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 الشريط األول ـ الوجه األول :

 الحمد هلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده :
ئل شيخ اإلسالم العلم الرباني تقي الـدنن حممـد  ـن عبـد الحلـيم  ـن س  

السـاةة العلمـاأ حةمـة الـدنن  ما قولـ رممه هللا تعالى  ـعبد السالم  ن تيمية 
طـه :  ] ممن على العـر  اسـتوى الر  كقوله تعالى :  ،آيات الصفات في 
 وقولـه تعـالى : [  54األعـرا  :]  ثم استوى على العـر   وقوله :  [ 5

إلـى يرـر كلـن مـن [ .  11فصـل  : ]  ثم استوى إلـى السـماأ و ـي ة ـا  
: )) إ  قلــوب   ــي آةم  ــرن  كقولــه ، آيــات الصــفات ، وحماةنــا الصــفات 

)) يضـل البعـار قدمـه فـي ال ـار    وقولـه ، إصـععرن مـن حصـابل الـرممن    
مـججورين إ  فـي كلـن وما قال  العلماأ فيـه وحبسـاوا القـول ، إلى يرر كلن 
 . 1)شاأ هللا تعالى

                              

 ( بسم هللا الرحمن الرحيم1)
الحمددهلل ر  ا اللددنلم ن ش د أددالهلل  ه إ  لددح  إ هللا دحددهلله إ أددر   لددح ش 

يددح ح د ددوم د أددالهلل  ه محمددهللاد هللا ددهلل هللا د  ددىلح ش يددوع هللا هللاويددح دهللاوددع  لددح د 
 تسويمند كث راد  لع يىم الهللين ؛  من بلهلل :

الذه الر نلة المى ىمة بنلحمى ة   نلة هللاظيمة في تقر ر مذهب السوف ف
في يفنت هللا جل دهللاال دهي جىاا  ؤال د د لشيخ اإل الم ابن تيميدة  حمدح 

د دد ب السددؤال  ه مددذاهب ال ددنه فددي كم ددح كددنه   ثرهددن هللاوددع   ددر تلددنلع ش هللا 
بنا يفنت هللا جل دهللاال فكث ر م الم  أدنهللار  دمنتر هللةدة د دم ملة لدة  الالهللى في

جمنهللانت دهؤإء كوالم في بدنا الفدفنت  ةضند قو ل د م من  هل الفرق األخرى 
ضددالل دلددم يدد ا فددي بددنا الفدددفنت  إ مددن ت دده السددوف الفددنل  دلالددذا كن ددد  
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 مدنيخ اإل دالم د الحنجة من ة لكثر  من خنض ال نه في هذا ال دنا فدي كمدن أد
ق وح  ه ي سط القىل في مذهب السوف الم جي في بنا يفنت هللا جل دهللاال ش 
دمن المةقر   ه طر قة ال جدن  فدي هدذا ال دنا  ه ةسدو  ف الدن طر قدة  دوف هدذه 

:  األمة أله هللا جل دهللاال ديف السوف بأ الم خ ر القرده ش قنل   دىل هللا 
دكددى الم خ ددر القددرده يددهللل  ((خ دركم قر ددي  ددم الددذين يوددى الم  ددم الدذين يوددى الم  ))

مدن اللمدل مدن  ةضدند هللاوع   الم جملىا مدن اللودم   دومح د هللاومدح د حومدح دجملدىا 
  خاليالم دمةنبلةالم . ح نه هللاوع يىاا دفي

جدل ح ملرفدة هللا بد أله؛ دهذا ال نا بنا يفنت هللا  هللاظم  بىاا الهللين 
بدح مدن  مدن  مدنلم تره الل ىه في هذه الهلل ين دمدن   أله هللا ؛ داللوم بح  دهللاال

جددل   تددح القوددىا بحقددنما اإلةمددنه دهددذا اإلةمددنه  هللاظمددح اللوددم بددن   برؤ ددة دم مددن
ومدددن كدددنه اإلةمدددنه ب لدددىت جاللدددح ديدددفنت كمنلدددح دجمنلدددح . فدبأ دددمنمح د دهللادددال 

بففنت هللا بالذه المثنبة  ج م قطلند بأ ح إ ةمون  إ يذكر بنا ال جدن  فيدح فدي 
تفد  بدح القودىا د هللاظدم مدن ةودىه  بدح الالدهللى الكةنا دالس ة أله هذا  هللاظدم مدن 

 فدنه الل دهلل كومدن كدنه  هللادر  بدن  جدل دهللادال كدنه  ت ده لشدرهللاح دكدنه  تقدع ر 
دهددذه هددي    ددىلح ل ددن قددهلل   مددل ل ددن الددهللين دبدد ن  لدد   د قطدده  ةضددند  ه هللا 

 المقهللمة الثن ية .
 ل  ال من األدل هى اللوم المحودمدكمنل الهللين ةقضي بأه من كنه في  

 :  هللا جدل دهللادال الكنمل في بدنا يدفنت هللا جدل دهللادال دفدي   دره فقدىلاللوم 
الكددالم فددي  لددهللين الكددالم فددي اللقنمددهلل دمددن  لدد مددن ا الرــوم حلملــ  ليــم ةنــ يم 

تفددد  القودددىا دتشدددرق األ دا  هللاوددددع بدددح يدددفنت هللا جدددل دهللادددال بدددل  لددد  مدددن 
هللاودع دجدح الكمدنل  الملن   الربن ية دالحقنما اإللالية دم ا كنه كذل  كنه   كدره

 هللينفي الكةنا دالس ة إبدهلل م دح بدل كدنه   كدره مةيق دند لدم أ أله هللا   مدل ل دن الد
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 فججاب رضي هللا ع ه :
:  مــــا قالــــه هللا ورســـــوله  االحمــــد هلل رب العــــالمرن ، قول ــــا فر ـــــ

سـا والسابقو  األولو  من الم اجرين واألنصار والـينن اتععـو م ب م  ومـا
قاله حةمة ال ـدى بعـد  ـ الأ الـينن حجمـل المسـلمو  علـى  ـدانت م وةرانـت م 
و ـيا  ــو الواجــ  علـى جميــل الذلــل فـي  ــيا العــاب ويرـره فــ   هللا ســعحانه 

بال دى وةنن الحل : ليذرج ال اس من الظلمـات  إلـى  وتعالى بعا محمد 
إليـه ةاعيـا  جنـه بعهـه ال ور ب ك  رب م إلى صراط العزيز الحمرد ، وشـ د لـه ب

قـل  ــيه سـبرلي حةعــوا إلـى هللا علــى  ب كنـه وسـراجا  م رــرا  وحمـره ح  يقــول : 
 [ . 108نوسف ]  بصررة حنا ومن اتعع ي 

فمن المحال في العقل والدنن ح  يكو  السراج الم رر اليي ح ـرج هللا 
رن بــه ال ــاس مــن الظلمــات إلــى ال ــور وحنــزل معــه اليتــاب بــالحل : لــيحكم  ــ

ال اس فيما ا تلفوا فيه وحمر ال اس ح  نرةوا ما ت ـاععوا فيـه مـن حمـر ةنـ  م 
                                                                             

دهذا اإل منل ةقةضي  ه طر قدة الفدهلل  األدل دهذا من الهللين ش   لمةد تم ل ن ال
طر قدة محومدة فدي هدذا ال دنا د ه مدن فالمدىه مدن الكةدنا دالسد ة فدي هدذا ال دنا 

 بطنل لقىل من قدنل  ه د كمن  أن  الشيخ د فيح فيح  دهذا الحومةهى هى اللوم د 
طر قة السوف ا وم دطر قة الخوف  هللاودم د حودم دهدذه المقنلدة بنطودة كمدن  ديأتي 
أل الددن م  يددة هللاوددع  ه الفددهلل  األدل الددذين هددم خ ددر هددذه األمددة لددم ةحومددىا هددذا 

م أله ال نا دم من طو ىا فيح السالمة دفرق ب ن السالمة داللوم دالحومدة داإلحودن
قىل مدن قدنل :  ه طر قدة السدوف كنه السالمة مرت ة دده اللوم داإلحونم فوالذا 

هددذا الةأيدد ل مددن  .  ددوم دطر قددة الخوددف  هللاوددم د حوددم بنطددل مددن دجددىه مةلددهللد  
ال حد  م  دي هللاودع هدنت ن  لكي يهللخل في هذا ال دنا دهدذادالةقهللةم أيخ اإل الم 

 المسألة ن .  .هد.
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عا به من اليتاب والحكمة ، و ـو نـدعوا إلـى هللا و لـى سـبرله ب كنـه إلى ما ب  
على بصررة ، وقد ح بر هللا بجنه حلمل لـه وألمتـه ةنـ  م ، وحتـم علـر م نعمتـه 

اإليما  باهلل والعلم به ملتعسا   محال مل  يا ويرره : ح  يكو  قد ترك باب –
مشتب ا  ، ولم يمرز  ـرن مـا هلل مـن األسـماأ الحسـ ى والصـفات العليـا ، ومـا 

 يبوع عليه وما يمت ل عليه .
فـــ   معرفـــة  ـــيا حصـــل الـــدنن وحســـاس ال دايـــة وحفضـــل وحوجـــ  مـــا 
التسبته القلوب ومصلته ال فوس ، وحةركته العقول فييف يكو  كلـن اليتـاب 

رسول وحفضل  لل هللا بعد ال بررن لم يحكموا  يا العاب اعتقاةا وقوال وكلن ال
قـــد علـــم حمتـــه كـــل شـــيأ متـــى  ؟ ! ومـــن المحـــال حيضـــا ح  يكـــو  ال بـــي 

تـركتيم علـى المحبـة البيضـاأ لرل ـا ك  ار ـا ال نزيـ   : )) ، وقـال  1)الذراأة
مـن نبـي  ) ما بعـا هللا)وقال فيما صح ع ه حيضا :    ع  ا بعدي إال  الن 

إال كا  مقا عليه ح  ندل حمته على  رر ما يعلمه ل م وي  ا م عـن شـر مـا 
 .  يعلمه ل م  

ومــا طــاةر يقلــ  ج امــه فــي  وقــال ح ــو كر : لقــد تــوفي رســول هللا 
 . السماأ إال ككر ل ا م ه علما  

 مقامــا  فــيكر  ــدأ فر ــا رســول هللا  )) قــاماــاب : وقــال عمــر  ــن الذ
ح ــل الب ــة م ــاعل م وح ــل ال ــار م ــاعل م مفــ  كلــن مــن  الذلــل ، متــى ة ــل

   رواه العذاري . مفظه ونسيه من نسيه 
 –و   ةقـ   –ومحال مل تعليمه كل شيأ ل م فيه م فعـة فـي الـدنن 

ــوب م فــي رب ــم  ــه فــي قل ــه بجلســ ت م ، ويعتقدون ــيم م مــا يقولون ح  نتــرك تعل
ـــار  ـــة المع ـــه ياي ـــيي معرفت ـــالمرن ، ال ـــوة م رب الع ـــه حشـــر  ومعب   وععاةت

                              

 د داا قضنء الحنجة . (  ي الةي هي كيفية ده ئة1)
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ــة  المقاصــد والوصــول إليــه يايــة الماالــ  ،  ــل  ــيا  الصــة الــدعوة ال بوي
 .  2)وعبدة الرسالة اإلل ية

                              

خنية في هللاالهلل ش من بلهللهم ف( من هللار  حنل السوف من الفحنبة 2)
  الددم إ ةموددن  ه يةفقالددىا  ةجدد م قطلددند  بنل سدد ة لوفددحنبة دبلددهلل حينتددح  ال  ددي 

 بىاا الطالن   دالفال  دالع ندات دال  ىع  لع  خره المخةوفة في الهللين  في  مى 
 جدددد م د قددددىل مددددن   جددددل دهللادددال ش بددددلهللا .......دإ يةفقالدددىه فددددي بددددنا يددددفنت

أله األمدم مجملدة  ند هللاظيمد اهللاة دنءد المحنل  إ ةوىه الفحنبة اهللاة ىا بالذا  ال نا 
 دددد حن ح دتلددددنلع هللاوددددع  ه ملرفددددة هللا جددددل دهللاددددال  نةددددة المطنلددددب د ه   ندتددددح 

 د أر  المقنيهلل . دالىيىل  ليح  نةة المقنيهلل 
مدن  لدىت الجدالل نلع  د حن ح دتلددبمدن هدى هللاويدح جل دهللاال نللوم بن  ف

دكدل طنلدب هللاودم  د طنلدب هدهللى ةسدلع فدي ش الم هذا مطوب مديفنت الكمنل 
الحدا . هللاهللا جدل دهللادال هدى مل دىده فالم يفنت هللا جل دهللاال أله هذا بح اللوم 

بنللقويدنت دبنهللاطدنء المقدنيي  ةلومدح كيف ةلومدح أ هدل  شالبهلل  ه ةلوم مل ىده ف
الة اللقل كمن فلل الفال فة من ق ل  م لح   حن ح ف هلل ك الففنت من ج اللقوية

 األيددل فددي هددذا الددهللين الةسددويم لو فددى  : أ يددهلل ك  لدد  هللاددن طر ددا الددىحي 
وما كـا  لمـ من وال م م ـة إكا قضـى هللا ورسـوله حمـرا  ح  يكـو  ل ـم الذرـرة 

فمن فيح  د  مدن الكةدنا دالسد ة دج د   األح اا . .........اآلةة  من حمر م
 . مةنبلةح

المحنل  ه ةوىه السوف من الفهلل  األدل   ر ملة د ن بالدذا ف قىل من 
ت مدددن أددديخ اإل دددالم ضدددرد  ة إبدددهلل  ه ترجددده  ل الدددن مدددن ال دددنا دهدددذه المقدددهللمن

لوىيىل  لع حقيقة  ذل كةنا دتكةب مقهللمنت الحجة هللاوع المخنلف ن . فقهللم بال
د  الددن مددأخى   مددن ال فدددى     الدددن مسددطى  دهددي  ه طر قددة السددوف داضددحة د 
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فدددي  حةدددع يدددهللخلهدددذه المقدددهللمنت ألهللاودددم داألحودددم داأل دددوم جميلدددند . ا د  الدددن هدددي
 الحجة هللاوع المخنلف ن في هذا ال نا .  جلال ح  بقى  أل

دمدددن الملودددىم  ه طر قدددة السدددوف فدددي يدددفنت هللا جدددل دهللادددال هدددي   الدددم 
ف الدددن بةأد دددل دإ تفسددد ر ةفدددرفالن هللادددن  ه إ يدددهللخوى  مةمرد الدددن كمدددن جدددنءت د  الددد

 ددنا ش فأخددذده بحقيقددة  لفنظالددن دبظددنهر  لفنظالددن ظنهرهدن دطددر قةالم ف الددن   الددم ة
مددن خنيددة د الغ  يدنت بددنا تسدويم إ تلمددل فيددح اللقدىل دإ تفدد  فيددح األ يسدة . 

