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 التقلٌد
 الرحمن الرحٌم هللا بسم

 

ًسلم على سٌدنا محمد ًعلىى للىو ًصىحبو  هللاهلل رب العالمٌن ًصلى  الحمد

 أجمعٌن . 

الىىدعًو ًالىىدٌن االمىىام محمىىد بىىن عبىىد  مجىىددشىىٌا االسىىام ًالمسىىلمٌن  قىىال

 الًىاب رحمو هللا تعالى رحمة ًاسعة : 

صىىًل أعهميىىا الت لٌىىد قيىىً ال اعىىدو : أن دٌىىنيم مبنىىً علىىى أ الرابعأأ المسأأةل  

أرسألاا مأ   ما وكذلك : الكفار أًليم ًلخرىم كما قال تعالى  لجمٌعالكبرى 

 علأىاا وجداا آباءاا على أم  وإاأا إقبلك فً قرٌ  م  اذٌر إال قال مترفوها 

 .  آثارهم مقتدو  

وجداا علٌه قٌل لهم اتبعوا ما أازل هللا قالوا بل اتبع ما  وإذا تعالى :  ًقال

 .  كا  الشٌطا  ٌدعوهم إلى عذاب السعٌر  أولوآباءاا 

كأأم بواةأأد  أ  تقومأأوا   مثاأأى وفأأرد  ثأأم ظأع إامأأاقأأل  ب ًلىىو :  قأتىىاىم

ما أُاأزل إلأٌكم مأ   اتبعوا ، ًقًلو :  اآلٌة م  جا   بصاةبكمتتفكروا وما 

 . تذكرو   ماربكم وال تتبعوا م  دواه أولٌاء قلٌالً 

 

 هللا الرحمن الرحٌم : مبس

أن ال إلو إال هللا ًحده ال شرٌك لو ًأشىيد أن نبٌنىا  ًأشيدهلل حق حمده  الحمد

مىىن خل ىىو ًصىىفٌو ًخلٌلىىو صىىلى هللا علٌىىو  ًخٌرتىىومحمىىد عبىىد هللا ًرسىىًلو 

 الدٌن . ًٌمًعلى للو ًصحبو ًمن اىتدى بيداىم إلى 

ؾ قٌيا رسًل هللا صلى هللا من المسائل التً خال الرابعةبعد قيذه المسألة  أما

قىً ذلىك ب ًلىو ًبفعلىو ًىىذه المسىألة الرابعىة  خالفيمعلٌو ًسلم أىل الجاىلٌة 

الت لٌىىد ، ًىىىذه الخصىىلة بىىل ىىىذا  أعهميىىاىىىً : أن دٌىىنيم مبنىىً علىىى أصىىًل 
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ىىىً مىىا ٌبنىىى علٌىىو  قاألصىىلاألصىىل انبنىىى علٌىىو ؼٌىىره مىىن المسىىائل عنىىدىم ، 

ؼٌىىره ، قأىىىل الجاىلٌىىة بنىىًا علىىى ىىىذا بنىىى علىىى نمىىا ٌ الفىىر أن  كمىىا ؼٌىىره

أصىلو  ًالت لٌد، ًذلك األصل ىً الت لٌد  دٌنيماألصل أشٌاء متعددو من أمًر 

قىادو  عن ىوقً اللؽة من جعل ال ادو ، ت ًل : قلدت البعٌر ، أي جعلت على 

 ىًل مىن ؼٌىر حجىة ًال الأً ع االً أً نحً ذلك ، ًىىً قىً االصى اح قبىًل 

  . برىان

د ٌكًن بأن ت ًل ما قال ؼٌرك من دًن حجة ًال برىان ، أً أن تفعىل قالت لٌ

مىن دًن حجىة ًال برىىىان ، ًأىىل الجاىلٌىة كىانًا علىىى ىىذا الت لٌىد قىىً  قعلىو

علم  جعلىًا  با، قمن جية ال ًل قالًا على هللا جل ًعا   عمليمقًليم ًقً 

  .ًأثبتًا أنيا للية ب ًليم  ،أُخرى  لليةمع هللا جل ًعا  

: إن عٌسى ىً ابن هللا  ًقال لخىرًن : إن  الجاىلٌةكذلك قال  ائفة من أىل 

عنىو نعىًت جالىو  تسىلبهللا جل ًعا   إنعزٌر ىً ابن هللا ، ًقال لخرًن 

السامٌة ًصفاتو العالٌة ، ًنحً ذلىك مىن أنىًا  الملىل ًالنحىل كىذلك  سامٌوأً

قعل من كان قبليم ، بّحر كانًا ٌ ًلًن ، كانًا ٌفعلًن مثل ما  الفعلمن جية 

ا ًسٌبًا السًائب قسىٌبًىا ، اتخىذًا لليىة مىع هللا ى، قبحرً البحائرمن قبليم 

تبىرك مىن  قعليىمًاسىتؽاثًا بيىا ًذبحىًا ليىا ، قفعلىًا مثىل  دعًىاجل ًعا  

 قعليم .قبليم باألحجار ًاألشجار قفعلًا مثل 

بليم دًن أن ٌعلمىىًا قيىىذا ىىىً عىىٌن الت لٌىىد إذ إنيىىم قعلىىًا مثىىل مىىا قعلىىو مىىن قىى

الحجة  ًتخلى  مىن ىىذا  ائفىة ممىن كىان قىً الجاىلٌىة سىمًا الحنفىاء ، قلىم 

ٌ بلًا قٌل المشركٌن ًلم ٌ بلًا أقعاليم ، بل رامًا الحجة ًالبرىىان ًخرجىًا 

إلى الدلٌل قخالفًا أًلئك ، قسمًا الحنفاء ألنيم مالًا عن  رٌق أىىل الشىرك 

لسام قال جل ًعا قً ًصؾ مشركً قىرٌ  ًتشبيًا بأبٌيم إبراىٌم علٌو ا

 :  بل قالوا إاا وجداا آباءاا على أم  وإاا على آثأارهم مهتأدو  لمىا لتىاىم

النبً صلى هللا علٌو ًسلم بالتًحٌد ًنبذ الشىرك ًب اعىة هللا ً اعىة رسىًلو 

وجأأداا آباءاأا علأأى أمأأ  وإاأأا علأأى آثأأارهم  علٌىو الصىىاو ًالسىىام ، قىىالًا : 
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جدًا لباءىم على دٌن قاألمة قً ىذه اآلٌة معناىا الدٌن ًالملىة ، ً مهتدو  

ًاألمة قً ال رلن جاءت على أنحاء منيا أن ٌكىًن معنىى األمىة الىدٌن ًالملىة 

 كما قً ىذه اآلٌة .

ًمنيا أن ٌكًن معنى األمة االمام الىذي ٌ تىدى بىو قىً الخٌىر ، كمىا قىً قًلىو 

معنى قًلو كان أمة كان إماماً ٌ تدى   إ  إبراهٌم كا  أم  قااتاً   تعالى : 

بو قً الخٌر ، ًمن معانً األمة الجٌل من الناس المتمٌز عىن ؼٌىره بًصىؾ 

أً لؽة أً نحً ذلك ، ًمىن معىانً األمىة المىدو مىن الىزمن إذا  الىت كمىا قىً 

وقال الذي اجى ماهمأا    ,واّدكر بعد أم   قًلو تعالى قً سًرو ًٌسؾ : 

أي تىذكر بعىد مىدو  ًٌلىة مىن الىزمن ًىىذه المىدو ىىً التىً   واّدكر بعد أمأ 

فةاساه الشٌطا  ذكر ربه فلبث فً السج   قً قًلو :  هللا جل ًعا ذكرىا 

ٌعنىً  إاا وجداا آباءاا علأى أمأ   قفً ىذه اآلٌة قً قًليم :  بضع ساٌ  

داد لىٌس على ملة ًدٌن ، ًىذه الملة ًذلك الدٌن الذي قلدًا قٌىو اآلبىاء ًاألجى

ليم علٌو برىان ، ًإنما ىً بدعة ًرأي رله لباؤىم ًأجىدادىم قأخىذًا بفعليىم 

ًمىىع ذلىىك  هللا جىىل ًعىىا ًاقتفىىًا أثىىرىم مىىن دًن أن ٌكىىًن ليىىم حجىىة مىىن 

 ٌزعمًن أنيم ميتدًن .

ٌعنىً أنيىم  وإاأا علأى آثأارهم مهتأدو   قال جل ًعا مخبراً عن قىًليم : 

نيم ق ائفىة كانىت تعت ىد أن مىا ىىم علٌىو مىن على اليدى ، ًىذا قًل  ائفة مى

الدٌن ىدى ، ً ائفة أخىرى مىن أىىل الجاىلٌىة تعلىم أن الىدٌن الىذي ىىم علٌىو  

ًجاء النبً صلى هللا علٌو ًسلم برده ًن ضو ًىدم بنٌانو ًن ض أركانو  أنو 

لٌس صًاباً ًإنما جحدًا رسالة النبً صلى هللا علٌو ًسلم اسىتكباراً  ق ائفىة 

ت دًن ىداٌة أنفسيم ًىداٌة لبائيم ًأجدادىم ً ائفة لم ٌكًنًا كذلك ، منيم ٌع

بىىل كىىانًا ٌعت ىىدًن أن مىىا جىىاء بىىو النبىىً صىىلى هللا علٌىىو ًسىىلم حىىق ، ًلكىىن 

ٌمنعيم من اتباعو إما الكبر ًإما خشٌة ال ٌل علىٌيم ًخشىٌة أن ٌىزًل جىاىيم 

 ًسمعتيم .           
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 قال أبً  الب قً بٌتو المشيًر :

 د علمت بأن دٌن محمٍد                        من خٌر أدٌان البرٌة دٌناً ًل 

 لًال المامة أً حذار مسبٍة                      لًجدتنً سمحاً بذلك مبٌناً 

لًال أن ٌام ًلًال أن ٌسب ألتبع دٌن النبىً صىلى هللا علٌىو ًسىلم كىذلك قىال 

لنبً علٌو صلى هللا علٌو ًسلم أبً جيل بعد أن سمع ىً ًلخران معو ترتٌل ا

لل رلن ًما قً ذلك الترتٌل من تأثٌر على النفس ، تكرر ذلك منيم ثاث لٌاٍل 

 حتى اجتمعًا قً نفس ال رٌق قً قصة معرًقة . 

