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رسيلل   ليلهللا   من المسائل التي  ايالف هي يا  فالمسألة السابعة عشرة 

أهل الجاهلية , لأهل الجاهلية المراد ب م , كل من كان علهللا غير  عليه لسلم 

هيية أل  دييين االسيي م , سييلام كييان ميين المشييركين , أل ميين أهييل اوديييان الم ر 

بميا االيه الشيير  ر ميه  المنسلاة , أل من أهل اوديان المبتدعة , هذا تيذكير

   تعالهللا , ه  ألل الكتاب .

همين ميا كيان عليييه أهيل الجاهليية , مين المشييركين , لمين الي يلد لالنلييار  

أن ييم كييانلا ينسييبلن بييا ل م يلييهللا اونبيييام , يذا هعلييلا هعيي ي نسييبل  يلييهللا اونبيييام 

 ليكلن  جة , للتلقهللا عن م التبعة .

سيييبلن يليييهللا يبيييراهيم علييييه السييي م  المشيييركلن , مشيييركل العيييرب كيييانلا ينت

 ليعتقدلن أن كثيراي من الدين الذي هم عليه , كان عليه يبراهيم عليه الس م 

 ليستدللن بذلك علهللا ل ته , لكذلك كان الي لد , لكذلك كان النلار  .

إن إبراهيم كان أمة قانتاً هلل حنيفااً  اال   جل لع  , ه  اللنف اولل : 

, لايال جيل  وما كان مان المشاركين   , لاال :   ركين ولم يك من المش

 . ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً  لع  , ه  يب ال دعل  أللئك : 

كذلك كان أللئك الجاهليلن , ينسبلن با ل م لما هم عليه من الض ل  اليذي 

ي , من مثل السي ر ينسيبلنه يليهللا بعين اونبييام  كميا   لم تأمر به الرسل م لقا

وماا  مر معنا ه  نسبت م ذلك يلهللا سليمان عليه السي م   ايال جيل لعي  :   

 . كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 

لل ييذا كييان السيي رب السييابقلن لبعثيية م مييد عليييه الليي ب لالسيي م   ينسييبلن 

جل لع  س رهم  لما تعلّمل  من الس ر يلهللا سليمان عليه الس م   كما اال 

 :   وما كفر سليمان  ون سليمان عليه الس م لم ييأمر بالسي ر لليم ييرن

به   لينما هعلت الشيا ين ما هعلت   بأن دست كتيب السي ر ت يت كرسييه   

  تهللا لما مات اسيتار  ذليك لنبسيب يليهللا سيليمان علييه السي م ايال تعيالهللا : 

 . لسحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ا
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ي لدهيين ت ييت كرسيي   يعنيي  بمييا املييل  هيي  الكتييب لجعلييل  مسيي لراي مرالمييا

 سليمان عليه الس م   ثم استار  بعد ملته .

كذلك الي لد لالنلار    الجميع يقلل ين يبراهيم عليه الس م الذي هل يميام 

ي ليللات   لسي مه  ينسيبلن  ال نفام   للالد اونبيام لالرسيل عليي م جميعيا

 راهيم عليه الس م يلي م .يب

ي   لالنليار  يقلليلن ين يبيراهيم كيان  هالي لد يقلللن ين يبراهيم كان ي لدييا

ي   يعن  كان علهللا اعتقاد الي لد المتأار الذي أب دث   هالي لد أ دثلا  نلرانيا

ي مين البا يل    يقلليلن ين يبيراهيم كيان عليهللا ذليك  اعتقادات   لأ دثلا أنلاعا

ضييعه علمييامهم بعييد ملسييهللا عليييه السيي م   كييذلك النلييار  االعتقيياد الييذي ل

 ينسبلن يبراهيم الاليل يلي م   لكذلك المشركلن .

مااا كااان إبااراهيم يهودياااً وال  هأب ييل   جييل لعيي  دعييل  الجميييع بقللييه : 

هأب يل دعيل  ،  نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وماا كاان مان المشاركين 

هللا يبييراهيم   لأب ييل دعييل  الي ييلد هيي  نسييبة المشييركين هيي  نسييبة بييا ل م يليي

با ل م يلهللا يبراهيم   لأب ل دعل  النليار  هي  نسيبة بيا ل م يليهللا يبيراهيم 

 عليه الس م .

لهذا اومر أال لهل نسبة البا ل يليهللا اونبييام   مميا كيان علييه أهيل الجاهليية 

يل ة هي  هيذ  اومية يال لألي  اب ا هذا كثير ه  هذ  اومة   هميا مين دعيلب مبضة

ينسبلن ا يلهللا النب  للهللا   عليه لسيلم   ونيه مميا أبجميع علييه أنيه ال يجيل  

 االتيان بدين لم يكن عليه النب  للهللا   عليه لسلم .

هأهل الض الت لاوهلام الماتلفة ه  هذ  اومية   كيل ينتسيب هي  دينيه يليهللا 

المنتسيبلن النب  للهللا   عليه لسلم   الالار  ألل ما ارجت االت : ن ن 

يلييهللا م مييد لييلهللا   عليييه لسييلم   لالليي ابة كفييرلا بم مييد عليييه الليي ب 

 لالس م   ون م لم يقيملا الدين الذي جام به .
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لكذلك الراهضة هعلت ذلك   لهكذا كل ن لية تنسيب با ل يا يليهللا النبي  ليلهللا 

ي ون م كان عندهم بعين الشيبه    عليه لسلم   ليكلن ذلك أال  ل ا   لأيضا

ل  لما ذهبلا يليه من المسائل .ه    ما َرمب

ي ميراراي هي  شيرح هيذ   كذلك المتكلملن لالللهية لن يلهم ممين ذكرنيا سيالفا

المسائل , كل م ينتسيب يليهللا النبي  ليلهللا   علييه لسيلم   لنسيبة البا يل يليهللا 

 اونبيام يكلن علهللا  ريقين : 

هعلل    لأن م اعتقيدل   ال ريقة اوللهللا : أن يبنسب البا ل يلهللا اونبيام   بأن م

. 

 ال ريقة الثانية : أن يبنسب البا ل يلهللا اونبيام   يعن  يلهللا أنه من دين م .

لهذا هل الذي  لل ه  هذ  اومة   هينن بعين هيذ  اومية نسيب با ليه يليهللا 

النب  للهللا   عليه لسلم اعتقاداي لهع ي   مثيل ميا هعيل  ائفية مين المتكلميين  

دع هيي  مسييائل االعتقيياد يقللييلن : ين النبيي  لييلهللا   بييل أكثييرهم   لأهييل البيي

 عليه لسلم كان علهللا هذا االعتقاد .

لكذلك أهل التللف هأن م يقلللن : ين النب  للهللا   عليه لسلم كيان عليهللا 

ما نفعله   لهذا كما هل مش لر من بعن أسانيدهم ه  لبس اراية الليلهية 

مين ألبسي ا هيل النبي  ليلهللا  المعرلهة   بنسيناد معيرلف   هيقلليلن : ين ألل

   عليه لسلم .

لهذا من جنس ذلك البا ل الذي كان عليه أهل الجاهليية   هي  أن يم يبتيدعلن 

ي ليقللييلن : ين  هعلييه   لهييذا لال شييك ممييا  النبيي  عليييه الليي ب لالسيي م دينييا

يرل   ذلك البا ل عند الج لية   يذا كيان مين نسيبه يليهللا النبي  ليلهللا   علييه 

ي بالعلم   هذ  الج ة اوللهللا .لسلم مل ي بالل ح أل ملسلما  سلما

ي لين لم يكن  النب  عليه الل ب لالس م لالثانية : أن م ينسبلن ا يلهللا  استنبا ا

هعله   لهذا أكثر ه  هذ  اومة   هننه ه  المسائل الت  ليم يه ير اليني هي يا 

ي   ليكييلن عنييد بعيين السييالك هي ييا شييب ة   هيي  بعيين مسييائل  اللييفات تمامييا

لااليمييان لالقييدر   لن ييل ذلييك لمسييائل اوسييمام   ميين أسييمام الكفيير لالبدعيية 
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لالفسيييلم لميييا أشيييبه ذليييك   لاو كيييام لاللعيييد لاللعييييد لن يييل ذليييك , هيييذ  

ي   ال يقلللن ين النبي  ليلهللا  ينسبلن ا يلهللا النب  للهللا   عليه لسلم استنبا ا

ي    ي   أل اعتقد  نليا لكين يقلليلن هيذا يسيتنب  مين   عليه لسلم اال هذا نلا

 هعله عليه الل ب لالس م   لمما كان عليه .