 هددي الةسددويم بمددن دل هللاويددح الظددنهر طر قددة السددوفلالددذا  يةلوددا بددن  جددل دهللاددال ؛
دم مدن ظدنهر الد   هدى مدن دل ش ظنهر ال فى  لي  هدى الةشد يح  د الةمث دل 

 مدن الكيفيدة فالدي الةدي يةطدرق   ا ش مل نهدن مدن من    نت الفدفة د هللاويح ال   
د مدددن  الظددددنهر المجددددرد الظددددنهر  شالةشدددد يح  لددددع حدددهللن هللا الددددن  لددددع الةمث دددل  د ت  

 هللخل لوكيفية فيح . مإ ن ح المةلوا بنلمل ع ف
   دن  قدىل د كمن  يأتي مففالد د من القىاهللاهلل المقر   في هذا ال نا لالذا د 

ذ بظنهر من دلد  هللاويدح ال فدى  د ث د  ظدنهر مدن دلد   أخفي بنا الففنت 
هللاويددح ال فددى  دهددذا الظددنهر هددى مددن دل هللاويددح الوسددنه اللربددي فددي هددذا الدد   

ةأتيح ال دنه المخةوفدىه  قطعية ملوىمة بال   اع دهع  ه ال  ي   ل يهللل ن هللاوع 
خددن   خدن   الكهللي ددة دمدن هللاومالددم دمد ا الدم ةأتى دح مددن فدي فدي  كدنمالم دفالمالددم د 

 لددد  هللاودددم  دفدددي بحهلليثدددح  هللاوددد المالقدددر ه د دددةكوم  م ةودددى هللاوددد الش د سدددألى ح مودددة د 
بودالم يدهللل هللاودع  ه  هللاويح الفال  دالسالمية ه  ل   يفنت هللا جل دهللاال  م لم

فالددم بالددن مددن دلدد  هللاويددح تودد  لفددنغ   ددر مددراد  د  ه الوغددة الةددي  ظددنهر تودد  األ
الجميددده ف ةودددى دهدددذه قطعيدددة ةأتيدددح ش  أخدددذ بالدددن  الكومدددنت فدددي بدددنا الفدددفنت  إا 

دفدي  لد   د خ درهم بنلسد ة ش هللا د جل دهللاال دد ةوى هللاو الم من    ل هللاو الم القر ه 
لظالددى  المل ددع د ه ةلقددب  لدد  بشدديء ةفدرفالن هللاددن ظنهرهددن .  ميدفنت هللا دلدد
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فييف نتو م من في قلعه حةنى مسـكة مـن إيمـا  ومكمـة ح  ال يكـو  
 يا   يا العاب قد وقل من رسول هللا على ياية التمام ؟ ثم إكا كا  قد وقـل 

ح  يكـو   رـر حمتـه وحفضـل قرون ـا قصـروا فـي  ـيا كلن م ه : فمن المحال 
 العاب ، عاةدنن فيه حو ناقصرن ع ه .

ثم من المحال حيضا  ح  تيو  القرو  الفاضلة ـ القر  اليي بعا فيه 
ثم الينن نلون م ـ ثم الينن نلون م ـ كـانوا يرـر عـالمرن بـه ويرـر  رسوا هللا 

كلـن إمـا عـدم العلـم والقـول ، قاةلرن في  يا العاب بالحل المبرن : أل  ضـد 
 و ما اعتقاة نقيض الحل وقول  ال  الصدق وكال ما ممت ل .

) حما األول   : فال  من في قلعه حةنى مياة وطل  للعلم ون مة  فـي 
الععاةة يكو  العحا عن  يا العاب ، والس ال ع ه ، ومعرفة الحل فيه حلبر 

اعتقـاة ، ال معرفـة كيةيــة مقاصـده ، وحعظـم ماالعـه ، حع ـى  يـا  مـا ن ع ـي 
  الرب وصفاته .

وليســ  ال فــوس الصــحيحة إلــى شــيأ حشــوق م  ــا إلــى معرفــة  ــيا 
فييــف نتصــور مــل ذيــام  ــيا   1 )و ــيا حمــر معلــوم بــالفارة الوجديــة، األمــر 

                                                                             

من هللاومالم دإ فدي مسدألة  حجنم  أل ب لي ير  الوفظ هللان ظنهره المة ند  م ح 
في الغ  ينت هللادن ظنهرهدن المة دند  م الدن  ه ةفرفىا األلفنغ إ في الففنت دإ 

الةأد ل دم ا قو ن الحقيقة فن ح ةقنبل  ل  المجنك .  حدم ا قو ن الظنهر فن ح ةقنبو. 
  .(  ..هدالةأد ل دالظنهر   ر الحقيقة .) ادالمجنك   ر 

( للوالن الىجهللا ية دهللاوع كل حدنل تراجده ح د   كدر الشديخ حفظدح هللا 1)
ىبة  لددع  ي أدديء  إ  ه تكددىه الىجهللةددة بضددم الددىاد   دح إ ةلددر  الىجهللةددة م سدد

 س ة  لع الىجىد األدل الدذي كدنه هللاويدح لكدن هدل ةفد   ه ي سدب  لدع الىجدىد 
 دجىد فالذا فيح بح  يرفي إ ةحضر ي اآله .
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المقتضى اليي  و من حقوى المقتضيات  ح  نتذلف ع ه مقتضاه في حولئن 
يكـاة يقـل فـي ح لـد الذلـل ، وحشـد م الساةة في مبموع عصور م ؟ !  ـيا ال 

إعراضا  عن هللا ، وحعظم م  إلعابـا  علـى طلـ  الـدنيا ، وال فلـة عـن ككـر هللا 
تعالى . فييف يقل في حولئن ؟ وحما كون م كانوا معتقدنن فيـه يرـر الحـل حو 

 قاةليه : ف يا ال يعتقده مسلم ، وال عاقل عر  مال القوم .
 ه: حلهــر مــن ح  يمكـن ســاره فــي  ــي ثـم اليــالم فــي  ــيا العـاب عــ  م

الفتوى وحضعاف ا ، يعر  كلن مـن طلعـه وتتععـه . وال يبـوع حيضـا  ح  يكـو  
الذالفو  حعلم مـن السـالفرن ، كمـا قـد يقولـه بعـض األيبيـاأ ممـن لـم يقـدر 
قدر السلف :  ل وال عر  هللا ورسوله والم م رن به مقيقة المعرفة المجمور 

فـ   ))  سـلف حسـلم وطريقـة الذلـف حعلـم وحمكـم   .  ا : من ح  ) طريقة ال
 ــ الأ المبتدعــة الــينن يفضــلو  طريقــة الذلــف مــن المتفلســفة ومــن مــيا 

  1)ميو م على طريقة السلف    
                              

 دددددن فدددددي  دل الكدددددالم مدددددر ملددددد  قىلدددددح : ) هدددددؤإء الم ةهللهللادددددة مدددددن ( ه1)
دمن ال نه من ةقدىل  ه  المةفوسفة ( دهذا من  قىال  هل الكالم الذي  مل  ش

فدي دهدذا .  هل الكالم ليسدىا بفال دفة دالفال دفة أديء د هدل الكدالم أديء  خدر 
دضددده كدددن فوسدددفةالم كن ددد  مددده أله  هدددل الكدددالم مدددن الفال دددفة ل؛  ودددط الىاقددده 

 نلفال فة  قسنم : ش فاإتفنل ب ن الحومة دالشر لة 
ى دددنه هدددي جلودددىا طر قدددة ال فال دددفة  الجدددىا مددد الا ال ى دددنه فدددي الفوسدددفة د 

ةقدنل الدذين هؤإء ش ال ى نه  هل هللاوع طر قة محمىلة وىا ال فى  األيل دجل
 لالم الفال فة اإل الم  ن  د فال فة اإل الم .

مدددن بددد ن مدددن الفال دددفة مدددن جملدددىا بددد ن الحومدددة دهدددي الفوسدددفة د دمددد الم 
الشدددر لة فرك دددىا م الدددن الكدددالم د لددد    الدددم قدددنلىا  أخدددذ بمدددن دل هللاويدددح اللقدددل مدددن 
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الددن الحومددة  أخددذ بمددن دل هللاويددح اللقددل بشددر   إ ةخددنلف بالةددي ةطوددب القددىا  ن 
الشدددرع فدددن ا خدددنلف الشدددرع  خدددذ ن بدددنلىحي  دبنلةدددنلي  جلودددىا  فدددى  الدددىحي 

لة دالحومدة ف ابن  أهلل د  ره كة ند فدي مدن بد ن الشدر دلالذا  لا ش محوىمة بنللقل 
اإتفدنل  ففل المقنل فيمن ب ن الشدر لة دالحومدة مدن من اإتفنل كوةنبح : )

 لح دكةب كث ر  . ( م الن  األدلة  : )دكةنا ش ( 
ن أد ئند مدفأهل الكدالم هدم الدذين جملدىا بد ن الفوسدفة دالشدر لة د ك دىا م ال

مددن : )مددن قددنل ح  جهلليددهللاد  ر  ددند  ددمع هللاوددم الكددالم ش دلالددذا أدديخ اإل ددالم دق ددا 
مدن طر قدة طر قة الخوف  هللاودم د حودم : . فأهل الكالم الذين ةقىلىه  (المةفوسفة

الم الفال فة اإل الم  ن هى كدالم  هدل الكدالم ش كهذا في الىاقه لي   . السوف
دهددذا الظددن الفن ددهلل مدد الم مددن  ه ش د هددل الكددالم فال ددفة بنإهللاة ددن  الددذي  كددرت 

طر قددة الخوددف  هللاوددم د حوددم جلوالددم ةخىضددىه فددي  فددى  الغ  يددنت بةددأد الت 
بدأ ىاع المجدنكات : )الم ه دن  ر  ة بمن ةفرفالن هللان حقنمقالن كمدن قدنل أديخ اإل د

ح : )  حدى مدن  كدره ابدن اللربدي فدي كةنبد ( ير دهلل بغرامدب الوغدنتد رامب الوغنت 
ةل ددي فددي حددهللي   كددر مددن تكوددم هللاوددع حددهللي  اإ ددةىاء ح   (ي هللان ضددة األحددى 

اللددرا  كددالمفددنه قودد  مددن مل ددع اإ ددةىاء فددي : . قددنل اإ ددةىاء ش  د  حددى  لدد 
ش يدرد هللاودع خمسدة هللاشدر مل دع  دم  كرهدن جميلدند قو ن اإ ةىاء في كدالم اللدرا 

قو ددن هددذا   ددر مموددن فددال  ددهلل ى أ هللاوددع  يالددن تحمددل اآلةددنت فددنه قودد   ددم قددنل : 
ش إ  هلل ى  ي الملن ي يراد  ش فالبهلل من  فع  يل المل ع أل ححمل ةهللاوع  يالن 

دهددددذه طر قددددة ل لضددددالم الددددذين ةفددددرفىه  .فيوددددىه مل ددددع ا ددددةىى   ددددر ملوددددىم 
   رامب الوغنت .الحقنما بأ ىاع  د 

اللقنمدهلل كثدر  الةحنل دل بلض ال دنه فدي دلالذا تحذ    ا دجهللت في كةب 
ملدن ي   لدهللمن الفدفنت تدأتع لالوغى ة في  ةنت الففنت ش   ا قنل هذه الكومة 
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توا من مرا ظ وا : ح  طريقة السلف  ي مبرة اإليمـا  بجلفـا  إنما ح  
هللا فـر م :  القرآ  والحدنا ، من يرر فقه ليلن ، بم زلـة األمرـرن الـينن قـال

    ومـــ  م ح مرـــو  ال يعلمـــو  اليتـــاب إال حمـــاني [: 78العقـــرة]  و   طريقـــة
الذلـــف  ـــي اســـتذراج معـــاني ال صـــوق المصـــروفة عـــن مقاةق ـــا بـــجنواع  

 المباعات ويراة  الل ات .
ف يا الظن الفاسد حوج  تلن المقالة التي مضمون ا نبي اإلسالم وراأ 

السـلف ، وضـلوا فـي تصـوي  طريقـة الذلـف ، الظ ر وقد كي وا على طريقـة 
فبمعوا  رن الب ل باريقة السلف في الييب علر م : وبـرن الب ـل والضـالل 

 . تصوي  طريقة الذلف . ) ح .  ـ   
                                                                             

كدددذا دكدددذا ......  دددم ةسدددو  فدددال يدددذكر المل دددع المدددراد فالدددذا دل دددل أددديء مدددن ل
كدالم اللدرا تدرد  فديفدفة بخال  من قنل  ه هدذه الش الخىض في هذا األمر 

طر قدددة طنمفددة مدددن  ش مثددلكوالددن  نبةدددة فددي حدددا هللا ت ددن ك دتلدددنلع د ملدددنه   لددهللل
اللومنء كدنبن القديم  حمدح هللا يدذكر لوفدظ هللادهلل  ملدن ي د قدىل كوالدن يدحيحة فدي 

 :  مثل من قنل مثالد في تفس ر ) الل    (حا هللا تلنلع ش 
 السوطنه يج نا  يرام ج نبح          ع يرام  دهى الل    فون

 دهى الل    بل   هي ديفح         فنلل  ح  ئذ  دالن ملن ي
المفسددر ةفسددر فددي  ح تددن    ددم ددح فنلمقفددىد ... ةل ددي بلددهلل كددالم لددح ... 

فيقدىل  د من الغ  يدنت ش الةفس ر الوفظ من الففنت في كةب  ةب الحهللي   د 
كوالددن هددذه لملددن ي د  دتددن   ةقددىل ةددأتي.   م ددح حددذا فالددذا ة  ش ةددأتي لملددن ي د سددو  

 نبةدددة  د المل دددع المدددراد فدددي يدددفنت هللا تلدددنلع هدددى كدددذا فالدددذا   ا كدددنه مىافقدددند 
 .. هد( ايق ل ) فلطر قة السوف 
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وسب  كلن اعتقاة م حنه ليس في نفس األمر صفة ةلـ  علر ـا  ـيه 
: فلما  ال صوق بالشب ات الفاسدة ، التي شاركوا فر ا إ وان م من اليافرين

اعتقدوا انتفاأ الصفات في نفس األمـر ، وكـا  مـل كلـن ال ـد لل صـوق مـن 
ــاللف  وتفــويض المع ــى  ــرن اإليمــا  ب ــوا متــرةةنن   ــي  –مع ــى ، بق و ــي الت

وبرن صـر  اللفـ  إلـى معـا    ـوع تيلـف   و ـي  –يسمون ا طريقة السلف 
لعقــل فصــار  ــيا العاطــل مركعــا مــن فســاة ا –التــي يســمون ا طريقــة الذلــف 

على حمور عقلية ظ و ـا  ر ـات فيه واليفر بالسمل : ف   ال في إنما اعتمدوا 
فوا فيه الَيِلَم عن مواضعه . ب ات ، والسمل مر   و ي ش 

فلما ا ت ى حمـر م علـى  ـاترن المقـدمترن اليـاك ترن اليفـريترن : كانـ  
قومــا   ال تيبــة اســتب ال الســابقرن األولــرن و ســتبال م  ، واعتقــاة حن ــم كــانوا

ح م ررن ، بم زلة الصالحرن مـن العامـة ، لـم نتعحـروا فـي مقـاةل العلـم بـاهلل ، 
ولم نتفا وا لدقاةل العلم اإلل ي ، وح  الذلف الفضـالأ مـاعوا قصـ  السـبل 

 في  يا كله .
و يا القول إكا تد ره اإلنسا  وجده في يايـة الب الـة ،  ـل فـي يايـة 

ال ســيما واإلشــارة بــالذلف إلــى  –و  الضــاللة ، كيــف يكــو   ــ الأ المتــج ر 
ضرب من المتيلمرن الينن كهر فـي بـاب حصـول الـدنن اضـارا  م ويل ـ  عـن 
معرفة هللا مبا  م ، وح بر الواذف علـى ن ايـة إقـدام م بمـا انت ـى إليـه مـن 

 مرام م مرا يقول :
ل  ا  وسررت  َطرفي  رن تلن المعالِم لعمري لقد طف   المعا د ك 
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  1)على كقن  حو قارعا  سن  ناةِم واضعا  كـف  ماةر  فلم حَر إال 

وحقروا على حنفسـ م بمـا قـالوه متمهلـرن بـه وم شـئرن لـه فيمـا صـ فوه 
 .  2)من كتب م كقول بعض رؤساة م

 الـــدام العقـول عقـة إقـن ان
 اللــرن ضـوحلهر سعي العالم                                

 اـم وحروام ا في ومشة من جسو 
 ا حكى ووبـــالـوماصل ةنيان                                
 رناـولم نستفد من بحه ا طول عم

  3)واـسوى ح  جمع ا فيه قرل وقال                               
                              

( هددى اإلمددنم الشالر ددةن ي كمددن فددي مقهللمددة كةنبددح )  النةددة اإلقددهللام فددي 1)
قدددنل الشددديخ حفظدددح هللا هددذا الكةدددنا فيدددح هللاجنمدددب هللاودددع طر قدددة  الم ( شهللاوددم الكددد

 . المةكوم ن
هذا الكالم لفخر الدهللين دهدى مدن هللامدهلل  هدل الكدالم داألأدنهللار  الدذين ( 2)

   حى م الا الملة لة في تقر ر المسنمل .