ثم قال أبً جيل قً ضمن ما قال : " إن بنً عبىد منىاؾ تصىدقًا ًتصىدقنا ، 

ا كفرسً رىان قىالًا : منىا ًأ عمًا ًأ عمنا ، ًساب ًا ًساب نا ، حتى إذا كن

رجل ٌأتٌو الًحً من السماء ًلٌس منكم أحد ، ًهللا ال نؤمن بو أبداً   قصىده 

 عن ذلك االستكبار .

 ًإذاً حال أىل الجاىلٌة قً رد الرسالة على صفتٌن : 

 منيم من كان ٌردىا استكباراً ًعناداً ، ًمنيم من كان ٌعت د أنو ميتٍد . 

ثىم      وإاأا علأى آثأارهم مهتأدو   اً عن قىًليم : كما قال جل ًعا مخبر

بٌن جل ًعا أن دٌن الجاىلٌٌن مبنً على الت لٌد باآلٌة التً اسىتدل بيىا إمىام 

وكذلك ما أرسلاا م  قبلك فأً قرٌأ  مأ  اأذٌر  الدعًو ، رحمو هللا ، ق ال : 

قبىٌن  إال قال مترفوها إاا وجداا آباءاا على أم  وإاا علأى آثأارهم مقتأدو  

جىىل ًعىىا أن ىىىذا األصىىل ًىىىً الت لٌىىد ، ت لٌىىد اآلبىىاء ًاألجىىداد ًال ىىًل بمثىىل 

قًليم ًالفعل بمثل أقعاليم من دًن حجة ًال برىان أنو لم ٌتفرد بو قًمىك ٌىا 

 محمد ، بل كان ذلك أصل من أصًل كل من أرسىل إلٌىو نىذٌر قفىً قًلىو : 

عمًم بل ن  قً العمًم ىذا  وكذلك ما أرسلاا م  قبلك فً قرٌ  م  اذٌر 

وجداا آباءاأا علأى أمأ   بأن كل نذٌر جًبو بمثل ىذا ، جًبو بأن ٌ ال لو :  

ٌعنً ًجىدًا لبىاءىم علىى دٌىن ًلىن ٌتركىًا ذلىك  وإاا على آثارهم مقتدو  

الدٌن ، ًىذا الذي كان علٌو أىل الجاىلٌة  دٌنيم مبنً على ىذا األصل ًعن 

أنيم ردًا التًحٌد ًمنيا أنيىم ردًا الرسىالة  ىذا األصل تفرعت أشٌاء ، منيا
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، ًمنيىىا أنيىىم استضىىعفًا المىىؤمنٌن ًهلمىىًىم ، ًمنيىىا أنيىىم أحلىىًا الحىىرام 

ًحرمىىًا الحىىال اقتىىداًء ب بىىائيم ، ًمنيىىا ًىىىً األخٌىىرو أنيىىم ابتىىدعًا أشىىٌاء 

 ًسارًا علٌيا اتباعاً لمن كان قبليم ، ًىذه األمًر ًقعت قً ىذه األمة .  

مىىراد إمىىام الىىدعًو مىىن إٌىىراد ىىىذه المسىىألة ، أن أىىىل الجاىلٌىىة كىىان ًىىىذا ىىىً 

دٌنيم مبنٌاً على أصًٍل أعهميا الت لٌد ، ىذا الداء الذي ىً الت لٌىد سىرى قىً 

ىىىذه األمىىة ، قأصىىبف  ًائىىؾ مىىن األمىىة ال ٌعرقىىًن مىىن الىىدٌن مىىا كىىان علٌىىو 

ان علٌو المشىاٌا الدلٌل ًالبرىان ، ًإنما ما كان علٌو اآلباء ًاألجداد أً ما ك

أً ما كان علٌو المعلمًن ًنحً ذلك  ًىذا ًجد قً األمىة علىى أنحىاء ًًجىد 

قىىً األمىىة قىىً  ًائىىؾ منيىىا ال ائفىىة األًلىىى المتكلمىىًن ، المتكلمىىًن أخىىذًا 

م لىىىدٌن بىىىدٌن الًٌنىىىان ، قىىىون قاسىىىفة الًٌنىىىان سىىىًاء كىىىانًا قىىىدماء أً كىىىانًا 

أىىل االسىكندرٌة ًؼٌىرىم ممىن  متًس ٌن أً كانًا ممن تأثر بالًٌنىانٌٌن مىن

شيرًا بأصحاب قلسفة االشراق ًؼٌرىم ، ىؤالء قلدىم المتكلمًن قً أعهم 

أمر أال ًىً أن الدلٌل الع لً قا ع ، ًأن الدلٌل السمعً هنً ، قوذا عارض 

 الدلٌل الع لً الدلٌل السمعً أب ل الدلٌل السمعً ًأخذ بالدلٌل الع لً . 

قانًنىاً عنىىدىم ، ًبنىاًء علىى ىىىذا األصىل نفٌىىت  ًىىذا األصىل أصىىلًه ًجعلىًه

الصفات ، صفات الباري جىل ًعىا ، ًأًلىت نعىًت جالىو ًأًلىت األسىماء 

ًحرقىت النصىً  ًأب ىل ال ىًل بال ىدر ًؼٌىر ذلىك مىن المسىائل المشىيًرو  

المتكلمىىًن أخىىذًا ب ىىًل الًٌنىىان قىىً ىىىذا األمىىر تبعىىو ، تبىىع ىىىذا األمىىر ًىىىذا 

قىالًا : بىأن الؽاٌىة ، قىالًا : إن الؽاٌىة مىن خلىق الجىن األصل ، عندىم أنيم   

ًاالنىىس أن ٌعرقىىًا هللا إن الؽاٌىىة التىىً بيىىا ٌكىىًن الرجىىل أً ٌكىىًن المكلىىؾ 

مؤمناً أن ٌكًن عارقاً باهلل قصار التًحٌد عندىم تًحٌد الربًبٌىة ال ؼٌىر قىوذا 

عندىم  ًّحد العبد منيم ربو قً ربًبٌتو ، صار عندىم مًحداً ، ًىذا التًحٌد

تبعًا قٌىو الًٌنىان بأنىو البىد أن ٌكىًن عىن نهىر ، ٌعنىً ال ٌصىل المىرء عنىد 

الًٌنىىان إلىىى الح ٌ ىىة أً إلىىى الحكمىىة التىىً ىىىً الفلسىىفة ال ٌصىىل إلٌيىىا إال بعىىد 
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النهىىر ، ق ىىالبًا بىىالنهر اتباعىىاً أً ت لٌىىداً ل ىىًل قاسىىفة الًٌنىىان ألنيىىم ًث ىىًا 

 بع ًليم .

ل من أسو ، كذلك قً تفسىٌر شىيادو أن ال إلىو مع أن الشر  ناقٌض ليذا األص

إال هللا كما سبق أن ذكرت لكم قسرًا االلو بأنو ال ىادر علىى االختىرا   ًىىذا 

 من ت لٌدىم للفلسفة ال دٌمة . 

ىؤالء المتكلمًن نالًا شيرو بٌن المسلمٌن قً أًقاتيم قأصبف الناس من بعىد 

عت اد أصبف ىً مىا قالىو أًلئىك ٌ لدًنيم قً دٌنيم ، قأصبف الدٌن الذي ىً اال

المتكلمىىًن ، قهيىىرت الفىىرق المختلفىىة ، ًكىىل قرقىىة تتبىىع أقىىًال أكىىابرىم ًإذا 

أتٌتيم باألدلة ًالبراىٌن التً تن ض دٌنيم  ، ًتن ض أصىًليم احتجىًا علٌىك 

ب ًل قان ًقان من أكابرىم ًىذا هاىر قً الملىل ًالمىذاىب المختلفىة مثىل 

شاعرو ، الماتًرٌدٌة ، الكرامٌىة   االباضىٌة ًؼٌىرىم مثاً المعتزلة ، مثل األ

من الملل أً المذاىب المًجًدو الٌىًم ، ىىؤالء إذا ناقشىت ًاحىد مىنيم ٌحٌلىك 

على قًل أكابر علماء ذلك المذىب ، ًىذا ىىً الت لٌىد المىذمًم ألنىو إذا أتٌتىو 

بالىىدلٌل مىىن الكتىىاب ًالسىىنة رقضىىو ًإذا أتٌتىىو ب ىىًل شىىٌخو أً ب ىىًل إمامىىو 

 ال رٌب أً البعٌد قبلو ث ًة منو بفيم إمامو ًىً ٌرقض الدلٌل ًاالحتجاج بو .

