليلة ىل ىذا صحيح ؟ 
، قػػرآف ىػػذا حػػٌب علػػى أىلػػو إذا دخػػل البيػػت و٠بػػع ا٤بػػرأة تسػػتمع إذل ال ين ػػروف ولػػذلي رأينػػا بعػػض النػػاس

 ،ص يو : قاؿ 
 ،بد أف نعلم أف ىذا شمٌء أن ره الشرع  ال إذف

ليس من راً عنػد غيرنػا ونحػن نعلػم أف اػذا الرجػل الػذي  ل نهبقي علينا إذا كاف اذا من راً في رأينا 
 حالؿ فهل يليمنا أف نن ر عليه ؟  أنهتلبرس بما رآص محرماً يرى 

 ،يلزمنا ال فإنو  لالجههاد مساغٌ ة فيها المسألال يلزمنا ما دامت ،   :  الضااب
أنػو ال يُرمػى بالليػل يف أيػاـ التشػريق ورأينػا  نػرىرأينا رجبًل يرمم يف الليل رمم ا١بمػرات و٫بػن :  مثاؿ ذلي

ىػذا الػرأي أي يػرى أنػو ٯبػوز الرمػم لػيبلً فهػل ٯبػب علينػا أف نن ػر  يػرىرجبًل يرمم ونعرؼ أف ىػذا الرجػل 
 عليو ؟ 

  يعني فيها مضاؿ لالجههاد فال نن ر عليه  افيه  المسألة 
 يضب أف نن ر عليه ؟  حالؿرأينا رجالً ييرب الدخاف واا يرى أنه  
 ،ال ٯبب ما دمنا نعلم أنو يقوؿ حبلؿ فبل يُن ر عليو ، ال 
  فيه مساغ لالجههاد  اذاألف 
عليهػا   اػل نن ػر  انب للرجاؿ األج الاجهينا امرأًة كاشفًة وجهها واي ترى أنه يضاز كيف أل ن ر 

 ؟ 
 ،ىذا ىو الدين فبل نن ر عليها  أفىم تعتقد    نن ر
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  لنا أف نمنعها إذا كانم في بلٍد محافظ وأاله يروف أنه   بد من ت طية الاجه  ل ن
 ،حراـ عليها ال ىم تعتقد أنو حبلؿ يف الشرع أنو  ليس من جهةأف ٭بنعها  ٯبب

 ،ا النساء فلنا أف ٭بنعها يفسد علين ىذاأف  ل ن اذا من جهة
الذمػة علػى شػرب ا٣بمػر مػا دل يعلنػوه يف أسػواقنا فػإف  أىػلٯبوز أف نقػر :  ولهذا قاؿ العلماء رحمهم اهلل

 ،حراـ ألهنم يعتقدوف أنو حبلؿ  ألنومنعناىم لئلعبلف ال  أعلنوه
  غيرنا اجههادص  علىواذص المسألة يضب الهفطن لها صحيح أننا   نن ر 

  المسألة فيها مساغ لالجههاد ما دامم 
 ،أف يُظهر بْب شعبنا مثبلً  علينا٭بنع ما ي وف لرراً  ل ننا
 ،من ر  اال بد أف نعلم أف ىذ إذف

الػػذي نن ػػر عليػػو يػػرى أنػػو من ػػر فػػإف كػػاف ال يػػرى أنػػو من ػػر وىػػو ٩بػػا يسػػوغ فيػػو  ي ػػوفأف  و  بػػد أيضػػاً 
 ،فإنو ال يلزمنا أف ننهى عنو  االجتهاد

وأحػػب لبلئػػتبلؼ واالجتمػػاع منػػا ال ين ػػر بعضػػهم علػػى  قَػػْدراً وىػػم َأَجػػلُّ منػػا  ُيْسػػر والصػػحابة ألف الػػدين
 ،بعٍض يف مسائل االجتهاد 

 ،آّتمع  يفالذي يتوذل ا٢ب م قد ين ر على غّبه االجتهاد خوفاً من أف يشيع  كاف الحاكم منهم  وإف
 ، 1 يف مسألة ا٤بتعةأظنو عبداهلل بن الزبّب على عبداهلل بن عباس  كما أن ر

 ، 2 جواز ا٤بتعة للضرورة عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنه يرى ألف
أنػو ال ٯبػوز للضػرورة وال ألف ٲب ػن لئلنسػاف أف :  العلػم عامػًة أو أكثػرام أاػلول ن القاؿ الذي عليػه 

  ، الن احيعقد 
 ،أف نعلم أف ىذا الفاعل فاعٌل للمن ر وىو من ٌر يف حقو :  اليرط الثاني

                                                 

 – 334/  3) وا٤بنتقى شرح ا٤بوطػأ للبػاجم (  029 – 028/  9) واحمللى البن حـز (  24/  3) شرح معا  اآلثار لل حاوي   -  1
 – 036/  7) وا٤بغػػػِب البػػػن قدامػػػة (  499/  0) وأح ػػػاـ القػػػرآف البػػػن العػػػر  (  053 – 052/  5) وا٤ببسػػػوط للسرخسػػػم (  335
وتبيػػػػْب ا٢بقػػػػائق (  250،  244/  6( )  260/  3) والفتػػػػاوى ال ػػػػ ى (  076/  2) وإح ػػػػاـ األح ػػػػاـ البػػػػن دقيػػػػق العيػػػػد (  037

وا٤بنثػػور يف (  248 – 246/  3) العنايػػة شػػرح ا٥بدايػػة للبػػابريت و (  339 – 333/  3) ونصػػب الرايػػة للزيلعػػم (  005/  2) للزيلعػػم 
/  3) وفػتح القػدير البػن ا٥بمػاـ (  329 – 325/  3) والتلخيص ا٢ببػّب البػن حجػر (  036 – 035/  2) القواعد الفقهية للزركشم 

وحاشػػية البيجرمػػم علػػى شػػرح (  97/  5) وكشػػاؼ القنػػاع للبهػػويت (  006 – 005/  3) والبحػػر الرائػػق البػػن ٪بػػيم (  249 – 247
ونيػػػػل األوطػػػػار (  028/  5) وم الػػػػب أورل النهػػػػى للرحيبػػػػا  (  379/  3) وحاشػػػػية البيجرمػػػػم علػػػػى ا٤بػػػػنهج (  397/  3) ا٣ب يػػػػب 
ومصػن  ابػن (  314/  3) ومػنح ا١بليػل لعلػيش (  406 – 405/  0) وفتح العلػم ا٤بالػك لعلػيش (  065 – 059/  6) للشوكا  
 ، (  391/  3)  أ  شيبة

 ،(  4826) أخرجو البخاري  -  2
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أف نعلػػم أف ىػػذا  ُييػػهرطقػػد ي ػػوف من ػػراً عنػػدنا وعنػػده ل نػػو يف حػػاٍؿ يُبػػاح لػػو أف ٲبػػارس ىػػذا احملػػـر  ألنػػه
 ،الفاعل للمن ر قد فعلو وىو من ر يف حقو 

ىػػذا الرجػػل مضػػ ر إف دل يأكػػل  نميتػػة ٢بػػم ا٤بيتػػة حػػراـ عنػػد ا١بميػػع ل ػػ ٢بػػمإنسػػاف يأكػػل :  مثػػاؿ ذلػػي
 ؟  إذا أكل عليهال نن ر ، مات 
 ال ،
 ،ال بد أف نعلم أف ىذا الفاعل للمن ر قد فعلو يف حقو  إذف

 ،يف ا٤بعروؼ والنهم عن ا٤بن ر  األمر:  وكذلي نقاؿ
 ،للمعروؼ تركو وىو معروٌؼ يف حقو  التارؾال بد أف نعلم أف ىذا  :نقاؿ في األمر بالمعروؼ 

أوالً  سػأله أوركعتػْب  َفَصػلّْ بو قم  قاؿ الٱب ب جلس  وسلم٤با دخل رجل والنيب صلى اهلل عليو  ولهذا
ال ، إذف ال آمػػر بػػا٤بعروؼ حػػٌب أعػػرؼ أنػػو تركػػو يف : قػػاؿ ( أصػػليت ) قػػاؿ  أوالً ىػػل صػػلى أو ال ؟ سػػألو 

 ، صليت : فيقوؿ ، قم صل : أل  قد أقوؿ ، فيها  يُؤمرحاؿ 
اؿ أ  صػػػػليت ، يقػػػػ: قػػػػاؿ ، صػػػػل  : رأيتػػػػو قلػػػػت مثافػػػػرض أ  رأيػػػػت رجػػػػل دخػػػػل ا٤بسػػػػجد وغػػػػاب عػػػػِب 

 تسرعت أـ ال ؟ 
قػم صػل : قلنػا ، ال : إذا قػاؿ ، انتهى األمر ، نعم : قاؿ  إذا؟ ىل صلى : أسأؿ أواًل ، تسرعت : يقاؿ 
 ،ركعتْب 

أنػػو فعػػل ا٤بن ػػر وىػػو من ػػٌر يف  وأف نعلػػموأف فاعلػػو يػػرى أنػػو من ػػر  من ػػرأف ىػػذا  فصػػار   بػػد أف نعلػػم
 ،حقو 

مػػن ٢بػػم اإلبػػل  ولػػوءهأكػػل ٢بػػم اإلبػػل وقػػاـ يريػػد أف يصػػلم  لػػو أف رجػػبلً :  الااجػػب فػػيوكػػذلي يقػػاؿ 
  ؟من ر ؟ ولوؤه من ٢بم اإلبل معروؼ ل ن ىل آمره وأنا اعلم أنو ال ٯبب الولوء منو  أومعروؼ 

 ،ال آمره ألنو يقوؿ أنا ال أرى الوجوب 
 ،أنو معروؼ  يرىأف ىذا التارؾ للمعروؼ  إذف   بد أف نعلم
أف آمػرص علػى سػبيل  لػيآمػره نعػم أف  ملػاألمر ليس للوجػوب ف: و معروؼ ويقوؿ أن أما إذا كاف   يرى

  ا سهحباب 
 ،بك أف تتولأ  واألوذليا أخم أنت ال ترى أنو واجب ل ن أليس األحوط :  أقاؿ

 ،أال يزوؿ ا٤بن ر إذل أن ر منو  : اليرط الثالث
 :إذا هنينا عن ا٤بن ر :  ت اف أربعة أحااؿ المقاـوفي اذا 

  ما أف ييوؿ بال لية إ .1
  أو يقل  .8
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  مساٍو  إلىأو ينهقل  .3
 ، أو ينهقل إلى أشد .4

 ،يتغّب إذل مساٍو أو يتغّب على أشد 
 كم األقساـ ؟

 :أربعة 
   يعِب إذا هنينا عنو زاؿ تركوأف ييوؿ بال لية :  األوؿ
  أف يقل : الثاني 
  مثله  إلىأف يه ير  : الثالث
  ه أف يه ير على أن ر من: الراب  

   المن رفالنهي عن اذا المن ر واجٌب ألف إزالة 
  والهقليل منه واجب فيضب أف ننهى 

  أف يه ير إلى مثله : الحاؿ الثالثة 
 ،زيداً عن السرقة من علم فذىب يسرؽ من خالد تغّب ا٤بن ر اآلف  هنينا: مثل 

 ال ننهاص ونحن نعلم أنه   بد أف يفعل كذا ؟  مساويل ن إلى مثله 
 ،ما ننهاه ،  ال

ننهػػػاه عػػػن  : قلنػػػا، يريػػػد أف يضػػػرب لػػػريبة علػػػى التجػػػار لػػػرب علػػػى ىػػػذا الرجػػػل  جػػػائراً فلػػػو أف سػػػل اناً 
 ،من علم  نأخذما عليو خلُّوه يقعد : قاؿ ، طيب حراـ أ  آخذه من زيد  : حراـ قاؿ ألهناالضريبة 
 نقاؿ ؟  ماذا

    ننهاص ألنه   فا دة من النهي 
 ؟من حاٍؿ إلى حاؿ سبباً زقالعه عنه  ت ير  يم ن أف ي اف أ: لا قاؿ قا ل 

 ،وجب النهم  إف صح ذلي : قلنا
  ،ليس بواجب  فيقاؿ أما إذا لم يصح

 ؟األرجح ازمساؾ  أول ن ال ُيخيرر ازنساف بين أف ينهى أو يهرؾ أو األرجح النهي 
 ،أنو يُنظر للمصلحة :  الظاار

  إلى أن ر منه  يه يرف أف ييوؿ أو أ: الحاؿ الرابعة 
هنيناه عػن النظػر للنسػاء ذىػب يغمػزىن  لورجل رأيناه ينظر إذل النساء وعرفنا أنو أٞبق ونعلم أننا :  فمثالً 

 ،عن النظر  ننهاهال ال ، ىل ننهاه عن النظر ؟ ، أيهما أن ر ؟ الثا  
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)  { ك٤غجٞا هللا ػذٝا ثـ٤ش ػِْ ٝال رغجٞا اُز٣ٖ ٣ذػٕٞ ٖٓ دٕٝ هللا} : قولو تبارؾ وتعاذل :  ويدؿ لذلي

 . ( 124األٗؼبّ 
 ،أف سب آ٥بة ا٤بشركْب خّب وواجب :  وجه الد لة

 وما ىو األمر األك  ؟ ، اترؾ سبهم : كاف يتضمن شراِّ أك  من ترؾ سبهم قلنا   فإذا
إذا سػػببنا  نو٫بػػاألكػػ  أهنػػم يسػػبوف ا٤بنػػزه عػػن كػػل عيػػب وىػػو اهلل عػػز وجػػل يسػػبونو عػػدواً بغػػّب علػػم  األمػػر

٤با كػاف ىػذا يتضػمن شػراِّ أكػ   ل نآ٥بتهم سببناىا حقاً بعلم سببناىا عداًل بعلم ليس عدوا بل ىو عدؿ 
 ،هنى اهلل عنو 

التتػػػار يشػػػربوف ا٣بمػػػر ويسػػػ روف ومعػػػو صػػػاحٌب لػػػو وكػػػاف شػػػيخ  مػػػنمػػػر شػػػيخ اإلسػػػبلـ رٞبػػػو اهلل ٔبماعػػػٍة 
 صػاحبوعلنا اهلل وإياكم ٩بن يتبعوف آثار الصػا٢بْب فقػاؿ لػو يف اهلل لومة الئم ج تأخذهاإلسبلـ رٞبو اهلل ال 

وصػػاروا صػػاحْب  هنينػػاىم٤بػػاذا دل تػػنههم ؟ قػػاؿ ىػػم اآلف يشػػربوف ا٣بمػػر ولػػررىم علػػى أنفسػػهم ل ػػن لػػو 
أعظػػم دعهػػم يشػػربوف ا٣بمػػر وال  الثػػا لػػذىبوا يفجػػروف بنسػػاء ا٤بسػػلمْب ويأخػػذوف أمػػوا٥بم أيهػػم أعظػػم ؟ 

 ،يعتدوف على ا٤بسلمْب 
 ، واضح عند الهأمل ليس فيه إش اؿ وااواذا من فقهه رحمه اهلل 

 ،ا٤بن ر إذل ما ىو أن ر منو  يتحوؿأال   فهبين اآلف أنه ُييهرط
النهػػم ٰبػػـر النهػػم ألف كونػػو ينتقػػل مػػن مفسػػدة إذل أعظػػم ىػػذا حػػراـ فالشػػروط إذف  َحػػُرـَ فػػإذا كػػاف كػػذلك 

وىػذا غػّب  من ػراً  بػو وىػو من ػر يف حقػو العلػم بأنػو ارت ػب بأف ىذا من ر العلم ٕباؿ الرجػل أنػو ارت العلم
 ،ارت ب من راً يف حقو انتبهوا للتفريق أليس كذلك ؟  بأنوالعلم 
  ،يُن ر  أفإذف أال يزوؿ أو أال يتغّب إذل أن ر منو فإف تغّب إذل أن ر منو فإنو ال ٯبوز :  الراب 

  مػا ذكرنػا مػن  علػىاػل اػي مبنيػة    1 ا جههػاد  إن ار فػي مسػا ل : قاؿ العلماء أو بعض العلماء 
 اليروط ؟ 

  مبينة على ذلي   نعم 
 ،ما داـ يساغ فيها ا جههاد  إن ارألف المسا ل ا جههادية ليس فيها 

  فإنه يُن ر على فاعله  أما ما   يساغ فيه ا جههاد
 ؟ صريحد ىنا النص يف ىذا ال ٧بل لبلجتها: يقاؿ ، أنا أدا  اجتهادي إذل كذا وكذا : قاؿ  ولو

كل ميهة الظبي : قاؿ    ( 3أُبئذح )  {ؽشٓذ ػ٤ٌِْ ا٤ُٔزخ }  :في قاله تعالى  : فلا قاؿ قا ل
 حرج ال نن ر عليه ؟  و واألرنب 

                                                 

وشػػػرح منتهػػػى اإلرادات (  058/  6) والبحػػػر احملػػػيط للزركشػػػم (  07/  2) والفػػػروع البػػػن مفلػػػح (  061/  0) الفتػػػاوى ال ػػػ ى   - 1
(  263/  5) ، (  664 – 663/  0) وم الػػب أورل النهػى للرحيبػػا  (  479/  0) وكشػاؼ القنػػاع للبهػويت (  275/  0) للبهػويت 

 ،(  065 – 064/  03) وا٤بوسوعة الفقهية (  646/  2) وفتح آّيد للشيخ عبدالرٞبن بن حسن بن ٧بمد بن عبدالوىاب 
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)  {أؽِذ ٌُْ ث٤ٜٔخ األٗؼبّ } : قاؿ  أفبعد ،  {ؽشٓذ ػ٤ٌِْ ا٤ُٔزخ } : أنا ٦بتهد ألف اهلل قاؿ : يقوؿ 

ىل تلزمونِب باجتهادكم أنتم ؟  األنعاـفي وف معُب اآلية حرمت علي م ا٤بيتة من ّٔيمة ،  ( 1األٗؼبّ 
أؽِذ ٌُْ ث٤ٜٔخ األٗؼبّ اال ٓب ٣ز٠ِ ػ٤ٌِْ } عندي  أنامعناه أن م رسل ىذا معناه أن م رسل معصوموف 

 – 1األٗؼبّ )  {ِٞا ؽؼبئش هللا ٝأٗزْ ؿ٤ش ٓؾ٢ِ اُق٤ذ ٝأٗزْ ؽشّ إ هللا ٣ؾٌْ ٓب ٣ش٣ذ ، ٣ب أ٣ٜب اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ال رؾ

 ،يعِب من ّٔيمة األنعاـ :  {ؽشٓذ ػ٤ٌِْ ا٤ُٔزخ } : إذل أف قاؿ ،  ( 8
 المهم ال يساغ فيها ا جههاد أو   ؟ 

  ، 1 العلماء مضمعاف على أف جمي  الميهات حراـألف  ال
أن ػػروا صػػفات اهلل عػػز  والػذيزعػػم فاعلػػه أنػػه مضههػػد قلنػػا   قبػػاؿ  لػػامػا   يسػػاغ فيػػه ا جههػػاد إذف 

 نن ر عليهم أو ال ؟  جزئيةوجل إما كليًة أو 
  ؟ماذا نقوؿ ، ىذا اجتهادنا عقولنا ترفض ىذا الشمء : إذا قالوا 
 عقولنا ترفض أف ي وف هلل عْب أو يد أو وجو أو قدـ ؟ : إذا قاؿ 
 ال يبية إلى العقاؿ أو إلى النقل ؟  األمارال المرج  في : نقاؿ 
 عقلك فيو ؟  ُٙبَ ّْمكي  ،  قل آّرد شمء غييب عنك إذل الن

 عقلك فيو ؟  ُٙبَ ّْممث شمٌء غييب أيضاً ال ٲب ن إدراكو وال ٰبي وف بو علماً كي  
  فهذا   يساغ 

 ،يف عهد الصحابة رلم اهلل عنهم أو التابعْب  ىذافيو االجتهاد مث أين االجتهاد يف عهد الصحابة يف 
لػػيس ،  (   إن ػػار فػػي مسػػا ل ا جههػػاد) :  العلمػػاء بعػػضأف قػػاؿ : ص المسػػألة فػػالمهم انهبهػػاا لهػػذ

 ،فيو وما ال ٲب ن ففيو اإلن ار  ٯُبتهدا٤براد ما ٲب ن أف  على إطالقه
 ،ويأيت إف شاء اهلل بقية ال بلـ على ىذا 