المقفىد من الشنههللين  ه  دلئد  الدذين  دتدىا  كدنءد دلدم يؤتدىا  كدنء  (3)
  الم ية هللمىه في  خر هللامرهم هللاوع من مضدع مدن تدرك طر قدة السدوف فدنلغ الع 

ع ديدددحي  ال خدددن ي هللاودددع يدددهلل ه ةل دددع ي ظدددر فدددي  بدددى حنمدددهلل الملدددرد  تدددىف
هللامددره فددي   ددر طر قددة السددوف دلددم  هللي  دكأ ددح  ددهللم فيمددن  كددردا هللاوددع مضدديالحد

كذل  الراكى دجمنهللانت كذل  الشالر ةن ع فيمن  مل  د . د يهلل ك طر قة السوف 
 هم  أل الم نهللام  هللاويح ي هللمىه في  خر   طولي بلض   منمالم فيمن اهللا هلل ةضند 

فددي هللاوددم الكددالم ؛ ر األمددر  لددع   الددم مددن جملددىا حقددنما   كيددنء د فددوىه فددي  خدد
 . الىحي لن ض أله هللاوم الكالم ةلن ض الشر لة د 
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دهدى مددن  يمدثالد اآلمددهللش فنلحقيقدة إ ةحفدل اإل سددنه م دح هللاوددع تحق دا 
د  دح جدل دهللادال من تكوم هللادن تقر در كدالم هللا ح   ؤده  هل الضالل في اللقنمهلل 

القددىل دهددى  هددى قددىل األأددنهللار ع حددندن  فسددبأ ددح كددالم   د ه القددىل ددالم قددهللةم 
ش  لع  خره ش قنل : لكن ةشول هللاوي هذا أيء هللاظيم هللا هللي دهى  ه فدي الحا 

قددهلل  ددمه هللا قددىل الةددي تجندلدد  فددي  ش  لفنظددند جددنءت بفدديغة المنضددي القددر ه 
ر هللادن أديء حدهللن فدي  دف الدن الخقهلل  لوم د حى  ل  من األفلنل الةدي  كدجالن 

دممدن  ه لح احةمنإت  مدن  ه ةودىه قدهلل  د ا فلدالد  ذاش قنل : دهال من المنضي 
ى دم ا كددنه الكددالم   ددر مطددنبا لوىاقدده فالددش كددالم   ددر  مطددنبا  لوىاقدده ال ةوددىه 

األفلدنل بفديغة المنضدي  لمنلةل دع ا دة الكدذا . قدنل : دهدذا هللا دهللي مشدول .
.  قهلل  مه  جدل فدي القدر ه قدهللةم دقدنل هللا جدل دهللادال كدالم هللا الكالم   ا كنه

حفدل  دمه فمل نه   ح قهلل  في كدجالنقهلل  مه هللا قىل الةي تجندل   دهللاال : 
ةشدول هدذا هللاودع  يدىلالم . السمه دتحقدا فالدل ه دنك أديء قدهلل  دمه ق دل  لد  

أله من  يىلالم   ح لي   دم مخوىقدنت ةل دع جد   المخوىقدنت لدي  بقدهللةم فدي 
ةودىه ه  من  ه ةوىه الخ در كدذا فدي  فسدح دممدن  مسألة تسوسل الحىادن دهى 

 .  ح ل هللاوع أيء منضي دهذا ي طل  يل من  يىل األأنهللار  
دهددى  كددع دا ة ددح لالددذه المسددألة دهوددذا . قددنل : دهددذا مشددول هللا ددهللي جددهللاد 

مددىه أل ددح االمةكومدد ن يةددرددده فددي    دنت مددن   حدذاق  ث در مددن حددذاق األأددنهللار  د 
ي ال فى  دم من ةشدةهلل الىاحدهلل مد الم فد خنلف الشر لة د  خنلف ةخنلف الىاقه د 

ةل ددع   ا دخددل فددي بددنا الةأد ددل مددن ش مسددألة دهددع   ا دخددل فددي بددنا الةأد ددل 
  ا دخل بلقوينت تأي الت هللاقويدة فدنه ش  من ن تلظم الش الة هللا هلله  جالة الوغة ه

 اللقل ي نقضح هللاقل . 
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د ء )  حفددددي كةنبدددد حمددددح هللا أدددديخ اإل ددددالم ابددددن تيميددددة  ه دلالددددذا تجددددهلل 
فدي هدى لذي  يوح الراكى ح   قدنل ه األيل اتلن ض اللقل دال قل ( قنل :  

 .قن ى ح اللنم الذي  د هللاويح أيخ اإل الم بوةنا د ء الةلن ض 
 الشريط األول ـ الوجه الهاني :

قل فالذا فيح    نت الهللل ل ل من  ه  جلل ال قل مقهللم هللاوع ال: قنل الراكي 
ل هللاوددع ال قددل ق ددل المددهلللىل أل ددح مددن هللارف ددن يددحة ال قددل  إ بنللقددل فةقددهللةم اللقدد

جالددة فددي هددذا  نحيددة د جددنء أدديخ اإل ددالم دا ة ددح  لددع  مسددةقيم هددذا فددي  يددوح .
تقدىل   ا :  بطنلح مه هللاهلل  جالنت مالمة جهللاد ت ة ح لالن دهى   دح قدنل في ال رهنه 

خةودددف ال قدددل داللقددددل ا اللقدددل هددددذا هللاقدددل مددددن د حدددن  جددددهللكم  يالدددن المةكومددددىه ا
ن ب د كم فدي كث در مدفيتخةوفىه في اللقويدنت تخةوفدىه مده الفال دفة   دةم تخةوفدىه 

ىه مدن اللقويدنت ده دنك  قددىال ألهدل الكدالم فدي المسددألة الىاحدهلل  ا دكدذل  تخةوفدد
نللقل هذا الدذي اخةودف مده ال قدل هللاقدل مدن مه الفال فة دهم هللا هللكم حومنء ش ف

دم ا كنه كذل  كدنه ش أ دجىاا السؤال   ح لي   ما هللاقل محهللدد   ح هللاقل فاله 
 ه تددهللخل فددي اللقددل هددذا  ر م ضدد ط دجددبفددن ا يددن    دداللقددل   ددر م ضدد ط 

دم ا كدنه هللاقدل السدوف دخدل فحجدةالم فدي ش هللاقل السوف أل الم ج ء من اللقدىل 
 .هذا  قىى دإ م نقضة ب ن هللاقل السوف دمن ب ن ال قل في ال فى  

ال ددن ةلموىه كومدنت ت نقشدالم فددي دل والدن فدهدذا الةأيد ل مالددم فدي   الدم ةسدد
 أ  لدمأ د حودم مدن  ي أديء  أ أديء طر قة الخوف  هللاوم د حودم ا  هللاودم مدن  ي

بددأه د كمددن  ددمل  د خددر  هللامددن هم  هددذا اللقددل اخةوفددىا فيددح بددل هددم اهللاةرفددىا فددي 
لم تكن يحيحة دحنيل د ين ن   ى ددبدنل دلدم  سدةفهلل مدن بحث دن طدىل هللاقىلالم 

 هللامر ن  ىى  ه جمل ن فيح ق ل دقنلىا إخةال  اللقىل في  ل  .
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لقد تجمل  الاـرق اليالميـة ، والم ـا ل الفلسـةية ، فمـا رحنت ـا تشـفي 
 ارق ، طريل القرآ  ، إقرح في اإلثعات علرال  وال تروى يلرال  ورحن  حقرب ال

] فاطر  إليه يصعد اليلم الار   [ 5] طه:  الرممن على العر  استوى 
وال  [  11]الشـــورى :  لـــيس كمهلـــه شـــيأ  [ واقـــرح فـــي ال فـــي :  10: 

 [110طه: ] يحياو  به علما  
 .  1)عر  مهل معرفتي ومن جرب مهل تبربتي 
قد  ضـ  العحـر الذضـم ، وتركـ  ح ـل السـالم ويقول اآل ر م  م : ل

 يربـــ يوعلـــوم م ، و ضـــ  فـــي الـــيي ن ـــوني ع ـــه ، واآل  إ  لـــم نتـــدارك 
 . 2)، فالويل لفال  و ا حنا حموت  على عقردة حمي ته رمم

                                                                             

لمدن دلد  هللاويدح   اد ودة فىجدب الةسدويم بنطهدذه ن اد م نقضة ال قدل بنللقدل ف
 فودذل ال فى  دالذين  ومىا لمدن دلد  هللاويدح ال فدى  هدم السدوف الفدنل  . 

أديخ  ه ةفدل  ليدح ين ت طر قة السدوف   دوم د هللاودم د حودم . هدذا الدذي ير دهلل 
 . هد ( .ااإل الم ) 

( هدذه األبيددنت لوفخددر الددراكى كمددن فدي كةنبددح . )  قسددنم الوددذات ( قددنل 1)
نل   ل الشدديخ حفظددح هللا هددذا الكةددنا لددم ةط دده دمىجددىد م ددح  سددخة أدديخ ن يدد

 خطية في    ن ين في موة ة ا وى  نل .
هللاق ددهلل  مددن دخوةالددن هددذه  ةل دديهللاق ددهلل  يددنفية هللاوددع هللاق ددهلل   مددي  ةل ددي( 2)
قدىل هدذا المدةكوم  مدىت  يالن فنمدهلل  هللاظيمدة دهدير هللك تسةف هلل م دهذه . الكومنت 

 ل  ه هللانمدة األمدة دالسدىاد األهللاظدم مددنهللاودع هللاق دهلل   مدي فدي  بطدنل قدىل مدن قدن
فطر قددة ش هللاودع طر قدة األأدنهللار  دالمنتر هللةدة  د هللاودع   در طر قدة السدوف  األمدة

فددي األأددنهللار  دالمنتر هللةددة مىجددىد  فددي   هددنه مددن د  ددالن فددي   هددنه المةكومدد ن 
فدي  ي بودهلل    د  لد  مدن  ند هللانميتأتي تسأل  من اللنمة فوى ش اللومنء م الم   هنه 
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  . 1)ويقول اآل ر م  م : حلهر ال اس شكا  ع د الموت حصحاب اليالم
ل علــر م األمــر : لــم ثــم  ــ الأ المتيلمــو  المذــالفو  للســلف إكا مقــ

نوجد ع د م من مقيقـة العلـم بـاهلل و ـالم المعرفـة بـه  بـر ولـم يقعـوا مـن 
ــر ، كيــف يكــو   ــ الأ المحب ــى عــرن وال حث ــن عل ــو  ، المفضــو كل لو  ، و ب

الم قوصـــو  ، المســـبوقو  ، الحيـــارى ، المت وكـــو  : حعلـــم بـــاهلل وحســـماةه 
ألولـرن : مـن الم ـاجرين وصفاته وحمكم في باب كاتـه وآياتـه مـن السـابقرن ا

واألنصـــار ، والـــينن اتععـــو م ب مســـا  مـــن ورثـــة األنبيـــاأ و لفـــاأ الرســـل ، 
وحعــالم ال ــدى ومصــا يح الــدجى الــينن   ــم قــام اليتــاب وبــه قــاموا ، وب ــم  

                                                                             

 مىت هللاوع  ةقىل :من قنم في  ه ح  إ من ةسمه بظنهر الوفظ لالذا  القر ه     
 مدد  لمددن ا لددم تكددن مثودد  أ أل ددح هددى ا فددر  هللاددن الفطددر  ط ددب هللاق ددهلل   مددي . 

 . بنلةلويم 
ه هللانمدة األمدة  أدنهللار   د  والذا إ ةجدىك  ه يةسدنم  فدي قدىل مدن قدنل ف

الىهنبيدة . السىاد األهللاظم هللاودع   در طر قدة السدوف  د هللاودع   در هدذه الطر قدة 
إ فددي بددنا الفددفنت بددل اللنمددة فددي بددنا الفددفنت إ فددي بددنا تىح ددهلل الع ددند  

تأتع لالم ش لى الةأد الت ةسملىه د سومىه ةلرفىه ةلرفىه الطرق الكالمية دإ 
أد ئند بخدال  مدن  لمن ا ة كردا فيدحهللاو الم  ه تقر  د بةفس ر ابن كث ر  د ابن جر ر 

 مددىت هللاوددع هللاق ددهلل   :دهددذا ةقددىل ش خددر  هللاددن فطرتددح  لددع أدديء  خددر  حتلوددم فن دد
 مي ش فأمح هللاوع الفطر  دهى بمن تلوم فسهللت فطرتح دخر  هللان طر ا السوف ش 

ةددأد الت دم مددن هددم ةسددومىه فنللنمددة مددن المسددوم ن إ ةلرفددىه هددذه الطددرق دإ ال
 .. هد (  ا) لو فى  

ةل ع   ا جنء المىت أوىا في ملوىمةالم  السنبقة فمنتىا هللاودع   در  (1)
 السالمة .اللنفية د مةشوك ن  سأل هللا منتىا مةرددين مةذبذب ن هللاق هلل  
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ناـل اليتـاب وبـه ناقـوا ، الـينن و ـب م هللا مـن العلـم والحكمـة مـا  ـرعوا بــه 
ساةر األمم الينن ال كتاب ل ـم وحمـاطوا على ساةر حتعاع األنبياأ. فضال  عن 

لــو جمعــ  مكمــة يرــر م إلر ـــا  وبــواطن الحقــاةل بمـــا ةمــن مقــاةل المعرفــ
 من يال  المقا لة ؟ !  استحيا

ال سـيما  ـر قـرو  األمـة حنقـم فـي العلـم والحكمـة رثم كيف يكو   
 من   الأ األصاير بال سعة إلر م ؟ !  ـالعلم باهلل وحمكام حسماةه وآياته 

حم كيـــف يكـــو  حفــــراة المتفلســـفة وحتعـــاع ال  ــــد والرونـــا  ، وورثــــة 
حشـــكال م  و   1)المبـــوس والمشـــركرن ، وضـــالل الر ـــوة وال صـــارى والصـــا ئرن

 وحشعا  م  : حعلم باهلل من ورثة األنبياأ وح ل القرآ  واإليما  ؟! 
و نما قدم  )  يه المقدمة   أل  من استقرت  يه المقدمة ع ده علم 

ل دى  حنن  و في  يا العاب ويرره ، وعلم ح  الضـالل والت ـوك إنمـا طريل ا
                              

ددالال ال الددىد دال فددن ى دالفددنبئ ن  ( الفددنبئىه فيمددن  كددر1) قددنل : دض 
جدنء   صـارى والصـا ئرنإ  الينن حم ـوا والـينن  ـاةوا وال   من هى ملوىم : 