ىىىذا نىىً  النىىً  الثىىانً مىىا جىىرى قىىً األمىىة مىىن عبىىادو ؼٌىىر هللا ًمىىن تعهىىٌم 

المشىىاىد ًال بىىًر ًاألضىىرحة ًمىىن البنىىاء علٌيىىا حتىىى سىىرى ذلىىك قىىً قئىىات 

هللا تعىالى ، لمىا  كثٌرو ، بل ًقً اكثر الباد قبل دعًو االمام المجدد ، رحمىو

أتى المصلحًن قً كل بلد ، كل بلد ٌجابو المصلحٌن قٌيا أىليا ب ًليم : ىىل 

أنتم أقيم ممن كان قبلكم من العلماء ؟ ىل أنتم تعلمًن أكثىر ممىن كىان قبىل ؟ 

سب كم مشاٌخكم قان ًقان ًقان ، كانًا ٌسكتًن عن ىذه األمًر  كانًا ال 

كىانًا ٌحضىرًن تلىك المشىاىد ، ًنحىً ذلىك مىن ٌنكرًنيا ، كانًا ٌ رًنيىا ، 

الكىىىام ، قٌسىىىتدلًن باآلبىىىاء ًاألجىىىداد علىىىى صىىىحة مىىىا ىىىىم علٌىىىو مىىىن الىىىدٌن 

 ًٌن ضًن بذلك الت لٌد الدالئل من الكتاب ًالسنة . 
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ًىذا الباء العام  الما أشتكى منو المصلحًن الىذٌن أرادًا تجدٌىد التًحٌىد ، 

و إمىىام الىىدعًو قىىً ىىىذه الىىباد أعهىىم تجدٌىىد الىىدعًو قىىً ذلىىك الًقىىت ًجًبىىو بىى

مجابية ، قكانًا ٌحت ىرًن قيمىو ًاسىتداللو بالكتىاب ًالسىنة  ًٌسىتدلًن علٌىو 

بفعل المشاٌا من قبل بفعل اآلباء ًاألجداد ، ًالحجة قً الدلٌل لٌست الحجىة 

قً قعل أحداً دًن رسًل هللا صلى هللا علٌو ًسىلم   قفىً أمىر التًحٌىد أعهىم 

ٌن الت لٌد ، تعهٌميم القيىام مىن كىان قبىل  ًليىذا تجىد بعضىيم ما عند الخراقٌ

إذا جًبو بالحجة ًبالدلٌل ًباآلٌات الكثٌرو قً ىذا الباب ًباألحادٌث الكثٌىرو 

ًٌرد علٌك أقًال من سبق من العلماء ، ٌ ًل : الشٌا الفانً قال قً الكتاب 

بىأس باالستشىفا   الفانً أنو ال بأس بالتًسل بالصىالحٌن ، اآلخىر   قىال : ال

 بالمًتى ، الثالث قال : كذا . 

هللا صىلى هللا علٌىو ًسىلم  ورسىًلًكىام هللا جىل ًعىا أنت تحتج علٌو بكىام 

ًقًل سلؾ ىذه األمة ًىً ٌحتج علٌك ب ًل أكابر العلماء الىذٌن أخ ىأًا قىً 

تلىىك المسىىائل أً ب ىىًل لبائىىو ًأجىىداده ، ًىىىذا الىىذي سىىًٌاجيو أكثىىركم قىىً  إذا 

لٌس قً ىذه الباد ، قً ىذه المسألة ًرحل إلى بلده مثىل مىثاً إذا ذىىب كان 

إلى الٌمن أً ذىىب إلىى السىًدان أً إلىى مصىر أً نحىً ذلىك مىن الىباد التىً 

ٌفشً قٌيا الشىرك ، إذا احىتج علىٌيم بالىدالئل مىن الكتىاب ًالسىنة قلىن ٌسىمعو 

الجاىلٌة  ًىذا نحن سٌحتجًا علٌو بت لٌد اآلباء ًاألجداد ، ًىذا ىً دٌن أىل 

مأمًرًن بأن نخالفيم قٌو ًأن ٌكًن دٌننا مبنٌاً على االتبا  ، قال جىل ًعىا 

 :   والسابقو  األولو  م  المهاجرٌ  واألاصار والذٌ  اتبعوهم بإةسا 

قأثنى على من جاء بعىدىم أنيىم متبعىًن للسىلؾ  متبعىًن للسىاب ٌن األًلىٌن , 

 . والذٌ  اتبعوهم بإةسا   من المياجرٌن ًاألنصار ق ال : 

قدل على أن المحمًد ىً االتبا  ، ًاالتبا  ىً قبًل ال ًل بحجتىو ًىىذا ىىً 

االتبا   ًنحن ما سرنا قً مسائل التًحٌد إال عىن دلٌىل ًبرىىان ًكىل مًحىد 

ٌعرؾ دالئل التًحٌد ًأنو ما سار قٌيا ألجل قًل قان ًقًل قان ، بل ألنيا 

الىدلٌل الًاضىف ، ًليىذا كىان بعىض النىاس قىً ىىذه  ىً المسىائل التىً علٌيىا
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الباد لما ناق  قً نجد ، لما ناق  أحد الخراقٌٌن ، قال لو : أنتم ت ًلًن بيذا 

ال ىىًل ألجىىل  أن ابىىن عبىىد الًىىىاب قالىىو ، قأجابىىو ب ىىًل ٌبىىٌن لىىك أن اتبىىا  

ة المًحدٌن للتًحٌد لٌس ت لٌداً ًإنمىا ىىً عىن دلٌىل ًاقتنىا  ، ق ىال لىو بالليجى

العامٌة : لً هير الشٌا محمد بن عبد الًىاب من قبره ًقال : ترى اللىى أنىا 

قلتىىو لكىىم ؼلىى  قىىارجعًا عنىىو نبىىذناه ًرى هيًرنىىا ، العبىىارو ن لىىت ىكىىذا قىىً  

كتاب العلماء بالعامٌة ، ٌعنً أنو لً قال الشىٌا محمىد بىن عبىد الًىىاب هيىر 

رجعًا عنو ، مىا رجعنىا من قبره ًقال : ترى أنا أخ أت ًما قلتو لكم ؼل  قا

عنو لما ؟ ألننىا مىا أخىذنا بىذلك ألجىل قًلىو ًال ألجىل قىًل شىٌا االسىام ابىن 

تٌمٌىىو ًال ل ىىًل االمىىام أحمىىد ًنحىىًىم مىىن أىىىل العلىىم الىىذٌن نجليىىم ًنعهميىىم 

التعهىىٌم الشىىرعً ، ًلكىىن ألجىىل هيىىًر الىىدالئل الشىىرعٌة علىىى ىىىذه المسىىائل 

و إال بالىىدلٌل  ٌعنىىً أن ٌكىىًن المىىرء مسىىائل التًحٌىىد ، ًالتًحٌىىد ال ٌ بىىل قٌىى

 معت داً بالدلٌل . 

ال ائفىىة الثالثىىة العبىىاد الىىذٌن تعبىىدًا علىىى جيىىاالت ًىىىؤالء ٌمىىثليم أصىىحاب 

ال رق الصًقٌة ًأصحاب الزىادو ًنحً ذلك ، إذا أنكرت علىٌيم مىا ىىم قٌىو 

من البد  ًالضاالت ًال رق المختلفة قً ىذا الٌىًم ، بىل ًمىا قبلىو بأزمىان 

حتجًا علٌك بفيىم ًبصىاح  مىن أنشىأ ال ىرق ، ٌحىتج علٌىك بىأن قىان ىىذا ا

الذي ٌتعبو أً ٌ لد  رٌ تو أن ىذا كان صالحاً ًكان من حالىو كىذا ًمىن حالىو 

كذا ، ٌحتج علىى المنكىر علٌىو تلىك البىد  ًالضىاالت ب ىًل المشىاٌا ، بفعىل 

أن تأتً ب رٌ ىة اآلباء ًاألجداد أنت ترٌد أن تسفو أقعال أبًك ًجدك ؟ ترٌد 

ما عرقيا الناس ؟ ٌعنً أنت أقيم مىن أًلئىك ؟ أنىت أعبىد ؟ ىىل أنىت أزىىد ؟ 

ًنحىىً ذلىىك مىىن األقىىًال التىىً محصىىليا األخىىذ بىىدٌن الجاىلٌىىة الىىذي ىىىً ت لٌىىد 

إاأا وجأداا آباءاأا  قىٌليم ب ًلىو : هللا جىل ًعىا اآلباء ًاألجداد حٌث ًصؾ 

ًجىىدنا لباءنىىا علىىى ملىىة ًدٌىىن ٌعنىىً  علأأى أمأأ  وإاأأا علأأى آثأأارهم مهتأأدو  

ًنحن على لثىارىم ، ًال ٌ بلىًن احتجاجىاً ًال برىانىاً ًلىٌس ليىم علىى دٌىنيم 
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ذلك حجة ًال برىان إذا أتٌتيم بالدلٌل من الكتاب ًالسنة الىذي ٌب ىل أقعىاليم 