ه ائفة من ضب ّل هذ  اومة ينسيبلن بيا ل م يليهللا النبي  ليلهللا   علييه لسيلم 

بييال ري   النبيي  عليييه الليي ب لالسيي م بيياومر اولل   ل ائفيية ينسييبلنه يلييهللا 

 الثان  .

لفرم الثنتيين لالسيبعين هراية  ال لل ذا كل أ د ه  هذ  اومة   ال يار  من ا

يار  ه  انتسابه عن الكتاب لالسنة   هكل  يقيلل يننيا عليهللا الكتياب لالسينة   

ي لضي الي   هالكيل  ي   أل ما كيان ا ئيا لسلام ه  ذلك ما كان من دين م للابا

 يقلل ن ن ننتسب يلهللا الكتاب لالسنة .

ي عليهللا شي م  ائيد لل ذا اعتنهللا أئمة االسي م مين سيلف هيذ  اومية بالتنليي

علهللا اتباع الكتاب لالسنة   أال لهل اتْبَاعب سلف هذ  اومة   ون نسبة البا يل 

النبي  علييه يلهللا اونبيام كثر ه  اومة جداي   نسبة البا يل اليذي هيم علييه يليهللا 

كثر ه  هيذ  اومية جيداي    تيهللا ينيه ال يعجي  مين كيان عنيد   الل ب لالس م 

لكتياب لالسينة ميا ييدل  عليهللا بدعتيه   لميا هل    أن يستار  مين نليلي ا

 يؤيد به ن لته .

لاد أ نب الشا ب    ر مه   تعالهللا , ه  الملاافيات هي  ذكير هيذ  المسيألة 

لكذلك ه  االعتلام   لبي ن أن النلار  ا تجلا عليهللا المسيلمين باليلي 

  وأنارر عشايرتك ارقاربين بقلله تعالهللا :  النب  عليه الل ب لالس م بعثة 

ي أن من هذ  اومة   من ايال ينيه ليم ييرد هي  القيرين ت يريم للامير  لبي ن أيضا

م ييا  فااانتنبول لعلكاام تفلحااون  لذلييك ون   جييل لعيي  اييال :  للييم يب ر 

ي .  ت ريما

لكييذلك مييا اسييتدل بييه الاييلار    لمييا اسييتدل بييه المرجئيية هيي  مسييائل اللعييد 

رجئية جفيلا هي  النليلي  تيهللا لاللعيد   هالالار  غلل هي  التكفيير   لالم
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ي   لأارجلا العمل عنه   ي لال مؤمنا أداللا ه  االيمان لاالس م من ليس مسلما

. كل يأاذ مين نليلي الكتياب لالسينة ميا ييدّل عليهللا بدعتيه   لذليك ون   

جل لع  ابتلهللا الناس بالنب  عليه اللي ب لالسي م   لبف يم اليدين اليذي جيام 

ي الكتاب لالسنة اد يكلن بعض ا يشتبه عليهللا مين به الذي ال يلتبس   هنلل

 لم يكن من الراساين ه  العلم   بل اد يشتبه علهللا كثير من  لبة العلم .

هييابتلهللا النيياس جييل لعيي  باتبيياع نبيييه عليييه الليي ب لالسيي م   ه ييل الملضيي  

  هي  بييان القيرين النب  علييه اللي ب لالسي م للشريعة   للما كانت أ اديث 

بكامل ا   بل اد يكيلن ليم يبييّةن جمييع ا ييات   لكيان هي   ديثيه  ليست مدلنة

رسيلل عليه الل ب لالس م ما هييه نيلع اشيتبا    ا تيا  النياس يليهللا لي ابة 

 ه  بيان الدين ال     له  بيان ما يضاد  .   للهللا   عليه لسلم 

الاار  هااو  ايال :    جييل لعيي  لهكيذا ي تييا  النيياس يليهللا أهييل العلييم   هينن 

لتلك  انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنَّ أم الكتاب وأخر متشابهات 

المتشب ات تشتبه علهللا بعن الناس دلن بعن   هنذا كان هنياك هي  كي م   

ما هل مشتبه ال يف مه كثير من الناس   لما اشتبه علهللا  ائفة , يعني  لاليذي 

يه الل ب لالس م أللهللا أن اشتبه علهللا  ائفة من أهل العلم   هك م رسلله عل

 يكلن هيه اشتبا  .

لهييذا  لييل بالفعييل   هاو اديييث اييد يكييلن بين ييا تعييارن   لبين ييا ااييت ف 

أ اديث هي ا رجام   لأار  هي ا تاليف , أ اديث هي ا لعد   لأار  هي يا 

لعيييد لأهييل العلييم هييم الييذين ي ملييلن بعيين الكيي م علييهللا بعيين   يجعلييلن 

ي .   ب لالس م النب  عليه اللأ اديث  ي يفسر بعضا  بعض ا

أهييل اوهييلام نسييبلا بييا ل م يلييهللا النبيي  لييلهللا   عليييه لسييلم , ميين جييرام 

االسيييتدالل بالمتشييياب ات , لل يييذا ايييال علييييه اللييي ب لالسييي م هييي  ال يييديث 

المش لر : " هينذا رأييتم اليذين يتبعيلن ميا تشيابه منيه , هأللئيك اليذين سيما   

 لهم , لما ؟ ها ذرلهم .. " . ها ذر

 ون م ااتلفلا ه  الكتاب , لاستدللا بالمتشابه منه .
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 ليلهللالهكذا استدل من استدل بآيات من الكتياب , لأ ادييث مين هيدي النبي  

 , تأييداي لبا له , هكٌل من أهل اوهلام ه  هذ  اومة يستدل  عليه لسلم  

 عليييهمييا االييه , أل ب عليييه لسييلم   لييلهللاعلييهللا با لييه بمييا كييان عليييه النبيي  

 , أل ببعن نللي الكتاب . لالس م الل ب

 رسيلل   ليلهللا   علييه لسيلم ل ذا ا تاجت اومة أعهم  اجة يلهللا ل ابة 

لكي  يبينييلا للنياس تلييك النليلي , هََضييل  الايلار  ألل مييا ضيللا هيي  ييييات 

 ه  عليه لسلم   للهللا اوسمام , لييات اللعد لاللعيد , له  أ اديث النب 

 اوسمام , له  اللعد لاللعيد .

هبين الل ابة ما يبعنهللا بذلك , ضللا ه  بيان مسألة ال كيم بييير ميا أني ل   

هكفييرلا ب ييا , لالليي ابة رضييلان   علييي م بينييلا ل ييم اللييلاب هيي  ذلييك  

 رسيلل   ليلهللا   علييه لسيلم لهكذا لم ي ل الناس م تاجلن يليهللا لي ابة 

 ه  بيان الدين .

ان أئمة االس م ينتسبلن يلهللا الجماعية , ينتسيبلن يليهللا السينة لالجماعية ل ذا ك

لال يكتفيلن بنسيبت م يليهللا السينة , ون النسيبة يليهللا السينة ييدال هي يا كثيير مين 

أهل البيدع هي  مقابلية الراهضية , أميا السينة لالجماعية هنن يا تلايي ال ريي  

عليهللا  ريقية اليذي يكيلن أتباعيه , ليكيلن معتقيدل  عليهللا  ريقية اللي ابة , ل

 الجماعة ابل أن ته ر اوهلام , لابل أن تفسد العقلل لالقللب .