مودة ه الفدنبئى  مدن  ه ةودىه :  كرهم في القر ه فسر  ل  بىجال ن من الةفسد ر 
 ت نع   ىل من الر ل دهم مىجىدده فدي أدمنل الج  در  ةل دع ةل ي من المول 

اللددراق دبلددض الشددنم فددي الىقدد  الحنضددر مددن ح دد  الةقسدديم دلكدد الم فددي فددي 
ــوا  القددهللةم كددن ىا  ت ددنع   ددىل مددن الر ددل دلالددذا قددنل جددل دهللاددال  ــينن حم  إ  ال

 ه : لقدىل الثدن ي او مـن ....اآليـة آوالينن  ـاةوا وال صـارى والصـا ئرن مـن 
الفنبئ ن طنمفة لالم  حوة ا ةحوىهن دليسىا بة ه لر ىل ش دهذا بخال  ا ةلمنل 

خددر  هللاددن دي ددح  بمل ددعاللددرا لالددذه الكومددة أله ا ددةلمنل اللددرا لكومددة يدد   
ةل ي خن جىه هللان ديد الم الدذي خر  هللان دي ح هؤإء ينبئة  ةل يي   محمهلل 

 ىا هللاويح فيمن كهللامىا .  شئ
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اســــتولى علــــى كهرــــر مــــن المتــــج رين   بــــي م كتــــاب هللا وراأ ظ ــــور م . 
مـن البر ـات وال ـدى ، وتـرك م العحـا عـن  و عراض م عما بعا بـه محمـد 

الســابقرن والتــابعرن . والتماســ م علــم معرفــة هللا ممــن لــم يعــر  هللا  ةطريقــ
قراره على نفسه ، وبش اةة األمة علـى كلـن وبـدالالت كهرـرة ولـيس يرضـي ب 

و كا كــا  كــيلن : ف ــيا   1)وامــدا  معر ــا  و نمــا حصــف نــوع  ــ الأ ونــوع  ــ الأ
                              

مدن ق ودح فدي بيدنه فضدل الفدحنبة  ضدىاه ت ه لم مةفل ( هذا الكال1) 
المةدأخر ن  لي الةدنبل ن هللاودع المةالدىك ن الحيدن ى الم دفضل الةنبل ن دتدنب هللا هللاو

 هللاوددد الم دمدددن ت ددده مدددن المةكومددد ن دالمةفوسدددفة دإ أددد   ه الفدددحنبة  ضدددىاه هللا
 لدد  أله اللوددم دالحومددة موةسدد ة فنمددن  ه د كددع د هللاوددم د حوددم هددهللاهم  فضددل د ك 

تكةسب هللان طر ا الشرع هللان طر دا الد   فدنه  دممنسب هللان طر ا اللقل تكة
د فدد ب يددهلل ك  ا اللقددل فنللقددل بنجمددنع ال ددنه ةخطدد  ن دد  موةسدد ة هللاددن طر دد

فيدح اللفدمة أله الكةدنا هدذا الحا دقهلل ةخفع هللاويح داألخذ من الكةدنا دالسد ة 
 نلكةددنابدالسدد ة دحددي مددن هللا جددل دهللاددال فمددن  خددذ  هللا د جددل دهللاددال ددحددي مددن 
نلس ة فقهلل  طا بنللوم دالحومة أل ح مةيقن الفدحة د مدن اللقدل  خذ بد ب فىيح 

 .فن ح دده  ل  بمراتب لةلرضح لوخطأ 
ل ن ى لالددذا  دلئدد  لمددن جلوددىا األيددىل اللقويددة هددي المقهللمددة يددن دا مفضدد

ديددن  الفددحنبة  ضددىاه هللا هللاودد الم دمددن ت دده هددهللاهم هددم األهللاوددم داألحوددم فددي 
يفنتح دبنا ملرفة هللا بلنمة فال يةفدى   ه هدؤإء د جل دهللاال بنا   منء هللا 

م الال ددهلل دال ى ددنه كمددن قددنل الشدديخ ى المةكومدد ن دمددن  حددن  حددىهم الددذين د  ددىا هللاودد
دد  ددىا  قددىال ال الددىد دال فددن ى دالفددنبئة إ ةموددن  ه ةوى ددىه مقددن ب ن لسددوف 

ى الم خ ركم قر ي  م الذين يودى الم  دم الدذين يود )) هذه األمة الذين قنل : ف الم 
دالخ ر ددة  اجلددة  لددع الفددفنت دمددن  هللاظددم الفددفنت الةددي ةوددىه بالددن الفضددل  ((
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من حول ا إلى آ ر ـا ثـم عامـة  لتاب هللا من حوله إلى آ ره . وس ة  رسوله 
بمـا  ـو إمـا نـم لـالم الصـحابة والتـابعرن ، ثـم كـالم سـاةر األةمـة : مملـوأ 
 ــو فــوق كــل و   1)و مــا ظــا ر فــي ح  هللا ســعحانه وتعــالى  ــو العلــي األعلــى

مهـل  ،وحنه فوق العر  ، وحنه فوق السـماأ  ،وعلىُّ على كل شيأ  ،شيأ 
[ 10] فـاطر: إليه يصعد اليلم الار  والعمـل الصـالح نرفعـه : قوله تعالى 

إنــي متوفيــن ورافعــن إلــي  : [ 55]آل عمــراــتم مــن فــي الســماأ ح  أحم 
حم حم تم من في السماأ ح  نرسل علـيكم [ 16: ]الملن يذسف بكم األرض

تعــرج المالةيــة  [  158]ال ســاأ:  ــل رفعــه هللا إليــه[ 17]الملــن: ماصــعا  
                                                                             

اللوم داللمل فهللل هللاوع  ه هللاوم الفدحنبة دالقدرده المفضدوة   د   د حودم دهللاودع 
 . هد (  اهللاهم . ) د ط ب دبالذا ظالر فضوالم هللاوع من هللا  ه هللاموالم  ككع

مددن   مددن  دد  دممددن ظددنهر الدد   يددراد بددح مددن إ ةحةمددل   ددره دهددذه( 1)
اإ ددةهللإل فددي الددركن الثنلدد  مددن فددي  لفددنغ األيددىل  ن فددي بحددثالم فددي دإإت 

دالددد   مدددن إ ةحةمدددل   دددره ةل دددي إ يةطدددرق لوكدددالم فدددي اإ دددةهللإل األيدددىل 
إحةمنل  ه يراد   ر المل دع المفالدىم ش دالظدنهر مدن ةحةمدل بمرجىحيدة ةحةمدل 

حةمدنل األدل ش احةمنل ضعيف دلكن األ ج  الغنلب األظالر هدى اإهذا لكن د 
لومل ددع د ددم احةمددنل ضددعيف خفددي بدد  ن فيوددىه فددي الظددنهر  ددم احةمددنل ظددنهر 

ىه لمولومل ددع فالددذا هددى الفددرق بدد ن الدد   دالظددنهر دلالددذا تجددهلل  ه السددوف ةسددة
 مردهددن كمددن جددنءت األخددذ بهللإلددة  – ومددة ظددنهر كث ددراد )  مردهددن هللاوددع ظنهرهددن 

 ر دهللده فجدنء فدي الد   ال   دالظنهر ( ش  مدن قدىلالم ال فدى  دالد   دقدهلل 
لدددددي  المدددددراد م دددددح اإيدددددطال  الخدددددن  هللا دددددهلل هدددددذا الكةدددددنا دالسددددد ة د  نل  بددددد

 دح لوفدرق األيىل  ن بذل  دم من يراد بدنل   الدهللل ل مدن الكةدنا دالسد ة فدن ه ت ة
 . .هد(ب ن هذين اإ ةلمنل ن )ا
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نــد ر األمــر مــن الســماأ إلــى األرض ثــم  [   4] المعــارج :  والــروإ إليــه 
[   50] ال حـل :  رب ـم مـن فـوق م  يذـافو   [  5] السـبدة :  يعرج إليـه 

   ثم استوى على العر [   3] نونس: [  54] األعرا :  في ستة مواضل
الــرممن علــى  [  4، ]الحدنــد:[ 4الســبدة:[  ]59:[  ، ]الفرقــا 2، ]الرعــد:

يا امـا  ا ـن لـي صـرما  لعلـى ح لـ  األسـعاب  [  5] طه :  العر  استوى 
:  36] يـافر :  إله موسـى و نـي ألظ ـه كاكبـا  فجطلل إلى حسعاب السماوات 

37  ]  ت زيـــل مـــن مكـــيم ممرـــد  :  [  42] فصـــل  م ـــزل مـــن ربـــن  [
 . 1)[  114األنعام : 

                              

(  ليح ةفلهلل الكوم الط ب . ةفدلهلل  ليدح الفدلىد ظدنهر المل دع بد ن 1)
الشيء من دضلح  لع من هى  هللاوع دقىلح  ليح دتقدهللةم  ليدح ةف دهلل    في ا ةقنل 

دده   دره فالدى  د حن ح المةفدف بدنللوى جدل دهللادال  ه هذا الفدلىد ةودىه  ليدح 
السدمنء ه دن بمل دع اللودى ش  أحم ـتم مـن فـي السـماأ  : المطوا كدذل  قىلدح 

اللودى  هدى دلمن لم ةحهلل  ل  بحهلل دل هللاوع  ه السمنء ه نش اللوى ء م ةم من في 
المطوددا  النةددة اللوددى المةفددى  فددال  حددهلل  هللاوددع مددن هللا جددل دهللاددال فالددى  دد حن ح 

 .فىق خوقح بذاتح كمن   ح فىق خوقح بففنتح 
هللاوددع خوقددح لددح جددل دهللاددال ه هللاوددى هللا :  مددن  هددل اللوددم مددن ةقددىل اللوددى د 

اللودى من  ةقدىل  المهللاوى القالر ش دم د هللاوى القهلل  ش د هللاوى الذات ش :   الن ملنه  
هللاودى الدذات ش دهللاودى الفدفنت . دالمخدنلفىه لطر قدة السدوف ةحفدرده نه : قسم

دالقالددر ش  د فددي هللاوددى الفددفنت  د فددي هللاوددى   القددهللجددل دهللاددال فددي هللاوددى هللاوددى هللا 
ج   هللا هللاوع جد   خوقدح هللاهللا جدل دهللادال داحدهلل فدي  لد  الجد   فالدى  د حن ح 

  ي جد   الربىبيدة هللاددنل. فقدنلىا : اللودى هللاودى قدهلل  دقالددر دهللاودى جد   . المةفدرد 
: كمدددن ةقدددنل . ه هللادددنل  هللاودددع جددد     دددر جددد   الدددرا ش هللاودددع جددد   المخودددىق ن 
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 . 1)إلى حمهال كلن مما ال يكاة يحصى إال اليلفة  
وفــي األماةنــا الصــحاإ والحســا  مــا ال يحصــى إال باليلفــة ، مهــل  

. ونزول المالةية من ع د هللا وصعوة ا إليه  إلى ربه قصة معراج الرسول 
فيعـرج الـينن )) : وقوله في المالةية الـينن نتعـاقبو  فـيكم باللرـل وال  ـار : 

وفــي الصــحيح فــي مــدنا    بــاتوا فــيكم إلــى رب ــم فيســجل م و ــو حعلــم   ــم 
ــجتر ى  بــر الســماأ  )الذــوارج : ) ــا حمــرن مــن فــي الســماأ ي ــجم ونى وحن حال ت

رب ـا هللا  )  وفي مدنا : الرذية اليي رواه ح ـو ةاوة ويرـره )  صعاما  ومساأ
كمـا رممتـن  ،حمـرك فـي السـماأ واألرض  ،اليي في السماأ ، تقدس اسمن 

حنـ  رب  ،في السماأ اجعل رممتـن فـي األرض ، ايفـر ل ـا موب ـا و اايانـا 
                                                                             

د ةقدددنل الدددذهب  هللاودددع مدددن  ج سدددالن  هللاودددع  ه ل دددع بمالفضدددة  هللاودددع مدددن الحهلليدددهلل 
ش المقفدىد مدن دهودذا الفضة بمل ع  ه ج   الدذهب  هللاودع مدن جد   الفضدة 

مسدألة مدن  بشده هذه المسألة مسألة هللاودى هللا جدل دهللادال هللاودى الدذات ش الهذا  ه 
د من خنلف فيح المخنلفىه حةع  ردا مدن لدم يث د  هللاودى ه طنمفة من  هل اللوم كفا

الذات ر جل دهللاال . دإ يث د  هللاودى الدذات مدن الفدرق  إ  هدل السد ة دالجمنهللادة 
  . . هد ( ا ت نع السوف الفنل   ) 

 ( ابن القيم  حمح هللا في ال ى ية جمه   ىاع األدلة .1)
حنديدد  فدي هللاوددى هللا جددل دهللاددال هللاوددى الددذات هللاودع اللوددى فالددذه اآلةددنت داأل

كث ددر  جددهللاد ةموددن  ه تقسدم  لددع   ددىاع كمددن قسددمالن ابددن القدديم هددذه دهللاودى الفددفنت 
 حمح هللا  لع   ثر من هللاشر ن  ىهللاند فالذه مسألة اللوى دالفى ية  د  إ تحةمدل 

اد هللاودى   در هللاودى الدذات  مدن هللاودى   رهن أله اآلةنت دالة بمدن إ ةحةمدل  ه المدر 
فقط  د هللاوى ج ردت  د هللاوى هيم ة د حى  ل   د هللاوى ج   هللاوع  قهلل قالر  د 

 . . هد ( هذه اآلةنت ف الن هللاوى الذات . ) ا ج   دم من



 
 تعليقات على الفتوى الحموية                                                                                

 22 

  وشـفاأ مـن شـفاةن علـى  ـيا الوجـل   ،الاربرن ، حنزل رممـة مـن رممتـن 
إكا اشتيى حمد م يم حو اشتيى حة له فليقل : رب ا هللا  اليي فـي  ): ) قال 

  وككره .  السماأ  
) والعــر  فــوق كلــن  هللا فــوق عرشــه )وقولــه فــي مــدنا األوعــال : 

يرر ما ، وقوله فـي الحـدنا و   رواه حممد وح و ةاوة  و و يعلم ما حنتم عليه 
؟    ) من حنا )قال : ، السماأ   قال  في ؟  ) حنن هللا : )الصحيح للبارية 

 .  ) اعتق ا ف ن ا م م ة  )قال : ، قال  : حن  رسول هللا 
  هللا لمــا  لــل الذلــل كتــ  فــي إ )وقولــه فــي الحــدنا الصــحيح : )

  وقولــه فــي  لتــاب موضــوع ع ــده فــوق العــر  إ  رممتــي ســعق  يضــبى 
   تعـالى  ) متى يعرج   ا إلـى السـماأ التـي فر ـا هللا)مدنا ذعض الروإ : 

 . 1)إس اةه على شرط الصحيحرن
 وحقره عليه : ل بي ل عبد هللا  ن روامة اليي حنشده لوقو

                              

السدمنء الةدي ف الدن هللا ) ف الن ( ه ن في قىلح : ) حةع ةلر  بالن  لع ( 1)
 ي السددمنء الةدي هللاو الددن هللا ش فدي بمل ددع هللاودع ش ف الدن ه ددن بمل دع هللاوددع ( تلدنلع 