 ، ٌب ل بدعيم ٌب ل صًقٌاتيم ، ٌب ل زىدىم ؼٌر الشرعً ًنحً 

 ا ب راء ًأقيام من سب يم من كبرائيم . ذلك ، لم ٌ بلًا تلك األدلة ًأخذً

 ال ائفة الرابعة : ىم متعصبًا المذاىب ، قون الصحابة رضًان هللا علٌيم 

كانًا ٌجتيدًن قً المسائل قً قيم األدلة ، ًكان التابعًن ربما أخىذ بعضىيم 

ب ًل الصاحبً ألجل قيمو لدلٌلو ، ًىكذا حتى هير األئمة المتبًعًن االمام 

النعمان بن ثابت ًاالمام مالك ابن أنس األصبحًٌ إمام دار اليجرو  أبً حنٌفة

، ًاالمام الشاقعً أبً عبد هللا محمد بن إدرٌس ًاالمام أبً عبد هللا أحمىد بىن 

محمد بن حنبل الشٌبانً ، رحميم هللا تعالى ًأجزل ليم المثًبة ًجزاىم عىن 

ًأقتىًا ًكىان كىل ًاحىد االسام ًالمسلمٌن خٌر الجزاء ، نشرًا العلم ًبٌنًه 

منيم ٌنيى عن ت لٌده ، ٌعنً : ٌنيً عن أن ٌؤخىذ       قًلىو قىادو ال ٌخىرج 

عنو ، بىل كىانًا ٌىأمرًن بىأن ن ىؾ علىى مىا ًقفىًا علٌىو ًأن ٌيىتم أىىل العلىم 

باالستدالل كما اىتمىًا بىو ، ًكىان كىل ًاحىد مىنيم ٌ ىًل : ا إذا خىالؾ قىًلً 

قاضىىربًا ب ىىًلً عىىرض الحىىائ    ،  م رسىىًل هللا صىىلى هللا علٌىىو ًسىىلقىىًل 

ٌعنً جانب الحائ  ، ًذلك لتعهٌميم للكتاب ًالسنة  أحىبيم أتبىاعيم ، أحىبيم 

تامٌذىم قتعصبًا ليم قصار كل مذىب ٌتعصب ل ًل إمامو ًال ٌخىرج عنىو 

، إذا أتٌتو بالدلٌل بأن قًلك ًقًل أصحابك خالفًا قٌىو الىدلٌل قىالًا : ال نحىن 

، البد ألن ٌكًن لو رأي قً ىىذا الىدلٌل ،  ٌىب إذا كىان لىو  نأخذ ب ًل إمامنا

رأي لكن أنت ، أنت متعبد ب ًل النبً صلى هللا علٌو ًسلم ًقعلو ، ب ىًل هللا 

تعىىالى ، ىىىً أجىىل ًأعهىىم ، أم ب ىىًل االمىىام ؟  ال شىىك أننىىا مىىأمًرًن باتبىىا  

ًر قأننىا الكتاب ًالسنة ، قوذا خالؾ قًل أحد من العلماء الكتىاب ًالسىنة بهيى

ال نتبع قًل ذلك االمىام بىل نأخىذ بالكتىاب ًبالسىنة ىىذا الىذي حصىل كثىر قىً 

األمىىة قتعصىىب كىىل  ائفىىة ، كىىل أىىىل مىىذىب لمذىبىىو حتىىى لل األمىىر إلىىى أن 

الحنفً ٌ ًل : ال تجىًز الصىاو خلىؾ الشىاقعً ًالشىاقعً ٌ ىًل : مىن صىلى 

حنفٌىىة خلىىؾ حنفىىً أعىىاد صىىاتو ، ًحتىىى لل األمىىر إلىىى أن ٌ ىىًل بعىىض ال
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المتأخرٌن : إن عٌسى ابن مرٌم ، علٌىو السىام ، إذا نىزل قونمىا ٌحكىم النىاس 

بالمذىب الحنفً قألزم الناس قً بعض الفئات ، قً بعض الىباد أُلىزم النىاس 

بأحىىد المىىذاىب ، بمعنىىى ال ٌجىىًز لىىك أن تخىىرج عىىن الكتىىاب الفانىىً ، ىىىل 

، قأؼل ًا بىاب االجتيىاد ٌجًز أن تجتيد ؟ ٌ ًل : ال ، ال ٌجًز لك أن تجتيد 

، ًكان أشد المذاىب تعصباً أصحاب االمام أبً حنٌفىة المتىأخرٌن ًأصىحاب 

االمام مالىك المتىأخرٌن  ًأخفيىم تعصىباً الشىاقعٌة ًالحنابلىة ، ًدرج ىىذا قىً 

 االتبا  . 

إذا أتٌت الًٌم إلى بعض المسائل المخالفىة للىدلٌل عنىد كىل  ائفىة ًاحتججىت 

نة بالدلٌل ، قالًا : ال ىكذا ن  علٌىو قىً كتابنىا ، مىا قىً علٌيم بالكتاب ًالس

شك أننا نحترم كتب أىل العلم ًأئمة المذاىب ًأصحاب كل مذىب ًكل أحىد 

لو أن ٌكًن على أصًل عالم من العلماء ، لكن ال ٌجىًز ألحىد أن ٌعلىم دلىٌاً 

مىن الكتىىاب ًالسىنة ًىىىً أىىل ألن ٌنهىىر قٌىو ًٌسىىتدل ًٌعلىم ًجىىو االسىىتدالل 

 ٌ ًل : ال لخذ بو ألجل قًل قان . ً

ًقد ا لعت قً بعض كتب تلك المذاىب أنو قال قً مسىألة : ًقىد قىال إمامنىا 

ًقد ن  إمامنا ، ًىً من المذىب الحنفً ، على أن الحكم كذا ًكذا  عيىدي 

بيا من نحً عشىر سىنٌن ، ًثبىت قىً صىحٌف مسىلم أن النبىً صىلى هللا علٌىو 

ًىىىذا معىىارض ل ىىًل إمامنىىا قىىاهلل أعلىىم أٌيمىىا ًسىىلم قىىال ، قىىذكر الحىىدٌث ، 

الصًاب ، ًىذا النً  ىً التعصىب ًالت لٌىد المم ىًت ، قٌجىب علىى العلمىاء 

ًعلىىى  لبىىة العلىىم أن ٌتعلمىىًا العلىىم ًٌحرصىىًا علىىى مًاقىىع االسىىتدالل ، إذا 

قيمًا المسائل ًقيمًا صًرىا  ًلٌس من الت لٌد المذمًم أن ٌتعلم المىرء منىا 

المذاىب ، نأخذ كتاباً من كتىب مختصىرات الحنابلىة ًنىتعلم مىا على ًقق أحد 

قٌو ، ألجل أن نفيم صًر المسائل ، ًألجل لً حصل لنا حادثة ًاحتجنا قٌيا 

إلى الحكم قونك تتعبد ب ًل علماء أحسن من أن تجتيد رأٌك ًأنت لست بأىل 

 لاجتياد ، ًىذا ًاقع التفرٌ  قٌو من الجيتٌن .
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لمىذاىب شىره كىان قبىل ىىذا الًقىت ، اآلن خىؾ لكىن قبىل كىان إذاً الت لٌد قً ا

مست ٌراً ًكان كل أحد ٌخىالؾ قىًل إمىام قىً بلىد مىن البلىدان التىً قٌيىا قىًل 

ذلىىك االمىىام متبىىع ٌضىىرب ب ًلىىو ًٌعنىىؾ ًٌحىىتج علٌىىو ، الت لٌىىد للمىىذاىب منىىو 

مذمًم ًىً الىذي ًصىفت ، ًمنىو جىائز محمىًد ، ًذلىك الجىائز لىو حالتىان : 

األًلى : أن ٌأخذ العامً أً مىن ال ٌسىت ٌع النهىر قىً األدلىة أن ٌأخىذ الحالة 

ب ًل االمام ، ألجل أنو عامً قٌ لده لعدم معرقتو بالحجىة ، عىامً مىا ٌعىرؾ 

إذا عرض علٌو الدلٌل ما ٌفيم مًقع الحجة قٌو ، قيىذا ٌجىًز لىو أن ٌ لىد كمىا 

 ن  علٌو أىل العلم ، كذلك ىذه الحالة األًلى .

لثانٌة : العالم ٌجًز لو أن ٌ لد من ىً عنده أعلم قً حاالت ، منيا إذا الحالة ا

لم ٌستبن لو ًجو الحجة من الدلٌل ، تعارضت عنىده األدلىة أً دلٌىل مىا قيمىو 

قكٌىىىؾ ٌفتىىىً ؟  ٌأخىىىذ بىىىال ًل ، ب ىىىًل ىىىىذا االمىىىام ألجىىىل عىىىدم قيمىىىو لمًقىىىع 

 االحتجاج ، قث ة بذلك العالم ٌأخذ ب ًلو . 

أن ٌضىىٌق ًقىىت العىىالم عىىن االجتيىىاد ، قىىوذا ضىىاق ًقتىىو عىىن  الحالىىة الثانٌىىة

االجتياد جاز لو الت لٌد ، ٌعنً أن ٌكىًن مىثاً قىً مسىألة ٌحتىاج أن ٌكىًن لىو 

قٌيىىا حكىىم ، مىىا ٌسىىت ٌع أن ٌنهىىر قٌيىىا ًال أن ٌبحثيىىا ألجىىل الحاجىىة الملحىىة  

 ٌجًز لو قً ذلك الحال أن ٌ لد مىن ىىً أًثىق ، مىن ىىً أعلىم منىو عنىده ، أً

ٌ لد قًل عالم لخر ًلً لم تستبن لو الحجة ، ًىذه األمًر ن  علٌيا العلمىاء 

 قً كتب األصًل ًقً الكتب التً اعتنت بذكر مسألة الت لٌد .