كذلك ا تاجلا يلهللا أسمام تمي هم , من يا : االنتسياب يليهللا السيلف , يليهللا اوثير 

يلهللا الجماعة , يلهللا ال ديث , لن ل ذليك ميا يميي  أهيل ال ي  مين غييرهم مين 

المتقدمية , ال  أهل اوهيلام , لتجيد هي  عليلر هيذ  اومية , هي  كيل القيرلن

ي من با له يلهللا الكتاب لالسنة .  يعج  أ د أن ينسب شيئا

بل اد يجد من نليلي أهيل العليم ميا ييدل لبا ليه   هيكيلن نسيب با ليه يليهللا 

  ليلييهللا بعيين أئميية أهييل العلييم   لأهييل السيينة النبيي  عليييه الليي ب لالسيي م 

ه   هكيذلك يقلللن : يذا كان ه  ك م النب  للهللا   علييه لسيلم ميا هيل مشيتب

يكلن ه  ك م أهيل العليم ميا هيل مشيتبه   ال يف ميه يال أهيل العليم الراسيالن 
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هنذاي كان من الناس من ليس بيذي رسيلف هي  العليم   ربميا يجيد هي  نليلي 

أهل العلم ما ال يتض  المراد منه    تهللا نللي أئمة أهيل السينة لالجماعية 

يلهللا عرضه علهللا ك مه   لل ذا ي تا  ه  ه مه يلهللا عرضه علهللا أهل العلم   

هيي  ملاضييع أايير   كيي م ذلييك العييالم   يلييهللا عرضييه علييهللا نلييلي الكتيياب 

لالسنة   لهذا ال يكلن يال من أهيل العليم .هينذن الكي م المشيتبه ايد يلجيد هي  

ك م أهل العلم   بمعنهللا يشتبه معنيا    ال يتضي  الميراد منيه ,  ايد يلجيد هيذا 

ر   ل يذا اعتنيهللا أئمية االسي م أئمية ه  ك م أهل العلم   بيل ينيه ملجيلد لكثيي

النبي  علييه أهل السينة لالجماعية ببييان اوليلل التي  مين االف يا هقيد ايالف 

جميع علي يا لهي  التي  سيملها الل ب لالس م    لاالف ل ابته   أللل مب

معتقيد أهيل السينة لالجماعية , العقيييدب   السينة يعني  العقييدب الشيريعة , يعنيي  

 العقيدب لن ل ذلك  .

لنف الملنفات ه  ذلك الت  ت يل أي با ل نبسب يلهللا النبي  علييه اللي ب تب 

 لالس م أل يلهللا بعن المتقدمين .

لهكذا نجدنا ه  كل  مان ب اجة   بل بأشد ال اجة يلهللا أن تكلن النسبة يلهللا  

ليلييهللا ليي ابته   لن يييد يلييهللا أئميية أهييل السيينة  النبيي  عليييه الليي ب لالسيي م 

كلمات الل ابة اد ال تكلن لاهية منقللة يلينا ه   لالجماعة   لم ؟ ون بعن

  جيل كل المسائل   هن تا  يلهللا ه م أئمة أهل السنة لالجماعية   لف يم كي م 

النب  عليه الل ب لك م رسلله للهللا   عليه لسلم   لك م ل ابة  لع  

 .لالس م 

ماتلفية لب ذا يتض  ال ري  الن ج الللاب   لتب يل بيه  يرم الضي الت ال

هينذن ميا يبيتالي بيه مين هييذ  الاليلة مين اليال أهيل الجاهليية   أن يبلتيي م 

  ري  السنة لالجماعة   ل ري  أئمة االس م .

رسيلل هنذن عندنا الكتاب لالسنة   لاتباع سلف هذ  اومة   أال لهم لي ابة 

لميين تييبع م بن سييان   لاالاتييدام بأئميية أهييل السيينة    لييلهللا   عليييه لسييلم 
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لجماعيية   الييذين بينّييلا الييدين   الييذي ال اشييتبا  معييه   لال يايير  عنييه يال لا

 لا ب ا أ أل لا ب هل  .

 

هييي  أن أهيييل الجاهليييية يتنااضيييلن هييي  االنتسييياب  المساااألة النامناااة عشااار   

هينتسبلن يلهللا يبراهيم عليه الس م مع ماالفت م لدينه   لذلك كثير هي  الي يلد 

ونبيييام   هييم متنااضييلن ميين ج يية أن ييم لالنلييار    لهيي  جميييع ميين تبييع ا

ينتسبلن نسبة يلهللا نب  من اونبيام ليلهللا رسلل   لهم ياالفلنيه ليايالفلن ميا 

 أمر به لجام به .

لاييد ألضيي نا هيي  كتيياب س هضييل االسيي م ة هييذ  المسييألة بتفليييل   لذلييك ين 

ي هي  بياب ميا جيام هي  الايرل  عين دعيل   يمام الدعلب ر مه   عقد ل ا بابا

 النبي  علييه اللي ب لالسي م س م   لأن المنتسيب يليهللا ال ي  لال يد  يليهللا اال

ي   ليال لكييان دعييل    بييل يلييهللا االسيي م   هييذا يل مييه أن يكييلن انتسييابه ليي ي ا

ي مثل ما اال الشير هاهنا .  لكان تنااضا

هنذن يذا انتسب يلهللا الكتاب لالسنة   ليلهللا ما كان عليه سلف هيذ  اومية   ثيم 

ييير شييب ة   لغييير تأليييل   هننييه يكييلن اييد تنيياان هيي  ذلييك اييالف ذلييك هيي  غ

االنتساب   يذا لم يكن عند  شب ة   لال تأليل ه  بعن المسائل , هننه يكيلن 

تناان هي  االنتسياب يليهللا الكتياب لالسينة ليليهللا اللي ابة , يليهللا السيلف لهيل 

ليس علهللا ذلك الن ج , ي لب غير  , هنن دعيل  االنتسياب ال تنفعيه ون أهيل 

هلية انتسبلا يليهللا يبيراهيم   لكيان ذليك أعهيم ميا يفايرلن بيه لليم يينفع م الجا

 ذلك .

هنذن الل الشير , ر مه   , هنا : تنااض م هي  االنتسياب   تنبييه عليهللا هيذ  

المسيألة الم ميية لهيي  أن المنتسييب ال يشيرف بمجييرد االنتسيياب   بييل يشييرف 

ي علهللا الدين لال ي د  اليذي كيان علييه بل ة االنتساب يذا كان انتسابه ل ي ا

  هنن ذلك شيرف ليه   لهيل بيذلك م ي    أميا يذا النب  عليه الل ب لالس م 

كان ينتسب لهل ياالف ه  تنفعه تلك النسبة   م ميا عي  ليلته ب يا , لهيذا 
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هيه يب ال لما دال ه  هذ  اومة من جرام هيذا االنتسياب لبييان أن ذليك مين 

  النب  عليه الل ب لالسي م بلن يلهللا جنس ما كان عليه أهل الجاهلية   ينتس

لهييم ياالفلنييه هيي  أبييلاب االعتقيياد   لهيي  أبييلاب العمييل لالسييللك لاوايي م 

لغييير ذلييك   ينتسييبلن يلييهللا الليي ابة   لهييم ياييالفلن ن ج ييم  ينتسييبلن يلييهللا 

 الكتاب يلهللا القرين   لهم ياالفلن ما جام ه  القرين .  

 يالل من التنياان   ونيه ينميا لهذا كثير جداي ه  كل لا ب هل  لبدعة ال

كتابييه ميين التنيياان   لعلييم رسييلله لييلهللا   عليييه    جييل لعيي  علييم 

 لسلم هيما أابر به من التناان لهكذا .

هيياومر المعلييلم هييل مييا دل عليييه الكتيياب لالسيينة   لمييا كييان عليييه ليي ابة 

أميا  رسلل   عليه الل ب لالسي م أجمعيلن   هيذا هيل السيالم مين التنياان

غير  من ال رم هنن ليا به البيد يتنياان   تجيد  هي  مسيألة ي كيم بالكتياب 

لالسنة   لبما كان عليه السلف لأار  ترا  ينقن دعلا  تلك لياير  عن يا 

   لهذا اد تقدم بيانه مراراي ه  ن يل الك م عليه . 

هيي  أن ييم يقييد لن هيي  بعيين اللييال ين   بفعييل المسااألة التاسااعة عشاارة   

نتسبين يلي م   لذلك من مثل ما ادح الي يلد هي  عيسيهللا   لمين مثيل بعن الم

  مين جيرام النب  علييه اللي ب لالسي م ما ادح المناهقلن بل المشركلن ه  

 هعل بعن الل ابة لن ل ذلك .