فسدرت السدمنء ه دن  أحم تم من فـي السـماأ  نلع كمن قنل   حن ح ت ن ك دتل
بمل ددع اللوددى فيوددىه فددي هللاوددع بنبالددن مددن فددي اللوددى ش دفسددر طنمفددة مددن السددوف 

ش مددن هللاوددع السددمندات  شالسددمنء ه ددن بجدد   السددمندات فةكددىه فددي بمل ددع هللاوددع 
وأل صـلب يم  دمجيء في بمل ع هللاوع ملرد  دمن  مثوة  ل  قىلح جل دهللادال 

دالةفدو ب   مدن ةودىه هللاودع جدذدع ال خدل مدن الخدن   إ فدي  جيوع ال ذل في 
 . . هد ( داخوالن .) ا
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 نـوح  ال ار مهوى اليافري     د هللا مـلـبج  وع تش د
 وفوق العر  رب العالمرنا      وح  العر  فوق الماأ ط

 ــو ويرــره مــن  ال بــي  هوقــول حميــة  ــن الصــل  الهقفــي الــيي حنشــد
   : آمن شعره وكفر قلعه  )عره فاستحس ه وقال : )ش

 رب ا في السماأ حمسى كبررا       مبدوا هللا ف و للمبـد ح ــل
 وسوى فوق السماأ سريرا   اس ـبالب اأ األعلى اليي سبل ال 

 المالةن صـورااله بصـر العــرن     ترى ةونه شرجعا  ما ن 
كــريم يســتحي مــن  يمرــ إ  هللا )وقولــه فــي الحــدنا فــي المســ د : )
) يمـد نديـه )وقوله في الحدنا :   عبده إكا رفل نديه إليه ح  نرة ما صفرا  

إلى حمهال كلن ممـا ال يحصـيه إال هللا ممـا   إلى السماأ يقول يا رب يا رب  
ا  مـن ح لـ  يـ و من ح ل  المتواترات اللفظية والمع وية ، التي تورث علما  يقر 

 –المبلـ  عـن هللا حلقـى إلـى حمتـه المـدعوين  رسـول العلوم الضرورية ح  ال
ح  هللا ســعحانه علــى العــر  ، وحنــه فــوق الســماأ ، كمــا فاــر هللا علــى كلــن 
جميـــل األمـــم ، عـــرب م وعبم ـــم فـــي البا ليـــة واإلســـالم : إال مـــن اجتالتـــه 

 الشياطرن عن فارته .
 ثم عن السلف في كلن مـن األقـوال مـا لـو جمـل لبلـ  مئـرن وحلوفـا ثـم

وال عـن حمـد مـن سـلف األمـة ال  ليس في كتاب هللا وال في س ة رسول هللا 
حةركـوا عمـن  من الصحابة وال من التابعرن ل م ب مسا  وال عن األةمـة الـينن

  . 1)وامد يذالف كلن ال نصا  وال ظا را   األ واأ واال تال  مر   
                              

( دفي هذا قنل جمنهللاة من  هل اللوم م الم ابن الم ندى من الشنفعية 1)
فلوى هللا   لف دل ل هللاوع هللاوى هللا جل دهللاال شد  ره   ح في ال فى    ثر من 

ل    يبلضالن ف فيح  فذات كمن  ملةم بنلمئنت . هللاوى ال  دلةح كث ر  جل دهللاال
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علـى  ولم يقل حمد م  م قط : إ  هللا ليس في السماأ . وال حنه لـيس
العــر  ، وال حنــه  ياتــه فــي كــل مكــا  ، وال ح  جميــل األمك ــة بال ســعة إليــه 

نـه ال حسواأ ، وال حنه ال ةا ل العالم وال  ارجه، وال متصل وال م فصـل ، وال 
تبوع اإلشارة الحسية إليه باألصابل ونحو ا :  ل قد ثبـ  فـي الصـحيح عـن 

ظيمــة نــوم عرفــات ، فــي لمــا  اــ   ابتــه الع جــا ر  ــن عبــدهللا ح  ال بــي 
جعل يقول : )) حال  ـل  ل ـ  ؟    فيقولـو  :  حعظم مبمل مضره الرسول 

نعـم ، فررفــل إصــععه إلــى الســماأ ثــم ن يب ــا إلــر م ويقــول: )) الل ــم اشــ د   
ــئن كــا  الحــل مــا يقولــه  ــ الأ الســالبو   ــال كلــن كهرــرة ، فل يرــر مــرة وحمه

ة من  يه الععارات ونحو ا ةو  ما ال افو  للصفات الها تة في اليتاب والس 
يف م من اليتاب والس ة إما نصا  و ما ظا را  ، فييف يبوع على هللا تعـالى ، 

، ثـم علـى  رـر األمـة : حن ـم نتيلمـو  ةاةمـا  بمـا  ـو إمـا  ثم علـى رسـوله 
نم و ما ظا ر في  ال  الحل ؟! ثم الحل اليي يب  اعتقـاةه ال نبومـو  

لُّو   عليه ال نصا  وال ظا را  : متى يبيأ حنعاط الفرس والروم  به قط ، وال َند 
، وفروة الر وة وال صارى والفالسفة نبر و  لألمة العقردة الصـحيحة ، التـي 

 يب  على ك ل مكل ف حو كل فاضل ح  يعتقد ا !!
 –لئن كا  ما يقوله   الأ المتيلمو  المتيلفو   و االعتقاة الواج  

معرفته على مبرة عقول م ، وح  ندفعوا بما اقتضـى  و م مل كلن ح ِمرلوا  في
لقــد كــا  تــرك  –ذيــاس عقــول م مــا ةل عليــه اليتــاب والســ ة نصــا  حو ظــا را  

                                                                             

جلوالددن   ىاهللادند كث ددر   ي جلدل األدلددة  حمدح هللا ش دلالدذا  كدرت لدد   ه ابدن القدديم 
  ىاع أل الن إ ةمون  ه تسدرد ب دىع  داحدهلل  د هدذا تودى هدذا فالدي كث در  مة ىهللادة ش 

 ى هللا  د فى يددة هللا جددل دهللاددال فالمددنداللوددى دالفى يددة بمل ددع داحددهلل ش فددن ا ق ددل هللاودد
 ل ع داحهلل )   . هد (بم
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ال اس  ال كتاب وال س ة : ح دى ل م وحنفل على  يا التقدنر :  ل كا  وجوة 
فــ   مقيقــة األمــر علــى مــا  اليتــاب والســ ة ضــررا  محضــا  فــي حصــل الــدنن .

ــا معشــر الععــاة ال تالبــوا معرفــة هللا عــز وجــل ، ومــا يقولــه  ــ ال أ : إنيــم ي
تســتحقه مــن الصــفات نةيــا  و ثعاتــا  ، ال مــن اليتــاب وال مــن الســ ة ، وال مــن 
طريل سلف األمة ، ولين انظروا حنتم فيما وجدتموه مستحقا  له من الصفات 

م ومــا لــ –ســواأ كــا  موجــوة فــي اليتــاب والســ ة حو لــم يكــن  –فصــفوه بــه 
 تبدوه مستحقا  له في عقوليم  فال تصفوه به !

 –  : حلهر م يقولو  : ما لـم تهبتـه عقـوليم فـانفوه ثم  م  ا  ا فريقا
اليي حنتم فيـه  –وما نفاه ذياس عقوليم  –وم  م من يقول :  ل توقفوا فيه 

 –مذتلفو  ومضاربو  ا تالفا  حلهـر مـن جميـل ا ـتال  علـى وجـه األرض 
ع د الت اعع فارجعوا .. ف نه الحل اليي تعبدتيم به : وما كـا  فانفوه ، و ليه 

ميكورا  في اليتـاب والسـ ة ممـا يذـالف ذياسـكم  ـيا ، حو نهبـ  مـا لـم تدركـه 
ــه ال لتج ــيوا  –علــى طريقــة حلهــر م  –عقــوليم  ــاعلموا حنــي حمتحــ يم  ت زيل ف
األلفـا   م ه : لين لتبت دوا في تذريبه علـى شـواك الل ـة ، َوَومِشـي   ال دى

ويراةـ  اليـالم  حو ح  تسـكتوا ع ـه مفوضــرن علمـه إلـى هللا مـل نفـي ةاللتــه 
 . 1)على شيأ من الصفات ،  يا مقيقة األمر على رحي   الأ المتيلمرن 

                              

( هددذا الكددالم مددن أدديخ اإل ددالم ابددن تيميددة  حمددح هللا كنلةففدد ل لددرد 1)
قىل من قنل  ه طر قة السوف   وم دلكن طر قة الخوف  هللاودم د حودم فن  دن  لودم 
بددنليق ن  ه السددوف تكومددىا فددي مسددنمل الغ  يددنت دم الددن مسددنمل الفددفنت بمددن هددى 

 قل إ  فند دإ ظدنهراد فدي  فدي أديء     د ظنهر في    نتالن دلم ةأت هللا الم 
م الن  د تحويم اللقل في أيء م الن  دتخر ا بلض تود  ال فدى  هللاودع أدىا  
الوغددة د رامددب الوالجددنت دالوغددنت هددذا هللاوددم ةق  ددي مددن  بودد، اللوددىم الضددرد  ة ش 
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ةل ددي قددهلل ةوددىه بلددهلل الةأمددل فيددح ةوددىه هللا ددهلل اإل سددنه المةأمددل فددي  لدد    ددح هللاوددم 
ةهللإل ش   ا تأمل كالم السوف د ظر فيح ين  هللا دهلله ضرد ي إ ةحةن  ملح ا 

هللاودم ضددرد ي بددأه طر قدة السددوف هددي اإل  دنت د  الددم لددم يدهللخوىا اللقددل فددي  لدد  
بم  لة الشيء الذي يومسدح دالدذي ةحسدح دالدذي يدراه ةل دي ةفد    مدراد ضدرد  ند 

  ا افةرض ن ا هى ال  ن لمن   ى طر قة السوف هللا هلله إ ةحةن   لع ا ةهللإل دهذ
  دهى  ه طر قة الخوف  هللاوم د حوم . كالم  دلئ  يحي   ه

 قددددىل طر قددددة الخوددددف هددددي الددددهللخىل بلقددددىلالم فددددي  فددددى  الغ  يددددنت ف
دالفددفنت دالددهللخىل بنللقددل فددي هددذه ةشددةرك فيددح كددل مددن خددنلف طر قددة السددوف 

األخددذ بنللقددل دتأد ددل ال فددى  بمددن  دجددىالكددن هددؤإء الددذين  جملددىا هللاوددع د 
ملددىا هللاوددع تحودديم اللقددل هللاوددع ال فددى  إ  ددراهم يىافددا اللقددل هددؤإء الددذين  ج

ة   سددىا هددذا الم ددهلل  دلالددم اتفقددىا هللاوددع تودد  المسددنمل الةددي خنضددىا ف الددن فنلجالميدد
الغ  يدنت داأل دمنء ر جددل خدن  فدي  فدى  الفدفنت د فدي ال فدى   ظدر 
بلضددند مددن الفددفنت    ةددىا  ددالن الملة لددة خددنلفىا هللاقددل الجالميددة د   ةددىا . دهللاددال 

 بدىاا خدنلفىا الجالميدة ش أله الجالميدة فدي د ة  يسىا بلض األهللامومن الففنت د  
ه الل هلل ةخوا فلل  فسح فنلكوية  لوقهلل  قهلل  ة ةقىلىه  القهلل  ج ر ة دالملة لة  فن 

  ا  ظددرت اا القددهلل  دكددذل  ى بدد تفقددىا هللاو الددن إ فددي الفددفنت دإ فددي ا مددناللقويددة 
قوالم  داهم  لع أديء هذا األيل ت لند لوجالمية لكن هللا  ةضند  يوىاالكالبية  لع 

 لدع الجالميدة دالكراميدة  داهدم هللاقوالدم   در مدن قنلةدح  خر   ر من قنلةح الملة لة د 
أدديء  لددع أدديء ش األأددنهللار   داهددم هللاقوالددم  لددع أدديء ش السددنلمية  داهددم هللاقوالددم 
أيء خنلفىا مسنمل ش دالمنتردةة  داهم هللاقوالم  لع ت لىا فيح الكالبية في ملظم ال

 . كث ر  ملردفة فيح األأنهللار  في مسنمل 
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ه اللقددل قددنطه دال فددى  مىهمددة  قددنلىا   دلئدد  دالمقفددىد مددن هددذا  ه
وينت من  هللاظم الة دنكع  ه ت نكهللاالم في اللقفي هذا الةأي ل فذكر أيخ اإل الم 

ه  هللاظددددم مددددن اخددددةال  مددددن اخةوددددف فددددي فالددددم ال فددددى  ش بددددل داإخددددةال    
 ب ن السوف اخةال  ف الن . فل فى  الغ  ينت دالففنت لم ةح

 الشريط الهاني ـ وجه ) ح   :
القنطه اللقوي د ر هللده  ه يرجلدىا ال فدى  القنطه الذي ةسمى ح فالذا 

 ليدح د إ تفالدم ال فدى   إ بلدهلل هللارضدالن هللاودع تود  اللقويدنت ش  قدىل اللقويددنت 
اخةوفةم ف الن اخةالفند ب  ند ظنهراد فالدل ةمودن  ه ةح دل الشدن ع  لدع هللاقدىلكم أ هدل 

ظدنهراد دإ يةكومدىا  د من دل  هللاويدح ال فدى   فدند  نةمون  ه ةلهللل السوف هللا
ىا وةمدح أ هدل ةمودن  ه ة د ل  د وةمى  د حج ىافي  ي مسألة من دإمل اللقىل 

إ أ لمددن بلددهلله ةوددةم الحددا دإ ي دد ن  لدد   الحددا دإ ي   ددىه لمددن بلددهللهم دال  ددي 
 .. فكل داحهلل لح هللاقل خن  ي ظر بح .أ   ه هذا  محل المحنل .

