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 قال الشيخ ، رحمه هللا تعالى : 

تصننفيا البتننب الةا،لننة ، افسننةت ا  لننى هللا  المسأأةلالالسأأ واالشالا أأ ش ل ل

لفشيللللذي ليكتوش لالكت بلوةيديهملثمليقشلش لهذالم لعندلللهللاللبقاله : 

 اآلية .

أف م ال يقةلان من الحق  ال الني  منط ،نائمت م ، بقالنه : الث منالشالا  ي ل ل

شالنؤم لوم لأُنزللعلين لق للاآلية .ل 

أف م مط يلك ال يعلمان ةما تقاله ،ائمت م ، بما فةنه هللا الت ساالشالا  ش ل ل

لفلأشلتقتلأش لأنويأ  لهللالمأ لقوأللت لكنأتملمأؤمني للتةارك اتعالى ةقالنه :  

 اآلية . 

اع اهي من عجائب آيات هللا ، أف م لمل ترباا اصنية هللا ةاالجتمنالثالثش ل ل

 ، اارتبةاا ما ف ى هللا عفه من االفتراق ، صار بل حزب ةما لدي م فرحين .

 قال الشارح حمظه هللا تعالى : 

هيه المسائل أال ا : أن من ما فعله أهل الجاهلية ، أف م صفّماا البتب الةا،لة 

 .هللا جل اعال افسةاها  لى 

 : ايلك التصفيا في البتب الةا،لة ، بان مف م على قسمين 

لة ، علنى رسنل  أشنيا   هللا جنل اعنال األال :  أف م صفّماا ، في البتب الُمفَزَّ

، التنننارا  هللا جنننل اعنننال ازاداهنننا في نننا ، يعفننني جعلننناا البتنننب التننني أفنننزل 

ااإلفجيل جعلاها مزيند  ، فصنفماا في نا أشنيا  ، فزاداهنا افسنةاها  لنى يلنك 

تنارا  ااإلفجينل ، فيصنير هنيا البتاب الُمفّزل ، هيه األشيا  قالاا : هي من ال

ت هللا جننل اعننال الفنناع داًننالت تحننت تحريننا البتننب المفزلننة مننن عفنند  ، تحريمننا

ت ، يعفي ةالزياد  .  لمظيا

لة ، الم يضيماها  لنى البتنب  ت ليست من البتب الُمفزَّ الثافي : أف م صفّماا بتةا

لة ، البن جعلاها من  ا بالةينان أا ، ألف نا بالشنرح ل نا أهللا جنل اعنال الُمفزَّ

 اما أًةر ةه رساله . هللا جل اعال أضاف ا أالئك المصفمان  لى ما أفزل 
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 هللا جنل اعنال اهيا حصل في الي اد افي الفصارى ، أما الي ناد فبمنا أًةنر 

للفشيللللذي ليكتوش لالكت بلوةيديهملثمليقشلش لهذالم لعندلهللاللةقاله: 

أضاا في التنارا  أشنيا  ، فنالتارا  فالي اد مف م من علما هم اأحةارهم من 

، ةل مف ا ما ها من بالمه مما هللا جل اعال الماجاد  اليام ليست بل ا بالم 

أاحاه  لى ماسى ، امف ا اها بثير ما ها من ما أضافه علما هم اأحةنارهم 

 هيا فاع اقط فيه الي اد . هللا جل اعال ، ففسةاا  لى 

ت لفصنا  التنارا  أا ابيلك اقعاا في الفاع الثافي : اه ا أف م صفماا شرحا

منناا في ننا  ت ، احرَّ لمننا جننا  ةننه ماسننى ، اجعلنناا فيننه أشننيا  حللنناا في ننا حرامننا

، افسةاا تلك  لنى هللا تةنارك اتعنالى هللا جل اعال حالالت ، اافتراا في ا على 

, اهننيه ماجنناد  اليننام عفنندهم فيمننا يسننمافه ةالمحفننة االجمننار  ، اهنني قسننما 

عفندهم ، ألفنه منن صنفيط علمنا هم هللا جنل اعنال هيا مفساب  لى التلماد ، ا

 يقّدِّسان يلك تقديس م للتارا  ، اهيا لعله من المراد ةقاله : 

فشيللللذي ليكتوش لالكت بلوةيديهملشيقشلش لهذالمأ لعنأدلهللاللي أت شالوأ لل

منا  ، حين  أف نم زاداا فني التنارا هللا جل اعنال ف م افتراا على لثمن ًلقليالًل

، حي  أف م جعلاا اجت ادات م التي ليس هللا جل اعال ليس مف ا اافتراا على 

ل ا أصل في شريعت م اال في دينف م اال فني عقيندت م ، جعلاهنا مفسناةة  لنى 

 .هللا جل اعال 

اهيه الًصلة عفد الي اد  االفصنارى ، لنم تبنن عفند مشنربي العنرب ، يلنك 

عتفنناا ةالبتاةننة االقننرا   ، ا فمننا ألن مشننربي العننرب أميننان ، ليسنناا ممننن ا

يسمعان األًةار ، ف يه من الًصال التي اقط في ا ج الي الي اد االفصارى 

، اهيه جا ت ادًلت في هيه األمة  ةأاسط المنداًل ، فالبتنب التني ُصنفّمت 

فنني هننيه األمننة ، اصننفم ا أفنناس مننن هننيه األمننة ، بثيننر مف ننا بننان مننن القسننم 

ا فت فيه العقيند  ، افُسنب يلنك  لنى  الثافي ، يعفي مما ُحّرِّ فيه الشرع , اُحّرِّ

الفةي صلى هللا عليه اسلم ةأفه ديفه ، اأفه عقيدته ، اأفه منا يجنب أن يلتزمنه 

 المسلم .
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هللا جنل أما القسم األال : اها تحريا القرآن ، ف يا ال شك أفه لم يقط ، ألن 

أن يُفسب  ليه شي  حمظ هيا القرآن من الزياد  االفقصان ، حمظه من  اعال 

، اتُقر يلك األمة ، ايبان هيا ةيف م ، هيا ُحمظ القرآن عن أن يُفق  مفه أا 

 يزاد فيه .

معلننام أن عفنند الننرااف  اةعنن  المننرق الضننالة فسننخ مننن مصنناحا ل ننم  

يجعلاف ا مضاهية للقرآن ،  ما ةفسةت ا للقرآن بما يسمي الرااف  مصنحا 

اجاد الينام هنا ثلن  المصنحا ، تقالنه فا،مة ، ايقالان :  ن المصحا الم

،ائمة مف م ثل  ما أُفزل على محمد صنلى هللا علينه اسنلم اآًنران منن هنيه 

ت يضناهان ةنه القنرآن ، بمنا عفند الندراز اعفند  ت جعلاهنا ل نم بتاةنا األمة أيضا

الفصيرية ، فل م بتب يضاهان ة ا القنرآن ، اقند اقمنت علنى شني  منن تلنك 

آن ، اتقسيمات اآيات على حند تعةينرهم مسنجاعة البتب ، في ا مضاها  للقر

ت ، اهنا  افحا يلك ، لبنن هنيا  فمنا هنا عفند ةعن  تلنك ال،اائنا لنيس شنائعا

 يصدق عليه أف م شاة اا فيه الي اد ، ألف م فعلاا مثل ما فعل أالئك .

لبن هيه ليس النةال  فني األمنة بةينرات ةنه ، ا فمنا النةال  فني األمنة بنان بةينرات 

في ، اها تصفيا البتب الةا،لة ، بما يبر الشيخ رحمه هللا تعالى ةالقسم الثا

، فنذيا تأملنت اجندت أفنه لمنا ير زمنن هللا جنل اعنال ، افسةة تلك البتب  لى 

ت بثيرات .  االةتداع ، اعال مفاره ، اقايت شابته صفماا بتةا

ابننان السننلا الصننالو يننأفمان مننن التصننفيا ايةتعنندان عننن التصننفيا قنندر 

رغةة في أن يةقى العلم في الصندار ، حتنى اةتند اا فني التصنفيا اإلمبان ، 

ةما فُقل عن الفةي صلى هللا عليه اسلم ، ةما فُقل عن الصحاةة ، ةما فُقنل عنن 

التاةعين ، ابافاا يقتصران على يلك ، رغةة فني  ةقنا  صنلة األمنة ةمنا بنان 

ت ، في بالم م افي هدي م افي دل م اسمت م افحا يلك  . عليه سلم ا

فبننان علمننا  األمننة يصننفمان التصننافيا ةاألسننافيد التنني تفقننل األًةننار ااآلثننار  

عن الصحاةة أا التاةعين أا تاةط التاةعين ، ابنان منف م ،ائمنة منن سنلا هنيه 

األمة من يبره التصفيا ، باإلمام أحمد افحناه ، ةنل  ن منف م منن دفنن بتةنه 
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ال م ااجت نادات م افحنا رغةة فني ةقنا  الصنلة لمنا بنان علينه الصنحاةة ، ةنأقا

 يلك .