ال ائفىىة الخامسىىة م لىىدو الىىدعاو ًالىىدعًات : ًىىىذا ت لٌىىد هيىىر قىىً ىىىذا ال ىىرن 

 بخصًصىىو ، ًذلىىك لمىىا كثىىرت الىىدعًات المختلفىىة قىىوذا كىىان عنىىد دعىىًو مىىن

الىىدعًات مخالفىىات للكتىىاب ًالسىىنة ، إمىىا قىىً أصىىًليم أً قىىً مىىنيج دعىىًتيم 

ًذىبت تحتج على أحد أقراد تلك الدعًات ، أً الم تنع بيا بالدالئل التً تىدل 

على ب ىان ذلىك المىنيج أً تلىك ال رٌ ىة جابيىك بىأن ىىذا ىىً قىًل مىن قيىم 

مىن ٌعىرؾ الدعًو من أمضى كذا ًكذا سنة قىً الىدعًو ، مىن ىىً أقيىم منىك 

المصىىالف ًالمفاسىىد ًنحىىً ذلىىك ، مىىن جىىنس حجىىج الم لىىدٌن ، ًىىىذا نىىً  مىىن 
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الت لٌد قً أىلو ًصؾ قرٌب مشىابو ألىىل الجاىلٌىة ، ألنىو ٌجىب علىى المىرء 

 أن ٌسمع ًٌ ٌع .

 .  ولو أاهم قالوا سمعاا وأطعاا لكا  خٌراً لهم  قال جل ًعا : 

  قأول المأنماٌ  إذا دعأوا إلأى إاما كأا ًقال جل ًعا ، قً سًرو النًر : 

 .  هللا ورسوله لٌةكم بٌاهم أ  ٌقولوا سمعاا وأطعاا 

فال وربك ال ٌنماو  ةتى ٌةكموك فٌما شجر بٌاكم ثم ال  ًقال جل ًعا : 

 . ٌجدوا فً أافسهم ةرجاً مما قضٌت وٌسلموا تسلٌماً 

لىك الىدعًو ًاألمر ب اعة هللا ً اعة الرسًل ىام قً كل أمر ، ًٌدخل قىً ذ

، قىىوذا كىىان كىىذلك كىىان ًاجبىىاً علىىى قٌىىادات الىىدعاو ًعلىىى أقىىرادىم أن ٌكًنىىًا 

مستدلٌن قً أمًرىم باألدلة الشرعٌة ، ًأن ال ٌ لدًا ًأن ال ٌسٌرًا ًقىق مىا 

أن ٌسٌرًا قً أمًر لٌس علٌيا برىىان ًال دلٌىل ، ًإنمىا ٌسىٌرًن قٌيىا علىى 

لمصىالف تىارو ًبىأن مىن قاليىا ٌفيىم جية الت لٌد ، ىذا مذمًم ًأىلىو ٌتعللىًن با

ًأعلىىم ًنحىىً ذلىىك ، مىىن جىىنس الحجىىج األًلىىى إذا كىىان قىىًليم أً قعليىىم أً 

 رٌ تيم مخالفة لألدلة الشرعٌة أً لمنيج أىل السنة ًالجماعة قيذا ٌرد علٌو 

ًتبٌن لو الدالئل من الكتاب ًالسنة ، قوذا اسىتكبر مىنيم مسىتكبر ًلىزم الت لٌىد 

ؾ أىىىل الجاىلٌىىة الىىذٌن أمرنىىا باالبتعىىاد عىىن سىىبٌليم مىىن كىىان مشىىابياً ألًصىىا

قرً  ذلك التعصب ل ًل أحد مىن الكبىراء ، إمىا كبٌىر قىً العلىم أً كبٌىر قىً 

 الدعًو أً نحً ذلك . 

قترى بعض الم لدٌن إذا أعجب بداعٌة أً أعجب بعالم ملك علٌىو لبىو ًقىؤاده 

لىك ال ىًل عنىده قأصبف كل قًل ٌ ًلو عنده أنو حق ، ًأصىبف كىل مىن ٌىرد ذ

أنىىو علىىى با ىىل ، ًىىىذا مىىن جىىراء التعصىىب  ًالتعصىىب أحىىد أسىىباب الت لٌىىد 

ًالًاجىىب أن تكىىًن ًالٌىىىة المىىؤمن ، ٌعنىىً محبتىىىو ًنصىىرتو هلل جىىل ًعىىىا 

رسىًل هللا صىلى ًلرسًلو صلى هللا علٌو ًسلم ، ًأن ٌكىًن قىًل مىن سىًى 

تعصىب المىذمًم من البشر معرًضاً على الكتاب ًالسنة ، قال هللا علٌو ًسلم 

بمعنى أن ٌكًن المرء ال ٌ بل الن ا  قً قًل قان مىن الىدعاو مىثاً أً قىان 
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من أىىل العلىم ًأنىو إذا قالىو ٌجىاب إذا قالىو ، إذا قىال قىًالً ًقٌىل لىو : إن ىىذا 

الكام الذي قالو قان لٌس بصحٌف أجابو بأنك أنت أقيم منو ؟ أنت أعلىم ىىذا 

مىىاذا عَملىىت ؟ ًنحىىً ذلىىك مىىن الحجىىج ال دٌمىىة  أمىىره كىىذا ًىىىذا أعلىىم ،  ًأنىىت 

ًالعلم كما ىىً معىرًؾ ٌيىدى إلٌىو الصىؽٌر كمىا أن الكبٌىر ٌيىدى إلٌىو  ًقىً 

قصة اليدىد مع سىلٌمان مىا ٌبىٌن ذلىك ، قىون اليدىىد علىى ضىعفو ًقلىة علمىو 

ًضحالة بدنو ًقلة حٌلتو أقيم سىلٌمان علمىاً ًأخبىره بعلىم لىم ٌكىن عنىده  ًمىا 

لٌىىو السىىام قىىون اليدىىىد قىىال لسىىلٌمان علٌىىو السىىام :     ا اسىىتكبر سىىلٌمان ع

أح ت بما لم تح  بو ًجئتك من سىبأ بنبىأ ٌ ىٌن    ، ًىىذا ىىً النبىأ المسىتدل 

 علٌو الذي علٌو البرىان الصحٌف ، قلما قال لو ما قال ، ماذا قال سلٌمان ؟ 

علٌىو قال : سننهر أصدقت أم كنت من الكاذبٌن ، ٌعنً سننهر قً قًلك ىل 

برىان ًدلٌل أم ال ؟ ًىىذا ىىً الًاجىب أن ال ٌسىتنكؾ المىرء مىن أن ٌسىتفٌد 

ممن ىىً أصىؽر منىو أً ممىن ىىً أكبىر منىو مىن بىاب أًلىى ، بىل ٌسىتفٌد مىن 

الجمٌع ألنو ربما ٌكًن عند الصؽٌر علم لٌس عند الكبٌر ، قأًلئك المتعصىبة 

ٌر ًال ٌكًن عند ٌستنكفًن أن ٌرد صؽٌر على كبٌر أً أن ٌذكر الدلٌل الصؽ

الكبٌر ، ًىذا ال شك من عدم تعهٌم العلىم الشىرعً ، قىون المىرء المخبىت هلل 

جل ًعا ٌكًن قرحو بالعلم ًبفيم نصً  الكتاب ًالسىنة أعهىم قىرح ، لىً 

جاءنً من ٌصؽرنً بعشرٌن  ثاثٌن سنة أقرح بو ألنو لٌس قصدي أً لىٌس 

قصىده أن ٌصىل إلىى الحىق  قصد ذلك أن ٌكًن متجبراً ، لو جىاه ًسىمعة ، ال

إذا كان ىذا ىً ال صد سيل علٌو أن ٌ بل من صىؽٌر  هللا جل ًعا لٌتعبد بو 

 أً كبٌر . 

قأًلئك المتعصبة ًالم لدو ليذا الصنؾ الخامس ًىم دعاو ىذا العصر  ٌنبؽً 

ٌجب علٌيم أن ٌكًنًا متحررٌن عن ىذا الًصؾ من أًصىاؾ الت لٌىد ، ًقىد 

الًقىىت قىىً أنىىًا  مىىن الىىباء مىىن جىىراء أن ٌ لىىد  ًقعىىت الجماعىىات قىىً ىىىذا

المتأخر المت دم ًال ٌصححًن المسىار، ًال ٌعتبىرًن بمىا كىان علٌىو مىن قبىل 

علىى بصىٌرو  ليىذا قىال هللا جل ًعا قً أخ ائيم ًٌصححًنيا ًٌدعًن إلى 
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ًالبصىٌرو ىىً   قل هذه سأبٌلً ادعأوا إلأى هللا علأى بصأٌر   جل ًعا : 

نً الذي ىً لل لب كالبصىر للعىٌن ، قىالعٌن العمٌىاء ال تبصىر العلم الناقع ، ٌع

كذلك ال لب الم لد لٌس لو بصٌرو ، قالعٌن المبصرو كال لب الذي لو بصٌرو ، 

قالبصٌرو لل لب كالبصر للعٌن ، ادعًا إلى هللا على بصٌرو قابد مىن معرقىة 

قىىاً ذلىىك ًمىىن المناصىىحة قٌىىو بال رٌ ىىة الشىىرعٌة السىىلٌمة التىىً تىىًرث ائتا

 ًٌجتنب معيا االقتراق ًاالختاؾ .

ىذا ملخ  ما ٌتعلق بيىذه المسىألة ، ًكىل ًاحىد مىن ىىذه األصىناؾ الخمسىة 

ًاقع قً ىذه األمة ًذلك مشاىد ًقصلتو لكم قً مسألة الت لٌد ًما ٌجىًز منىو 

قً الت لٌد قً الفرً  الف يٌة ، قانتبو ليىذه األصىًل قونيىا ميمىة ، ربمىا  ىال 

 الحدٌث .

فً بيذا ال ىدر قىً شىرح ىىذه المسىألة ، ثىم نجٌىب علىى بعىض األسىئلة إن نكت

 شاء هللا تعالى .