ة  لددددع اللقددددل  حنلددددة  لددددع أدددديء   ددددر داضدددد  دمددددن قىاهللاددددهلل ن اد اإلحنلددددفدددد
المةكوم ن الملردفة  هللامنل األ يسة اللقوية فيسةفند من  ل  فدي  بطدنل  ظدر ةالم 
هدددذه دهدددي تحوددديم اللقدددىل هللاودددع ال فدددى  ش أله اللقدددل لدددي  بشددديء داضددد  
محهللدد مةفا هللاويح فأي هللاقل هذا أ دلى كنه األمر كذل  كمن قنل أيخ اإل الم 

بلثدة ال نه  لدع اللقدل دلدم ةحدةا ال دنه  لدع ةوىه  حنل جل دهللاال  ه ن فنه هللا
األ ددمنء مددن جددل دهللاددال ال   دد ن دالر ددل لة دد ن لالددم يددفة هللا جددل دهللاددال دمددن لددح 

الفددفنت اللدال ش هددذا ا دةطراد فددي بيدنه طر قددة السدوف د  الددن تففدد ل الحسد ع د 
قويدددنت ه طر قدددة الخودددف هللا دم  دددنت دلدددي  ف الدددن  فدددي  دإ تأد دددل دإ تفدددى ض ش د 

هللاظددم ةوفددىا فددي  لدد  د ه  دلئدد  اخةوفددىا   د ه السددوف لددم ةخ مخةوفددة مةضددن بة .
 ددوم د ه طر قددة  اخدةال  د ب  ددة فالددذا الكددالم الددذي قدنلىه مددن  ه طر قددة السددوف 
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و ـو العم لبمـاعت م  و يا اليالم قد رحنته صرإ بمع اه طاةفـة مـ  م ،
ى به في معرفة هللا ،  تدن  د ع ه ، ومضمونه : ح  كتاب هللا ال لزوما  ال محر

وح  الرسول معـزول عـن التعلـيم واإل عـار بصـفات  مـن حرسـله ، وح  ال ـاس 
 ل إلى مهل ما كانوا   1)ع د الت اعع ال نرةو  ما ت اععوا فيه إلى هللا والرسول

ــه مــن ال نــ من باألنبيــاأ ،  ــى مهــل مــا نتحــالم إلي ــه فــي البا ليــة ، و ل علي
والمبـوس وبعـض الصـا ئرن .و    –مشـركو  و ـم ال –لالبرا مة والفالسـفة 

لــا   ــيا الــرة ال نزيــد األمــر إال شــدة : وال نرتفــل الذــال  بــه إك ليــل فريــل 
طوايرــ  نريــدو  ح  نتحــالموا إلــر م ، وقــد حمــروا ح  يكفــروا   ــم ومــا حشــعه 

حلـم َتـَر إلـى الـينن نزع مـو   مال   الأ المتيلمرن بقولـه سـعحانه وتعـالى : 
ــم أام ــو  ا بمــا ح نــِزَل إليــَن ومــا ح نــزل مــن قبلــن ن ريــدو  ح  نتحــالموا إلــى حن   

الاايوت وقد ح ِمروا ح  يكفروا بـه ، وي ريـد  الشـياا  ح  ي ضـل   م ضـالال  بعرـدا  
عـــالوا علــى مـــا حنــزل هللا ، و لــى الرســـول رحنــ  الم ـــافقرن ت* و كا قرــل ل ــم 

                                                                             

الخوف  هللاوم د حوم بنطل أله من يىيف بدنللوم دالحومدة ةجدب  ه ةودىه مةفدا 
 ىه هللاومند دحومة أند فكيف ةومة نين فن ا كنه مةضن ب  ر   ر مخةوف 

دهدم ةخةوفددىه فدي المسددألة  لدع  قددىال بددل حةدع فددي المدذهب الىاحددهلل تجددهلل 
  الم اخةوفىا في تفسد ر بلدض األلفدنغ  لدع مدذاهب أدةع  د لة  من يدة كمدن هللا دهلل 
األأددنهللار  فددي مسددنمل دهللا ددهلل الملة لددة فددي مسددنمل  مددن مددن جو ددل الكددالم  د مددن 

 .. هد ( ادق ا الكالم . ) 
ة هللاوددع  لدد  ةوددىه الكةددنا دالسدد ة   ددر داضدد  ( أل الددن   ددر داضددح1)

 مجالىل فال يرجه  ل الن في هذه المسنمل دهذا دالعين  بن  كفر. ) ا . هد (.
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ــدوةا * فييــف إكا حصــا ت م م صــرعة بمــا  ــدو  ع ــن ص  قــدم  حنــدن م ث ــم يص 
  1)[62-60ال ساأ:] جاأوك يحلفو  باهلل إ  حرةنا إال إمسانا  وتوفيقا 

                              

مسألة الةحن م ددجىا الةحن م  لع الكةنا دالس ة لي  خنيدند فدي  (1)
ع في الخفىمنت اللومية ةجب الرد  لدع الخفىمنت اللموية ب ن ال نه بل حة

ؤإء الذين ت نكهللاىا فدي اللوميدنت فدي مسدنمل الفدفنت داإلةمدنه لكةنا دالس ة فالا
دالقدهلل  داأل دمنء د  ددر  لد  هددؤإء اخةوفدىا ف الدن دلددم يرددهدن  لددع الكةدنا دالسدد ة 
بل قنلىا  ه الكةنا دالس ة إ يالهللي في هذه المسنمل بل الذي يالدهللي هدى اللقدل 

ي  أينء م الن فنلطن ىت ةوىه فش  هففن   ل  اتخن اد لطن ىت تجندكدا بح حهلل
حلم تر إلى  طن ىت المةكوم ن هذا الذي  ددا بح الكةنا دالس ة دتحن مىا  ليح 

الــينن نزعمــو  حن ــم حم ــوا بمــا حنــزل إليــن ومــا حنــزل مــن قبلــن نريــدو  ح  
ش فالدم تحدن مىا  لدع اللقدل  نتحالموا إلى الاـايوت وقـد حمـروا ح  يكفـروا بـه 

ملدع  قدىال جالدم د تحن مىا  لع قىال ال ى نه د  تحن مىا  لع تحن مىا  لع الفوسفة د 
دتركدددىا مدددن يدددهللل هللاويدددح الكةدددنا دالسددد ة دهدددذه هدددي حقيقدددة قدددىل ش ك دددرامالم  قدددىال 

المةكومدد ن مددن  ه المةكومدد ن تركددىا تحودديم الكةددنا دالسدد ة فددي مسددنمل ال دد اع فددي 
الففنت د خذدا بةحويم   امالم د قىال ك درامالم دهدى مدن تحوديم الطدن ىت د م ده 

ه تحدن مىا مدن   در رهم هللاهللم الج م بأ الم   اددا هدذا الةحدن م فقدهلل ةوى دى من تكف 
 ن ريـدو  ح  نتحـالموا  جل دهللاال : لش الة فيح ش فقىلح   اد  لالم د غ ة دم من 

 كنفر .  لش الة قنم  هللا هلله فن حلطن ىت إاخةن  الةحن م  لع فمن   اد دا
كفدردا  فدراداد مد الم  دلالذا  هل اللودم مدن كفدردا هللانمدة المةكومد ن دم مدن  بمدن

الذين ت  ن لالم الحا دتركىه دتحن مىا  لع الطن ىت  غ ة م الم في  لد  دم اد  
مدددد الم ألقددددىال الفال ددددفة دال ى ددددنه ش دالعيددددن  بددددن  بلضددددالم ةضدددد ا   ا جددددنءت 
ال فى  مثل من جنء في مفد فنت بلدض الملة لدة د أد نهالم   ا جدنء الد   
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ــى الرســول  ــاب و ل ــى مــا حنــزل هللا مــن اليت  –فــ    ــ الأ إكا ة عــوا إل
حعرضــوا  عــن كلــن و ــم  –والــدعاأ إليــه بعــد وفاتــه  ــو الــدعاأ إلــى ســ ته 

يــل التــي ســلي ا ا ، يقولــو  : إ  قصــدنا اإلمســا  علمــا  وعمــال    ــيه الار 
 . 1)والتوفرل  رن الدالةل العقلية وال قلية

                                                                             

 دي  دمل  كومدة لد لض الملة لدة ضنق تشلر  ه في يدهلل ه حرجدند م دح حةدع  
 حدى الملة لدة فدي هدذا الىقد  يدةكوم هللادن بلدض مسدنمل الفدفنت  ه  د من ي حدى 

لمددن جددنء بددنلكالم اللقوددي قددر  مذه ددح دلكددن لمددن جددنءت األدلددة مددن ال فددى  
الدذا مدن  هللاظدم الخدذإه ي يدهلل ه حرجدند مدن  يرادهدن فتوحظ م ح دهى يدةكوم  ه فد

ةون في ال دنا هدذه  لةالدتح يىد لى   ح لم  ح يةوىا ال   دفي يهلل ه هللاهللم  احة 
 . . هد ( هذا بالء هللاظيم هللاهللا المسةلنه ) اال فى  د 

 ر هلل  ه  ىفا ب ن الهللإمل اللقوية دال قويدة هدذا : ( هذا كهللامالم ةقىلىه 1)
 رجدده ال فددى  : هللامددل المةكومدد ن د مددن الفال ددفة اإل ددالم  ن د  ددرهم ةقىلددىه 

 طا دالفوسفة دمن دل  هللاويح الةجربة دال ظر  لع اللقل فنللقل هللا هللهم   نه الم
مدل األذا ش هدالةأمل   نه دال   يرجده  ليدح  ه دافقدح  خدذ بدح دمه لدم يىافقدح ح 

هللاوع محمدل ي ن دب المقدنم ش ففدرق بد ن المةكومد ن دالفال دفة الدذين يىفقدىه بد ن 
] كةنبددح : ابددن  أددهلل مددىه مثددل مددن  لاددف الددهللإمل ال قويددة داللقويددة هددؤإء هددم المةكو

 المقنل فيمن ب ن الشر لة دالحومة من اإتفنل [ . ففل
دقددهلل  كددرت لكددم فددي  حددهللى هددذه المجددنل   ه طوددب الحومددة الددذي كددنه 
هللا ددهلل ال ى ددنه  ي طوددب ملرفددة الفددىاا فددي األأددينء  مددن األأددينء الم ظدددى    د 
  ر الم ظى   هذا ةوىه بنللوم  د اللمل ش اللوم بنللقويدنت دخدل  لدع المسدوم ن 

هذه اللقوينت هم السدوف دمدن قدنل  ق دل  لد  د جلودح   ن دند   ا دافقةدح فمن  د 
دإلةددح تكددىه ال فددى   خددذ ن بالددن ش دم ا خنلفةددح ال فددى  ترك ددن الدد   أل ددح 
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ثم عامة  يه الشب ات التي يسمون ا ةالةل : إنمـا تقلـدوا حلهر ـا عـن 
طــايوت المشــركرن ، حو الصــا ئرن حو بعــض ورثــت م الــينن حمــروا ح  يكفــروا 
   م ، مهـل فـال  وفـال  ، حو عمـن  قـال كقـول م : لتشـابه قلـوب م ، قـال هللا

فال وربن ال ن م ـو  متـى يحكمـوك فيمـا شـبر  رـ  م ثـم ال يبـدوا  تعالى : 
كــا   [  65] ال ســاأ:  فــي حنفســ م مرجــا  ممــا قضــر  ويســلموا تســليما 

                                                                             

دهددؤإء الفال دفة دطنمفددة تقدىل  أخددذ بددنل   ش   در داضددحة دهدم  هددل الةجال دل 
ودىم الشدر لة فدي د أخذ بنلهللل ل اللقوي د ىفا ب  الن فجملىا ب ن هللاوىم ال ى دنه دهللا

خوديط دهللاج  دة جهلليدهلل   دم   هللاودم الكدالم هدذا مدن جالدة اللودم دمدن جالدة اللمددل 
أراقنت ال ى نه د  امالم الفوسدفية فدي  يدال  الد ف   ين  هللا هلل ن أرام  دخو  

دممن   ر في األمدة م الدن القدىل  بنإلأدراق دالفديض د حدى  لد  الدذي أدنع هللا دهلل 
من بلهلله المقفدىد مدن اللودم المالدم  ه الفىفية في  داخر القره الثنل  دالرابه د 

تلر  كيف دخل اإ حدرا  هللاودع المسدوم ن كيدف دخدل أ مدن تفالدم األقدىال فدي 
اللق ددهلل  دإ الةففدد الت حةددع تلددر  تطددى   لدد  بنلسدد  ن فددي القددره األدل كددنه 
 ذا في القره الثن ي كنه كذا دتهلل    لد  ش تفالدم كدل قدىل مدن م شدأه أ دلدم  شدأ 

 د  من   ا  خذت   قىال األممة أ المةضن بة فيح من    الن الخال  فيح داألقىال 
المخنلف ن دده ملرفة لةسوسل القىل دكيف  شأ هذا ةودىه هللا دهللك ضدلف  قىال 

مدن اللودم المالدم  ه تلودم ففي  د اك المراد من كالمالم دالدرد هللاود الم  لدع  خدره ش 
هللاةقدددند فدددي  حدددرا  هللاودددع المسدددوم ن فدددي أدددةع المجدددنإت فدددي اإ يدددف دخدددل اإ

دئل الشديخ هللادن هدل ه دنك بحد  فدي ا للمل في الةف يف ...  لع  خره ش دقدهلل   
هددذا األمدددر فقدددنل إ  هللادددر   ه ه دددنك بحدد  مففدددل فيدددح دلكدددن ةمودددن  ه  أخدددذ 
بن ددةطراد مدددن كددالم أددديخ اإل ددالم فدددي د ء تلددن ض اللقدددل دال قددل دفدددي كةدددنا 

 م الن  الس ة )   . هد ( .
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ال اس حمة وامدة * فععا هللا ال بررن معشرين وم يرين وحنـزل مع ـم اليتـاب 
اآليــة ]   بــالحل * لــيحكم  ــرن ال ــاس فيمــا ا تلفــوا فيــه ، ومــا ا تلــف فيــه

 [ .213العقرة : 
والعم  ــيه المقالــة : ح  ال يكــو  اليتــاب  ــدى لل ــاس وال  يانــا  ، وال 
شـــفاأ لمـــا فـــي الصــــدور ، وال نـــورا  ، وال مـــرةا  ع ــــد الت ـــاعع ، ألنـــا نعلــــم  
باالضارار ح  ما يقوله   الأ المتليلفو  : إنه الحل اليي يب   اعتقـاةه : 

: ال نصـا  وال ظـا را  ، و نمـا يايـة المتحـيلل ح  لم ندل عليـه اليتـاب والسـ ة 
فـوا  حمـد يست تل  يا من قوله:   ـل تعلـم  [ ، 4]اإل ـالق: ولم يكن لـه ك 

 [ .65]مريم: له سميا  
وباالضارار يعلم كل عاقـل ح  مـن ةل الذلـل علـى ح  هللا لـيس علـى 

ـــه ـــن بقول ـــوق الســـماوات ونحـــو كل ـــه ســـميا  :  العـــر  وال ف ـــم  ل   ـــل تعل
ِ ز و ما م دلس ، لم يذاطب م  لسا   [ لقد حبعد ال بعة ، و و إما م ل  65]مريم:

 عربي مبرن .
والعم  يه المقالـة : ح  يكـو  تـرك ال ـاس  ـال رسـالة ،  رـرا  ل ـم فـي 
حصـل ةنـ  م ، أل  مـرة م قبـل الرســالة وبعـد ا وامـد : و نمـا الرسـالة عاةت ــم 

 . 1)عمى وضاللة  
                              

نل مددددن تكوددددم بددددح ( هددددذا الكددددالم داضدددد  مددددن ح دددد  دإلةددددح هللاوددددع  بطدددد1)
نت مدن  قدض ال فدى  بنللقويدنت دالة  يدح ه دن يدالمةكومىه دكهللامدىه دإمدل د ق  

هددذا ةوثددر هللا ددهلل  هددل اللوددم  ه يددذكردا الوددىاكم  (إكم هددذه المقنلددة : ) د هللاودع قىلددح 
الةددي تودد م هللاوددع األقددىال ال نطوددة د اك مددن جالددة ال رهددنه أله مددن ال رهددنه هللاوددع 

هللاودع ضدلفالن  ه يود م م الددن لدىاكم بنطودة فددن ا  فسددندهن  دهللاودع  بطدنل المقنلدة  د 
 نه القىل يو م هللاويح لىاكم بنطوة فنه القىل بنطل دلدي  هدذا مدن أديخ اإل دالم 
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ف لـم يقـل الرسـول نومـا  مـن الـد ر ، وال حمـد مـن يا سعحا  هللا ! كي
سلف األمة :  يه اآليات واألماةنا ال تعتقدوا ما ةل  عليه : ولين اعتقـدوا 
الــيي تقتضــيه مقانيســكم ، حو اعتقــدوا كــيا وكــيا ، ف نــه الحــل ، ومــا  ــالف 
ظا ره فال تعتقـدوا ظـا ره حو انظـروا فر ـا فمـا وافـل ذيـاس عقـوليم فاعتقـدوه 

 ا فيه حو انفوه ؟فتوقفو  وما ال
ه سـتفترق علـى ثـالث وسـععرن فرقـة قـد ح بـر ح  حمتـ ثم رسول هللا 