احتنناا الفنناس  لننى التصننافيا ، احتنناا الفنناس  لننى البتننب ، فةنندأ أهننل العلننم 

 ةالتصفيا ةحسب الحاجة ليلك .

ت مةتدئنة ، الشنافعي رحمنه هللا تعنالى ، لمنا صنفا  امن أاائنل منن صنفا بتةنا

بتاب ) الرسالة ( فيه حجج افيه دالئل ألصال السلا ، اأصال أهنل السنفة 

االستدالل ، بيلك صفا الشافعي لما يهب  لى مصر صنفا     ) بتناب  في

األم ( في المقه   اييبر في بنل مسنألة اسنتفةا،ه مف نا ، يعفني اسنتفةا،ه في نا 

بيا استفة، يلك  ما من القرآن أا من السفة أا من قال صحاةي افحنا يلنك 

. 

البتنب تمسنيرات أهل الةدع يعفي هيا من ج ة السفة مقر ، ألف نم يُصنفمان تلنك 

ت لبتاب  ت اةيافا ، اسفة الفةني صنلى هللا علينه اسنلم ، امنا هللا جل اعال اشرحا

بننان عليننه سننلا األمننة مننا فقننل عننف م مننن أقنناال ، امننا فقننل عننف م مننن أفعننال 

 اهد  افحا يلك .

ال يا يقال الشيخ سليمان ةن عةد هللا ، رحمه هللا في تيسنير العزينز الحميند : 

م يُحتنناا  لي ننا فنني ةيننان معننافي البتنناب االسننفة ، افنني  فمننا بتننب أهننل العلنن

الاصال  لى ف م البتاب االسفة ، ا يا بافت ال تاصل  لى يلك ف ي ميمامة 

، فأهنل العلنم حيفمننا صنفَّماا البتننب التني هني لننيس في نا أسننافيد اآثنار ، ا فمننا 

 يرامان ة ا فقه البتاب االسفة ، اف م فصا  البتاب االسفة .

ا  بتننة م ، اأهننل العقائنند عقائنندهم المًتصننر  ، اأًلاهننا مننن اصننفّا المق نن

األدلة ، ألن تلك مستفة،ة من البتناب االسنفة ةحسنب اجت ناد المصنفا الني  

 صفا ، افي العقيد  ةحسب ما فقل ل م من عقيد  السلا الصالو .

هيا الي  فعله أهل السفة اتتاةعاا في تصفيا البتب ، هيا محماد امرغاب 

ب العلنم فني بنل عصنر فيه ، ألفه  ةه يسنرت سنةل االسنتماد  منن العلنم ، اقُنّرِّ

 ألهله .
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مننا النني  فعننل أهننل الضننالل ك صننفماا البتننب الةا،لننة ، صننفماا البتننب التنني 

يننيبران في ننا رأي ننم ، ال يننيبران في ننا األدلننة الشننرعية ، اال يننيبران يلننك 

 الرأ  مستفدات على أدلة شرعية .

الننرأ  ، امف ننا بتننب اآلن ماجنناد  مثننل  فننأال مننا صننفماا يلننك ، سننماا ةأهننل

بتاب الاقا ل نالل ةنن مسنلم النرأ  م،ةناع ماجناد ،  يا تأملتنه اجندت أفنه 

أسئلة , أرأيت  ن بان بيا فالجااب بيا ، في مسنائل الاقنا ، بل نا منن ةناب 

 ،رح المسائل ، اةقاله : أرأيت ، ثم الجااب علي ا .

ئمنة ، فني تصنفيا  فبنار البتنب اهيا مما اشنتد فينه السنلا الصنالو يعفني األ

ت ما بنان علني هنيا الفحنا ، أمنا  على هيا الفحا ، يعفي بتب الرأ  التي ي مَّ

بتب المقنه األًنرى  ف ني  يا بنان اسنتفةا، ا لنه أصناله النه أدلتنه ، فذف نا ال 

 تدًل في يلك الي  ف اا عفه .

فُسنةت  لنى أما بتب أهل الةدع التي صنفَّماها فذف نا بمنا يبنرُت أف نا صنفَّمت ا

القرآن فُسةت  لى السفة ، فمف م من صفا تماسير جعل فيما التجسيم ، يجعل 

عقينند  التجسننيم بتمسننير مقاتننل تمسننيرات للقننرآن فمسننر القننرآن ، فمنني بننل آيننات 

الصننمات جعل ننا دالننة علننى التمثيننل ، ألفننه يعتقنند التجسننيم ، ايفسننب هننيا  لننى 

 تمسير للقرآن .

األمننة ، اشناة ت ةنه الي نناد ، بنيلك أهننل هنيا منن جننفس منا شناربت ةننه هنيه 

االعتننزال اأهننل الةننندع االضننالالت المًتلمننة منننن المننرق المرجئننة القدرينننة 

ت ، هيه البتب بل يفسة ا  لى  يعفي هللا جل اعال الجةرية ... الخ ، صفماا بتةا

ةاعتقناده  هنيا هنا  هللا جنل اعنال  لى دين اإلسالم ، يقال :  ن هيا الي  أمر 

ةالفسننةة هللا جننل اعننال ةاإليمننان ةننه ، ففسننةاها  لننى   جننل اعننال هللاالنني  أمننر 

 الثافية ، أف م صفماا اقالاا :  ن هيا ها الدين االعقيد  االشرع . 

جنل  هللااهيا ال شك أفه ةا،ل لم ك ألف م لم ييبراا من الدالئل عليه من بالم 

ةنه يُعلنم أن  ، ابالم الفةي صلى هللا عليه اسنلم ، ابنالم الصنحاةة ، منااعال 

ف م يلك الي  صفا صحيو ، فذف م يبراا أشيا  مًالمة لما بان علينه سنلا 
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هننيه األمننة ، فيبافننان  ين ًننالماا األاائننل ، المننا ًننالماا صننفماا تلننك البتننب 

افسننةاها  لننى الشننرع ، فسننةاها  لننى اإلسننالم ، فبننافاا ةننيلك مصننفمين للبتننب 

 يعفي  لى ديفه .هللا جل اعال  الةا،لة ، امشاة ين للي اد ، فاسةين يلك  لى

بل ما من بان من أهل الةدع االضالل بيلك ، حتى اصنل األمنر  لنى اقنت 

الشيخ اإلمام محمد عةد الاهاب ، رحمه هللا تعالى ، فصفمت البتب التي في نا 

 ة،نال للندين الني  جنا  ةنه الفةني علينه الصنال  االسنالم ، صنفمت البتنب فنني 

، اااللتجنا   لني م أن هنيا أمنر م،لناب ، افُسنب  ةيان أن االستغاثة ةاألماات

يلك  لى سلا هيه األمة ، فُسب يلك  لى األدلة ، فُسب يلك  لى دين اإلسنالم   

 اقالاا :  ن هيا ها الحق الي  عليه اعتقاد المرقة الفاجية بما يزعمان .

اُصفَّمت البتب الةا،لنة فني الةندع ، اُجعلنت تلنك المصنفمات مفسناةة  لنى منا 

ن عليه السلا ، امفساةة  لنى الفةني صنلى هللا علينه اسنلم ، فمنثالت يصنفا با

ةعضنن م فنني تحسننين ةعنن  الةنندع ، ايسننتدل علي ننا ةقننال الفةنني عليننه الصننال  

االسالم : " من سّن فني اإلسنالم سنفّة حسنفة فلنه أجرهنا اأجنر منن عمنل ة نا 

  لى يام القيامة " .

الفةني ةااللتزام ة ا ، مفساةة  لى  فيجعل تلك الةدع التي أحدث ا ، أا التي أمر

، ألف نا داًلنة فني عمنام بالمنه ، اهنيا قند شناة اا فيننه  صنلى هللا علينه اسنلم

ت فجعلناا الندليل مفنزل  الي اد ، ألف م اسنتدلاا ةالمتشناةه ، أا بنان هنااهم قائمنا

 على هااهم .

أن اأهل السفة السلا الصالو يجعلان الدليل أاالت ، ثنم يسنتفة،ان مفنه ، أمنا 

يُقنندم ال نناى ثننم يةحنن  عننن مننا يسنناعده أا مننا ينندل عليننه ، ف ننيا ،ريقننة أهننل 

 األهاا  اليين صفماا تلك البتب الةا،لة .