لهذا هياهر بييّن هي  أن ليا ب ال يل  ييتلمس ميا يب يل بيه  جية مين جيام  

 ري  القدح ه  االتباع يذا  بال د    لما يضعف به مكانه   ليكلن ذلك عن

ي علهللا لا ب الدعلب   لعلهللا النب  عليه اللي ب لالسي م عليهللا  لم يجد  ريقا

ي اييدح هيي  اوتبيياع   ليكييلن اد ييه هيي   أ ييد ميين أهييل العلييم   يذا لييم يجييد  ريقييا

ي ه  المتبلع .  اوتباع اد ا

لهذا كان ه  المشركين   كما سيمعتم , لكيان عنيد الي يلد لعنيد النليار    

عنييد كييل أليي اب ن ليية   ون هييذا ميين أسيي ل ال ييرم   ون اوتبيياع ليسييلا ل
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بمعللمين ه  بد أن ي لل من م غل  ه بد أن ي لل مين م اليلر   هينذا 

 ابب ل ال   بفعل اوتباع   لار ذلك نلع هل    بل هل هل  هاهر .

لهذا جام ه   لائف هي  هيذ  اومية   مين أه ير اومثلية عليهللا ذليك ميا هعليه 

النيياس ميين نسييبة كثييير ميين البا يل يلييهللا االمييام أ مييد رضيي    عنييه   بعين 

بفعييل بعيين الج ليية ميين أليي ابه المتييأارين   يعنيي  الييذين كييانلا بعييد  بن ييل 

اييرن ميين ال مييان   هيينن ال نابليية مييث ي كييانلا بعييد  ميين االمييام أ مييد   يعنيي  

السللك  ت مذب االمام أ مد كانلا علهللا عقيدته لعلهللا  ريقته ه  االعتقاد له 

. 

بعد ذلك لار عند  ائفة من ال نابلة   من علام م لبعين  لبية العليم مين م 

  ليار عنييدهم ايرل  عيين  ريقيية االميام أ مييد هيي  بعين مسييائل المعتقييد   

 له  بعن مسائل السللك   يعن  معاملة الناس .

لمن اومثلة الهاهرب علهللا ذلك   ما هعلل  باالمام ابن جرير ر مه   تعيالهللا 

أنيه سييمعلا منيه كلمية اال ييا هي  مسيجد   ييين اليدرس   هل قيل  ل ي نييلا   ييث

 عليه بابه لماالفته .

لهذا ال شك أنه لم يرن عنه أئمة ال نابلة ه  لاتيه   لليم ييرن عنيه أهيل  

العلم   لل ذا اال االمام ابن كثير ر مه   تعالهللا  ين سام هذ  ال كاية ايال 

للمييا  لييل ذلييك ميين بعيين التلييرهات  : ين هييذا ميين هعييل ج ييال ال نابليية  

من م   بل بعين اوايلال مين مثيل التجسييم اليذي كيان عنيد بعين ال نابلية   

ليثبييات لييفات لييم تييرد هيي  النلييلي الثابتيية   ميين مثييل القاضيي  أبيي  يعليي  

 لن ل ذلك ه  كتابه : يب ال تألي ت اللفات .

جل هعيل أللئيك ادح المعت لة لاوشاعرب لالمتكلملن ه  عقيدب االمام أ مد و

اوتباع   هلما هعللا ما هعللا   االلا : ين عقيدته   يعن  عقييدب االميام أ ميد   

 بل عقيدب أهل السنة لالجماعة   ين ا أنتجت مثل هذا .

لل ذا نقيلل هيا هنيا : ين القاعيدب المقيررب أنيه يبنهير يليهللا ال ي  الثابيت   لال  

النياس مين يكيلن يا ي  هي  يبنهر يلهللا من أا أ ت بي  ذلك ال     هنن مين 
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ت بييي  ال يي    هيي  يبنسييب ا ئييه يلييهللا ذلييك ال رييي  ال يي    مثييل بعيين ميين 

ينتسب يلهللا  ريقية السيلف يا ي  هي  بعين المسيائل   هي  يجيل  أن يبنسيب 

ذلك الا أ يلهللا  ريقة السلف   يما ه  االعتقياد   ليميا هي  السيللك مين مثيل 

لليفات عين  ريي  التجسييم ما مثلت لك   يما ه  تأليل اللفات ه  يثبيات ا

 تيهللا أثبتيلا ج جيل لعي  ن يراي لليدراي لعضيداي لمجياري هي  ال لي  لن ييل 

ذليك مميا هيل ايد اسيتدل علييه بيبعن او ادييث الملضيلعة المكذلبية   لهي  

 السللك كذلك . 

هنن بعن ال نابلة كانت عندهم , يعن  بعن المنتسبين يلهللا السينة لالجماعية 

ل شير االس م لغير    كيان عنيدهم  نيلع اجت ياد   كان عندهم نلع , كما اا

ه  بعين المسيائل   ال يبنسيب يليهللا أهيل السينة لالجماعية   لينميا يبنسيب يليهللا 

 أهل السنة لالجماعة ما ارر  ألائل م لبيّنل  .

أليي اب ال ييل  يقييد لن هيي  ال يي    هيي  العقيييدب   بفعييل اوتبيياع   لهييذا ال 

ليلي   ال مين ج ية أتباعيه   ل يذا يجل  ون ال   يبنهير يلييه مين ج ية الن

تجد أن بعن الميرضين أل اب ال ل  ه  هذا العلر   بيل لميا ابليه مين 

النبيي  الفلضييليين لميين العق نيييين لميين الف سييفة   يقييد لن هيي  ليي ة نبييلب 

  بما  ليل مين لي ابته رضيلان   عليي م بعيد  مين عليه الل ب لالس م 

 اات ف بما  لل من م من اات ف .

ه  اورن  عن    جل لع  أن بعن الناس ادح ه  يمكان ياامة  كم  بل

 ري  دللة تقيمه لا هه   ادح ه  ذلك بأن هذا لم  يمكن ه  الليدر اولل 

ون الل ابة ااتلفلا لتقاتللا لتنا رلا لهم اللفلب   هكيف يمكين   االاامية 

ن أل ث ثيين ؟ مع أن اللفلب لم تست ع عمل ذلك   يال هي  ارييب مين عشيري

ي .  عاما

لانتشير بيين م القتيل   لانتشيير بيين م ميا هيل معييرلف   هيسيتدللن ب يذا اوميير 

اليذي نعلييم أنييه كييان عيين اجت يياد   لأننييا نترضييهللا علييهللا الجميييع   علييهللا يب ييال 

 .النب  عليه الل ب لالس م ل ة هذا الدين   ليب ال ال   الذي جام به 
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قيدح هي  االلتي ام باالسي م   لهي  لهذا كثير هي  مؤلفيات هي  هيذا العلير   ت

 يمكان ت بيقه .

كيذلك ألي اب المييذاهب   أتبياع اوئمية اوربعيية   هأنيه ايد يكييلن عنيد بعيين 

اوتباع ما هل من الا أ   بل ما هل من االج ياف   بيل ميا هيل مين الضي ل 

اد يكلن ذلك يما ه  مقال   ليما هي  رأي   ليميا هي  سيللك   لال يجيل  أن 

لمقلدين يلهللا أللئك اوئمة   هيبنيتقي مين شيأن اوئمية   مين مثيل يبنسب با ل ا

االمام أب   نيفة ر مه   تعالهللا   لاالمام مالك أل االمام الشياهع  أل االميام 

أ مد أل ن لهم من اوئمة   ال يجل  أن ننسب تلك اوا ام التي  كانيت عنيد 

 يه .أللئك   يلهللا اوئمة لننتقي بذلك هقه اوئمة لما كانلا عل

لل ذا أل ف شير االس م ر مه   رسالته المعرلهة س رهع المي م عين اوئمية 

الع م ة لهذا شائع ه  هذا اللات من بعن المؤلفيات التي  رأيت يا لاسيتدللا 

هي ا علهللا القدح ه  بعن اوئمة   ببعن أالال المتأارين من ألي اب م هي  

م يقييد لن هيي  بعيين شييك أن هييذا ميين جيينس هعييل أهييل الجاهلييية   هيي  أن يي

 اللال ين   بما ه ر من اوتباع .