****************** 
            ا ػعينػػػػػػػػػت واحػػػػػػػػداً ي ػػػػػػػػن ذا  وإف – 142

                    اػأمنػػػػػػػػػػػػػػػه أف يػرطػػػػػػػػػػػػػػػل ػػػػػػػػػػػػػػن ش هػليػػػػػػػػػػػػػػػع                                                       
  

ُيشػَبط القػدرة وىػذا  القػدرةُيشػَبط لؤلمػر بػا٤بعروؼ والنهػم عػن ا٤بن ػر  ( :ل ن شرطه أف يأمنا : )  قاله
 ، 2 القدرة العبادات شرطها كلكل العبادات ُيشَبط فيها القدرة    شرٌط في جمي  العبادات

 . ( 12اُزـبثٖ )  {كبروٞا هللا ٓب اعزطؼزْ } : قولو تبارؾ وتعاذل :  دليلالو 
 .  3 (است عتم  منو ما فأتواإذا أمرت م بأمٍر : ) النيب صلى اهلل عليو وسلم  وقوؿ

                                                 

والبحػػػر احملػػػػيط (  80/  9) وآّمػػػوع شػػػرح ا٤بهػػػذب للنػػػووي (  074/  4) وا٤بغػػػِب البػػػن قدامػػػة (  052/  0) احمللػػػى البػػػن حػػػـز   - 1
 ،(  069/  5) ونيل األوطار للشوكا  (  218/  3) ومواىب ا١بليل لعليش (  338/  0) للزركشم 

 ،(  266/  0) بدائع الصنائع لل اسا    - 2
 ، (  0337) ومسلم (  6858) أخرجو البخاري  - 3
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 . ( 842اُجوشح )  {ال ٣ٌِق هللا ٗلغب اال ٝعؼٜب } : تعاذل  اهللوقوؿ 
 53آٍ ػٔشإ )  {ٝهلل ػ٠ِ اُ٘بط ؽظ اُج٤ذ ٖٓ اعزطبع ا٤ُٚ عج٤ال } :  الخاصة في المسألة: وقولو تعاذل 

) . 
صػل قائمػاً فػإف دل تسػت ع : ) لعمػراف بػن حصػْب  المسػألة الخاصػة فيوقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 ، 1 (فعلى جنب  تست عفقاعداً فإف دل 
 ، إذف الدليل على اذص المسألة من القرآف قااعد

 . {كبروٞا هللا ٓب اعزطؼزْ } :  لقااعدوأمثلة ا
 . {ال ٣ٌِق هللا ٗلغب اال ٝعؼٜب } 

 . {ٝهلل ػ٠ِ اُ٘بط ؽظ اُج٤ذ ٖٓ اعزطبع ا٤ُٚ عج٤ال } :  الحج: األمثلة 
 ،( فإف دل تست ع فعلى جنب  فقاعداً صل قائماً فإف دل تست ع : )  وفي السنة

 :  اناؾ أيضاً أمثلة أخرى
 . ( 21اُ٘ٞس )  {ٝال ػ٠ِ األػشط ؽشط ٝال ػ٠ِ أُش٣ل ؽشط  ٤ُظ ػ٠ِ األػ٠ٔ ؽشط} 
)  {٤ُظ ػ٠ِ اُنؼلبء ٝال ػ٠ِ أُشم٠ ٝال ػ٠ِ اُز٣ٖ ال ٣غذٕٝ ٓب ٣٘لوٕٞ ؽشط ارا ٗقؾٞا هلل ٝسعُٞٚ } 

 . ( 51اُزٞثخ 
  : تركها منوذكر اهلل الهضرة وتاعد على 

ؼٕٞ ؽ٤ِخ ٝال ٣ٜزذٕٝ عج٤ال ، كؤُٝئي ػغ٠ هللا إٔ اال أُغزنؼل٤ٖ ٖٓ اُشعبٍ ٝاُ٘غبء ٝاُُٞذإ ال ٣غزط٤} 

 . {٣ؼلٞ ػْٜ٘ 
مػن ٝبلػة ذلػك األمػر بػا٤بعروؼ والنهػم عػن ا٤بن ػر ال  أمثلة في القػرآف والسػنة ولهااذص القاعدة  المهم
فمػػن دل يسػػت ع مػػن دل يسػػت ع أف يػػأمر وينهػػى سػػقط عنػػو إمػػا رجػػل عػػاجز عػػن القػػوؿ  اسػػت اعةبػػد مػػن 
إذا أمػػرت ٗبعػػروٍؼ أو هنيػػَت عػػن من ػػٍر قصصػػنا لسػػانك أو سػػجناؾ فهػػذا : قيػػل لػػو  رجػػلٌ  وإمػػا، واإلشػػارة 
 ،عنو الواجبات  تسقطعاجز 

العػػاـ ىػػو  والشػػرطصػػارت ٟبسػػة شػػرٌط يف كػػل عبػػادة وشػػروط خاصػػة يف النهػػم عػػن ا٤بن ػػر  إذف اليػػروط
 ، (  شرطه أف يأمنا: ) ولهذا قاؿ القدرة 

****************** 
                           واللسػػػػػػافوزؿ باليػػػػػػد  رػفاصبػػػػػػ – 141

                  قصافػالنػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػن واحػػػػػػػػػػػػػذر رٍ ػلمن ػػػػػػػػػػػػػ                                                    
  

 ،  (حبس النفس عن الهسخط وعن ازحضاـ : ) الصبر  ( :فاصبر : )  قاله
 ،ال ٙبجم وال تتسخط 
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٣ب ث٢٘ أهْ اُقالح ٝأٓش ثبُٔؼشٝف ٝاٗٚ ػٖ أٌُ٘ش } :  رة لقمافمأخاٌذ من قاله تعالى في سا  واذا

فال ،  {ٝافجش ػ٠ِ ٓب أفبثي إ رُي ٖٓ ػضّ األٓٞس } : قاؿ ،  ( 13ُؤبٕ )  {ٝافجش ػ٠ِ ٓب أفبثي 
 ، بد من صبر

قػػى أف اآلمػػر والنػػاىم سػػوؼ يل إذل عنػػد األمػػر بػػا٤بعروؼ والنهػػم عػػن ا٤بن ػػر إشػػارةً  وإنمػػا أمػػر اهلل بالصػػبر
 ،األذى 

 ،ىذا م وع ، ىذا متشدد : والناىم عن ا٤بن ر  با٤بعروؼورٗبا يلقى الضرر فليص  دائماً يقولوف لآلمر 
 ،كثّب   ب بلـٍ يقولونو على سبيل السخرية ويت لموف 

 فما ماقف اآلمر النااي ؟ 
 ،العاقبة ا٢بميدة لو ّٔا أجراً وقرَّبو إذل  اهللالص  وليعلم أنو ما أوذي أذيًة يف ذلك إال كتب 

رِي ٖٓ أٗجبء اُـ٤ت ٗٞؽ٤ٜب ا٤ُي ٓب ً٘ذ رؼِٜٔب أٗذ ٝال هٞٓي ٖٓ هجَ ٛزا كبفجش إ اُؼبهجخ } : ألف اهلل تعاذل 

  األذى قَػُرَب الفرج  اشهدوكلما ،  ( 15ٛٞد )  {ُِٔزو٤ٖ 
 ل ن ما معنى قرب الفرج ؟ 

 وحساً ؟   عنًى أو أف يُفرج عنه م ؟ال معناص أف يُفرج عن ازنساف حساً 
 ،واألذى  وا٤بنعفظاىر بأف يزوؿ عنو ال بت  حساً أما التفريج  الثاني

ويرى العذاب يف  وٰبتسبوىو أىم فأف يشرح اهلل صدره ويع يو ال مأنينة يف قلبو ويص   وأما معنى
 . ( 13اُلشهبٕ )  {ٛزا ػزة كشاد ٝٛزا ِٓؼ أعبط } ، ذات اهلل عذباً يرى العذاب عذباً 

كنشة ُْٜ ثغٞس ُٚ ثبة } : قاؿ  إف شيخ ازسالـ رحمه اهلل لما حبساص وأغلقاا عليه الباب: ؿ يقا

 . ( 13اُؾذ٣ذ )  {ثبه٘ٚ ك٤ٚ اُشؽٔخ ٝظبٛشٙ ٖٓ هجِٚ اُؼزاة 
 أعدائم   ؟ إف حبسم خلوة ونفيم سياحة وقتلم شهادة ،  يصنعما : وقاؿ 

اإلنساف إذا كبت وأوذي وعذب يف على يفرج اهلل بو رل ىذا أيضًا ٩با  خّبٌ أي حاؿ يفعلوهنا   فهم 
 أقوى التفريج عنو أف يشرح اهلل صدره ٤با وقع عليو وكأف شيئاً دل ي ن ،  منذات اهلل فهذا 

اهلل  رٞبواص  اص  على األذى الفرج قريب ال تيأس من : نقوؿ لو ، والناىم عن ا٤بن ر  با٤بعروؼاآلمر 
 اص  ، فاص عو بدعوة اهلل احتسب لو شق عليك نفسياً أو جسمياً أنت تقاتل بسي  اهلل أنت تد

 وأصلها أَزِْؿ ، ( : وزؿ : )  قاله
 ،  اذص مسألة اله يير ا٤بن رىذه مرتبة ثانية غّب األمر با٤بعروؼ والنهم عن 

  اله يير ليس كاألمر والنهي 
وف الزمػػارة مػػػن آلػػة اللهػػػو يزمػػر ّٔػػػا رأيػػػَت مػػع شػػػخٍص زُمَّػػارة تعرفػػػ:  الفػػرؽواضػػرب ل ػػػم مػػثالً يهبػػػين بػػػه 

جئتػػو مػػرًة مػػاذا نسػػمي اػػذا ؟ نهػػي عػػن من ػػر يػػا فػػبلف اتػػق اهلل ىػػذا حػػراـ وال ٰبػػل  فقلػػتويػػرقص عليهػػا 
 ، اذا يسمى ت ييرفرأيَت معو الزمارة فأخذهتا وكسرهتا  أخرى
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 ، مقاـ النااي أو اآلمر منإذف مقاـ الم ي ر أقاى 
الصػػػبلة صػػػلّْ مػػػع  أقػػػميػػػا أخػػػم اتػػػق اهلل  : لػػػوة مػػػع وجؤّػػػا عليػػػو فقلػػت رأيػػت رجػػػبلً ال يصػػػلم مػػػع ا١بماعػػػ

ثانيػػة ووجدتػػو دل ٱبػػرج مػػن بيتػػو فقرعػػت البػػاب عليػػو وإذا  مػػرةا٤بسػػلمْب ىػػذا يسػػمى أمػػر بػػا٤بعروؼ مث جئتػػو 
ىذا ماذا ؟ ىػذا تغيػّب ىػذا لػيس كػل واحػد ي يقػو األوؿ كػل أحػد  ا٤بسجدكسرت الباب مث جررتو إذل أىب  

 ،ما كل أحد ي يقو  الثا ما ندر  ي يقو إال
 ( .فإف دل يست ع : )  ولهذا جاء الهعبير النباي
 .( مروا با٤بعروؼ فإف دل تست يعوا ) : ولم يأِت حرٌؼ واحد 

 ،  فدؿ ذلي على أف اله يير شيء واألمر شيٌء آخر
كػػذلك لػػئبل يصػػبح   مػػراألواليػػد يف وقتنػػا ىػػذا ال ت ػػوف إال مػػن ذي سػػل اف وإ٭بػػا كػػاف  ( :باليػػد : )  قالػػه

 ،الناس فولى 
 ،إال من ذي سل اف وىو حق  ي وفإف التغيّب شمء ال  :على كل حاؿ نحن نقاؿ 
يظنو من راً من ػراً عنػده مث أتلػ  أمػواؿ النػاس  مال ل إنساف ألصبح من رأى  ألنه لا ُجعل اله يير باليد

قػػد فػػتح الراديػػو علػػى أخبػػار م ػػة وىػػو الراديػػو من ػػر فمػػر برجػػٍل  أفمػػن أجػػل أهنػػا من ػػر يػػرى بعػػض النػػاس 
 باليد ماذا يصنع بالراديو ي سّْره ىل لو حق أف ي سره ؟  غّبّْ يرى أنو من ر وقلنا 

 ،أما يف الوقت الذي مضى ما نعلم عنو  الحاضرليس له حل في وقهنا 
نػػاس ألصػػبح النػػاس فولػػى وتقاتػػل الل يػػر ذي سػػلطاف  باليػػدل ػػن فػػي وقهنػػا الحاضػػر لػػا ُجعػػل اله ييػػر 

سػػنوات دخػػل ا٤بسػػجد إنسػػاٌف ومعػػو راديػػو فقػػاـ الرجػػل ا٢ببيػػب ال يػػب  منػػذفيمػػا بيػػنهم ولقػػد رأيػػُت رجػػبلً 
ا٤بصػػلْب وقػػاؿ والعيػػاذ بػػاهلل يػػأيت أحػػدكم بػػالراديو مزمػػار الشػػي اف وٯبعلػػو معػػو يف  أمػػاـالنػػاىم عػػن ا٤بن ػػر 

 الراديػػو٢بجػػاج أتػػى ّٔػػذا والػػذي جػػاء بػػو حػػاج مػػن ا٢بجػػاج ٫بػػن كنػػا نشػػتغل يف م ػػار جػػدة مػػن ا ا٤بسػػجد
كبلمػػاً عظيمػػاً   يػػت لموىػػو فيػػو تسػػجيل لعلػػو يسػػمع أخبػػاراً يسػػجلها تنفعػػو حػػاج ٰبػػب أخبػػار ا٢بجػػاز وقػػاـ 

حراـ ؟ ٫بن مػا أتينػا للحػج لنبحػا  ىذاىل : يسألوف يقولوف  فجاءواا٢بجاج انبهروا ىذا حراـ ىذا حراـ 
فيػػو إال العافيػػة ل ػػن إيػػاكم أف تفتحػػوه علػػى األغػػا   امػػحػػبلؿ اطمئنػػوا إف شػػاء اهلل : عػػن ا٢بػػراـ فقلنػػا ٥بػػم 

والقػػرى وا٢بػػديا فهػػذا لػػيس فيػػو شػػمء طيػػب القػػرآف وا٢بػػديا طيػػب  األخبػػاروا٤بوسػػيقى ىػػذا حػػراـ أمػػا 
 ،ا٤بباحة  األمورواألخبار من 

الػػذي  ىػػذا الراديػػو أو ا٤بسػػجل كسَّػػربعػػض النػػاس يظػػن مػػا لػػيس من ػػراً من ػػراً فلػػو قلنػػا غػػّبّْ باليػػد  :  فػػأقاؿ
 ،يرى أنو من ر 
ال ي ػػػػوف إال مػػػػن ذي سػػػػل اف  باليػػػػد فػػػػي الاقػػػػم الحاضػػػػر اله ييػػػػراززالػػػػة باليػػػػد أو : ولهػػػػذا نقػػػػاؿ 

 ،يف ذلك   صبلحيةً  األمروالسل اف من أع اه ورل 
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؟ وبعػػض ا٤بوالػػع بالنسػػبة  كػػذلكرجػػاؿ ا٢بسػػبة ا٤بوجػػودوف عنػػدنا ي ػػوف ٥بػػم السػػل ة ألػػيس   وعلػػى اػػذا
 اف بالنسبة للزماف ، للم اف يف بعض األحي

 ،أمر بالص  ألف ا٤بقاـ ٰبتاج إذل الص   ( :فاصبر : )  قاله
)  {٣ب ث٢٘ أهْ اُقالح ٝأٓش ثبُٔؼشٝف ٝاٗٚ ػٖ أٌُ٘ش ٝافجش ػ٠ِ ٓب أفبثي } :  تعالىولهذا قاؿ اهلل 

 . ( 13ُؤبٕ 

                           سافػواللػػػػػػػػوزؿ باليػػػػػػػػد  رػفاصبػػػػػػػػ
                  افػقصػػػػػػػمػػػػػػن الن واحػػػػػػذر رٍ ػلمن ػػػػػػ                                                    

  
 ، ا٤بن ر عن والنهم با٤بعروؼ األمر غّب التغيّب مراتب ىذه
 : مراتب ةالث اناؾ أف قبل ذكرنا وقد
   الدعاة .5
   واألمر .2
. واله يير   
 ، بعض مع بعضها علي م يلتبس فبل أو علي م تلتبس فبل
   الدعاة – 5
   والنهي األمر:  والثاني – 2
 – اله يير:  والثالث ، 

 ، معْب لشخصٍ  معيناً  أمراً  يوجو أف دوف وترىيباً  ترغيباً  وجل عز اهلل إذل اإلنساف يدعو أف الدعاة
 ل ػن ذلػك أشػبو مػا أو معينػة طائفػة أو معػْب لشخص موجو شمءٌ  ىو ا٤بن ر عن والنهم با٤بعروؼ واألمر
 ، الفرؽ تعرفوف وأظن م اتركوا فعلواا أمر فيو
 لػػو فيهػػا مػػا فيهػا ا١بمعػػة صػػبلة بعػػد ا٣ب بػة ألف أحسػػن الظهػػر صػبلة بعػػد ا١بمعػػة صػػبلة بعػد رجػػلٌ  قػػاـ لػو
 ىػل وىػذا ىػذا مػن ٰبػذر الباطػل يبػْب ا٢بػق يبػْب اهلل إذل يرشػدىم النػاس يػدعو الظهػر صػبلة بعد رجل قاـ
  ؟ من ر عن ناهٍ  ٗبعروؼ آمرٌ  ىذا يقاؿ
 . اهلل إذل داعٍ  ىذا:  قاؿي

 ، اهلل اتق كذا اترؾ فبلف يا،  اهلل اتق كذا افعل فبلف يا : يقوؿ رجبلً  رأينا ولو
 ، وناىم آمر ىذا

 تػػارؾ أمػػر أو أىب ول ػػن تركػػو إذل ا٤بن ػػر صػػاحب دعػػا ي ػػوف بػػأف بنفسػػو ا٤بن ػػر اإلنسػػاف يغػػّب أف اله ييػػر
   ذلي أشبو وما اللهو آلة وي سر بسوٰب يضرب يغّب ىذا أىب ول ن يفعلو أف ا٤بعروؼ

   المن ر عن والنهي بالمعروؼ األمر يقيد ولم والسالـ الصالة عليه الرساؿ قيدص اله يير اذا
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 أَطْػراً  ا٢بق على ولََتْأطُرُنَّوُ ،  السفيو يد على ولتأخذف،  ا٤بن ر عن ولتنهوف،  با٤بعروؼ لتأمرف واهلل: )  قاؿ
) 1  ، 
 ، 2 (،،،  فبلسانو يست ع دل فإف بيده فليغّبه من راً  من م رأى من: )  قاؿ ل ن ماست عت إف:  يقل دل

 رجػػل ، سػػل ة لػػو ألف مغػػّب آمػػر داعٍ  بيتػػو يف األب ، وقػػدرة سػل ة فيػػو التغيػػّب : فنقػػاؿ غيػػر فػػاله يير إذف
 ويلحقػو يغػّب قػد يسػت يع أحػد كػل لػيس أحد ل ل التغيّب ليس ل ن ومغّب وآمر داعم آّتمع يف ا٢بسبة
 ، الواقع ىو كما التغيّب يف يشاركو دل ٩بن أيضاً  غّبه يلحق وقد اهلل إال يعلمو ال ما الضرر من
  ، تست ع دل فإف باليد غّبّْ  : نقوؿ و٥بذا
 علػػػى الدالػػػة(  مث)  بػػػػ أتػػػى مػػػا يعػػػِب لفظيػػػاً  ال ٧بليػػػاً  ترتيبػػػاً  رتبهػػػا اهلل رٞبػػػو وا٤بؤلػػػ :  ( واللسػػػاف: )  قػػػاؿ

 ، ذلك أشبو ما أو اءبالف أو الَبتيب
   الهرتيب على ؿدي بعض على بعضها تقديم ل ن
 أف مػع،  3(  بػو اهلل بػدأ ٗبػا أبدأ اهلل شعائر من وا٤بروة الصفا إف: )  وسلم عليو اهلل صلى النيب قاؿ ولهذا
 ، (  ا٤بروة مث الصفا إف: )  يقل ودل ، ( 114اُجوشح )  {إ اُقلب ٝأُشٝح } :  قاؿ اهلل
 وقػدرة سػل ة تريػو وأف تنتهػره أف اهلل اتػق فبلف يا  تقوؿ أف ليس اللساف ، اللساف الثاني اليد وؿاأل إذف