في مسائل التاسل في ةيان أن مشرك أهل الجاهلية  فمنا بنان ةعةناد  األصنفام 

دان غيرهننا ، يعفنني الصننالحين مننن المنناتى مننن أهننل القةننار افحننا يلننك ، 

في اقت الشيخ ، اعارضاا ة ا الندعا  ، افسنةاها  صفمت مصفمات في يلك
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، فسنةاها  لنى دينن اإلسنالم ، بمنا سنيأتي فني  الفةي صلى هللا علينه اسنلم لى 

 المسائل التي ةعدها ةيان لةع  فراع ما عملاا .

ت ، فنني هننيا القنرن بننيلك ، يننأتي جمنط مننن أهننل التمبيننر  فني هننيا الزمننان أيضنا

هللا أفبار اآرا  اتاهمات ، ايفسنةاف ا  لنى اأهل المبر ، ايفقدح في أيهاف م 

، يفسةاف ا  لنى الندين ، منا الحجنة فنيم قلنت ك منا الةرهنان علنى منا جل اعال 

يبرت ك ال حجة اال ةرهان ، ايفسنةان يلنك  لنى اإلسنالم ، ايقلنان هنيا هنا 

 اإلسالم .

ت أا فبنرات ، أن ينيبر دليلنه ، أن ين يبر الةد للعالم أا للمصفا أفه  يا يبر رأينا

ت  ما اعتمد عليه ، ًاصة  يا بافت أفبار جديد  افحا يلك ، أما أن يبنان رأينا

مجننردات اتفسننةه  لننى اإلسننالم ، ف ننيا اال شننك أفننه فنناع مننن تصننفيا البتننب 

 . هللا جل اعال الةا،لة ، افسةت ا  لى 

جنل ، يقال هللا مثل المصفمات في هيا العصر ، التي ةعض ا يتبلم مثالت عن  

 م ينتبلم عنن الحنالل االحنرام ، يقنال : هنيا حنالل اهنيا حنرام اةعض اعال 

اةعض ا فيه تعالى أيضاَ هيا ها اإلسنالم افحنا يلنك  ، هنيه بل نا  يا لنم تبنن 

مدللة ةاألدلة الشرعية من القرآن أا السنفة الصنحيحة  فأف نا تبنان منن جملنة 

 .تصفيا البتب الةا،لة التي شاة ت في ا هيه األمة الي اد االفصارى 

 ين هيه المسألة التي يبرها الشيخ رحمه هللا تعالى ، في نا الف ني عنن اإلقندام 

على تصنفيا البتنب ةندان مسنتفد ممنا بنان علينه أئمنة السنلا الصنالو ، منن 

الصحاةة االتاةعين امن ةعدهم ، ةدان مستفد من األدلة الشنرعية منن البتناب 

ا للحاجنة  ا يا بنان االسفة ، اأقاال السنلا الصنالو ، ألن التصنفيا  فمنا هن

ت ةا،لة .  بيلك فبل من صفا على يلك الفحا ، فقد صفا بتةا

ال يا بان أئمة الدعا  رحم م هللا تعالى ، يحمظان دين الفاس ةأن ال يندًلاا 

البتب التي في ا فساد عقند  ، أا فسناد فق ني أا فحنا يلنك ، أمنا اآلن فتاسنط 

تننرى ، صننارت اآلن  الفنناس ، حتننى صننارت البتننب التنني بافننت مننن قةننل ال

 ماجاد  االفاس يقتفاف ا .
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مننن مثننل تمسننير المًننر الننراز  ، النني  قيننل فيننه : فيننه بننل شنني   ال التمسننير  

اقيل فيه : لم يدع شاي  اال فاي   ال أاردها ، هيا التمسير بان يُف نى عفنه فني 

 ،هللا جنل اعنال ، أفنه تمسنير لبنالم هللا جل اعال هيه الةالد ، ألفه يُفسب  لى 

اهننا بلننه فنني عقائنند المتبلمننين ، ةننل أن ةعضننه فيننه تفجننيم ، اعفايننة ةننأحاال 

 الفجام افحا يلك ، ألن الراز  بان يعتفي ةيلك .

بتب المةتدعة على اًنتالا أفنااع م ، بنان يُحمني الفناس منن يلنك ، منن أن 

يقتفاها أا أن تبان ةنين أيندي م ، مثنل بتناب المتاحنات الملبينة ، ا لنى الينام 

ت ياجد في ةعن  المبتةنات ، ايلنك لحماينة الفناس منن مثنل ممفاع ل بفه أحيافا

 هيه البتب المةتدعة .

من أااًر ما صفط في يلك , ما صدر عن سماحة الشيخ عةد العزيز ةن ةناز 

ت لمنا ك  , رحمه هللا تعالى , من مفط تداال بتب الصاةافي في التمسنير ، أيضنا

فني هنيه المسنألة , ألن تصنفيا ألف ا منن جنفس منا يبنره الشنيخ , رحمنه هللا 

هنيا شنعةة منن شنعب أهنل   هللا جنل اعنال التمسنير , افسنةة يلنك   لنى بتناب 

هللا جنل الجاهلية , فتصنفيا التمسنير افسنةة يلنك التماسنير الةا،لنة  لنى بتناب 

 هيه شعةة من شعب أهل الجاهلية . اعال 

ا ته  المنا فينه فال يبان في التمسير الي  يساغ تفاقله ةين الفاس ، ايساغ قر

حق ،  ال ما فيه ةعد عن ،رق أهل الةدع االضالل ، أمنا منا بنان فينه يلنك ، 

فيجب أن يُةعد الفاس عفه ، اأن ال يُمبفاا مفنه ، ألفنه قند يحند  الضنالل فني 

ت  أصل االعتقاد من جرا  يلك ، ألن المتبلم يمسر القنرآن فيبنان القنارا ظافنا

ت لبالم  فيعتقند أفنه مسنتدل ةنه يعفني   جنل اعنال هللاأن هيا التمسير ها ماضحا

في يلك التمسير مستدل ةالقرآن فيه ، مستدل ةالسفة  فيه ، فيقط الًل، االةال  

 اقط يلك بثيرات .

لالمسألة التي تلي ا : أف م ال يقةلان من الحق  ال الي  مط ،ائمت م ، بقاله : 

 هيه قال ا الي اد . اآلياللنؤم لوم لأنزللعلين ل
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اد قالاا : ال فؤمن  ال ةما أُفزل عليفا ،بافت هيه حجت م ، ابان يلك الي 

ةرهاف م ، فؤمن ةما أُفزل عليفا ، أما ما ارائه فال فؤمن ةه ، فلما بان أمرهم 

بيلك ، بان مما يحتج ةه علي م ، أفه قد جا  التارا  اصا الفةي عليه 

 الصال  االسالم ، ف يا ها الي  أُفزل علي م .

يأتي في المسألة التي تلي نا : أف نم بنافاا ال يعلمنان منا تقالنه ،نائمت م بيلك س

يعفي أبثرهم ال يعلم ما في بتة م ، يقالان : ال فؤمن  ال ةما أُفزل عليفا امط 

ت فني  ت تاما يلك ال يعلمان ما عفدهم ، فالفةي صلى هللا عليه اسلم ُاصا اصما

فاا يلك الاصا ،  اقالاا : ال فؤمن  ال ةمنا أفنزل التارا  افي اإلفجيل ، فحرَّ

ماجناد  ، فننمفاا ةمنا أُفنزل علنيبم ،  الفةي صلى هللا علينه اسنلمعليفا ، صمة 

 فلم يؤمفاا ةيلك .

بننيلك الفصننارى ةشننرهم عيسننى عليننه السننالم ةننالفةي عليننه الصننال  االسننالم 

ةشَّرهم ةفةي ينأتي اسنمه أحمند ، اهنا مفصنا  علنى يلنك فني  فجينل ةرفاةنا 

م،ةنناع اآلن ، اهنني فسننًة فميسننة مننن اإلفجيننل ، االفصننارى ال الماجنناد ال

ان ةفسةة يلك اإلفجيل  لي م ، ايقالان أفاجيل م أرةعة ، أما  فجينل ةرفاةنا  يقّرِّ

هيا فيفمان فسةته  لى الفصرافية ، ايقالان : هنيا فينه منا فينه ،  منا مًتلنق ، 

 ا ما غير مقر .... الخ .

فني أحند المباتنب فني  ي،الينا ، فسنًة  ابان قد اجد الشيخ محمد رشيد رضا

ةلغة أًرى التيفية ، فترجمه  لنى العرةينة ا،ةعنه ، فينه الةشنار  ةنالفةي علينه 

 الصال  االسالم ، لم يؤمفاا ةيلك مط أف م يقالان : فؤمن ةما أُفزل عليفا .