ْن من ينسب يلي م المتللهة   من مثل عبد القادر  كذلك بعن أئمة السللك مة

الجي ن  , ر مه   تعالهللا   لن ل  من اللال ين المعرلهين بم  مة السنة 

ي لضي الت لنسيبلها يليهللا    كالجنيد لأضراب م   هؤالم أتباع م أنشيئلا  رايا

 أللئك اوئمة أل يلهللا أللئك اللال ين .

ال يجل  و د أن يتنقي أللئك اليذين عبليم لي   م   لعبلميت متيابعت م مين 

جرام هعل هؤالم المتأارين   لل ذا يشارك من هعل بمثل هذا الفعيل يشيارك 

 أهل الجاهلية ه  لنيع م .

 بعيين اللهييابيين كمييا يقييال هيي  بعيين اوملييار اليييلم   عنييدهم  ريقيية هيي 

اليدعلب   ليسيت ال ريقيية التي  كييان علي يا االمييام المجيدد م مييد عبيد اللهيياب 

ر مييه   تعييالهللا   ميين أن ييم ألل مييا يبييدملن هيي  دعييلت م   يتنقلييلن أللئييك 

الييذين يقييال أن ييم ألليييام   همييث ي يذا لجييدلا أن اللييلهية المتعلقييين بفيي ن ميين 
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م مدية   ليلهللا نلرب الناس جام أللئك الذين هم منتسبلن يلهللا نلرب السنة ال

العقيدب الل ي ة   لكن يا ئلن ه  ال ري  له  اوسللب   تجدهم يقد لن 

 ألل ما يقد لن ه  ديانة ذلك الميت   له  عقيدته .

لهذا ال شك أنه يب دث عدم اناعة بميا يقيلل أللئيك   يتجيال  هيؤالم  يدهم   

أن م  لاغيت  تهللا ربما نسبلا بعن الملتهللا يلهللا الكفر ليلهللا الض ل   ليلهللا 

 لن ل ذلك   ممن تلاهلا ابل مئات من السنين .

 ران  مرب ه  هذا المسجد أ د علمام أل مشاير من السلدان   لتذاكرنا هي  

بعييين مسيييائل التل ييييد   لااللتييي ام بالسييينة   لينكيييار ال يييرم الليييلهية   

لالشييركيات لالبييدع لن ييل ذلييك   هقييال هيي  يايير المقييال : ين ال ريقيية التيي  

بعن الناس هناك ليست ه  ال ريقة الت  تفعل هاهنا   من ج ة أن يم  يفعل ا

م م   لهذا ال شيك الكي م اليذي  ألل ما يبدملننا بالقدح ه  اولليام الذين نعّهة

االه   سمعته من بعض م   يعن  من بعن من يبنسب يليي م   لهيل لي ي  , 

 يعن  ل ي  النسبة يلي م , لهل ا أ . 

اراهييييلن اسييتيللا ذلييك   هنسييبلا ذلييك البا ييل   لتلييك هييؤالم اللييلهية أل ال

ال ريقة الفجة   تلك ال ريقة الت  ليست ه  ال ريقة الشرعية   نسبلها يلهللا 

االمام م مد بن عبد اللهاب   ر مه   تعالهللا   لهذا من جنس ما كان عليه 

أهييل الجاهلييية هيي  أن ييم يتنقلييلن اونبيييام   بفعييل بعيين المنتسييبين يلييي م   

 تنقي من شاب  م ه  هذ  اومة العلمام   بفعل من انتسب يلي م .ي

لال يجل  أن يبفعل ذلك   بل يجب علهللا  الب ال ي  لال يد    أن ينهير هي  

ك م ذلك العالم   لال يقدح هيه بفعل اوتباع   وننا نجد كثيراي أن مين العلميام 

ي من ال من   بعين ا لنياس لتجيد من ي ضر عند  الدرلس ليستفيد منه رد ا

أن ييم يعنيي  بعيين  لبيية العلييم   لتجييد أن ييم ياييالفلن  ريقييه ياييالفلن الميين ج 

الذي هل عليه من االلت ام بالسنة لالجماعة   ه  يجل  أن يقدح ه  أ يد مين 

 أهل العلم   بفعل بعن المنتسبين يلي م .
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بل أعهم من ذلك   أنه اد ادح ه  االسي م   بفعيل المسيلمين   لالبيد هنيا أن 

كييلن تبيياين بييين االسيي م لالمسييلمين   ون المسييلمين بفعل ييم ال يييدللن علييهللا ي

االس م   همن أراد أن يعرف االس م   لأن يتعلم االس م   يأاذ  من معينيه 

اللاه    لال ينهر يلهللا أهعال أهله   ونه ربما كان ه  أهعيال أهليه ميا يليّد 

ممكييين الت بيييي  لأن عييين االلتييي ام باالسييي م   لعييين اعتقييياد لييي ته   لأنيييه 

 االلت ام به س ل ميسلر لهكذا .

ه ذ  المسألة م مة ه  أنه ال ينتقي مين أ يد بفعيل بعين اوتبياع   ون هيذ  

مين اليال أهيل الجاهلييية   بيل يجيب أن يبنهير يلييهللا ذليك المتبيلع   لنعييرف 

أالاله   نعرف أ لاله   هنن كانيت عليهللا ال ي  لال يد    أثنينيا علييه اييراي   

 أتباعه هيما راملا يليه .ا  أنا 

لكما تعلملن أن شير االس م ابن تيمييه   شيرح كثييراي مين كلميات القيلم مين 

جينس شير ه لكلميات هتيلح اليييث لعبيد القيادر الجي ني    لمين جينس ثنييام  

علهللا عدي الذي تتبعيه ال ائفية العدليية   لن يل ذليك , هيبثنيهللا عليهللا الليال ين 

م   لأميا اوتبياع هيبيذ ملن   لذم المتبيلع يذا ثبت لي   م   لسي مة اعتقياده

 بفعل التابع   هذا نلع لاللة من الال أهل الجاهلية .

اعتقادهم ه  مااري  الس رب لأمثال م   أن ا من المسألة العشرون    

كرامات اللال ين   لنسبته يلهللا اونبيام كما نسبل  لسليمان عليه الس م 

رت له ال رت سليمان عليه الس م سبّاة رت له الري  لسبّاة جن لال ير   لسبّاة

 له أشيام كثيرب .

الس رب هعللا بعن اوشيام   هأهل الجاهلية هنلا أن مااري  الس رب   من 

جنس كرامات اولليام   هنبسب هعل الس رب يلهللا سليمان عليه الس م نبسب 

  هعل أهل الالارم لالشعلذب يلهللا اونبيام   بل جعللها من الكرامات يعن

جعللا أللئك الس رب لأللئك المشعلذين لأشباه م   جعللهم من اللال ين   

 من اولليام الذين تبع هللا ل م الكرامات .  

 للبيان هذا نقلل : ين المااري  لالالارم علهللا ث ثة أاسام : 
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 لألنبيام .   جل لع  الارم أع اها 

 لأللليام .   جل لع  لالارم أع اها 

 علهللا يدي الفسقة لالكفار   لمن ار  عن  ري  اونبيام . لالارم جرت

هاوللهللا : أال له  الت  جرت علهللا يد اونبيام هذ  ه  الت  تبسمهللا ييات 

 لبراهين لبّيةنات لمعج ات لألنبيام .

 لالثانية : ه  الت  تبسمهللا كرامات اولليام .

 ر .لالثالثة : ه  الت  تبسمهللا أ لاالي شي انية   لشعلذب لدجل لس 

لل ذا أهل السنة لالجماعة يؤمنلن بكرامات اولليام   كما االلا ه  عقائدهم 

 : لنؤمن بكرامات اولليام   هأللئك ينسبلن مااري  الس رب  

 س .... انق اع ه  الشري  .. ة . 

لالكرامات جمع كرامة   لالكرامة ه  أمر اارم للعادب ه  علم أل تأثير 

م للعادب ألالي ه  علم أل تأثير   هذا بيان جر  علهللا يدي لل  , أمر اار

للنلع   جر  علهللا يدي لل  , لاللل  عند أهل السنة لالجماعة يعن  ه  

 االل  ح   هل كل مؤمن تق  ليس بنب  .