فقد علم ما سيكو  ثم قال : )) إني تارك فيكم ما إ  تمسـكتم بـه لـن تضـلوا 
 .، كتاب هللا    

وروى ع ه حنه قـال فـي صـفة الفرقـة ال اجيـة : ))  ـم مـن كـا  علـى 
    مهل ما حنا عليه الروم وحصحا ي 

ف ال  قال : من تمسن بـالقرآ  حو  داللـة القـرآ  حو بمف ـوم القـرآ  حو 
بظــا ر القــرآ  فـــي بــاب االعتقـــاة ف ــو ضـــال ؟ و نمــا ال ـــدى رجــوعكم إلـــى 
                                                                             

دإ من  هل اللوم بنل ام لوقنمل بالكم مذه ح أله الةحق دا  ه إكم المدذهب لدي  
بمدددذهب حةدددع ةفدددر  يدددنح ح بمذه دددح  لكدددن إكم المدددذهب يدددهللل هللاودددع بطددداله 

كنه  ل  الالكم بنطالد دهذا ةسةفند م ح فدي الم دنظرات دفدي  بطدنل المذهب   ا 
 . قىال  هل الضالل خنية في اللقنمهلل ةسةفند م ح    ر فنمهلل  

دإكم هدددذه المقنلدددة  ه ةودددىه تدددرك ال دددنه بدددال  ةقدددىل : )ف جدددهلل مدددثالد ه دددن 
ملودددىم  ه المةكومددد ن إ ةقىلدددىه  ه تدددرك  (  دددنلة خ دددراد لالدددم فدددي  يدددل ديددد الم 

ال   ددنلة خ ددراد لالددم فددي  يددل ديدد الم لكددن هددذا إكم هللاوددع تودد  المقنلددة ش ال ددنه بدد
ي في بطال ح المةكومدىه ةشدةرك فدي  بطنلدح ةل دلمن كنه هذا الالكم ةشةرك فيح 

الدذا ت  يدح هللاودع طر قدة مدن لس ة دل هللاوع فسند تود  المقنلدة ش فالمةكومىه د هل ا
 . . هد ( حةجن  هللاوع  بطنل  قىال الخفىم ) اطرق اإ
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فـي  ـيه  –مقانيس عقوليم وما يحدثه المتيلمو  مـ يم بعـد القـرو  الهالثـة 
 و   كا  قد نع  حصل ا في حوا ر عصر التابعرن  –المقالة 

إنما  و مج وك عن  –مقالة التعارل للصفات  –حصل  يه المقالة ثم 
فـ  ع ـه حنـه قـال  تالمية الر وة والمشركرن ، وضالل الصـا ئرن : فـ   مـن م 

حع ـي ح  هللا سـعحانه وتعـالى لـيس علـى العـر   – يه المقالة فـي اإلسـالم 
مقيقــة ، وح  مع ــى اســتوى بمع ــى اســتولى ونحــو كلــن  ــو البعــد  ــن ةر ــم 

ي ا ع ـه الب ـم  ـن صـفوا  : وحظ ر ـا ف سـب  مقالـة الب ميـة إليـه وقـد وح 
قرل ح  البعـد ح ـي مقالتـه عـن حبـا   ـن سـمعا  ، وح ـي ا حبـا  عـن طـالوت 
ا ن ح   لبرد  ن األعصم ، وح ي ا طالوت من لبرد  ـن األعصـم : الر ـوةي 

مـن  –فيمـا قرـل  –.وكـا  البعـد  ـن ةر ـم  ـيا  السامر اليي سـحر ال بـي 
بقايـا ح ـل ةنـن  –ح ل مرا  ، وكا  فر م  لل كهرر مـن الصـا ئة والفالسـفة 

وال مــروة  –نمـروة والي عـانررن ، الـينن صـ ف بعـض المتـج رين فـي سـحر م 
 و ملن الصا ئة الي عانررن المشركرن كما ح  كسرى ملـن الفـرس والمبـوس 

  ، ، وفرعو  ملن مصر ، وال باشي ملن الحعشـة ، وباليمـوس ملـن الرونـا
وذيصر ملن الروم ، ف و اسـم جـ س ال اسـم علـم .وكانـ  الصـا ئة إال قلـرال  

إكا كاك على الشرك ، وعلماؤ م  م الفالسفة : و   كا  الصا ئ قـد  –م  م 
إ   ال يكــو  مشــركا  :  ــل م م ــا  بــاهلل وبــالروم اآل ــر كمــا قــال هللا تعــالى : 

 ئرن مــن أامــن مــ  م بــاهلل الــينن أام ــوا ، والــينن  ــاةوا ، وال صــارى والصــا
والروم اآل ر وعمل صالحا  * فل م حجر م ع د رب ـم وال  ـو  علـر م وال  ـم 

إ  الــــينن أام ــــوا ، والــــينن  ــــاةوا ،  [ .وقــــال : 62]العقــــرة :  يحزنــــو  
والصـا ئو  وال صـارى : مـن أامـن بـاهلل والرـوم اآل ـر ، وعمـل صـالحا  ، فــال 

 [.69اةدة:]الم  و  علر م وال  م يحزنو  
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لين كهررا  م  م حو حلهر م كـانوا كفـارا  حو مشـركرن ، كمـا ح  كهرـرا  مـن 
الر وة وال صارى  دلوا ومرفوا وصاروا كفارا  حو مشـركرن ، فجولئـن الصـا ئو  

كانوا كفارا  مشركرن ، وكانوا يعبدو  اليوال  ويب و   –الينن كانوا إك كاك  –
أ فـي الــرب : حنــه لــيس لــه إال صــفات ل ـا ال يالــل .ومــي   ال فــاة مــن  ــ ال

،  سلبية حو إضافية حو مركعة م  ما و م الينن بعـا إلـر م إ ـرا يم الذلرـل 
فيكـو  البعـد قـد ح ـي ا عـن الصــانئة الفالسـفة   وكـيلن ح ـو نصـر الفــارا ي 
 –ة ل مرا  وح ي عن فالسفة الصا ئرن تمام فلسفته ، وح ي ا الب م حيضا  

َم ية –د ويرره فيما ككره اإلمام امم   بعض فالسفة ال  د و ـم لما ناظر )الس 
ف يه حسانرد ج م ترجـل إلـى  –الينن يبحدو  من العلوم ما سوى الحسيات 

الر ــوة والصــا ئرن والمشــركرن ، والفالســفة الضــالو   ــم إمــا مــن الصــا ئرن 
 . 1)و ما من المشركرن

                              

( هدددذه الكومدددة مدددن أددديخ اإل دددالم مالمدددة د فيسدددح  حمدددح هللا أله ف الدددن 1)
ه كهللادم مدن كهللادم  ه طر قدة المةكومد ن هدذه  بينه  يل الضالل في هذا ال دنا د 

 هللاوم د حوم   الن بنطوة أله هذا القىل قدىل فيدح اإلجحدن  بنلسدوف الفدنل  كمدن 
هللاويدح ي في ال فى  دإ في ههللي ال  د مر مل ن دمن الملوىم   ح لم ةأت أيء

يرأددهلل ال ددنه  لددع   إ ةأخددذدا بظددىاهر ال فددى  بددل قددهلل قددنل  الفددال  دالسددالم
هللاويدح الفدال  دالسددالم تركد  فدديوم مدن  ه تمسددوةم بدح لددن تضدوىا ش )) كةددنا هللا 

دلددن  كةددنا هللا د دد ةي))  داه   ددره بقىلددح : د (( كمددن  داه مسددوم فددي الفددحي  
 دددح مدددن اليقددد ن  للومدددنء قدددنل بلدددض اقدددهلل د (( ةفةرقدددن حةدددع يدددردا هللاوددديا الحدددىض 

القطلددي  ه ال  ددي هللاويددح الفددال  دالسددالم لمددن تددال القددر ه د كددر ال فددى  الةددي 
فيح في الغ  يدنت مدن الفدفنت د  رهدن دكدذل  لمدن  كدر  حنديد  الفدفنت هللاودع 
ال ددنه لددم يددرد   ددح ات لالددن بشدديء ةفددرفالن هللاددن ظنهرهددن بددل  د دهددن دتددرك فالددم 
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لةي اأةمو  هللاويح تو  ال فى  هدى المل ع لو نه دهذا يهللل هللاوع  ه المل ع ا
ظنهر الوفظ أل دح  ه كدنه المل دع   در الظدنهر مل دع  خدر مدؤدل فيجدب هللاودع 
ال  ددي هللاويددح الفددال  دالسددالم  ه ي   ددح حةددع إ ةلةقددهللدا فددي هللا اللق ددهلل  ال نطوددة 
فومن لم ية ه  ل  هللاويح الفال  دالسالم بشيء ةفرفح هللادن ظدنهره دل دن هللاودع  ه 

 ه هدذه المقنلدة دهدي مقنلدة الةأد دل   مدن هدي مدأخى   مدن  الظنهر مراد  م  قدىل
الجالم بن يفىاه دالجالم بن يفىاه كمن  كدر فدي  حالجلهلل بن د هم د خذهن هللا 

 خددر الكددالم دهددى كددالم مالددم ش  ه الجالددم بددن يددفىاه كددنه فق الددند هللا ددهلله هللاوددم فددي 
ن  الفقددح بلددض الشدديء ددقدده لددح اجةالددند فددي م ددنظر  هددذه الطنمفددة مددن الط ددنمل 

را ددنه الدذ دما ية طنمفددة مدن طىامدف خ  ين ةقىلدىه بة ن دخ األ دا  دهددي طنمفدة الس 
دالال هلل ش  نظرهم في دجىد هللا جل دهللاال فح رده حةع قنلىا هللا ح   دح تح در ف قدع 

  ح خدنض فدي م دنظر   دلئد  جل   بل ن يىمند إ ةفوي من أهلل  الح ر  دهذا أل
 حء ش فقدنده  اك  لدع   ددده هللاوم دا ه بمن ةجب د   غي فدي م دنظر   مثدنل هدؤإ

يث   دجىد هللا جل دهللاال لالم فوم ةجهلل دل الد يث   بح دجىد هللا جل دهللاال  إ مدن 
فيمددن بلددهلل بطر قددة حوددىل  د حددهللدن األهللاددراض فددي األجسددنم ش  د طر قددة  ي ددم

الجىهر الفرد ش هذه الطر قة لالن تفني ل لكن المقفىد   الدن طر قدة مخنلفدة لمدن 
   ددنت دجددىد هللا جددل دهللاددال دلمددن تقةضدديح الضددرد    جددنء فددي القددر ه دالسدد ة مددن

الفطر ة فدي اإل سدنه   دح جدنء إ مدن فلدل  فسدح دإ مدن فلدل دالهللةدح دقدهلل  ك د  
 ه فيدح هدذه اآلإت ترك  دند هللاج  ددند محدنل هللا دهلل كددل  ي هللاقدل  ه ةودىه الدد من  د 

الةي تكىه الط يلة  دجهللتالن هللاوع هذا ال حى ال هللةه اللج ب ش  و  تو  الطر قة 
 .ه اللرض إ ةقدىم ب فسدح :  دقنل ش ي طر قة حوىل األهللاراض في األجسنم ه

ال د   د اللرض مثل األلىاه دمثل الط نمه األ بلدة ش الحدرا   دال دردد  دالرطىبدة 
هللاراض تكدىه فدي الجسدم   هذه ش دمثل اإ تفنع داإ خفنض دالحركة د حى  ل  
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هلل تحل فيح تحهللن فيدح فومن كنه كذل  قنل :  ه هذه األهللاراض في الجسم الجنم
دالجسددم الجنمددهلل هددذا إ ةموددن  ه ةوددىه  حددهللن تودد  األهللاددراض بددل   مددن   حددهلل   
فيددح ش كددذل  هددذا الجسددم الجنمددهلل   ا ج   ددنه  لددع  جدد اء يددغ ر  يددغ ر  يددغ ر  
ي ةالي  لع من  مىه بنلجىهر الفرد ش دهذا الجىهر الفرد ةل ي الخوية الىاحهلل   د 

ند من تو  األهللاراض الةدي  كر دن دملودىم  ه الىاحهلل هذا فيح هللارض  ةض ج يءال
هذا الج يء الىاحهلل إ ةمون  ه ةحهللن  ل  اللرض ل فسح ش إ ةحهللن اإ تفنع 

دإ الرطىبدة  لدع  خدره ش فلودم   دح محدهللن فيدح دم ا دإ الحدرا   ل فسح دإ ال ردد  
 دددنه محدددهللن فيدددح فالبدددهلل لدددح مدددن محدددهللن دم ا كدددنه كدددذل  فخدددر  هدددذا الجددد يء 

 دح أل  هذا الجسم الذي حو  فيدح األهللادراض هللادن حودم الط يلدة الفغ ر  د خر 
إ ةمون لالذا الج يء دهى الط يلة  ه يؤ ر تو  الةأ  رات المقفىد   الم  ومىا 

 من هذا المحهللن أ  لح بأه األجسنم إبهلل لالن من محهللن ش قنلىا :
قنل : هذا هى  بي ش هى هللا جل دهللاال ش فومدن  دومىا لدح بدذل  فدر  ش  دم 

لدح يدف ل دن  بد  أ فومدن   اد  ه ةفدفح بمدن جدنء فدي القدر ه مدن الفدفنت قنلىا 
تح ددر   ثددر أل ددح دجددهلل   ددح   ا ديددف هللا جددل دهللاددال بمددن جددنء فددي القددر ه فن ددح 
 يلىد هللاوع دل وح الذي  كر بنإلبطنل أل ح   ا ديف هللا جدل دهللادال بأ دح  حديم 

 لد   بأ ح  د  حمة فنلرحمدة هللادرض ليسد  بجسدم ي درى   مدن هدي هللادرض فمل دع
 ه هدددذا اللدددرض حددددل فدددي جسددددم ش دهدددذا ةقضدددي هللاوددددع برهن دددح الددددذي  تدددع بددددح 
بنإلبطنل ش أل ح ةلىد ةقىل من الذي  حهللن الرحمة في  ب  ةدنجالم أ  ظدر فدي 
يفنت الحركة مثدل المجديء داإلتيدنه د حدى  لد  ش د ظدر فدي اإ دةىاء ش دهدى 

 ند هللاودع دجدىد د حى  ل  فةح ر ش فومن لم ةجهلل برهن داللوىاإ ةىاء هللاوع اللرش 
هللا جددل دهللاددال  إ  لدد  ال رهددنه قددنل :  ه هددذا ال رهددنه قطلددي فالبددهلل  ه كددل مددن 

نإلبطددددنل  ه يددددؤدل ش فددددأدل بهللاددددند هللاوددددع هددددذا ال رهددددنه القطلددددي بنإلضددددلن   د 
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: عاة الـبالأ ، ثم لما ع رب  اليت  الرومية ، في مـدوة الماةـة الهانيـة 
الل ا تداأ من جـ س مـا حلقـاه فـي قلـوب  مل ما حلقى الشياا  في قلوب الض 

 حشعا  م .
ولمـا كـا  فـي مــدوة الماةـة الهالهـة : انتشـرت  ــيه المقالـة التـي كــا  
السلف يسمون ا مقالة الب مية : بسب  بشر  ن غياث المريسـي وطعقتـه ، 

، وا ن المعارك ، وح ي نوسـف ،  وكالم األةمة مهل مالن ، وسةيا   ن عرر ة
والشافعي ، واممد ، و سحاق ، والفضرل  ن عياض ، وبشر الحافي ويرـر م 