هؤال  شارب م ،اائا منن هنيه األمنة بثينر  ، فتجند أن عناام أهنل المنياهب 

، يقالان : ال فؤمن  ال ةما جا  في ميهةفا ، اهنيا بثينر فني هنيه المق ية مثالت 

ت يقنال :  األمة ًاصة في العصنار المتنأًر  ، فتجند أن السنائل  يا سنأل ممتينا

أفتي على ميهب الشافعي ، أفتي على ميهب اإلمام أحمد ، أفتي على ميهب 

 أةي حفيمة لم ك قال : ألفي على هيا الميهب .
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في فتااى شيخ اإلسالم اةن تيميه ، حي  يأتيه من األسئلة  اهيا تجدافه بثيرات 

يقال : أفتفا على ميهب الشافعي ، أفتفا على ميهب بيا ، ألجنل أن هنيا بثنر 

ت فني  في الفاس ، بان في اقت الشيخ رحمه هللا ، ةع  الممتين يحمظنان بتةنا

، فيمنت م المياهب األرةعة ، فيأتي م السائل فيقال : أفتفا على ميهب الشنافعي 

، يأتي م آًر ايقال : أفتفنا علنى منيهب أةني حفيمنة فيمنت م ، يأتينه ثالن  علنى 

 ميهب مالك فيمت م ، اهبيا .

فبننان ةعنن  الممتننين فنني اقننت الشننيخ اقةلننه ، يمتننان علننى المننياهب األرةعننة 

ايعننّدان أن هننيه ممًننر  ، ألن بننل ،ائمننة ال تننؤمن  ال ةمننا عفنندها ، أمننا عفنند 

 ال فؤمن ةه .اآلًرين فيقالان : 

ت ةمنا  اهيا ال شك أفه ةا،ل ،ألن الااجب  على الممتي أن يبان في فتااه ممتيا

 .هللا جل اعال يعتقد أفه الحق ، ةما يعتقد أفه يفجيه ةين يد  

مثل ما يبر الشيخ مفصنار الة ناتي ، رحمنه هللا تعنالى ، المصنفا للنرا  

فنني مسننألة ، أفتننى في ننا  المرةنط البشنناا القفنناع البتننب بثيننر  ، فذفنه اسننتمتى 

ةمتاى فقيل لنه :  ن هنيه المتناى مًالمنة لمنا يبرتنه فني بتاةنك بشناا القفناع  

فقال : ياك يبرفا فيه الميهب ،اأما منا أفتينت ةنه ف نيا منا أعتقنده ، اهنيا هنا 

 الااجب .

التصفيا اتةيين المسائل ةأدلت ا على ميهب معين للتعليم ، لتصاير المسنائل 

ة العلمية الصحيحة ، أما الممتي فذفه ةما يعلم أفنه الحنق ، ال ، هيا ها ال،ريق

 يؤمن ةما أُفزل عليه فق، ،ايترك الةقية ، ال ةل يفظر ايجت د في الحق .

أهل الةدع بيلك ، تجد أن الًارجي مثالت ، اإلةاضي منثالت :  يا سنألته  يقنال  

بنافاا علنى ةا،نل ك : ال ، أفا ما أؤمن  ال ةما علينه مشنايًفا ، ففقنال : أالناا 

 أهل الةدع مثالت أا الًرافات ، قال : الةد أن أسأل علمائي . 

ففقال :  يا سألت علما ك فافظر  لى الدليل مع م ، هل مع م حجة أقاى من 

 حجة اآلًر أم ال ك الةد أن تتحرى الحق .
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فأصةحت هيه الظاهر  ماجاد  في المسلمين في أاسط األةااب ، أن بل أهل 

 مننا مننيهب فق ني أا عقنند  ، يقالننان : فنؤمن ةمننا عفنند ،ائمتفننا  اال منيهب ، 

يتحران الحنق ، ال يةحثنان عفنه ، فبنافاا منن جنفس أالئنك النيين لنم يتحنراا 

 ، ا فما قفعاا ةما عفدهم . الفةي صلى هللا عليه اسلمالحق الي  جا  ةه 

ه ل نيه في اقت  مام الدعا  ، رحمه هللا ، لمنا قنام ةالندعا  ، يعفني سنةب يبنر

المسألة ااج ه هؤال  ، ااج ه فق نا  الشنافعية رحم نم هللا تعنالى ، ةنأن قنالاا 

 ن متأًر  الشافعية قالاا : بيا ابيا مثالت من جااز ةع  المسائل التي بان 

 يف ى عف ا  افي التسامو في ةع  الةدع التي بان يف ى عف ا ، افحا يلك .

: فن  علما فنا علنى البراهنة  ةع  المسنائل يقنال هنا أف نا حنرام ، يقالنان

افحا يلك فعارضه بنل ي  منيهب ةمنا علينه منيهب أصنحاةه ، فبنان رحمنه 

 هللا تعالى يفاقش بالت ةأمرين : 

األال : أفه ييبر ما عليه ،ائمته بما سيأتي ، أن من بالم الشنافعية منثالت منن 

بنف م ال بالم الحفمية  من بالم المالبية ما ها فينه ةينان الحنق فني المسنألة ، ل

 يعلمان ةما بافت عليه ،ائمت م ، ال يعلمان ةما يقاله أهل ميهة م 

الثافي : أن يُةيّن أن المقصاد من بنالم العلمنا  ،  فمنا هنا  ف نام األدلنة ، فنذيا 

عار  بالم ةع  أهل العلم األدلة ، فذفه ال يساغ أن فأًي ةبالم م افتنرك 

 األدلة الااضحة .

لة التني ةعندها قنال : المسنألة التاسنعة االعشنران ال يا يبر الشنيخ فني المسنأ

أف م مط يلك ، يعفني منط أف نم ال يقةلنان منن الحنق  ال منا بنان علينه ،نائمت م  

 قال : أف م مط يلك ال يعلمان ةما تقاله ال،ائمة .

هننيا النني  حصننل ، فننرد عليننه ،اائننا مننن العلمننا  اهننم ال يعلمننان مننا عليننه 

علما  الدعا  رحم م هللا تعالى ، في بتنة م  أقاال أهل ميهة م ، ال يا اعتفى

ةفقننل مننياهب العلمننا  فنني مسننائل التاحينند ، ألن المتننأًرين مننثالت مننن المق ننا  

فق نا  األئمنة الشننافعية أا الحفمينة أا المالبينة أا فحنناهم ، بنافاا يقةلنان بننالم 

علما  عصرهم المتنأًرين منف م ، لبنن العلمنا  األالنان منن أهنل المنيهب ، 
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ال يقةلننان بالم ننم ك فبننان أئمننة النندعا  ، رحم ننم هللا تعننالى االمشننايخ لمننايا 

 يفقلان ل م بالم المتقدمين ، مثل بالم اةن حجر ال يثمي ، مثل 

بالم اةن حجر العسقالفي ، امثل بالم الفاا  ، امثل بالم اليهةي  اهنؤال  

أصننحاةه بل نم شنافعية ، منثالت يفقلننان بنالم اإلمنام مالنك فنني المدافنة ، ابنالم 

مثنل ال،ر،اشنني افحنناهم ، االقر،ةنني اأمثالنه فنني ةعنن  مسننائل التاحينند ، 

 ليةين أن ميهب المالبية ها بيا .

ال يا تجد أن بتب علما  هيه الدعا  مشحافة ةالفقل عن بتنب أالئنك     لمنا 

ك لةيان أن أالئك قالاا ةمثل ما قاله الشيخ رحمه هللا ، لبن هؤال  لنم ي،نالعاا 

م ،  فمنا عقلناا اقةلناا مننا علينه متنأًراهم ، اهنيا منن المسننائل أا ًمني علني 

الم مة التي يفةغي ل،النب العلنم أن يعتفني ة نا ، ألفنه قند ينأتي ةعضن م ايفقنل 

 فقاالت عن ةع  أئمة أهل الميهب .

مننثالت يننأتي ةعضنن م يضنناد مسننائل العقينند  الصننحيحة االتاحينند ، االف نني عننن 

ةبننالم ةعنن  المالبيننة ، أا ةبننالم ةعنن  الةنندع ، ةبننالم ةعنن  الشننافعية ، أا 

 الحفمية ، أا ةبالم ةع  الحفاةلة .

،الب العلم أال ما يسمط ة يا االحتجاا ، ييهب ايةح  في بتنب القنام  فني 

بتب الحفاةلة ، في بتب الشافعية ، فني بتنب المالبينة ، فني بتنب الحفمينة ... 