  ، با٢بق استعبلءً  ، واستعبلءً 
 كيػػ  بالقلػػب تغػػّب أف اإلٲبػػاف ألػػع  ألنػػو بالقلػػب تغػػّب أف ؟ ىػػو مػػا النقصػػاف ( : النقصػػاف: )  قالػػه
  ؟ لببالق يغّب أف ٲب ن اإلنساف ىل ؟ بالقلب التغيّب
   فاعليه مخالطة وعدـ للمن ر ال رااة ، بالقلب التغيّب ىذا ا٤بخال ة وعدـ بال راىة ٲب ن
ٝهذ ٗضٍ ػ٤ٌِْ اٌُزبة إٔ ارا عٔؼزْ آ٣بد هللا ٣ٌلش ثٜب ٣ٝغزٜضأ ثٜب كال روؼذٝا ٓؼٜذْ } :  وتعاذل تبارؾ اهلل لقوؿ

 . {ٓضِْٜ }  د قع إف ، ( 112اُ٘غبء )  {ؽز٠ ٣خٞمٞا ك٢ ؽذ٣ش ؿ٤شٙ اٌْٗ ارٕ 

 ٯبػوز ال حػراـ ىػذا اهلل اتقػوا قػـو يػا:  قػاؿ صػاحل رجلٌ  ومعهم الش رنج يلعبوف قوماً  أف:  مثالً  فرضنا فلا
 كػػذا بػػك فنفعػػل خرجػػت إف:  لػػو قػػالوا ل ػػنهم،  ال ؟ معهػػم ٯبلػػس أف ٯبػػوز فهػػل ىػػذا نػػدع لػػن : قػػالوا، 

 . فجلس وكذا
  ؟ يأةم ال
     

  ؟ لماذا
   سلضلا ا على م رص ألنه

                                                 

 ،(  4336) أخرجو أبو داود  - 1
 ،(  49) أخرجو مسلم  - 2
 ،(  0208) م أخرجو مسل - 3
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  ؟ نقاؿ ماذا عداوة وبينهم بيني يق  أف ذابمُ  إف أخيى ل ن الضلاس على ُأْكَرص لم أنا قاؿ فإف
 ال:  نقػوؿ،  رحػم ق يعػة وبيػنهم بيػِب يقػع أف أخشػى:  قػاؿ فإف يضرؾ ال هلل عاديتهم إذا ولي ن:  نقاؿ
 وأنػػت ٩ب نػػة ؟ متعػػذرة أو نػػة٩ب  قبلػػك مػػن الػػرحم صػػلة ألف،  أنػػت ِصػػْلُهم رحػػم ق يعػػة وبيػػنهم بينػػك يقػػع
 ، ا٢بديا يف جاء كما ا٤بلّ  ُتِسفُُّهمْ  ف أ٭با يق عونك وىم وصلتهم إذا

   مراتب ةالث له اله يير أف اآلف فالحاصل
****************** 

                         له قد ارت ػب مان عنهى  ومن – 148
                ي العضػػػػػػبػقضػػػػػػػا بػػػػػػه يػمأتػػػػػػى مػػػػػػ فقػػػػػػد                                              

  
  ، شرطية ( : ومن: )  قاله
  ، الشرط جواب ( : فقد: )  قاله
 واػذا وحػدىا(  عػن)  و وحػدىا(  مػا)  جعػل ؟(  عػن)  مػع(  مػا)  ُت تػب دل ٤بػاذا ( : ما عن: )  قاله
   غلط
(  مالػػه)  ىػػم(  لػػه)  و(  مػػا)  فأ ٰبسػػب ( مالِػػهِ  عػػن)  ٰبسػػبها نسػػخٍب حسػػب علػػى يقرؤىػػا الػػذي ألف

  ،(  ارت ب قد له عما نهى ومن: )  يقاؿ أف المهم
 ،يعِب إذا هنى اإلنساف عن شمٍء يرت بو  ( : ما يقضى به العضبفقد أتى : )  قاله
 الػػذنوبيتعامػػل بالربػػا قػػاؿ لػػو يػػا فػػبلف اتػػق اهلل كيػػ  تتعامػػل بالربػػا ، الربػػا مػػن كبػػائر  رجػػبلً أف رأى :  مثػػل
 ، اذا عضب اذا يُقضى به العضبنفسو لو ٧بل يتعامل بالربا فيو وىو 

 عن شيٍء أف تفعله ؟  تنهىيقاؿ كيف 
 ،سفيو  فأنتلو كاف باطبلً ما فعلتو وإف فعلتو وأنت تعتقد أنو باطل 

)  {أرؤٓشٕٝ اُ٘بط ثبُجش ٝر٘غٕٞ أٗلغٌْ ٝأٗزْ رزِٕٞ اٌُزبة أكال رؼوِٕٞ } :  لقاؿ اهلل في بني إسرا يل

  . ( 11اُجوشح 
)  {٣ب أ٣ٜب اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ُْ روُٕٞٞ ٓب ال رلؼِٕٞ ، ًجش ٓوزب ػ٘ذ هللا إٔ روُٞٞا ٓب ال رلؼِٕٞ } : وقاؿ تعاذل 

 ،فهذا من كبائر الذنوب ،  ( 3 – 8اُقق 
  كمػػايػػـو القيامػػة فُيلقػػى يف النػػار حػػٌب تنػػدلق أقتػػاب ب نػػو يعػػِب أمعػػاءه فيػػدور عليهػػا   بالرجػػليػػؤتى  ولهػػذا

يا فبلف مالػك ؟ ألسػت تأمرنػا بػا٤بعروؼ وتنهانػا : النار فيقولوف  أىلا٢بمار على رحاه فيجتمع إليو  وريد
 ،  1 با٤بعروؼ وال آتيو وأهناكم عن ا٤بن ر وآتيو آمركمكنت : فيقوؿ عن ا٤بن ر ؟ 

 ، فضيحة وعار  العافيةوىذا وعيٌد شديد نسأؿ اهلل 
 .ار يـو القيامة ر بو النعَّ وكذلك ي وف ىو أوؿ من ُيسَ 
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 ، العافيةنسأؿ اهلل 
٩بػا بػو يُقضػى العجػب   أوأف اإلنساف الذي يأيت بشمٍء ينهى عنو ىذا أتػى ٩بػا بػو يُقضػى العجػب  فالمهم

 كي  تأمر ٗبا ال تفعل أو تنهى عما تفعل ؟ 
  ػراهلل بهذا البيم أو بهذا الح م بعد ذكر األمػر بػالمعروؼ والنهػي عػن المن رحمهوإتياف الم لف 

 ،من فعل ذلك ال يسقط عنو األمر والنهم  أفيفيد 
اِبْػُتلػم بشػرب ا٤بخػدرات وشػارب ا٤بخػدرات ال ي ػاد يقلػع  أنػوىو مبتلًى ّٔػذا األمػر يفعلػو ولنقػل  فلا قاؿ

 ، ا٤بخدراتوىو ينهى الناس عن شرب 
 ؟انه الناس أو ما دمم تفعل اس م : ال نقاؿ 

 ،انو الناس : نقوؿ 
  والنهي عن المن ر أف ي اف ازنساف مخالفاً  بالمعروؼ إذف   يسقط األمر

 : ترؾ واجبينعن ا٤بن ر مع ا٤بخالفة  والنهمألنو لو ترؾ األمر با٤بعروؼ 
 ،ا٤بعصية الٍب ىو يفعلها :  األوؿ
 ،األمر با٤بعروؼ والنهم عن ا٤بن ر  ترؾ:  والثاني

عنػك  يسػقط العل ا٤بن ر فإف فعلػك إيػاه  كنت تف  وإفوإف كنت ال تفعل ا٤بعروؼ فأمر بو :  نحن نقاؿ
 النهم عنو انو عنو 
 ؟فهندلل أقهاب بطني  الناركيف أعرض نفسي للفضيحة أف أُْلقى في : فإذا قاؿ قا ل 

ي وف كذلك يأمر وال يفعل وينهػى ويفعػل  أفإ٭با ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم ذلك ٙبذيراً من  : نقاؿ
 ،أو أف ينهى عما يفعل  يفعلر ٗبا ال وليس مراده أف ٰبذر من أف يأم

 واذص العقابة ؟  أفعلألف بعض الناس يقاؿ إذف لماذا آمر بما أفعل وأنهى عما 
 ، لنحذرال الرسوؿ ما أخ نا بذلك ألجل أف نفعل أخ نا بذلك :  نقاؿ

******************  
                       فػػذاداا   بنفسػػهبػػدا  لػػاف – 143

                  قػػػػػػد أفاداػػػػػػا ل ػػػػػػافا ػهػػػػػػػي  ػغ عػػػػػػن                                                         
  

  :قاؿ ا٤بؤل   انظر ( :لا بدا بنفسه : )  قاله
                       ا  افػػػػػػػػػػػذاد فسهػبنػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػدا  لػػػػػػػػػػػاف

                  قػػػػػػد أفاداػػػػػػا ل ػػػػػػافا ػهػػػػػػػي  ػغ عػػػػػػن                                                         
  

مث بغػػّبه ىػػذه  بنفسػػويعػػِب وتػػرؾ اآلخػرين ألف البدايػػة ٥بػػا هنايػػة فيبػدأ أوالً ( فلػػا اعهنػػى بنفسػػه ) :  يقػلودل 
ذلػك مػن تػرؾ النهػم  ٲبنعنػول ن لو أصر ىػو علػى فعػل ا٤بعصػية فػبل ، واذا الهرتيب الصحيح ، ا٢ب مة 
 ،عنها 

 ، ا٤بن رمر با٤بعروؼ والنهم عن ؤّذا انتهى ال بلـ على األ
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 وأتت ا٣باٛبة نسأؿ اهلل لنا ول م حسن ا٣باٛبة ،
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 األسئلة
معػػْب فػػبل ينقػػل  أمػػرٍ وجػػدت كبلمػػاً لشػػيخ اإلسػػبلـ يف ىػػذا أنػػو إذا كانػػت الفتػػوى يف بلػػد علػػى :  السػػ اؿ

 اىيم ؟ ٧بمد بن إبر  للشيخالناس عنو أو ال يُفٌب بغّبىا وكذلك وجدت قريباً من ىذا ال بلـ 
 .كبلـ شيخ اإلسبلـ والشيخ ٧بمد بن إبراىيم ما وقفت عليو :  الضااب

فلػػو ، إف العامػػة لػػيس ٥بػػم إال مػػا قػػاؿ علمػػاؤىم ا٤بعتػػ وف :  بػػن سػػعدي يقػػاؿ عبػػدالرحمنل ػػن شػػيخنا 
ال نوافقػػػك كػػػذلك إذا كانػػػت ، ال  : قلنػػػا، إف الػػػدخاف حػػػراـ : أنػػػا سػػػأقلد مػػػن قػػػاؿ : وقػػػاؿ  عػػػاممجػػػاء 
علػػػى  الفتػػػوىائعة يف بلػػػد فإنػػػو إذا كػػػاف يف ذكػػػر ا٣بػػػبلؼ مفسػػػدة فالواجػػػب ٘بنبػػػو مػػػا دل ي ػػػن شػػػ الفتػػػوى

ألف ىػػذا ، خػػّب  اهللجػػزاؾ : خػػبلؼ الػػنص و٫بػػب إف شػػاء اهلل أف ن لػػع علػػى مػػا ذكػػرت الػػذي قلػػت لنػػا 
 .مهم 

 .يطلقها بعض اليباب  الهيألنه أصبح الناس اآلف الحقيقة في فاضى من الفهاوى الياذة 
 .أقااؿ شاذة ليس بأقااؿ مليمة بإخهاراا واي 

ومػا تقالػاف فػي    مػا تقالػاف فػي كػذا : مهبلبلػين مسػاكين يػأتاف يسػألاف  اآلف العامػةفهضد كثيػر مػن 
 كذا  

ا٤بتفػػػق عليهػػػا  ا٤بسػػػائلمػػػن ا٤بعػػػروؼ أف ا٤بسػػػائل ا٣بػػػبلؼ أف أكثػػػر مسػػػائل الػػػدين خبلفيػػػة أمػػػا :  السػػػ اؿ
 و،،،،،، ؟
 !!!خبلؼ ؟ الدينى ٧بمد ، اللهم صلّْ على ٧بمد ، ىذا يوجع الراس أكثر اللهم صلّْ عل:  الضااب
 أكثر ا٤بسائل الفقهية خبلفية ؟:  الس اؿ
 مدة شهر ، ولكأنا أرجو منك مسألة واحدة قارف رل بْب ا٤بتفق عليو وا٤بختل  فيو :  الضااب
 بعض ال تب درست ا٣ببلؼ و ،،،،، ؟:  الس اؿ
 ما داـ درستها ٘بيبو لنا أسهل ، ىذا إذف أسهل لك:  الضااب
 بداية آّتهد درست ا٣ببلؼ ،،،،،،، ؟ :  الس اؿ
: إذا قػػاؿ  ديننػػاأنػػت قػػل ا٣بػػبلؼ كثػػّب أوافقػػك أمػػا ا٣بػػبلؼ أكثػػر مػػا أوافقػػك وىػػذه طعػػن يف :  الضػػااب

ة ؟ ٠بعػاً وطاعػ : ؟ نقػوؿ لػو ن يعػوأكثر علمائ م ٨بتلفوف يف أكثر ا٤بسائل أكثر مػا عنػدىم ا٣بػبلؼ ىػل 
 ميسر أمرؾ كمّْل السؤاؿ ، فاهللال ٲب ن على كل حاؿ لك مدة شهر ما دامت ىذه قد ُٕبثت 

اإلن ػار خاصػة  تضػييقكي  ي وف اإلن ار مع أف مسائل ا٣ببلؼ كثّبة جػداً فهػذا يػؤدي إذل :  الس اؿ
 هنا ؟ يف الغالب ال يرت بو  ا٤بتفقإذا كانت ا٤بسائل ا٤بتفق عليها ال أحد يرت بها ؟ ا٤بسائل 

 يعِب ال ٱبالفوهنا ؟ :  الضااب
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ا٤بسػػائل ا٤بختلػػ  فيهػػا  أمػافػػبل ي ػػوف ىنػػاؾ داعػم إذل اإلن ػػار علػػيهم ألهنػم دل يرت بوىػػا أصػػبلً :  السػ اؿ
 فهم الٍب يقع فيها الناس ؟ 

 ما تقوؿ يف صبلة ا١بماعة ؟ :  الضااب
 أنا أقوؿ إهنا واجبة وفيها خبلؼ ، : الس اؿ
العبػػادات ال  وأفضػػليهػػا خػػبلؼ ل ػػن اتفػػق العلمػػاء علػػى أهنػػا مػػن أجػػّل ال اعػػات مػػا ٱبػػال  ف:  الضػػااب

  ؟أحد يقوؿ أهنا مباحة أو أهنا م روىة مثبلً نأمر ّٔا أو ال نأمر 
 نأمر ، :  الس اؿ
أف  ونعػػرؼأنػػو ىنػػاؾ شػػمء معػػروؼ ومشػػهور : إذف لػػيس بصػػحيح ل ػػن بعػػض النػػاس يقػػوؿ :  الضػػااب

 ،الذي ارت بو يعلم أنو حراـ 
حػراـ ألػػيس كػػذلك ؟ فػػبعض النػػاس يقػػوؿ ال و٪بػػد  أنػػوحلػق اللحيػػة اآلف عنػػدنا حلػػق اللحيػػة معػػروؼ  مثػػل

كيػ  ذلػك وىػم يعرفػوف أنػو حػراـ ؟ وىػم يعلمػوف أهنػم خػالفوا   ٢بػاىميف السوؽ ال ثّب من الناس حالقْب 
 عمداً ؟ 
ُمػْر بػا٤بعروؼ نصػيحًة ٥بػم  تػأمر بػا٤بعروؼ علػى وجػو إيضػاحو للنػاس ألنػو معلػـو ل ػن النعم أنت :  نقاؿ
   أمػػػػراً وي ػػػػوف نصػػػػيحة ولػػػػيس  مػػػػثالً يػػػػا أخػػػػم أنػػػػت تعلػػػػم أف ىػػػػذا ال ٯبػػػػوز أف ىػػػػذا خػػػػبلؼ السػػػػنة :  قػػػػل

 با٤بعروؼ ،
مػثبلً أغػا  ويف  يسػمعناسافرنا واستأجرنا سيارة واشَبطنا علػى صػاحب السػيارة أال يػدخن وأال :  الس اؿ

يف ( ٝبلػػة غػػّب والػػحة ) اليػػد  نسػػتعمليػػو أال يفعػػل فهنػػا ال ريػػق نقػػض ىػػذا الشػػرط وفعػػل مػػا اشػػَبطنا عل
 إن ار ا٤بن ر ؟ 

إمػػارة فاصػػ وا  حػػوؿىػػذا شػػرط ل ػػم أنػػتم شػػرطتموه ٛبل ػػوف أنػػتم تنفيػػذ ىػػذا الشػػرط إف كنػػتم :  الضػػااب
ىػو سػيقوؿ سأشػرب وسػأفتح األغػا   األمػراءحٌب تصلوا إذل اإلمارة ل ػن إذا دل ت ونػوا حػوؿ إمػارة فػأنتم 

ال ٲب ػن أف ينفسػخ العقػد وال ٲب ػن أف تنزلنػا  اآلف٫بػن  عليػكتم انزلوا تقوؿ ما ننزؿ ٫بن اشػَبطنا وإذا شئ
 ، 

 يأمروف با٤بعروؼ ؟ والوىؤالء الناس يفعلوف ا٤بن ر ( ٝبلة غّب والحة ) إذا كنت يف بلد :  الس اؿ
 يفعلوف ا٤بن ر وال يأمروف بو طيب ىذا جزاىم اهلل خّب ، :  الضااب
ينهونػػػو فيصػػػّب  بػػػا٤بعروؼال ، يفعلونػػػو ويػػػأمروف بػػػو وال يػػػأمروف بػػػا٤بعروؼ بػػػل رٗبػػػا الػػػذي يػػػأمر :  السػػػ اؿ

ه  الالولع يف ىذه ا٢باؿ يعِب شق على النفس أنِب إذا رأيت من ر   ؟  ( ٝبلة غّب والحة ) أغّبّْ
 ، ة٫بن ذكرنا أنو ال بد من است اع:  الضااب
  ل ن يستشري الفساد يف الببلد ؟:  الس اؿ
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ىػػذا : قػػل ،  بالح مػػةُمػػْر بػػالمعروؼ ادع إلػػى اهلل أنػػت ؟  واػػل إذا فعلػػم سػػيقف الفسػػاد:  الضػػااب
واحػد تضػربو ألنػو فعػل ىػذا  تػأيتنفػر يسػتفيدوف ل ػن  حراـ وال ٯبوز رٗبا تت لم يف مسجد فيو ٟبػس مائػة

 مفاسد ، وتؤذي الذين من ورائك  وتؤذيكا٤بن ر فيذىب يش وؾ على الوالية مث الوالية ٙببسك 
يػت لم إال أىػل األمػر ،  إنسػافال أت لم على التغيّب باليد ٦برد ال بلـ ما يقبلوا ال بلـ مػن أي :  الس اؿ

 وأىل األمر ال يأمروف ؟ 
إنسػػػاف قيػػػل لػػػو إف  إال٫بػػػن قلنػػػا ل ػػػم بػػارؾ اهلل فػػػي م األمػػػر بػػا٤بعروؼ ال أحػػػد يقػػػوؿ ال أقػػدر :  الضػػااب

 على فعل احملـر ،  أوا يصبح م ره على ترؾ الواجب أمرت فعلنا بك كذا وكذا بعينو فهذ
 يعِب ال يأمث ىو إذا تركو ؟ :  الس اؿ
بػا٤بعروؼ وهنيػت  أمػرتانظػر أنػت إذا  : با٤بعروؼ وينهػى عػن ا٤بن ػر إذا قيػل لػو يأمرال ، يأمث :  الضااب

 يست يع ،  العن ا٤بن ر حبسناؾ قتلناؾ آذيناؾ آذينا أىلك أخذنا مالك فهذا 
 ؟ ( غّب والح : )  ؿالس ا

 ، فولىبالوقت ا٢بالر ٫بن ما خصصناه م لقاً بالوقت ا٢بالر تصبح األمور :  الضااب
 ؟ ( غّب والح : )  الس اؿ
عليػو مفسػدة أكػ  إذف  ترتػبنعم ل ن إذا قلنا أنػك ال تغػّب إال إذا علمػت مث إنػك إذا غػّبت :  الضااب