 في   الأ كهرر في كم م وتضلرلر م .
مهـل حلهـر التـجويالت  –و يه التـجويالت الموجـوةة الرـوم بجنـدي ال ـاس 

 محمـد التي ككر ا ح و بكر  ن فورك في كتاب التجويالت ، وككر ا ح ـو عبـدهللا
 ن عمر الراعي في كتابه ، الـيي سـماه )) تجسـيس التقـديس    ويوجـد كهرـر 
م  ا في كالم  لـل كهرـر يرـر  ـ الأ ، مهـل ح ـي علـي البعـاةي  وعبـدالبعار 
 ن اممد ال مداني ، وح ي الحسرن االعصري ، وح ي الوفاأ ا ن عقرل ، وح ـي 

تـي ككر ـا بشـر المريسـي  ي بعر  ا التـجويالت ، ال –مامد ال زالي ، ويرر م 
في كتابه : و   كا  قد نوجد في كالم بعض  ـ الأ رة التجويـل و باالـه حيضـا  

 ، ول م كالم مسن في حشياأ 
ف نمــا  ر ــ  ح  عــرن تــجويالت م  ــي عــرن تــجويالت بشــر المريســي ، 

حمد األةمة ي ص فه عهما   ن سعرد الدارمي ، ويدل على كلن كتاب الرة الي
ا  العذـاري ، صـ ف كتابـا  سـماه : )) رة عهمـا   ـن سـعرد المشا رر فـي عمـ

                                                                             

 فددددى  الفدددددفنت جميلدددددند ش دهددددذا الدددددذي ت لدددددح هللاويددددح الملة لدددددة   دددددم الك الابيدددددة 
من  كر في هدذه الجمودة دهدي داألأنهللار   لع  خره ش هذا مقفىد أيخ اإل الم ب

 . . هد ( اجموة لالن تفني ل كث ر  ملردفة . ) 
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علـــى اليـــاكب الع رـــد فيمـــا حفتـــرى علـــى هللا فـــي التومرـــد   مكـــى فر ـــا  ـــيه 
التجويالت بجعيان ا عن بشر المريسي بكالم يقتضي ح  المريسي حقعـد   ـا ، 
وحعلــم بــالم قول والمعقــول مــن  ــ الأ المتــج رين ، الــينن اتصــل  إلــر م مــن 

ثــم رة  كلــن عهمــا   ــن ســعرد بكــالم إكا طالعــه العاقــل الــيكي : علــم ج تــه ، 
مقيقة ما كا  عليه السلف ، وتبرن له ظ ور الحبة لاريق م وضعف مبة 

 من  الف م .
قــد حجمعــوا علــى كم المريســـية  –حةمــة ال ــدى  –رحى األةمــة إكا ثــم 

وحلهــــر م كفــــرو م حو ضــــللو م  وعلــــم ح   ــــيا القــــول الســــاري فــــي  ــــ الأ 
لمتــج رين  ــو مــي   المريســية : تبــرن ال ــدى لمــن نريــد هللا  دانتــه  ، وال ا

 . 1)مول وال قوة إال باهلل  
                              

الجالميدة بدل الجالدم د ( هذا الكالم ظنهر لد  مدن السدينق  ه الضدالل 1)
بن يفىاه هى الذي   د  تحوديم اللقدىل هللاودع ال فدى  د ه الد   إ يؤخدذ 
 بظنهره حةع ةلرض هللاوع اللقل دلالذا كل من حوم اللقل هللاودع الد   ةقدنل لدح

جالمدي فنلملة لددة : السددوف ةقىلددىه هللادد الم   الددم جالميددة دبشددر المر سددي هددذا مددن 
  ددن  الملة لددة دهددى مددن الجالميددة كددذل  الك البيددة ة طوددا هللاودد الم طنمفددة مددن  ممددة 
السوف   الم جالمية ش دكذل  األأنهللار  ةقدنل هللاد الم جالميدة بنهللاة دن    الدم أدن كىا 

ت الفدددفنت دهدددى جالمدددند فدددي األيدددل الدددذي بدددح  دا دإلدددة ال فدددى  هللاودددع    دددن
في تحويم اللقل هللاوع ال   فن ه  س ة طىامف من فرق الضالل لح مشن كةالم 

ح دمه كددن ىا إ  لددع جالددم   مددن هددي مددن جالددة الة عيددة لددح فددي األيددل الددذي  يددو
جالددم ش فويسدد  ال سدد ة مقةضددية لوممن وددة فددي كددل أدديء  ةقىلددىه بوددل مددن ةقددىل

   ح إ ةقىل بقىلح . دالمسندا  بل   ا دافا في األيىل فالى م ح دمه كهللام
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والفتــوى ال تحتمــل العســط فــي  ــيا العــاب ، و نمــا حشــرر إلــى معــاة  
 األمور والعاقل يسرر فر ظر .

وكالم السلف في  يا العاب موجوة في كت  كهررة ، ال يمكن ح  نيكر 
ل م ـه : مهـل كتـاب السـ ن لالليـاةي ، .....واإلبانـة ال ـن باـة ،    ا إال قلرـ

والس ة أل ي كر ال روي ، واألصول أل ي عمرو الالم يي ، وكالم ح ي عمـر 
 ــن عبــدالبر ، واألســماأ والصــفات للبر قــي ، وقبــل كلــن  الســ ة للابرانــي ، 
                                                                             

دالةددأد الت الةددي  كددرت فددي كةددب األأددنهللار  مثددل ابددن فددى ك فددي كةددنا 
الحهللي  دهى مط ىع دمثل كةنا الراكي تأ ي  الةقهللة  الذي  د في الةأد الت 

هللاويح أيخ اإل الم في كةدنا ك  در  دمنه  قدهلل الةأ دي  ش دكغ درهم مدن الملة لدة 
 من ات لىا  دامل الملة لة دالجالمية في دالمنتر هللةة بمن  دلىا بح ال فى  هؤإء  

تأد ددل ال فددى  ش ت لددىا بشددراد المر سددي د مثنلددح ش بددل  ه بشددراد المر سددي  بلددهلل 
يدؤدل ةل دي  د هللار  بهللإإت الملقدىل دالم قدىل مثدل مدن  كدر مدن هدؤإء أل دح إ

الشد الة  هكل الففنت دم من خنض في تأد ل من ةلظدم هللا دهلل حلم ةخض في تأد و
 مدن هدؤإء المةدأخرده فدن الم خنضدىا فدي تأد دل كدل الفدفنت الةدي في تأد ودح ش د 

إ يث ةى الن بجراء  دهللاهللم مراهللان  حةع للقىل ال نه دمن  هللاظم  لد  دخدىلالم فدي 
 تأد ل اللوى دتأد ل اإ ةىاء د حى  ل  من الففنت.

فنلمقفددىد  ه الطر قددة مةةنبلددة د ه طر قددة هددؤإء   مددن هددي ت دده لطر قددة 
المر سددي د ت نهللاددح  جملدد  األمددة فددي دقةددح ةل ددي الفرقددة بشددر المر سددي ش دبشددر 

دال نجيدة ش  جمده السدوف فددي دقةدح األممدة دمدن تدد لالم هللاودع   الدم  الل دكفددرهم ض 
طىامددف كث ددر  مددن  هددل اللوددم دهددذا ظددنهر بدد ان فنألخددذ بمقددنلةالم  خددذ بنلضددالل 

د حمالم الذي  جمه هللاوع تضو ل من قنل بح السوف الفنل   ضىاه هللا هللاو الم 
 . . هد ( تلنلع . ) ا هللا
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ــي حممــد العســ ــن م ــده ، وأل  ــي عبــدهللا   ال  وأل ــي الشــيخ األصــب اني ] وأل 
األصب انرن [ وقبل كلن السـ ة للذـالل ، والتومرـد ال ـن  زيمـة ، وكـالم ح ـي 
الععاس  ن  سريل ، والرة على الب مية لبماعة ، وقبل كلن السـ ة لعبـدهللا 

  1) ن اممد ، والس ة أل ي بكر ا ن األثرم ، والس ة لح بل ، وللمروعي 
                              

( من  كره ه ن تلهللاد لوكةب الةي يىجهلل ف الن  قىال السوف فدي اإهللاةقدند 1)
د دمل  م الدن كة ددند كث در   ديأتي كث ددر مدن ال قددىل هللا الدن دكدذل   قددل هللا الدن دهللاددن 
  رهن ابن القيم  حمح هللا تلنلع في كةنبدح )) اجةمدنع الج دىش اإل دالمية هللاودع 

هللا الددن  هددل اللوددم  فددى  السددوف فددي اللق ددهلل   لطوددة دالجالميددة( د  قددلم دد د ال
ف الدن  عكةفددالففنت داإلةمنه دالقهلل  د  ر  ل  ش هذه الكةدب الةدي ي قدل هللا الدن ة  

د ل   حبشالر  الكةنا د قل اللومنء هللا ح دإ ةشةر  ف الن  ه يث   الكةنا لمف ف
أله الكةنا   ا  قل هللا ح  هل اللوم داهللاةمهللده فنه هذا ةوفي في ال قل هللا دح ةل دي 

ه ةلةمددهلل د  قددل هللا ددح أله اللومددنء  قوددىا هللا ددح دإ ةفةقددر  لدد   لددع يددحة  سددد ة  
الكةنا  لع المؤلف أله المقفدىد مدن  أدةمل هللاويدح الكةدنا مدن األقدىال ش د لد  
أله فددي بلددض مددن  ددمل ن مددن الكةددب أدد ئند مددن ال حدد  فددي  سدد ة الكةددنا  لددع 

 فددي  سد ةح  لددع مؤلفدح مثددل كةدنا )) الح ددهلل  لوك دن ي (( فددنه ه دنك بحثددند ملردفدند 
مؤلفددح ش دهوددذا  ةضددند   ددره ش المقفددىد  ه هددذه الكةددب اهللاةمددهللهن المةقددهللمىه مددن 

فددراد اللق ددهلل    هددل اللوددم د قوددىا هللا الددن دكددالم السددوف مددن ح دد  األيددىل د ةضددند 
 مىجىد في هذه الكةب ش من حر  هللاوع كالم السوف دجهلله في هذه الكةب .

 ه كةدب المةقدهللم ن مدن السدوف  المسألة الثن ية ممن يةلوا بالذا المقنم : 
نمل اللق هلل  م الن كنلكةب الةدي ليس  في  الىلة األخذ م الن دم الجية تفى  مس

ذه كوملدددددة اإهللاةقدددددند دالىا دددددطية دالحمى دددددة هددددديددددد ف  مةدددددأخر  ألممدددددة السددددد ة ش 
ه تودد  الكةددب تلةمددهلل هللاوددع  قددل كددالم السددوف دالةهللمر دة د أدد نه  لدد  ش د لدد  ؛ أل
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لقنمددهلل دلددي  ةفالددم هللاوددع  ه كددل قددىل م ددح  يددل دكددالم السددوف أددىاههلل لقىاهللاددهلل ال
دقنهللادددهلل  فدددي بنبدددح ش فكدددالم السدددوف ةفالدددم بلضدددح مددده بلدددض  دددىاء كدددنه كدددالم 
الفددحنبة  د كددالم الةددنبل ن  د كددالم ت دده الةددنبل ن  د كددالم األممددة ش د لدد  أل ددح 

ع بلضدح  لدع بلدض حةدع ةحودم القدىل ن ج ن ميىجهلل في كالمالم مةشنبح فالبهلل 
 لددم   ثددر كالمالددم داضدد  لكددن طنلددب اللوددم   ا لددم ةوددن فددي مسددنمل اإهللاةقددند ش 

هللا هلله تقل هلل ج دهلل فدي اللق دهلل  فن دح   ا  ظدر فدي كدالم األدلد ن قدهلل ةشدة ح هللاويدح دإ 
ةحةن   لع جمه  قىالالم دملرفة ايطالحنتالم  فلمح يهلل ك المراد م ح د ل  أله

هللادن  ن  ددد د قىال ش فمن الكالم الم قىلمبل دملرفة من ةجري في  ل  ال من 
السدوف مددن إ ةفالدم  إ بفالددم بسدن  الحددنل الدذي كددنه ةعديك هللاويددح  لد  الكددالم ش 

  .دهذا كث ر في فالم كالم  هل الفةىى في كل كمن 
 كددر  ةضددند فيمددن  ددمل  كةددنا األ ددمنء دالفددفنت لو  القددي ش دال  القددي 

هدددي  قدددرا الط قدددة األدلدددع ملدددهللدد فدددي الط قدددة األدلدددع مدددن ط قدددنت األأدددنهللار  د 
األ ددددمنء  ح حمددددح هللا فددددي كةنبدددد هللي  ش فددددنل  القي  ألهددددل الحددددط قددددنت األأددددنهللار 

دالفددفنت خوددط فددي  بددىاا الفددفنت ا دلددم ةجددر ف الددن هللاوددع طر قددة  ممددة السدد ة 
المةقهللم ن ش فقسم الففنت  لع يفنت  ات ديفنت فلل فمن كنه من يدفنت 

ل ىاا إل  نتح دمن كنه من يفنت الفلالذات دجنء  فح في القر ه ةلقهلل لح األب
الن فن دح يةأدلدح ش د لقدهلل ال دنا لدذكر مدن جدنء فيدح ش ةقدىل مدثالد بدنا مددن فدي بلضد

تينه ش بنا من جنء في الالردلة ش د كر جنء في الضح  ش بنا من جنء في اإل
ألجل   ح من كةب  ممة الس ة دلكن ألجل  ه  قىال السدوف إ أيخ اإل الم لح 

ح  دفةؤخدذ ملمةقدهللم ن فالى كةنا ي قل فيح ال  القدي بنأل دن  هلل هللادن اش مىجىد  فيح 
 . هد ( . إهللاةقند في األ منء دالففنت . ) ا قىال السوف في مسنمل ا
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 ي بكر  ن ح ـي وأل ي ةاوة السبستاني ، وال ن ح ي شرعة ، والس ة أل
عاصم وكتاب الرة على الب مية لعبـدهللا  ـن محمـد البعفـي شـيخ العذـاري ، 
وكتاب  لل حفعال الععاة أل ي عبدهللا  العذـاري ، وكتـاب الـرة علـى الب ميـة 
لعهما   ن سـعد الـدارمي ، وكـالم عبـدالعزيز المكـي صـام  الحرـدة فـي الـرة 

ي ، وكالم اإلمام اممد  ـن م بـل على الب مية ، وكالم نعيم  ن مماة الذزاع
، و سحل  ن را وية ، ] يحري  ـن سـعرد ، ويحرـي  ـن  يحرـي ال يسـا وري ، 
وحمهــال م ، وقبــل : لعبــدهللا  ــن المعــارك وحمهالــه [ وحشــياأ كهرــرة .وع ــدنا مــن 
ــم ح   ــا حعل الــدالةل الســمعية والعقليــة مــا ال نتســل  ــيا الموضــل لــيكره ، وحن

ل م شب ات موجوةة ، ولين ال يمكـن ككر ـا فـي الفتـوى المتيلمرن ] ال فاة [ 
 ، فمن نظر فر ا وحراة إبانة ما ككروه من الشعه ف نه يسرر .

مـج وكا  عـن  –مقالـة التعارـل والتجويـل  –و كا كا  حصل  يه المقالـة 
تالمــية المشــركرن والصــا ئرن والر ــوة فييــف تارــ  نفــس مــ من  ــل  نفــس 

 ضوب علر م حو الضالرن ، ويدع سبرل الينن عاقل ح  يج ي سبرل   الأ الم
 ؟ حنعم هللا علر م من ال بررن ، والصديقرن ، والش داأ ، والصالحرن