ةبنالم أهنل ،ائمتنه أن الخ ، من البتب المتقدمة ، حتى يُثةت ل يا الني  احنتج 

من أهل ،ائمته من لم يقنل ة نيا القنال ، ا يا بنان أهنل ال،ائمنة المًصاصنة 

 هيه قد اقعاا في االًتالا .

فذيات الحجة في من ك الحجة في بالم السنلا ، هنيا ةرهنان ضنرار  ، يُحنتج 

ةه أيفما يهةت ، بن مفه على يبر اةيفة ،  يا فقل لك فاقل عن مثل ما صفا 

ا  منالبي فني بتاةنه الًينر الني  سنماه ، شنما  المنؤاد ةزينار  ًينر محمند علن

العةاد ، فقل فقال عن ةع  أهل العلم في تجايز ةع  األشيا  التي هي من 

 قةيل الةدع .
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ا يا ةحثه الةاح  يجد أفه بتم فقناالت بثينرات فني الف ني عنن هنيه األمنار ،اهنا 

تم فقناالت بثينر  في نا ةينان يبر فقالت عن أهل العلم في تحسنين هنيه الةندع ، ابن

 الصااب االحق في هيه المسألة .

االشافعية فُقل عف م في هنيا ، عفندهم قنال ثنافي ةيفّنه محققناهم ، اةيفّنه بةنار 

 علما هم ، االحفاةلة بيلك ، االحفمية بيلك ، االمالبية بيلك . 

فقنل    يا أارد عليك مارد ، اقال : أفا ال أقةل  ال ةبالم أهل منيهةي   فذين  

: أاالت قةاله ل يا البالم ، استجد من بالم أئمة ميهةه المعين ما يُرد ةه علينه 

، ألن الحننق ااضننو ، ابننل مننيهب ابننل أتةنناع  مننام ، عفنندهم مننن أهننل العلننم 

بثير ممن يقالان في المسائل ةما تدل عليه الدالئل من البتاب االسنفة ابنالم 

 األئمة أئمة السلا  ، هيا أاالت .

: تفاقشه هنل الااجنب أن ال تقةنل  ال منا قالتنه ،ائمتنك ك أم الااجنب أن  الثافي

تةح  ةما دل عليه البتاب االسفة ك الجنااب : الااجنب أن فةحن  فيمنا تُعةِّّندفا 

ةننه ، اهننا البتنناب االسننفة ، افم ننم البتنناب االسننفة ةذف ننام العلمننا  لفننا ، ألن 

تًصصننناا اةنننيلاا  العلمنننا   فمنننا هنننم ااسننن،ة لم نننم البتننناب االسنننفة ، ألف نننم

أعمننارهم الننيل م اف ننارهم اج نندهم ، فنني ف ننم األدلننة مننن البتنناب االسننفة ، 

فاظيمة أهل العلم ليست استقاللية ،  فمنا هني تةعينة ةذف نام األدلنة منن البتناب 

االسفة اهيا ها الي  فعلنه الشنيخ ، رحمنه هللا تعنالى ، منط مًالمينه ، اأثمنر 

 ثمرات يافعة .

سنعة االعشنران هني أف نم منط يلنك ال يعلمنان ةمنا تقالنه  ين هيه المسألة التا

فلأأشلتقتلأأش لأنويأأ  لهللالمأأ لقوأأللت لكنأأتمللال،ائمننة بمننا فةّننه هللا عليننه ةقالننه : 

متصننلة ةمننا قةل ننا ، ألن الي نناد بننافاا يحتجننان ةشنني  ، اهننم ال لمأأؤمني ل

يعلمان ةما عفدهم ، بيلك من ارث م من هيه األمنة اشناة  م ، يحتجنان ةمنا 

ليه ال،ائمة اهم يج لان أن من أهنل منيهة م منن قنال ةًنالا تلنك األقناال ع

المسننألة األًيننر  التنني فًننتم ة ننا البننالم ، هنني المسننألة المسأأةلالالثالثأأش ل ل

العجيةة الثالثان ، قال الشيخ ، رحمه هللا تعالى ، اهي من عجائنب آينات هللا 
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ف نننى هللا عفنننه منننن  ، أف نننم لمنننا تربننناا اصنننية هللا ةاالجتمننناع ، اارتبةننناا منننا

 االفتراق ، صار بل حزب ةما لدي م فرحين .

 الجماعة جماعة أ  رسال ك بافت ااحد  ، ثم يةدأ التمرق ةعد يلك ، أمر

 بل أتةاع رسال ةأن  يجتمعاا على رسال م . هللا جل اعال  

شمأأ لتقأأ ذلالأأذي للأمنا فنني الي نناد االفصننارى فظناهر بمننا قننال جننل اعنال : 

اقننال جننل اعننال فنني اآليننة لاللمأأ لواأأدلمأأ ل أأ  تهملالوينأأالأشتأأشالالكتأأ بلت

شم لتق ذلالذي لأشتشالالكتأ بلتاللمأ لواأدلمأ ل أ  هملالالأملو يأ ًللاألًرى : 

لللشت لالذي لاختلقشالفيلالكت بللقيل ق ذلوايدللاقال جل اعال :  لوينهمل

هملشمأأ لاختلأأهلفيأأ لتاللالأأذي لأشتأأشالمأأ لواأأدلمأأ ل أأ  تل لللاقننال جننل اعننال

شاللتكشنشالك لأذي لتق قأشالشاختلقأشالمأ لواأدلل للاقال جل اعال،للالوين تل

ل.لاغير يلك من اآلياتلم ل   هملالوين تلشأشلئكللهملعذابلعظيمل

فاهلل جل اعال أمر العةاد ةاالجتماع ، ااالجتماع يبان على أساس العلم فبل 

فذفه ي ديه يلك العلم  من اًي ةالعلم الي  ارثة من الرسال الي  أُرسل  ليه ،

  لى االجتماع اترك االًتالا االتمرق .

ت تُرحم ةه األمنة  بمنا  هيه المسألة م مة للغاية ، ألن الجماعة ااالجتماع دائما

قال شيخ اإلسالم اةن تيميه ، رحمه هللا تعالى ، أن فتيجة الجماعة ااالجتمناع 

فيقننه للمجتمعننين ، ، افصننره اتأييننده امغمرتننه ، اتاهللا جننل اعننال هننا رضننا 

افتيجنننة المرقنننة ااالًنننتالا ، غضنننب هللا امقتنننه ، اضنننرب قلننناب ةعضننن م 

 ةةع  ، العفته اسً،ه ، هيا فتيجة الجماعة ، افتيجة المرقة .

بل رسال بافت جماعته األالى مجتمعنة ، ثنم ةندأ التمنرق ، اهنيا ظناهر فني 

كأللزأزبلومأ للاألمم من قةل ، قال جل اعال في ةينان حنال األمنم السناةقة : 

ألف ننم تربنناا االجتمنناع النني  أُمننراا ةننه ، اأًننياا للمننا ك  لأأديهملف زأأش ل

ةننالتمرق ااالًننتالا ، مننا سننةب يلننك التمننرق ااالًننتالا النني  حنند  ةعنند 

 الجماعة األالى ك 
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فنسشالزظأ ًلممأ لذُكوأ شالوأ لفةا ينأ للةه ، فقال :  هللا جل اعال ها ما أًةر 

لاآلينة األًنرىلاقال جل اعال في يشملالقي ماللوينهملالاداشةلشالو ض  لتلى

ل.للشم لتق ذلالذي لأشتشالالكت بلتاللم لوادلم ل   هملالالملو ي ًلوينهملل ل

 قال شيخ اإلسالم ، رحمه هللا تعالى ، اغيره  ن سةب المرقة اثفان :

األال : ها ترك العلم ، اترك حظ مما أُمر العةاد ةه ،  يا تربت ،ائمة العلم 

ننرت ةنه ، حصننل التمنرق االةعنند عننن  ت ممننا يّبِّ الني  أُمننرت ةنه ، اتربننت حظنا

 الجماعة األالى .

الثافي : أن يبنان هفناك ةغني اعنداان منن هنيه ال،ائمنة الممترقنة المًالمنة ،  

 عن الجماعة األالى المجتمعة على الحق اال دى .

افسنيان ةعد يلك  يا حصل هيان المران ، هيان السةةان ، اهنا تنرك العلنم ، 

ننر ةننه العةنناد ، االثننافي هننا الةغنني ةننين العةنناد ، يحصننل التمننرق  حننظ ممننا يّبِّ

 هللا جننل اعننال ااالًننتالا ،  يا حصننل التمننرق ااالًننتالا بننان بمننا أًةننر 

فتيجنننة التمننرق االًنننتالا ا لفةا ينأأ لويأأأنهملالاأأداشةلشالو ضأأ  للةقالننه : 

 العداا  االةغضا  .