يغػػّب بيػػده ترتػػب عليػػو مفسػػدة أكػػ  إال  لػػو ذي سػػل اف ىػػذه ٫بػػن يف وقتنػػا ا٢بالػػر لػػو يغػػّب اإلنسػػاف غػػّب
 أىلك آلة ٥بو اكسرىا ، أدخلإنساف لو والية خاصة على أىلو ال بأس إذا 

 ؟ ( غّب والح : )  الس اؿ
 ،إف اهلل وسَّع علينا فبل نضيّْق على أنفسنا :  الضااب

  . ( 53آٍ ػٔشإ )  {ٖٓ اعزطبع } : قاؿ 
 . ( 12اُزـبثٖ )  {اعزطؼزْ  كبروٞا هللا ٓب} :  وقاؿ

 . ( 82آٍ ػٔشإ )  {كبٗٔب ػ٤ِي اُجالؽ ٝهللا ثق٤ش ثبُؼجبد } : وقاؿ اهلل لنبيو 
إ ا٤ُ٘ب ا٣بثْٜ ، صْ إ ػ٤ِ٘ب } : مث قاؿ ،  ( 81اُـبؽ٤خ )  {كزًش اٗٔب أٗذ ٓزًش } : وقاؿ اهلل تعاذل 

 . ( 82 – 81اُـبؽ٤خ )  {ؽغبثْٜ 
 ،أي مهلٌك نفسك لعدـ إٲباهنم :  ( 3اُؾؼشاء )  {بخغ ٗلغي أال ٣ٌٞٗٞا ٓئ٤ٖ٘ٓ ُؼِي ث} : وقاؿ لنبيو 

 على نفسك ال إفراط وال تفريط ،  وسّْعال هتلك نفسك يا أخم ما داـ اهلل وسَّع عليك 
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 1 ةػمػاتػخػال
 ، 2 وا٤بؤل  رٞبو اهلل أتى ّٔا ُملجأً إليهامسا ل منطقية تهعلل بالمنطل  اذص
 ، كذلكالصحابة ما درسوا ا٤بن ق وال عرفوا ا٤بن ق والتابعوف   غنًى عن المنطلفنحن في  وإ 

وال سػػيما  الفبلسػػفةوا٤بن ػق حػػدث أخػّباً ال سػػيما بعػد افتتػػاح بػػبلد الفػرس والرومػػاف حيػا انتشػػرت كتػب 
 ،أهنا ُدعّْمت بعمٍل من ا٣ببلفة 

يغفػل ا٤بػأموف عمػا صػنع ّٔػذه األمػة ال أعتقػد أف اهلل :  ازسػالـ شػيخكما فعل المأماف الذي قاؿ عنػه 
 ، 3 باهلل والعياذأو كلمًة ٫بوىا 

المنطػػل كهػػب فيػػه  علػػمل ػػن فقػػد جػػر النػػاس إذل سػػوء ودعػػاىم إذل لػػبللة واهلل حسػػيبو قػػدـ علػػى ربػػو 
  العلماء وحذروا منه 

  ابن تيمية رحمه اهلل   ازسالـوممن كهب في الرد على أال المنطل شيخ 
 ،  ومخهصراً  مطا ً مية كهب في الرد عليهم كهابين شيخ ازسالـ ابن تي

 ،الرد على ا٤بن قيْب :  المطاؿ
 ، العلمنقض ا٤بن ق وىذا أحسن ل الب :  والمخهصر

  ألنه أوضح وأحسن ترتيباً 
أو قػاؿ اعهقػد أف المنطػل اليانػاني    دا مػاً كنم أخػن   : ) ذكر في مقدمة الرد على المنطقيين قاله

  ، 4( ي و  ينهف  به البليد يحهاج إليه الذك
 ،إذف دراستو مضيعة وقت ، الذكم ال ٰبتاج إليو والبليد ال ينتفع بو 

 ، شيخ ازسالـ يدؿ على أف أقل أحااله ال رااة كالـواذا ال الـ من  
 : 5 والعلماء اخهلفاا فيه

   حرمهفمنهم من  - 1
  ينب ي أف يُعلم : ومنهم قاؿ  - 8
عقيدتػػػو فإنػػػو ينبغػػػم أف يتعلمػػػو  علػػػىاإلنسػػػاف الػػػذي عنػػػده منعػػػة ال يػػػؤثر :  اؿومػػػنهم مػػػن فصرػػػل قػػػ - 3

 ،ألنو لبللة  يتعلموليحاج بو قومو أي قـو ا٤بن ق ومن دل ي ن كذلك فبل 
  أنه   يهعلمه مطلقاً  : والصحيح

                                                 

 للشيخ فاحل ابن مهدي ونقض ا٤بن ق والرد على ا٤بن قيْب ،( التحفة ا٤بهدية ) ٤بزيد من الفائدة انظر الرسالة التدمرية لوشرحها  - 1
 ، 094الرد على ا٤بن قيْب ص   - 2
 ،(  81/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  - 3
 ، (  82/  9) موع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٦ب  - 4
 ، 069 – 068،  055ونقض ا٤بن ق ص (  271 – 269،  072،  9 – 5/  9) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 5
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اه كأكػل منو فلّباجع ما ال ُّر إليو منو فقط لي ػوف تعلمػو إيػ شمءٍ ل ن إف ال ُّر إذل  ألنه مضيعة وقم
 ا٤بيتة مٌب ٰبل ؟ 

 ، الضرورة   وبقدر الضرورة عند
 ،أما أف يدرسو ويضيع وقتو فيو فبل  فقطأخذ من علم ا٤بن ق ما يض ر إليو  فإف كاف اناؾ اضطرار

دخَّل الببلء حٌب أوصلهم إذل أف يقولػوا علػى اهلل مػا ال  ؟ما الذي دخَّل علم ا٤بن ق على ا٤بسلمْب  ولهذا
 ،وص  بو نفسو  ماوا على اهلل يعلموف وين ر 

الناس لشمٍء بعد كتاب اهلل وأمر  ٰبتاجواهلل عز وجل نزَّؿ ال تاب تِْبياناً ل ل شمء ال  فالمسألة خطيرة
كبٕ ر٘بصػزْ ك٢ ؽ٢ء كشدٝٙ ا٠ُ هللا ٝا٠ُ اُشعٍٞ }  ، 1 والسنة ال تابعند التنازع أف يُػَردَّ إذل أين ؟ إذل 

  . ( 15اُ٘غبء )  {ّٞ ا٥خش رُي خ٤ش ٝأؽغٖ رؤ٣ٝال إ ً٘زْ رئٕٓ٘ٞ ثبهلل ٝا٤ُ
شػيخ  قػاؿكمػا على علم ا٤بن ق وعلم ا٤بن ق علٌم ال خّب فيو ول نو مضيعة وقػت ألنػو  مبينةىذه خاٛبة  

سػاعاٍت ليحػلَّ سػ راً واحػداً  يبقػىأنو ال ٰبتاج إليو الذكم وال ينتفػع بػو البليػد ، البليػد ازسالـ رحمه اهلل 
 ، يُعرؼ علم المنطل في صدر اذص األمة لمولهذا فيو ويعجز والذكم ال ٰبتاج إليو ٩با ُكِتَب 

****************** 
           اف  ػعيػػػػػػػػػفػػػػػػػػي ال لـاػالعػػػػػػػػ مػػػػػػػػدارؾ – 141

                         افػراػػػػػػػػػػػػػػػػوالب دػحػػػػػػػػػػػػػػػػالفػػػػػػػػػػػػػػػي  ارةٌ ػحصػػػػػػػػػػػػػػػػم                                                      
  

 ندرؾ الشمء ؟  ٗباذا
 :  بأمرينندرؾ الييء : يقاؿ الم لف 

  حدص  .1
 ودليله    .8

 ا٢بد والدليل ، 
  ( في الحد : ) الحد بقاله 

  يعني الدليل ( البرااف ) : والثاني 
    2 كل المعلامات محصارة في الحد والدليل

 ،بو النفم أو اإلثبات  ي وف والدليل ،بو ي وف التصور الحد
  األسبل الحد وأيهما أسبل ؟ 
   3( عن تصارص  فرعٌ الح م على الييء : ) ولهذا يقاؿ 

                                                 

 ، 34كتاب اإلٲباف ص    - 1
 ،(  255/  9) ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   - 2
(  398/  3) ومغػػِب احملتػػاج للشػػربيِب ا٣ب يػػب  05وشػػرح ال وكػػب ا٤بنػػّب البػػن النجػػار ص (  232/  0 )البحػػر الرائػػق البػػن ٪بػػيم  - 3

/  4( )  4/  2( )  071/  0) وحاشػة ا١بمػل (  002/  0) والفواكػو الػدوا  للنفػراوي (  303/  2) وغمز عيػوف البصػائر للحمػوي 
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 ، واذا حلتصور أوالً مث اح م باإلثبات أو بالنفم 
حينئػٍذ أقػوؿ ىػو ، األمر با٤بعروؼ واجػب حػٌب أعػرؼ مػا ا٤بعػروؼ ومػا معػُب األمػر  أست يعال  ألنني مثالً 

 ، واجب
 َسػْبٌل لليػيء عػن أوانػه فهذامعُب األمر وما معُب ا٤بعروؼ  أف أقوؿ األمر با٤بعروؼ وأنا ال أعرؼ ما أما
، 

اليػػػيء بح مػػػه  وفَ دف ُحػػػالفقهػػػاء مػػػن يَ  سػػػيمامػػػن العلمػػػاء و  وقػػد عػػػرفتم يف شػػػرحنا لػػػنظم الورقػػات أف 
 ، ممناع المناطقةوعلى اذا فيهضمن الح ُم الحدر ل ن اذا عند 

 : كما قاؿ 
                     المػػػػػػػػردود  ةػملػػػػػػػػػجن ػمػػػػػػػػ وعنػػػػػػػػدام

                      دودػحػػػػالمتُػػػدخل األح ػػػاـ فػػػي  أف                                                  
  

 ،حدد مث اح م :  فيقالاف
 ، 1 وال ىافأف ٝبيع األشياء ٧بصورة با٢بد : اذا ما ذاب إليه الم لف 

أف ٫بػد أوالً مث ٫ب ػم  ا٤بعقولػةوالً يف األمػور ، قػد ي ػوف مقبػ واذا في األمػار المعقالػة قػد ي ػاف مقبػا ً 
 ،ثانياً 

 ، بالحسل ن اناؾ أشياء   تهاقف على العقل تُعرؼ 
احملسوسػػات  كػػلٝبيػػع احملسوسػػات   خػػرج عػػن اػػذاإف مػػدارؾ العلػػـو ٧بصػػورة با٢بػػد وال ىػػاف :  فػػإذا قلنػػا

 ،  لعقلباٚبرج وىذا ال شك أنو نقص ألننا نعلم با٢بس أحياناً أكثر ٩با نعلم 
 ،عقل وذكاء  ذاإال من كاف  والعقل   ييهرؾ فيهعامة الناس وخاصة الناس والحس ييهرؾ به 

 ىذا القوؿ الثا  ،  ( :وقاؿ قاـٌ : ) ولهذا قاؿ 
****************** 

       قاـٌ عنػد أصػحاب النظػر وقاؿ – 141
                     ر صػػػػػػػحيح والنظػػػػػػػرٌ ػابػػػػػػػػوإخ حػػػػػػػسٌ                                                

  
 أي من أصحاب النظر ،  ( :عند أصحاب النظر : )  قاله
 : ةالةة  العلـاإف مدارؾ : قاؿ قاـٌ من العلماء  ( :ِحس  وإخباٌر صحيٌح والنظر : )  قاله
  الحس  .1
  والخبر الصحيح  .8
  والنظر واا العقل  .3

                                                                                                                                            

( )  374،  97/  0) وحاشػية البجّبمػم علػى ا٣ب يػب (  053/  4( )  302،  71/  0) وحاشية البجّبمم على ا٣ب يػب (  404
 ، (  62/  0) وا٤بوسوعة الفقهية (  56/  4( )  232/  3
 ، 00 – 01ا٤بستصفى للغزارل ص  - 1
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 :لثالةة األمار ا مناألشياء تُدرؾ بااحٍد يعِب أف 
 ،  الحااس الخمسوىو ما يُدرؾ بإحدى  الحس

 ،ٟبسة أشياء  والبصر واليم والذوؽ واللمس السم : الحااس خمسة واي 
 ، باحملسوس  ُمدرؾٌ ىذه ا٢بواس ا٣بمس ما أُدرؾ ّٔا فهو 

حبلوتػػو بالػػذوؽ وإذا أخػػذت طيبػػاً فشػػممتو أدركتػػو بالشػػم وإذا رأيػػت  أدركػػتفػػإذا أخػػذُت عسػػبلً وشػػربتو 
البصػػر وإذا ٠بعػػت صػػوتاً فأدركػػت أنػػو صػػوت فهػػو بالسػػمع وإذا وقعػػت يػػدي بإنسػػاف ف أنػػوشػػبحاً فأدركػػت 

 ،لْب فأدركتو لينتو أو ليونتو على األصح فهو باللمس  شمءٍ على 
 حهى الصبي بل حهى البها م    يدركهاذا   شي أف كل إنساٍف 

ذا مشػػت الشػػمء ىربػػت منػػو علػػى أنػػو سػػمء وإ علػػ البهػػائم إذا رأت الشػػمء األخضػػر قربػػت منػػو علػػى أنػػو 
ال عػػاـ بػػدوف رائحػػة تأكػػل الػػذي ال رائحػػة فيػػو يعػػِب منتنػػة  ونفػػسو٥بػػذا تقػػدـ ٥بػػا أحيانػػاً طعامػػاً لػػو رائحػػة 

وتشػػاىد البقػػرة وىػػم مػػن أبلػػد األشػػياء تػػنفض العلػػ  تنفضػػو بفمهػػا وتأخػػذ  ا٤بنتنػػةوتػػدع الػػذي فيػػو الرائحػػة 
 ،ال يبة من التمر كما ٚبتار أنت التمرة   ال يبالشمء 

  ،من البهائم واآلدميْب  المدركين جمي فهذا ازدراؾ بالحس مهفل عليه بين 
 وأحياناً خني ؟  يقينيأحياناً أو ال ازدراؾ بالحس أمٌر يقيني 

 ،تدركو ظناً  وأحياناً ىو ا٤بتأكّْد أحياناً تدرؾ الشمء على ما ىو عليو  الثاني
فػػإذا ىػػو شػػجرٌة ملتفػػٌة علػػى بعضػػها  منػػوفيظنػػو أحيانػػاً رجػػبلً فػػإذا دنػػا  يػػرى اإلنسػػاف الشػػبح البعيػػد ولػػذلي

 بْب ىذا وىذا أليس كذلك ؟  فرؽمنو فإذا ىو غزاؿ  دناأحياناً يرى حيواناً بعيداً فيظنو ذئباً فإذا 
 ،ساكن أو ساكناً وىو متحرؾ  وىوأحياناً يرى الشمء متحركاً 

  يقين وخن  إذف ازدراؾ بهذص األمار الحسية ي اف بين
ويُػذكر  ، ٔبيػدال ي وف علماً أحياناً تشم الشمء تظنو جيداً وإذا بو ليس  على ازدراؾ الهاـ كالمنال ن  

 ،الورد  علىأف امرأًة كانت تتوقى ،،،، أف الشم أيضاً ٱب ئ ىذا الرجل فضَّل ا١باز 
 ، يقينية ب ل حاؿأهنا  ليس معناصإف ا٤بدارؾ با٢بس  فعلى كل حاؿ

 ،وقد ت وف غّب يقينية حسب القوة والقرب  يقينيةف قد ت و 
بو العلـو ٫بن دل نعلم عمػن مضػى مػن األمػم والرسػل إال  تُدرؾ٩با :  ازخبار الصحيح: وازدراؾ الثاني 

 ،عن طريق ا٣ب  الصحيح 
)  {ْٜ اال هللا أُْ ٣ؤرٌْ ٗجؤ اُز٣ٖ ٖٓ هجٌِْ هّٞ ٗٞػ ٝػبد ٝصٔٞد ٝاُز٣ٖ ٖٓ ثؼذْٛ ال ٣ؼِٔ} : اهلل تعاذل  قاؿ

رسوؿ اهلل صلى اهلل  عنفمن الذي أعلمنا ؟ اهلل عز وجل وكذلك األخبار الصحيحة ،  ( 5اثشا٤ْٛ 
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عليهم الغار وتوسلوا إذل اهلل بصاحل  ان بقعليو وسلم من الذي دلَّنا أف ىناؾ ثبلثًة من بِب إسرائيل 
  ،أعما٥بم ؟ النيب األخبار الصحيحة 

 ر يعِب العقل ، النظر العقل ، النظ :النظر :  الثالث
 ،  أةريةأدلٌة نظرية وأدلٌة : ولهذا يقاؿ 

 ٰب م ،  مثالعقل ينظر اإلنساف مث يدرؾ ينظر اإلنساف  ألفىم ما يُدرؾ بالعقل :  النظرية
 ، اذا القاؿ أصحوالسنة  ال تابمن  ما أُثِرَ :  األةرية

 ل ن أتعلماف أف اذا القاؿ أخرج الحد ؟ 
  له   ضرورة للحد  ضرورة  : كأنه يقاؿ 

 ما اا ازنساف ؟ : كل أحد يعرؼ ازنساف لا تقاؿ 
   بد أف تعرؼ من اا ازنساف   ما اا ازنساف ؟ : األولين يقالاف  القـاكاف عند 
 ،ناطق اإلنساف حيواٌف ناطق  حيواف :يقاؿ لي 

 ، اذا بالحسوؼ معر  اإلنسافاإلنساف ىو اإلنساف ، اإلنساف ىو  : ا  ء يقالاف
 ،حيواٌف ناطق  اإلنساف :أما أولئي فيقالاف 

 أنت حيواٌف ناطق ،  : للعامملو قلت  ويا ويلي
 ماذا يقوؿ ؟ ، أنت حيواٌف ناطق  : لا قلم للعامي

  الحضة  عليييخاصمي ويقيم 
  ياانات بقية الح وبينحيااف ألف فيه حياًة ناطل ألف اذا اا الفصل المميي بينه : ل نهم يقالاف 

 ،ألهنا ال تن ق  ألف كل الحياانات تسمى بهيم
 بينها تنطل أو   ؟  فيمال نها م  ذلي 

أو بػالع س فلهػا نغمػة غػّب  اإلنػاثالذكور لو احتاجت أف تعرفو حٌب  تنطل وتعرؼ حهى معنى الصات
رى ألهنػا تن ػق ب ػبلـٍ ٥بػا نغمػة غػّب النغمػة األخػ أوالدىػانغمتها الٍب ٙبتاج لل عاـ حٌب إف ا٥بػرة إذا نػادت 

مث نػػػادت أوالدىػػػا بصػػػوٍت خػػػاص اجتمعػػػوا عليهػػػا الػػػديك اآلف  طعامػػػاً يُفهػػػم ولػػػذلك ٘بػػػدىا إذا وجػػػدت 
يق قػط إذا رأى ِىػراِّ أو شػيئاً يسػتن ره وىػذا معنػاه احتجػاج الثالػا يػدعو  معػروؼالديك لو مناطق يػؤذف 

ونػػداؤه  الػػدجاجاِّ إذا رأى حبػػة ينػػادي حبػػة بعػػض الدي ػػة عنػػدىا إيثػػار عظػػيم لػػو كػػاف جائعػػاً جػػد رأىإذا 
 ،للدجاج بنغمة خاصة إذف معناه أف كل شمٍء لو من ق ل ن ٫بن ال نفهمو 

 . ( 11اإلعشاء )  {ٝإ ٖٓ ؽ٢ء اال ٣غجؼ ثؾٔذٙ ٌُٖٝ ال رلوٜٕٞ رغج٤ؾْٜ } :  قاؿ اهلل عي وجل بل
 ،ال حاجة للحد :  أف القاؿ الثاني يقالاف المهم
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رٗبػػا ٘بعلػػو خفيػػاً علػػى  حسػػب قااعػػد المنطػػلشػػيئاً علػػى  حػػددترٗبػػا لػػو أنػػك  اآلف ألف األمػػار معروفػػة
 ىو البشر أو أف تقوؿ اإلنساف حيواف ناطق ؟  اإلنسافالناس أٲبا أولح أف تقوؿ 

 ، األوؿ أوضح وأبين
 ،ال حاجة للحد : يقولوف  ىؤالءأف :  فالحاصل

    بالنظر ألف األمار معروفة إما بالحس أو بازخبار الصحيح أو
 ،  األوؿماذا ؟ على القوؿ األوؿ أو الثا  ؟  علىتفريعاً ، ا٤بؤل  بتعري  ا٢بد  بدأ