هنذن ما يجري من الالارم علهللا يدي من ليس مؤمن تق    هاهراي ه  

 رام   لالم اههة متابعته للسنة لااللت ام ه  ت ليله لل  ل   لت ريمه لل

علهللا اللاجبات لالبعد عن الم رمات   ما جر  علهللا أيدي هؤالم يعن  من 

ْينا ب كرامة . ي َسم  ي تقيا  كان مؤمنا

لأما من لم يكن علهللا هذا الللف هقد يكلن ه   قه كرامة   لاد يكلن  االي 

شي انية   أما يذا كان علهللا ضد ذلك   ممن كان من أهل المعال  ه  البدع 

فسلم لالشركيات لن ل ذلك   ه ذا ال شك أن ما ي لل له ينما هل من لال

جل   ابيل المااري    لاو لال الشيا نية   ون الكرامة نعمة يع ي ا 

ألليام    يعن  المؤمنين المتقين   لأما الس رب لالمشعلذلن لأشباهم  لع  

 ا ين .  هنن ما يبجر  علهللا أيدي م من الالارم   ينما هل من الشي
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هذ  اومة وجل مشاب ت ا لمن سلف   جر  علهللا يدي كثير من المنتسبين 

ل ذ  اومة بعن المااري  الكثيرب من مثل المش  علهللا المام   دالل النار 

من مثل ال يران ه  ال لام   من مثل سماع اوللات البعيدب   من مثل 

 ي يام بعن الميتين من ال يلانات لن لها لن ل ذلك .

ي علهللا يدي أللئك المشعلذلن   أل أللئك الفسقة يجري علهللا أيدي م هيجر

بعن المااري    هانير ب م الج ال   هجلعلا مااري  الس رب كرامات  

 لجعللا أللئك الس رب لأللئك المشعلذين   جعللهم ألليام .

لهذ  الشعبة من جنس ما كان عند أهل الجاهلية    يث جعل  ائفة من م 

من الشيا ين   من أتباع سليمان عليه الس م ون م هعللا  الس رب لالمردب

الس ر   لكان الس ر عندهم من جنس ما يفعله سليمان عليه الس م ل ذا 

اشتد نكير السلف علهللا من ه ر منه ذلك   هقال من اال من م : يذا رأيت 

الرجل يسير علهللا المام   أل ي ير ه  ال لام   ه  ييرنك  تهللا ت نه بالكتاب 

السنة   ون ذلك اد يكلن من هعل الشيا ين , الشيا ين اد ت مل الرجل ل

المشعلذ , السا ر لن ل  , لتجعله يمش  علهللا مام أل تجعله ي ير ه  

ال لام   لن ل ذلك , كما يجري ل ائفة ممن نبقلت اوابار عن م , كذلك اد 

مرأب يجعللن الرجل يدال النار لال يضر  ذلك   اد يجعللن الرجل أل ال

تبتلع الجمر لال يضرها ذلك   اد يجعللنه يبدال ه   لقه يلة  ادب سيف أل 

 سكين أل ن ل ذلك لال يضر  ذلك   هذا ال ييرن من ري    لما ؟ 

  وننا نج م أن تلك المااري  اد تكلن أ لاالي شي انية   لاد تكلن من 

 يعن  كرامة   ما ضاب  الفرم بين هذا لهذا ؟ . جل لع  

الفرم كما اال :  تهللا ت نه بالكتاب لالسنة   هنذا كان الرجل متبع لليس 

بمبتدع مستقيم لا ب ت ليل لل  ل لأدام اللاجبات لت ريم الم رمات 

لن ل ذلك   ه ذا ما جر  علهللا يديه من كرامات اولليام   سلام كان من 

 ج ة الكشف لالعلم   أل من ج ة القدرب لالتأثير .
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لرجل ليس علهللا ذلك   هاس  هاجر مشعلذ مشرك مبتدع لن ل لأما يذا كان ا

ي أنه من الالارم .  ذلك   ه ذا ما يجري علهللا يديه نعلم ج ما

 ائفة اليلم من أل اب ال رم   يجعللن من ع مات الكرامات لل ة 

ال ريقة الت  ينتسبلن يلي ا الدالل ه  النار   كما يفعله الرهاعية من 

 ريقة أ مد الرهاع  عندهم   أن أتباعه يداللن المتللهة من دالئل ل ة 

ي من م لال تضرهم .  ه  النار ليمشلن هي ا لال ت رم شيئا

ي هيكلن ذلك كرامة له   لمن م لهم اوكثرلن من  من م من يكلن لال ا

يكلن ذلك من ج ة الشيا ين   يعن  تكلن النار من هعل الشيا ين ليست 

بر بسرعة لال يضر  ذلك   لمساعدب بنار علهللا  قيقة   ليدال ا هذا ليع

 الشي ان له ه  ذلك .

لالذين يعرهلن أ لال الللهية لالي ب   يعرهلن هذ  المسألة بلضلح  لأن 

من هذ  اومة من جعللا من هل مشعلذ هاس  هاجر مبتدع مشرك ,  من 

جعلل  ه  ملاف اولليام   من جعلل  ه  ملاف عباد   اللال ين الدليل 

 ن تلك المااري  علهللا أيدي م .هل جريا

لتلك المااري  ليست بدليل   ونه اد تكلن أ لاالي شي انية   بل ه  أ لال 

 شي انية يذا كانت من أل اب البدع لالفسلم لالفجلر لالعليان .

 نكتف  ب ذا القدر من بيان هذ  المسائل 

 هذا لناتم بالل ب لالس م علهللا من هد  بالاير لعلم لأرشد .
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 ارسئلة 
 السؤال : 

يقلل هنا : الل من اال : ينا علهللا  ريقة أهل السنة لالجماعة لمعتقدهم   ما 

الفرم بينه لبين من يقلل : ن ن علهللا  ريقة السلف    يث ينه ه  هذا 

ال مان كل يقلل : ن ن علهللا مذهب أهل السنة لالجماعة   لال يقلللن علهللا 

 لثان  ؟ ريقة السلف   ما  كم الل اولل لا

 الجلاب : 

أهل السنة لالجماعة لفه من اولفاه الشرعية   الت  ه  من جنس لفه 

االس م لاولل أنه ال يجل  الارل  عن دعل  االس م لالتسمية بيير    

لتسمية  هو سماكم المسلمين من قبل وفي هرا  جل ج له اال :   ون 

ب ا أن م    جل لع  هم الت  سما النب  عليه الل ب لالس م متبع 

المسلملن   مما سم    جل ج له به أهل االيمان أن م مؤمنلن   كذلك 

جامت تسميت م ه  بعن نللي السنة أن م أهل الجماعة : " عليكم بسنت  

ي كثيراي هعليكم بسنت  "   همن كان علهللا    ينه من يعش منكم هسير  اات ها

م ه   ديث االهترام المش لر الله عليه ذلك ه ل من أهل السنة   كذلك جا

الل ب لالس م : " كل ا ه  النار يال لا دب "   االلا : من ه  يا رسلل   

 ؟ اال : " الجماعة " .

هسبمهللَا أهل الفراة الناجية   أهل السنة لالجماعة   لهم السلف اللال     

بالسلف لأتباع  التسمية بأهل السنة لالجماعة تسمية شرعية   كذلك التسمية

 السلف   كذلك تسمية شرعية ون ا ه  معنهللا السنة لالجماعة .                                         

تلسع الناس ه  االنتساب يلهللا السنة لالجماعة أكثر   بل تلسعلا دلن 

االنتساب يلهللا السلف   هلار كثير من ال لائف   ينتسبلن يلهللا السنة 

ب يقلللن : ن ن أهل السنة لالجماعة لالماتلريدية لالجماعة   هاوشاعر
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يقلللن : ن ن أهل السنة لالجماعة   لهذا غل  من م   ون الجماعة ه  ما 

 . رسلل   للهللا   عليه لسلم كان عليه ل ابة 

هسر الفراة الناجية بأن ا الجماعة له   ديث عليه الل ب لالس م  النب ون 

اال : " هم من كان علهللا مثل ما أنا عليه  يار يعن  ه  رلاية أار 

لأل اب  " , لهذ  او اديث مش لرب   لين كان ه  بعن أسانيدها ضعف 

. 