ال : اهي منن عجائنب آينات هللا ، أف نم لمنا اهيا بما قال الشيخ ، رحمه هللا ق

ترباا اصية هللا ةاالجتمناع ، اارتبةناا منا ف نى هللا عفنه منن االفتنراق صنار 

 بل حزب ةما لدي م فرحين .

فذين فرح بل حزب ةما لديه ، فعمة أا عياب ك ها عياب ، ألف م لم يجعل م 

 ةاالجتمنناع ، فننرحين ةمنا هننم علينه ،  ال لمنا ًننالماا اصنية هللا هللا جنل اعنال 

اارتبةنناا مننا ف ننى هللا عفننه مننن االفتننراق ، ف ننيه عقاةننة ،  يا اجنندت المننرق 

اال،اائا ، بل فرقة فرحة ةما عفدها ، فتعلم أن هيا من العياب الي  ُعيَّةاا 

ةاإلجماع  اأًياا ةنالتمرق ااالًنتالا هللا جل اعال ةه ، ألف م ترباا اصية 

. 

مننا ظ ننرت الًنناارا ، اهننم لمننا ًننالماا  هننيا حاصننل فنني هننيه األمننة مننن أال

ت ممنا يبنراا  اصية هللا ةاالجتماع ، اأًياا ةالتمرق ااالًتالا ، افساا حظنا
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ةه ، اترباا العلم الي  أُفنزل علني م ، صناراا فنرحين ةمنا عفندهم ، حتنى  ن 

الًارجي يبنان أشنجط الفناس فني اقتنه ، اأقنااهم مدافعنة عمنا هنا علينه منن 

رح ةنه أشند المنرح ، ًننالماا الصنحاةة اقناتلاا الصننحاةة الةا،نل ، لنم ك ألفنه فنن

 ايلك ألف م فرحان ةما هم عليه .

اأضل ضالل م بما ها معلام ، مسألة تحبيم القرآن ، يعفي أًي ةظاهر قاله 

فبمَّراا الصحاةة لشم للمليزكملوم لأنزللهللالفةشلئكلهملالك ف ش للتعالى : 

ة ، ااعتنزاا ةننرائ م فصناراا فنرحين ، اترباا العلم الي  بنان عفند الصنحاة

 ةما عفدهم .

بيلك المرجئة أال ما ظ رت بان ل ا رأ  ، ثم ةعد يلنك صنارت فرحنة ةمنا 

عفدها ، ألف ا تربت ما أمر هللا ةه من االجتماع ، اأًيت ةنالقال الني  لنيس 

 عليه الجماعة األالى .

ةاالجتمناع ، اهنيه  ال يا من أراد الفجا  ، فذفما السةيل هنا األًني ةاصنية هللا

يبرها الشيخ ، رحمه هللا تعالى ، فني أال البنالم فني المسنألة الثافينة االثالثنة 

ت ةمننا هنا عليننه مننن  هفنا يرينند أن منن عقاةننة االفتنراق ، أن يبننان المننر  فرحنا

 الةا،ل .

 يات أال ما يمترق أا يًالا ، يبان عفده تردد ، ايبنان عفنده فناع منن عندم 

ه ، حتى يستمرا المًالمة ، ايستمرا التمرق  فيعاقةه الثةات على ما ها علي

ةمرحه ةما ها عليه ، حتى يبان من أهل التمرق ااالًتالا ،  هللا جل اعال 

 االعياي ةاهلل ، على العمام .

هيه المسألة بما يبر الشيخ أف ا من عجائب آيات هللا ، ألف ا عقاةنة ال يشنعر 

الًنننتالا  يا أار  أن يبنننان بنننل ة نننا  ال المتيقظنننان ، اهننني أن التمنننرق اا

ت أال اهنا اصنية  حزب ةما لديه فرح أن هيا عقاةة فيعلم أفه ترك أمنرات ااجةنا

 هللا ةاإلجماع .
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أن يُةصننرفي ا يننابم ةننالحق اال نندى ، اأن يعيننيفا مننن  هللا جننل اعننال أسننأل 

مضالت المتن ، اأن يعييفا منن النردى ،  اصنلى هللا اسنلم علنى فةيفنا محمند 

 اصحةه اسلم .اعلى آله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاألسئلا
 السؤال : 

ت فني األسنااق التني  هيان سؤاالن متشاة ان ، ايسأل عن البتب المبرينة حالينا

ألمت في العصر الحدي  ، ببتنب مالنك ةنن اغينره منن الممبنرين ، هنل هني 

 من جملة البتب الةا،لة ك 

 الجااب : 
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ما ًل، حقا ةةا،ل ، فذن بان  أن هيه البتب المبرية مف ا ما فيه حق ، امف ا

البتاب يعفي فبر  ةحت ال يدل على أفه ةا،ل ، فذن الة،الن ،  فما ها 

مًالمة الدالئل من البتاب االسفة ، البن  يا بان يشتمل على ةا،ل فيفسب 

هيا  لى اإلسالم فذفه يبان من تصفيا البتب الةا،لة ، ف يه البتب المبرية 

ات اآًر ةا،الت ، امف ا ما ها حق  امف ا ما ها مف ا ما ها ًل، قاالت صااة

 ةا،ل بله فالحبم علي ا مًتلا .

 السؤال :

ت ، اقالاا أقااالت لم يُسةقاا  لي ا ، هل هيا من تصفيا  صفا ةع  الدعا  بتةا

 البتب الةا،لة ك

 الجااب : 

ت ، اصفا اأً،أ في مسألة في يلك ، أا  ال ، ليس بيلك ، من بتب بتاةا

ي ا اجت اد افحا يلك ، ف يا ال يُعد من تصفيا البتب الةا،لة  يبان له ف

ا فما يقال : أً،أ في يلك ، لبن  يا بان البتاب بله مشتمل على الةدع 

االضالالت ، أا عمد  البتاب على ةدع اضالالت اعلى أقاال مًالمة 

لألدلة ، ف يا ها المراد من تصفيا البتب الةا،لة ، أما  يا بان صفا 

ت ، اأً،أ في مسألة ، مسألتين ، ثال  ، ف يا ما يُعد من المصف ا بتاةا

تصفيا البتب الةا،لة ، ألفه قلما بتاب  ال ايشتمل على ً،أ ، يعفي من 

البتب المؤلمة , حاشا بالم الفةي عليه الصال  االسالم , اما بان من تماسير 

ام مالك ما مفا  ال السلا الصالو , ةعد يلك بل ا الةد أن يقط في ا بما قال اإلم

راد امرداد عليه , هيا شأن أهل العلم الةد أن يبان عفد بل ااحد مف م 

غل، , اهيا الغل، مفه , االً،أ  يا ةُين له العالم يمرح  ،الب العلم يمرح أن 

يقال له : أً،أت في عشر افي عشرين افي ثالثين , ألفه مراده الاصال 

لاصال  لى الحق فبافه يُفةه على  لى الحق اال دى ,  يا بان مراده ا

 أً،ائه , هيه فعمة . 
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أما أن يبان ها بل ما يقاله : يقال الفاس أفت مصيب فيه , الا بان 

ت , ف يا فقمة في حقه الااجب أن يبان العةد يعرا أن أهل العلم مف م  مً،ئا

من يًُ،ئ , ايبان ً،أه أبثر من صااةه , امف م من يبان صااةه أبثر 

,  يا بان ً،أه أبثر من صااةه هيا يفةغي له أن يسبت اال يتبلم من ً،أه 

, أما  يا بان صااةه أبثر من ً،أه , فبما قال اإلمام اةن رجب رحمه هللا 

 تعالى , في أال القااعد , يقال : 

فالمفصننا مننن اغتمننر قليننل ً،ننأ المننر  فنني بثيننر صننااةه , هننيا  يا بننان فنني 

سنائل العقدينة األصنلية افحنا يلنك , ف نيه ال المسائل االجت ادينة , أمنا فني الم

 يقةل في ا الً،أ , يعفي ال يعير في ا ةيلك .

 السؤال : 

ما حبم من سب الصنحاةة , رضناان هللا علني م , اأًن  فني يلنك الرافضنة 

 في سة م ألةي ةبر اعمر ........  لى آًره ك

 الجااب : 

ت له أ  حاال :سب الصحاةة فيه تمصيل ,  يا سب الصحاةة جميعا

ت , ف ننيا بمننر , ألن   هللا جننل اعننال الحننال األالننى : أن يسننب الصننحاةة جميعننا

ت لثفنا   ت يبنان مبنيةا علني م , ف نيا هللا جنل اعنال أثفى علي م , فمن سة م جميعا

 بمر ةاإلجماع , يعفي  جماع أهل السفة .