******************         
                واػػػػػا أصػػػػػل كػػػػػل علػػػػػم دػحػػػػػػفال – 142

                      همػفافهػػػػػػػػٌط كاشػػػػػػػػٌف ػيػػػػػػػػػحم وصػػػػػػػػفٌ                                                     
  

 الحد وصٌف محيط   
 ،  اذا فيه نظر( واا أصل كل علم )  :اذا ما ننازعه فيه ل ن قاله 

 ؟ بل من قاؿ أف العلـا تفهقر إليه ؟ كل علم   أصلأنه : من قاؿ 
 ؟ إنه أصل كل علم: ف يف نقاؿ ، نفتقر إليو  الا٢بد :  يقاؿالذي ذكره  ألف القاؿ الثاني

: يتعبوف يف صياغة ا٢بد فيػأيت ٔبملػة مث يػأيت آخػر فيقػوؿ  ٘بدىمالذين يروف ىذا  ىؤالء القـو ولهذا تضد
 ،ىذه غّب جامع 

 أنػوأنو ٱبرج منو بعض األفراد ويأيت آخر فيقوؿ الثا  غػّب مػانع ومعػُب غػّب مػانع  ( : جام غير ) ومعنى 
 ،يدخل فيو ما ليس منو فتجدىم يتعبوف يف صياغة ا٢بدود مع أهنا أمر والح 

أف ندَّعم أنو أصػل كػل علػم  ل ن ليس لناال شك أنو يبْب يف بعض األحياف ويولح  ا٢بد:  نحن نقاؿ
 علم فأصلو ا٢بد ،  كل،  

 ىذا ا٢بد ، :  (وصٌف محيط كاشٌف فافههم : )  قاله
 ىذا ا١بامع ، :  (محيط : )  قاله
 ، فال بد أف ي اف جامعاً مانعاً يعِب مانع ، :  (كاشف : )  قاله
 ، الحدىو  ىذا

 ما اي الطهارة ؟ : فإذا قلم لي 
 ىذه ال هارة ،  ازنساف مما ينب ي أف يهنظف عنه   يهنظفأف على الرأي الثا   الطهارة
ىػػذه ال هػػارة ارتفػػاع ا٢بػػدث الحػػدث ومػػا فػػي معنػػاص وزواؿ الخبػػث  ارتفػػاع    الطهػػارة اػػي : يقالػػاف 

٢بػدث يعػِب ارتفػػاع ا٢بػدث ومػا يف معػػُب ارتفػاع ا٢بػػدث ا٢بػدث بػػل معػُب ارتفػػاع ا معػُبومػا يف معنػاه لػػيس 
 ،ا٣ببا  وزواؿ

  اذا تعريف 
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 ،رٗبا ال يفهمو إال ذاؾ عن ذياؾ  فهضد أف اذا
 التنظ  ٩با ينبغم التنظ  منو إف حدثاً كاف وإف خبثاً ماذا ي وف ؟  ال هارة :ل ن إذا قلم 

 ابة في صياغهه وفي فهمه  ل ن األوؿ جامٌ  مان  في الااق  ل ن فيه صع واضحتعريف 
******************  

    طػػرٌد وع ػػس واػػا إف  وشػػرطه – 143
                           نػهبػػػػػػاسعػػػػػن الػػػػػذوات فالهػػػػػاـ  أنبػػػػػا                                             

  
 أي شرط صحتو ، :  (وشرطه : )  قاله
 ،  مضطرداً منع ساً وف يعِب ُيشَبط أف ي :  (طرٌد وع س : )  قاله

 الضام     يعنيمضطرداً 
  منع س يعني المان  

ًَ تدخل فيو ٝبيع  يعني ُييهرط  ،  األفرادأف ي وف مض ردًا
  منع ساً يخرج منه ما ليس منه 

 ،حيواف فقط : ما ىو اإلنساف فقلت :  لا قيل لي
 صػحيحا اإلنسػاف جثػٌة ذو روح اإلنساف ىو جثٌة ذو روح نقػوؿ ى ػذا نػَبؾ ا٢بيػواف ومشػ لته : قلمأو 
 ؟  لماذاا٢بد 

  ،ألنو يدخل فيو البعّب ، البعّب جثٌة ذو روح    ألنه غير مان 
  لماذا ؟  غير جام   ، اإلنساف جثٌة ذو روٍح طبيب:  قاؿ آخر

 ،ٱبرج منو بعض الناس ليس ب بيب  طبيباً ألنه ليس كل إنساٍف 
 ، دل ٯبمع الناس كلهم  في اف اذا غير جام 

 منع س أو غير مضطرد ؟  غيراذا 
 ،ا٤بض رد ا١بامع وا٤بنع س ا٤بانع 

 ؟  لماذااذا اآلف غير مضطرد 
 ،فبل بد يف ا٢بد أف ي وف مض رداً منع ساً  ألنه غير جام 

 الهيئة ايئة األمر بالمعروؼ والنهي عن المن ر ؟  عضامن اا : لا قلنا 
 عن ا٤بن ر ،  وينهم با٤بعروؼىو رجٌل يأمر الناس :  نقاؿ

غيػر صػحيح ؟ رجػل الحسػبة رجػٌل  أوماذا تقالاف في اذا ؟ صحيح أو   ؟ ال اذا الحد صحيح 
 يأمر الناس بالمعروؼ وينهاام عن المن ر ؟ 

 ا٢بد ىذا غّب صحيح ٤باذا ؟  صحيحاذا غير 
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عػن ا٤بن ػر  فيػو كػل مػن يػأمر بػا٤بعروؼ وينهػى يػدخليدخل فيو من ليس من أعضاء ا٥بيئة  ألنه غير مان 
 ،وىو من غّب أعضاء ا٥بيئة 

 ،با٤بعروؼ وينهى عن ا٤بن ر بت ليٍ  من السل اف  يأمررجٌل :  إذا قلم
 ، ومان  جام ىذا صحيح ىذا  فهذا صحيح

عليػه شػماغ ؟ يصػح  السػلطافرجل الهيئػة رجػٌل يػأمر بػالمعروؼ وينهػى عػن المن ػر م لػٌف مػن ذي 
  أو   ؟

  ،غَبة مثبلً  عليوهم ليس عليو مشاغ بعضهم ألنو غّب جامع ألف بعض، ال 
 إذف عرفنا الضام  والمان  ما اا الضام  ؟ 

    المحدوداليامل لضمي  
   والمان  ما يمن  دخاؿ غير المحدود فيه 

 :نأتي للمعاني 
 ،غّب جامع ،  ا٣بباإزالة : ال هارة 

 ،ألنو ال يدخل فيو ال هارة من ا٢بدث 
  رفعه وزواؿ الخبث غير جام   الااجب الطهارة اي ارتفاع الحدث

 ،ألنو ٱبرج بذلك ال هارة ا٤بسنونة 
 ، بد أف ي اف جامعاً مانعاً    الحدالمهم أف 

 ،التعقيدات لو سلمنا من ىذا وقلنا احملدودات معروفة سلمنا من ىذا  ىذهانظر 
 يقتضػػملػػدليل ال ىػػاف الػػذي ال ٲب ػػن أف تػػدرؾ ا٤بعلػػـو إال ٗبعرفػػة حػػده أوالً مث ا : يقالػػافل ػػن مػػ  ذلػػي 
 ،  1 إثباتو أو نفيو

ال نػػدرؾ ا٤بعلومػػات إال  كػػاف أننػا  ل ػػن، أنػو ال بػػد مػن دليػػل يثبػت الشػػمء أو ينفيػو  الػدليل اػػذا صػػحيح
 ،ّٔذا فيو نظر 

 : القاؿ الثانيىو  ا٤بسألةيف ىذه  ولهذا كاف القاؿ الراجح
 :  أف مدارؾ العلـا يعني الهي يُدرؾ بها العلـا ةالةة

  الحس  .1
  الصحيح  ازخبار .8
 العقل    .3

 ، خمسة أقساـينقسم على  الحدإف :  يقالاف
                                                 

 ، 01ا٤بستصفى للغزارل ص   -  1
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 : نرى كم ذكر ا٤بؤل  
 أي عن حقيقة الذات ،( :  ما أنبا عن الذوات: ) أو  

 فإذا أنبا عن حقيقة الذات م  جنٍس قريب فها تاـ  
 حيواف وأنو ناطق ،  اإلنساف حيواٌف ناطق ىذا أنبأ عن حقيقة اإلنساف أنو:  مثاؿ ذلي

 الضنس قريب أو بعيد ؟ ما معنى الضنس ؟ 
 .َلَصحَّ (  جثة: ) ، لو ولعت بد٥با (  حيااف: ) كلمة 

 (  حيااف: ) ل ن ا١بثة أبعد عن اإلنسانية من ( :  ناطقة جثة) 
 .تشمل ا٢بيواف الذي فيو والذي ليس فيو روح ( :  الضثة) ألف 
 ،(  جنس قريب: ) ، وحيواف (  جنٌس بعيد) فهم 

  ( الحػد الحقيقػي : ) فػإذا كػاف الضػنس قريبػاً مػ  ذكػر الفصػل فػإف اػذا ي ػاف حػداًّ تامػاًّ ويسػمانه 
 حقيقٌي تاـ  

****************** 
وإف ت ػػػن بػػػالضنس ةػػػػم الخاصػػػة             – 144

فػػػػػػػػػػػذاؾ رسػػػػػػػػػػػػٌم فافػػػػػػػػػػػػهم المػحػاصػػػػػػػػػػػػة                                                                              
  

 األوؿ عرفناه ،:  (وإف ي ن بالضنس ةم الخاصة فذاؾ رسٌم : ) قاله 
 الحقيقي الهاـ اا الذي ينبئ عن الحقيقة م  ذكر جنٍس قريب  

 اإلنساف حيواٌف ناطق فإف كاف با١بنس وا٣باصة ، :  مثل
 الً  الخاصة معناص يعني ما يخهص به ازنساف ول نه ليس فص

 اإلنساف حيواٌف لاحك ،:  مثل أف تقاؿ
   تالـز ازنساف كما يالزمه ناطل  ( : ضاحي : ) كلمة 

 إهنا من خصائص اإلنساف إنو ال يضحك اإلنساف،:  يقالاف –وقد   نسل م لهم  –ل نها يقالاف 
 ، فهي من خصا صه ل ن ليسم من لاازمه 

 ، األصل أنه ناطلالن ق من لوازمو 
 الضحك من لوازمو ، يسل ن ل

 ألنو األصل أنو لاحك أو غّب لاحك ؟ 
 غّب لاحك ألف الضحك لو سبب ،

 في اف اذا بالضنس ةم الخاصة اذا يسمانه رسم ليس حقيقياًّ اذا يسمانه حد  بالرسم  
 الحقيقي   إذف إذا كاف ينبئ عن الذات فهو

 الهاـ   مث إف كاف ٔبنٍس قريب فهو
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 الناقص   فهووإف كاف ٔبنٍس بعيد 
 الرسم    وما أنبأ عن ا٣بصائص فهذا

 إف كاف ٔبنٍس بعيد ، وناقصاً إف كاف ٔبنٍس قريب  الرسم ي اف تاماًّ 
 :فاألقساـ إذف أربعة 

 حقيقي  تاـ   .1
 وحقيقي  ناقص   .8
 رسمي  تاـ   .3
 ورسمي  ناقص   .1

 إنو أصل كل علم ىو الذي ٣ببط العلم ،:  اذا الحد الذي يقالاف
 ىو الذي ينبئ عن الذات مع ا١بنس القريب ، لحقيقي الهاـاعندنا 
 اإلنساف حيواٌف ناطق ىذا حقيقمّّ تاـ ، :  مثاله

 ىو أف ي وف ٔبنٍس بعيد مع بياف ا٢بقيقة، الحقيقي الناقص
 أف تقوؿ اإلنساف جثٌة ناطقة ، :  مثل 

 ىو الذي ال يُذكر معو الفصل وإ٭با يُذكر ا٣بصائص ، الرسمي
 ، تاـع جنس قريب فهو فإف كاف م

 ، ناقصوإف كاف مع جنٍس بعيد فهو 
 ،  رسمي تاـاإلنساف حيواٌف لاحك ، ىذا :  مثاله

 ، ناقصاإلنساف جثٌة لاحك ىذا 
 الحد باألخهر   : بقينا بالخامس 

 الحد باألخهر يسمى حداًّ لفظياً ومعناص أف تفسر ال لمة بما اا أوضح منها عند المخاطب  
 ، وىو أف تأيت ب لمٍة مرادفة ت وف عند ا٤بخاطب أولح:  اللفظي:  القسم الخامس

 العيش ، : كنت تت لم عن العيش عندنا بلغتنا العامية ، يقوؿ :  مثاؿ ذلي
 .العيش عندنا ىو القمح 

واحػػد مػػن سػػوريا أو مػػن مصػػر أو مػػن األردف أو مػػن العػػراؽ أو مػػن بلػػٍد آخػػر ،  مػػثالً فػػإذا كنػػت ٚباطػػب 
 .َبى مِب عيش كثّب اليـو فبلف اش: تقوؿ 

 ماذا سيفهم ىذا ؟ 
 .خبز 

 .ال ، ليس كذلك 
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 ٫بن عندنا يف وسط ٪بد ، العيش يعِب الُ  ،
 ما العيل ؟ : فإذا قاؿ لي المخاطب 

 .ال  :  قلم
 اذا تعريف للعيل أو   ؟ 

 .ىذا تعري  للعيش 
 باللفظ أو بالمعنى ؟ 
 .تعري  للعيش باللفال 
 دؼ اا أخهر  يعني إذا جئم بمرا

 ما اا الهر ؟ : قاؿ : سألني سا ل 
    الَبسْ : فقلم 

 ماذا تقالاف في اذا ؟ 
 إهنا بس وبساس ،:  يقالافأكثر ما يستعمل الناس يف ا٥بررة ،  اذا تعريف لفظي

 يا بابا ما معنى اذا ؟ : فإذا جاءني الطفل   وقاؿ 
 .بس :  أقاؿ له

 يقاؿ اذا تعريف أو غير تعريف ؟ 
 يف   تعر 

 لفظي أو معناي ؟ 
 .لفظي 

 .ألف المعنى ما ت ير المعنى اا اا 
 .ل ن أتينا بلفٍظ مرادٍؼ أخهر 

 في اف اذا ماذا ؟ 
 تعريفاً لفظياً  

   ( ِبس ) واعلم أف صااب العبارة في كلمة 
 .كما في القاماس ( َبس : ) أف تقاؿ 

 ا٥بر ،: البس :  قاؿ
 .القط :  أو قاؿ

 ، ( ِبس : ) يعِب تقوؿ  ، والعامة ت سرص
 إذف صار الحد ينقسم إلى كم ؟ 
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 :خمسة 
 حقيقي تاـ   .1
 حقيقي ناقص   .8
 رسمي تاـ   .3
 رسمي ناقص   .1
 الخامس لفظي   .1

 تعريف لفظي واا أف نفسرص ب لمٍة أخهر عند المخاطب   
              طػػػػػرٌد وع ػػػػػس واػػػػػا إف  وشػػػػػرطه

                           نػهبػػػػػػاسعػػػػػن الػػػػػذوات فالهػػػػػاـ  أنبػػػػػا                                             
  

 إذف الم لف لم يسهاعب األقساـ الخمسة  
 :ما أتى إ  بقسمين فقط 

 الحقيقي الهاـ   .1
 الرسم الهاـ   : والثاني  .8

 الضنس يعني الضنس القريب ةم الخاصة  
 أف يأخذ كل واحٍد من الشري ْب حصتو ،احملاصة معناىا ا٤بقا٠بة ، ٗبعُب  ( :فافهم المحاصة : ) قاله 

 أي افهم احملاصة بْب الر٠بم وبْب ا٢بقيقم ،
 وقد جاء به له ميل البيم وإ  فلسنا في حاجٍة إليه  

****************** 
وكػػػػػػػػل معلػػػػػػػػاـٍ بػحػػػػػػػػػس  وِحضػػػػػػػػا                   – 145

فَػُنْ ػػػػػػػػػػػػُرُص جهػػػػػػػػػػػٌل قػبيػػػػػػػػػػػػٌح فػػػػػػػػػػػي الػهضػػػػػػػػػػػػى                                                                         
  

 أي إن اره ،  ( :فَػُنْ ُرُص : ) قاله 
 ، ويسمى مثل اذا ازن ار م ابرةً كل شمٍء معلـو با٢بس أو العقل فإف إن اره جهٌل قبيح 

 ، واذا يرد به على السافسطا ية
 كل شمٍء فهو شك ،:  ويقالاف 1الذين ين روف ا٢بقائق  وام
 جزمك بأف كل شمٍء ىو شك ىو أيضاً شك ، :  قاؿ بعضهمو 

 وىذا شك ، :  قلناأنا أشك ، :  فإذا قلم
 ،   وَاُلمر جراّ  وأيضاً ىذا شك:  قلناوأنا أشك بأ  أشك ، :  فإذا قلم

                                                 

وكشػػػػ   351 – 349زارل ص وا٤بستصػػػػفى للغػػػػ( ومػػػػا بعػػػػدىا  252/  0) والتسػػػػعينية (  365،  338/  6) الفتػػػػاوى ال ػػػػ ى   - 1
والبحػػػػػر احملػػػػػيط (  294 – 293/  0) وشػػػػػرح التلػػػػػويح علػػػػػى التولػػػػػيح للتفتػػػػػازا  (  366،  362/  2) األسػػػػػرار لعبػػػػػدالعزيز البخػػػػػاري 

 ، (  670،  650/  2) ودرر ا٢ب اـ لعلم حيدر (  232/  2) والتقرير والتحبّب البن أمّب ا٢باج (  64/  0) للزركشم 
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أنػػا ال أدري ىػػل أنػػا :  ويقػػاؿحػػٌب أنػػو ي لمػػك وٱباطبػػك  اػػ  ء ين ػػروف حهػػى الحقػػا للػػيس لػػو عػػذر 
 نا ، حقيقًة ىذا موجود ،أنت أو أنت أ

إذا أرادوا النػـو ٝبيعػاً رب ػوا يف رجػل كػل واحػٍد خي ػاً ٱبػال  خػيط اآلخػر مػن أجػل إذا صػحا ال :  ويقاؿ
 يغلط ال ٰبسب نفسو رفيقو وشمء عجيب سبحاف اهلل يذكروف عنهم أشياء عجيبة ،

 نقاؿ ا  ء   شي أنهم قالاا قا ً قبيحاً  
ا حػػٌب يف اهلل حػػٌب يف السػػماوات حػػٌب يف األرلػػْب حػػٌب يف كػػل شػػمء وىػػو  إذل أف يشػػ و  يػػ دي ألف اػػذا

 كذلك ىم يش وف يف كل شمء ،
 ال ٲب ن أف أصل إذل يقٍْب أبداً ، وحينئذٍ يقوؿ ما دمت جزمت بالشك فأنا شاؾّّ بو  ةم إف بعضهم

 وكذلي الذي ين ر ما ةبم بالعقل   ما ةبم بالعقل ين رص  
 لو من ٧بدث ، كل حادث فبل بد:  قيل له

 قاؿ   أسل م بهذا   ماذا نقاؿ له ؟ 
 ىذا قبيح أف تن ر شيئاً معلوماً بالضرورة من العقل ويُعت  ىذا منو ماذا ؟ :  نقاؿ

 م ابرة   ما ماقفنا م  الم ابر ؟ 
زاة إ اُز٣ٖ ؽوذ ػ٤ِْٜ ًِٔخ سثي ال ٣ئٕٓ٘ٞ ، ُٝٞ عبءرْٜ ًَ آ٣خ ؽز٠ ٣شٝا اُؼ} اإلعراض عنو وتركو ، 

ألنه مي لة الم ابر   تسهطي  إقناعه ، نَبكو إذا جاءه األجل عرؼ  ( 53 – ٣52ٞٗظ )  {األ٤ُْ 
 إف أتيت بدليل أن ره إف أم نو اإلن ار أو حرَّفو إف دل ٲب نو اإلن ار ف ي  تعمل مع ىذا ؟  إطالقاً 

 الذين ين روف احملسوسات ُجهَّاٌؿ وجهلهم قبيح ، فصار اآلف
 ، ف العقليات ليس الااميات أيضاً ُجهراٌؿ وجهلهم قبيحوالذين ين رو 
 العقليات الصرٰبة دوف الوٮبيات ،:  وأنا قلم ل م

الػػذين سػػل اا تح ػػيم العقػػل فػػي لػػئبل ٰبػػتج علينػػا ا٤بعتزلػػة واألشػػاعرة وا١بهميػػة وغػػّبىم  وإنمػػا قلنػػا ذلػػي
 ،األمار ال يبية حهى في صفات اهلل 