يذاي هذا غل  من م ه  االنتساب   كلن م يسملن أنفس م أهل السنة لالجماعة 

هذا غل    ون م ليسلا من أهل الجماعة   هم من أهل الفراة ون م هارالا 

اوللهللا ه  مسائل اللفات بل ه  أعهم من ذلك أال لهل ه   ري  الجماعة 

تفسير التل يد   له  تفسير ش ادب أن ال يله يال     االفلا هي ا تفسير 

الل ابة   له  مسائل اللفات    له  القدر له  االيمان  له  مسائل 

 كثيرب .

ا ينتسبلن يلهللا يذاي هانتساب م ا أ   ل ذا كان أئمة أهل السنة لالجماعة كثيراي م

اوثر   ليلهللا ال ديث ليلهللا السلف   ون م يارجلن بذلك عن الدائرب اولسع 

الت  أدال بعن أهل البدع أنفس م هي ا   هنذاي راية أهل السنة لالجماعة ه  

اولل رهع ا راية ل ي ة   ون الجماعة    لكن الماتلريدية لاوشاعرب 

 م يذا الت ل م علهللا  ريقة السلف يرضلن براية أهل السنة لالجماعة   لكن

 االفلا   ل ذا نقلل ه  اولل أن أهل السنة لالجماعة هم السلف . 

لكن يذا كان ثَم التباس ه  االنتساب   هنقلل : االنتساب يلهللا السلف أاي 

من االنتساب يلهللا السنة لالجماعة   هننه اد يكلن الرجل ينتسب يلهللا السنة 

تسب يلهللا السلف لم ينتسب   ل ذا كان االنتساب لالجماعة   ليذا أردته أن ين

 يلهللا السلف أدم وجل ياراجه لبعن المنتسبين ا أ يل  السنة لالجماعة .

همن أ ل  لفه أهل السنة لالجماعة يبريد ب ا المعنهللا الل ي    لهل أن م هم 

ي   أما يذا أ لق ا ليبريد  ي لك مه للابا المتبعلن للسلف كان ي  اه ل ي ا

نه ليس الم للب أن يكلن علهللا من ج السلف لينما علهللا من ج أهل بذلك أ
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السنة لالجماعة الذي يشمل ال لائف الت  تنتسب يلهللا ذلك   النا ين ذلك 

ا أ   ه ذا هل تفليل المقام ه  هذين اللفهين   لبعن الناس يباّ ة  من 

ي    ينتسب يلهللا السلف   يقلل : ين السلف هم أهل السنة لالجماعة م لقا

بعض م يباّ ة  من يقلل : ين السلف لأهل السنة لالجماعة كل ا لا د   ل

لالللاب هل التفليل   هنن ا ه  معنهللا لا د ه  اولل   للكن ا من ج ة 

 الت بي  ااتلفت   ل  أعلم .

 السؤال : 

 هل ي لل للفاس  كرامة لكيف ؟ 

 الجلاب : 

ال يج م بأن ا كرامة اد ي لل له كرامة بقدر ما عند  من االيمان   لكن 

لالكرامات ال يبعتقد هي ا عند أهل السنة لالجماعة   لينما ه  نعمة لمن 

علي ا   ال يعتقد هيمن    جل لع   للت له   يجب عليه أن يشكر 

 للت له   ون ا اد ت لل من بعن من ليس بمسدد االيمان   كامل 

 االيمان   ت لل له كرامة علهللا ادر ييمانه .

يقلل أهل السنة : ين كرامات اولليام ال تبلغ مبلغ معج ات اونبيام  لل ذا

مع أن ا من جنس ا ه  كلن ا اارم للعادب   لكن معج ات اونبيام أعهم  

ون أيمان م أعهم لون ال اجة يلهللا معج ات م أعهم   أما كرامات اولليام 

ه ممن اللال لن المسددلن ه   أال من تلك مرتبة   كذلك من  للت ل

ليس بمؤمن مسدد  هاس  يعمل بعن المعال  اد ت لل له لكن ال يج م 

علي ا    جل لع  بأن ا كرامة   لكن هل يذا علم ذلك من نفسه هننه يشكر 

 ليستقيم علهللا ال ري  .    

 

 مداالة علهللا السؤال الساب  : 

يبعتبر اسم رابع ؟ ال , هل من جنس القسم اولل ه  التعريف , هل كل 

 مؤمن تق  ؟ 
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 الجلاب : 

نقلل : االيمان لالتقل  تتفاضل   لل ذا كل من عند  بعن االيمان لبعن 

التقل  هأن عند  بعن اللالية   هاللل  ليس هل المؤمن الكامل المتق  

الكامل   بل كل مؤمن تق  له نليب من اللالية   من لالية   له بقدر ما 

 عند  من االيمان لالتقل  .

 : السؤال 

هل من ي ذر من التقليد لالتمذهب لما يل يليه اومر من التعلب   ه ل 

 يعتبر الم ذر يقع ه  مشاب ة أهل الجاهلية ؟

 الجلاب : 

  أعلم   هل يقع ه  المشاب ة أم ال ؟ لكن الذي ي ذر منه أهل العلم 

ي ذرلن من التعلب   لمن التقليد الذي هيه ه لر ال جة لماالفة ذلك  أما 

نس التقليد لالتمذهب ه  ينكر   لينما التعلب لذلك بمعنهللا تقديم الل ج

االمام علهللا ما ه ر من نللي الكتاب لالسنة هذا هل الذي يذم   لهل 

 الذي جام ك م أهل العلم كثيراي ه  يب اله .

 السؤال : 

ما ل ة الل القائل : أساس االس م أربعة   عقيدب لشريعة لمن ا  لأا م 

منكم شرعة  لكل نعلنا لل منتشر جداي   ليستدل له بقلله تعالهللا : ؟  ه ل ا

 ؟  ومنهاناً 

 الجلاب : 

التقاسيم الت  تقسم هي ا اوشيام هذ  ينهر هي ا المقسم يلهللا ج ة , هينبي  

للمنتقد لقلله أن ينهر ه  الج ة الت  من أجل ا اسم , ون التقسيمات 

ي ما , ليقسم ا ار من ج ة باعتبارات , تارب يقسم من ج ة ما , م ي شيئا راعيا

 أار  .
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لل ذا أل اب التقاسيم , ينبي  لمن ينهر ه  تقاسيم م أن ينهر يلي ا من 

ج ة ما هل االعتبار الذي راعا  ه  ذلك التقسيم , هنننا نقسم مث  الشرك يلهللا 

 أكبر لألير , باعتبار , 

 لجل  .ـ  2ـ هاهر      1لنقسم الشرك باعتبار يار يلهللا :  

 لنقسم الشرك باعتبار ثالث يلهللا : أكبر ,  لألير ,  لاف   .

لكل من هذ  التقسيمات اال به  ائفة من أهل العلم , هكل التقسيمات 

ل ي ة , لكن ما الذي رعا  لا ب التقسيم اولل ؟ ما الذي رعا  لا ب 

ب التقسيم الثان  ؟ ما الذي رعا  لا ب التقسيم الثالث ؟ هذا هل الذي يج

علهللا الناهر أن يرعا  , ونه يذا ه م ذلك ه م لجه التقسيم . ل ذا نقلل : ين 

من اسم هذا التقسيم , عقيدب لشريعة لمن ا  لأا م , هذا ينهر ه  اومر 

الذي رعا  , هنن كان تقسيم هن  , يعن  من ج ة أنه جعل العقيدب بمعنهللا ما 

ئل السللك مسائل اومر يعتقد , لالمن ا  ما ين ج , ما يسار عليه , مسا

لالن   لالدعلب , لن ل ذلك , الشريعة بمعنهللا او كام  لاوا م بمعنهللا 

 السللك , ه ذا تقسيم ل ي  .

لين أراد بالتقسيم أن المن ا  ال يمكن أن يدال ه  العقيدب , أل أن العقيدب ال 

دال تدال ه  المن ا  , أل أن اوا م ال تدال ه  الشريعة , لاوا م ال ت

ه  العقيدب , ه ذا غل  , ون العقيدب , عقيدب أهل السنة لالجماعة  تشمل 

المن ا  , تشمل االعتقاد , تشمل المن ا  يعن  أبلاب اومر لالن   لال اعة 

 لاالمامة , لاالعتقاد ه  الا هات لن ل ذلك , لتشمل اوا م . 