الثافي : أن يسب أبثرهم , اهيا فيه تمصيل ,  منا أن يبنان السنب الني  سنةه 

ج ة اعتقاد , من ج ة اعتقاد , هنيا ال يُبمَّنر ةنه , ا فمنا يبنان ةدعنة ا منا  من

ت , اهنيا بمنر , يعفني اعتقناد مثنل منا اعتقند الًناارا فني  أن يبان سنةه غيظنا

ت علني م أف نم هننم  ةعن  الصنحاةة , أن يبنان اعتقناد اعتقنده لنيس حقندات اغيظنا

هم اليين فشراا   يا بان اليين حملاا اإلسالم , أف م هم اليين حملاا القرآن , 

اعتقاد يعتقده ألمر ما , يقال : أفا أسنة م ألجنل بنيا ابنيا , ألف نم فر،ناا فني 

أمر اإلسالم , ألف م فعلاا افعلاا , ف يا  يا بان السب ألبثرهم أا فقال لبثير 
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مننف م فذفننه  يا بننان علننى ج ننة االعتقنناد , فذفننه يبننان ةدعننة اًيمننة امعصننية 

 البمر . بةير  اال تصل  لى حد

لي يظلوهملالكق  للأما الثافي , اها سب الغيظ ف ا بمر بما قال جل اعال : 

ت ااحدات من ج ة التغيظ عليه , يعفي حفق احقند علينه ل فمن سب الا صحاةيا

, أن حمل هيا الدين افشنره , أا فحنا يلنك منن أفنااع الغنيظ االحفنق , ف ينة 

ت دلت بما استدل ة ا اإلمام مالك , رحمه هللا  تعالى , على بمر من سب تغيظا

. 

لقِّنيذ , ف نيا معصنية بةينر   ًِّ الحالة الثالثنة : هني أن يسنب الصنحاةي لاصنا 

من البةائر , مثنل يقنال : فنالن الصنحاةي هنيا منا يشنةط , هنيا أبنال لألمناال  

هيا فيه بيا , هيا بةينر  منن البةنائر اال يصنل  لنى حند البمنر , مثنل منا اقنط 

قنط ةعضن م , يعفنني ةأفنه بننان فينه منثالت بننيا ابنيا ممننا ةعضن م فني معاايننة اا

لقينة التني  ًِّ يقالان , اةعض م في حسان ةن ثاةت , اصا ةةع  الصمات ال

فيه , افحا يلك , امن اصمه ة يا ف ا من جملة المشاربين للمةتدعة  اسنةه 

على هيا الفحا معصنية ابةينر  منن البةنائر , اهبنيا الحبنم فني سنب أم نات 

ت من أم ات المؤمفين المؤمفين ,   ال أن يبان سة م في عماف ن , فمن سب أما

فنني عماف ننا ف ننا بننافر ةنناهلل جننل اعننال , قننيا عائشننة , قننيا حمصننة قننيا 

 قال :  هللا جل اعال غيرهما من أم ات المؤمفين , ف يا بمر , ألن 

ياظكملهللالأ لتاشدشاللمثل لأودالت لكنتملمؤمني للشر، اإليمنان فني يلنك  ل

ن قيا ااحد  من أم نات المنؤمفين فني عماف نا ف نا بنافر , يسنتتاب فنذن , فم

تاب ا ال قتل , اأما  يا سة ا سب من ج ة أًرى ليس في ا العماا ف ن مثل 

 الصحاةة في األحبام .

 السؤال : 

 ) ..................... ( 

 الجااب :  
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ت  ااحندات ها تغيظا , ها سب تغيظ , سب غيظ , افقال منن سنب النا صنحاةيا

 غيظاُ ف ا بافر .

 السؤال : 

) ................... ( 

 الجااب : 

الغيظ أمر قلةي , ال يا الفةي عليه الصال  االسالم ترك هؤال  ألف م مفافقان 

, أمرهم ًمني , فناهلل جنل اعلنى أًةنر عنف م ةنيلك , ألن سنة م لنه منن جنفس 

 التغيظ .

 السؤال : 

 ما ها العمل ك يا سب رافضي أحد الصحاةة أمامي ف

 الجااب :

تفبر علينه , اهنيا مفبنر , مفبنر عظنيم بمنر ,  يا بنان تعرفنه ةاسنمه اةعملنه 

افحا يلك تةلغ الج ات المسؤالة عفنه , تةلنغ ال يئنة , تةلنغ اإلمنار  , أا فحنا 

يلك , أما أفت ال يجاز لك السبات الةد أن تفبر عليه ةحسب اسنت،اعتك  ن 

تست،ط فةاللسان , ا ن لم تست،ط فةالقلب لبن  ن است،عن ةاليد فياك , ا ن لم 

بفت تًشى من اإلفبار ةاليد أفه يترتب على يلك ممسد  أبةر من فحنا تجمنط 

ال،ائمة عليك أا فحا يلك , أا مبيدت م ألهل السفة , فذفه تفتقل  لى اللسان ثم 

 تةلغ من يفبر ةاليد .

  السؤال : 

) ................... ( 

 الجااب :

 األسئلة ما أف م المراد مف ا . ةع  

 السؤال :  

يقال بتب الصاةافي , هل تحرق ك ابيلك المصاحا المتق،عة , منايا يمعنل 

 ة ا ك
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 الجااب : 

أمننا الصنناةافي فيننه بننالم للشننيخ عةنند العزيننز ةننن ةنناز في ننا , أمننا المصنناحا  

,  بثير المتق،عة فذف ا الةد من العفاية ة ا , في بثير من المساجد في الحقيقة 

من الشةاب يأتي ايرى مصاحا متق،عة اأاراق , امنا تأًنيه يعفني الحميَّنة 

لبتناب هللا أن يعتفنني ةننيلك , األاراق المتق،عننة مننن المصننحا أا المصنناحا 

التي ال يستماد مف ا لبان أاراق ا أصةحت قديمة أا فحا يلنك  ف نيا يجنب أن 

ا فحا يلنك , فيندفن تدفن في مبان ،اهر  ن بان في المسجد فيه جز  رمل أ

فيه فيلك أبمل ألف ا ةقعة ،اهر  ال تأتي ا الفجاسات ,  ا ن لم يتيسنر فتحنرق 

أا تنندفن فننني مبنننان ةعينند ،ننناهر , أم ا أن فننندًل المسنناجد افنننرى في نننا هنننيه 

المصاحا على يلك الفحا اال تأًيفا الحمية لبتاب هللا في يلك , أن هيا منن 

ان , الااجنب عليفننا التفاصنو فنني هننيا األمنار اال شننك التني يمننر، في نا بثيننر

شمأأ لياظأأمل أأا ئ لهللالفننهأأ لمأأ لتقأأش لاألمننر , ارةفننا جننل اعننال يقننال : 

شم لياظملز م تلهللالفهشلخي لل لعندل وأ للايقال جل اعال :  لالقلشبل

االقننرآن مننن حرمننات هللا , امننن شننعائر هللا  فتعظيمننه ةمننا يليننق ةننه هننيا  ل ,

 ااجب .

 السؤال : 

ؤال أًير , قال : هل مما يُف ى عن قرا ته من التماسنير , تمسنير سنيد ةاقي س

ق،ب , رحمه هللا , في ظالل القرآن , فرجا مفبم التمصيل عن هيا البتاب , 

 البم من هللا جزيل األجر ك

 الجااب :

 ن شا  هللا تعالى يجعل عملفا اعملبم ًال  , أمنا تمسنير فني ظنالل القنرآن 

تماسنير التني اشنتملت علنى مااضنط بثينر  في نا ةينان لسيد ق،نب ، ف نا منن ال

لةع  اآليات ةيان حسن ، يعفي في ا أسلاب أدةي فيه شي  منن التفمينق ممنا 

ت اصلت ا ةالااقط ، اهيا مما يدربه القنارا لنه  يم م المر  داللة اآليات عماما

من أال ما يقرأ ، ال يا اعتفى ةه بثيران فني هنيا العصنر منن هنيه الج نة ، 
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 فه فني ةعن  اآلينات يُعةنر عنن التمسنير ةتعةينرات صنحيحة ، اةعةنار  حي  

 أدةية مفاسةة . 