 

 األسئل  
 السؤال  :

ىذا ٌ ًل : قيمت منكم قً الدرس السابق أن من قعل الشرك ٌ لق علٌو لفه 

المشرك تعٌٌناً ، ًلكن ال ٌستباح مالو ًدمىو ًعرضىو ، ًإنمىا ٌعامىل معاملىة 

 الحجة الخاصة ، قيل ىذا ىً الم صًد من قًلكم ؟الكفار حتى ت ام علٌو 

 الجًاب :

 نعم ىذا الكام صحٌف .

 

 السؤال : 

ٌ ىًل : مىىا حكىىم العىىامً أً الىىذي لىىم ٌكىىن مىىن  ىىاب العلىىم قىىً معرقىىة األدلىىة 

 ًت لٌد مذىب معٌن ؟

 الجًاب : 
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أن العامً أً من لم ٌكن عالماً عنده للة االجتياد ًالنهر ، ٌسىأل مىن ٌثىق بىو 

  فةسالوا أهل الذكر إ  كاتم ال تعلمو   أىل العلم قال جل ًعا:  من

ًىذه اآلٌة ًإن كانت نازلة لألمر بسؤال أىل الذكر ممن ىم قبىل النبىً علٌىو 

الصاو ًالسام ، لكنيا ٌستدل بيا على سؤال أىل الذكر م ل اً قً كل مىا لىم 

ل برأٌو باجتيىاده الىذي نعلم ، قالذي ٌجيل مسألة ٌحتاج قٌيا إلى قتًى ما ٌعم

ربما ندم علٌو قً المسىت بل ، ألنىو لىم ٌكىن عىن قيىم ال العربٌىة ًال لألصىًل 

ًال لمعرقة صحٌف الحدٌث من ضعٌفة ًال ألًجو االستدالل ًإنما ٌسىأل مىن 

 ٌثق بو من أىل العلم قوذا أقتاه لزمو ذلك .

 السؤال : 

الشىىباب ٌ ىىرأ قىىً  ىىىذا أٌضىىاً مثىىل السىىؤال السىىابق أن بعىىض ال لبىىة ، بعىىض

 بعض الكتب ًٌرجف بعض المسائل ًىً لم تتم لو للة االجتياد ؟

 الجًاب : 

االجتياد جزئً ًكلً ، ٌعنً قد ٌكًن االجتياد قً مسألة من المسائل  ٌسئل 

 عنيا أً ىً ٌبحثيا ًٌدقق قٌيا ًٌجتيد قٌيا ، ًٌكًن مجتيد قً ىذه  

ل االجتياد العام قلٌس لو أن ٌجعل المسألة ىذا ممكن ، لكنو إذا لم ٌكن من أى

ؼٌره تابعاً لو قً ذلك ، ألن ىذا االجتياد ٌنجٌو إذا اجتيد ىً قً مسألة 

ًتتبع أدلتيا ًحر  علٌيا ًعمل بيا قً نفسو ، ٌنجٌو ىذا بٌن ٌدي هللا لكنو 

إذا ذكر ذلك لؽٌره ًجعلو ٌتبع قًلو ، قيذا لٌس ىً لثم قٌو ألنو من أىل 

ن أىل من ٌ ا  قً ىذه األمًر ،  اب العلم ما ٌسًغ ليم االجتياد ًلٌس م

أن ٌمضًا أًقاتيم ال ًٌلة قً معرقة األقًال الكثٌرو قً مسألة بعض 

المسائل الف يٌة قٌما تسعو أقًال عشرو أقًال ، قً مسألة قٌيا كم ؟ أربعٌن 

 قًل ، ٌعنً نحً ذلك . 

أن ٌنشؽل بتلك الخاقات  اختاؾ العلماء كثٌر ما ٌسٌػ ل الب العلم المبتدئ

ال ًٌلة عن  لب العلم على منيجو الصحٌف منيجو الذي ذكرناه قً أًل 
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الدرًس ، البد أن ٌكًن منيجو التأصٌل ، ٌسٌر قٌو خ ًو خ ًو ًبعد ذلك 

 ٌست ٌع بأذن هللا أن ٌكًن محصاً للعلم على ما ٌنبؽً .

 السؤال  : 

ل من الت لٌد قًل : إن حدٌث ىذا سائل ٌعنً ما أحسن السؤال ، ٌ ًل : ى

 اآلحاد هنً الداللة ؟ .

 الجًاب : 

هنً الداللة ما قٌو أحد ٌ ًل ىذا الكام ًال ٌؤخذ بو قً األحكام االعت ادٌة 

حٌث ذكر قً بعض المناىج التعلٌمٌة ، ما أعلم أحد ٌ ًل : إن حدٌث اآلحاد 

ىذه ال تخ  حدٌث هنً الداللة ، ألن الداللة معناىا ما ٌستفاد من الدلٌل ً

اآلحاد ، قد تكًن لٌة تكًن داللتيا ؼٌر ق عٌة قيا ىنا هنً الثبًت ًهنً 

الداللة ، ًأهنو قصد هنً الثبًت قحدٌث اآلحاد ٌ ًل  ائفة : إنو هنً 

الثبًت ، ٌعنً ال تجزم أنو ثابت ، ًىذا صحٌف ، ٌعنً ال ٌكًن ق عاً ثبًتو 

ن ىذا الهنً من حٌث الثبًت لكنو ، ًإنما ق عً الثبًت ىً المتًاتر ، ًلك

ٌفٌد العلم ، قد ٌكًن العلم الٌ ٌنً ًقد ٌكًن ما ىً دًن ذلك ًىذا العلم ٌجب 

 العمل بو بدًن تفرٌق . 

قوذا صف الحدٌث ًلً كان لحاداً ٌعنً صف أً كان حسناً ، ًجب العمل بو 

يً ، أً ًالعمل بو إما باتبا  ما جاء قٌو قً األحكام ، ٌعنً قً األمر ًالن

باعت اد ما جاء قٌو قً أبًاب االعت اد ، حدٌث اآلحاد ٌؤخذ بو قً الع ٌدو با 

شك ، ًىذا من ممٌزات أىل السنة عن ؼٌرىم أنيم ٌأخذًن بحدٌث اآلحاد 

 قً االعت اد ًقً الف و بدًن تفرٌق . 

أما المبتدعة ٌ ًلًن : ال نفرق ، حدٌث اآلحاد ن بلو قً األحكام العملٌة أما 

العت ادٌة قا ن بل قٌيا إال ما كان ق عً الثبًت ، ًىذا قًل با ل ألن ا

ًٌسمعًن منو  رسًل هللا صلى هللا علٌو ًسلم األعراب كانًا ٌأتًن إلى 

األحادٌث التً قٌيا ذكر الصفات ًقٌيا ذكر الؽٌبٌات ًال در ًنحً ذلك  

دًا ما ن لو ىذا ًٌذىبًن إلى أقًاميم ٌبلؽًنيا ما سمعًا قٌلزم أًلئك أن ٌعت 
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ًىذا ىً حدٌث اآلحاد ، رسًل هللا صلى هللا علٌو ًسلم الث ة ليم من كام 

ًكذلك قً األحكام العملٌة هاىر أنو ٌ بل حدٌث اآلحاد ًٌعمل بو سًاء كان 

 الحدٌث صحٌحاً أً كان حسناً .

 السؤال : 

 دًن ىل ٌ ال للشٌا محمد عبد الًىاب ، رحمو هللا تعالى : شٌا االسام ب

 ت ٌٌد ، أي ىل ًٌجد لإلسام شٌا ؟

 الجًاب : 

ما ىً معنى شٌا االسام ؟ أن االسام تلمٌذ عند إمام الدعًو أً تلمٌذ عند 

 ابن تٌمٌو ، ما ىً ىذا الم صًد ؟ 

شٌا االسام ىذا ل ب اص احً أ لق أًل ما أ لق قً أًاخر ال رن الثانً 

ز أنًاعاً من العلًم ًالمعارؾ لليجرو على قلة ، ثم بعد ذلك صار من حا

ًكان م تداً بو لٌس قً خاصة نفسو ًإنما لو أتبا  ًلو أصحاب ًكان لو 

أنًا  من العلًم ٌشارك قٌيا ، قٌل لو : شٌا االسام ، ًىً قً مرتبة دًن 

مرتبة االمام ، أعلى المراتب االمام ، ثم ٌلٌيا شٌا االسام  ًىذا ترتٌب 

هللا علٌيم ، ما قٌل قٌيم : إنيم إٌ  ؟ ىم  اص احً ، الصحابة رضًان

شًٌخ االسام ، ًإنما ذكر ىذا قً بعض األحادٌث قً ًصؾ أبً بكر 

 ًعمر مع شًء من التؽٌر .

 السؤال  : 

 ٌسأل عن أحد المؤلفٌن اسمو جمال السل ان ؟

 

 الجًاب : 

 ما أعرقو .