 لينا عقولنا ، ما نقبل إال ما أملت ع:  قالاا
 ىذه العقوؿ الٍب زعمتموىا ىم عقوؿ وٮبية وخياالت ال أصل ٥با ،:  نقاؿ

 ألف العقل الصريح   يم ن أف يناقض النقل الصحيح أبداً  
 كل عقٍل صريح فإنو ال ٲب ن أف ٱبال  النقل الصحيح يف ال تاب والسنة ،  واذص قاعدة مضطردة

 ، الخالص من داءين عظيمين اما اليبهة واليهاةعِب ي ( :العقل الصريح : ) ومعنى قالنا 
والشػػهوة أال ي ػػوف لػػو  اليػػهاة يعنػػي ازرادة   اليػػبهة أ  ي ػػاف عنػػدص علػػم  وال أعػػِب شػػهوة الفػػرج ، 

 إرادٌة صا٢بة ،
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 :ألف كل ا نحرافات عن الحل   تخرج عن أحد اذين السببين 
 واما اليبهة واليهاة إما جهل وإما ساء إرادة  

 يعِب بالتتبع أف إن اره جهٌل قبيح ، ( :بالهضى : ) اله ق
 ******************  

              ر ػضااػػػػػػفػػػػػإف يقػػػػػم بنفسػػػػػه ف – 152
                                        رػقػػػػػػػػػػػػػػػفهػض مرَ ػأو   فػػػػػػػػػػػػػػذاؾ َعػػػػػػػػػػػػػػ                                                          

  
 :لامات   تخلا من حالين المعيعِب أف 

 إما شيٌء قا ٌم بنفسه   .1
 وإما شيٌء قا ٌم ب يرص   .8

 إما قائمٌة بنفسها وإما قائمٌة بغّبىا ، كل الماجادات بل كل المعلامات
 : فمن مصطلحاتهم

 أف القا م بنفسه يسمى جااراً  
وىر ، الشػػػمس الػػػذي ىػػػو النػػػوع مػػػن الزينػػػة جػػػوىر أي قػػػائم بنفسػػػو ، جسػػػم اإلنسػػػاف جػػػ ولػػػيس الضػػػاار

 ، والم جراّ جوىر القمر جوىر 
 كل شمء قائم بنفسو نسميو جوىراً ،

سأىبك جوىرًة فأخذ صدري ينشرح وأفرح بػذلك مث أع ػا  حجػراً قػدر األ٭بلػة ، ىػل  فلا قاؿ آدـ مثالً 
 وىف بالوعد ؟ نعم على كبلـ ا٤بؤل  وىف بالوعد ل ن على العرؼ ، ال ،

 كاف  زماً أـ طار اً يسمانه عرضاً    سااءٌ ( : فذاؾ عرض : ) قاله 
 فال وؿ والقصر واللوف والقوة والضع  وما أشبو ذلك تسمى عرض ، وعلى اذا

والػم  اػذا َعػَرضفبلف جوىر كونو طويبلً أو قصػّباً عػرض ، البػاب جػوىر كونػو أٞبػر أو أبػيض أو أسػود 
 جراّ  

 ما الفا دة من معرفهنا لهذص األمار ؟ 
 ال فائدة ، 

ىػذه ا٤بسػائل وىػذه البحػوث يف عقائػدىم الػ ر  المه لمػافأنػو ٤بػا أدخػل :  كما قلػم ل ػم أو ً ول ن  
 إذل أف يتدخلوا يف ا٤بولوع لئبل يبقى ا٤بيداف خالياً من أىل ا٢بق  ،  علماء السنة

 ، ألنه   يقـا بنفسهأي مفتقر لغّبه  ( :مفهقر : ) قاله 
، تعػػرؼ أنػػو عػػرض قػػائم بغػػّبه ال بػػد أف ىنػػاؾ شػػمء (  قصػػر) ، ( طػػوؿ : ) وأنػػت ٗبجػػرد مػػا يقػػاؿ لػػك 

 يسمى طويل وشمء آخر يسمى قصّب ، 
****************** 
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والضسػػػػم مػػػػا ألػػػػػف مػػػػن جي يػػػػػن         – 151
                                                 

فصاعػػػػػػػدا فػػػػػػاترؾ حػػػػػػػديث الميػػػػػػػن                          
  

 ، م لف من جي ينكل شيٍء : الضسم 
 واػا الفػرد المطلػلحٌب نصل إذل شمٍء كرأس اإلبرة  م لف من جي ين وإف َصُ رْ  والااق  أف كل شيءٍ 

، 
والناس مخهلفاف في وجاد الفػرد المطلػل اػل يم ػن أو   ؟ أو إنػه مػا يم ػن مػن شػيٍء إ  ويم ػن 

  أف يهضيأ ؟
   1( ما أُل َف من جي ين : ) الضسم :  فيقالاف
اآلف اسػػأؿ يف وقتنػػا ىػػذا علمػػاء الػػذرة ألهنػػم ىػػم الػػذين يعرفػػوف ىػػذه األشػػياء ومػػا ٲب ػػن أف ُيَشػػ َّْر  واسػػأؿ

 وما ال ٲب ن أف ُيَش َّْر ،
 ، كل شيٍء م لف من جي ين فإنه جسمأف ا١بسم  ل ن على كل حاؿ عند المناطقة

 ، الصفات غير م لفة من جي ين بقي عندنا المعاني غير م لفة من جي ين  
ل ن اهلل قادٌر على أف ٯبعل ىذه األوصاؼ وا٤بعا  أجسامًا فاألعماؿ يـو القيامة ُ٘بعل أجسامًا وتوزف 

 وا٤بوت ي وف كبشاً ويُذبح بْب ا١بنة والنار مع أف ا٤بوت معنا ،
 ، فصار الضسم ما أُل َف من جي ين

صػػفات ال تقػػـو إال ٔبسػػم ألنػػك إذا أثبػػتَّ الصػػفات فال :مػػ  أف اػػذا أدى إلػػى إن ػػار الصػػفات قػػالاا 
 وا١بسم مؤل  من جزئْب في وف الرب عز وجل مؤلفاً من جزئْب وىذا ٩بتنع ،

 انظر كيف أدى علم ال الـ إلى القاؿ بالباطل من حيث   ييعر  
 ،    يضاز إطالؽ لفظ الضسم نفياً و  إةباتاً و٫بن بيَّنا فيما سبق يف ىذه العقيدة أنو 

 ليس ٔبسم ، اهلل جسم وال:    نقاؿ
 ألف ذلي لم يرد في ال هاب و  في السنة   نفيه و  إةباته  

 : ل ن ُيسهفصل في المعنى
 ، 2فهذا شيٌء ممناع الشمء ا٤بركب من أعضاٍء وأجزاء  إف أردت بالضسم

فػػػإف اهلل تعػػػاذل قػػػائٌم بنفسػػػو  فهػػػذا حػػػل الشػػػمء القػػػائم بنفسػػػو ا٤بتصػػػ  ٗبػػػا يليػػػق بػػػو وإف أردت بالضسػػػم
 ا يليق بو ، متصٌ  ٗب

 يعِب حديا ال ذب ، ( :حديث المين : ) قاله 
 ****************** 

                                                 

 ،(  515/  0) س ا١بهمية بياف تلبي - 1
 ،(  516/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  - 2
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ومسػػػػهحيل الػػػػذات غيػػػػر مػػػػػم ن                         – 158
                                                 

وضػػػػػػػػػػدص مػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػاز فاسػمػػػػػػػػػػ  زكنػػػػػػػػػي                        
  

 ،  وينب ي أف يضاؼ الااجب أيضاً ،  ىنا بدأ با٤بستحيل وا١بائز
 ما ال ٲب ن وجوده ،:  المسهحيل
 ما ٲب ن وجوده وعدمو ،:  والضا ي
 ما ال ٲب ن عدمو ،:  والااجب

 والماجادات إما من قبيل الضا ي أو من قبيل الااجب أو من قبيل المسهحيل   
 عقولنا أـ ماذا ؟ يف استحالة الشمء وعدمو ؟ ىل نرجع إذل  ول ن إلى أي  شيٍء نرج 
 إذل ال تاب والسنة فيما يتعلق بالشرعيات ، نرج  في اذا إلى اليرع
ىػػػذا :  وإ  ألم ػػػن ل ػػػل واحػػػٍد أف يقػػػاؿفيمػػػا يتعلػػػق فيمػػػا سػػوى ذلػػػك ،  وإلػػى الااقػػػ  وأاػػػل الخبػػػرة

مستحيل كما قاؿ أىل التع يل إف اهلل مستحيل أف ي وف لو وجو مستحيل أف ي وف لو يػد مسػتحيل أف 
 ، ل ن ال الـ على الااق وف لو عْب وما أشبو ذلك ، ي 

 غّب ٩ب ن ، فالمسهحيل
 غّب ٩ب ٍن عدمو ، والااجب
 ما أم ن وجوده وعدمو ،  والضا ي

 :  فلنضرب لهذا أمثلة
 ال شك ،  مسهحيلوجود إلٍو مع اهلل 

 ،  مسهحيلعدـ اهلل 
 ،  واجبوجود اهلل 

  ،أال ٱبلقو  وجا يأف ٱبلق اآلدمم  جا ي، ألف اهلل تعاذل  جا يوجود اآلدمم 
 ٲب ن ،  جا ي من حيث الاقاعىو  لل ائع وتعاذل سبحانو اهلل تعذيب

 ل نه ممهنٌ  شرعاً وممهن  عقالً من وجٍه آخر  
ٖٝٓ ٣ؼَٔ ٖٓ } : قاؿ اهلل تعاذل  خلمألف اهلل تعاذل أخ  أنو ال يظلم أحداً وتعذيب ال ائع  ممهنٌ  شرعاً 

 ، إذف مستحيل شرعاً ، ( 118هٚ )  {ئٖٓ كال ٣خبف ظِٔب ٝال ٛنٔب اُقبُؾبد ٝٛٞ ٓ
 ، ألف اهلل منػيٌص عن الظلم لذاتهبالنسبة هلل عز وجل  مسهحيل عقالً وىو 
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إف اهلل لػا عػذرب أاػل سػماواته وأرضػه لعػذربهم واػا غيػر : ) إنػه جػاء فػي الحػديث : فإف قاؿ قا ػل 
لػػن يػػدخل أحػػٌد الضنػػة : ) بػػي صػػلى اهلل عليػػه وسػػلم قػػاؿ   وجػػاء فػػي الحػػديث أف الن 1( خػػالٍم لهػػم 

 ؟ 2( و  أنا إ  أف يه مدني اهلل برحمهه : ) و  أنم ؟   قاؿ : قالاا ( بعمله 
 ال إش اؿ ،:  قلنا

فمعناه أف اهلل لو عذَّب أىل ٠باواتو وأرلػو لعػذَّّٔم وىػم مسػتحقوف للعػذاب وىػو غػّب ظػادل  :فأما األوؿ 
 ذا خالفوا يف ترؾ ال اعة أو فعل ا٤بعصية ،ومٌب يستحقوف ؟ إ

 يعِب لو رجعنا للتعويض ما دخل أحٌد ا١بنة ، للمعاوضة( بعمله ) فالباء في قاله :  وأما الثاني
 ألف اإلنساف لو حوسب على أدىن نعمٍة من اهلل ٥بلك ل ن برٞبة اهلل تعاذل ، 

 اجب ،وعندنا ثالا وىو الو  (زََكني ) أو ( : زَُكني : ) قاله 
 ****************** 

والضػػػػػػػػد والخػػػػػػػػالؼ والنػقيػػػػػػػػػض                        – 153
والمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػل وال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف مسهػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض                                                                               

  
 وإف كاف مستفيضاً ،  يعِب العلم ّٔذه األشياء مستفيض ، ل ن ال حاجة لنا بو:  (مسهفيض : ) قاله 
 ضد   فما اا ضد الييء ؟ : أو ً 

 ،( الذي   يم ن أف يضهم  معه ل ن يم ن أف يُعدما جميعاً ) ىو :  ضد الييء
 ىذا الضد لد الشمء ما ال ٯبتمع معو ل ن ٯبوز أف يرتفع معو    يضهمعاف ويضاز أف يرتفعايعِب 

ال ٲب ػػػن أف ي ػػػوف الشػػػمء أبػػػيض أسػػػود ال ٲب ػػػن اللػػػوف األبػػػيض واألسػػػود ىػػػذاف لػػػداف :  مثػػػاؿ ذلػػػي
 ل نهما يرتفعاف فيم ن أف ي وف الشمء أٞبر ،

 ،  ف ل شيئين   يضهمعاف ول نهما يرتفعاف يعني يضاز ارتفاعهما فإنهما يسمياف ضدين
  ( اللذاف يضهمعاف ويرتفعاف ) ٮبا :  الخالفاف   3الخالؼ : الثاني 

 ّباف ٯبتمعاف ويرتفعاف ،ول ن كل واحد غّب الثا  يعِب غ
 ا٢بركة والبياض ىذاف خبلفاف ، خبلفاف ،:  مثاله

 ألف كل واحد ٱبال  اآلخر ،
 ول نهما يضهمعاف ويرتفعاف  

 ي وف الشمء ال متحركاً وال أبيض ، فقد
                                                 

/  0) وصػػححو العبلمػة األلبػػا  يف صػحيح سػػنن ابػن ماجػػة (  20179) وأٞبػد (  77) وابػن ماجػػة (  4699) أخرجػو أبػػو داود  - 1
(  044 – 043/  08( )  207/  0) وانظػػػر كػػػبلـ شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػن تيميػػػة علػػػى ىػػػذا ا٢بػػػديا يف ٦بمػػػوع الفتػػػاوى  76بػػػرقم (  42

 وما بعدىا ،  207وكبلـ ابن القيم على ىذا ا٢بديا يف شفاء العليل ص 
 ،(  2806) ومسلم (  5349) أخرجو البخاري  - 2
 ،(  048/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  - 3
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 يعِب ساكناً أسود ،
 ي وف متحركاً أسود ، وقد
 ي وف أبيض ساكن ،  وقد

 ، من كل وجهإذف يضهمعاف من كل وجه ويرتفعاف 
 وحقيقههما مهماةلة أو غير مهماةلة ؟ 

 غّب متماثلة ،
 ،( ما   يضهم  معه ل ن   يرتفعاف ل ن   بد من وجاد أحداما : ) نقيض الشمء  :النقيض 
 ،(  ما   يضهمعاف و  يرتفعاف: ) النقيضاف فهما أي 

 اذاف النقضياف   بد من وجاد أحداما  
 ، الوجود والعدـ :  مثاله

 الاجاد والعدـ   نقيضاف أو   ؟ 
 نقيضاف  

 وا٤بوجود غّب معدـو ،  1ألف ا٤بعدـو غّب موجود 
 ال يم ن أف يضهمعا ؟ 

     
 ال يم ن أف يرتفعا ؟ 

     
 يعني   يم ن أف ي اف الييء   ماجاد و  معدـو  

 إما موجود وإما معدـو ، :    بد أف تقاؿ
 الحركة والس اف نقيضاف  

 لماذا ؟ 
   يضهمعاف و  يرتفعاف  

 ألنه ما من شيء إ  مهحرؾ أو ساكن  
 الخالل والمخلاؽ مهبايناف  

 والمخلاؽ جا ي الاجاد    2ل ن يخهلفاف في أف الخالل واجب الاجاد 
 المثالف اما شيٌء واحد  وٮبا ا٤بثبلف ، :  (والمثل : ) قاله 

                                                 

 ،(  204/  0) بياف تلبيس ا١بهمية  - 1
 ، 427بغية ا٤برتاد ص  - 2
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   1اما مه ايراف :   يصح أف نقاؿ 
 ا١بلوس والقعود شمٌء واحد ،:  لاس والقعاد مثالً كالض
 بالقعود قعود اإلنساف ٔبسمو ، إذا أريدىذا 
 بالقعود التأخر ، إذا أريد أما
 ، فهذا غّب ىذا ، ( 12اُزٞثخ )  {ٝه٤َ اهؼذٝا ٓغ اُوبػذ٣ٖ } :  مثل
 ،( الذي أحدٮبا غّب اآلخر : ) يعِب ( ال يراف ( : ) وال يراف مسهفيض : ) قاله 

 واذا ييمل كل ما سبل مما   يضهمعاف  
 ،  2ال يراف تيمل الضد والخالؼ والنقيض يعِب ( :  مسهفيض: )  قاله

 وأما ا٤بثل فليس غّب ا٤بثل بل ىو ا٤بثل ، 
 ، معلاـٌ ميهار عند علماء المنطليعِب ( :  مسهفيض: ) قاله 

 ول ن كما رأيهم اآلف ال نحن نسهفيد من اذا ؟ 
كنػت أعلػم دائمػاً أف ا٤بن ػق اليونػا  :  وصدؽ شيخ ازسالـ ابػن تيميػة رحمػه اهلل حيػث قػاؿ  فا دة 

 ال ٰبتاج إليو الذكم وال ينتفع بو البليد ، 
****************** 

     وكػػػػػػل اػػػػػػػذا علمػػػػػػػه ُمػحقرػػػػػػػػل          – 151
                                                          

فلػػػػػػػػػػػم نُػِطػػػػػػػػػػػػْل فػيػػػػػػػػػػػػه ولػػػػػػػػػػػم نػنمػػػػػػػػػػػػل                                            
  

 عند من ؟ عند أىل ا٤بن ق ، ( :  وكل اذا علمه ُمحقرل: ) قاله 
ًً للرَّوي ، ( :ولم ننمُل : ) قاله   َرفَػَعها مراعاَة

 ل ن ال بأس ،( ودل ننمْق ) أو ( ودل ننمِق : )  وإ  كاف الااجب أف يقاؿ
 صلف يعسف الناس و  يعسفانه   كما قاؿ صاحب ا٤بلحة ا٢بريري رٞبو اهلل   مألف النرظْ 

 : قاؿ 
                يف صػػػػػػنعة الشػػػػػػعر الصَّػػػػػػِل  زٌ ػوجائػػػػػػ

              3 يصػػػرؼ الشػػػاعر مػػػا ال ينصػػػرؼ أف                                          ،
3              ، 

 زيَّناَّ ،يعِب ما أطلنا فيو وال ٭بَّقنا وال حسَّناَّ و 
 ، وليهي لم تأتي به أصالً جزاؾ اهلل خّباً وغفر لك :  ونقاؿ

 : ةم حمد اهلل عي وجل على إكماؿ اذص المنظامة فقاؿ 

                                                 

 ،(  267/  2)  بياف تلبيس ا١بهمية -  1
 ، (  273/  2) بياف تلبيس ا١بهمية  -  2
 لو ،(  278ص ) شرح ا٤بلحة : البيت موجود يف  -  3
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****************** 
     والػػػػػػػػػػػػػحمد هلل علػػػػػػػػػػػػى الهػافيػػػػػػػػػػػػػل                        -151

                                                            
لمػنػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج الػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل والهػحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل                                      

  
 أنعم عليو نعمًة كبّبة ، فقدوفقو اهلل عز وجل ٤بنهج ا٢بق  من ألف
ا٥بدايػػة مػػع أف أكثػػر أىػػل األرض علػػى لػػبلؿ نعمػػة مػػن اهلل و٪بػػاة مػػن اهلل سػػبحانو وتعػػاذل ينجػػم ّٔػػا  ألف

 ، العبد فيستحق عز وجل أف ُٰبمد عليها 
 منهج أال السنة والضماعة   يعِب أف ىذا ا٤بنهج ، وىو  ( :على الهحقيل : ) قاله 

 ، اا منهج الهحقيل
أجم  أال )   ( قاؿ أال الهحقيل )  :وليس ما يدَّعيو أىل ال بلـ أىل ال بلـ إذا أراد أف يت لم قاؿ 

 ، ( الهحقيل 
 واذا دعاى  

نعلم أحػداً يحػاوؿ الاصػاؿ إلػى الحػل واػا أقػرب إلػى  فالهحقيل اا محاولة الاصاؿ إلى الحل و 
 ،  الحل من أال السنة والضماعة

****************** 
ُمَسل ػػػػػػػػػػماً لمقهضػػػػػػػػػى الػحديػػػػػػػػػػث                            – 152

                                                      
والػػػػػػػػػػنص فػػػػػػػػػػي الػقديػػػػػػػػػػػم والػحديػػػػػػػػػػػث                                     

  
 يعِب حاؿ كو  مسلّْماً ،  ( :مسل ماً : ) قاله 
 أي ٤با يقتضيو حديا النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ،  ( :لمقهضى الحديث : ) قاله 
 أي القرآف ، :  (والنص : ) قاله 
 يف الزماف القدمي ، ( :في القديم : ) قاله 
 ٢بديا ، يعِب الزماف ا ( :والحديث : ) قاله 