ت اشتمل بتاةه على بثير من الةدع االضالالت ، فبتناب سنيد ق،نب فني  اأيضا

ظالل القرآن منا فينه منن التحريمنات أبثنر ممنا فني بتناب الصناةافي أا بتنب 

مثلتنه أفنه يُشنعر فني الصاةافي  امنن أمثلنة يلنك : أفنه ينؤال االسنتاا  امنن أ

سار  اإلًال  ةنأن عفنده مينل  لنى ةعن  منياهب المتصنافة ، منن القنائلين 

ةاحد  الاجاد أا فحا يلك ، يعفي يم م مفه ، منا فقنال أفنه ظناهر ةنيّن ، لبنن 

يُم م مفه ، امن ضمن يلك أفه يقال : ةحن  زيناد  اإليمنان افقصنافه أفنه منن 

قال ا في سار  األفمال عفند قالنه تعنالى الةحا  البالمية التي ال فدًل في ا ، 

 :شتذالتُليتلعليهملآي ت لزادتهملتيم ن ًللفي الحاشية . ل 

امن أمثلة يلك أفه يُمسر الرب ةاإلله ، ااإلله ةالرب ، يعفني تاحيند الرةاةينة 

عفده تاحيد األلاهية ، اتاحيد األلاهية ها تاحيد الرةاةية ، عفده عبنس فني 

ده ها المستحق للعةاد  ، ااإلله عفده ها الًنالق النرازق  ف م هيا ، فالرب عف

اهيا ال شك أفه يتةعنه أشنيا  منن مسنائل االعتقناد ، يفحنرا ة نا منن يلتزم نا 

عن جاد  أقاال السلا ، منن ضنمن يلنك أفنه فني مسنائل ،اعنة المشنربين ال 

ت فينه  ف م منن ظناهر بالمنه منا يبنان ماافقنا ًت يم م تمصيل أهل العلم في ا ، فُي

ةع  الغنننال  فننني مسنننألة ال،اعنننة ، ،اعنننة المشنننربين أا ،اعنننة األحةنننار لننن

شت للاالرهةان من أمثلة يلك ما يبنره فني سنار  األفعنام عفند قالنه تعنالى : 

مف نا ممنا أدًلنه في نا بمنا أيبنر لفيبر في ا أشيا لأطاتمشهملتنكمللم  كش ل

ربات مسألة لنةس المنرأ  لألزينا  االمناديالت التني يصندرها أا تصندرها شن

األزيا  في ةناريس علنى حند تعةينره , فيقنال : أالئنك النيين يُشَّنرعان للفسنا  

عامة ألةسة , تلةس في الصنةاح بنيا , افني المسنا  بنيا , افني السن ر  بنيا , 

افي العمل بيا ,  لى آًره , يقال سيد ق،ب :  ن هنيه المئنة , يعفني  مصنمم 

عاا , احرماا الحالل فأ،يعاا , األزيا  ,  ف م آل ة , ألف م أحلاا الحرام فأ،ي
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فيقال : المرأ  المسلمة التي ت،يع م في يلك قد اتًيت م آل ة  ألف نا أ،ناعت م 

 في تحليل الحرام اتحريم الحالل . 

اهيا ال شك أفه بالم ةا،نل فني أن المنرأ   يا لةسنت المالةنس المحرمنة التني 

ا حنالل , فمسنألة جا ت من عفد أالئك المصممين , ال يعفي أف ا اعتقدت أف ن

حالل , أما  يا أ،اعاهم  هللا جل اعال التبمير في اعتقاد أن هيا الي  حرمه 

مننط عنندم اعتقنناد أن هننيا حننالل , مننثالت امننرأ  لةسننت مالةننس أةننرزت صنندرها 

 ارجلي ا عفد الرجال األجافب متاةعة للمصممين . 

يماف ننا  ف نيا  يا بافننت تعتقند أن هننيا المعنل افحننا يلنك  اغلةننت علينه ضننعا  

ليس هيا ةبمر , الم تؤله أالئك , ف نا فني هنيه المسنألة جعنل ال،اعنة مبمنر  

اقنند أًنني ةقالننه ةعنن  الجماعننات التنني غلننت فنني مسننألة الحبننم ةمننا أفننزل هللا  

 افي مسألة ال،اعة , ،اعة المشرعين المصممين , المفظمين ,  لى آًره .

ت من المسائل التي اشتمل علي ا بتاب في ظالل ا لقرآن أفنه ال يظ نر فينه أيضا

اعتفنا  ةمنا اعتفننى ةنه السنلا مننن آينات الصننمات ا ثةنات منا أثةتننه أهنل السننفة  

ت غير مربز علنى مسنألة معيفنة , يعفني علنى تاجنه  يعفي يشةه أن يبان فبريا

ت بمنا يننزعم يفاسنب الاقننت , لبفننه  ت دعايننا معنين , هننا أراد مفنه أن يبننان بتاةنا

 . اشتمل على أشيا  مما يبرت اغيرها

ت من األشيا  التي تمرد ة ا , أفه يبر في سنار  ياسنا , يبنر أن أالئنك  أيضا

اليين يسألان عن أحبام اإلسالم اهم في مجتمط جاهلي , هؤال  يقدحان فني 

اإلسالم , االيين يجيةناف م منن العلمنا  , هنؤال  يشنارباف م فني القندح , هنيا 

ه اإلسننالمي مننا أتننى  ال معفننى بالمننه , لننم ك قننال : ألن أحبننام اإلسننالم االمقنن

ل علننى ااقننط مسننلم , أمننا هننيه المجتمعننات الجاهليننة , علننى حنند تعةيننره ,  ليُفَننزَّ

 فذف ا ال تقةل أحبام هللا , حتى يجت د ل ا العالم في ةيان األحبام .

 اهيا الشك صار  من صار المًالمة للمف ج الحق في هيا ألن أحبام 

لمسنلمان النا لنم يبنن في نا  ال مسنلم ااحند  اإلسالم تُةيَّن في الندار التني في نا ا

 يا سأل عن ديفه ةُين لنه , اتُبلنم فني ةينان اإلسنالم اةينان أحبامنه , النا بنان 
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في دار جاهلية , اتعميمه أن ةالد المسلمين دار جاهلينة , هنيا الشنك أن فينه 

ت على حد تعةيره .  تعد  , يعفي جميعا

ت مننن المسننائل التنني تمننرد ة ننا , أفننه قسننم المقننه  لننى قسننمين , فنني سننار   أيضننا

ت , قسم المقه  لى قسمين :  ياسا أيضا

 القسم األال : فقه األاراق .           

ت .   االقسم الثافي : فقه الااقط ,  فقه الااقط , افقه الحربة أيضا

يقصنند ةمقنننه األاراق , ةالمقنننه الماجننناد ةنننين أيننديفا منننن فقنننه علمنننا  اإلسنننالم  

ي الااقنط الني  تعيشنه الحربنة , امنا حنال الحربنة ايقصد ةمقنه الااقنط , يعفن

 افحا يلك , يعفي ما حال الجماعة العاملة , االتفظيم العامل .

يقننال :  ن م متفننا اآلن العفايننة ةمقننه الحربننة , فقننه الااقننط , أمننا فقننه األاراق 

ف يا لم يفشأ  ال في مجتمط المديفة , ألفه الةد فيه من مجتمنط ي،ةقنه , فنذيا لنم 

هننيا المجتمننط النني  ي،ةقننه فذففننا ال فحتنناا  لننى العفايننة ةننه , بمننا تتاجننه ياجنند 

يعفي الدراسات افحا يلك , يعفي العفاية البةير  ةه , فالعفاية البةرى تفصب 

 على فقه الااقط , ألفه ها الي  تحتاا  ليه األمة , افحا يلك .

م الي  يحنر  له آرا  بثير  مًالمة ,  يا تأملت هيا الي  يُبر , ف،الب العل

على العلم الفافط ,  فما ي،الط بتب السلا الصنالو , يُ،نالط البتنب التني تمينده 

العلم المفقى الصنافي , أمنا البتنب المشنتملة علنى ةا،نل اتحريمنات المشنتملة 

علنى آلرا  شًصنية لننيس علي نا أدلننة ظناهر  منن القننرآن االسنفة , ال ياافقننه 

  ،الب العلم , ًاصة المةتدا في ا , علما  السفة االجماعة علي ا , فذن قرا 

قد تسةب , تاقط فني قلةنه شنة ة , االحنري  علنى ديفنه ال ياقنط , اال يسنعى 

 في أن ياقط فمسه اقلةه في شة ة .

أن يُةصنننرفي ا ينننابم ةنننالحق اأن يننندلفا علينننه , اآًنننر  هللا جنننل اعنننال أسنننأل 

 دعاا  أن الحمد هلل رب العالمين .