 السؤال : 

 ما حكم رقع الصًت بالذكر بعد الصاو ؟

 الجًاب : 
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الجير بالذكر بعد الصاو سنة كما رًى البخاري من حدٌث ابن عباس  

رسًل رضً هللا عنو ، أن الجير بالذكر بعد الصاو المكتًبة كان على عيد 

ًقً رًاٌة أخرى قال : كنا ال نعرؾ ان ضاء صاو هللا صلى هللا علٌو ًسلم 

ير بو ، ًليذا من إال بالتكبٌر ، بدلٌل أنو ٌجرسًل هللا صلى هللا علٌو ًسلم 

السنة أن ٌجير بذلك ، ىذا ىً الراجف ، االمام الشاقعً ًجماعة ٌرًن أن 

الجير قً عيد النبً صلى هللا علٌو ًسلم كان للتعلٌم ًلم ٌكن ألنو سنة ًإنما 

كان ٌعلميم األذكار ، ًىذا خاؾ األصل   قاألصل أن أقعال النبً صلى 

نيا للتعلم لٌس علٌو دلٌل ًاضف ٌستدل بو هللا علٌو ًسلم ٌ تدى بو قٌيا ، ًكً

، ًأٌضاً لً كان للتعلٌم قالناس قً كل زمان بحاجة إلى التعلٌم قٌجير بالذكر 

لكً ٌعلمًا الصًاب قً ذلك ، ًقٌو كثٌرًن ٌخ ئًن قً األذكار ًحتى 

بعض الشباب ، مثاً أنا أصلى جنب ًاحد سمعتو ٌ ًل : ال إلو إال هللا ًحده 

الملك ، ًلو الحمد ، ٌعنً ٌحذؾ أحد لفهً لو مثاً ، ًبعضيم ال شرٌك لو 

ٌخ ئ قً لفهيا مثاً ًال ٌنفع ذا الّجد منك الّجد ، بعضيم ٌ ًل : ًال ٌنفع 

ذا الِجد منك الَجد ، قوذاً الجير ًلً كان للتعلٌم الناس ٌحتاجًنو قً كل ًقت 

. 

 السؤال  : 

................ 

 الجًاب :

 ً ذكر جماعً ، إذا كان الذكر جماعٌاً قيً بدعة .ىذا بدعة ، ٌعن

 

 السؤال  : 

ىذا سؤال جٌد ٌ ًل : أخشى من الكام قً مسألة الت لٌد أن تسبب ردًد قعل 

عند بعض الشباب ، حٌث إنيم ٌفرًن من الت لٌد خصًصاً قً مسائل الدعًو 

 إلى االست ال ب رائيم قما رأٌكم ؟ 

 الجًاب : 
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بٌو  ٌب جزاه هللا خٌراً ، ًىذا صحٌف ٌنبؽً أن ٌنبو ىذا سؤال جٌد ، تن

علٌو ، قون الًاجب على الشاب أن ال ٌجعل عنده ث ة  برأٌو ، بل ٌسأل أىل 

العلم خاصة قً مثل المسائل المشتبية ، ٌسأل أىل العلم المًثًقٌن الراسخٌن 

 قً العلم الذٌن عرقًا العلم ًعرقًا ؼٌره من ىذه المسائل  ٌسأليم قوذا

أجابًه ٌعت د كاميم ًٌلتزم ب ًليم ، أما أن ٌكًن ىً ٌفر من شًء قٌ ع قً 

االجتياد ىذا ٌحدث بلبلة مثل ما حصل قً بعض الباد االسامٌة كما ىً 

معرًؾ ، ٌأتً ًاحد ٌنت د مثاً قئة ، ٌنت د أصحاب لو ثم ىً ٌتبنى رأي 

 دٌن هللا . لٌس مع جماعة أخرى ًنحً ذلك ، ًىذا كلو تفرق ًتفرٌق عن

إذ الًاجب أن ٌكًن الناس تبعاً لعلمائيم ٌ ًلًن بما قىالًا ، ًإذا أشىكل علىٌيم 

شىىًء أن ٌسىىألًىم ، ىىىذا ىىىً المنجىىً أمىىا ؼٌىىره قٌلح ىىو مىىن الىىن   ب ىىدر مىىا 

 ٌفر  قٌو من ذلك .

 السؤال :

ىىىذا أٌضىىاً سىىؤال جٌىىد ٌ ىىًل مىىا رأى قضىىٌلتكم قىىً مىىدلًل كلمىىة التعصىىب   

يجاً إذا كان ذلك تمٌٌز ليا عن الدعًات األخرى ًتمٌٌزاً ليا للسلفٌة اسماً ًمن

 عن أىل البد  ًالشرك ؟ 

 الجًاب : 

أن السىىلفٌة ، ًىىىذا ذكرتىىو لكىىم قىىً العىىام الماضىىً قىىً شىىرح قضىىل االسىىام 

السلفٌة اسىم لجماعىة ًاسىم لمىنيج ، التعصىب للمىنيج بمعنىى األخىذ بىو مىنيج 

عت اد ذلىك ًالمحبىة قٌىو ًالىبؽض قٌىو أىل السنة ًالجماعة ًالمنيج السلفً ًا

والسابقو  األولو   ىذا ًاجب ، ألنو ىً المنيج الحق كما قال جل ًعا : 

قىىأثنى علىىى مىىن جىىاء  مأأ  المهأأاجرٌ  واألاصأأار والأأذٌ  اتبعأأوهم بإةسأأا  

 بعدىم بأنو متبع لسلؾ ىذه األمة ًىم الصحابة . 

متعىىٌن ًالبىىد منىىو ، ال سىىم قىىوذا كىىان ىىىذا مىىن جيىىة المىىنيج ٌعنىىً الع ٌىىدو قيىىذا 

الثىىانً أن ٌكىىًن ٌعنىىً بالسىىلفٌة جماعىىة معٌنىىة مثىىل مىىا ىىىً قىىً بعىىض الىىباد 

االسامٌة ٌ ال : ىذه الجماعة السلفٌة ًنحً ذلك ، قيىذا التعصىب ليىذا االسىم 
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الدال على الجماعة ًلٌس تعصباً للمنيج أً لٌس حرصاً على المنيج ، ًإنمىا 

صىىب لألسىىماء األخىىر التىىً ٌحىىدثيا النىىاس قىىد ليىىذا االسىىم قيىىذا مىىن جىىنس التع

ٌكىىًن مأذًنىىاً بىىو ًقىىد ال ٌكىىًن مثالىىو مىىثاً قىىً بعىىض الىىباد االسىىامٌة ًقىىً 

الخلٌج مثاً تجد أن قان ٌكًن منيجو ع ٌدتو السلفٌة ًمنيجو السىلفٌة ، لكنىو 

ال ٌ ىىر الىىدخًل قىىً الجماعىىات ، قىىا ٌىىدخل قىىً الجماعىىة السىىلفٌة المسىىماو 

 ٌة ، من ىم قً داخل تلك الجماعة ؟ ٌعادًنو لٌ  ؟ الجماعة السلف

ألنو ما انضم ليا ، ًٌ ًلًن : ىذا قرق ًربما نبذًه بىبعض األل ىاب كمىا ىىً 

معرًؾ  ٌمكن لدى كثٌرٌن منكم لٌس ًاجباً علٌو بل قىد ٌكىًن لىٌس مسىتحباً 

ً لو أن ٌكًن ملتزماً بفئة إنما الذي ٌجب علٌو أن ٌكًن ملتزماً بالمنيج السىلف

، أما أن تجعىل ىىذه األسىماء ٌىًالى ًٌعىادى قٌيىا ألجىل االسىم ، ًىىذا االسىم 

لٌس اسماً داالً على بدعة أً على قكٍر بدعً أً على قكٍر مخالؾ لمنيج أىىل 

السىىنة ًالجماعىىة ، قيىىذا ال شىىك أن ذلىىك مىىن مىىا ٌحىىدث التعصىىب ًالتفىىرق 

 المذمًم . 

أسىمائيا مخالفىة لمىنيج أىىل  أما األسماء ، أسماء الفرق ًالفئات التً ىً قىً

السىىنة ًالجماعىىة ، قيىىذا مىىا قىىً شىىك أنىىو ٌعىىادى علىىى االسىىم ، مثىىل الخىىًارج 

ًالمعتزلة ًالراقضة ًالصًقٌة ًنحً ذلك ، أما األسماء األخر قا ٌجىًز أن 

ٌجعل أحد اسم ال ٌعنى بو األسماء الًاردو قىً الشىر  قىً الكتىاب ًالسىنة ثىم 

لٌو ، ٌحبًن قٌو ًٌبؽضًن قٌو ، ًىذا الىباء ٌجعل الناس ًٌالًن ًٌعادًن ع

بو عام  ًالحمد هلل قً ىذه الباد الذٌن ٌلتزمًن بىالمنيج السىلفً لىٌس عنىدىم 

 مثل تلك األمًر التً ربما كانت قً باٍد أخرى .

 السؤال  :

ٌ ًل : ما رأٌك قٌمن ٌ ًل : إن الشٌا محمد بن عبىد الًىىاب قٌىو نىً  ت لٌىد 

 سلفً المنيج ًإن كان سلفً االعت اد ؟ للمذىب ، ًأنو لٌس

 الجًاب :
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ىذا قًل با ل ًال شك ، ًمن قال بمثل ىذا الكام ما ٌعرؾ الشٌا محمد بن 

عبد الًىاب ًال ٌعرؾ الدعًو با شك ، ما ٌعرقيا حق المعرقة ربما ا لع 

على الكتب المشيًرو للشٌا مثل كتاب التًحٌد ًبعض الكتب ًما درس 

رسائلو ًال مؤلفاتو ، مما ًقع بٌنو ًبٌن الف ياء قً ًقتو أنو  دعًو الشٌا ًال

ٌدعً إلى نبذ الت لٌد ًالتعصب للمذاىب حتى إنو قال للشٌا عبد هللا بن محمد 

بن عبد الل ٌؾ األحسائً قً ًقتو ، قال لو قً رسالة مشيًرو ميمة قٌيا 

قً االقنا  أنًا  من العلًم قال قٌو ، العبارو المشيًرو ، قال ًأكثر ما 

ًالمنتيى مخالؾ ل ًل أحمد ًنصو ًالشٌا محمد خرج عن مذىب قً 

مسائل كثٌرو جداً كثٌرو جداً اتبع الدلٌل بل إن تامٌذتو ًاالعتناء بالدلٌل قً 

ىذه الباد إنما كان ثمرو من ثمرات دعًو الشٌا محمد ،  رحمو هللا ألنو كان 

ا إلى المؤلفات التً قبل الدعًو قً نجد كان ما عندىم إال قًل المذىب انهرً

شًقًا المؤلفات  العًىا تجد أنو قال قان ًقال قان لٌس قٌيا نً  استدالل 

، أما بعد الدعًو قتجد أن المؤلفات كليا مشحًنة باألدلة ، سًاء قً الف و أً 

قً الع ائد ، قيذه الكلمة إنما ىً كلمة من لم ٌدرس الدعًو ًلم ٌعرؾ 

 ح ٌ تيا .