 الضناس اتفاؽ اللفظين م  اخهالؼ المعنى  ما يف ىذا البيت من  و  يخفى
 يعِب ا٢بديا النبوي ،  ( :الحديث : ) ألف قاله 
 يعِب ا١بديد لد القدمي ،  ( :الحديث : ) وقاله 

****************** 
  أعهنػػػػي بقػػػػاؿ غيػػػػػر السػػػػلِف                 – 153

مػاافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً أ ػمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وسلػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                                                                                                
  

 ،( أ مهي وسلفي ) يعِب ال أىتم بقوؿ غّب السل  حاؿ كو  موافقاً 
 وىذا ٙبدٌث بنعمة اهلل عز وجل عليو وليس من باب الفخر والعلو ،
 ****************** 

ولسػػػم فػػػي قػػػػالي بِػػػذا مقل ػػػداَ                                – 154
المصػػػػطفى مبػػػػدي الػهػػػػػدى                                                   إ  النبػػػػي                                              
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 تقليداً   صلى اهلل عليه وآله وسلممن كالمه أنه يضاز أف يسمى اتباع النبي وُفِهَم 
 :واذا مخهلٌف فيه 
 ال تسمم نفسك مقلداً للرسوؿ ول ن ٠بم نفسك متبعاً للرسوؿ ، :فمنهم من يقاؿ 

 و  شي أف اذا اا األْولى  
 قبوؿ قوؿ القائل بدوف دليل ، ألف األصل في الهقليد

 اؿ قباٌؿ بدليل  وقبالنا لقاؿ الرس
 . ولهذا ينب ي أف نسمي ذلي اتباعاً 

  . ( 31آٍ ػٔشإ )  {هَ إ ً٘زْ رؾجٕٞ هللا كبرجؼ٢ٗٞ } : كما قاؿ تعاذل 
 ( 114األػشاف )  {كآٓ٘ٞا ثبهلل ٝسعُٞٚ اُ٘ج٢ األ٢ٓ اُز١ ٣ئٖٓ ثبهلل ًِٝٔبرٚ ٝارجؼٞٙ ُؼٌِْ رٜزذٕٝ } : وقاؿ 

. 
 أف اذا تقليد   : باب الهرَضافز  ل ن   بأس أف نهسامح ونقاؿ من

 ويعِب بذلك ٧بمداً صلى اهلل عليو وسلم ، :  (إ  النبي المصطفى : ) قاله 
 ( .المصهفى : ) وأصله اسم مفعوؿ من الصفوة ، ( :  المصطفى) و 

 ، قُِلَبم الهاء طاءاً لعلٍة تصريفية  ول ن
 من صفوة خلقو ، الذي اص فاه اهلل عز وجل وجعلو : يعِب : وا٤بص فى 

 أي مظهره ، :  (مبدي الهدى : ) قاله 
  . ( 18اُؾٞسٟ )  {ٝاٌْٗ ُزٜذ١ ا٠ُ فشاه ٓغزو٤ْ } : قاؿ اهلل تعاذل 

****************** 
                  صػػلى اهلل عليػػه اهلل مػػا قطػػٌر نػػيؿ   – 155

                                               
ومػػػػػػػػػػا تػعالػػػػػػػػػػػى ذكػػػػػػػػػػػرص مػػػػػػػػػػن األزؿ                                                   

    
 الصبلة من اهلل يعِب ثناءه عليو يف ا٤بؤل األعلى ،:  (صلى عليه اهلل : ) قاله 
 يعِب مدة نزوؿ الَقْ ر ،:  (ما َقْطٌر نيؿ : ) قاله

 ومن ٰبصم نزوؿ الق ر ؟ 
 يو صلواٍت كثّبًة كثّبًة كثّبًة كق رات ا٤ب ر ، ال ٰبصيو إال اهلل عز وجل يعِب صلى اهلل عل

 يعِب وأصلم عليو أيضاً ما تعاذل ذكره من األزؿ ،  ( :وما تعالى ذكرص من األزؿ : ) قاله 
 من ا٤بالم القدمي ، صلى اهلل عليو وسلميعِب ذكر النيب  ( :من األزؿ : ) قاله 

 واي في اليرح   ( : تعانى : ) وفي نسخة 
 صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلميصػػلم عليػػو جػػزاه اهلل خػػّباً ّٔػػذا القػػدر ال ثػػّب الػػذي ال ُٰبصػػى وىػػو أنػػو  المهػػم

 أىٌل لذلك ، 
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****************** 
                                                              ومػػػػػػا انضلػػػػػػى بِػَهػْديِػػػػػػػِه الػػػػػػديضار                  – 822

                                                      
وراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم األوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداار                                                             

  
 أي الظبلـ ،:  (الديضار : ) قاله 

 ،  صلى اهلل عليو وآلو وسلموما أكثر ما ا٪بلى الظبلـ ّٔدي النيب 
 بنوره ، ما أكثر ا٤بتبعْب لو اىتدوا ّٔديو واستناروا 

 أي صارت رائقة ٧ببوبة ، ( :وراقم األوقات والداار : ) قاله 
أىػٌل لػذلك ،  صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلموىػو  صلى اهلل عليػو وآلػو وسػلمت ثّب الصبلة على النيب  والمراد

 فصلوات اهلل وسبلمو عليو ، 
****************** 

                          ل الافػػػػػػػػػا ػه أاػػػػػػػػػػحبػػػػػػػػػػوآلػػػػػػػػػه وص – 821
                                                                  اى وينبػػػػػػػػاع الصػػػػػػػػفاػقػػػػػػػػػمعػػػػػػػادف اله                                                    

  
 يعِب وصلى اهلل على آلو وصحبو ، (  صلى اهلل عليه اهلل) قاله ع فاً على  ( :وآله : ) قاله 
 أنهم أتباعه على دينه   : إذا لم يقهرف معها شيء فأصح األقااؿ  ( : آله: ) قاله 
 وىم أصحابو ، :  (وصحبه : ) قاله 

 ،  1( من اجتمع بالنيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم مؤمناً بو ومات على ذلك : )  والصحابي
 سواٌء كاف طويبلً أو قصّباً فهذا ىو الصحا  ، وييمل أي اجهماع

 يعِب أصحاب الوفا ،:  (أال الافا : ) قاله 
فإنػػو ال أحػػد مػػن أتبػػاع األنبيػػاء أوىف مػػن صػػحابة النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم و٥بػػذا ىػػاجروا أوطػػاهنم 
وتركوا أموا٥بم إذل اهلل ورسولو ونصروا اهلل ورسولو وجاىدوا يف اهلل حٌب فتح اهلل ّٔم قلوبػاً غلفػاً وآذانػاً ُصػماِّ 

 وا العباد وصار ٥بم من ا٤ب انة ما ليس لغّبىم من أتباع الرسل ، وفتحوا الببلد وأ٪ب
 يعِب أهنم معادف التقوى ، ( :معادف الهقاى : ) قاله 

 .ما ي وف يف األرض من غّب جنسها : وىو ( : معدف : ) ٝبع : وا٤بعادف 
 .٩با خبَّأْتو األرض من أطايب العناصر 

 .كالذىب والفضة وما أشبو ذلك 
 معادف التقوى أي تقوى اهلل عز وجل ،ىؤالء ىم 

 ****************** 

                                    ػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  للهػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت وتػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  – 828
                                ارى حقػػػػػػػاًّ بػػػػػػػنص اليػػػػػػػارعػالػػػػػػػ ػريػػػػػػػػخ                                                         

  
 يعِب ا٤باء النابع من األرض ، :  (اع وينب: ) قاله 

                                                 

 ، (  058/  0) اإلصابة يف ٛبييز الصحابة البن حجر   -  1
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 .من الصَّْفَوة  ( :والصفا : ) قاله 
 .ألف الصحابة رضي اهلل عنهم ام صفاة اذص األمة 

 ،  1( خّب الناس قر  مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم : ) كما النيب عليو الصبلة والسبلـ 
 للصحابة ،  ( :وتابٍ  : ) قاله 
 تابع التابعْب ، وىذه ىم القروف ا٤بفضلة ، ( :هاب  وتابٍ  لل: ) قاله 

  ( خير الارى حقاًّ : ) ولهذا قاؿ 
 ، ( أُِحقُّ ذلك حقاِّ وأثبتو إثباتاً )  :الهقدير مفعوؿ م لق لعامٍل ٧بذوؼ ، :  (حقاًّ : ) قاله 
 من الشارع ؟ :  (بنص اليارع : ) قاله 

 ، محمٌد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
 ، لل على اهلل أيضاً ويُط

  . ( 13اُؾٞسٟ )  {ؽشع ٌُْ اُذ٣ٖ ٓب ٝف٠ ثٚ ٗٞؽب } : قاؿ اهلل تعاذل 
 . ( 14اُغبص٤خ )  {صْ عؼِ٘بى ػ٠ِ ؽش٣ؼخ ٖٓ األٓش } : وقاؿ تعاذل 

والرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم شارع يشرع للناس ويبْب ٥بم ال ريق فقد نصَّ صلى اهلل عليو وعلى آلو 
  الناس قرنو مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ، وسلم على أف خّب

****************** 

            ااف   ػة اهلل مػػػػػػػػػػػػ  الرضػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػورح – 823
والبِػػػػػػػػػػػػػػػػػر والهػ ريػػػػػػػػػػػػػػػػم وازحسػػػػػػػػػػػػػػػاف                                                                                             

   
 خ  ا٤ببتدأ ، (  تُهدى) مبتدأ ، وما ُعِ َ  عليها و ( :  ورحمة اهلل: ) قاله 
 أي مع رلاه عز وجل ، :  (رحمة اهلل م  الرضااف : ) قاله 

 ورلاه أخص من رٞبتو ،
 : ألف رحمهه تنقسم على قسمين 

 عامة لضمي  الخلل   .1
 وخاصة للم منين    .8

 فإنه خاٌص بالم منين  : أما الرضا 
 ن ال افرين وال عن أعما٥بم ،وال ٲب ن أف يرلى اهلل ع

 فلذلي صار الرضااف أخص   
 ال  ا٣بّب ال ثّب ، :  (والبر : ) قاله 
 يعِب منا ٥بم ن رمهم ول ن كي  ن رمهم وىم أموات ؟  ( :واله ريم : ) قاله 

                                                 

 ،(  2533) ومسلم (  2519) أخرجو البخاري  -  1
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اؿ إكرامنػػا إيػػاىم وىػػم أمػػوات بػػإكراـ آرائهػػم وأقػػوا٥بم واحَبامهػػا وعػػدـ االعػػَباض عليهػػا والػػدعاء ٥بػػم وسػػؤ 
 العفو ٥بم إذا أخ ئوا وما أشبو ذلك ، 

 اإلحساف إليهم بالدعاء ، ( :وازحساف : ) قاله 
 . ( 12اُؾؾش )  {سث٘ب اؿلش ُ٘ب ٝإلخٞاٗ٘ب اُز٣ٖ عجوٞٗب ثبإل٣ٔبٕ } : وكاف ا٤بؤمنوف يقولوف 

 ****************** 
تُهػػػػػػدى مػػػػػػ  الهػبضيػػػػػػػل وازنعػػػػػػاـ                      – 821

                                                    
   مػػػػػػػػػني لمثػػػػػػػػػاى عػصمػػػػػػػػػة ازسػػػػػػػػالـ                                     

  
 ٩بن ؟ من ا٤بؤل  ولذلك حذؼ الفاعل ألجل أف ي وف عاماً ا٤بؤل  وغّبه ،  ( :تُهدى : ) قاله 
 ،( غاية الت رمي : ) التبجيل :  (الهبضيل : ) قاله 
 يعِب اإلفضاؿ والنعمة ىم الفضل ،  ( :  وازنعاـ)  :قاله 
 خص اآلف ما عاد ٲب ن اآلف القوؿ بالعمـو ،  ( :مني : ) قاله 
ىم قبورىم ف أنو دعا رٞبو اهلل ألىػل عصػمة اإلسػبلـ أف يضػع اهلل  ( :لمثاى عصمة ازسالـ : ) قاله 

 خره ، يف قبورىم الرٞبة والرلواف وال  والت رمي واإلحساف إذل آ
 يعِب الذين ّٔم ُعِصَم اإلسبلـ ، ( :عصمة ازسالـ ) قاله 

وىم العلماء الربانيوف الذين علموا ا٢بػق وعملػوا بػا٢بق ودعػوا إذل ا٢بػق ودافعػوا إذل ا٢بػق ىػؤالء ىػم األئمػة 
 رٞبة اهلل عليهم ، 

****************** 
أ ػمػػػػػػػػػػػة الػديػػػػػػػػػػػن ُاػػػػػػػػػػداة األمػػػػػػػػػػة                        – 821

                     أاػػػػػػػػػػل الػهفػقػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػا ر األ ػمػػػػػػػػػػػة                                                                                 
  

 ٝبع ىادي ، ( :اداة : ) قاله 
 والمراد بالهداية انا اداية الد لة وازرشاد  
 ا٤بْب عز وجل ، ألنو ال أحد يهدي أحداً ىداية توفيق إال رب الع

 أي ٝبيع ،  ( :سا ر : ) قاله 
 ، (  بعض) وت لق ٗبعُب (  جمي ) ت لق ٗبعُب (  سا ر) و 

 فهم مشتقة من السور ألنو ٧بيٌط بالبيت ،(  جمي ) ٗبعُب  فأما إطالقها
ك فهم مشتقة من السؤر وىو بقية شراب ا٢بيواف كسػؤر ا٥بػرة وسػؤر اإلنسػاف ومػا أشػبو ذلػ(  باقي) وأما 

، 
 وانا المراد المعنى األوؿ أو الثاني ؟ 

 األوؿ ، 
 ، (  من َتَميػرَي بييٍء من مهباٍع عليه) وىو :  إماـٝبع :  (األ مة : ) قاله 
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 ،  وليس كل عالٍم إماماً 
 ل ن العلماء األجالء الذين تمييوا بالهحقيل والهدقيل والهحرير حهى تبعهم الناس ا  ء أ مة  

 شتهروا وانتشرت آراؤىم وكاد ا٤بسلموف ٯبمعوف على أهنم أئمة ومنهم أئمٌة دوف ذلك ، ل ن منهم أئمٌة ا
****************** 

           سػػػػػػػػػػػيما أحػػػػػػػػػػػػمد والنػعمػػػػػػػػػػػػاف                                             – 822
ومالػػػػػػػػػػػػػػػي مػحػمػػػػػػػػػػػػػػػػد الصػنػػػػػػػػػػػػػػػػااف                                                                                                                     

  
 كلمة يؤتى ّٔا لبياف أف ما بعدىا أوذل ٩با قبلها ، ىذا ىو معناىا ،:  (  سيما : ) قاله 
 يعِب بو ابن حنبل ،  ( :أحمد : ) قاله 
 يعِب بو أبا حنيفة ، ( : النعماف : ) قاله 
  بو مالك بن أنس إماـ دار ا٥بجرة ،يعِب ( :مالي : ) قاله 
 يعِب بو الشافعم ، :  (محمد : ) قاله 
 ألنو رٞبو اهلل كاف ُم َِّلِبياِّ ، :  (الصنااف : ) قاله 

ُو أبيػو : ) وقد قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ  ، فهػو صػنواٌف للرسػوؿ عليػو الصػبلة  1( إف عم الرجل  ِصنػْ
 والسبلـ ،

 ال ن يل بذكرىا ، ة األربعة معروفة ميهارةوتراجم ا  ء األ م
 ****************** 

مػػػػػػػن  زـٍ ل ػػػػػػػل أربػابػػػػػػػػه العمػػػػػػػل                          – 823
تقليػػػػػػػػد َحْبػػػػػػػػٍر مػػػػػػػػنهم فاسػمػػػػػػػػػ  تػخػػػػػػػػػل                                                                                      

  
 سم موصوؿ ، ا:  (من : ) قاله 
 خ  مقدـ ،  ( : ـز : ) قاله 
 مبتدأ مؤخر ، يعِب من تقليد َحْ ٍ منهم الزـٌ ل ل أرباب العمل ، ( :تقليد : ) قاله 

 إذف فالعبارة فيها تقديم وتأخير   تقديم الخبر على المبهدأ   
 يعِب أنو يلـز ل ل إنساٍف يعمل أف يقلد واحداً من ىؤالء األربعة ،

 ، واذا قاٌؿ ضعيف جداًّ كبلـ ا٤بؤل    ىذا معُب
 أنو ال ٯبوز العمل بقوٍؿ خارٍج عن أقواؿ ىؤالء األئمة األربعة ، ألنه مقهضاص

 وال يلـز اتباع أحٍد ، واألمر ليس كذلي
 إال الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ىو الذي يلـز اتباع قولو ، على كل حاؿ
 ال يلزمنا أف نأخذ بقو٥بم ولنا أف ٬برج عن أقوا٥بم ، أما ىؤالء األئمة األربعة فإنو على كل حاؿ
 أهنم إذا أطبقوا على شمء فإنو أقرب إذل الصواب فا٣بروج عنو ٰبتاج إذل تأ  ، ول ن   شي

                                                 

 ،(  983) أخرجو مسلم  -  1
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 : واعرفاا اذص القاعدة
أني إذا رأيم الضمهار على قاٍؿ فال تخرج عنه إ  بعد الهأني والهريث والنظر في األدلة والهدبر 

  فيها  
 لماذا ؟ 

 ألف قاؿ الضمهار   ُيسههاف به   
 ، قاؿ الضمهار أقرب إلى الحل من قاؿ الااحد

، (  خػػالف تُعػػرؼ: ) ٚبػػرج بػػو أمػػاـ النػػاس ليصػػدؽ قػػوؿ النػػاس عليػػك  فػػال تفػػرح أف تضػػد قػػا ً غريبػػاً 
 ، (  خالف تُذكر: ) وبعض الناس يقوؿ 

ؼ قػػاؿ الضمهػػار فالااجػػب عليػػي اتبػػاع     كػػن مػػ  الضماعػػة   ل ػػن إذا بػػاف أف الحػػل فػػي خػػال
 إذف في كالـ الم لف نظر   ،  الحل
 أي ُٚبَلَّى ، ( :ُتَخْل : ) قاله 

****************** 
ومػػػػن نحػػػػى لسبلهػػػػػم مػػػػن الػػػػارى                           – 824

مػػػػػػػػا دارت األفػػػػػػػػالؾ أو نػضػػػػػػػػػٌم سػػػػػػػػػرى                                                                          
  

 أي ا٘بو وأخذ ،:  (من نحا : ) قاله 
 ل رقهم ،:  (لسبلهم : ) قاله 
 من ا٣بلق ، :  (من الارى : ) قاله 
يعِب مدة دوراف األفبلؾ وسرياف النجم ، والنجم ىنػا عػاـ ( :  ما دارت األفالؾ أو نضٌم سرى: ) قاله 

ذكػػره ا٤بؤلػػ  مػػا داـ شػػامبلً ل ػػل األفػػبلؾ أو ل ػػل دورٍة مػػن يشػػمل كػػل ٪بػػم فمػػا أكثػػر ىػػذا الػػدعاء الػػذي 
 دورة األفبلؾ وسرياف النجم ، 

****************** 
اديػػػػػػػٌة منػػػػػػػي ألربػػػػػػػػاب السلػػػػػػػػف                       – 825

مػضانبػػػػػػػاً للخػػػػػػاض مػػػػػػن أاػػػػػػل الػػػػػػػخلف                                                                         
  

 مقبولة ، أىداىا لنا رٞبو اهلل ، :  نقاؿ( : اديٌة مني : ) قاله 
 أي ألصحاب السل  ، :  (ألرباب السلف : ) قاله 
 ، اذص العقيدة مبنية على طريل السلفألف ( :  مضانباً للخاض من أال الخلف: ) قاله 

 أثناء مرورنا بو ، وإف كاف فيها بعض الييء الذي نبرهنا عليه
 ، ي الضملة سلفيٌة محضةل نها ف

****************** 
خػػػػػذاا ُاديػػػػػػَم واقهفػػػػػي نظػػػػػامي                                   – 812

                                                       
تَػُفػػػػػػػػػػػػػػػػْي بػمػػػػػػػػػػػػػػػػا َأْمػَلْيػػػػػػػػػػػػػػػػُم والسػػػػػػػػػػػػػػػالـ                                      
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أنك إذا أخذهتا واتبعت نظامم أي منظومم فيها فإنك تفػوز ٗبػا أمَّْلػَت أو ٗبػا أمَّْلػُت أنػا ا٤بعُب والح يعِب 
 ول ن ا٢بسن ٗبا أمَّْلَت أنت ، 