ة أشيام , ذكر ه  ألل ا لعقيدب شير االس م , اللاس ية , ذكر هي ا هذ  الث ث

االعتقاد , لذكر المن ا  بعد  , ثم ذكر اوا م , لمثل ما اال : لأهل السنة 

لالجماعة يأمرلن بمكارم اوا م لمعاني ا , لين لن عن رديم اوا م 

 لعن سفساه ا .

يذا كان كذلك ه ذا القلل ب ذا االعتبار الثان  , يكلن ا أ , يذا أراد يارا  

 من العقيدب أل المن ا  من العقيدب , ه ذا غل  .اوا م 
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كذلك تقسيم الشريعة لالعقيدب , أهل السنة سملا كتب االعتقاد , سملها 

 الشريعة , مثلما هعل ا جري , سمهللا كتابه ه  االعتقاد الشريعة .

هنذاي هذ  ه  ألفاه مترادهة , من ج ة ما , بعض ا يدل علهللا بعن , لكن اد 

تقسيم يريد االيضاح , أما يذا كان يريد أن كل لفه ياالف يفلل يذا كان ال

 ا ار ه ذا الشك أنه ا أ .

 السؤال :

هذا يقلل : ما ه  اودلة الت  تقلم علي ا تكلين الجماعات الاالة , ثم يذا 

اامت جماعة ترك  علهللا تقلير معين ه  اومة , ه ل ين ب  علي م اسم 

ن الجماعات يكمل بعض ا عمل الجماعة الاالة ؟ لهل يل  أن نقلل ي

 بعن ؟  

ألالي : ه  دللة االس م , يعن  ه  الدللة االس مية , ال يجل  أن تقلم 

جماعة سرية , كألل عند أهل السنة , ال يجل  أن تقلم جماعة سرية ل ا 

 أهداف االة سرية , ون هذا هيه اهتئات علهللا يمام ال   .

ة يقرلن بالجماعة , بمعنهللا التجمع من ج ة أار  , هنن أهل السنة لالجماع

, تجمع للدعلب , للاير , لألمر لالن   , لل د  لالل ح , تجمع مشرلع 

يكلن هيه ت الع لليس هيه  اعة , ليكلن هيه ائت ف لال يكلن هيه أمر 

لن   , يكلن هيه نهام لليس هيه تنهيم , لهذ  ه  أللل دعلب كل من 

 اديم ال مان له   ديثه . تجمع من أهل السنة لالجماعة , ه 

شير االس م ابن تيميه يتكلم عن الجماعة ه  كثير من الملاضع , ليعن  ب ا 

التجمع المشرلع , أال لهل ما كان أل ابه بين م يت العلن , لهذا هل 

 الذي جام ه  الني . 

هنن النب  للهللا   عليه لسلم لما أرسل معاذاي للا به يلهللا اليمن , اال : " 

ا لال تاتلفا " هكان هذا أل ي لكل من اجتمعلا علهللا الدعلب أن  يكلن ت الع

ي لمن هلاه ,   اعة  بين م ت الع , أما ال اعة , بمعنهللا أن يكلن التابع م يعا

المأملر لألمير , ه ذا ال يجل  ه  دللة االس م , ون هذ   اعة االة لم 
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ر وجل ال اجة تأت النللي ب ا , لينما جامت النللي بال اعة ه  السف

 يلهللا ذلك .

أما ه  ال ضر لاالاامة , هنذا كان لل  اومر الشرع  اائم ملجلد , المسلم 

لالبيعة له منعقدب , ه  يجل  أن يكلن ثم  اعة مستقلة ه  ال ضر دلن 

  اعته , لكن يكلن هناك ت الع .

كذلك من ج ة التنهيم , ون بعن الجماعات تتجمع علهللا تنهيم , لهؤالم 

رأيت ه  بعن مؤلفات م , يستدللن مقاالت لشير االس م ابن تيميه ,  كما

 لغير  من أهل العلم , لهم لم يف ملا .

هنن شير االس م , ر مه   , ذكر النهام , يعن  ما يبعنهللا به النهام , لما 

يبعنهللا به النهام , للم يذكر التنهيم , ون التنهيم هذا  ادث , تنهيم بمعنهللا 

لل  ب , ي اع لمن ت ته تببلغ ل م اوشيام , كما ي لل من تكلين رأس 

 اعة االمام , هذا ال شك أنه ال يجل  لال يدل عليه ك م شير االس م ابن 

 تيميه , لال علهللا غير  .

يذاي هت قي  القلل ه  هذ  المسألة , له  تكلين الجماعة الاالة , أنه يجل  

ن جماعة , بمعنهللا التجمع علهللا ال اير لال د  , نجتمع اثنين  ث ثة , أن تبكل 

أربعة عشرب , نتلالهللا , نتآاهللا , نقرأ , ننل  , نذهب يلهللا ه ن ندعل , 

لن ل ذلك , لكن بيننا ت الع لليس بيننا  اعة , بيننا نهام لليس عندنا 

 تنهيم .

هذ  ه  أللل الدعلب الناج ة لما عداها ه   دعلات تشابه دعلات 

 م .الاارجين عن مسمهللا االس 

 السؤال :

 يذا كانت الدللة غير يس مية ؟

 

 الجلاب :

 هذا م ل اجت اد , يذا كانت ما ه  بنس مية يجل  أن يقم ذلك , لكن ليس 
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علهللا شكل   ب  , يجل  أن يقلم تجمع هيه أمر لن   لن ل ذلك , هيما 

بين م , للكن ليس علهللا شكل ال  ب , كالمعرلف عند او  اب الشيلعية 

كل  ال ه  غير دللة االس م م ل اجت اد , ونه ياتلف  لن لها علهللا

 ب سب الدللة لاللضع هي ا , ه ل م ل اجت اد ما ي ل  القلل هي ا .

 السؤال :

 س ................ ة

 الجلاب :

نعم هل أرسله أميراي , هذ  ه  االرسال الثان  , ما هل االرسال اولل ؟ الل  

يه .. "  هذا يرسال ثان  , ما أدري هل معاذ اال : " هليكن ألل ما تدعلهم يل

أل أبل ملسهللا اوشعري , لعل  بن أب   الب , يعن  ا ن ل قن  بعن 

, أبا ملسهللا لسلم  عليه   للهللا  الشك , هتراجع علهللا كل  ال , أرسل النب 

للا به , ما أدري هل هل عل  أل معاذ , معلمين لمرشدين  لأميرين 

 ب لالس م .هذكر ل م ذلك عليه الل 

 السؤال :

يقلل , يقدح بعن  لبة العلم ه  بعن الجماعات بالنهر يلهللا أا ام أتباع ا 

 , ال بالنهر يلهللا مناهج ا , هل هذا من االنلاف ؟

 الجلاب :

ين هذا من جنس هعل أهل الجاهلية , يذا كان يبقدح ه  جماعة ما أله   هئة 

دلن النهر هيما هم عليه   ما بفعل بعن اوتباع , دلن النهر ه  المن ج ,

هذا من جنس هعل أهل الجاهلية , الشك أن هذا مذملم , لاللاجب النهر ه  

ي , كان من اتبع تلك  اولل , ه  المن ا  , ه  المناهج , هنذا كانت للابا

المناهج لاالف هي ا يكلن هل الما   , لين كانت تلك ا أ  كان التابع 

 لالمتبلع علهللا غير ال د  .

 ل :السؤا

 يقلل : هناك من يقلل ين المااري  أربعة أاسام : 
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 ـ المعج ب لألنبيام .                1

 ـ لالكرامة لأللليام . 2 

 ـ لال الة الشيا ينية للس رب لالمشعلذين .   3

 ـ الفراسة لألذكيام . 4

 الجلاب : 

يام أن الفراسة عند أهل السنة لالجماعة من جنس الكرامات , كرامات اولل

ه   دااله ت ت ا , ل ذا يذكرلن أبلاب الفراسة االيمانية , لأنلاع الفراسة 

ي  الث ثة يذكرلن ا ت ت أبلاب كرامات اولليام , ه   عندهم ليست اسما

ي , لينما ه  من أاسام الكرامات .  رابعا

, ل  للكم االنتفاع لال د  لالسداد , لللهللا   علهللا نبينا   جل لع  أسأل 

 د .م م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