 :  السؤال

ىذا السؤال ىً األخٌر ، ٌ ًل بعض ؼاو الصًقٌة ًشًٌخيم ٌذكرًن 

ما أنزل هللا بيا من سل ان ًلم ٌسمً بيا نفسو هلل جل ًعا أسماًء ًصفات 

إ اقاً ًإذا قٌل ليم : من أٌن صلى هللا علٌو ًسلم  ورسًلأبداً ًما سماه بيا 

 علٌو ًسلم : " أً لكم ىذه األسماء ، ٌستدلًن بذلك بحدٌث النبً صلى هللا

علمتو أحداً من خل ك " ًٌ ًلًن : ىذه أسماء علميا هللا لمشاٌخنا ًعلمائنا ، 

 ًىذا مشيًر عندىم بالعلم اللدنً ، أرجً بٌان الرد علٌيم بالتفصٌل .

 الجًاب : 

التفصٌل ما ٌحتملو مثل ىذا الم ىام ألن ىىذه ليىا م ىدمات ًليىا قىرً  ًأدلىة ، 

هللا من لدنا علم ٌعنً من  وعلمااه م  لداا علماً  الى : لكن قً قًل هللا تع

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاىلٌة                                                       
32 

، الصًقٌة ٌ ًلىًن : بأنىو ٌحصىل ألًلٌىائيم الخاصىة مىنيم الكشىؾ  جل ًعا 

ًالكشؾ عندىم ٌكًن نتٌجتىو رؤٌىة ًتل ىً للعلىم ، ًمنىو قىًل رابعىة العدًٌىة 

 : هللا جل ًعا قً شعرىا المشيًر ، ت ًل مخا بة 

 ًحبـاً ألنك أىاً لـذالـك                        أحبك حبٌن حب اليًى 

 ًأما الذي حب اليًى                          قشؽلً بذكرك عمن سًاك 

 ًأما الذي أنت أىل لو                         قكشفك للحـجب حتى أراك

ىىىذا نىىً  ، ٌ ىىًل : ٌصىىل إلىىى أن تكشىىؾ لىىو الحجىىب ، التىىً ىىىً حجىىاب هللا 

 النًر 

 قً ىذه الدنٌا عٌاناً .  هللا جل ًعا ٌرى حتى 

بل بعضيم ٌذكر نصىاً أنىو رله ًكلمىو ًقىال لىو ، ًكىان عبىد ال ىادر الجٌانىً 

المعرًؾ ًىً ممن جعل أصحابو بعده لو  رٌ ة تسمى ال ادرٌة ، ًىىً أحىد 

الحنابلىىة ًالصىىلحاء ، ٌمدحىىو شىىٌا االسىىام ًؼٌىىره ، كىىان مىىرو عىىرض لىىو 

ًقال : أنا ربىك ، ٌعنىً عنىدىم ىىذا المبىدأ هىن أن شٌ ان ، قتصًر بصًرو 

عبد ال ادر سٌضل مثىل مىا أضىل ذلىك الشىٌ ان ؼٌىره ، قىال : قىتا علٌىو لٌىة 

الكرسً ، ٌ ًل عبد ال ادر : قتلًت علٌو لٌىة الكرسىً قسىاخ ، ىىذا مىن ق يىو 

ؼٌىىره مىىنيم ٌىىأتً لىىو الشىىٌ ان ًٌ ىىًل لىىو : أنىىا ربىىك ٌىىأمره ًٌنيىىاه ، ٌحىىل لىىو 

، ىذا من جية هللا جل ًعا حرم علٌو ال ٌبات ًٌ ٌعو على أنو المحرمات ٌ

المكاشىىفة ، مىىن جيىىة تل ىىً الكىىام ،صىىنؾ ابىىن عربىىً رسىىالة قٌيىىا األحادٌىىث 

مباشىرو ،  هللا جىل ًعىا االليٌة التً ٌرًٌيا ىً مباشرو عن جبرٌىل أً عىن 

الى ، ًىىذا ٌعنً حجتو ٌرًٌيا قال قال هللا تعالى ، قال هللا تعالى ، قال هللا تع

 من قرًعو عندىم . 

ٌعنً تل ً ىذا العلم إما بكشؾ علمً أً بكشؾ بصىري مىن قرًعىو أن ٌعلىم 

إما شفاىاً ًإما إلياماً بأن ٌل ى قً رً  المكشًؾ لو أن ٌعلم أشٌاء مىن العلىم 

ال ٌعلميىىا ؼٌىىره ، ىىىذه األشىىٌاء منيىىا األسىىماء ًالصىىفات التىىً ذكرىىىا السىىائل 

سىىمى نفسىىو بأسىىماء ًًصىىؾ نفسىىو بصىىفات قىىً ا هللا جىىل ًعىىًالجىىًاب أن 
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ًالصىحابة رضىًان صىلى هللا علٌىو ًسىلم  ورسًلالكتاب ًالسنة ًًصفو بيا 

قً ًالٌىتيم  هللا جل ًعا هللا علٌيم ، أكمل الناس قً الًالٌة ٌعنً قً محبة 

هلل ًقً ًالٌة هللا ليم ، ًمع ذلك لم ٌأتً أن أحداً منيم زاد اسماً مىن األسىماء 

فاً من الصفات قيذا دلٌل مبدأي ق عً على أن معنى قًل النبً صلى أً ًص

هللا علٌو ًسلم : " أً علمتو أحداً من خل ك الليم إنً أسألك بكىل اسىم ىىً لىك 

سمٌت بو نفسك أً أنزلتو قً كتابك أً علمتو أحداً من خل ىك أً اسىتأثرت بىو 

ن مىن األسىماء قً علم الؽٌب عندك " أن ىناك من األسماء ما لٌس قىً ال ىرل

مىىا لىىٌس قىىً ال ىىرلن ، ىىىذا هىىاىر الىىدلٌل ًىىىذا صىىحٌف قىىون ىنىىاك قىىً السىىنة 

أسماء هلل جل ًعا سمى النبً صلى هللا علٌىو ًسىلم بيىا هللا ألنيىا ًحىً مىن 

هللا لم تىرد قىً ال ىرلن قٌكىًن معنىى الحىدٌث : " أً علمتىو أحىداً مىن خل ىك " 

اد ما علمتو ساب اً أً ما سىتعلمو ٌعنً النبً صلى هللا علٌو ًسلم ، قٌكًن المر

النبىً صىلى للنبً صلى هللا علٌو ًسلم الح اً ًقد ٌكًن ىناك أسماء علىم بيىا 

، ًأهيرىا ًىنىاك أسىماء لىم ٌهيرىىا ، ٌعنىً قىد ٌكىًن ىنىاك  هللا علٌو ًسلم

أسىىىماء هلل جىىىل ًعىىىا اكتفىىىى بيىىىا علٌىىىو الصىىىاو ًالسىىىام ، ٌعنىىىً كانىىىت لىىىو 

سام ، قد ٌكًن ذلك ًىىذا ممىا ٌ ضىً علىى مىا خصٌصة لو علٌو الصاو ًال

أصلو الصًقٌة بالرد قٌكًن استدالليم بيىذا الحىدٌث بىا اً ًأٌضىاً ن ىًل : إن 

الصحابة رضًان هللا علٌيم أجمعٌن ، لم ٌزد ًاحد مىنيم أسىماً علىى مىا جىاء 

 قً الكتاب ًالسنة ًإنما تل ًا ما جاء قً الكتاب ًالسنة . 

كان ىذا السائل ٌ ًل : إن أًلئك قالًا عن أنفسىيم إنيىم قيذا دلٌل ق عً  قوذا 

أكمل من الصحابة قيذا ٌرد علىٌيم بأنىو لىٌس أحىد أقضىل مىن الصىحابة  قىوذا 

كان ذلك كذلك قا ٌخ  علم بمن ىً دًن قىً الفضىل ، قىٌمن ىىً دًن قىً 

الفضل ًٌترك من ىً أقضل علماَ ًإٌماناً ، ًليذا قون أًلئك الصىًقٌة الؽىاو 

هللا ن أسماء ًصفات ًأحًال ىً من ًحً الشٌا ٌن ًلٌست مىن عنىد ٌذكرً

ًعىن رسىًلو صىىلى هللا  هللا جىىل ًعىا ، قىالعلم ىىىً مىا كىان عىن  جىل ًعىا 

 علٌو ًسلم .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاىلٌة                                                       
33 

لً ًلكم الثبات ًصىلى هللا ًسىلم علىى نبٌنىا محمىد ًعلىى هللا جل ًعا أسأل 

 للو ًصحبو أجمعٌن .
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