 ىم ىدية مقبولة وعليو السبلـ ورٞبة اهلل وبركاتو ، :نقاؿ ( : والسالـ : ) قاله 
 والحمد هلل على الهماـ

ه ومػػن تػػبعهم بإحسػػاٍف إلػػى يػػـا الػػدين ونسػػأؿ اهلل وصػػلى اهلل علػػى نبينػػا محمػػد وعلػػى آلػػه وأصػػحاب
 ، تعالى أف يهدي إخااننا للحفظ وأف يدعاا ال سل واله اسل فإنه   خير في ال سل واله اسل
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 األسئلة
ىػػذا ال تػػاب  يػػدرسفيػػو مػػا يصػػعب علػػى طالػػب العلػػم فهمػػو إذا أراد أف (  الهدمريػػة) كتػػاب :  السػػ اؿ

 ، فما رأي م ؟  ال تابقبل أف يدرس ىذا (  تسهيل المنطل )يعِب يصعب عليو فيستعْب ب تاب 
 ،  رأيي أنه ليس بصحيحليس بصحيح :  الضااب
و  درسم من المنطل و  شػيء أبػداً لػيس بصػحيح لسػم (  الهدمريةالعقيدة ) أنا فهمم ا٢بمد هلل 

 ، ااامقدمات صحيح يحهاج ألحٍد يفهمه إي اصحيح فيه(  الهدمريةالعقيدة ) في ضرورة   
لػيس بصػحيح ، بيَّنػا رأينػا ل ػم فيػو أنػو  مػن أجػل مسػألة تيػ ل عليػي كامػلل ن ليس بالـز تقرأ علم  

 الضرورة فقط ،  وبقدرٯبوز للضرورة 
 ّٔااآلية كي  نستدؿ  ( 112اُ٘غبء )  {ٝهذ ٗضٍ ػ٤ٌِْ ك٢ اٌُزبة ،،،،،،،،،، } : قولو تعاذل :  الس اؿ

كي  نستدؿ   الدخافف يقوؿ آيات يُ فر ّٔا وُيستهزأ فمثبًل شرب على ا٤بن رات الٍب أقل من ال فر أل
 ّٔا على عدـ جواز بقاء اإلنساف الذي يرى ،،،، ؟ 

علػى مػا دوف ال فػر  كػافالبقاء معهم فإف كاف على كفٍر فهو كفػر وإف   العلة ايالعلة العلة ، :  الضااب
 فهو دوف ال فر ،

  االستهزاء باآليات يشمل ال فر ؟:  الس اؿ
 ىذا كفر ،:  الضااب
 من اآلية يا شيخ ؟ :  الس اؿ
 كي  اآلية ؟ :  الضااب
 اآلية نصت على أنو يُ فر ّٔا وُيستهزأ ، :  الس اؿ
 ىذا يف ال فر واالستهزاء ، وا٤بعاصم ؟ :  الضااب
 ليس يف اآلية نص ،:  الس اؿ
فهػو كفػر وعلػى أمػٍر  كفػري  علػى أمػٍر   مثلها العلة واحدة العلة ا٤بشػاركة وا٤بخال ػة فػإف خػال هم:  الضااب

 دونو فهو دونو ،
أنػو  ذليلػعللػاا  ا٤بن ػربعض ا٤بشػايخ ٰبرمػوف الػدخوؿ يف ىيئػات األمػر بػا٤بعروؼ والنهػم عػن :  الس اؿ

والسػػاعة الواحػدة يف الليػل إف كػػاف  يع لػوفأصػبح رجػاؿ ا٥بيئػة ال حػػوؿ ٥بػم وال قػوة يػػـو ا٣بمػيس وا١بمعػة 
 ّٔذه العلل فما ىو رأي م ؟  فعللواوف ألف الدواـ انتهى ىناؾ من ر فبل يست يع

األمػر القاصػػر  ىػذاىػل الػدخوؿ يف  مػن العلػل مػا اػا علػٌة بنفسػه واػذص علػٌة عليلػةأقػوؿ إف :  الضػااب
 خٌّب أـ تركو ٤بن ال يستحقو ؟ 
 ،ٰبصل من نتيجة وعاقبة  ٤بااألوؿ يعِب ال ينظر للواقع ينظر 
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أننػا ال نريػد أف نشػارؾ يف أمػٍر ي ػوف  بحضػةٍ  تركناىػاالٍب فيها من ر لو  لضهاتلا أنا تركنا المسا ل أو ا
 لنا من ليس فيو خّب فهل ا٤بن ر يزيد ؟  ا٤بعدفيو ا٤بن ر مث شغل ىذا ا٤ب اف 

إف دل يػػزؿ نقػػص :  بػػل نقػػاؿا٣بػػّب فيػػو إف دل يػػنقص دل يػػزد  أىػػلنعػػم إف دل يػػزد دل يػػنقص ل ػػن إذا دخػػل 
 ، اذص علٌة عليلةيَبؾ االنتظاـ يف سلك ا٥بيئة ٥بذه العلل  اإلنساف فأرى أنو من ا٣ب أ أف

 النهػػمعملهػػا ٕبسػػب مػػا يسػػنو اإلمػػاـ يعػػِب مػػن لػػو واليػػة سػػواءاً األمػػر بػػا٤بعروؼ أو  الواليػػاتأف  ةػػم لػػيعلم
ز أف إف القضػاة قػالوا ٯبػو  حػٌبعن ا٤بن ر أو القضاء أو غّبه ي وف على ا٢بد الذي ُحدَّ لو من ِقبَػِل اإلمػاـ 

 ،يُوذل القضاء يف األن حة فقط يف شرقم الرياض 
لا تحاكم عند القاضي اذا شخصاف فقط في شرقي الرياض في مسػألة بيػ  ينفػذ ح مػه  اآلفانظر 
 ؟   أو 

أنػت قػاٍض ٤بػدة  قيػلال ينفذ ح مو ولو ح م ىذا القالم يف غر  الرياض يف مسألة بيع ؟ دل ينفذ ولػو 
 وؿ فح م يف أوؿ يـو من ربيع الثا  ؟ شهر ابتداءاً من ربيع األ

 ،ينفذ  ال
وا١بمعػػػة  ا٣بمػػػيسأنػػػتم عمل ػػػم مػػػن السػػػبت إذل األربعػػػاء خػػػبلص ي ػػػوف عملهػػػم :  للهيئػػػات فػػػإذا قيػػػلذ

النػػاس ألهنػػم دل يقػػل ٥بػػم ال  مػػنت وعػػاً كغػػّبىم مػػن النػػاس يػػأمروف بػػا٤بعروؼ وينهػػوف عػػن ا٤بن ػػر كغػػّبىم 
 ،تأمروا وال تنهوا 

أو فرديػػػة وإ٭بػػا أقػػػوؿ علػػى وجػػػو العمػػـو أف دخػػػوؿ اإلنسػػػاف يف  فرعيػػةيعػػػِب  ذص المسػػألةوالخالصػػة أف اػػػ
يف ا١بهػػات ا٢ب وميػة أمػػٌر م لػػوب ال سػػيما إذا كػاف اإلنسػػاف يُػَؤمّْػػل أف ي ػػوف  فقػػلالواليػات أو إف شػػئت 

و بػ اهللو٫بن علمنا أف يف سػلك ا١بػيش ويف سػلك ال ػب ويف سػلك ال ػّباف شػباب مسػتقيم نفػع  خّبفيو 
عػن ا٤ب ػاف مػاذا بقػم ؟  ىػؤالءنفعاً عظيماً واىتدى على أيديهم أناس بعملهم ويف غّب عملهػم فػإذا انػزاح 

 ، العامةبقم ا٤ب اف فاسداً واإلنساف كما قلت ل م ينظر للمصاحل 
لػيس فيهػا  حػراـرجػل يشػتغل يف ا٤ب ػوس وا٤ب ػوس  : سػئل مػرة قيػل لػو حهى إف شيخ ازسالـ رحمػه اهلل

 ،ا٤باؿ بالباطل ل نو ٱبف  بقدر ا٤بست اع أٯبوز أف يدخل ؟ إش اؿ أكل 
 نعم ،  قاؿ

 ٤باذا ؟ 
بػػالعمـو با٤بنفعػػة العامػػة العػػ ة  والعػػ ةألنػػو يقلػػل ا٤بفسػػدة والضػػرر صػػحيح أنػػو سػػيمارس لػػرراً ل ػػن يقلػػل 

 با٤بنفعة العامة ، 
يسػػتجيبوا لػػو فيمػػا  لعلهػػمم إذا كػػاف ٯبػػالس مػػع قومػػاً دعػػاىم فلػػم يسػػتجيبوا لػػو فهػػل ٯبلػػس معهػػ:  السػػ اؿ
 بعد ؟ 
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 أو ا٤بنفعة ا٤بوىومة ؟  احملققعندنا لرٌر ٧بقق ومنفعٌة موىومة فأيهما نقدّْـ ؟ اعتبار الضرر :  الضااب
فيمػا بعػد يػرد عليػو الع ػس أنػك إذا قعػدت  ينتفعػواالضرر احملقق وكو  أبقى عندىم على ا٤بن ر رجػاء أف 

أن ػرت علػيهم يف ا٤بػرة الثانيػة احتجػوا بفعلػك األوؿ قػالوا مػا  إذاخػرى معهم على ا٤بن ر أٜبت ومن جهػٍة أ
واألمػػس ل ػػن لػػو ىجػػرهتم وقمػػت فقػػد ي ػػوف يف ىػػذا ردٌع ٥بػػم وحيػػاء وخجػػل انتهػػى  اليػػـوالػػذي فػػرَّؽ بػػْب 

 الوقت ، 
 ؟ أـ ألف ا٤بؤل  أتى بو  للتمرينقلنا أنو فائدة من علم ا٤بن ق مث ٫بن ندرسو اآلف فهل ىذا :  الس اؿ
 ،ما داـ ا٤بؤل  أتى ال بد ندرسو لئبل يقاؿ درسنا العقيدة إال آخرىا :  الضااب
 إذف فيو فائدة من الدليل العقلم ؟ :  الس اؿ
 فيها ٛبرين ليس فيو شك العقل فيو ، ل ن ىناؾ معلومات أىم منو ، :  الضااب
 ىل يدخل علم ا٤بن ق يف أصوؿ الفقو ؟:  الس اؿ
 ،  ا٤بن قل ا٤بن ق يف أصوؿ الفقو ل ن األصوليوف بعضهم دخل علم ال ، ال يدخ:  الضااب
 ىل لو دخوؿ يف العقيدة ؟ :  الس اؿ
 سيأتينا إف شاء اهلل بعد أف ن مل كي  تدخل يف العقيدة ،لو دخوؿ يف العقيدة أيضاً :  الضااب

 النهم عن ا٤بن ر واجب وفعل ا٤بن ر حراـ ، -
 وإذا لم يَػْنَه عنه فقد ترؾ الااجب ألنه ارت ب المحـر  فإذا فعل المن ر فقد أتى المحـر 

 : أنا بين أمرين: اا اآلف يريد أف يفعلها ليس يقاؿ فهذه ىم 
 إما أف أنهى المن ر  
 وإما أف أفعل المن ر  

ل ػن يقػوؿ ىػو سػيفعل ا٤بن ػر ال بػد وسػيقـو بػالنهم عػن ا٤بن ػر وال بػد  لا كاف اذا نظرنا فػي الماضػاع
 هم ارت ب ٧بظوراً آخر ،إذا ترؾ الن

 ؟  ل ن ال الرساؿ قاؿ اذا ألجل أف يفعله الناس أو محذراً منه
يعػػِب بعػػض النػػاس يلتػػبس عليػػو والعيػػاذ بػػاهلل يفعػػل الزنػػا وال ينهػػى عنػػو حػػٌب ال يقػػع يف ىػػذا العقػػاب وىػػذه 

 ال بّبة ،
 غلط ىذا ،:  نقاؿ
هػػم عػن ارت ػػاب ىػذا الشػمء والحػػال أف الػذي ينهػػى الرسػوؿ صػلى اهلل عليػػو وسػلم إ٭بػػا بػْبَّ ذلػك للن ألف

ا٤بن ر وىو يرت بو أنو كا٤بستهزئ بآيات اهلل كيػ  تنهػى عنػو وأنػت ترت بػو لػو كنػت صػادقاً يف النهػم عنػو 
 ما فعلتو إال إذا كاف ليس لك عقل فهذا شمء ثا  ، 
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الينا ال معناص إذا كنم أف ترت ب المحـر وتهرؾ الااجب ل ن الرساؿ حذر من اذا إذا حذر من 
 نرت ب الينا ؟ 

 ,ل ن الرسوؿ حذر من ىذا الشمء لئبل نرت بو ليس ألف نرت بو والح تأملو 
 ، ىل ىذا ُمَسلَّْم ؟ ( كل حادث ال بد لو من ٧بدث : ) قولنا :  الس اؿ
 نعم ، :  الضااب
 يعِب ي لق على اهلل أنو ٧بدث ؟ :  الس اؿ
أّ خِوٞا ٖٓ } ىذا صحيح ،  حادث   بد له من محدث كلأعوذ باهلل ليس بصحيح ، :  الضااب

 كل حادث   بد له من محدث، ىذا صحيح وىو اهلل  ( 31اُطٞس )  {ؿ٤ش ؽ٢ء أّ ْٛ اُخبُوٕٞ 
؟ يصح أف ٬ب  عن اهلل  1( ول ن اهلل ٰبدث من أمره ما يشاء : ) أليس النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ 

: لعلك ٙبـو حوؿ شمٍء آخر غّب ىذا وىو أف الناس ال يزالوف يقولوف بأنو ٧بدث كما نقوؿ بأنو خالق 
 من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حٌب يقولوف من خلق اهلل ؟ 

   2فحينئػػٍذ   يم ػػن أف نهسلسػػل ألف عنػػدام القاعػػدة العقليػػة الهسلسػػل فػػي اآلةػػار   فػػي المػػ ةر 
 ،الم ةر   يم ن أف يهسلسل 

 ،  3ة والسبلـ من ُأصيَب ّٔذا أف ينتهم أمر الرسوؿ عليو الصبل ولهذا
 :  ٤باذا دل يقل :  الس اؿ

 ُمَسلّْماً ٤بقتضى النص                                                     وا٢بديا يف القدمي وا٢بديا
 أليس ذلك أفضل ؟ 

أنػػك تقػػوؿ ٤بػػاذا ال يصػػح البيػػت إذا زدت يف الشػػ ر الثػػا  رجػػح علػػى الشػػ ر األوؿ صػػار ، ك:  الضػػااب
 يقدـ ا٢بديا على النص وىو القرآف ، القرآف أشرؼ ؟ 

 ، يضاز تقديم غير األشرؼ لمراعاة نسل ال الـ: نقاؿ 
 انظر إلى ماسى وااروف أيهما أشرؼ ؟ 

،  ( 32هٚ )  {ثشة ٛبسٕٝ ٝٓٞع٠ } : موسى ، وموسى يقدـ يف الذكر ، ل ن يف سورة طو قاؿ 
  مع اآلية األخرى ،ألجل أف تتناسب ىذه اآلية 

                                                 

/  0) وصػػػححو العبلمػػػة األلبػػػا  يف صػػػحيح سػػػنن النسػػػائم (  3934) وأٞبػػػد (  924) أبػػػو داود و (  0220) أخرجػػػو النسػػػائم  - 1
 ، 0221برقم (  394

 382/  06( )  380 – 381،  052/  8( )  232 – 230/  6( )  535/  5) ٦بمػوع فتػاوى شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة   - 2
 ،(  00/  0) والصفدية  232والرد على ا٤بن قيْب ص ( 
 ،(  034) ومسلم (  3012) أخرجو البخاري  - 3
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،  1( مػػن صػػلى علػػم واحػػدة صػػلى اهلل عليهػػا ّٔػػا عشػػرا : ) النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم يقػػوؿ :  السػػ اؿ
 ، يعِب كل ق رة تنزؿ لو ّٔا حسنة ؟ (ما قطٌر نيؿ : ) قاله فهل 

 الثواب ،  ال ، يعِب أنو مستحق أنو ُيصّلى عليو ب ثرة ق ر الندى وإال فبل أظنو أنو ٰبصل لو:  الضااب
أتػػى ا٤بؤلػػ  بػػبعض قواعػػد ا٤بن ػػق يف ىػػذه ا٣باٛبػػة ودل يبػػْب رٞبػػو اهلل كيفيػػة اسػػتخدامها يف علػػم :  السػػ اؿ

 العقيدة وال فوائدىا يف العقيدة ؟ 
 ،  المنطل بالء،  لا  المنطل لسلمم العقيدةأبداً :  الضااب
 ل ن دل يبْب ٤باذا جاء ّٔا ؟ :  الس اؿ
 اىر تبعاً لغّبه ألف بعض الذين يؤلفوف يف العقائد يذكروف مثل ىذه ا٤بسائل ، جاء ّٔا الظ:  الضااب
 ذكروىا الستخدامها يف العقيدة ؟ :  الس اؿ
 يذكروهنا لئبل َترِد على أحد وتش ل عليو ، :  الضااب

 ازنساف جسم ناطل   ال اذا الحد تاـ أو   ؟ : إذا قلم  -
 ،،،( جسم ) ال ، ألف ا١بنس بعيد 

 جسم اإلنساف يتصور كل األشياء آّسمة ،:  إذا قلم ألني
 حيواف خرج ٝبيع األشياء آّسمة إال ا٢بيواف ، :إذا قلم 

 و   يُعدؿ عن الضنس القريب إ  لحاجة ألف الحد ي اف ناقصاً  
 . ال  ىو القمح ىذا تعري  باألظهر وىو ا٢بد اللفظم  -

 
 

 وسم وأربعين دقيقة من ليلة السبم انههى نسخ اذا اليرح في الساعة الثامنة 
 .ـ  8221/  1/  13اػ الماافل  1188/  1/  82بهاريخ 

 فالحمد هلل الذي تهم بنعمهه الصالحات
 ناسخيه و وشارحه  اذا ال هاب لم لفاهلل غفر 

 من قاـ على إخراج اذا اليرحو 
 والحمد هلل رب العالمين

                                                 

 ( . 418) أخرجو مسلم  - 1
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 334....................................  ذكر البرزخ والقبار والبعث النيار : الباب الراب  

 342........................................................... ....................األسئلة 
 344.................................................  في ذكر الروح وال الـ عليها : فصل 

 351............................................................................... األسئلة 
..........................  اط السػػػاعة وعالماتهػػػا الدالػػػة علػػػى اقهرابهػػػا ومضيئهػػػا فػػػي أشػػػر : فصػػػل 
193 

 112............................................................................... األسئلة 
..  ................................................................في أمر المعاد : فصل 
111 

 131............................................................................... األسئلة 
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....................................................  في ال الـ على الضنة والنار : فصل 
134 

 115...................... .........................................................األسئلة 
..............................................  فػػػػػي ذكػػػػػر النبػػػػػاة ومهعلقاتهػػػػػا : البػػػػػاب الخػػػػػامس 

122 
 133............................................................................... األسئلة 
.....................................  ................في بعض الخصا ص النباية : فصل 
135 
 158.............. في الهنبيه على بعض معضياته صلى اهلل عليه وسلم واي كثيرة جداًّ : فصل 

 122..............................................................................  األسئلة 
...................  ـي وغيرام من النبيين والمرسلين في ذكر فضيلة نبينا وأولي الع: فصل 
128 
.........  فيما يضب لانبياء عليهم السالـ وما يضاز عليهم وما يسهحيل في حقهم : فصل 
121  

 111............................................................................... األسئلة 
 112......................................................  ال راـ في ذكر الصحابة : فصل 

 118............................................................................... األسئلة 
 122..............................................  في ذكر كرامات األولياء وإةباتها : فصل 
 124...............................................................................  األسئلة
................................................  في المفاضلة بين المال  ة والبير : فصل 
138 

......  ......................................فػػػػػي ذكػػػػػر ازمامػػػػػة ومهعلقاتهػػػػػا : البػػػػػاب السػػػػػادس 
133 

 223............................................................................... األسئلة 
...........................................  في األمر بالمعروؼ والنهي عن المن ر : فصل 
211 

 284......................... ......................................................األسئلة 
................................................................................ الخاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

231 
 214............................................................................... األسئلة 
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